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Vi skal frem til 1927 hvor EBW havde opnået rang af Søminemester i Søværnet. Alt hvad der havde med radio at gøre 

hørte under Søminevæsenet. EBW havde udover sit arbejde stor interesse for alt der havde at gøre med det ”nye” medie, 

radio. Han var aktiv på mange fronter i den sammenhæng, bl.a. i foreningen E.D.R., Eksperimenterende Danske 

Radioamatører.  Foreningen blev stiftet 15. august 1927, årstallet hænger nok sammen med, at omkring dette tidspunkt 

blev det lovligt for privatpersoner at eje og benytte både radiomodtagere og radiosendere. Der havde i de foregående år 

været stor aktivitet på dette område, men det var først med den ændrede lovgivning at det var muligt at komme frem i lyset 

og stifte foreninger, oprette kurser etc. 

E.D.R. udgav forskellige tidsskrifter i den efterfølgende periode, f.eks. Radioposten, Ugens Radio, Radio Magasinet og 

OZ. Det er i disse tidsskrifter vi kan finde noget om EBW’s virke og starten af Wendelboes Radioskole. 

De efterfølgende udklip fra ovennævnte magasiner beskriver først lidt om EBW’s virke i foreningen. 

 

E.D.R. september 1930 EBW bliver formand for foreningen 
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E.D.R. juni 1929 EBW skriver artikel om det at lære at morse 
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E.D.R. juni 1930 foreningen med formand EBW i spidsen på udflugt til Kalundborg senderen 
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E.D.R. september 1930 allerede året efter trækker EBW sig fra formandsposten p.g.a. stort arbejdspres 
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E.D.R. september 1930 EBW`s formandsberetning for det forgangne år 
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Ja og hvad har så alt det med Wendelboes Radioskole at gøre. Som vi skal se af efterfølgende udklip så går starten til 

Wendelboes Radioskole i august 1927. For at opnå licens som radioamatør kræves der bl.a. visse færdigheder i morsning 

og høring. Foreningen laver en aftale med hr. søminemester Wendelboe om at udføre sådanne kurser. Søminemester 

Wendelboe har i sit hjem i Herluf Trollesgade 1
1. th.

 indrettet et sådant kursus med plads til 15 deltagere pr. hold. 

 

E.D.R. august 1927 starten på Wendelboes Radioskole 
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Efterfølgende udklip viser lidt om aktiviteterne i forbindelse med Wendelboes Radioskole i perioden 1927-1930. 

E.D.R. januar 1928                                                                 E.D.R. april 1928 

    

E.D.R. juni 1928 udfaldet af første eksamen fra Wendelboes Radioskole 
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E.D.R. 1929   E.D.R. 1929 

E.D.R. slutning 1929     E.D.R. oktober 1930 
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Hvordan skolen videre har udviklet sig gennem de næste år, vides der ikke så meget om, udover hvad der kan udledes af 

Kraks Vejviser. Det vides ikke med bestemthed, men formodes at skolen er fortsat på privatadressen indtil den udskilles 

med særskilt adresse. 

Indtil 1933 boede familien på adressen Herluf Trolles Gade 1
1.th.

, København K og havde telefon BY 2014 u 

I 1934 er de opført på adressen St. Kongensgade 106
2
, København K og havde telefon Palæ 31y 

1935-1937 er adressen Holbergsgade 10
1
, København K og havde telefon Palæ 3677 

I slutningern af 1937 eller starten af 1938 sker der noget, familien Wendelboe flytter til Elsdyrsgade 48
s
, København K og 

beholder telefonnummeret Palæ 3677. 

Skolen skifter navn og får selvstændig adresse og telefonnummer. Den kommer til at hedde ”E.B. Wendelboe og A.M. 

Jensens Radioskole” og ligger på adressen Peder Skrams Gade 17 A. Skolen fortsætter under dette navn og på samme 

adresse indtil slutningen af 1950 eller starten af 1951. Telefonnummeret er i alle årene Palæ 5683, men ændres i 1950 til 

BY 35505. 

I slutningen af 1950 eller starten 1951 flytter familien Wendelboe til Livjægergade 31
3
, København Ø med telefonnummer 

TR 3231, og skolen flytter til Dampfærgevej nr. 7 i Frihavnen og får telefon RY 35505. 

I 1952 eller 1953 flytter familien Wendelboe til Esthersvej 26 A
2
 i Hellerup og får telefon HE 2818. 

Skolen flytter samtidig til sin sidste placering Dampfærgevej nr. 9 og beholder det berømte telefonnummer RY 35505. 

Årstallene kan svinge lidt da der er en vis reaktionstid på rettelser i Kraks Vejviser, men flytningen fra Peder Skramsgade 

til Frihavnen er i hvert tilfælde sket før marts 1951, hvor telegrafist 1475 Johannes Thuneberg startede(se mere om 

Johannes Thuneberg under ARTIKLER og under ERINDRINGER). Han var telegrafist fra Søværnet og skulle have sit 

civile certifikat, så han gik der kun i 2 måneder. Han kom senere tilbage i 1953 for at erhverve 1. kl. certifikat, og da var 

skolen flyttet til Dampfærgevej 9. 

Der er ikke mange oplysninger om Radiolærer A. M. Jensen. Der er en kort omtale af ham i Lars P. Vedsegaards 

ERINDRINGER, og så har jeg i mine gemmer fundet en gammel bog, ”Radioaarbogen 1924”, hvor der er en artikel han 

har skrevet, se efterfølgende. 
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                                                                                                 Uddrag af Vedsegaards erindringer(se disse) 

Der er 2 ting der springer i øjnene. I af Lars P. Vedsegaards erindringer fortæller han, at adressen på skolen var 

Tordenskjoldsgade 12. Dette har det ikke været muligt at finde noget om nogen steder. 

En anden ting der forekommer besynderligt er, at skolen tilsyneladende har været ”up and running” under hele krigen. Det 

var jo under dødsstraf forbudt private at eje for slet ikke at tale om bruge en radiosender under krigen, sådanne skulle 

afleveres. Der var selvfølgelig et behov for telegrafister i den del af handelsflåden der sejlede inden for spærringen, men 

det forekommer usandsynligt,  at der skulle have foregået en uddannelse af radiotelegrafister under krigen. Der forskes 

videre i disse 2 emner. 

Der mangler en hel del som det endnu ikke har været muligt at finde nogen oplysninger om, bl.a. om hvad der skete med 

skolen og de elever der gik der umiddelbart efter EBW`s død. Dette og mange andre ting forskes der videre i, og det vil så 

komme med i reviderede udgaver af dette afsnit afsnit om skolens historie. 

 

 

 


