ØK Bladet
25. årgang nr. 3

September 2022

Tak for fest og mange minder….
Preben Skøtt (ØK-karriere 1962 - 1983):
”Elsebeth og jeg takker for en dejlig fest og aften, hvor vi genopfriskede mange skønne
minder og oplevelser med ØK-kollegerne”.
Sådan lyder blot en af særdeles mange reaktioner til
klubbens bestyrelse ovenpå ØK Klubbens 75 års
fødselsdagsfest i Langelinie Pavillonen, 5. august. Det
blev en ny manifestation af ØK-ånden og minderne, vi alle
tog med os fra Kompagniet.

****
Festen præger naturligvis ØK Bladet denne gang med
foto-kavalkade siderne 7-11 samt formandens hjørne på
bagsiden.
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Næsten 300 var samlet denne aften, og fra første sekund
ﬁk dialog og glæde overtaget godt hjulpet på vej af god
mad og drikke – og ikke mindst, da mange til sidst
genopfriskede stemningen ved den gode, gamle
pølsevogn.

Og ret så poetisk: Solen brød frem i minutterne op til
festens start, så mange hyggede sig også på terrassen,
som det fremgår her (foto: Torben Nielsen).
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Mærkedage - med en hjertelig lykønskning!
90 år:

75 år:

70 år:

19.10

27.11

15.10

Edith Torp

Per Hermansen

Lars Bielefeldt

Kgs. Lyngby

Ringsted

København

edita.torp@gmail.com

perhermansendk@gmail.com

lars@koncertkontoret.biz

07.12

18.11

Erik Klenum

Helge A. Lund

Assens

Viby

klenum.erik@mail.tele.dk

kahrlund@stofanet.dk

11.12

24.11

Niels Storinggaard

Ole Møller

Farum

Gilleleje

sinaloa-11@hotmail.com

mollergilleleje@hotmail.com

13.12

25.11

Birthe Grønlund

Jesper Bjørn
Jeppesen

80 år:
05.11
Kate Borup Olsen
Greve
kbo1@olsen.mail.dk

19.12
Niels Jørgen D.
Rasmussen
Helsinge
njoergen@hotmail.com

75 år:

Frederiksberg

Aalborg

10.10

birthe.groenlund@gmail.com
jbjeppesen@gmail.com

Ole Sørup
Rasmussen
Bangkok, Thailand
osr_47@yahoo.dk

09.11

19.12

09.12

Mogens Holmen

Henrik Fjeldgaard

Greve

Silkeborg

mogens.holmen@youmail.dk

mail@fjeldgaard.dk

28.12

22.12

Frank Rossing

Lars Berg

Havdrup

Singapore

ugle4@hotmail.com

lars.berg.kl@gmail.com

Bjørn Teglbjærg
Hillerød
bjt@tdcadsl.dk

25.11
Henning Kruse
Petersen
Holte
henning@krusepetersen.dk

2

September 2022

EBC + ELJ

65 år:

60 år:
13.10

05.12

26.11

Knud Birk

Claus Erengaard
Jørgensen

Kim Junge Andersen

Espergærde

København

Vejle

kim.junge.andersen@
rockwool.com

knudbirk@gmail.com
claus@danket.dk

(Fødselsdags-portræt side 5-6)

25.10

06.12

14.12

Bent Porsborg

Jens Peter Karnøe

Dorthe Jensen

København

Malvern East, Australien

Varde

buporsborg@yahoo.com

ens.k@ekkodesign.com.au

dojen@vestas.com

28.10

06.12

Bjørn Møller

Steen MorchPetersen

Vancouver, Canada

55 år:
01.10

Accra, Ghana

Torben Jespersen

bjorn@mollers.ca

Horsens

steenm-p@hotmail.com

jespersentorben@hotmail.com

30.08

10.12

Peter Trampe

Niels Finn Nielsen

Hørsholm

Hong Kong

trampepeter@gmail.com

famcnielsen@netvigator.com

06.11

22.12

Steﬀen Andersen

Anders Møller

Kgs. Lyngby

Kota Kinabalu, Malaysia

steﬀen.andersen3@gmail.com

am@carlronnow.com.my

også klar til 50 års samling 2025
Elev-årgang 75 var samlet 25. juni
efter initiativ, som tidligere omtalt i ØK
Bladet, fra Peter J. Bang til hygge om
”dengang og nu” i KDY`s restaurant,
Skovshoved.

Deltagerne var fra venstre: Finn Dorner
(Elstrøm), Jørn Ole Nielsen, Henrik Kenneth
Nielsen, Peter Johannes Bang, Per Kaiser
Lauritzen, Svend Aage Johansen, Christian
Erik Lund og Jens Jørgen Aakard.

