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Brikkerne faldt på plads...

- Vi er klar til ny indsats for klubben
ØK-ånden og minderne, vi alle tog med os fra Kompagniet, lever i ØK Klubben og i de mange ØK-sammenkomster
hjemme og ude som frokoster, årgangs elev-markeringer og andet, vi så otte læser om i ØK Bladet.
Grundlaget er ØK Klubben. Og her er bestyrelses-holdet, der fortsat lægger op til at koordinere det hele: Fra venstre
Torben Nielsen, aktivitetsudvalgets Kerstin Jacobsen, næstformand Erik Ljunggren, Søren Tousgaard, sekretær Pia
Wind, formand Andy Vels Jensen, kasserer Erik Bøgh Christensen, Maria O. M. Jensen og Niels Veje.
Bestyrelsesmedlem, Jens Bjergmose, var forhindret på dagen.
Hele holdet blev genvalgt ved klubbens generalforsamling, 28. april – foto-kavalkade fra Asia House siderne 10-11.
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Mærkedage - med en hjertelig lykønskning!
90 år:

80 år:

85 år:
04.07

03.07

19.07

Henning Sørensen

Lief Nielsen

Jægerspris

Kirke Hyllinge

Jørgen Post
Pedersen

h-sorensen@email.dk

ln@12move.dk

Havdrup
j.post@teliamail.dk

31.07

08.07

25.08

Gert Robert
Hansen

Nils P. Jensen

Per H. Thomsen

Portland, USA

Vedbæk

Nils@anastasia.com

pht@neumannthomsen.dk

Albertslund

(Fødselsdags- portræt
side 4-5)

08.09

24.07

12.09

Ole Henriksen

Ole Brask

Anni Jeilman

Malaga, Spanien

Roskilde

Skodsborg

jette@c-price.net

ole.brask@get2net.dk

annijeilman@gmail.com

18.09
Curt Andersen
Glostrup
curt.kirsten@post.tele.dk

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben
John Åkerlund, Nakskov. Ansat 15. marts 1987 i ØK Data Marina Park samtidig med IBM Introducerede
modelserien PS2, og var med hele vejen til ØK`s frasalg 1997. Efter ØK blev John i IT-branchen, til han
gik på pension i 2007. John var bl.a. ansat i Nicom, GECITS, Netlog, Aston, Websales, Netkoncept og
JMI, fra 1999 – 2007 med hjemmearbejdsplads i Langø.

Hugo Christensen, Nykøbing Mors. Startede i ØK 1962 som maskinassistent,. sluttede 1971 som 1.
mester i gænget.

Jette Nødskou Olsen, Fredensborg. Ansat januar 1974 tilknyttet eksportbogholderiet. Senere
overﬂyttet til Inter-oﬃce, som bl.a. sekretær for Lage Hansen. Efter ØK, to uddannelse som merkonom i
Indkøb og Organisation. Efterfølgende karriere som indkøber indenfor elektronikkomponenter i bl.a.
Philips og NKT. Tilbragte i 1986 et år i Melbourne i Australien sammen med sin mand. I forbindelse med
hendes mands job på Generalkonsulatet i Los Angeles boede 5 år i Californien. I det meste af den tid var
Jette ansat i Malibu City Hall. Pensioneret i 2014 og nyder nu otium med golf, vin, rejser og fuld fart på
livet.
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75 år:

70 år:

65 år:

26.07

12.07

13.08

Steen Ove Jensen

Thomas
Willers-Madsen

Søren Byberg
Jensen

Væggerløse

Hvidovre

Tm@scan-Con.dk

soren.b@webspeed.dk

30.07

28.08

19.08

Harry Gudme

Marc A. Beck

Carl Henrik Hess

Virum

Vienna, USA

København

harry.gudme@gmail.com

mahb6@outlook.com

henrik.hess@mail.dk

08.09

12.09

20.08

Erik Bøgh
Christensen

Niels Erik Knudsen

Lars Vistisen

Malaysia

Spanien

smallesund97a@gmail.com

vistisenlars@yahoo.com

Wendell, USA
sojensen@aol.com

Skodsborg
erikbc88@mail.dk

21.09

30.08

Frank Ortmann

Arne Bo Sørensen

Hvidovre

Belgien

FHO68@Hotmail.com

arnebo@arnebo.com

60 år:

Livsvarigt medlem
26.07

31.07

Thomas K. Hjort

Claus Svane
Schmidt

csdk@yahoo.comk

Siden seneste udgave af ØK Bladet
har yderligere et medlem registreret
sig som medlem af ØK Klubben på
livstid – altså kontingent én gang for
alle, kr. 3.500 – så klubben nu i alt har
108 livstids-medlemmer:

04.09

29.09

• Peter Johannes Bang,
København

Lars Georg Brandt

Peder Reimers

Dragør

Tyskland

LarsGeorgBrandt@gmail.com

peder@rejmers.dk

Rungsted Kyst

Hellerup
Thomashjorth@outlook.com
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Fødselsdags-portræt: Per Hugo Thomsen 80 år, torsdag 25. august 2022

Per kom forbi Asia House med sine venner fra Ældre Sagen for at høre
om ØK-historien som også har præget hans egen karriere
Per H. Thomsen, til venstre, havde lagt et stort arbejde i Ældre
Sagens besøg i Asia House sammen med til højre en anden god
ØK-kending, Flemming Lenard Jørgensen, ØK Data. (Foto Erik
Ljunggren)

ØK var dengang i 1973 skandinavens største virksomhed,
og det at få en kontrakt med ØK, var næsten som at vinde i
lotto. Det mærkede jeg, da jeg fortalte min bank, at jeg
havde fået kontrakt i ØK, og vi skulle rejse ud, så vi måtte
sælge vores hus i Greve Strand og to biler. Men bankens
reaktion var: ”I behøver ikke at sælge, men tag et lån, da
jeg jo nu var i ØK”. Vi valgte dog alligevel at sælge - vi
skulle jo ud i verden for ØK.
11. maj stod det klart for dem, der kørte forbi Asia House,
at Ældre Sagen var på besøg hos ØK Klubben med en
vimpel foran hovedindgangen. Initiativtageren til besøget
var klubmedlem, Per H. Thomsen, som efter sin lange
karriere i EACgraphics og andre i branchen, nu lader sine
erfaringer komme Ældre Sagen i Rudersdal til gode som
aktivitetsleder. 40 deltog på dagen, og de hørte nyt eller ﬁk
genopfrisket kendskabet til ØK´s historie af ØK Klubbens,
Erik Bøgh Christensen.
Per var meget glad for arrangementet: - Jeg ﬁk rigtig
mange tilkendegivelser fra deltagerne om den store
interesse og glæde over ØK-historien, som mange i dette
selskab jo husker tilbage på. Erik Bøgh Christensen fulgte
så glimrende op på det hele såvel omkring Kompagniets
storhedstid som nedgang.
Man kan også sige, det var en beskrivelse af alt det, Per
selv har oplevet med ØK og i sin øvrige karriere. Ældre
Sagens besøg i Asia House er derfor så også indgangsvinkel til dette aktuelle fødselsdagsportræt i ØK Bladet.
Per står nemlig foran sin 80års fødselsdag, 25. august, og
vi skal da høre, hvad han gik og arbejdede med i ØK og
øvrige opgaver.
ØK – som en lotto-gevinst
Per fortæller: - Jeg er vel det, man i ØK-regi kalder en
”honorarbisse”, efter jeg i slutningen af 1973 blev
kontaktet af ØK, som i Indonesien samarbejdede med
partneren, Carlo H. Tabaluan, med Olivetti agenturet og
ﬁrmaet Abardi i Jakarta. ØK søgte en til at lede udviklingen
af software samt salg af mini computere, data udstyr og
bogholderi systemer.
Inden min første kontakt til ØK, havde jeg i tre år haft
succes i Olivetti med lignende udstyr, og var blevet
headhuntet til Univac (i dag Unisys nummer to efter IBM),
som sælger af store EDB systemer. Jeg kom til
orienteringsmøde i Holbergsgade og skulle så sende en
formeld ansøgning, som resulterede i en kontrakt.
4

