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Fødselsdags-portræt: Frank Stilbo, 75 år, 6. juli 2018:

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben

Juni 2018 Juni 2018

John Stoltenborg, Køge, ansat som elev i Import C 
1973, efter militærtjeneste udsendt først til Natal Oil 
Soap Industries, Durban, dernæst EAC Singapore i 
Technical Products. Forlod ØK i 1983.

Hans C. Jensen, Charlottenlund, elev i ØK´s 
træafdeling 1964, efter militær-
tjeneste udsendt til Vancouver 
tilknyttet Eacom Timber Sales i 5 år. 
Derefter 5 år i Kuala Lumpur og 2 år i 
Jakarta som leder af træaktiviteterne.  
Fra 1979 fulgte 9 år i Belgien som 
chef for træimportvirksomheden i 
Ho l l and /Be lg ien ,  de re f t e r  t i l 
København som prokurist i EAC 

Trading og leder af hele ØK's træforretning, EAC 
Timber.  Bestred senere denne funktion fra operationelle 
baser i Antwerpen og Sevenoaks, dog med en afstikker 
til Nigeria til det forholdsvis nye teaktræssavværk i 
Lagos, indtil salg og afvikling af ØK's globale 
træaktiviteter i 1999/2000, hvor Hans personligt overtog 
og videredrev nåletræs-finérværket etableret to år 
tidligere i New Zealand, indtil pensionisttilværelsen blev 
indledt i Danmark i 2014.

Lars Marcher, Holte, tidl. EACgraphics Australien som 
marketingchef, nu direktør Ambu A/S. 
I øvrigt henvises til interview med Lars i ØK Bladet marts 
2018.

Jan Lautrup-Larsen, Kgs. Lyngby, er afgået ved døden 24. marts, 86 år. Jan tilbragte 3 år i Kenya, og var 
derpå tilknyttet EAC Shipping/Scandutch.

Joe Inge Helen Andersen, Kastrup, er afgået ved døden 14. marts, 87 år. Joe var ansat i ØK fra 1970 – 1992 
tilknyttet Hovedkassen som kasserer.

Bjarne Thomsen, Portland, Oregon, er afgået ved døden 22. november 2017, 72 år. Bjarne var 
regnskabsmand, udsendt først til EAC Bangkok, dernæst en periode i Gambia og kom til sidst til Portland, 
Oregon, hvor han bosatte sig. 

Frank Stilbo: - At ØK skulle blive en vigtig del af min 
tilværelse, var der absolut ingen, der havde forudset, da 
jeg for snart 75 år siden kom til verden i København.

Som det fremgår af karriere-
beskrivelsen ved artiklen 
kom Frank Sti lbo i  for-
b i n d e l s e  m e d  Ø K ,  d a 
Dronning Margrethe og Prins 
Henrik i 1981 var på officielt 
besøg hos Kejseren af 
Japan, dernæst på uofficielt 
besøg i Hongkong med en 
afstikker til Macao og sluttelig 
til Thailand på privat besøg 
hos kongefamilien i Thailand 
– og hos ØK. 

Mange gode ØK-kontakter
Frank fortsætter: - Jeg rejste i forvejen for planlægning af 
sikkerheden med de relevante myndigheder. Her 
kommer min første berøring med ØK Thailand især ved 
filialbestyrer, Carsten Dencker Nielsen, som var vært 
ved et besøg i ØK`s hovedkontor i Bangkok med 
efterfølgende bådudflugt på floden samt privat besøg 
hos Dencker og hans familie i filialbestyrerboligen.

-Jeg havde fornøjelsen af at træffe adskillige af ØK´s 
medarbejdere. Ingen af os kunne på det tidspunkt 
forudse, at jeg fire år senere blev ansat i ØK. 1985 blev 
jeg nemlig af en god ven og kollega hvisket i øret, at ØK i 

lighed med andre store erhvervsvirksomheder, ville 
ansætte en sikkerheds-kyndig medarbejder med 
politimæssig erfaring. Jeg erfarede kort efter, at 

direktionen havde inviteret 
rigspolitichefen til et frokost-
møde, hvor man bad om 
hans accept til at gå på 
strandhugst blandt hans 
personale. Rigspolitichefen 
ville bede PET om at finde 
en egnet kandidat. Kandi-
daten var mig og jeg ind-
sendte en formel ansøgning. 