Livsvarige medlemer
Siden seneste udgave af ØK Bladet har yderligere ﬁre medlemmer registreret
sig som livstidsmedlemmer af ØK Klubben:
•
•
•
•

75-holdet

Birthe E. Christensen, Silkeborg
Poul-Henrik Appelqvist, Birkerød
Peter Faber, Havdrup
Peter Sørensen, Søften, Hinnerup

Henrik og Peter havde medbragt
diverse fotos, bøger mv., som blev
ivrigt studeret under den tre timer
lange frokost.
Der blev aftalt en dato for ny samling
ved holdets 50-års jubilæum, lørdag
23. august.2025.
ELJ
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Forsinket tillykke til medlemmer, som ved en fejl ikke oprindeligt blev markeret i ØK Bladet:
65 år:
28.04

29.08

11.09

Per Harkjær

Knud Skov
Christensen

Jacob Nielsen-Kolding

England

Accra, Ghana

Esbjerg
per@harkjaer.com

knud@hschristensen.dk

jacob.nielsen-kolding@
heidelberg-ghana.com

13.05

04.09

28.09

Niels Dyrvig Madsen

Ole F. Thomsen

Christian Schou

Vejle

Hvidovre

Hørsholm

nielsdmadsen@hotmail.com

tothomsen@mail.tele.dk

lcschou@gmail.com

23.05

08.09

Preben Schmidt
Thomsen

Henrik Hjorth
Larsen

Strandby

Rungsted Kyst

pst001@nordﬁber.dk

mail@lintex.dk

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben
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Carsten Vilain Jensen, Göteborg. Startede i ØK
1974 i eksportafdelingen under Helge Schibsbye
og navnkundige Holger Hansen. Efter endt
militærtjeneste udsendt til EAC Graphics,
Johannesburg med Palle Hestehaven, Bjarne
Årtis og ﬁlialbestyrer Hans Olesen som foresatte

og mentorer. Overﬂyttet til Bangkok kontorets
graﬁske afdeling 1979 indtil han forlod ØK 1983 for
at blive partner i Per Hermann A/S, København. 1.
januar 1987 startede Carsten egen virksomhed
Convertec Graphic Technics AB i Göteborg, som
han stadig ejer og driver.

Peter Faber, Havdrup. 1971 elev i Træafdelingen
ved Erik Hansen/Jens Gert Andersen (Ghana/
Liberia). Aftjente sin værnepligt fra 1974 i
Flyvevåbnet, og tilbage til træafdelingen maj 1975.
forlod ØK ved udgangen af 1975. Januar 1976
Regional Eksportchef for Vestindisk Handelskompagni med mange rejser i Afrika, Mellemøsten,
Asien, Sydamerika og Caribbean. Fra 1986
eksport/import ansvarlig hos J. Plon for Polen og

Albanien og endte i august 1989 med at ﬂytte til
Østberlin som ﬁlialbestyrer for ﬁrmaets kontor der.
Det blev en relativ kort periode da ”Muren” som
bekendt faldt, og kontoret lukkede og slukkede i
efteråret 1990. Startede derefter eget ﬁrma,
FABCO APS med et enkelt produkt – tændstikker
under eget varemærke, ”TAP-TAP”, som i dag
rummer et større sortiment inden for Food, NonFood og råvarer. www.fabco.dk

Poul Erik Drejet, Rungsted Kyst. Startede i ØK
1974 som elev i Maskinafdelingen. Efter værnepligten overført til West Africa Service ADM.
Stoppede i ØK efter endt internt erhvervskursus.
1979–1982 ansat i Witco A/S (Vestindisk Handelskompagni). Arbejdede her indenfor handel med

graﬁsk papir mellem Europa, Brasilien og Fjernøsten til hovedsagelig lande på og omkring den
Arabiske halvø. Denne beskæftigelse fortsatte fra
1982, først i Dapoa A/S herefter Copex A/S.
Etablerede i 1987 eget selskab og fortsatte med
denne type forretning indtil 2018.
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Kim Junge Andersen, 60 år, lørdag 26. november 2022

ØK-eventyret gav mig også smag for thailandsk
madkultur – for altid
rapportering af de ﬁnansielle resultater for ØKaktiviteter i Nordamerika inklusiv de Vestindiske øer.
Afdelingen var ledet af Jan Christiansen, som havde en
mere kontant lederstil end på hovedkontoret. Det ﬁk
mig sidenhen til, at bestræbe mig på, at tilrettelægge
arbejdet og tiden på kontoret med en vis grad af
forudsigelighed. Arbejdsmæssigt var det bestemt en
lærerig og spændende tid, hvor jeg mødte mange gode
folk, blandt andet Torben Rasmussen og Michael Ring,
som var datidens ”rock-star” i ØK-ﬁnansverdenen.
Opgaven med at indsamle og rapportere kvartalsrapporten for vores aktiviteter på St Thomas blev nok
den opgave jeg mindes som helt særlig. Også mødet
med Hans Jahn, som bestyrede ØK's aktiviteter i den
periode.

Kim Junge Andersen – 19 år i ØK og videre CFO-karriere
først i Hempel og nu Rockwool.

