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 Aktuelt fødselsdags portræt:  Bent Ulrik Porsborg 60 år, onsdag 25. oktober 2017

Klubmedlem Bent Ulrik Porsborg har arbejdet i 
Venezuela siden 1986, Bent fortsatte som CEO, da ØK 
A/S 2014 trak sig helt fra Venezuela og solgte hele 
Plumrose-engagementet til lokale investorer. Køberne 
fortsatte driften under det meget kendte og ansete 
brand, Plumrose. Kapaciteten er bevaret men 
afsætningsgraden er faldet en snes procent på grund af 
krisen. Bent understreger dog, at f.eks. den kendte 
venezuelanske juleskinke, vi omtalte i bladet for nogle år 
siden, fortsat er i produktion. 

Vi hører jo desværre beretninger om betydelige vans-
keligheder i landet såvel politisk som økonomisk, så ØK 
Bladet må stille spørgsmålet til den kommende 60 års 
fødselar: - Det er store udfordringer du og din stab står 
overfor?  

-Ja, jeg vil netop karakterisere det som udfordringer for 
hele vores gode, solide team. På det seneste har vi set 
valutakursen skride fra 3,4 BSF/USD til i dag ca. 20.000. 
Til tider går det endog meget hurtigt, så det er godt at 
have erfaring med at arbejde i høj inflations-økonomi. 
Jeg kom til Venezuela i 1986 fra Bolivia for Bergsøe, 

herefter 1989 til Plumrose og direktør her siden 1991. 
Før Bolivia var jeg i Brasilien for Mapol etc.  Jeg har i alle 
landene arbejdet med høj inflation. I Bolivia havde jeg 
fornøjelse af at arbejde med en US$/Pesos kurs, der på 
to år steg fra 500 pesos per 1 US$ til 2.600.000 den dag, 
jeg tog derfra to år senere. I Brasilien arbejdede vi også 
med meget høje inflationstal, og det gav masser af 
erfaring for de aktuelle udfordringer i min nuværende 
position. Det er ikke umuligt. Man skal være hurtig med 
prisforhøjelser. Og så skal man arbejde meget tæt med 
det lokale bankvæsen, da lokale lån er en naturlig 
beskyttelse mod inflationen. Der skal arbejdes med 
store lagre og investeringer i faste værdier.

Lønnen tager trappen op
Desværre går inflationen mest ud over lønmodtagerne – 
man siger, at inflationen stiger med elevator men 
lønningerne tager trappen op. Så der er altid et 
efterslæb, og det går ud over købekraften. Lønningerne 
er de sidste to år udhulet meget, og det kan vi mærke på 
salget. 

Det er jo desværre en situation, som må være 

selvforskyldt. Venezuela har verdens største 
oliereserver, og det skulle jo være rigeligt til at brødføde 
alle under 30 millioner mennesker. Men der er sket nogle 
fejl hen ad vejen, og så er det gået galt. Det er nok igen 
den socialist-iske model, der ikke helt fungerer så godt, 
som den ser ud på papiret, der er skyld I det. 

Jeg håber at der snart kommer styr på det hele, da vi jo 
har en del investeringer I landet. Efter at ØK i 2014 solgte 
Plumrose, har vi købt op af virksomheder. Her under 
krisen mener vi, opkøb er meget billigt og specielt, hvis 
det finansieres i lokal valuta. Så vi håber og satser på en 
dag at komme styrket ud af krisen.  

Ikke nemt familiemæssigt
-Situationen er ikke nem for familien, fortsætter Bent, så 
min hustru, Henriette, skifter lidt mellem ophold i 
Danmark, Fort Lauderdale USA og Caracas. Min 
fødselsdag, 25. oktober, holder vi i København, og jeg 
har heldigvis fortsat gode kontakter til kollegerne fra ØK-
tiden og i ØK Klubben.

Bent  Porsborg har s iden 2006 været  dansk 
generalkonsul i Venezuela.��                  ELJ

Peter James, Hvidovre, ansat som 
elev i Skibsafdelingen 1973, senere 
udsendt t i l  Par is,  Singapore, 
Monrovia, Seoul og Tokyo. Forlod 
ØK 1983.

Niels Jørgen Laustsen, Rungsted 
Kyst, ansat i EAC Bulk 2004–2006.

Arne Vodstrup Thomsen, Tølløse,
sejlede1961–1972 som motormand/maskinassistent på 
ØK's Motortankskib Nakskov samt på MS Songkhla og 
Basra.

Finn Ole Thage, Hornbæk, elev i 
I m p o r t  C ,  H o v e d k o n t o r e t , 
1969–1971, derefter assistent 
1972–1974. Herefter IBM, bestod 
HD eksamen i 1976, var salgschef i 
hhv. D.A.V.A.L. og Kodak A/S, 
1976–1992, og sluttede sidstnævnte 
sted som direktør. 1992 blev Finn 
adm. direktør i Cerestar Scandinavia 
og 1993–2012 adm. direktør i Fujifilm 
A/S.

