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 - Af Jens Bjergmose og Erik LjunggrenDet tog de med sig fra ØK

Juni 2018 Juni 2018

Når du kommer til Bornholm der østerude i Østersøen, 

vil du og din familie møde et smukt kirkeskib, hvis I 

besøger Østermarie Kirke mellem Almindingen og 

Svaneke. 11. marts blev en model af ØK´s navnkundige 

skoleskib, KØBENHAVN, indviet som kirkeskib ved en 

festgudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost i 

Sognegården.
 
Modellen blev også mødt med stor, interesse ved en 

offentlig fremvisning før ophængningen. Modellen er 

udført og skænket kvit og frit af tidligere lærer på 

Bornholm og snedker, Steen Zoffmann, fra Østjylland.  

Lægen tog initiativet
Tidligere læge i Østermarie, Claus Christiansen, og 

medlem af menighedsrådet var initiativtageren til 

projektet sammen med mange andre gode kræfter – 

ikke mindst modelbyggeren, Steen Zoffmann, selv. 

Claus Christiansen: - KØBENHAVN´s skæbne, hvor 

Claus Christiansen er meget glad for, at KØBENHAVN nu er på 
plads højt oppe under loftet i kirkegangen. Nu kan kirkens 
gæster også søge oplysninger om skoleskibets skæbne i ØK 
Fondens og Chroma Film´s dokumentarfilm, Forliset, samt 
omtalen i Martin Jes Iversens, UDSYN.  Du vil også finde et 
minde om KØBENHAVN´s bornholmske tilknytning på 
Hammerknuden. Denne sten står på stien mellem Sandvig og 
Hammerfyr. Den blev rejst af Marineforeningen i 1939 en halv 
snes år efter forliset, december 1928.

Pia Wind var blot 24 år, da hun kom ind i ØK´s verden 
som chefsekretær for divisionschef Bent K. Kierkegaard, 
EACgraphics. Efter seks år ønskede hun at komme 
videre i karrieren, og her gjorde hun bl.a. følgende 
holdepunkter op for tiden i ØK: Åndeligt højt til loftet - 
Korpsånd og historisk stolthed - Medarbejdere i 
bestyrelsen - IT-udvikling og personale-forandringer - 
Fra stenografi til 10-finger-system og fra telex til PC - 
Viden om verden – Sammen-hold og anerkendende 
ledelsesstil (før jeg kendte ordet).

Vil du – så skal du
Pia videre: - Det var en god tid i ØK. ”Best man for the job” 
blev praktiseret helt konkret, og uanset uddannelse, 
baggrund eller alder, fik man et ansvar. Bent K. 
Kierkegaard sendte mig bl.a. afsted på messe i Tyskland 
og lod mig få ansvaret for kinesiske delegationer, der 
besøgte København. Dejlige store armbevægelser, ikke 
snævre rammer. Kunne og ville du løse opgaver og 
udfordringer, så skulle du!. Og det gav mig et fantastisk 
indblik i hele den teknologiske og grafiske udvikling med 
uforglemmelige oplevelser f.eks. på de store DRUPA-
messer i Düsseldorf.

Jeg har læst Martin Jes Iversens fremragende historiske 
bog, UDSYN, som giver et godt indblik i den 
fremtrædende rolle, ØK havde i de forskellige 
tidsperioder af nyere dansk historie. 

Det har haft en helt speciel betydning for mig, at få 
chancen for at arbejde i den smukke bygning i 
Holbergsgade, med de flotte vaser, den snoede 
hovedtrappe, træpaneler og borde af ædelt træ, højt til 
loftet, at sidde på terrassen og drikke lemonade, kaffe i 
rygerummet og introduktionen til Kaj Runchels ægte 
rijstaffel. Alt det glemmer jeg aldrig i et væld af gode 
minder – og selv om min ØK-periode var kort, så står 

hele perioden stadig i et rosenrødt skær som grundlaget 
for hele min verden.

Gerne indsats for ØK Klubben
Nu glæder jeg mig til at give lidt igen, efter at jeg til min 
store glæde ved generalforsamlingen blev valgt ind i 
bestyrelsen for ØK Klubben. Det er vigtigt for mig, at 
bevare historien og kollegernes relation fra Kompagniets 
tid samt sikre, at tidligere kolleger kan mødes så længe, 
det overhovedet er muligt.

Pia er velfunderet – også om ØK. 

Da vi fra ØK Bladets redaktion besøgte hende på DMI, 
havde hun lagt flere meter ØK-relaterede skrifter frem på 
bordet – og ja selv pigernes flotte EACgraphics hals-

Født: 17. februar 1961 i Hareskovby. 