19 år blev det til med ØK som springbræt til nye udfordringer
som ﬁnanschef, CFO, først hos Hempel A/S og nu i
Rockwool-koncernen, Kim Junge Andersen. Så i denne
omgang kan ØK Bladet både fortælle en spændende vinkel
på en 60 års fødselar i ØK Klubbens medlemskreds
samtidig med beretningen om, hvad han tog med sig fra ØK
– i øvrigt også livsvarig smag for thailandsk mad, som det
fremgår senere i artiklen.
I farfars spor
Kim Junge Andersen fortæller: - Min udlængsel blev vakt i
en tidlig alder gennem min farfar, der var udstationeret i
både Grønland og Færøerne gennem sit virke som ingeniør
i Pihl & Søn. Jeg er opvokset i Nordjylland først omkring
Biersted og senere i Aalborg Øst. Efter studentereksamen
blev jeg optaget på Handelshøjskolen i København hvor jeg
ﬁk min Cand. Merc. i 1986. Efter et lille sidespring hos Louis
Poulsen blev jeg ansat i ØK i 1987. Da var kompagniet
stadig et internationalt selskab, hvor muligheder for at blive
udsendt var gunstige, og da Koncernregnskabs-afdelingen,
under ledelse af Niels Erik Olsen, åbnede for ansøgere
udenfor den traditionelle ØK elev-ordning, ﬁk jeg
muligheden for at kommer med ombord.
Det blev til to gode og lærerige år, og jeg husker stadig med
glæde de kollegaer, jeg lærte at kende her, især Nils Folke
Persson og Lars Berg, som jeg også senere i min ØK-tid
kom til at arbejde sammen med i Singapore.
Første udstationering – og nygift
Vores første udstationering blev til EAC USA Inc., hvor Birte
og jeg ankom som nygifte i 1989. På regionalkontoret i
Queen, New York, havde jeg ansvaret for konsolidering og

1990 ﬁk vi muligheden for at komme til Bangkok. Ole
Wissing havde brug for en ﬁnansmand til at assistere
med analyser af mulige emner for opkøb i Thailand. Det
blev ikke til nogle opkøb i den periode, men et år i
Bangkok, hvor jeg kom tættere ind på det historiske
arnested for ØK, virkelig spændende. Vennekredsen af
ØK-folk blev kraftigt udvidet og kærligheden til
thailandsk mad vakt for altid.
Børge Fogh i EAC Transport Agencies i Singapore
manglede en Controller, og vi drog 1991 til Singapore,
som, gennem to perioder, blev vores hjem i ti år. Det
blev en fantastisk tid med shipping med aktiviteter
omkring Singapore, Vietnam og Cambodia og jeg ﬁk
mulighed for at komme helt ind i forretningen på et af
ØK virkelige gyldne områder. Det var tre spændende
år, som jo desværre måtte slutte efter salget til Mærsk.
Det blev til mange rejser til bl.a. Haiphong, Hanoi og
Phnom Peng i de år, og man var i stand til at sejle en
proﬁt hjem på selv de mindste containerskibe. Torben
Hasselriis åbnede markedet i Cambodia under
tilstedeværelse af UNTAC og ﬁk, i samarbejde med
Poul Leineweber, sat et godt aftryk på den kommercielle åbning af Cambodia efter krigen og exit af Khmer
Rouge.
Nyt værktøj
Hyperion hed det nye konsolideringsværktøj som
Morten Schøtt Knudsen og jeg ﬁk til opgave at udrulle i
alle ØK-selskaber i løbet af 1994. Morten tog sig af
Europa og Nordamerika, mens jeg dækkede Asien og
Afrika. Det blev et helt år med utrolig mange rejser til
mange dele af kompagniet, lige fra besøg hos Lasse
Tvener i EAC Japan til Christiani i Malawi. Konsolideringsværktøjet blev et vigtigt arbejdsredskab for
mig i mange år, også efter tiden med ØK. Morten og
hans familie er i dag stadig blandt vores meget gode
venner.
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fortsætter på næste side...
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Kim Junge Andersen ...fortsat fra forrige side
Efter dette år med rejser kom jeg tilbage til EAC Singapore
under ledelse af Jan Vistisen og senere Niels Morten
Winter og var med til udﬂytningen fra Robertson Quay og
udbygningen af logistik under Santa Fe.

Normann og ﬂere. De sidste par år kom jeg igen tættere på
koncern-regnskab, hvor det hele startede for mig, og jeg
ﬁk et par år som leder af afdelingen under kyndig ledelse
af Iqbal Jumabhoy.

1996 tilbød Erik Bøgh Christensen mig til en stilling i ØK
Beijing og arbejde sammen med Niels Finn Nielsen.
Starten af opholdet var meget givtigt, og jeg nød arbejdet
med Rene Ludvigsen, Jens Olsen, Lui Gui Ru og mange
andre. Da ØK solgte den graﬁske forretning til Heidelberg
og samtidigt lukkede for Consumer Products i Kina blev
opgaven ændret. Det sidste år blev hovedsageligt brugt
på at få styr på udeståender fra kunder og samling på de
resterende aktiviteter i Kina og Hong Kong under ledelse
af Knud Fejerskov.