Ikke bedste indtryk – men så….
Jeg ankom til Jakarta, 1974, sammen med min hustru,
Solveig og vores to år gamle søn. I bagagen havde jeg
også fem års salgserfaring, realeksamen, svendebrev
som maskinarbejder og maskiningeniør fra Københavns
Teknikum samt første del af HD fra Handelshøjskolen.
Vi landede midt i Jakarta, og fra luften så vi en masse
rustne bliktage. Udenfor lufthavnen blev vi nærmest
omringet af tiggere. Vi blev ret bekymrede og tænkte,
hvad var det dog, vi havde begivet os ud i? Efterfølgende
viste det sig at Indonesien og indoneserne er meget
venlige og imødekommende som et helt andet billede end
det første i lufthavnen.
Jeg kom hurtigt i gang i Abardi, og var så heldig at have
Birger von Holdt som chef. Han gav mig stor tillid, frihed,
motivation og ansvar, og han er en af vores bedste og
nærmeste venner. ØK havde dengang en slags
karakterbog, som lederen årligt sendte til Holbergsgade.
Det var ikke almindeligt at involvere medarbejderen i
karakterbogen, men Birger var så reel, at han informerede
mig om mit skudsmål, som ikke var så godt, der manglede
salgsresultater og problemer med lokalstaben. Det var jeg
ikke enig i, det tager tid at ændre markedsføring og
organisation. Jeg har den teori, at det ikke er 10 gange så
svært at sælge 10 computere, som at sælge en, man skal
blot ﬁnde de kunder, der kan aftage 10 eller ﬂere, samt at
man først programmerer løsningen, når man har ordren.
Kort tid efter karakterbogs-mødet gav min teori resultat. Vi
solgte til de ﬂeste banker, elektricitetsselskabet, vandforsyningerne, de store statsplantager på Sumatra, havne
myndighederne, politiet, Telkom. Vi blev nummer to
”Money Maker” i Indonesien kun overgået af Vespa
Danmotors.
Tid til at vende hjem
Men alligevel var det tid til at vende hjem. Vi kom til
Danmark i sommeren 1977, og et stykke tid efter modtog
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jeg et brev fra Erik Levinsons, Birger Svenning
Hansen, med tilbud om job. Brevet havde været
6-8 uger undervejs med skib til Jakarta og retur
til København. Jeg ringede til Svenning, som
straks inviterede til frokost på Belle Terrasse i
Tivoli, og det blev starten på tre spændende og
lærerige år, hvor jeg ﬁk en masse både gode og
mindre gode erfaringer, som har gavnet mig i
det videre forløb.

ØK´s tidligere partner, Carlo H. Tabalujan, Men
det sluttede med den store økonomiske krise i
1997. Jeg bevarede dog kontakten med Carlo
og hans hustru, Tine. Og de har ﬂere gange
været i vores hjem. Carsten Dencker Nielsen
og jeg delte gerne opgaverne, når de besøgte
Danmark - hvem af os tog dem i Tivoli, på
sightseeing, frokost etc? Vi blev også inviteret til
frokost med Carlo og Tine hos Sparsø.

Jeg blev headhuntet til Eskofot som eksportdirektør og kom i den specielle situation at sidde
på den anden side af bordet og forhandle med
ØK og EACgraphics, som var Eskofot´s
næststørste kunde. Efter tre år i Eskofot blev
jeg General Manager i ITT Data. 1987 adm.
direktør for Purup Electronics. Efterfølgende
var jeg med til at lave et jointventure selskab,
Twinpro, og herefter startede jeg som konsulent
for mig selv. Jeg tog til Jakarta i 1991 for at
undersøge muligheder og mødtes igen med

Solveig og jeg synes, at nogle af vores bedste
år var perioden i Jakarta. Det gav en masse
erfaring, stort netværk og var med til at åbne
døre i forretningslivet. Vi ﬁk også nogle af vores
bedste og nærmeste venner, som vi stadig har
kontakt med. I de seneste over 20 år har vi holdt
Jakarta frokost hver den første lørdag i august
med deltagelse af venner fra Japan, Thailand,
Malaysia, USA, Frankrig og Danmark.
ELJ

Dødsfald – Æret være deres minde
Hans Olesen, Sotogrande Spanien, er gået bort 11.
marts 2022, kun 14 dage inden han ville være fyldt 90 år.
Hans blev ansat i ØK august 1951. Hans første
udsendelse blev til Østafrika i 1956. Han giftede sig med
sin ungdoms-kæreste, Birgit, mens han stadig var på 1.
tur og blev derfor kaldt tilbage til København, hvor han
blev sat i ”skammekrogen” i en periode. Han blev dog
ikke afskediget men genudsendt 1961, denne gang til
Nigeria. 1967 blev han overﬂyttet til Indonesien som
ﬁlialbestyrer, hvor han bl.a. var ansvarlig for udviklingen
af agentur- og industri-aktiviteterne i partnerskab med
Tabalujan familien. 1973 blev han overﬂyttet til Sydafrika
som ﬁlialbestyrer indtil han forlod ØK, 1991. I slutningen
af 1970´erne og begyndelsen af 80´erne var Hans
medarbejdervalgt medlem af ØK's bestyrelsesråd. Efter
ØK startede han med base i Johannesburg en konsulent
karriere, hvor han blandt andet udførte opgaver for
Tabalujan familien i Indonesien i deres industrivirksomheder. Hans og hustru Birgit besluttede at
pensionist-tilværelsen skulle være i det sydlige Spanien,
hvor Birgit stadig bor.
Mette Vad Tofte, Charlottenlund, døde 12. april 2022 i
en alder af 82. Mette blev ansat i ØK 1985 og var i sin tid i
ØK tilknyttet ﬂere afdelinger. Hun var sekretær i Industriafdelingen i en årrække og i en periode, efter divisionaliseringen, var hun sekretær i Konsumvare divisionen
og senere direktionen. Mette var vellidt på og udenfor
kontoret, hvor hun blandt andet deltog i ØK Klubbens
forskellige aktiviteter.
Edna Aalund, Gentofte, er gået bort 22. april i en alder af
92. Edna havde det meste af sin karriere i Personalekontoret, hvor hun var med sit altid gode humør og energi
et plus for personaleafdelingen. Edna var meget aktiv
både på kontoret og i sin fritid. En dejlig serviceminded
medarbejder, hele tiden interesseret og nysgerrig. Edna
gik på pension 1993.

Leif Westi Lauritsen, Vedbæk, døde på præcis sin 90års fødselsdag, 28. april 2022. Leif blev ansat i ØK 15. juli
1949. Hans første udstationering var til Singapore 1954,
derefter til Lagos i august 1959 og Indonesien 1969. I
Lagos blev Leif chef for trykkeriafdelingen. Han nød stor
respekt bland afdelingens mange kunder og med de
store trykkerier blev det til mange fabriksrejser til Europa.
Efter sin oversøiske tjeneste vendte Leif tilbage til
Holbergsgade, hvor han bl.a. var tilknyttet Informatics
divisionen og senere ØK Data. Leif og hans hustru,
Mette, boede i Rungsted indtil Leif kom på plejehjemmet
Magrethelund i Vedbæk, 2020.
John Kejlhof, Roskilde, gik bort 29. april, 79 år. John
blev ramt af alvorlig sygdom ﬁre måneder tidligere. Ham
kom til ØK (Erik Levison) 1972 fra en stilling hos Glunz &
Jensen. Efter otte år i EAC Graphics tog han videre i den
graﬁske branche med ansættelser i Purup og senere Fuji
Danmark som direktør. Senere opholdt han sig tre år i
Vietnam som CEO i ScanCom International A/S, der
fremstiller havemøbler. John var i mange år i bestyrelsen
og formand for Nilpeter A/S, Slagelse også en graﬁsk
virksomhed.
Tom Kåre Culmsee, Hvidovre gik bort den 21. maj 2022
kun 76 år gammel. Tom kom i lære i skibsafdelingens
bogholderi den 1. August 1963 og blev udlært 31. juli
1966. Efter udstået værnepligt i ﬂyvevåbnet kom han til
ØK Data. Så til ﬁrmaet A. & O. Johansen efterfulgt af skift
til Aller Media, hvor han var chef i IT afdelingen i mere
end 25 år.
Jan Pilebo - ikke ØK´-ansat men alligevel meget bredt
kendt i vores kredse fra sit virke for SAS i Bangkok døde
30. april, 78 år. Jan satte også betydelige balutmilepæle. Læs mere om det side 9 i personligt mindeord
ved Andy Vels Jensen.
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Det tog Jørgen Richelieu med sig fra ØK

