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Klubmedlem Leif Rasmussen, Sydney, har været på en 
herlig visit i tidligere ØK Burma-rammer såvel familie- 
som arbejdsmæssigt. Fra sin forhenværende ØK-
position i bl.a. Thailand har Leif ofte også arbejdet 
særdeles aktivt i daværende Burma siden 1974. 

Han blev tidligere i år inviteret til et tre dages besøg i de 
kendte rammer af Peter Mo Kyaw, som er søn af den 
legendariske ØK-samarbejdspartner, U Mo Kyaw. Han 
var ØK´s højt skattede repræsentant i Burma fra 1946 til 
sin pensionering, 1986. Mo Kyaw døde i 2010, 91 år.
Mo Kyaw familien har blandt meget andet i mange år ejet 
en tidligere britisk bungalow i Kalaw øst for Mandalay. 

Peter er nu i gang med en gennemgående renovering af 
ejendommen. Han arbejdede for sin far og ØK fra 1972-
2010, hvorefter han startede sin egen virksomhed, Mo 
Asia Company Ltd med 135 ansatte. De står for bl.a. 
distribution af DUMEX-produkter.   

Leif Rasmussen fortæller videre: - Jeg har kendt Mo 
Kyaw familien siden 1974 fra mine mange besøg i 
Rangoon på vegne af ØK i Bangkok.  Jeg fulgte op på 
kontakten med familien også efter, jeg kom til Sydney, 
1999. Og nu kom så invitationen tidligere i år til at 
besøge Peter Mo Kyaw. Jeg overrakte ham bl.a. C. E. 
Olsens (1906-1974) Burma Odyssé, som beskriver den 
ekstremt hårde tid, han gennemlevede med ØK-
k o l l e g e r  o g  a n d r e  d a n s k e  u n d e r  j a p a n s k 
krigsfangeskab, 1942-1945, i Kalaw. Senior Mo Kyaw 
udvirkede dengang som officer i Kalaw, at de danske 
fanger blev frigivet hurtigt. 27. juni 1945 blev de alle 
overgivet til Royal Air Force, som sikrede, de kom til 
danske ØK-kolleger i Calcutta.� � � � � �

Og som Leif slår fast overfor ØK Bladet: - Vi havde 
meget at snakke om, Peter og jeg, de dage ved 
gensynet i Kalaw. Og jeg var meget glad for endnu 
engang at bekræfte vores taknemmelighed overfor 
fami l i en  såve l  som Ø K - repræsentan t  samt 
familiemæssigt. �                       ELJ

Klubmedlem Folke Persson, 
Bangkok, har i sine gemmer 
f u n d e t  e t  l i l l e  h æ f t e , 
"Træposten", forfattet af 
journalist Frode Ladefoged, 
som beskriver en rejse med 
F o r e n i n g e n  f o r  u n g e 
t ræ las tmænd ( F U T )  t i l 
Thailand, 1.-13. februar 
1971, med 90 deltagere ikke 
alle helt unge – men alle unge 
af sind, viste det sig.

Folke fortæller til ØK Bladet: - 
Træposten er et lille historisk 
dokument, som ud over at 
beskrive rejsen også fortæller 
om Thailand anno 1971. Jeg 
var personligt meget invol-
veret  i  arrangementet  i 
Nordthailand som udstatio-
neret i Chiangmai. Jeg blev 
udstationeret i Bangkok 1968 
og tilbragte godt og vel et år i 
Regnskabsafdelingen på 

Oriental Avenue og senere hos Oriental Machinery 
Stores, Worachakr Road (China town). Jeg fik så 
herefter chancen for at flytte til Chiangmai, og den 
mulighed kunne man ikke sige nej tak til. Daværende 

Peter Mo Kyaw og Leif Rasmussen ved den legendariske 
ejendom i Kalaw, som er bevaret i familiens eje. Peter har brugt 
mange kræfter på renovering og bevaring af huset og grunden.

Leif Rasmussen har besøgt kendte Burma-rammer

Folke Persson præsenterer 
sin originale version af 
hæftet, Træposten, fra sin 
bolig i Samutprakan udenfor 
Bangkok. 
Folke b lev pensioneret 
udgangen august, 2013.  
(Den opmærksomme vil se, 
at hæftet er dateret marts 
1971 – men det var altså i 
februar, som det fremgår af 
artiklen).

Med FUT´erne til Thailand 1971 

leder af Thailand filialen, Svend Gønge, havde den 
filosofi, at sende ”første turs folk” rundt omkring i 
Thailand, så de kunne udvide deres horisont og lære 
landet at kende. Så jeg fik den flotte titel af Branch 
Manager sammen med min lokale kollega, Khun Suthi 
Waliya.

