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OPLEVELSER MED ØK KLUBBEN:  GOLF – NORDISK FJER DRAMAET – BAG LUFTHAVNENS KULISSER -  JULEFROKOST  

Vagtskifte fra mr. ØK-golf, Ole Møller 
ØK Klubbens årlige golfturnering blev traditionen tro 
gennemført på Gilleleje-banerne, 6. september, med 
over 30 deltagere. Det var 13. omgang golf i klubbens 

regi under sædvanlig 
kyndig planlægning af 
Ole Møller. 
Men nu bliver det til et 
vagtskifte, fordi Ole har 
valgt at stoppe under de 
nuværende rammer. Den 
efterfølgende hygge og 
frokost ved årets golf 
blev derfor garneret af 
fortjent vin og hyldest til 
Ole fra klubbens for-
mand, Andy Vels Jensen. 
Det var navnkundige 
Lars Boe, som i sin tid fik 
Ole Møller med på ØK 
golf´en. Lars benyttede 
ved  f rokosten  også 
lejligheden til at hædre 
Ole for indsatsen og 

sagde bl.a.: - Dengang i 2006 ønskede du ikke at gå ind i 
klubbens ledel-
se, men du var 
heldigvis til at 
overtale og især 
til at sætte ØK-
golf´en i gang 
sammen med 
din Diana. Du er 
d e n  h e r l i g e 
type, der klarer 
a l t  u d e n  d e 
store armbe-
vægelser til stor 
glæde for en 
masse af  os 
ØK-folk. 

Jeg kan f.eks. bare nævne, at du personligt afleverer 
pokalerne til årets vindere efter indgraveringen.  

Årets vindere, der så fik besøg af Ole med pokalerne, 
blev Bente Eriksen (igen) og Mogens Dan Pedersen 
(også igen).  Og lad os for god ordens skyld samle op på 

samtlige vindere gennem de 13 år. Pigerne: 2006 og 
2008: Noi Schwartz Hansen – 2007: Joyce Moesgaard – 
2009, 2017 samt 2018: Bente Eriksen – 2010 og 2011: 
Kate Svendsen - 2012, 2013, 2014 og 2016: Lone 
Andersen – 2015: Gurli Castenskiold - 2017 og 2018: 
Bente Eriksen. Sværdsiden: 2006: Rene Schwartz 
Hansen, 2007, 2008 og 2009: Svend Lysgård Jørgensen 
– 2010: Erik Bøgh Christensen – 2011: Henrik Flensborg 
– 2012: Jens Estrup – 2013 og 2015: Steen Chr. 
Pedersen – 2014 og 2018: Mogens Dan Pedersen - 
2016 og 2017: Mogens Holmen.
�
� � �                ELJ

Der var en meget tæt stemning og opmærksomhed i Asia 
House, torsdag 20. september, hvor t idl igere 
økonomidirektør i Nordisk Fjer, Anders Wejrup, besøgte 
ØK Klubben for fuldt hus. Wejrup fortalte malende om, 
hvordan han havnede i en af de største, danske 
erhvervsskandaler, som han selv fik fængselsstraf for. 
Wejrup erkendte, at han lod sig drive med af en mester i 
at snyde sine omgivelser, Johannes Petersen. De fleste 
medarbejdere omkring Johannes P. men sandelig også 
banker, bestyrelse og revisorer anede ikke uråd. Der kom 
dog kraftige advarsler frem til overfladen – flere med ØK-
erfaring under kortere 
ansættelse i Nordisk 
Fjer – men de blev 
tromlet ned indtil det 
hele brændte sammen 
og Johannes P. før sit 
selvmord erkendte: Jeg 
kan ikke mere. 

Anders Wejrup gav ØK 
Klubben en god stem-
ningsbeskrivelse med 
en række illustrationer 
og citater, som var 
meget sigende om for-
l ø b e t .  J o h a n n s  P. 
sagde bl.a.: ”Det er sjovere at træde på speederen end 
på bremsen”. Det hånd-hævede han så med 
manipulationer og fiktive transaktioner f.eks. hvor simple 
hønsefjer blev til fine edderdun – på papiret.

Wejrup kunne ikke undgå spørgsmålet: - Hvorfor sagde 
du ikke fra? Du fik jo mange advarsler og muligheder for 
det? Men han erkendte, at han ikke kunne dæmme op for 
Johannes Petersens og hans nærmeste allierede, Inga 
Lydia Rasmussens, pres, selvom han rent faktisk 
undervejs havde sikret sig nyt job og afleverede sin 
opsigelse. Men droppede det hele, da Johanns P. satte 
sine kræfter op imod ham – det var jo sjovere at træde på 
speederen – så Wejrup fortsatte alligevel til den bitre 
ende med Johannes og Lydia i Nordisk Fjer.