- Det blev kun til to år i ØK - men de satte
afgørende spor videre i mit liv og karriere
Mogens Pagh derefter Henning H Sparsø, hvor selv vi
elever kunne fornemme og se, der var alvorlige, brede
ledelsesmæssige skrammer i Kompagniet. Der blev ikke
taget rettidigt hånd om faresignalerne især omkring
topstyringen og det organisatoriske forfald. Til gengæld
oplevede vi et elevhold af fantastiske kammerater, og
nogle af dem blev personligt livsvarige venner.
Samtidig var det en fantastisk udfordring for en ung elev
som mig, at vi blev kastet ud i store million-opgaver
økonomisk og produktmæssigt, fortsætter Jørgen. Jeg
var primært tilknyttet den graﬁske Asien-forretning i
Eksportafdelingen under ledelse af Holger Hansen med
Helge Schibsbye som kontorchef og proﬁler som
Mouritzen og Jens Mortensen i afdelingen. De bidrog alle
til, at jeg ﬁk inspiration og erfaring med mig, som jeg ofte
tænkte tilbage på og handlede efter i den videre karriere.
Uagtet at Jørgen var stærkt engageret i elevtidens
opgaver, pressede han selv på for at køre HDuddannelsen sideløbende med ØK-skolen. Det var ikke
helt velset i Kompagniets personaleafdeling ...var der ikke
nok at se til med dagligdagens udfordringer?
Godt gods til videre karriere
ØK-skolen blev gennemført med Jørgen som nummer et
på holdet, og det blev fyrsteligt belønnet med et
boggavekort på kr. 500, som han bl.a. brugte på Frøken
Jensens Kogebog.
Jørgen Richelieu ved et maleri af oldefar, Andreas (18521932), i Asia House´s navnkundige Mandarin-lokale.
Foto: Erik Ljunggren.

Efternavnet Richelieu siger det klart: Her er en direkte
slægtslinje til ØK´s stiftelse og storhedstid, som især
blev skabt af makkerparret, H. N. Andersen og admiral
Andreas du Plessis de Richelieu. Admiralen er
Jørgens oldefar.
Så Jørgen har taget masser af livs- og fysisk bagage med
sig fra familiens liv med ØK. Men det er nu primært hans
egen tid i ØK, der står bag redaktionens indbydelse til at
høre om, ”hvad han tog med sig fra ØK”, selvom det kun
blev til to år i Kompagniet som elev i den navnkundige
årgang 1980-1982. Efterfølgende havde Jørgen en
alsidig, international karriere, som det fremgår af Blå Bog
her ved artiklen, samt i den korte omtale i seneste blad
om, at han var blevet medlem af ØK Klubben.

-Summen af de to år som elev er, at jeg havde særdeles
godt gods med mig til de videre udfordringer i karrieren.
Jeg lærte betydningen af personligt engagement og tage
hånd om problemerne i alle led af organisationen. Ad den
hårde vej, for det var jo altid gældende for ØK. Jeg lærte
også betydningen af retfærdig personalepleje. Jeg har
f.eks. aldrig i min karriere afskediget medarbejdere uden
at føre personlige samtaler med dem for at afhjælpe og
forebygge eventuelle problemer for dem. Og det er blevet
til ﬂere hundrede personlige samtaler, jeg også selv
kunne lære af.
Ulykken ramte
Jørgen blev 2004 ramt af en faldulykke fra en høj trappe,
og det kom til at sætte et stærkt præg på fremtiden. – Jeg
blev stærkt skadet i ryggen og nakken, og det holdt mig
ude af det aktive arbejdsmarked i 12 år. Det blev heldigvis
muligt med videre karriere, om end rejseaktiviteten blev
begrænset af, jeg måtte stå op i ﬂy næsten hele vejen.

Midt i Pagh-Sparsø epoken
Jørgens to år som elev i ØK var skelsættende for ham.

Jørgen holder stadig fast i ØK nu også som nyt medlem af
ØK Klubben samt aktiviteterne i hans elevårgang, som
gennemfører årlige sammenkomster, ØK Bladet har fulgt.

Jørgen: - Jeg ramte jo en epoke i topledelsen først under

Og det gode gamle ØK´s skæbne?
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Af Jens Bjergmose og Erik Ljunggren
– Åhhh, det er så ærgerligt. Tænk hvor stærk ØK var
globalt i betydelig mærkevare-branding, logistik osv. Det
var et trist ledelsessvigt. Jeg er overbevist om, at ØK i dag
kunne være en helt enestående og signiﬁkant
international handels-virksomhed.
10 år og brændsels-handel
Jørgen har selv i sin karriere i diverse topstillinger vist
vejen fra dengang, han selv startede som selvstændig – i
en alder af 8 år! Hjemme på godset startede han en

forretning med brænde og som 10-årig ansatte han sin
første medarbejder, sin to år yngre lillebror, Gregers.
Afslutningsvis nævner Jørgen, at han også tog to
jordnære, vigtige hjørnestene med sig fra elevtiden i ØK: Jeg lærte blindskrift på skrivemaskine samt betydningen
af at føre arkiv over såvel forretninger, privat og andet
relevant. Det har siden været af meget stor betydning for
mig såvel i job som privat.

Andersen – Richelieu
H. N. Andersen og admiral, Andreas du Plessis de Richelieu, var det, vi i moderne tid kan betegne som et
drømmepar. De gennemførte fra 1880´erne et opsigtsvækkende parløb omkring ØK A/S til samfundets tinde i
såvel Thailand som i Danmark – ja hele Verden.
I Bangkok var det admiralen, der som oﬃcer og personlig ven af Kong Chulalongkorn, hjalp H. N. Andersen og
ØK med etablering og anerkendelse på højeste plan og skabte videre mulighed for H. N. Andersens adgang til
det danske hof.

Blå Bog: Jørgen Richelieu
Født 1.marts 1962 i Kalundborg, søn af hofjægermester Allan Hastrup og Elisabeth Hastrup. Allan Hastrup var
eneste barn af Abi du Plessis de Richelieu født 1897 i Bangkok som admiral Richelieu's 4. barn.
**
1980-1982: Elev ØK som student fra Kalundborg Gymnasium. Efter ØK HD(A) fra Handelshøjskolen København
og herefter ﬁre år med familieﬁrma i Australien som salgs- og marketingdirektør og operativt ansvarlig for dansk
Hi-Fi koncern. Efter kort tid som direktionskonsulent for Fredgaard koncernen, divisionsdirektør i BRIO. 1992
blev BRIO skiftet ud med to års virke som koncerndirektør for børsnoteret tysk koncern. I en alder af 30 år var det
som en af de yngste udenlandske topchefer i Danmark. Efter hjemkomst fem år som selvstændig, med
efterfølgende salg af virksomheden til BRIO AB, og indtrådte som adm. direktør for BRIO AB's nordiske
forretning. Efter mislykket overtagelsesforsøg af BRIO AB ansat som koncerndirektør i TOP-TOY, som måtte
forlades i 2004 p.g.a. den omtalte alvorlige ulykke. Investeret i tysk handelsvirksomhed i 2005, som siden blev
udviklet indenfor belysning med licens fra Duracell. Virksomheden solgt i 2014. 2016 vendt tilbage til aktivt virke,
og siden som stifter af tre virksomheder indenfor bæredygtighed (Suztain A/S, GreenGenius A/S, Wrappy ApS) –
de to førstnævnte sammen med ØK-holdkammeraten fra 1980, Flemming Enevoldsen.
**
Privat: Gift første. gang 1985-2008. 2014 gift med Christine Kucera, der på tidspunktet var PA for USA's
viceudenrigsminister. En datter i første ægteskab, Juliette, født 1986 i Melbourne, Australien. Jørgens helt store
passion er ﬁskeri, som dyrkes over hele verden.

Jørgen gennemførte sin elevtid i
ØK med efternavnet Hastrup og
lang tid frem. Først i 2005 tog
han efternavn efter oldefaderen,
fordi det blev nødvendigt i
forhold til navnelovgivningen,
der kun beskytter slægtsnavne
gennem tre generationer.
(Foto: Erik Ljunggren)
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Kina breve

Kina-breve til familien 
fra ØK-ingeniør samlet i bogform
Forsiden udtrykker det nostalgiske indhold,
Inger Margrethe Heegaard har samlet.


