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Blandt de omfattende aktiviteter i ØK Sport var der også 
mange løbs-discipliner, hvor dagens fødselsdagsgæst i 
ØK Bladet, Britha Runchel, deltog flittigt... heldigvis må 
vi tilføje fra bladets redaktion, for ellers havde hun 
måske aldrig mødt hovmester Kaj Runchel? Men det 
gjorde hun og fortæller: - Vi var i fuld gang med løb i 
Fælledparken, da Kaj indhentede mig, og forholdsvis 
kort efter var vi gift! 

Britha fortsætter: - Vi 
blev gift i Thailand, 16. 
november 1989. Fes-
ten stod i det navn-
kundige ØK-domicil 
på Oriental Avenue i 
Bangkok.  Det var en 
fantastisk oplevelse, 
og alle gjorde det rigtig 
festligt for os. En af 
pigerne på kontoret 
kørte os om formid-
dagen rundt t i l  de 
forskellige kontorer, så 
vi kunne få papirerne i 
orden. Men et af sted-
erne gik det helt galt, 

så jeg var ved at blive gift med en jysk sømand (!) – men 
heldigvis blev det ændret til, at det blev Kaj, der stod 
endeligt ved min side.

-Dorte og Benny Ljungquist var med på rejsen, der 
skulle ende med bryllup i Bangkok. Vi startede i 
Singapore, derefter Malaysia og til sidst Bangkok. Ingen 
vidste, at vi skulle giftes. Da vi var i Penang købte Kaj 
hvid smoking og sagde til Benny, at han også burde 
have en hvid smoking. Men Kaj måtte blot sige, man 

aldrig kan vide, hvad den kan bruges til. Men det fandt 
Benny og andre omkring os så ud af. Vi bebudede dog 
dagen inden brylluppet til alle, at ”i morgen sørger Kaj og 
jeg for underholdningen”. 

Mange dejlige år i ScanDutch
- Som ung boede jeg nogle år i England.  Da jeg kom 
tilbage til Danmark, fik jeg job i ScanDutch efter en kort 
samtale med personalechefen, Carl Chr. Castenskjold. 
Efter en times hyggelig snak var jeg ansat - det var ikke 
så kompliceret dengang.  Jeg var 19 år i ScanDutch og 
var en af de sidste, som forlod den desværre synkende 
skude. En meget trist dag. Jeg var meget glad for at 
være der, først i Cost Control og siden Marketing 
Research, hvor K. C. Larsen var min chef. 

Derefter var jeg hos Københavns Taxa, hvor jeg stod for 
kørselsregnskaberne. Senere blev jeg ansat i min søn, 
Thomas Belsø´s IT firma, hvor jeg passede regn-
skaberne, indtil jeg fyldte 70 år.

ØK Sport har fyldt meget i Brithas liv: - Jeg har dyrket 
gymnastik sammen med bl.a. Birgitte Funch, roet med 
Maria Jensen, og jeg har også spillet tennis med kolleger 
i ScanDutch. Heldigvis også en del løb, som jo også 
resulterede i en god varm, skæbne for mig, som det er 
fremgået. Jeg havde også mange hyggelige oplevelser, 
da vi roede firma-travalje, hvor vi altid især sloges med 
Hundesteds fiskerpiger, som næsten altid vandt over os. 

Bevis som fritidssejler 
-På et tidspunkt i vores liv ville Kaj også gerne have en 
båd, og han sagde til mig, så jeg blev nødt til at lære at 
sejle. Jeg fik undervisning sammen med andre fra ØK og 
bestod Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for 
fritidssejlere. Vi fik dog ikke båd alligevel, men i stedet et 

sommerhus i Ellinge Lyng på Sjællands Odde. Men det 
var så heldigt, at ØK jo investerede i to sejlbåde, ”EACy” 
og ”rEACh”, til medarbejderne, så dem brugte vi meget 
sammen med andre kolleger.

Vi havde også i mange år nogle fantastiske klubture til 
Lurmarchen i Jylland. Vi tog toget derover, og Kaj 
forsynede os med lækre madpakker, som vi fortærede i 
toget ofte under munter fællessang i vilden sky. Da vi 
ankom, var der bal den halve nat, så det var ikke helt let 
at komme op til 15 eller 20 km march dagen efter. 

