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85 år: 13.02.18  Ole Waage Pedersen,
                Gefionsvej 114 stuen dør 4                          
G             3000   Helsingør            
             olewaagep@gmail.com

80 år:�14.02.18� Erik Henrichsen, Rådyrvej 7 Nødebo,        
3   3480 Fredensborg
� �  henrichsens@mail.tele.dk�
�
� 07.03.�  Erik Gwinner, Rødegårdsvej 3, 3500 
V   Værløse   
�   h-j-gwinner@mail.dk�
 

� 20.03.�  Ejner Søndberg, Rønnebakken 6, 
3   3460 Birkerød
� �  ejner@sondberg.com

75 år:�15.02.18� Lisbeth Hjørne, Amagerfælledvej 23, 
2   2300 København S

� � �
� 28.03�  Asbjørn Holst Larsen, Emil Slomanns 
V   Vej 1B, 4. th., 2000 Frederiksberg
� �  a.holstlarsen@postkasse.com

70 år:�28.12.�  Frank Rossing, Uglevænget 4, 4622 
H   Havdrup
� �  ugle4@hotmail.com

�
� 10.01.18� Jan Lennart Larson, ”Le Soleil” 29 
A   Avenue Joseph Giordan,
� �  F-06200 Nice, Frankrig   
� �  j.larsson@wanadoo.fr

�
� 24.01.�  Ole Hybel-Hansen, Victoria   
R   Residence, 7 chemin des Myrtes,
� �  F-06310 Beaulieu-sur-Mer, Frankrig   
� �  ole.hybel-hansen@orange.fr

� 12.02.�  Freddy Thykær Larsen, Alex. 
S   Svedstrupsvej 10, 3140 Ålsgårde�
� �  freddy.thykaer@gmail.com

� 29.02.�  John Busch, Griffenfeldsgade 33, 4, 
2   2200 København N.
� �  busch@privat.dk 

� 04.03.�  Jogvan Møller Olesen, Loddet 3, 
   Skærbæk, 7000 Fredericia
� �  jmo@jogvan.net

� 20.03.�  John Nilsson, 9504 Greyson Heights  
D   Drive, Charlotte NC 28277, USA
� �  jnilsson@actionfoodsales.com

� 25.03.�  Ebbe Erstrup, Egen 9, 4000 Roskilde        
� �  eerstrup@mail.dk

65 år:�20.12.�  John-Ole Hansen, Paddestoelweg  
1   152, 2403HD Alphen aan den Rijn,
    Holland
� �  john.ole.hansen@gmail.com

�
� 22.12.�  Lars Berg, 3 Hacienda Grove #03-01,  
4   457909 Singapore
� �  lars.berg.kl@gmail.com 

�
 23.01.18� Peter Michael Buron, Huldbergs Allé  
2   28, 2800 Kgs. Lyngby
� �  peterburon@mail.dk�

60 år:�22.12.�  Anders Møller, Locked Bag 20, 88991  
K   Kota Kinabalu
� �  am@carlronnow.com.my

 �

� 24.01.18� Henning Carsten Hansen, 118 Paritai  
D   Drive, Orakei, 1071 Auckland, New  
Z   Zealand   
� �  henning.hansen.hch@gmail.com

�
� 11.02.�  Palle Arildsen, Vibevænget 10, 4800  
N   Nykøbing F
� �  vibevaenget10@mail.dk 

� � �
� 16.02.�  Gert Mikkelsen, Porcelænshaven 5 F,  
2.    2. th, 2000 Frederiksberg
� �  gertmikkelsen@hotmail.dk

� 20.02.�  Frank Petersen, Tværsigvej 2 a,  
6   6740 Bramming
� �  frankiedk@gmail.com 

50 år:�02.03.18� Knud Mohr, c/o Brenntag Pte. Ltd.,
� �  2 Bukit Merah Central
 #   #09-01,159835  
S   Singapore
� �  knud.mohr@brenntag-asia.com

”Driftssikker med viden og indlevelse fører Jan 
Larson læseren ind bag kulisserne til spin og 
ondskab, der styrer og 
d r i v e r  h a n d e l e n  m e d 
mennesker. Hvor inter-
nationale karteller groft 
udnytter menneskelige 
svagheder og ulykker. Hvor 
m e n n e s k e -  o g  n a r k o -
s m u g l i n g  h a r  m a n g e 
ansigter, men ofte går hånd 
i hånd. Hvor kriminel profit 
t i l s idesæt te r  de  mest 
basale menneskehensyn. 
Hvor håb og drømme ofte 
ender i bristede illusioner”.