Inger Margrethe Heegaard præsenterer sammen med datteren, Helene
Williams, bogformen på de næsten 450 sider med de mange breve til familien
fra far og morfar, Theodor Helweg. (Foto Erik Ljunggren)

Inger Margrethe Heegaard, 89 år, har de seneste år fået
den moderne computerteknik helt ind på rygraden i
samarbejde med sin datter, Helene Williams, og
barnebarn, Emma Heegaard.
Det bunder i, at Inger Margrethe Heegaards far, Theodor
Helweg, var ansat i ØK i 1920´erne og udstationeret for
Kompagniet i Kina, 1921-1926. Han sendte igennem ØKårene ﬂittigt breve hjem til familien i Danmark, hvor han
fortalte om sit arbejde og liv i Kina. Brevene blev gemt.
Inger Margrethe Heegaard kom i besiddelse af dem ved
oprydning af dødsbo fra en af sine søstre, og hun har
renskrevet og samlet hele materialet i bogform over ikke
mindre end 450 sider.
Kom med på ØK-holdet
I bogens forord skriver Inger Margrethe: - Der var jo stor
arbejdsløshed i 1920´erne. Far, Theodor Helweg, var
uddannet kemi-ingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt, og
efter soldatertjeneste søgte han ind hos ØK, som var
kendt for at sende et stort antal ingeniører til Fjernøsten.
Han kom med på det attraktive ØK-hold i Kina.
Inger fortsætter: - Det har været mig en stor glæde og
oplevelse at skrive min fars breve til familien i Danmark ind
på computer med teknisk assistance af især mit
barnebarn, Emma Heegaard. Stor tak til Emma for
hendes kæmpe arbejde med at sætte billeder ind og i det

hele taget få det hele tilrettet i bogformen. Bogen er dog
indtil videre kun trykt i få eksemplarer til hendes søstre og
børn.
Også i familiens skød
Inger Margrethe husker også tilbage til, at hun som barn
hørte sin mor, Benedicte Helweg (født Holm) formane os
søskende om, at nu skulle vi høre far fortælle fra Kina. Så
måtte der ikke være uro i stuen. Specielt husker hun
beretninger om de utrolige ringe hygiejniske tilstande i
Kina bl.a. i hans beskrivelse af en operation i sin
blindtarm.
Det fremgår også i et af brevene, at Theodor Helweg,
kunne berette om meget hårdhændet behandling af børn
– ja ligefrem røveri og henrettelse af dem. Men det fortalte
Theodor dog aldrig om senere i familiens skød.
Inger oplyser også, at hun har benyttet den stavning, han
brugte i de maskinskrevne breve i den tids retskrivning.
Nogle af brevene er på vers, og han benyttede en meget
speciel stavning, men det var helt tilsigtet, han elskede at
lege med sproget. Det skete især i breve til søstrene Mimi
og Lis. Nogle steder er der henvisning til ”de 710”, som må
være en henvisning til Folkets Sangbog med 710 sange.
Theodor Helweg forlod ØK 1926 og kom derefter til F. L.
Schmidt frem til sin pension. Han døde i 1975.
ELJ
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Mindeord: Jan Pilebo

Han kendte ere ØK-folk end
de este – uden at være ansat
Jan Pilebo kendte ﬂere ØK-folk end
de ﬂeste!

Skål i et dejligt glas vin og et underfuldt, imødekommende smil, som her
på dette foto. Sådan kender mange i
ØK Jan Pilebo, som døde 30. april
hjemme i Rødvig, Stevns.
Jan blev 1960 SAS-elev som 16-årig
efter realeksamen fra Store Hedinge
Skole. Han aftjente sin værnepligt,1963, ved Sjællandske Livregiment i Slagelse. 1969 blev han
udsendt af SAS til Bangkok. Jan
boede på Chanint Court i Bangkok,
lige bag ØK's storslåede Hvide Hus.
Jan glemte aldrig, at han ved ankomst
til Bangkok blev inviteret til juleaften
hos ØK-boss, Svend Gønge, sammen med mangen en ØK-ungkarl.
Senere blev det til meget tætte
samarbejds-bånd med mange ØKfolk og fremfor alt, Carsten Dencker
Nielsen.

Jan sagde selv at hans personlige
succeser primært var Thai's Royal
Orchid Holidays og baluttens IBF.
Derudover var der bl.a. ansættelser i
SAS, Thai Air, Centrum Sportsrejser,
Proﬁl Rejser, og så var Jan også både
tapetmester, fyrbøder, fotograf samt
generalsekretær i Arbejdernes Ligkistemagasin, hvor han så nu selv er
”kunde”.
Jan var som omtalt meget tæt på
ØK´s afdøde, navnkundige Carsten
Dencker Nielsen, som var gæstetaler
ved IBF´s VM i Aalborg, 1981. Jan var
founding father for International Balut
Federation, som blev etableret 1972 i
Noi og Per Kastrup's beværtning i
Klong Toey; Copenhagen Bar.
Jan meddelte i 2014, efter en undersøgelse på Riget, at ”min hjerteklap til
hovedpulsåren er svært syg”.
Humoren fejlede dog ikke noget.
Klassisk Jan Pilebo; ”En kort periode
drak jeg Cola, men så kom jeg i tanke
om, at jeg alligevel skulle opereres og
så ﬁk jeg mig straks en kold øl!”.

Hovedtalen –og indskudte
sætninger
Jan's sidste oﬃcielle balut arrangement blev i forbindelse med
fejringen af IBF's 50 års jubilæum i
Restaurant Slotskælderen, 9. marts.
Flere vete-raner fra Baluttens start
fra hele verden var mødt op. Jan's
hovedtale indeholdte mange
humoristiske detaljer. Som
sædvanligt et mang-foldigt indlæg
på en meget festlig dag. Ingen
kunne, som Jan, have ﬂere
indskudte sætninger og så samtidig
stadig huske hovedtalen!
Mon vi ser mere fra dagbogen?
Jan skrev – heldigvis - dagbog i 53 år,
så mon ikke vi kan forvente ”a blast
from the past” i form af en bog om
”Pileboen's Eventyr & Livsrejse”?
Aldrig før har nogen brugt så meget
tid på at fortælle så meget, så mange
gange. Du var ganske unik, Jan - en
legende. Med dig tilstede var der
aldrig et øje tørt!
Hyg dig indtil vi ses igen!
Andy Vels Jensen,
formand ØK Klubben.

ELJ: Andys mindeord om Jan Pilebo er her til ØK Bladet redigeret fra en større artikel, vi bringer i sin helhed på
ØK Klubbens hjemmeside: www.eacclub.dk

Nu også årgang 75-samling

Peter J. Bang (foto) lagde i ØK Bladet nr. 4, 2021, op til samling af sine 75 årgangs
kolleger til hygge, dialog mm om ”dengang og nu”. Peters initiativ er faldet så ﬁnt ud, at
der nu dækkes op til dem, der har mulighed for at deltage, i KDYs restaurant,
Skovshoved, lørdag 25. juni.
Ved bladets deadline havde Peter fået tilsagn fra: Søren Tousgaard, Christian Erik Lund,
Jørn Nielsen, Svend Johansen, Bjarne Ehlig-Jensen, Per Kaiser Lauritsen, Henrik
Kenneth Jensen, Jens Jørgen Aakard, Jan Erik Dambæk, Bjørn Møller og Finn Dorner.
ELJ
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ØK Klubben - Generalforsamling 28. april 2022

Kavalkade af klub-fakta og -hygge
Når vi samles til generalforsamling i ØK Klubben, er det altid udover fakta om klubbens ve og
vel (se f.eks. formandens fulde beretning på www.eacclub.dk samt regnskab i forrige blad)
ensbetydende med god hygge og ØK-dialog.
Her har ØK Bladets redaktion fanget en kavalkade af fakta og hygge denne aften i Asia House.
ELJ
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H. N. Andersens ØK-spin

HNA´s Thailand-fremstød på Valkyrien
blev toppet med dansk spegesild og akvavit
ØK´s stifter, H. N. Andersen, forstod
at knytte bånd til selv de højeste
kredse i det internationale samfund
med eet afgørende mål: ØK´s
udvikling. Som det fremgår af dagens
artikel blev det også toppet af
kvalitets-servering i Bangkok af
dansk spegesild og akvavit. Mere om
det senere, men her følger Jens
Mortensen op på sin rejse i ØK Bladet
om HNA-spin´et.
Jens Mortensen: - I forlængelse af de
forrige artikler om HNA-spin, takker
jeg for inspiration fra Hans Peder.
Pedersen til at dykke ned i Henrik
Cavlings værk på 544 sider, ”Østen”,
hvor han beretter om et berømt
handelstogt til Thailand, 1899-1900.
Cavling, den senere chefredaktør på
'Politiken', beskriver her udelukkende
HNA's første spin allerede i 1899 – to
år efter ØK's stiftelse – hvor han
allerede var blevet ven med chefen
for Siams ﬂåde, Admiral Richelieu (se
også interview med admiralens
oldebarn her i bladet, sidde 6-7).
Admiralen foreslog et besøg til Siam
af den danske ﬂåde. Det bragte HNA
videre til Christian d. IX, og at det ville
være en god idé at lade kongens søn,
Prins Valdemar, være chef og
kommandør for ﬂådens krydserkorvet, Valkyrien. Det skulle være
som tak til Thailands Kong
Chulalongkorn og Prins Svastis
tidligere besøg i Danmark, hvor
begge var blevet dekoreret med
Elefantordenen.
Alle gæsterne på ØK´s Annam
Alle sejl blev nu sat i det store projekt.
12. oktober 1899 afgik 'Valkyrien' fra
København. HNA og de civile gæster,
han havde inviteret med på rejsen,
fulgte efter ombord på det nybyggede
ØK-skib 'Annam'. Det blev navngivet