Ebbe Bahnsen, Killara NSW, Australien, ansat 1966 
som elev i Eksportafd. Blev efter afsluttet elevtid og 
værnepligt udstationeret i Ghana 1971. Kom derefter til 
Old East Burundi efterfulgt af kort ophold ved 
Hovedkontoret og derfra tilbage til Ghana 1974 som 
leder af Motor Division. Ved nationaliseringen af 

- Jeg er godt klædt på til de massive inflations-udfordringer i Venezuela 

Bent U. Porsborg: - Jeg kan ikke forholde mig til den aktuelle 
politiske udvikling i Venezuela som aktiv erhvervsmand, så 
dagligdagen er ikke-politisk for mig.

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben: Fortsat fra forrige side

Briscoe, 1976, kom Ebbe midlertidigt 
t i l  I r a n  i  1 9 7 7 .  D e r e f t e r  t i l 
Hovedkontoret tilknyttet først Kina 
forretningen, dernæst den grafiske 
forretning. 1993 til Singapore som 
General Manager EACgraphics 
Support Centre indtil 1996, hvor Ebbe 
forlod ØK, og flyttede med familien til 
Australien og blev her tilknyttet 
Fletcher Challenge Group som 
National Marketing Manager. Efterfulgt af en kort 
periode med bl.a. en finansstilling for IKEA er Ebbe gået 
på pension fra ult. juni 2017.
 

Jesper Bjørn Jeppesen, Aalborg, ØK-elev 1974, 
udstationeret i Sydafrika 1977–1980, derefter Frankrig, 
efterfulgt af ophold i  Cameroun 1980–1982, 
Elfenbenskysten 1982–1983, Filippinerne 1983–1986 
og tilbage til Sydafrika 1986–1988, hvorefter Jesper 
forlod ØK. Var 1989–2016 Managing Director for Fan 
Milk Ltd. i Ghana.

Peter Johannes Bang, Vedbæk, 
a n s a t  i  Ø K  1 9 7 5 ,  u d l æ r t  i 
LEAFCO/Importafdelingen 1978. 
Udsendt til EAC, Los Angeles, i 1980 
og derpå til New York i 1981 efter 
sammenlægningen af Danola Foods 
Division og Plumrose, USA. MBA - 
Marketing fra Fairleigh-Dickinson 
Universi ty,  New Jersey 1984 

samtidig Product Manager mv. i Plumrose Divisionen 
frem til 1987, hvor Peter fratrådte ØK. I årene herefter 
Sales & Marketing/CEO i bl.a. Danisco - FOSS - 
HONEYWELL - Siemens DK - Bilfinger og pt. 
Berendsen Textil Service som General Manager.

Per Bang Mikkelsen, Frederiksberg, ØK-elev 
1960–1962 Import Afd., først Import D derefter K og til 
sidst bogholderiet. Efter elevtiden skulle Per have været 
sendt til New York, men valgte i stedet at læse til 
cand.merc. på Handelshøjskolen. Efter eksamen rejste 
Per via USA til Sydney og Perth i Australien, med 
ansættelse i forskellige computerfirmaer (IBM, NCR, 
Wang), for til sidst at vende tilbage til Danmark som 
underviser på Forstædernes Handelsskole. Derefter 
nedsatte Per sig som selvstændig med et papirfirma 
engros, MCM papir.

Simon Ravnbak, København, ansat i ØK fra 1991-
2000 i EACgraphics, heraf de sidste tre år under 
Heidelberg Druckmaschinen.

Bjørn Teglbjærg, Hillerød, elev i 
ØK's Træafdelings bogholderi, 1964-
1967.

Torben Nordal Clausen, Værløse. 
Se artiklen i serien, ”Det tog de med 
sig fra ØK”, længere fremme i dagens 
blad, side 14-15.

Bjørn Teglbjærg

 – I den omfattende historiske kavalkade i forrige klubblad, fik vi 
ikke med, at Pia Wind, dengang EACgraphics, var gudmor til 
den første sejlbåd, der blev stillet til rådighed for klubben af ØK 
Fonden samt Medarbejderfonden. Så her retter vi op på det. Pia 
lader på billedet liflig champagne følge dåben i 1989 af EACy 
(hun fandt selv på navnet), og det var således forløberen til den 
anden sejlbåd, Reach, med Maria O. Jensen som gudmor. Pia 
bistås bl.a. af Ole J. Mohrsen. Det skarpe øje vil se, at Pia selv er 
godt på vej med sin egen førstefødsel senere i 1989, David. Pia 
Wind er i dag ansat i HR- og direktionssekretariatet hos DMI.

HNA-graven udsat for hærværk

H. N. Andersens gravsted på Vestre Kirkegård har været 
udsat for hærværk mod kobbergitteret. Det er nu 
udbedret af ØK´s Almennyttige Fond, og vi bringer i 
næste klubblad mere om gravstedet i samtale med 
Carsten Dencker Nielsen. � �                 ELJ

Pia Wind var gudmor til EACy
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