Nu rejser vi meget
- Nu nyder jeg, at vi har mulighed for at rejse, hvornår vi 
vil, og det gør vi ofte. Vi har set meget af Verden som 
Sydafrika og USA, de tre nationalparker i Vietnam, Sri 
Lanka, Indien, hvor vi havde privat chauffør i 14 dage, 
flere gange i Thailand. Også cruise til Polarcirklen 
langs hele Norges kyst i juni, så vi sejlede under lys 
himmel hele vejen. Mange andre spændende cruise-
rejser til f.eks. De Vestindiske Øer. Vi rejser i øvrigt ofte 
sammen med Grethe Chang, som jo også tit er med i 
ØK Klubbens arrangementer.  Helle Holst, hygger jeg 
mig også meget med, og vi besøger f.eks. Louisiana op 
til fire gange om året for at se den herlige kunst. Men 
nogle gange får vi snakket så meget, at vi dårligt når at 
se kunsten…..  

Jeg går fortsat til gymnastik, og så har vi sommerhuset, 
som familien benytter meget - der er jo altid Kajs gode 
mad at komme efter. I vinteren går vi meget til 
koncerter, og vi er jo nogle piger fra ØK, der mødes 
over en bid brød og snak hver måned (tidligere omtalt i 
ØK Bladet). 

-Jeg har to dejlige sønner, Thomas og René samt mine 
svigerdøtre, Martha og Sveta og seks herlige 
børnebørn, Alexandra, Camille, Mathias, Katarina, 
Anita og Emil, som vi har meget glæde af. Vi holder 
godt sammen her i familien, og jeg mødes f.eks. også 
mindst fire gange om året med mine tre søskende, 
Lizzi, Grethe og Kurt.  Så overordnet: - Kedeligt er det 
ikke at være pensionist.  

Britha holder sin fødselsdag i Asia House, lørdag 
24. november, med familie og venner.
� � �               ELJ

Det var heldigt for os alle i klubben, at Kaj løb Britha op i Fælledparken….. og at hun sagde ”JA”!

Det farverige brudepar i Bangkok 
som resultatet af Kajs hurtigløb i 
Fælledparken, hvor Britha sagde 
”JA”.

I ØK Klubben har vi ofte glæde af, at Britha og Kaj er i køkkenet, 
når vi arrangerer medlemsmøder i Asia House. Britha står altid 
for desserten, som her. Ofte med kreative fristelser, men 
spørger man til hendes egen dessert-favorit er den temmelig 
ordinær - citronfromage. (Foto: Erik Ljunggren)

Britha Runchel, 75 år, 22. november 2018

Dødsfald - Æret være deres minde

Bertil Andersson, Schilde, Belgien, ansat i ØK 
1975–1988. Udstationeret i Frankrig, Paris og Le Havre 
i forbindelse med West Africa Linie Servicen. Derefter i 
Vancouver og Montreal (TransPacific Service). 
Efterfølgende 5 år i Abidjan, Elfenbenskysten og 
endelig 2 år i København. 1989-1991 
ansat af EAC WAS (udsendt til 
Douala, Cameroun), som blev op-
rettet i forbindelse med salget af West 
Africa linien til CMB i Antwerpen. 
1991-2002 ansat i rederiet TORM 
som Vice President for USA/West 
Africa servicen. Efter salget af 
TORM's liniedivision til A. P Møller 
2002-2011 hos Safmarine i Ant-
werpen ansvarlig for USA/West Africa MPV-servicen. 
Siden 2012 selvstændig maritim konsulent/cargo-
brooker med speciale i Afrika. Bosat i Belgien.

Ole Skov, London, elev i Industri-
afdelingen 1. august 1978. Forlod ØK i 
1983. Opnåede i 1986 MBA fra IMD. 
1987–2008 konsulent-opgaver for 
MCKinsey og Accenture. Siden 2008 
hovedaktionær i Adsidius, IT/biotech.

Flemming Olsen, Strib, ansat i H.O. 
Importafdeling 1968–1973. Kom efter 
ØK til det tyske handelshus, Alfred C. 
Toepfer, med aktiviteter på verdens-
plan især inden for handel med korn og 
foderstoffer. Skiftede efter otte år til 
mægler inden for samme område, et 
engagement som varede i 20 år. Blev 
derefter i 3 år tilknyttet firmaet Peder P. 
Hedegaard, Nørre Sundby, for derefter 
igen at blive mægler. 2011 headhuntet 
af HavneMøllerne i Vejle som indkøbschef.