af Prins Valdemars gemalinde,
Prinsesse Marie med C.M.T. Cold
som kaptajn, den senere guvernør på
de Vestindiske Øer. Foruden journalister som Cavling og forfattere var
også marinemaleren, Vilh. Arnesen
med samt en række honoratiores fra
bank- og industriverdenen. HNA
havde samlet alle tråde.
Efter Suezkanalen og Ceylon gik
gæsterne fra 'Annam' ombord på
'Valkyrien' i Singapore for at fejre jul.
Prins Valdemar rejste et juletræ, og
Prinsesse Marie sørgede for to
julegaver til hver mand, en shagpibe
og en fjerding tobak. Der blev sunget
salmer, og senere havde lystige
spasmagere klædt sig ud som indiske
fakirer og optrådte for gæsterne. 29.
december fortsatte 'Valkyrien' til
Bangkok.
Kongen tog imod
Nytårsdag blev ankeret kastet uden
for barrieren på Menamﬂoden, og
Prinsen blev budt velkommen af
Admiral Richelieu på vegne af Siams
konge, der var sejlet ud på sit skib,
'Suriyamonthon', for at ledsage ham
op ad ﬂoden til Bangkok til landgangsbroen, hvor Kongen tog imod
på det ceremonielle drageskib,
'Tuaytepthawaikorn'. Sammen kørte
de til Chatri Paladset, hvor Prins
Valdemar skulle bo under opholdet.
HNA og alle gæsterne blev indlogeret
i ØK-villaer på Oriental Road. Selv om
Prins Valdemar var den danske
konges yngste søn, blev han
behandlet som om, at han var Kejser
af Kina!
Nytårsaften på tærsklen til det
tyvende århundrede, holdt kongen og
hans førstedronning Saowabha et
gallataﬀel i Dusit paladset, som

Hans Peder Pedersen blev inspireret af Jens Mortensens artikler i ØK Bladet om
H. N. Andersens ØK-spin for sin tids journalister og forfattere. Hans opfordrede
Jens til at dykke ned i navnkundige Henrik Cavlings værk, ”Østen”, om et
fantastisk dansk handelsfremstød med krydseren Valkyrien, 1899-1900,
orkestreret af H. N. Andersen. Her er Hans Pedersen på besøg hos Jens
Mortensen på Frederiksberg – og Cavlings værk er på bordet. Det er en
fantastisk beskrivelse om alt det, ØK kom til at stå for i den tid og fremover. (Foto:
Erik Ljunggren).
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sagde 'spar to' til alt, hvad danskerne
havde oplevet. Man ﬁk en overdådig
menu ledsaget af udsøgte franske
vine. Den siamesiske ﬂådes orkester
spillede bl.a. Lumbyes 'Drømmebilleder' og danske sange. Prins

Valkyrien (foto Søværnets Arkiv) blev center for det store HNA-fremstød for ØK med Prins Valdemar
som chef og hovedperson ved modtagelsen i de forskellige havnebyer - ikke mindst i Bangkok. Prinsen
blev også hovedpersonen i beretningerne til den store oﬀentlighed., som de medrejsende journalister
sendte hjem til deres medier – godt spin-styret af H. N. Andersen. Valkyrien blev søsat fra Orlogsværftet
1898 og var aktiv frem til ophugning, 1923. ØK-følgeskibet, Annam, blev leveret fra B&W 1899 og solgt
fra ØK, 1904. Annam led for den nye ejer en krank skæbne ved torpedering i Middelhavet, 1917.

Valdemar havde dronningen til bords men havde lidt
besvær, da hun ikke talte nogen fremmedsprog. Den
siamesiske konge derimod talte udmærket engelsk og
fortalte Prins Valdemar, at hans besøg i København havde
gjort stort indtryk, og at han havde iklædt sine egne lakajer
i dansk rødt liberi.
Dansk spegesild på rugbrød
Prins Valdemar holdt tale og fremhævede, at de mange
civile danske gæster havde til hensigt at tage del i
verdenshandlen i det rige Østen (red.: Det var så HNA¨s
primære spin-vinkel for ØK) og udbragte en skål for Siam.
Besøget blev omtalt i The Times of London og Bangkok
Times og fremhævede Richelieus indﬂydelse og Kaptajn
Andersens fremsynethed og hårde arbejde. Det blev til
adskillige receptioner, middage og baller, i gennemsnit to
arrangementer pr. dag. Ved en gallamiddag hos
udenrigsminister Prins Damrong og Prins Devawongse
samt hærens øverstkommanderende, Prins Chiara, og
kongens halvbroder, prins Bhanurawongse, blev der ved
hors d'oueveren serveret danske spegesild på rugbrød og
drukket dansk akvavit importeret til lejligheden - sikkert af
ØK´s Oriental Store.

del af dækket, hvor dansere farer rundt i krampagtige
spring og trækker dybt blottede damer med sig vildere og
vildere”. Senere holdt Richelieu en privat middag for de
danske deltagere med 19 retter.
Så gik det mod Kronborg – ad omveje
Den 10. januar slog afskedens time, og kongen ledsagede
sine gæster personligt til 'Valkyrien'. Der blev holdt en
afskedsmiddag med opvartning af nybarberede
orlogsgaster klædt som bondepiger. Da mørket faldt på,
saluterede 'Valkyrien' et sidste farvel, og mandskabet stod
op og sang, 'Der er et yndigt land' – ikke et øje var tørt!
Flertallet af danskerne begav sig nu på hjemrejsen, men
Henrik Cavling fulgte med HNA fra Bangkok til Hong Kong
med en engelsk-kinesisk kystdamper. HNA tog videre til
Shanghai, hvor 'Annam' befandt sig, mens Cavling tog til
Canton, Nagasaki, Yokohama og Tokyo – videre med
toget til Vladiwostock og en dansk damper, 'Cathay'.
Caving passerede Kronborg pinsemorgen på vej til
København efter 'halvtredje måneds sejlads', som han
udtrykker det i sit værk, ”Østen”. Stærkt inspireret til at
fortælle om ØK´s eventyr.

Admiral Richelieu slog næsten kongens gæstebud med
en middag, beskrevet af forfatteren Alexander Sverdrup
på kongens store yacht, 'Maha Chakri'. Den var dekoreret
med håndﬂettede blomsterkranse og palmegrene bundet
af tusinde hænder. Hundrede af matroser havde travlt
med at skifte lys i de kinesiske papirlamper. Forfatteren
skriver: ”Det allermægtigste foregik på den 300 fod lange
Juni 2022
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Afviklede og kommende arrangementer
Blandt gæsterne var forfatteren og tidligere kriminalinspektør, Frode Z. Olsen.
Frode udgav 2016 bogen, ”Ikke en jordisk chance” (Turbine Forlag, bl.a.
støttet af ØK Fonden) om danske frivilliges forsvar mod japanerne i Hong
Kong 1941, hvor ﬂere ØK-kolleger var involveret. Frode var en periode
tilknyttet den danske ambassade i Beijing som politi-attaché, så han havde
mange detaljer at dele med Ytzen. (Foto: Erik Ljunggren).

Flemming Ytzen mødte en engageret
gæste- og medlemskreds i ØK Klubben.
Debatten gik livligt også under spisningen
derefter. (Foto: Torben Nielsen).