Denne salgstekst på om-
slaget for en hæsblæsende 
spændingsroman, Casa-
mance-passagen, troede 
mange af os vel næppe kunne 
tillægges en ØK- og erhvervs-
mand og et godt medlem af 
ØK Klubben som Jan Lennart 
Larson, Nice? Men sådan er 
det som angivet i Jans karrie-
forløb her ved artiklen. 

Jan Larson: - Halvdelen af min 
erhvervskarriere var i ØK. Mit 
skriveri begyndte nogle år før, 

jeg som 62-årig gik på pension. Jeg har i en halv snes år 
været regelmæssig leverandør af artikelserier og 

kronikker til Fyens Stifts-
tidende som gammel oden-
seaner. Mine forfatter-
temaer har været Frankrig 
og franskmænd, fransk 
politik, fransk økonomi, 
franske erhvervs- og sam-
funds - fo rho ld .  Debu t -
romanen udkom på min 60-
årsdag, og siden er det 
blevet til yderligere syv 
romaner  hvoraf  t re  er 
oversat til engelsk. Det hele 
blev tidligere på året kronet 
med mine erindringer på 
både dansk og fransk, men 
de forbliver i familien, mest 
møntet på vores fem børne-
børn.

ØK – var ét stort eventyr
Som for så mange ØK-
kolleger har mit liv været ét 
stort eventyr med drama og 
e rhve rvsmæss ige  ud -
fordringer. Især min Afrika-
tid gennem 14 år har inspi-
reret mig i mine fortællinger, 
som udover spændings-
romanerne alle tager såvel 

Jans rejse via ØK-karrieren til sin ottende, hæsblæsende spændingsroman 

Fødselsdags-portræt: Jan Lennart Larson, Nice, 70 år 10. januar 2018

Fortsættes side 4

Jan Larson har netop udgivet sin 8. spændingsroman 
(www.dgs-forlaget.dk), Casamance-Passagen, med danske 
Dan Borre som titelfigur. Borre nyder ellers sit otium i 
Sydfrankrig – som forfatteren selv nu i Nice – da 
myndighederne beder ham om at afdække det net af ruter i 
Vestafrika, der fører illegale migranter til Paris. Jan tager 
dermed også hul på de valgløfter, præsident Macron blev 
valgt på at løse. Jan har fingeren på den franske aktuelle puls.
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Karriereforløb Jan Larson 

1966: Eksportbogholderiet – 1969: Militærtjeneste - 

1970: Burundi, eksportchef - 1973; Rwanda, filialdirektør 

– 1975: Elfenbenskysten, eksportchef – 1977: Gabon, 

filialdirektør -1981: Liberia, rådgiver for den liberianske 

stat  -  1984:  Frankrig,  filialdirektør  – 1987:                     

DS Industries, København, salgs- og marketingchef – 

1989: Hydrema, adm. direktør 1992: Rimas-Heden, 

koncernchef – 1995:   Wittenborg, salgs- og 

marketingdirektør – 1997: Dieselgaarden, adm. direktør - 

1999–2010: Sidste erhvervs-station op til pensionering, 

Schades Frankrig, adm. direktør.

Jan har således branchemæssigt været vidt 
omkring: Bl.a. fra papirindustri til autobranchen, 
kemisk industri til entreprenørmaskiner, handel med 
huder, skind, kaffe, kakao og palmeolie, plantagedrift 
og ( ! )varmdr iks-automater.  Nu udmøntes 
livserfaringen så som forfatter.                  

lokal- og geopolitiske som social-realistiske forhold op. 
Bonus: Link til Forlaget Lindhardt & Ringhof beskriver 
det: http://forlagsliv.dk/13922-2/

Vi bringer på klubbens hjemmeside, www.eacclub.dk 
fyldige uddrag af Jans artikelserie i Fyens Stiftstidende, 
der beskriver hans tilværelse gennem 14 år i Afrika som 
nyudnævnt filialdirektør for ØK, bl.a. også om en 
forfærdelig gidseltagning. Der er også en anden endnu 
mere dyster historie, da han som dansk konsul i Rwanda 
blev sat på eftersøgning af et tomotorers fly, der var lejet 
af to danske F.L. Schmidt-familier fra Kinshasa og styrtet 
ned i junglen. Jan deltog i en efterfølgende belgisk 
katolsk mission midt inde i junglen og på vegne af de 
danske myndigheder begravede de få forkullede rester, 
der blev fundet af de to børnefamilier, fire voksne og tre 
børn. Det er forfærdelige minder også i dag, beretter 
Jan. 