Så sluttede det i ØK
Min tid med ØK endte med salget af Dumex og
tilbageﬂytningen af hovedkontoret til København. Jeg
sluttede i ØK 2005 og vi vendte hjem til Danmark efter 17
år som udstationeret og i alt 19 år i Kompagniet. Jeg blev
ansat som CFO for Hempel A/S, hvor jeg var i 10 år. I
starten af 2016 startede jeg i mit nuværende job som CFO
for ROCKWOOL grupppen.

Efter ﬁre år i Kina vendte vi i 2000 tilbage til Singapore og
jeg kom til at arbejde sammen med Mark Wilson i EAC
Nutrition. Det blev en rigtig god tid med et par år tæt på
Nutrition forretningen, hvor jeg også husker de gode
oplevelser med Chris Stratton, Bjørn Olesen, Anders

Min familie, som har været med under hele ØK-rejsen,
består udover Birte af tre dejlige døtre, som hver især har
fulgt deres egne veje i livet. Dog er det nok ikke helt
tilfældigt, at to af dem har valgt at slå sig ned udenfor
Danmark, i henholdsvis London og New York.
ELJ

Dødsfald – Æret være deres minde
Jesper Drejet, Hørsholm, døde 29. maj 2022, 73 år.
Jesper blev ansat i ØK 1966 og udsendt til Belém,
Brasilien. Han forlod ØK1971 for at tage en MBA på
Stanford universitet i USA. Efterfølgende var han direktør
i Dampa ved Tommerup på Fyn og senere Novo. Han
vendte tilbage til USA, hvor han arbejdede selvstændigt
med biotek, medicinselskaber mm. Han vendte tilbage til
Danmark som pensionist.
Leif Saalbach Andersen, Hellerup er gået bort, 5. juni
2022. Han blev 94 år. Leif var uddannet som civilingeniør
fra DTU med skibsbygning som speciale. Han ﬁk
ansættelse ved Helsingør Skibsværft og kom hurtigt i
kontakt med Regnecentralen, hvor han udviklede
skibstekniske programmer til DASK, Danmarks første
datamat. Han kom til ØK Data i 1969 og ledede her
udviklingen af ØK's container styrings-systemer, en
pionerindsats i internationalt perspektiv.
Senere som underdirektør forestod han salg og udvikling
af alle ØK Datas IBM baserede it-tjenester i Danmark og
internationalt. Hans kyndighed og vindende væsen
gjorde ham velkendt i ØK Datas kundekreds, i Danmark
og internationalt.
Svend von Bolten Jagd, Nærum, døde 25. juni 2022, 97
år. Svend Jagd blev ansat som juniormaskinmester i ØK i
1948 efter at have taget udvidet maskinmestereksamen i
1946 og afstået sin værnepligt i marinen i 1947. På ØK´s
navnkundige M.S. Jutlandia's var Jagd maskinmester på
den tredje rejse som hospitalsskib i Korea krigen. På
dette togt mødte han sin senere hustru, Tove, der var
tilknyttet missionen som sygeplejerske. I 1956 blev Jagd
overført til tjeneste i Maskininspektionen, hvor han blev
udnævnt til Inspektør, 1957. Fra marts 1966 overgik han
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til Personaleinspektionen, hvor han beskæftigede sig
med uddannelse af aspiranter, kursusvirksomhed, overenskomstforhold, etc. 1974 blev Svend Jagd, sammen
med Ib Henry Hansen, indvalgt som de to første
medarbejderrepræsentanter i ØK's bestyrelses-råd.
Svend Jagd var et aktivt bestyrelsesmedlem i foreningen
”Jutlandia Veteranerne”, sidst som foreningens meget
engagerede formand. Han plejede også foreningens
interesser tæt med Sydkoreas Ambassade i Danmark
bl.a. omkring ceremonierne ved Jutlandia mindestenen
på Langelinie.
-ØK Bladet bragte september 2019 et stort interview med
Svend Jagd i forbindelse med hans 95 års fødselsdag,
28.9. Her fortalte han også om sit engagement som
modstandsmand i Helsingør og meget andet.
Claus Philipsen, Køge, døde, 27. juni 2022, 77 år. Claus
var en dygtig og samvittighedsfuld hovmester. En
velholdt kollega der nød stor respekt fra de besætninger,
han sejlede med på forskellige ØK-skibe. Han var inde og
ude af ØK ad ﬂere omgange, og bl.a. var han hovmester
på en jomfrurejse med M/S Selandia. I ﬂere omgange var
han også restauratør med egen kro (Skipperkroen i
Køge), og han var i det hele taget stærkt engageret i
Køges lokalsamfund også som galleriejer. Han oplevede
også at være restauratør på færgerne til Sverige.
Johnna Doris Appelquist Jensen, Brønshøj, er gået
bort den 29. juli, 89 år. Johnna var enke efter maskinchef,
Johannes Emil Jensen, som døde 1971. Efter en
blodprop i hjernen i 2021 boede Johanne det sidste år på
plejehjem.
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ØK Klubbens jubilæumsfest

