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Dengang var 14-årige Thomas Udesen i 9. klasse på 
Hammerum Efterskole forudseende nok til at have 
rigeligt med mønter i lommen til at holde en for ham 
afgørende samtale i gang over skolens mønttelefon. 
Thomas greb nemlig telefonen, fordi han havde hørt så 
meget godt om mulighederne i ØK – og så fik han fat i 
ingen ringere end ØK´s nye HR-leder (som det kom til 
at hedde), medforfatteren til 
denne artikel, Jens 
Bjergmose. Det første, 
Thomas Udesen slår fast 
under dette aktuelle 
interview til bladets ØK-
serie her, er da også: 

- Jens, du er en meget vigtig 
person i min karriere, for 
selvom du måtte bede mig 
vente nogle år  med at 
realisere drømmen om ØK i 
København, underbyggede 
du min gnist, indtil vi rent 
faktisk mødtes i Holbergs-
gade 3-4 år efter, hvor jeg 
kom ind til Holbergsgade 
med det jyske fire-tog. ØK åbnede her virkelig op for 
unge, der ville verden, og ikke mere alene under de 
traditionelle rammer som ØK-elever.

Træet blev udgangspunktet
Som det fremgår af Thomas´s Blå Bog ved artiklen, blev 
især ØK´s træforretninger grundlaget for den 
internationale karriere, der i dag indebærer en topstilling i 
den verdensomspændende tyske koncern, Bayer AG. 
Bayer er en forskningsbaseret virksomhed gennem mere 
end 150 år især på områderne sundhed og landbrug med 
innovative produkter og løsninger med dybdegående 
indblik i kemiske processer for levende organismer.  

Bayer AG oplyser selv om koncernens ambitioner: 
Medarbejdere med passion for innovation har 
fremragende udviklingsmuligheder hos os. – Kan du 
genkende det fra din dagligdag, Thomas?

-Ja absolut. Jeg bliver ikke alene selv nærmest dagligt 
udfordret af min topledelse i den retning, men jeg får også 
respons på at gennemføre det i mit eget lederskab af mit 
team på ca. 1.500, såvel fra ledelsen som medar-
bejderne. Især sidstnævnte har meget stor betydning for 
mig, som indebærer alt det, jeg også tog med mig fra ØK. 
Nemlig betydningen af respekt og godt, ærligt 
købmandskab hele vejen igennem. Jeg tænker tit tilbage 
på denne indflydelse under de ofte hårde forhandlinger i 
min nuværende position såvel i Bayer som ved de øvrige 
skridt på vejen i Holland samt Belgien, Ghana, 
Indonesien, Schweiz, nu Tyskland og hele Verden i 
øvrigt. Og ærligt talt: Ville ØK A/S mon have klaret 
skærene dengang med denne åbenhed og Bayer-
medicin?
Thomas er også stærkt engageret i kultur- og fritidslivet 
med familien i Düsseldorf. Børnene Maya og Mark, 10 og 

8 år, får en stærk international påvirkning af deres 
japanske mor og danske far. Men de sørger også for, at 
holde tæt kontakt til familie og venner i Danmark, og 
børnene deltager hvert år i Danes Worldwide 
sommerskole på Fyn.

”Grib knoglen og hold sporene varme”
-Jeg fik også venner for livet 
blandt de andre unge, der 
dengang tog hul på en 
international karriere via 
ØK, fortsætter Thomas. Vi 
har således stadig stor 
glæde af at inspirere og 
hjælpe hinanden, selvom 
v o r e s  p r o f e s s i o n e l l e 
rammer verden over nu er 
så forskellige. Jeg synes, 
det er ret sigende, at vi f.eks. 
er en gruppe fra dengang, 
som mødes årligt i vores 
gourmetklub. Sidst var vi 
hos Torben Nordal Clausen 
på Mal lo rca .  Desuden 
deltager Kristian Sønderby, 

Middelfart, Poul Vinther Jensen, Delhi, Brian Stenbro, 
Aalborg, Morten Knudsen, København, og Torben 
Søndergaard, København, 

Thomas: - Moralen er for mig, at mønterne i telefonen 
dengang på Hammerum Efterskole var mit livs 
investering såvel erhvervs- som familiemæssigt. Det 
kan måske vække til eftertanke selv i den elektroniske 
verden, vi lever med i dag. Jeg siger gerne til de unge: 
Grib ”knoglen” og hold de rette spor varme hele vejen 
rundt!  

trykken. Mon ikke billedredaktøren havde fundet en 
plads til også den i det fyldige antal billeder, blandt hvilke 
der i øvrigt er tre gengivelser af fotografier i 30erne fra 
AMERIKA..

Hans P. har også denne appel til dig, kære læser: - Der 
må være flere ukendte ØK plakater, som bør bringes 
frem i lyset til glæde for et stort publikum. Kontakt i givet 
fald Hans Peder Pedersen på:
kinoplakaty@hotmail.dk� � �         ELJ 

Det hele startede som 14-årig med opkald til ØK fra mønttelefonen på Hammerum Efterskole

Thomas Udesen – de unge bør også i dag tænke og aktivt holde 
deres spor varme såvel erhvervs- som familiemæssigt.