…hvis det ikke havde været for ØK
- Så der er mange mørke vinkler i dit liv, Jan, men lad os 
også høre, hvad ØK karrieren gav dig og din familie af 
mere positive højdepunkter?

- Jeg har ofte funderet over, hvilken retning min 
erhvervskarriere mon ville have taget, hvis ikke det 
havde været med afsæt i en oversøisk karriere de første 
mange år i ØK. Men ét er sikkert: Den tillid, ØK viste én, 
allerede i en meget ung alder, var af en sådan karakter, 
at det i dag næsten trodser enhver beskrivelse. For 
ingen kan vel betvivle, at det har været en satsning af 
substans fra Kompagniets side. Derfor vil mit svar være 
– som for de fleste andre kolleger i ØK – at det har været 
en enestående platform med de kvaliteter, der gjorde de 
unge udsendte medarbejdere til gode og fremsynede 
ledere. I en tidlig alder fik man afprøvet grænser, udviklet 
s ine kompetencer  og b ibragt  en uvurder l ig 
erhvervserfaring. På det mere personlige plan har 
mødet med andre kulturer, privat såvel som 

professionelt, været utroligt berigende og desuden skabt 
grundlaget for en fortsat harmonisk og inspirerende 
international karriere. Det er også med stor interesse og 
entusiasme, at jeg ser frem til mødet med hvert nyt 
nummer af 'Nyt fra Ø.K. Klubben', og at jeg gennem 
bladet har haft en kærkommen lejlighed til at genopfriske 
gamle kollegiale venskaber. Tak til jer alle derhjemme i 
Ø.K. Klubben!

Sammen med sin Jeanne rejser Jan på ferie i Australien i 
hele fødselsdags-måneden, januar. Det er i øvrigt deres 
første rejse til de kanter. 

Fødselsdags-portræt: Jan Larson, fortsat

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben

Søren Rysholt  Christiansen, 
H ø r s h o l m ,  t i l k n y t t e t  Ø K  v i a 
datterselskabet Bloch & Behrens i 
årene 1991 – 2000. Varetog stillinger i 
Danmark, Australien, New Zealand, 
Italien og Indien.

Mogens Nikolajsen, Borup, elev i 
Eksportafdelingen
1964-1967, og - 
efter militærtjeneste - fra 1970-1977 
først i Eksport P og derefter i 
A u t o m o b i l a f d e l i n g e n .  1 9 7 3 
midlertidigt udstationeret i Los 
Angeles i skinkeforretningen, samt i 
perioder udlånt til Briscoe, Nigeria. 
Forlod ØK 1977 og kom til Coro A/S, 
først som eksportchef for Fjernøsten, 

senere Area Manager for Mellemøsten. Skiftede i 1999 
til Bantex A/S som eksportchef for Mellemøsten og 
Østeuropa. Pensionist fra 2008.

Birte Hansen, Frederiksberg, 
1977-1986 tilknyttet Erik Levison 
A/S/EACgraphics i forbindelse med 
i alt ca. 40 års 
arbejde for den 
grafiske leveran-
d ø r ,  M u e l l e r 
M a r t i n i  A / S ,         
Danmark.              

John Nilsson, Charlotte, North 
Carolina, USA, tidl. Vice President 
of Sales, Plumrose, USA.

H. Chr. Sørensen, tidl. vicedirektør Plumrose, er afgået ved døden i august, 77 år. Startede som uddannet 
ingeniør i Plumrose i 1959 på konservesfabrikken i Odense. Efter køb af Beauvais kom han i 70'erne til 
hovedkontoret på Sct. Annæ Plads og blev senere teknisk direktør for alle Plumroses fabrikker i Danmark og 
udlandet. Pensioneret 1990/91.

Carsten Hjortshøj Poulsen, Frederiksberg, tidl. EAC Shipping Pasadena, Californien, ShipCo Transport i 
Seattle og Los Angeles, samt DSV København, er afgået ved døden efter lang tids sygdom 31. august, 49 år.

Joan Mary Mohrsen, Greve, født Lowe, gift med Ole John Mohrsen, er afgået ved døden 4. september, 86 år.

Mogens Pilemand Ottesen, Herning, tidl. styrmand, EAC Shipping, er afgået ved døden 8. september, 74 år.