Ytzen med aktuelt Kina-vingesus i Asia House
Journalist, Flemming Ytzen, følger i meget læste
Politiken-klummer løbende den internationale udvikling i
Kina samt hele Asien og Europa. Mandag 21. marts
bragte han aktuelt vingesus ind i ØK Klubben og Asia
House med særdeles relevant og bred orientering såvel
historisk som aktuelt om Kinas væsentlige indﬂydelse
også på vores aktuelle dagligdag. Det var så også netop

samme dage, hvor den forfærdelige krig ramte Ukraine,
som Ytzen også kommenterede.
Arrangementet samlede bred interesse blandt klubbens
medlemmer. Men vi kom også lidt ud over medlemskredsen, da ﬂere inviterede gæster havde taget imod
muligheden for at høre Flemming Ytzens indlæg.
TNI + ELJ

Brass og Opera i Frederiksberg Have
Lørdag 7. maj hoppede en snes medlemmer af ØK Klubben om
bord på robåde i kanalerne gennem Frederiksberg Have, hvor vi
undervejs nød messingmusik og pragtfuld opera i små passende
bidder! Vi samledes ved Frederik d.6.-statuen, nøjagtigt da solen
kikkede frem. Her blev vi indviet i havens og Frederiks spændende
historie, inden selskabet blev gelejdet til bådehuset hvor robåde
samt musikerne af Det Kgl. Kapel samt operasangerinde, Liselotte
Dan Schumacker ventede os. Tre hærdebrede roere var heldigvis
indforskrevet til at ro de velvoksne og travaljelignende både for os
– det var for mange herlige minder (-altså bådene …!).
Turen tog sin begyndelse rundt i kanalerne mens roerne svedte,
musikerne truttede, Liselotte sang og vi andre imens fugtede
ganerne med den medbragte champagne. Vi ﬁk brudstykker af
internationale operaværker samt mere lokale så som ”Det var på
Frederiksberg”, ”I en lille have i Pile Allé…” og så den pragtfulde,
”Vilja, oh Vilja” fra Den Glade Enke. Herefter gik vi til Hansens
Familiehave, hvor vi nød kæmpe portioner biksemad samt dejlig,
sval drikkelse.
TNI
Forståeligt nok stoppede mange gæster i Frederiksberg Have op for at
nyde synet af ØK-selskabet i bådene. Som det også fremgår var travaljeveteranen, Maria, klar til at mestre såvel takt som mobil - stående. (Foto:
Kerstin Jacobsen og Torben Nielsen)
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40 var med i Korsbæk og Cirkusrevyen
– Nyt tips til sommer-træf?
Efter bladets deadline (så du må vente med aktuelle foto i næste blad) var ØK Klubben
igen i år, 2. juni, på besøg i Bakkens restaurant Postgården/Korsbæk og derefter i
Cirkusrevyen. Klubben rådede over 40 gode pladser i revyen – og de blev alle udnyttet.
Deltagerne blev så også vidner til noget af en revy-historie. Navnkundige Lisbeth Dahl
måtte som bekendt melde helt fra at gå på scenen i denne sæson, der i forvejen var
publiceret som hendes sidste. Så der var naturligvis særlig opmærksomhed på hendes
aﬂøser, Pernille Schrøder.
Det er andet år i træk, klubben besøger Cirkusrevyen, som jo aﬂøste vores traditionelle
klassiker i sommeren, Grønnegårds Teatret. Nu skal vi måske ﬁnde nyt til sommertræf? –
Gerne tips til aktivitetsudvalget, hvis du har et bud.
ELJ

ØK-golf i Hornbæk
Fredag, 24. juni Hornbæk Golfklub kl. 8 – midt eftermiddag. ØK Klubbens golfudvalg lægger igen op til en
herlig dag i Hornbæk Golfklub for medlemmer, ledsagere og gæster. Fakta om arrangementet og tilmelding kom
direkte fra golfudvalget til hidtidige deltagere samt i e-mail til alle medio maj. Men dem, der endnu ikke har meldt
sig, kan nå det inden 17. juni til Claus Meulengracht (claus-m@mail.dk) Claus og Kenneth Luciani er dagens
tovholdere for ØK Klubben. Matchformen er Stapleford 18 huller i hold af 3-4 spillere. Fee inkl. morgenmad og
frokost er for medlemmer kr. 500, gæster kr. 600. Præmieoverrækkelse under frokosten bl.a. Alice og Erik Bøgh
Christensens vandrepokaler for damer og herrer.

Du kan nå det endnu: Fødselsdagsfesten, 5. august.
Fødselsdagsfesten på Langelinie er jo omtalt i ﬂere omgange, men den skal også lige med i denne remse: Dem,
der endnu ikke er tilmeldt, kan nå det senest udgangen af juni. Tilmelding og afregning via hjemmesiden:
www.eacclub.dk.

Lænestols-safari om naturbeskyttelse gennem foto
Torsdag, 25. august kl. 16, Asia House: Vores medlems-kollega, Bjørn Olesen, besøger ØK Klubben om sin
internationalt anerkendte hobby som fugle- og naturfotograf. Siden sin pensionering i ØK for 15 år siden har
Bjørn og hans hustru, Fanny Lai, rejst til alle verdenshjørner i deres jagt for at dokumentere truede dyrearter. Vi
har ﬂere gange fulgt deres eventyr i ØK Bladet, nu er det så endelig blevet til et besøg i klubben. Bjørn og Fanny
arbejder for nogle af verdens mest anerkendte natur-organisationer som, Bird Life International, Fauna & Flora
International og World Wide Fund for Nature (WWF). Vi skal opleve en spændende lænestols-safari i Asia House
uden myg, ﬂåter og blodsugende igler, som Bjørn ellers kender alt til fra sine rejser. Bjørn viser prisbelønnede
foto og historierne bag deres tre publikationer. Det første store projekt var 2011 publikationen, 'A Visual
Celebration of Giant Pandas' - den blev udsolgt på kun 16 måneder. 2016 udgav de, 'A Visual Celebration Of
Borneo's Wildlife'. Deres seneste udgivelse, 'Asia's Wildlife, A Journey to the Forests of Hope', udkom 2018.
Bjørn ønsker at gennemføre arrangementet I Asia House på engelsk. Efter Bjørns foredrag bliver der mulighed
for at købe hans signerede bøger til 250 kr. pr. stk. Overskuddet ved salget går ubeskåret til velgørenhed.
Der kan betales til Bjørn via klubbens bankkonto, MobilePay eller kontant. Klubbens deltagergebyr for hele
arrangementet er 250 kr. og dækker en velkomstdrink, foredrag samt et let måltid med kaﬀe. Ekstra vin, øl vand
kan som vanligt tilkøbes til klubbens fordelagtige priser. Sidste frist for tilmelding og betaling af gebyr via
klubbens hjemmeside er torsdag, 11. august.
Klubbens arrangements-ansvarlige: Niels P. Veje og Torben Nielsen.
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5. august fester vi for de 75 år med ØK Sport/ØK Klubben

Det har været vores største oplevelse undervejs
Næsten 300 medlemmer, ledsagere samt gæster samles i Langelinie Pavillonen, fredag 5.
august, for at markere 75 års fødselsdag for ØK Sport/ØK Klubben.
ØK Sport så dagens lys for 75 år siden, 24. juli 1947, og
gled over som ØK Klubben ved en stiftende generalforsamling, 30.marts 1998. Hensigten med ØK Klubben
var, at skabe en bredere ramme for tidligere og
nuværende ØK-kolleger kunne træﬀes og høre nyt om
Kompagniet. I dag er vi alene mest baseret på at træﬀes
for at tale om det ØK, der var engang – men ikke mindst for
at pleje ØK ånden, som har så stor betydning for os alle.
I forbindelse med 70års fødselsdagen for fem år siden

bragte ØK Bladet, juni 2017 og hjemmesiden, den
detaljerede tids-, hændelses- og navnelinje fra klubbens
oprindelse til nu. Og den helt aktuelle position blev klarlagt
ved generalforsamlingen, 28. april, som det fremgår i
dette blad. Så her vælger redaktionen alene at stille
spørgsmålet til en række medlemmer: - Hvad har været
din største oplevelse med klubben eller Kompagniet?
Mangfoldigheden i svarene viser, hvor bredt Kompagniet
var og er funderet, og så er det blot i en lille ﬂig af
aktiviteterne, vi beskriver her.
ELJ

Ole J. Mohrsen: - Det må en bogholder da ku´ klare….
ansat i ØK, var jeg medlem af Lyngby
Roklub, og hvad var mere naturligt
end at tilslutte sig ØK's Roklub, hvor
jeg ﬁk mange gode oplevelser på
Lyngby og Bagsværd Sø. Det, som
står mig klarest, var indvielsen af
Roklubbens lokaler på Langelinie,
som blev centret for ﬂere sportsgrene, gode roture og sammenkomster.