Symbolsk agsætning
Symbolikken var straks slået an, da gæsterne kom til Langelinie
Pavillonen: ØK´s split- og rederiﬂag, vajede ﬁnt for vinden – som det jo har
været gældende i mange år såvel for Kompagniet som ØK Klubben.
ØK Bladet bringer her og på de følgende sider en stribe billeder, som taler
for sig selv, fra begivenheden. Her bemærkes dog en afgørende
personlighed i ØK Klubben, Ole J. Mohrsen, i ﬁn form midt i nederste
række.
ELJ
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75 års Jubilæumsfest

5. august 2022 - Langelinie Pavillonen

Formand Andy Vels Jensen byder velkommen til fest og minder for de mange gæster denne aften
på Langelinie (se også Andy´s hjørne på bagsiden). Som det fremgår af fotostriben nederst blev
formandens vise ord modtaget med forventning.
ELJ
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(Foto fra festen: Hasse Ferrold, Maria O. M. Jensen, Kerstin Jacobsen og Torben Nielsen)

ØK klubbens 75 års Jubilæumsfest

Kokken har ordet – Runchel lyttede
Selvom vores navnkundige hovmester, Kaj Runchel og fru Britha, var blandt gæsterne, var de kulinariske fristelser
lagt i hænderne på Langelinie Pavillonens køkken ved chefkokken, Simon. På det stemningsfulde, brede foto
herunder og længere nede ved ﬂaget fortæller Simon om, hvordan dagens otte retter skal angribes.
Men i øvrigt har vi ikke nydt Runchels rejstafel for sidste gang i Asia House (se banko-omtalen side 14)
ELJ
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Manchetterne fra dengang
Aftenen bød også på en række minder fra dengang – som herunder Peter Jarnes (ØK 1973-1983). Peter forstod at
markere tydeligt, hver gang han skålede, at han bar manchetter fra dengang med ØK-logoet. Minder og kommentarer
var der også store forventninger til omkring Henrik Rasmussen, øverst til venstre, som kunne præsentere sin nye bog
om ØK´s solnedgang (også omtalt side 15).
Alle var, som det fremgår her for Vagn Fausing (hjemme fra USA og i ØK 1961-1997), forsynet med navneskilte, så
enhver lige kunne skele til navnet…det kunne jo være mange år siden….!
Til sidst i billedstriben stemningsindtryk fra den sikre kulinariske ﬁnale-bastion – pølsevognen.
ELJ
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Afviklede klub-arrangementer udover fødselsdagsfesten, 5. august

Nyt i stedet for Cirkusrevyen?
Traditionen tro drog klubben ud i den grønne
skov på Bakken, torsdag 2.juni. Alle sejl var
som indledning sat til i køkkenet på Restaurant
Postgården. Tjenerne serverede de tre retter
fulgt op af de herlige ﬁgurer fra Matador topprisen tilfaldt igen oberst Hackel! Alle nåede
i år sikkert frem til revyen uden omvejen som
sidste år via vandrutchebanen (!). Revyen var
jo uden to af de gamle hovedkræfter, Pilgaard
og Dahl, og derfor nok i de ﬂestes øjne “lidt
tynd” - men de øvrige gjorde virkeligt hvad de
kunne, specielt i anden del var der faktisk rigtig
god gammeldags revy-stemning.
Aktivitetsudvalget har dog set skriften på
teltvæggen, og søger efter nyt emne/sted til
sommer-event næste sommer. Har du idé til
det, så kontakt gerne aktivitetsudvalget. TNI

Så er vi klar på Postgården til god menu og underholdning fra
gode, gamle Matador. (Foto: Torben Nielsen)

Overbevisende Nathalie i ØK-golfen
24. juni var vejret på ny i det bedste hjørne, da ØK-golferne
traditionelt samledes i de herlige omgivelser i Hornbæk
Golfklub. Dagen bød på mange gode resultater, som blev
toppet af unge Nathalie Normann på damernes førsteplads
med dagens højeste score på ikke mindre end 45 points
foran Noi Hansen, 37 points, og Inger Helbo Luciani, 34
points. Mogens Dan Pedersen tog førstepladsen blandt
herrerne med 41 points fulgt af Kenneth Hansen og Gert

Mikkelsen, begge 37 points. Nathalie Normann var også på
dagens bedst scorende hold sammen med Kate Svendsen,
Inger Luciani og Bente Helbo.
Dagens romantiske indslag skal også med her: Mogens
Holmen havde nemlig buketter af hvide roser med til alle
damerne, så han ﬁk berettiget kindkys hele vejen rundt.
ELJ

Nyt internationalt loft over Asia House
Bjørn Olesen, til venstre, kunne også glæde sig over gæster fra
klubbens jyske medlemskreds i Asia House, hvor han her
hilser på Asta og Flemming Kolkjær Sørensen, Skærbæk ved
Fredericia. Der var også eksternt besøg af Sigrid Andersen,
Dansk Ornitologisk Forening, Knud Andreas Jønsson,
Naturhistorisk Museum, Henrik Egede-Lassen, Zoomedia, og
Bengt Holst, tidligere Zoo København. (Foto Erik Ljunggren)