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben

Svend H. Drachmann, Kgs. Lyngby, døde, 20. juni, kort efter hans 90 års fødselsdag. Svend var cand.polit. og 
kom til Thailand for konsulentfirmaerne, T. Bak-Jensen og Øberg ODC, og indledte som direktør for Thai 
Industrial Advancement Co., Bangkok, et nært samarbejde med EAC Thailand i de 10 år, han var i landet. Efter 
hjemkomsten var Svend medstifter af Dansk-Thai Forening og blev medlem af ØK Klubben. Især Svends 
diplomatiske måde at forvalte Dansk-Thai Forenings interesser på overfor omverdenen er legendarisk og vakte 
respekt blandt andet hos den række af thailandske ambassadører, som har forrettet tjeneste i Danmark 
igennem de seneste årtier.

Erik Agerskov Pedersen, Los Angeles, USA, døde 7. juni, 79 år. Erik blev ansat i ØK Shippping H. O. 1955. 
Han blev udstationeret i Tokyo for ScanDutch i mere end 7 år, derefter i Hong Kong, for i 80'erne at blive tilknyttet 
TransPacific Services først i Vancouver, dernæst i Seattle og til sidst i Los Angeles. Erik fratrådte i begyndelsen 
af 90'erne og forblev i Los Angeles.

Per Ambjørn Knudsen, Hornbæk, døde 14. juni, 86 år. Per blev ansat i ØK 1948 og kom til Bangkok i 1953 i 
shipping afdelingen. Han forlod ØK i 1961 og blev efterfølgende ansat i Carlsberg New York og senere ISS i 
Danmark.

Birthe Maria Hollington, Virum, er afgået ved døden 3. juli, 71 år. Birthe var ansat i Juridisk Afdeling fra 
1970–1978 som sekretær for direktør Flemming Hasle.�� �                                     OJM



4 5

Fødselsdags-portræt:

September 2018 September 2018

Blandt de omfattende aktiviteter i ØK Sport var der også 
mange løbs-discipliner, hvor dagens fødselsdagsgæst i 
ØK Bladet, Britha Runchel, deltog flittigt... heldigvis må 
vi tilføje fra bladets redaktion, for ellers havde hun 
måske aldrig mødt hovmester Kaj Runchel? Men det 
gjorde hun og fortæller: - Vi var i fuld gang med løb i 
Fælledparken, da Kaj indhentede mig, og forholdsvis 
kort efter var vi gift! 

Britha fortsætter: - Vi 
blev gift i Thailand, 16. 
november 1989. Fes-
ten stod i det navn-
kundige ØK-domicil 
på Oriental Avenue i 
Bangkok.  Det var en 
fantastisk oplevelse, 
og alle gjorde det rigtig 
festligt for os. En af 
pigerne på kontoret 
kørte os om formid-
dagen rundt t i l  de 
forskellige kontorer, så 
vi kunne få papirerne i 
orden. Men et af sted-
erne gik det helt galt, 

så jeg var ved at blive gift med en jysk sømand (!) – men 
heldigvis blev det ændret til, at det blev Kaj, der stod 
endeligt ved min side.

-Dorte og Benny Ljungquist var med på rejsen, der 
skulle ende med bryllup i Bangkok. Vi startede i 
Singapore, derefter Malaysia og til sidst Bangkok. Ingen 
vidste, at vi skulle giftes. Da vi var i Penang købte Kaj 
hvid smoking og sagde til Benny, at han også burde 
have en hvid smoking. Men Kaj måtte blot sige, man 

aldrig kan vide, hvad den kan bruges til. Men det fandt 
Benny og andre omkring os så ud af. Vi bebudede dog 
dagen inden brylluppet til alle, at ”i morgen sørger Kaj og 
jeg for underholdningen”. 