Min aktivitet i ØK Klubben var primært
det administrative, dog har jeg ﬂere
oplevelser i klubbens regi, som jeg
stadig husker godt. Inden, jeg blev

Efter kontortid var der altid en mulighed for at få rørt musklerne ved en
rotur i havnen, ofte et smut ud på
Øresund. Var vejret mindre godt blev
det gerne en tur under broerne med
vending ud for Sojakagefabrikken.
Vi må heller ikke glemme de årlige
vandreture (Lurmarchen) langs den

jyske højderyg, som blev afviklet
sammen med andre idrætsforeninger
fra nær og fjern, og efter strabadserne
mødtes alle til hyggeligt samvær. Jeg
benytter stadig gerne en tur i det jyske
til at besøge området og mindes
strabadserne og ofte lægge vejen
forbi en af de mange hyggelige kroer.
Jeg mindes venskaber med de
mange ØK-kolleger, hvor ﬂere
desværre ikke er her længere. Og så
glemmer jeg aldrig, da direktør
Jacobsen pålagde mig opgaven med
at lede boldklubben efter Ib Gade
Gerst. Jacobsens bemærkning var:
Det må en bogholder da kunne
klare…...

Pia Wind: - Uventet arvesølv
I februar 2017 var det en helt speciel
oplevelse at være til auktion i Asia
House med selveste Jesper Bruun
Rasmussen til at svinge hammeren i
hans vanlige gode humør. Klubben
havde fået en række eﬀekter, der stod
placeret i forskellige kroge af huset,
stillet til rådighed af ØK Fonden. Og
det lykkedes at opnå auktionssamarbejdet med Jesper Bruun
Rasmussen, til det gode formål at
støtte sømandshjemmet Bethel i
Nyhavn.
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Det var slet, slet ikke min intention at
tage noget med hjem, men da et lot
med nogle gamle 2-tårnede fade blev
solgt for knap 500 kr, skød min hånd
automatisk i vejret. Jeg synes 2tårnet sølv er både brugbart og ﬂot,
hvis det pudses, og der var noget at
gå i gang med. Stor var min overraskelse derfor, da der under årtiers
støv og ir tonede tre (!) tårne frem på
det ene fad (billedet). Jeg er stadig
glad for dem alle uanset antallet af
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tårne, og bruger dem altid, når der
kommer gæster. Selvom de er mindre
værd på det åbne marked med
inskriptioner, er det netop det, der gør
dem interessante for mig – det er mit
ØK-arvesølv.

Erik Bøgh Christensen: - Jeg måtte insistere overfor Sparsø
tidligere havde vi solgt et stålværk til
Beijing Capital Steel i en meget
kompliceret kontrakt, hvor vi tog
delvis betaling i stål produkter, som vi
solgte oversøisk.

Ja oplevelser har det bestemt ikke
skortet på, og heldigvis mange ﬂere
gode end dårlige. Her er en af de
gode oplevelser fra 1987: Kompagniets forretning og organisation i Kina
var under kraftig og positiv udvikling.
Kontor og boligforholdene for vores
mange udstationerede danske og
Hong Kong kinesiske kollegaer var
helt utilstrækkelige. Hovedkontoret i
Beijing var i kælderlokalerne i et
primitivt udstillingscenter. Et par år

Gennemførelsen af kontrakten var en
succes og Capital Steel var meget
taknemmelige og vi opnået nære
relationer til ledelsen. Capital Steel
havde en mindre fabrik i nærheden af
ambassadeområdet, som myndighederne havde bedt dem om at
afvikle. For at lave en meget lang
historie kort, blev vi enige med vores
venner i Capital Steel om at lave et
joint-venture housing komplex med
omkring 30 lejligheder, 36 villa huse,
en restaurant, klub faciliteter og en 3
etagers kontorbygning. ØK skulle
være enelejer i hele kontorbygningen.
Efter ﬂere måneders planlægning og
kontraktforhandling var projektet klar.
Vi havde - i kampens hede - “glemt” at
holde København orienteret. Vi
mente at vort investeringsforslag var
så overbevisende og attraktivt, at vi
var ret sikre på at få det godkendt, så
det blev sendt til København.

Til vores store overraskelse blev det
et klart nej tak fra direktionen med
besked om at ØK ikke var interesseret i at investere i ejendom i Kina.
Jeg var på det tidspunkt medarbejdervalgt medlem af ØK´s bestyrelse og skulle til et bestyrelsesmøde i
København ugen efter. Jeg ringede til
Sparsø og bad om at få lov til at
præsentere investeringsforslaget,
når jeg alligevel var i København.
"Det kunne der ikke blive tale om for
direktionen havde sagt nej”. Jeg
forklarede ham at uden bedre
faciliteter for vores organisation i
Kina, kan vi glemme alt om det høje
ambitionsniveau han selv havde sat
for Kompagniets virke i Kina, så jeg
blev nødt til at insistere på at få det
møde med direktionen. Ved det
efterfølgende møde i 10-mands
værelset med det runde bord,
godkendte direktionen projektet “and the rest is history”.
Det var en af de meget gode oplevelser. Projektet "Beijing East Lake
Villas" er i øvrigt en af de to investeringer det børsnoterede EAC Invest
A/S har i sin portefølje i dag."

Torben Nielsen: - Overvældende gensynsglæde
En af de største og glædelige oplevelser, jeg har haft med ØK Klubben
var 15. august 2018, hvor en stor
gruppe gamle kolleger og ØK-folk
fejrede ØK Data med både sejltur i
havnen og frokost i Asia House Jeg
blev overvældet af den stemning og
hjertelige gensynsglæde fra første
færd, hvor vor direktør, Ole Stangegaard, slog tonen an i det dejlige
sommervejr, da han slog afgang i
Havnerundfartens klokke og til de
pragtfulde anekdoter og historisk

tilbageblik, der blev fremført under
frokosten. Mange kollegiale venskaber blev støvet af undervejs
denne dag - og megen munterhed
fortættede luften i pragtfulde Asia
House.
Vi var en lille gruppe tidligere
driftsfolk, der slet ikke kunne få
snakket færdig og derfor ankrede op
et par timer i baren på Hotel
Østerport, mens et par fadøl fortvivlet
forsøgte at smøre vore tørre ganer

under udvekslingen af de mange
gamle ØK Data-røverhistorier fra
både Vesterbrogade, Grønningen og
ikke mindst Pakhus 54. Tak til dagens
festkomité - hvoraf desværre en del,
nu er gået bort og savnes!

Erik Ljunggren: - det ikoniske moment
Den gamle redaktør kan ikke dy sig for også selv at tage ordet i denne
sammenhæng: - Fotoet her ﬁk jeg i kassen ved arrangementet i Asia
House, 14. oktober sidste år. Det var klubbens første arrangement efter
den frustrerende covid-pause under overskriften: Vi ses igen med
sangeren Mette Lethan og pianisten Gorm Bülow inspireret naturligvis af
Vera Lynns uforglemmelige, ”We´ll Met Again”. Men det helt ikoniske
øjeblik opstod, da Lars Boe her sammen med Mette Lethan og alle os
andre sang uforfalsket med på Sigfred Petersens ”Kom igen til
Mandalay”. Et ikonisk moment for, at nu var ØK Klubben i gang igen.
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Det har været vores største oplevelse undervejs...

Kerstin Jacobsen: - Tor og jeg i unik banko
Det er ikke nemt at pege på en enkelt
klub-oplevelse, der er så mange gode
minder. Men tænker alligevel mest på
julebanko 2016. Min afdøde mand, Tor,
og jeg købte ﬂere plader, og det var
første gang, Tor overhovedet spillede
banko - utroligt nok. Der blev råbt numre
op i fulde drag og ups - hvad skete der
så? Jo fuld plade til Tor og den store
julekurv samt diverse andre gevinster

havnede forinden på hans plads. Hele
julemiddagen var sikret.
Det måtte være begynder-held, som jeg
aldrig vil glemme. Også fordi det blev så
stor en oplevelse for Tor, selvom vi ikke
senere var ligeså heldige i klubbens
herlige banko. Så jeg har meget at takke
bankomester Jens Høding for, som jeg
mødte her ved generalforsamlingen.

Maria, Birgitte, Inger: - Unge og friske på oplevelser
Når vi dvæler ved ØK Sport klinger navne som Maria O. M. Jensen, Inger Holbech og Birgitte Funch blandt mange
andre mindernes sprog. Vi husker dem alle som aktive ”da vi var unge og friske på oplevelser”, som Maria udtrykker det.
Men i mange år har vi også haft glæde af deres engagement i klubbens bestyrelse og fortsat sammen med Maria, som
formand for aktivitetsudvalget. Her nogle af deres aktuelle kommentarer til ØK Bladet:

Birgitte Funch:

Maria O. M. Jensen:

- Jeg blev efter min ansættelse i ØK (april 1974 i Eksport
bogholderiet) hurtigt engageret bredt i ØK Sport og
senere ØK Klubben. Min første opgave i ØK Sport var
formand for atletik og aktiv i marcher, roning og alt andet,
vi havde gang i. Også senere i ØK Klubben som kasserer
og aktiviteter i samarbejde med bl.a. Vibeke Lund og Lars
Boe. Jeg husker især tilbage på arrangementer som
Grønnegården, motions- og cykelture samt mange
fantastiske foredrag i Asia House osv. – alt er fortsat godt
at mindes.