Det skorter ikke på internationalt snit over Asia House men 25. august ﬁk det dog en ekstra dimension, da ØK
Klubben havde inviteret medlems-kollega, Bjørn
Olesen, til at fortælle om sin internationalt anerkendte
hobby som fugle- og naturfotograf. Siden sin pensionering i ØK for over 15 år siden har Bjørn og hans hustru,
Fanny Lai, rejst i alle verdenshjørner i deres jagt for at
dokumentere truede dyrearter. Vi har ﬂere gange fulgt
deres rejser i ØK Bladet, men nu blev det så endelig til et
besøg i klubben. Bjørn og Fanny arbejder for nogle af
verdens mest anerkendte organisationer som, Bird Life
International, Fauna & Flora International og World Wide
Fund for Nature (WWF). Bjørn fortalte engageret om
deres rejser og arbejde, meget ﬁnt dokumenteret på
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storskærmen med adskillige ﬂotte motiver, som også er
resulteret i internationale foto-priser til Fanny og Bjørn.
Det var en spændende lænestols-safari uden myg, ﬂåter
og blodsugende igler, som Fanny og Bjørn ellers kender
alt til fra deres rejser. Bjørn kommenterede prisbelønnede foto og historierne bag deres tre publikationer. Det
første store projekt var 2011 publikationen, 'A Visual
Celebration of Giant Pandas'. 2016 udgav de, 'A Visual
Celebration Of Borneo’s Wildlife’. Seneste udgivelse,
2018, var 'Asia's Wildlife, A Journey to the Forests of
Hope'.
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ØK-manden

- der også så Verden fra en robåd
Tirsdag, 27. september kl. 16.00 - ca.18.00, Frihavnen og Asia House. Her har du
mulighed for at høre et ØK-eventyr ud over det sædvanlige – selvom vi jo alle er
international skolede og prøvede. Klubmedlem, Christian Havrehed, kommer i sin
robåd til kajen ved Asia House i Frihavnen, går i land og fortæller i Asia House om sin
eventyrlige rotur på verdenshavet med en kinesisk ven, Kina-USA (!). Christian
lancerer og signerer samtidig en bog (se forsiden t.v.), han har skrevet om eventyret.
Eftermiddagen garneres af kaﬀe, te, kage og en forfriskning ved ankomsten.
Tilmelding og gebyr kr. 150 via klubbens hjemmeside.
Tilmeldingsfrist, tirsdag 20.9. 2022
Arrangement: Maria O. M. Jensen, Torben Nielsen + team aktivitetsudvalget.

Kom med i H. N. Andersens fodspor på Tirsbæk Gods
Tirsdag 4. oktober kan vi fra ØK Klubben følge i H. N. Andersens fodspor på Tirsbæk Gods ved Vejle.
Godset blev 1912 købt af H. N. Andersen som en
bryllupsgave til datteren, Astrid (altid kaldet Adda) og
svigersønnen, Frode de Neergaard. Det er drevet i
slægtseje siden med mange HNA-klenodier bevaret
på godset. H. N. Andersens tipoldebarn, Hans Henrik
Algreen-Ussing (billedet), ejer og driver godset i dag.
Vi møder ham på dagen. ØK Klubben har planlagt
besøget, så man kan køre selv, eller man kan vælge at
køre med bus, der kører kl. 8.30 fra Ingerslevgade bag
Hovedbanegården i København Efter ankomsten
deler vi os i to grupper. Det forventes, at bussen er
tilbage i København ved19-tiden. Nedenstående
priser inkluderer afgifter til rundvisning, guide, frokost
(vand/øl/vin købes individuelt), kaﬀe & kage og bus for
dem, der vælger den.
Kør selv: 450 kr pr. person.
Bus: 675 kr. pr. person.
Deadline for tilmeldelse samt betaling via klubbens hjemmeside er onsdag, 14/9-2022.
Se alt om Tirsbæk Gods:https://www.tirsbaekgods.dk

”Vores” minder i Holbergsgade
Tirsdag, 8. november kl. 16.30 kan vi genopfriske de mange
minder, vi har fra ØK´s forhenværende, navnkundige domicil i
Holbergsgade, som nu senest er ramme for Danske Bank. I
samarbejde med den tidligere økonomidirektør i banken,
John Michael Jensen, der altid har fulgt ØK Klubben og
Kompagniet tæt, har aktivitetsudvalget aftalt besøg i
Holbergsgade, som mange af os jo har mange oplevelser at
huske tilbage til. Husets senere brugere har ganske vidst
rykket noget om på indretningen, men i kan alligevel glæde
jer til at gense de lokaliteter, i havde til rådighed. Vi har aftalt
rundvisning i hold med samlet max på 100 deltagere, så det

er ”først til mølle” med tilmelding og betaling af gebyr kr. 200
via hjemmesiden. Vi slutter af med tapas fra bankens køkken,
og det er inkluderet i gebyret
Sidste frist for tilmelding og betaling torsdag 27. oktober.
Arrangør-ansvarlig Maria O. M. Jensen og Erik Ljunggren +
aktivitetsteam.
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Honorarbissernes 61. julefrokost
Torsdag, 17. november kl. 17.00 – ca. 22.00 afvikles
honorarbissernes navnkundige herre-julefrokost i Asia
House under ØK Klubbens regi. Deltagelsen var tidligere
baseret på personlig invitation, men nu foregår tilmelding
og betaling, 500 kr. pr person, for alle via ØK Klubbens
hjemmeside. Sidste frist for tilmelding, tirsdag 8.
november.
Maden leveres igen fra det velrenommerede og 120-årige
smørrebrødsﬁrma, TH Sørensen. Det bliver en munter og