Der var  l ige det  med 
lønnen….
Ansættelses-betingelserne 
d r ø f t e d e  j e g  m e d  d a -
værende personalechef, 

Flemming Marcher. Vi var stort set enige, selvom jeg 
påpegede, at lønnen måske lige var i underkanten af, 
hvad jeg havde forventet. Jeg accepterede dog, idet jeg 
jo havde in mente, at jeg blot kunne søge tilbage til politiet 
efter endt orlov. 

Men næste morgen kl. 0800 kimede min telefon, da jeg 
trådte ind på mit kontor i PET. Det var Flemming Marcher, 
som oplyste mig om, at han havde informeret direktionen 
om min utilfredshed med lønnen, hvorefter det var blevet 
besluttet at forhøje tilbuddet med et ikke uvæsentligt 

beløb. Så var jeg ansat, og der var nok at tage fat på. 
Ledelse af vagtpersonale, etablering af adgangskontrol, 
efterforskning af kriminalitet begået mod ØK og meget 
andet. Tiden fløj af sted og jeg følte mig vel tilpas i ØK. 

Nye udfordringer
Der kom nye udfordringer. Udflytningen til Midtermolen 
var  en  hek t i sk  t i d .  Jeg  fik  nye  opgaver  og 
ansvarsområder i form af samarbejde med eksterne 
l e v e r a n d ø r e r  s o m  e j e n d o m s -
administration, postaftaler, leasing af 
kontormaskiner, rengøring, kantinedrift, 
parkeringsplads udlejning og meget 
andet. Også ØK´s 100 års jubilæum var 
jeg involveret i.

Vi ved alle, hvordan det endte. ØK 
flyttede sit hovedsæde til Singapore og 
Company House på Midtermolen blev 
afhændet. Mange kolleger blev opsagt 
eller flyttede til Singapore. Jeg selv blev 
opsagt med en lang opsigelsesfrist. Jeg 
blev ikke fritstillet ved opsigelsen, men 
blev tilbudt en fordelagtig godtgørelse, 
hvis jeg ville bistå med afvikling af 
bygninger og inventar. 

Jeg flyttede til et kontor i Asia House´s 
underetage, hvor jeg i samarbejde med 
underdirektør Erik Petersen stod for al 
afvikling. Vi samlede effekter, bl.a. 
skibsmodeller til indlevering på Bruun 
Rasmussens Auktioner. Alt, der kunne 
relateres til ØK, havde tilsyneladende 
stor interesse for samlere. Jeg husker 

særligt, at jeg fandt to gamle redningskranse fra et 
udfaset ØK skib. De blev solgt for et ikke ringe beløb.

Nordisk Ministerråd
Da jeg blev opsagt, søgte jeg og fik en stilling som 
serviceleder i Nordisk Ministerråds Sekretariat i 
København. Som et kuriosum kan jeg nævne, at jeg til 
ansøgningen skulle bruge referencer, som kunne 
bekræfte min validitet. Jeg tænkte stort og spurgte ØK-

direktørerne, Fiorini og Dencker, som 
begge slog til. Ingen af dem blev dog 
kontaktet af Nordisk Ministerråd, hvilket 
var usædvanligt. Senere spurgte jeg ved 
en lejlighed en sagsbehandler om 
årsagen til dette brud på sædvane? Han 
svarede med et smørret grin: - Med 
sådanne referencer var det unødvendig.

Efter min fratrædelse fra ØK var jeg i en 
periode bestyrelsesmedlem i ØK 
Klubben med særligt ansvar for det 
årlige julebanko. Mit bidrag til klubbens 
arrangementer begrænser sig i dag til at 
være medhjælper for hovmester Kaj 
Runchel ved buffeten i Grønnegårds 
Teatret.

I skrivende stund ved jeg endnu ikke 
hvordan jeg vil fejre dagen. Det bliver 
formentlig under stille former sammen 
med den nærmeste familie, idet jeg 
stadig er rekonvalescent efter at have 
gennemgået en større hjerteoperation i 
vinterens løb.                ELJ    �                    

Dødsfald - Æret være deres minde

Vogtede over alle VIP´er i og omkring ØK – og så ligner han da H. N. Andersen

Efter sin pensionering traf Stilbo i 
Asia House lederen af Chroma Film, 
Anders Dylov, som de seneste år 
har produceret flere film om ØK. 
Dylov mente, at Frank af udseende 
havde en vis lighed med H.N. 
Andersen, så han blev tilbudt er 
rolle som selveste HNA med krav 
om, at han lod sit overskæg vokse 
yderligere. Her med høj hat ligner 
det slående, ikke sandt kære læser? 
Det var en stor ære for Frank at 
medvirke i dén rolle.

