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Lige her kom min ØK-erfaring til sin ret
Bjørn Olesen og hans hustru, Fanny Lais elefantmotiv 
herover er en sensation. Skal du have to helt forskellige 
elefantflokke i eet kameraskud på hver sin side af en 
flod i Bardia National Park, Nepal, inklusive skarphed i 
hele motivet, kræver det mange timers musestille 
koncentration, held samt samarbejde. Vi taler om 
splitsekunder, så er motivet jo væk…..selvom Bjørn 
fortæller, at endnu en flok elefanter faktisk dukkede op i 
de samme timer uafhængigt af de andre.  

Det underbygger også et enestående arbejde for natur 
og dyr i denne naturpark. F.eks. var elefanten stort set 
udryddet her for under 40 år siden. I dag lever mindst 
260 elefanter i Nepal og halvdelen netop i Bardia 
National Park. Og det er helt i Bjørn Olesens ånd, som 
det fremgår herefter.

Slå til i rette sekund
-Jeg følte her og ved så mange andre af vores 
naturoptagelser, at jeg kunne trække på min brede ØK-
erfaring, fortæller Bjørn. Det gælder om at forberede sig 
godt, kende sine emner og placere sig strategisk rigtigt, 
klar til at slå til i rette øjeblik. Sådan som mange af os jo 
har oplevet det i mange tilfælde i ØK-tiden. Motivet her 
kunne således heller ikke gennemføres uden 
samarbejde med lokale partnere, sådan som vi jo altid 
praktiserede det i ØK. 

-Ud over min egen store passion på mine ældre dage 
for natur og foto, håber jeg at kunne inspirere mange af 
mine kolleger til at engagere sig der, hvor deres 
interesser falder, fortsætter Bjørn. Brug gerne løs af 
ØK-erfaringerne, hvor det er muligt. Her sigter jeg ikke 
kun til os fra ØK og de ældre generationer i øvrigt. Er det 
ikke et budskab, vi også skal tale om for de unge i en 
hvilken som helst international karriere? Det vil 
cementere en udvikling til gavn for mange generationer, 
og man kommer så til at huske og erfare, at her satte 
ØK også en dagsorden.

Nødvendigt lokalt engagement
Bjørn dvæler især ved det lokale engagement. 

– Som vi havde det i vores ØK-positioner gennem hele 
karrieren her, var det meget afgørende, at vi opnåede 
lokalt engagement i såvel dagligdagen, handling som 
strategi. Og de foto-missioner, jeg og Fanny har 
gennemført t i l  vores bøger, vi l le ikke kunne 
gennemføres uden lokal indsigt og assistance, såvel i 
forberedelserne som ude i buskene. Det har været 
afgørende for, at vi stiller op på rette sted – vi er 
musestille og klar til at fotografere i et splitsekund.

 ”Asia Wildlife, A Journey to the Forests of Hope” er som 
omtalt Bjørn og Fanny´s tredje store værk. Her er fokus 
på otte bevaringsprojekter for skove, natur og dyreliv i 

hele Asien (se www.amazon.co.uk) til fordel for Bird Life 
International. Det følger op på et nu udsolgt Panda-værk 

Blå Bog: Bjørn Lynggaard Olesen
Født: 22. August 1949 i Grenå * Elev ØK 1966 i Eksport Afdelingen * 
Udsendt 1971 til R.T. Briscoe, derefter karriere i Thailand, Malaysia og 
Indonesien * Adm. direktør Dansk Frysetørring i Danmark 1989-93 * 
Efterfølgende deltog Bjørn i den spændende Dumex forretning, hvor han 
som adm. direktør i International Nutrition Co. Shanghai startede nutrition 
forretningen i Kina 1993–1997 * Herefter overtog Bjørn ledelsen af 
Dumex Malaysia, der servicerede alle de andre Dumex markeder bortset 
fra Kina og Thailand * Pensioneret 2007 med base i Singapore * Fritid: 
Naturfotograf og forfatter for naturbeskyttelses-organisationer som 
BirdLife International, Fauna & Flora International og Word Wide Fund for 
Nature (WWF) * Privat: Gift med Fanny Lai, Executive MBA, forfattter og 
cartoonist, tidligere Group CEO Wildlife Reserves Singapore bestående 
af Singapore Zoo, Night Safari, Jurong Bird Park og River Safari.

samt ”A Visual Celebration of Borneo´s Wildlife”, som 
tidligere er omtalt i ØK Bladet.