Der kom besked fra Bangkok om, at vi ville få et FUT-
besøg af op til 90 trælastfolk – men det viste sig, at også 
andre var med som f.eks. journalisten, Frode Ladegaard 
- så Khun Suthi og jeg blev bedt om at arrangere det 
fornødne (hoteller osv) samt et program, der dækkede 
Nordthailand med første overnatning ved Yanhee 
dæmningen (King Bhumiphol Dam) i Tak provinsen. Ivar 
Lassen Skytt, chef for savmøllen, og Steen Albrechtsen, 
t i d l .  B ranch  Manage r  Ch iangma i ,  s tod  f o r 
arrangementerne i Bangkok.

Frode Ladegaard skriver om turen over fem sider, som vi 
har lagt ind på klubbens hjemmeside i sin fulde længde. 
Så her blot denne appetitvækker fra journalistens pen: - 
Sig FUT-FUT til FUT´erne, bed dem kontakte direktør 
Holten-Andersen og andre i ØK, så kan du pludselig 
finde dig selv i afgangshallen i Kastrup iført hat, stok og 
stor vinterfrakke (som hurtigt bliver overflødig), nydende 
den sidste bajer eller kop kaffe, klar til at gå ombord i en 
SAS Caravelle og nyde 14 dage med programmet: Flyv 
med FUT til Østen – Se på teak og alt det andet i 
Thailand (!).�                              ELJ

Jens Høding og Peter Buron er nu æresmedlemmer af 
ØK Klubben efter de begge stoppede i bestyrelsen ved 
seneste generalforsamling. Det blev markeret i 
forbindelse med et bestyrelsesmøde, 8. august, hvor de 
begge modtog det eftertragtede diplom som bevis på 
værdigheden. 

Jens Høding var med i besty-
relsen fra 2006 og 2008-2016 
som meget værdsat og kom-
petent kasserer samt myndig 
banko-mester. Jens var elev i 
ØK´s kontrolafdeling, 1964-67 og 
efter værnepligt – han er jo 
garderhøj, så han tjente konge-
huset – bogholder i Eksport-
afdelingen til 1971, hvor han 
fortsatte karrieren i 3M. Han 
sluttede her i 2001 som divisions-
direktør for 3M Europa i Paris. Og 
som Jens selv siger det: - Jeg 
måtte afløse ØK med 3M, da en 
ung ØK-pige ved navn Anne 
Kragh kom ind i mit verdens-
billede. Jeg forlod ØK, så vi 
kunne blive gift, for dengang var 
ægtefolk i ØK jo ikke opfundet. 
Jens er fortsat formand for 3M 

seniorklub og medlem af bestyrelsen for ØK´s 
Medarbejderfond sammen med Andy Vels Jensen og 
Erik Ljunggren.

Peter Buron: - Jeg er utrolig glad for denne ære, selvom 
jeg ikke rigtig føler, at jeg som 
stadig erhvervsaktiv i advokat-
firmaet, Løje Arnesen & Meedom, 
fik gjort nok ud af det i bestyrel-
sen, som jeg gerne ville. Heldig-
vis blev det til mange aktive år 
med ØK-sporten i forbindelse 
med elevtiden fra 1969 og senere 
EAC Transport Agencies samt 
Finansafdelingen til jeg røg ud 
med badevandet 1998, som vi 
alle husker. Jeg blev meget glad, 
da bl.a. Erik Bøgh Christensen i 
sin tid opfordrede mig til at gå ind i 
klubbens bestyrelse, hvor jeg 
følte, det var som at komme hjem 
igen samt deltagelse for mig og 
min kone ved de mange arrange-
menter, og det fortsætter vi med. 
Jeg håber, det senere bliver til 
opgaver i bestyrelsen igen, hvis 
det ønskes.
 � � �           ELJ   

Jens Høding og Peter Buron æresmedlemmer

Jens Høding, til venstre, og Peter Buron er nu 
æresmedlemmer af ØK Klubben. Jens efter de mange 
år som kasserer og Peter også for den store indsats 
omkring honorarbissernes julefrokoster. (Foto: Erik 
Ljunggren)

Besøg og andre begivenheder omkring Asia House 
vækker jo ofte opmærksomhed på Indiakaj. Som her, 
hvor børnene fra børnehavnen i nabolaget spontant 
kunne synge ”Én elefant kom marcherende...." .

Nu var det nemlig tid for afsked med Prins Henriks 
dekorerede elefant fra den store Elephant Parade i 
København for snart fem år siden. Elefanten flyttes efter 
forståelse mellem Prinsen og ØK Fonden fra anlægget 
bag Asia House til fordel for en plan om placering ved 
hovedindgangen til elefanthuset i Københavns Zoo.  

ØK Fonden sikrede Prinsens elefant til Asia House. Og 
efter den endelige placering i anlægget, blev den 
besigtiget af Prinsen selv, da han besøgte Asia House 
efter renoveringen på grund af de omfattende 
skybrudsskader,  2012. � �
                   ELJ

Én elefant kom marcherende…. 

Elefant-flytningen vakte stor opmærksomhed på Indiakaj, som 
her blandt børnene.

Servicemedarbejdere fra Zoo bærer Prinsens elefant ud fra 
anlægget bag Asia House. (Foto Erik Ljunggren)