Regentparret besøgte ØK i Bangkok, maj 1981. Her til højre har 
dronningens vagtmester, Frank Stilbo, taget jakken af - klar til 
hurtig aktion om nødvendigt. Dronningen spadserer på 
Oriental Avenue sammen med dagens ØK-vært, Carsten 
Dencker Nielsen, bag ham til højre værtinden fru Lise og i 
midten deres datter, Nina (som faktisk holder Prins Henrik i 
hånden!). 

Inge Krogh Beyer - eller slet og ret Fru 
Beyer, som hun blev om- og tiltalt af 
alle - har en fin og lang karriere bag sig 
i ØK. Fru Beyer var gennem mange år 
l e d e r  a f  H o v e d b o g h o l d e r i e t s 
Bankbord, og dermed i centrum for alle 
betalinger ind og ud af Hovedkontoret. 
Fru Beyer blev september 1960 ansat i 
ØK's Hovedbogholderi, og hun blev 
fra starten tilknyttet bankbetalinger til 

og fra Hovedkontoret. 
Som én af de første kvindelige ansatte blev fru Beyer 
nogle år efter ansættelsen udnævnt til kontorchef. Hun 
var således en af de første kvinder, der opnåede en 
stilling som kontorchef i en ellers dengang meget stærkt 

mandsdomineret verden. 
ØK Klubbens kasserer og gennem tiderne meget 
andet, Birgitte Funch, er et af de medlemmer, som 
gennem mange år arbejdede tæt med fru Beyer. Birgitte 
følger op: - Det var en meget stor oplevelse at arbejde 
så tæt med så elskeligt og kompetent menneske, og jeg 
husker tilbage på mange store og små eksempler på 
det med fru Beyer, siger Birgitte Funch.

Stadig godt humør og helbred
Fru Beyer gik på pension i 1988 efter 28 år i ØK. Hun 
fejrer sin 95 års  fødselsdag i godt humør og ved godt 
helbred på plejehjemmet, Enggården, i Dragør. 
Et stort TILLYKKE fra os alle i ØK Klubben, fru Beyer!� �      
                              OJM+ELJ

Fru Beyer var en kyndig, elskværdig leder af bankbordet i Holbergsgade

Et af ØK Klubbens ældste medlemmer, Inge Krogh Beyer, fylder 95 år, 9. juli 2018

Frank Stilbo´s karriere: 1960: Efter realeksamen uddannet skibsbygger på B&W - 1965: Livgarden, sergent. Førte 
til bekendtskab med flere fra ØK - 1967: Politiskolen - 1971: Kriminalbetjent - 1972: Efter terroren ved OL i München 
blev det besluttet, at de dengang to små prinser, Frederik og Joachim, skulle have livvagt, og valget faldt på Stilbo. 
Det gav også mange spændende opgaver med sikkerhed for udenlandske statsoverhoveder og kongelige. Også i 
den forbindelse kom han i berøring med ØK ved et thailandsk ministerbesøg i Holbergsgade. - 1980: Politiets 
Efterretningstjeneste (PET) - 1982: Dronningen og Prinsen rejser til Østen og for første gang under ledsagelse af 
dansk politi. Loddet faldt på Frank, som kunne stille med stor erfaring og ekspertise - 1985: Frank blev hvisket i øret, 
at der var spændende muligheder i ØK. Det fortæller han så mere om i artiklen. 
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tilværelse, var der absolut ingen, der havde forudset, da 
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beskrivelsen ved artiklen 
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Frank fortsætter: - Jeg rejste i forvejen for planlægning af 
sikkerheden med de relevante myndigheder. Her 
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-Jeg havde fornøjelsen af at træffe adskillige af ØK´s 
medarbejdere. Ingen af os kunne på det tidspunkt 
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jeg nemlig af en god ven og kollega hvisket i øret, at ØK i 

lighed med andre store erhvervsvirksomheder, ville 
ansætte en sikkerheds-kyndig medarbejder med 
politimæssig erfaring. Jeg erfarede kort efter, at 

direktionen havde inviteret 
rigspolitichefen til et frokost-
møde, hvor man bad om 
hans accept til at gå på 
strandhugst blandt hans 
personale. Rigspolitichefen 
ville bede PET om at finde 
en egnet kandidat. Kandi-
daten var mig og jeg ind-
sendte en formel ansøgning. 