NY ØK- RELATERET LITTERATUR

ØK-minder fra Annas barndomshjem

Ringen omkring Anna Prai Olsens ØK-minder fra 
barndomshjemmet blev sluttet i Asia House, 27. 
september. For fem år 
siden omtalte ØK Bladet 
hvordan Anna og hendes 
far, Jan, havde rejst i 
bedstefar,  Johannes 
(”Johs”) Christian Olsens 
ØK-fodspor inspireret af 
breve og beretninger, der 
var bevaret i kisten. Nu 
kom dagen så for lance-
ringen af bogen, ”Hvor 
peberet gror”. Mange - 
også fra ØK Klubben - 
fulgte lanceringen. Det er 
blevet til en fin og intens 
beretning. Forfatteren 
binder det godt sammen 
med tidens udfordringer også på en bredere baggrund. 
Siderne nærmest dufter af østens mystik og 
udfordringer, som vi bestemt kan opfordre til at fordybe 
sig i. ØK Fonden har støttet bogen, og fondens formand, 
Erik Bøgh Christensen, var ved lanceringen særdeles 
tilfreds med samarbejdet. – Vi ser heldigvis fortsat en 
god interesse for ØK´s betydning såvel herhjemme som i 
hele verden, sagde han bl.a. til Anna Prai Olsen, og det 
følges fint op i din bog om de udfordringer og oplevelser, 
din farfar Johs og så mange andre af os havde med ØK. 
Han blev fulgt op at Annas bekræftelse på, at hun i sit 
arbejde havde fået afklaring af, hvordan ØK hægede om 
forretningsmoral og udvikling som én stor familie. ”Hvor 
peberet gror” er udgivet på forlaget Historia, Odense, 
(forlaget@historia.dk) i hardomslag, 550 sider, pris 
299,95. 

ØK-sømand: En streg i vandet

Sømandshistorierne i bogen er næsten sande…thi hvor 
der er søfolk og skibe, findes også klabauter-manden 
og ”Den flyvende hollæn-
der”, som forfatteren 
siger det. I denne dejlige 
og originale samling af 
fantastiske sømands-
h is tor ie r  kommer  v i 
naturligvis vidt omkring 
på kloden. 11 fortælle-
glade søfolk beretter og 
læs f.eks. om: Hvordan 
smøreren fra Nakskov 
havner i New York som 
mesterbokser - Kahyts-
jomfruen taler med en 
vaskeægte ånd på over 
100 år! - Kokken tænker 
tilbage på et skrækkeligt 
familiedrama på solskinsøen Bornholm - Matros 
fortæller, hvorfor delfinen er sømandens bedste ven. 
Bogen er bygget sådan op, at hvad der står med kursiv 
mellem fortællingerne har med dagliglivet om bord på et 
ØK-skib i de tidlige 60'ere at gøre. Bogen kan købes i 
enhver boghandel eller på forlaget@kahrius.dk 
(kontakt Dorte Wirenfeldt, tlf. 7262 4962, e-mail: 
dorte@kahrius.dk. 
Forfatterens e-mail: henning.p.hersom@mail.dk

Værftet 2 – seks nye erindringer
LollandBibliotekerne.dk har suppleret den tidligere 
omtalte bog, ”Min tid på værftet”, med yderligere 6 nye 
erindringer fra Nakskov Skibsværft. Det er bl.a. blevet til 
en herlig beskrivelse af en tilværelse på værftet fra 
snedker til spillemand i værftets orkester ved Bjarne 
Jacobsen.  

Anna med bogen, Dér hvor 
peberet gror. 

Henning Pedersen tog i sin 
ungdom ud på verdenshavene 
med ØK. Det satte inspirationen 
i sving til herlige historier i ”En 
streg i vandet”. 
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