Mange dejlige år i ScanDutch
- Som ung boede jeg nogle år i England.  Da jeg kom 
tilbage til Danmark, fik jeg job i ScanDutch efter en kort 
samtale med personalechefen, Carl Chr. Castenskjold. 
Efter en times hyggelig snak var jeg ansat - det var ikke 
så kompliceret dengang.  Jeg var 19 år i ScanDutch og 
var en af de sidste, som forlod den desværre synkende 
skude. En meget trist dag. Jeg var meget glad for at 
være der, først i Cost Control og siden Marketing 
Research, hvor K. C. Larsen var min chef. 

Derefter var jeg hos Københavns Taxa, hvor jeg stod for 
kørselsregnskaberne. Senere blev jeg ansat i min søn, 
Thomas Belsø´s IT firma, hvor jeg passede regn-
skaberne, indtil jeg fyldte 70 år.

ØK Sport har fyldt meget i Brithas liv: - Jeg har dyrket 
gymnastik sammen med bl.a. Birgitte Funch, roet med 
Maria Jensen, og jeg har også spillet tennis med kolleger 
i ScanDutch. Heldigvis også en del løb, som jo også 
resulterede i en god varm, skæbne for mig, som det er 
fremgået. Jeg havde også mange hyggelige oplevelser, 
da vi roede firma-travalje, hvor vi altid især sloges med 
Hundesteds fiskerpiger, som næsten altid vandt over os. 

Bevis som fritidssejler 
-På et tidspunkt i vores liv ville Kaj også gerne have en 
båd, og han sagde til mig, så jeg blev nødt til at lære at 
sejle. Jeg fik undervisning sammen med andre fra ØK og 
bestod Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for 
fritidssejlere. Vi fik dog ikke båd alligevel, men i stedet et 

sommerhus i Ellinge Lyng på Sjællands Odde. Men det 
var så heldigt, at ØK jo investerede i to sejlbåde, ”EACy” 
og ”rEACh”, til medarbejderne, så dem brugte vi meget 
sammen med andre kolleger.

Vi havde også i mange år nogle fantastiske klubture til 
Lurmarchen i Jylland. Vi tog toget derover, og Kaj 
forsynede os med lækre madpakker, som vi fortærede i 
toget ofte under munter fællessang i vilden sky. Da vi 
ankom, var der bal den halve nat, så det var ikke helt let 
at komme op til 15 eller 20 km march dagen efter. 

Nu rejser vi meget
- Nu nyder jeg, at vi har mulighed for at rejse, hvornår vi 
vil, og det gør vi ofte. Vi har set meget af Verden som 
Sydafrika og USA, de tre nationalparker i Vietnam, Sri 
Lanka, Indien, hvor vi havde privat chauffør i 14 dage, 
flere gange i Thailand. Også cruise til Polarcirklen 
langs hele Norges kyst i juni, så vi sejlede under lys 
himmel hele vejen. Mange andre spændende cruise-
rejser til f.eks. De Vestindiske Øer. Vi rejser i øvrigt ofte 
sammen med Grethe Chang, som jo også tit er med i 
ØK Klubbens arrangementer.  Helle Holst, hygger jeg 
mig også meget med, og vi besøger f.eks. Louisiana op 
til fire gange om året for at se den herlige kunst. Men 
nogle gange får vi snakket så meget, at vi dårligt når at 
se kunsten…..  

Jeg går fortsat til gymnastik, og så har vi sommerhuset, 
som familien benytter meget - der er jo altid Kajs gode 
mad at komme efter. I vinteren går vi meget til 
koncerter, og vi er jo nogle piger fra ØK, der mødes 
over en bid brød og snak hver måned (tidligere omtalt i 
ØK Bladet). 

-Jeg har to dejlige sønner, Thomas og René samt mine 
svigerdøtre, Martha og Sveta og seks herlige 
børnebørn, Alexandra, Camille, Mathias, Katarina, 
Anita og Emil, som vi har meget glæde af. Vi holder 
godt sammen her i familien, og jeg mødes f.eks. også 
mindst fire gange om året med mine tre søskende, 
Lizzi, Grethe og Kurt.  Så overordnet: - Kedeligt er det 
ikke at være pensionist.  

Britha holder sin fødselsdag i Asia House, lørdag 
24. november, med familie og venner.
� � �               ELJ

Det var heldigt for os alle i klubben, at Kaj løb Britha op i Fælledparken….. og at hun sagde ”JA”!