Der var  l ige det  med 
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Flemming Marcher. Vi var stort set enige, selvom jeg 
påpegede, at lønnen måske lige var i underkanten af, 
hvad jeg havde forventet. Jeg accepterede dog, idet jeg 
jo havde in mente, at jeg blot kunne søge tilbage til politiet 
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særligt, at jeg fandt to gamle redningskranse fra et 
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Efter min fratrædelse fra ØK var jeg i en 
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I skrivende stund ved jeg endnu ikke 
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Vogtede over alle VIP´er i og omkring ØK – og så ligner han da H. N. Andersen
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Asia House lederen af Chroma Film, 
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Andersen, så han blev tilbudt er 
rolle som selveste HNA med krav 
om, at han lod sit overskæg vokse 
yderligere. Her med høj hat ligner 
det slående, ikke sandt kære læser? 
Det var en stor ære for Frank at 
medvirke i dén rolle.

Regentparret besøgte ØK i Bangkok, maj 1981. Her til højre har 
dronningens vagtmester, Frank Stilbo, taget jakken af - klar til 
hurtig aktion om nødvendigt. Dronningen spadserer på 
Oriental Avenue sammen med dagens ØK-vært, Carsten 
Dencker Nielsen, bag ham til højre værtinden fru Lise og i 
midten deres datter, Nina (som faktisk holder Prins Henrik i 
hånden!). 

Inge Krogh Beyer - eller slet og ret Fru 
Beyer, som hun blev om- og tiltalt af 
alle - har en fin og lang karriere bag sig 
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betalinger ind og ud af Hovedkontoret. 
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fra starten tilknyttet bankbetalinger til 

og fra Hovedkontoret. 
Som én af de første kvindelige ansatte blev fru Beyer 
nogle år efter ansættelsen udnævnt til kontorchef. Hun 
var således en af de første kvinder, der opnåede en 
stilling som kontorchef i en ellers dengang meget stærkt 

mandsdomineret verden. 
ØK Klubbens kasserer og gennem tiderne meget 
andet, Birgitte Funch, er et af de medlemmer, som 
gennem mange år arbejdede tæt med fru Beyer. Birgitte 
følger op: - Det var en meget stor oplevelse at arbejde 
så tæt med så elskeligt og kompetent menneske, og jeg 
husker tilbage på mange store og små eksempler på 
det med fru Beyer, siger Birgitte Funch.

Stadig godt humør og helbred
Fru Beyer gik på pension i 1988 efter 28 år i ØK. Hun 
fejrer sin 95 års  fødselsdag i godt humør og ved godt 
helbred på plejehjemmet, Enggården, i Dragør. 
Et stort TILLYKKE fra os alle i ØK Klubben, fru Beyer!� �      
                              OJM+ELJ

Fru Beyer var en kyndig, elskværdig leder af bankbordet i Holbergsgade

Et af ØK Klubbens ældste medlemmer, Inge Krogh Beyer, fylder 95 år, 9. juli 2018

Frank Stilbo´s karriere: 1960: Efter realeksamen uddannet skibsbygger på B&W - 1965: Livgarden, sergent. Førte 
til bekendtskab med flere fra ØK - 1967: Politiskolen - 1971: Kriminalbetjent - 1972: Efter terroren ved OL i München 
blev det besluttet, at de dengang to små prinser, Frederik og Joachim, skulle have livvagt, og valget faldt på Stilbo. 
Det gav også mange spændende opgaver med sikkerhed for udenlandske statsoverhoveder og kongelige. Også i 
den forbindelse kom han i berøring med ØK ved et thailandsk ministerbesøg i Holbergsgade. - 1980: Politiets 
Efterretningstjeneste (PET) - 1982: Dronningen og Prinsen rejser til Østen og for første gang under ledsagelse af 
dansk politi. Loddet faldt på Frank, som kunne stille med stor erfaring og ekspertise - 1985: Frank blev hvisket i øret, 
at der var spændende muligheder i ØK. Det fortæller han så mere om i artiklen. 