ØK før ansættelsen: Pia var bekendt med ØK, før sin 
ansættelse, for hendes far, Harry Wind, havde sejlet 
med ØK-skibe, og andre i familien havde gjort maritim 
karriere, bl.a. på det legendariske skoleskib, 
København. Og så kendte hun til Prins Axels indsats for 
Galathea-ekspedition nr. 2, som hendes far, Harry, også 
deltog i.

Uddannelse: Realeksamen fra Hareskov Skole, 1977 * 
Ny-sproglig student fra Gladsaxe Gymnasium, 1980 * 
Erhvervssproglig korrespondent engelsk-fransk fra 
Handelshøjskolen i København, 1983 * Merkonom  
pe rsona leadmin i s t r a t i on ,  1989  *  Bache lo r 
erhvervssprog, 1995 * Master i videnskabsformidling, 
2005 * Certificeret HR i DMI, 2007 *  Forventet bachelor 
i jura, 2019.

Karriere: Dun & Bradstreet A/S, sekretær for 
direktøren, 1983-1985 * ØK chefsekretær for 
divisionschef Benk K. Kierkegaard EACgraphics, 
1985-1991 * Erhvervssprogligt Forbund chefsekretær 
for forbundsformanden, 1991-1996 * Nationalmuseet, 
chefsekretær for Rigsantikvaren, 1996-2000 * 
Gymnasieskolernes Lærerforening, chefsekretær for 
administrationschefen, 2000-2006 * Danmarks 
Meteorologiske Institut, kontorfuldmægtig i HR- og 
direktionssekretariatet fra 2007.

Fritid: Bestyrelsespost i Børn-i-Afrika samt 
slægtsforskning, heraldik, sprog, naturen, børns 
vilkår. Og nu sekretær for ØK Klubbens bestyrelse.

Privat: Gift med translatør i spansk, Jørgen Chr. Wind 
Nielsen, Kommunikation & Sprog. Tre børn, et af dem 
bor i Uganda (inkl. to børnebørn) samt to i Australien. 

Pia Wind er i dag HR-krumtap hos Dansk Meteorologisk Institut 
(DMI) på Lyngbyvej i København. Så nu, ØK Bladet var på 
besøg, kunne vi ikke dy os for at spørge til, hvad vi kunne 
forvente af sommerens vejr?  Det fiksede Pia sammen med en 
kollega med følgende meget foreløbige prognose: Sommeren 
starter i juni ustadigt med en overordnet vestlig strømning og 
noget over normal nedbør, lidt under normal temperatur. Men  
fortvivl ikke: Det tegner mere stabilt et stykke ind i juli samt hele 
august med hæderligt sommervejr . Så Pia konkluderer: - Måske 
ingen supersommer, alligevel OK og bedre end sidste år! ��
(Foto: Erik Ljunggren).

Blå Bog: Pia Wind 

tørklæde, vi husker fra dengang, var der. 

Her fik vi også øje på et interview med Pia Wind og Bent 
K. Kierkegaard i et magasin fra Dansk Management 
Center, august 1987. Vi citerer fra bladet: 

BKK: - Vi er netop kommet hjem fra DRUPA i 
Düsseldorf, hvor du var divisionens centrale figur, Pia.

PW: - Det var et højdepunkt, hvor jeg opdagede, at jeg 
selv kunne få lov til at tage initiativer og beslutninger.

PW i dag til ØK Bladet: - Det har jeg så gjort lige 
siden!
� �        JBJ+ELJ

KØBENHAVN kirkeskib i Østermarie

alle ombord blev trukket med i dybet,  gjorde i sin tid 

også stort indtryk på Bornholm. 

Respons fra efterkommerne
Skibets kaptajn, Ferdinand Andersen og to øvrige 

besætnings-medlemmer, letmatros Knud Lund og 

koksmat, Hugo Rønne Hansen, var indfødte 

bornholmere.
 
Mange kikker forbi
Claus Christiansen fortsætter - Vi og de lokale 
medier har også fået respons fra enkelte 
efterkommere. Nu ser vi frem til at mange kigger 
forbi, og mange vil givet dvæle og gøre sig tanker om 
skibets skæbne, som det hænger her med kurs mod 
alteret og altertavlen.�
                                                 ELJHer er KØBENHAVN på plads som kirkeskib i Østermarie. Steen 

Zoffmann har bygget det fortrinsvis af genbrugsmaterialer, som 
f.eks. egetræet til dæksplankerne. Det stammer fra en sofa, 
Zoffmann fik af nogle venner nær Østermarie. Modellen er to 
meter lang. (Foto: Erik Ljunggren)

Pia Wind: EACgraphic grundlaget for min verden
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