Blå Bog Thomas Udesen:  
    Født i Vejle, 25. februar 1972, forældre Marie og 

Lars Udesen.
 Taler ud over modersmålet flydende engelsk 

samt tysk, klarer også simple forhandlinger på 
indonesisk. 

 Gift med japanske Yasuyo, de har en datter på 
10 og en søn på 8 år. Familien bor i Düsseldorf 
og er her stærkt engageret i de japanske 
kulturkredse. 

 1990: EAC Transport Agencies. Herunder 
studier på Niels Brock og CBS. 

 1993: EAC Timber, Indufor Holland og Belgien. 
 1995: EAC Timber, Regional Manager, Ghana.
 1997: EAC Timber/DLH Nordisk, Assistant 

Country Manager, Indonesien.
 2003: Master of Business Administration, 

Cranfield School of Management, England.
 2003: Johnson & Johnson Consumer, Schweiz. 

Fra 2010 Executive Vice President.
 2013: Bayer Koncernen i Leverkusen. Chief 

Procurement  Officer (C P O) for  1.500 
medarbejdere, som håndterer omkring 120.000 
verdensomspændende underleverandører 
med en årlig indkøbsværdi på 150 mia. kr. 

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

Plakat-kenderen og stærkt ØK-interesserede, Hans 
Peder Pedersen, har trukket vod i glemslens vidtstrakte 
ocean og fundet en i nutiden ukendt ØK plakat: MS 
AMERIKA i rute for: The OK Line Direct Service to the 
North Pacific. 

Hans P.: - I 30´erne havde plakaten 
givet en vis udbredelse som reklame 
fo r  en  l i n je tu r  på  A M E R I K A . 
Ophavsmanden til plakaten angives 
som Hertz Copenhagen, sand-
synligvis kunstneren og litografen, 
som kunne være én og samme 
person, og jeg gætter på, det her er en 
meget ung Mogens Hertz. Han blev 
en både kendt og anerkendt kunst-
maler i  den naturalist iske sti l . 
Trykkeriet er enten Levison Junior 
(redaktionen: Levison fik jo senere en 
markant plads i EACgraphics) eller 
Dansk Papirvarefabrik, men en 
metalskinne har dækket over navnet 
på trykkeriet. Det kender vi jo også fra 
den fine art deco ØK plakat, som 
pryder forsiden af Martin Jes Iversens 
fremragende ØK værk, UDSYN, der i 
øvrigt også viser en lille halv snes 
andre ØK plakater. 

De fleste plakater er lodret orienteret 
og beregnet på stor udbredelse i det 
offentlige rum. AMERIKA-plakaten er 
vandret or ienteret beregnet t i l 
udsmykning af kontorer, rejse-
bureauer m.m. Oplaget har været lille, måske under 
tusinde, mens de lodrette har været trykt i flere tusinde 
eksemplarer. Alle plakater har været ansigt for ØK 
udadtil som effektive budbringere om Kompagniets linje-
produkter ude i den store verden. Ærgerligt, AMERIKA-
plakaten her først dukkede op, efter at Udsyn var gået i 

Hans Peder Pedersens nye, flotte plakatfund. MS AMERIKA havde en længde af 145 
meter, topfart 16 knob, søsat fra B&W, 1930, og straks indsat i rutefart 
København/Nordamerika via Panama. AMERIKA blev involveret i allieret 
krigstjeneste 1940 og desværre sendt til havets bund af en nazitysk ubåds-torpedo, 
1943. Plakaten var sat i udbud på nettet for kr. 12.500, men Hans P. fik via noget 
byttehandel lavere hammerslag. Men udbudsprisen angiver væsentlig interesse for 
også denne del af ØK-aktiviteterne i sin tid.

AMERIKA-plakat fremme i lyset igen

Julen er de herlige traditioners tid – også i ØK Klubben. 
Det blev sikret ved ØK- julefrokosten, 23. november, og 
banko i Asia House, 6. december. 

For sidstnævnte kan vi igen berette om fuldt hus på 
Indiakaj  med over 100 medlemmer omkring 
bankopladerne under kyndig (og vel mest retfærdig?) 
ledelse af Jens Høding samt Maria O. Jensen . 
(Desværre kan bladet ikke bringe flere detaljer her pga 
af bladets deadline).

Julefrokosten, 23. november, levede også fuldt op til 
nye fornøjelige timer med konkurrencer og keglespil om 
mange præmier fulgt op af skønsang, bægerklang og 
højt humør. Det var i øvrigt julefrokost nr. 57 i dette 
særlige regi, og alle var enige om at opildne 
overnisserne, Mogens Dan Pedersen, Peter Buron, 
Niels Veje og Ole Møller til at fortsætte den gode 
tradition. Julefrokosten var jo oprindelig alene i de 

såkaldte honorarbissers regi – men efterhånden er det 
blevet til en bred hyggestund for hele ØK Klubben.   ELJ 

Der var herlig ØK-stemning igen ved julefrokosten i Cirkel-
Ordenens Selskabslokaler på Frederiksberg. Her skåler 
kassemesteren, Ole Brask, til venstre med Erik Piil Clausen og 
John L. Jans for en god aften. (Foto: Erik Ljunggren).

Julestemningen sikret med kegler og banko