Det farverige brudepar i Bangkok 
som resultatet af Kajs hurtigløb i 
Fælledparken, hvor Britha sagde 
”JA”.

I ØK Klubben har vi ofte glæde af, at Britha og Kaj er i køkkenet, 
når vi arrangerer medlemsmøder i Asia House. Britha står altid 
for desserten, som her. Ofte med kreative fristelser, men 
spørger man til hendes egen dessert-favorit er den temmelig 
ordinær - citronfromage. (Foto: Erik Ljunggren)

Britha Runchel, 75 år, 22. november 2018

Dødsfald - Æret være deres minde

Bertil Andersson, Schilde, Belgien, ansat i ØK 
1975–1988. Udstationeret i Frankrig, Paris og Le Havre 
i forbindelse med West Africa Linie Servicen. Derefter i 
Vancouver og Montreal (TransPacific Service). 
Efterfølgende 5 år i Abidjan, Elfenbenskysten og 
endelig 2 år i København. 1989-1991 
ansat af EAC WAS (udsendt til 
Douala, Cameroun), som blev op-
rettet i forbindelse med salget af West 
Africa linien til CMB i Antwerpen. 
1991-2002 ansat i rederiet TORM 
som Vice President for USA/West 
Africa servicen. Efter salget af 
TORM's liniedivision til A. P Møller 
2002-2011 hos Safmarine i Ant-
werpen ansvarlig for USA/West Africa MPV-servicen. 
Siden 2012 selvstændig maritim konsulent/cargo-
brooker med speciale i Afrika. Bosat i Belgien.

Ole Skov, London, elev i Industri-
afdelingen 1. august 1978. Forlod ØK i 
1983. Opnåede i 1986 MBA fra IMD. 
1987–2008 konsulent-opgaver for 
MCKinsey og Accenture. Siden 2008 
hovedaktionær i Adsidius, IT/biotech.

Flemming Olsen, Strib, ansat i H.O. 
Importafdeling 1968–1973. Kom efter 
ØK til det tyske handelshus, Alfred C. 
Toepfer, med aktiviteter på verdens-
plan især inden for handel med korn og 
foderstoffer. Skiftede efter otte år til 
mægler inden for samme område, et 
engagement som varede i 20 år. Blev 
derefter i 3 år tilknyttet firmaet Peder P. 
Hedegaard, Nørre Sundby, for derefter 
igen at blive mægler. 2011 headhuntet 
af HavneMøllerne i Vejle som indkøbschef.

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben

Svend H. Drachmann, Kgs. Lyngby, døde, 20. juni, kort efter hans 90 års fødselsdag. Svend var cand.polit. og 
kom til Thailand for konsulentfirmaerne, T. Bak-Jensen og Øberg ODC, og indledte som direktør for Thai 
Industrial Advancement Co., Bangkok, et nært samarbejde med EAC Thailand i de 10 år, han var i landet. Efter 
hjemkomsten var Svend medstifter af Dansk-Thai Forening og blev medlem af ØK Klubben. Især Svends 
diplomatiske måde at forvalte Dansk-Thai Forenings interesser på overfor omverdenen er legendarisk og vakte 
respekt blandt andet hos den række af thailandske ambassadører, som har forrettet tjeneste i Danmark 
igennem de seneste årtier.

Erik Agerskov Pedersen, Los Angeles, USA, døde 7. juni, 79 år. Erik blev ansat i ØK Shippping H. O. 1955. 
Han blev udstationeret i Tokyo for ScanDutch i mere end 7 år, derefter i Hong Kong, for i 80'erne at blive tilknyttet 
TransPacific Services først i Vancouver, dernæst i Seattle og til sidst i Los Angeles. Erik fratrådte i begyndelsen 
af 90'erne og forblev i Los Angeles.

Per Ambjørn Knudsen, Hornbæk, døde 14. juni, 86 år. Per blev ansat i ØK 1948 og kom til Bangkok i 1953 i 
shipping afdelingen. Han forlod ØK i 1961 og blev efterfølgende ansat i Carlsberg New York og senere ISS i 
Danmark.

Birthe Maria Hollington, Virum, er afgået ved døden 3. juli, 71 år. Birthe var ansat i Juridisk Afdeling fra 
1970–1978 som sekretær for direktør Flemming Hasle.�� �                                     OJM