Maria er ophavsmand til overskriften her om de ”unge og
friske”: efter tilkendegivelsen til undertegnede: - Meget,
meget svært spørgsmål, Erik. Da vi kom til ØK var vi unge
og forventningsfulde, eventyrlystne og til tider dumdristige
i jagten på nye oplevelser. Alle aktiviteter, jeg har været
med til, har haft sit specielle særpræg – så det er svært at
skelne mellem f.eks. Lurmarchens skønne weekender Roklubbens hyggelige samvær med mange ØK-kolleger
efter arbejdstid og roturene. - Travalje-kaproningen ved
Langelinie med udfordringen - at slå A.P. Møller - Sjælsø
Rundt hvor jeg også kørte forplejnings-bil med assistance
af Susanne Prejland til klubbens cykelhold.

Inger Holbech:
- Jeg har tænkt meget over de bedste minder fra ØK Klubben, og jeg har valgt vores
årlige Lurmarch, som klubben arrangerede årligt i det midtjyske. Vi kørte i tog fra
København med Runchels madpakker, og stemningen var altid fantastisk. Vi var
motiverede og hyggede os, men så også frem til at konkurrere med Dansk Camping
Union om ﬂest deltagere og ﬂest kilometer. Vi vandrede over en hel weekend og
overnattede på Ladelund Landbrugsskole. Om aftenen var der det traditionelle Vablebal og uanset, om vi havde vabler eller ej, så var vi på dansegulvet. Vi lærte kolleger at
kende på en helt anden måde, og det var stunder, der bragte sammenhold og
kammeratskab - det nød vi glæde af på kontoret året rundt.
18
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Kommende arrangementer

Kryds i øvrigt af i din 2022-kalender:
Tirsdag, 27. september kl. 16, Frihavnen og Asia House. Klubmedlem, Christian Havrehed, kommer i sin
robåd til kajen ved Asia House i Frihavnen, går i land og fortæller om sin eventyrlige rotur med en kinesisk ven,
Kina-USA (!) Christian lancerer samtidig en bog, han har skrevet om eventyret. Endelige fakta og tilmelding i ØK
Bladet primo september, 2022 og på hjemmesiden hurtigst muligt. Arrangement: Maria O. M. Jensen og Erik
Ljunggren.

Tirsdag 4. oktober. Ny dato for besøg på H. N. Andersens, Tirsbæk Gods ved Vejle. Det var ikke muligt at
gennemføre arrangementet på Tirsbæk Gode ved Vejle som planlagt, 10. september. Ny dato er tirsdag, 4.
oktober, som heldags-arrangement. Godset blev oprindeligt købt af H. N. Andersen og ført i slægtseje siden med
mange HNA-klenodier bevaret på godset. Der lægges op til fælles bus fra København for dem, der ikke vælger at
køre til arrangementet i egen bil (eller samkørsel). Aktivitetsudvalget ved Søren Tousgaard arbejder på de
endelige detaljer for dagens program, tilmelding og betaling til næste blad, primo september, eller hurtigst muligt
på klubbens hjemmeside. Der lægges som omtalt op til bustransport fra København efter behov, men mange
vælger vel at køre selv. Med dette arrangement er det også glædeligt, vi geograﬁsk tilgodeser vores medlemmer
vest for Store Bælt.

OBS NYT: Tirsdag, 8. november kl. 16.30. Aktivitetsudvalget planlægger besøg i ØK´s forhenværende domicil
i Holbergsgade. Men mere i ØK Bladet september.

Torsdag, 17. november kl. 17, Asia House. Honorarbissernes julefrokost. Fakta og tilmelding i næste blad,
september.

Tirsdag, 6. december, Asia House kl. 17. Julebanko. Fakta og tilmelding næste blad, september.

Din tilmelding til de aktuelle arrangementer – se kolofonen på bagsiden, side 20. Eventuel telefonisk kontakt
til aktivitetsudvalget: Maria O. M. Jensen, tlf. +45 4087 3056.
***
Køb af drikkevarer ved klubbens Asia House arrangementer: Vand 15 kr. - Øl 20 kr. - Rød-/hvidvin pr. glas 25 kr.
eller 125 kr. pr. ﬂaske. Kontant afregning eller mobile pay 4087 3056.
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Formandens hjørne:

Vi pønser på ny ramme for generalforsamlingen
Tak til jer, der deltog i vores generalforsamling, 28. april.
Meget hyggeligt. Som nævnt, så forsøger vi at kombinere
vores generalforsamlinger fremover med ”noget andet” i
Asia House. Mødet er jo ikke længere over ﬂere timer men højest blot en time. Alle relevante dokumenter er jo
forlods sat ind på vores hjemmeside og kan dermed
gennemlæses, inden vi mødes.
Jeg vil gerne – igen - takke bestyrelsen for det fantastiske
arbejde i 2021. Vi var næsten Corona fri, og det lykkedes
at afholde nogle rigtig gode arrangementer. Specielt tak til
redaktør Erik Lj. for det store arbejde med bladet, Maria for
den store indsats omkring aktiviteter samt Erik Bøgh for at
holde styr på bogholderiet og medlemslisten. 2021
bestyrelsen fortsætter i 2022 og det samme gør revisor
Høding.
Til vores generalforsamling var der et par forslag. Kunne vi
sprede vores arrangementer over ugens dage og ikke kun
som hidtil fortrinsvis på torsdage? Det er noteret af
aktivitetsudvalget, som man allerede kan se blandt
kommende arrangementer. Derudover blev der givet
udryk for, at man ville være taknemmelig for et varmt
måltid og ikke smørrebrød efter generalforsamlingen.
Yderligere var der et spørgsmål omkring indtægterne i
vores budget 2022 til sammenligning med regnskab 2021,
”hvorfor var indtægt lavere i budget for 2022?”

Begrundelsen er, at vi ikke
forventer samme antal livstidskontingenter i 2022 som
hidtil.
Andy Vels Jensen

Så skal der festes og snakkes…
Nu glæder vi os til vores fødselsdagsfest, fredag 5.
august. Tæt ved 250 medlemmer og gæster er nu tilmeldt,
så det bliver uden tvivl en god aften med godt selskab og
dejlige gensyn. Her på falderebet, inden der bliver lukket
for tilmeldinger, håber jeg så, at vi kan få ﬂere af vore
udenlandske medlemmer med til festen. En sommeraften
ved Langelinie er jo ikke så ringe endda og næste fest
bliver jo ikke før 2027, så kom nu!
Udover festen er der ﬂere andre interessante arrangementer i kalenderen; Bras og Opera i Frederiksberg Have,
Cirkusrevyen og Postgården på Bakken er allerede
afviklet, og så er der Sommer Golf i Hornbæk, fredag 24.
juni (mere om det samlede program inde i bladet).
Legende er død
I bladet denne gang vil i også (side 9) kunne læse om
legenden, Jan Pilebo, som desværre gik bort slut april.
Han var ikke ØK-mand, men alligevel kendt af mange
igennem sin involvering i dansk/thai luftfart, det glade
forretningsliv og kammeratskab, der var i Østen i 70erne
og op gennem 80'erne – ja, Jan kendte nok ﬂere ØK-folk
end de ﬂeste. Det er jo altid en fornøjelse at høre om ØK
fra personer, der ikke arbejdede i Kompagniet, men havde
forretning med ØK eller kendte til os. Derfor har vi også
besluttet at digitalisere alle de gamle ØK blade, så vi ikke
mister de gode gamle historier eller glemmer de mange
relationer, der blev etableret igennem dansk forretningsliv
i Asien.
Nyd redaktør Erik og hans holds seneste kreative og
interessante vinkler i dette blad nu i tæt lay-out
samarbejde med John Buschs efterfølger, Goran
Jancovic. Bladet er denne gang på 20 sider, og næste
blad bliver nok også udvidet især grundet festen.

5. august vajer ØK´s splitﬂag igen over Langelinie, hvor
mange ØK-kolleger og deres gæster samles til gensynsglæde
og snak. Hvis du endnu ikke er tilmeldt, kan du lige nå det.
(Foto: Erik Ljunggren).

I ønskes alle en fantastisk sommer!
Forhåbentlig ses vi på Langelinie, 5. august,
eller ved de øvrige arrangementer.
Andy
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