god aften, hvor honorarbissernes ”vemodige, vovede”
sange også er på programmet. I løbet af aftenen afholdes
det populære lotteri med ﬂotte gevinster - henvend dig
gerne til tovholderne, hvis du ønsker at sponsorere en
gave til lotteriet.
Tovholdere er Niels Peder Veje (nielsveje@stofanet.dk)
og Torben Nielsen (tnitorben@gmail.com) fra aktivitetsudvalget.

Runchel-servering igen efter julebanko
Tirsdag, 6. december, Asia House kl. 16.00. Vores
navnkundige bankomester, Jens Høding, danner igen
bankopar med Maria O.M. Jensen. Begge lover sædvanlig myndig og retfærdig vej igennem bankopladerne.
Der er som sædvanlig mange ﬁne præmier. Dog i år,
bryder vi delvis med de faste traditioner; idet vi starter kl.
16:00 med en drink/kaﬀe, småkager mm og lidt hyggesnak og køb af spilleplader. Bankospillet starter præcis kl.
16:30. Bankospillet afvikles med en kort pause midtvejs,
før vi kaster os over de sidste afsluttede spil. Vi runder af i
Selandia, hvor der serveres en kendt kulinarisk anretning
inkl. dessert, tilberedt af selveste Kaj & Britha Runchel,
som har indvilget i at besøge vores køkken igen denne
aften.
På dagen sælges bankoplader til kr. 40,- pr. styk eller
kr. 100,- tre plader osv. for de første gennemgående spil.
Og igen kr. 40 pr. plade eller kr. 100 for 3 plader til det
afsluttende spil om hovedpræmien. For nemheds
skyld, køb/betaling af pladerne for begge spillerunde
ﬁnder sted fra start. Pladerne kan evt. byttes i pausen, hvis
man søger mere held i det. Tag gerne lige kontanter med i
forhold til din plan for antal plader eller brug: MobilePay
629726.Vi får som sædvanligt fuldt hus denne aften i Asia
House, så vi råder til hurtig tilmelding. Af sikkerhedsmæssige grunde sætter vi et loft til deltagerantallet i år til
max 80 deltagere - derefter venteliste.
Sidste frist for tilmelding er under alle omstændigheder, fredag, den 25. november 2022. Gebyr kr. 125 pr.
medlem/ledsager for service mm. Og kr. 150,- for evt.
øvrige gæster; såfremt der er plads.

Britha her på billedet og Kaj Runchel byder igen på klubfristelser efter banko, 6. december. (Foto: Erik Ljunggren)

Bemærk dog, at medlemmer har første prioritering. Tilmelding- og betaling via ØK-klubben hjemmeside.
Aktivitetsansvarlig: Maria O. M. Jensen (morasutti@hotmail.com) + aktivitets-team.
Alle gæster betaler for yderligere drikkevarer iht. klubbens faste salgspriser via MobilePay; 40873056.
Din tilmelding til de aktuelle arrangementer – se kolofonen på bagsiden, side 16. 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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Henrik Rasmussens bog om ØK lanceret:

”En ny vinkel på historien om ØK”. Sådan lød oplægget til
Henrik Rasmussens lancering,19. august (kort før deadline
på dette ØK-blad), af hans nye bog, ”Solen gik ned over
Østasiatisk Kompagni”. Lanceringen blev på dagen og
efterfølgende fulgt af meget bred interesse, og Henrik kan
allerede berette om ﬂotte salgstal på læsermarkedet. Han er
også meget glad for en personlig hilsen, han har fået fra HM
Dronning Margrethe, som modtog bogen kort efter tryk midt i
juli. Dronningen takker i det personlige brev til Henrik for den
meget interessante bog om ØK. Udgivelsen vækker også
PR-interesse. Henrik har allerede aftalt interview til DRprogrammet, ”Følg pengene”, ved redaktør Mette Simonsen.
Det bringes efter planen 17. oktober på P1 mellem kl. 9-10.
Henrik tænder i bogen især lys over ØK-perioden fra 1992 og
fremad, som ikke tidligere har været så konkret bearbejdet,
som Henrik her har sat sig for. Ofte i bemærkelsesværdigt
samarbejde med kolleger, der var tæt inde på de dramatiske
begivenheder. Et ﬁnt tvist er også en række tegninger af de
kendte ØK-personligheder, vi kender, fra perioden.

Henrik Rasmussens bog blev mødt med meget bred
interesse ved lanceringen, 19. august 2022.