-Jeg fik berettiget min straf for det, erkendte Wejrup, 
men jeg er også tilfreds med, at jeg kan fortælle 
eftertiden om alt det, vi var oppe imod, og forhåbentlig 
være medvirkende til, at Nordisk Fjer bliver en fortjent, 
enlig affære.� � �
Bøgh: - ØK må ikke slås i hartkorn med Nordisk Fjer
Aftenen i Asia House var arrangeret af klubbens 
aktivitetsudvalg i samarbejde med formanden for ØK 
Fonden, Erik Bøgh Christensen, som introducerede 
Wejrup. Bøgh advarede her imod at slå skæbnen for 
Nordisk Fjer sammen med ØK´s udvikling og sagde 
bl.a.: - ØK er en fantastisk og positiv erhvervshistorie, 
men desværre har mange i dag den opfattelse, at ØK 
gik konkurs. Det lykkedes ganske vist ikke at 
gennemføre en strategi for tilpasning af Kompagniets 
vision for udvikling af potentialet. I stedet valgte 
bestyrelsen stort set at afvikle ØK og udlodde den 
realiserede værdi til aktionærerne, der blev forgyldt 
med flere mia kr.- 
faktisk den hidtil stør-
ste udlodning dengang 
på Københavns Fonds 
- børs. Det kan man så 
tænke om, hvad man 
vil, men faktum er, at 
ØK blev afviklet med 
stor gevinst til aktion-
ærerne - men Nordisk 
Fjer gik konkurs.

Banko 5. december: 
Næsten 100 med-
l e m m e r  t o g  d e l  i 
banko-løjerne i Asia 
House, men I må vente 
med omtale og foto 
pga deadline for dette 
blad.                     ELJ

Frokosten efter ØK golf´en bar 
især præg af markeringen af 
vagtskiftet for Ole Møller som 
arrangør. Her har Ole som tak for 
indsatsen modtaget gode flasker 
vin af formand, Andy Vels Jensen. 
(Foto: Erik Ljunggren)

Bente Eriksen og Mogens Dan Pedersen er 
som dagens vindere fortjent meget tilfreds 
med nye aktier i Alice og Erik Bøgh 
Christensens vandrepræmier.

En af de absolutte veteraner i ØK golf´en, (tv.) Hans Waage, har 
ikke længere bentøjet til at deltage aktivt. Men han ville ikke 
undvære stemningen, og han er da også blandt ”Slynglerne”  i 
Gilleleje Golfklub: Til højre, Rene Schwartz Hansen og Ole 
Møller, som gennem årene har været et perfekt makkerpar i 
administrationen af ØK Golf.

Anders Wejrup gav et fuldt Asia 
House en stærk beskrivelse af sine 
år i  Nordisk Fjer. (Foto Erik 
Ljunggren).

S o m  d e t  f r e m g å r  a f  ” n y e 
medlemmer” på side 5, er Jens 
Ladegaard, Hørsholm, nyt medlem 
af ØK Klubben. Det var faktisk en 
gave til ham på hans 70 års 
fødselsdag kort inden aftenens 
arrangement. Her taler Jens 
Ladegaard med formanden for ØK 
Fonden, Erik Bøgh Christensen. 

Vi er i de bedste sikre hænder
Ingen kan vist være i tvivl om, at vi ØK-kolleger er ret så 
erfarne rejsende – især i luften. Men ved ØK Klubbens 
besøg i Kastrup Lufthavn, 15. november, blev mange af 
os godt nok imponerede over alt det, der foregår bag 
kulisserne. Det blev til grundig og underholdende 
orientering om alt fra snerydning til brandberedskab 
samt et kig forbi den navnkundige Wilhelm Lauritzen 
Terminal med Hammers Restaurant. Det vækkede 
minder hos mange, og som flere gav udtryk for: Vi er i de 
bedste tænkelige sikre hænder også bag kulisserne. Vi 
blev fragtet rundt i bus til næsten alle lufthavnens 
hjørner, og rent faktisk ville vi være havnet i Rom, hvis vi 
havde kørt på alle de anselige vej- og banestrækninger, 
der krydser hele arealet. Dagens hovedansvarlige fra 
aktivitetsudvalget, Niels Peder Veje, fik mange positive 
kommentarer for arrangementet, som sluttede af med 

Det blev også til orientering om lufthavnens brandberedskab, 
og her bliver en af de gevaldige brandbiler, der er klar til 
udrykning døgnet rundt, besigtiget.

god, nærende kost og drikke på Restaurant O´Learys i 
lufthavnen.    

Johannes Petersen under Nordisk Fjer-dramaet: ”Sjovere at træde på speederen end på bremsen”

Julefrokost samt stole- og kegle-leg

ØK honorarbisserne og deres gæster afviklede 22. 
november i Cirkelordenen på Frederiksberg julefrokost 
nr. 58 under de sædvanlige regler som bl.a. påbud om, at 

passe på sine tænder og ikke bide drammen over! 
Ud over alskens fristelser fra køkkenet blev det også i 
denne omgang til en spændende stole- og kegle-leg. 
Knud Erik Hansen havde igen i år doneret et af sine 
kostbare produkter, Wegner Y-stolen, til lodtrækningen, 
og her kunne Erik Henrichsen som det fremgår her på 
billedet præsentere sin gevinst med stor tilfredshed. 
Men det blev også til en god omgang traditionel kegler, 
og som det står klart på det andet foto krævede det stor 
koncentration af Henrik Flensborg. Men han kunne ikke 
hamle op med årets keglekonge, Niels Erik Knudsen, 
som præsterede en imponerende score på 27. Øvrige i 
kegletop 4 var Asbjørn Holst Larsen, Ole Møller og 
Henrik Rasmussen. 
Årets jule-formand, Peter Buron, kunne i denne 
omgang byde velkommen til fire debutanter blandt de 
næsten 40 ”bisser” ved denne særlige lejlighed: Jens 
Dahl, Søren Søgaard, Jens Bjergmose og Jørgen 
Hinge.
                  ELJ
                                                                                               

Foto: Niels Erik Knudsen og Erik Ljunggren
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Foto: Niels Erik Knudsen og Erik Ljunggren