Tom Bacher, Greve, tidl. elev i ØK samt 6 måneders tur som purser på m.s. Jutlandia til Fjernøsten, senere 
direktør i Bording - koncernen, er afgået ved døden 4. oktober, 75 år. Tom Bacher udmærkede sig også inden 
for dansk og international badminton, hvor han modtog en del hædersbevisninger.

Jens Staurup, Melbourne, Australien, tidl. EAC Durban som regnskabschef  i Quality Products og Natal Oil 
Products samt New Scotland Forest Development, Sydafrika, er afgået ved døden 27. oktober i Melbourne, 
Australien, 81 år. Jens Staurup var kort ude af ØK, men kom tilbage til regnskabsmæssige opgaver ved bl.a. 
Hovedkontoret, senere manager i Jeddah, Saudi Arabien, Danmotors Jakarta, Indonesien, og til sidst Bloch & 
Behrens, Melbourne.

Dødsfald - Æret være deres minde

Som kort omtalt i seneste klubblad har H. N. Andersen 
(død 1937) og hans hustru Maries (død 1940) gravsted 
på Vestre Kirkegård i København været udsat for 
hærværk mod et kobbergitter, som var skåret af og 
stjålet. Gitteret er nu udbedret af ØK´s Almennyttige 
Fond. Fonden har efter stiftelsen 1988 løbende stået for 
gravens vedligeholdelse i forlængelse af, at ØK A/S ved 
opret te lsen af  gravstedet  donerede et  stor t 
engangsbeløb til ”evig vedligeholdelse”, hvilket fortsat 
værdsættes af HNA´s slægt, som også er orienteret om 
udbedringen af hærværket. 

Og hvilke tanker går så igennem hovedet hos en ØK-
veteran som dig, Dencker, når du står på dette 
navnkundige sted: - Meget bevægende selvom jeg jo 
aldrig har mødt HNA. Men jeg tænker på alt det, han 
satte i gang, som vi andre fik lov til at arbejde videre med. 
Og så var han jo også den første danske generalkonsul 
for Thailand, som jeg selv har den glæde af at bestride i 
dag.� � �                 ELJ

Carsten Dencker Nielsen og Mette Westergaard, ØK Fondens 
sekretariat i Asia House, konstaterer med tilfredshed, at 
hærværket er udbedret – men ikke mere i kobber.

Hærværk på H. N. Andersens grav udbedret af ØK Fonden

1912 forandrede ØK og Danmark søfarten for altid, da 
verdens første dieseldrevne skib, ØK´s SELANDIA 
sejlede fra København med kurs mod Bangkok. M/S 
Museet for Søfarts nye særudstilling, Den første tur med 
SELANDIA, stiller skarpt på skibet, der styrkede ØK´s 
og dermed Danmarks position på den globale scene og 
dieselmotorens banebrydende teknologi. Udstillingen 
åbnede 10. november bl.a. med foredrag af ØK 
UDSYN-forfatteren, Martin Jes Iversen.

Martin bandt her sløjfe på ØK´s oprindelse anført af H. N. 
Andersen frem til indsættelsen af SELANDIA på den 
stærkt profitable Bangkok-linje, der krævede store, 
hurtige og luksuriøst indrettede skibe til såvel last- som 
passagerdrift. SELANDIA indledte ØK´s epoke med en 
hurtigste rute mellem Bangkok og Europa som ØK´s 
betydelige magtdemonstration uden kulskibenes røg og 
motorlarm. Kong Christian X og Dronning Alexandrine 

var blandt gæsterne på jomfrurejsen, og senere var 
daværende krigsminister, Winston Churchill, en 
imponeret gæst på skibet i London, hvor der også var 
åbent skib for tusindvis af gæster. Og som Martin Jes 
Iversen rundede af ved åbningen af udstillingen i 
Helsingør: - SELANDIA var på mange måder en 
afgørende global faktor for fremtidens teknologi og 
handel. 

Udstillingen viser menneskerne bag skibet, og hvordan 
Danmark og Thailand (dermed Asien) blev bundet 
sammen over havet under ØK's vinger. Udstillingen 
viser også Danmarks og Thailands fælles historie med 
udgangspunkt i Bangkok – ØK's arnested. Men du 
møder også sømandens dagligdag på SELANDIA 
bl.a. med breve, tegninger og portrætter. Udstillingen i 
Helsingør anbefales stærkt, og glæd dig til mere om det 
i næste udgave af ØK Bladet.�                ELJ

Museet for Søfart: Første tur med SELANDIA