Bogen købes hos de ﬂeste boghandlere.
Forlagets links til e-bog og den fysiske bog er hhv
https://butik.underskoven.dk/solen-gik-ned-over-det-ostasiatiske-kompagni-ebog.html
https://butik.underskoven.dk/solen-gik-ned-over-det-ostasiatiske-kompagni.html
Bogen kan også købes hos Saxo.com
-ØK Bladet har aftalt interview med Henrik Rasmussen til næste blad, december, hvor han
fortæller om de mange reaktioner og kommentarer, han har modtaget, på bogen.
ELJ

ØK Data veteran-træf i Grøften
3.juni samledes en gruppe ØK Data veteraner i
Tivoli´s Grøften for at opfriske minder og anekdoter fra
en svunden tid. Stedet var valgt med stor omhu, da
Grøften i sin tid ikke sjældent havde besøg af datafolkene. Normalt havde man dog sociale sammenkomster i medarbejderklub-lokale ABACUS, der lå i
den gamle oﬃcers-forenings lokaler, hvor nu Tivoligarden residerer, men når anledningen var lidt ekstra,
gik man i Grøften - og nogle gange i bogstavelig
forstand! Veteranerne havde fået plads indendørs i
den allerældste del af restauranten, hvor Teater
Caféen åbnede 1874. Efter at dagens hemmelige
gæst, ØK Datas navnkundige direktør, Ole Stangegaard, havde givet et par herlige anekdoter, blev der
viftet med det ternede ﬂag til snak og spisning givet fri,
den traditionsrige Grøften-frokost.
Fra venstre veteranerne Dorrit Martin, Ole Stangegaard, Torben
Nielsen og Steen Schwanenﬂügel.
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Formandens hjørne:

Notér allerede nu: 6. august 2027
”Tak for sidst” til alle jer, der kom til Langelinie Pavillonen
og var med til at gøre en dejlig aften til en fantastisk fest. Vi
var 300 tilmeldte, men der kom nogle ærgerlige
frameldinger i opløbet til festen og på selve dagen,
fortrinsvis fordi COVID igen op til festen, havde sneget sig
ind i vores kreds, og derved tvunget mange til at melde fra.
Surt - også med tanke på, at man skal vente yderligere
fem år til et arrangement som dette. Men chancen
kommer, og det bliver fredag 6. august.2027, samme
sted. Det kan man jo snildt allerede nu med fordel notere i
sin fyldte kalender. Vejret var også med os denne gang.
Faktisk kom solen frem, da gæsterne ankom, og det
forblev skam tørt hele aftenen. Klassisk dansk sommer.
Formålet med vores 5-årige fest er, at vi mødes med
gamle venner og genskaber kontakt med ØK-folk, som
man ikke har set i mange år. Jeg tror ganske bestemt, det
lykkedes, da der var glade ansigter og tilfredshed at spore
imellem alle i hyggelige mennesker. Det var ikke alle, man
lige genkendte indenfor ti sekunder, men hvis ansigtet
havde forandret sig eller krøllerne var forsvundet, ja så
”fandt” man hurtigt personen på stemmen.
Skurvognen med de varme pølser var igen et hit og
antallet af hotdogs over disken overgik sidste fest.
Kendetegn på at der er stadig fart på selskabet op til
midnat.
Sommer-sammenkomst årligt?
Flere kom til mig under festen med ønske om, at vi
afholder en fest som denne hvert år. Det er jo en fantastisk
tanke, selvom en fest i Langelinie Pavillonen med 300
mennesker ikke er muligt hvert år. Men, vi kunne jo, endnu
engang, overveje en mindre sommer komsammen i Asia
House med drinks og snacks med 100 deltagere på ”først
til mølle basis” og start sen eftermiddag. Giv endelig lyd
tilbage til bestyrelsen og aktivitetsudvalget, hvis du er en

Andy byder velkommen til den skønne aften på Langelinie.

af dem, der synes, det er en god ide. Vi kan jo starte med at
ﬁnde en dato, strikke et arrangement sammen og så se
hvor mange, der melder sig til og baseret på det,
bestemme os til, om det skal med i vores 2023 kalender –
og fremover
Der har været løbende feedback om festen fra deltagere,
og det tyder på, at alle hyggede sig. Der er et par ting, vi og
Langelinie Pavillonen kan forbedre, men som en helhed,
så var feedback yderst positiv og kommentaren, ”denne
fest er bedre end den sidste”, blev udtrykt af rigtig mange.
Denne udgave af ØK Bladet har fokus på festen - i form af
så mange fotos, vi kunne få plads til – og indeholder
detaljer om vore næste, mange arrangementer, inklusiv
vores tur til Tirsbæk Gods ved Vejle, 4. oktober, for at
opleve H. N. Andersens bryllupsgave til sin datter Astrid.
Det bliver første forsøg på en dagstur til Jylland, og
bestyrelsen håber virkelig, at der bliver god opbakning til
denne udﬂugt. (Se detaljer side 13). Se også oplæg til
andre gode muligheder for at ses.
Nyd det nye, inspirerende blad. Husk dog også, at der på
hjemmesiden ofte ligger udvidet reportage af, hvad der
bliver bragt i bladet.
I ønskes alle en dejlig ”Indian Summer”,
de bedste ØK hilsener, Andy
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