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”H. N. Andersen Kollegiet er en folkesag”. Det slog 
vicedirektør Olav Kongsted, Nakskov Skibsværft, fast, 
tirsdag 11. november, 1969 – altså for snart 50 år siden. 
Han bød her velkommen til et par hundrede gæster ved 
indvielsen af kollegiet på Violvej i Nakskov. ØK Bladet 
kan bekræfte, at der den dag i dag fortsat er liv i 
folkesagen. Ikke mindst takket været de seneste års 
forretningsfører og krumtap, Joan Skafte. Joan er 
meget personligt engageret i dagens drift sammen med 
sine nærmeste medarbejdere, Susan Nielsen, og 
kollegiets absolutte altmuligmand, Martin Meinved.

Joan Skafte: - Kollegiet er fortsat en meget vigtig faktor 
og base med gode boligforhold for landsdelens unge 
under uddannelse eller med sociale behov. Vi ser 
mange dejlige eksempler på, at vi lykkes med det. 
Kollegiet er løbende moderniseret, udvidet og tilpasset, 
så der nu er plads til 75 beboere i meget attraktive 
rammer. Alle har deres eget møblerede værelse med 
køkken, bad- og toilet-faciliteter.

Hold ord – eller flyt
Under ØK Bladets samtale med Joan Skafte står det 
lysende klart, at hun er en meget engageret og 
afgørende krumtap for hele udviklingen. 
Som hun siger: - Jeg tager personlige samtaler med alle 
unge, der ønsker at bo hos os, for det skal være helt klart 
for dem, at man kun kan være hos os under fuld respekt 
og forståelse for husets regler. ”Holder du ikke ord, så 
bor du ikke hos os længere”. Heldigvis er det meget 
sjældent, der opstår problemer i den retning. Det tager 
vi som bevis for, at de unge føler sig godt hjemme hos 
os.

Krise overvundet
Kollegiet er således godt funderet i dag som en 
selvejende institution på kommunal basis sideløbende 
med bred privat opbakning. Det blev bekræftet for nogle 
år siden, da kollegiet stod ved en skillevej for fortsat drift 
eller ej, hvor det blev til betydelig politisk opbakning og 
samarbejde med institutioner samt virksomheder. H. N. 
Andersen Kollegiet er fortsat en folkesag for hele 
landsdelen.   

Svend Jagd var med
Indvielsen i 1969 blev overværet af over 200 gæster fra 
bl.a. ØK. Vi har faktisk den dag i dag mulighed for en 
direkte øjenvidneberetning fra en dengang yngre 
maskininspektør, nemlig Svend Jagd, som i dag 
kommenterer sin oplevelse til ØK Bladet: 

- Det var fantastisk for mig, unge maskininspektør, at 
overvære indvielsen, og i det hele taget at have så tæt 
kontakt til alt omkring Nakskov Skibsværft så længe, det 
varede.  Det glæder mig meget, at der fortsat er aktiv 
gang i driften af kollegiet.

Elektronisk ØK-dokument
Det originale indvielses-dokument indløb dengang 
opsigtsvækkende elektronisk under ceremonien fra ØK i 
København. Dokumentet blev lagt i et metalhylster, og 
blev muret ind i en niche af H. N. Andersens datter, 
kammerherreinde Adda Neergaard (født 1890 i 
Bangkok, død 1976). Hun overværede begivenheden 
sammen med døtrene, lensgrevinde Lillie Neergaard 
(1911-1988) og Ebba Bryske Neergaard (1916-2008).  
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HNA Kollegiet, Nakskov

Forretningsfører Joan Skafte kan med stor tilfredshed 
konstatere, at kollegiet i Nakskov fortsat er en væsentlig, aktuel 
del af de unges boligmuligheder. 11. november næste år, er det 
50 år siden, kollegiet blev indviet. Det bliver givet markeret, 
siger Joan, og hvis der spørges til et fødselsdagsønske er det: 
Et nyt cykelhus, så de unge kan opbevare deres cykler under 
bedre sikkerhed end i dag.                        (Foto: Erik Ljunggren)

Kollegiet blev indviet under stor opmærksomhed også fra H. N. 
Andersens fami l ie .  Her  murer  Etatsrådens dat ter, 
kammerherreinde Adda Neergaard, indvielses-dokumentet ind i 
murværket. (Fra NS-bladet januar 1970)  

Mange ØK DATA kolleger samledes igen – Så megen 
historisk, menneskelig data-kapacitet, som her på 
trappen til Asia House, ses ikke hver dag på Indiakaj. 

ØK-udflugt til Bornholm og 57´er frokost i Asia 
House – Otte internationale ØK par har tidligere været 
på udflugt sammen til Thailand, Kina, Australien, Italien 
og Tyskland. Denne sommer mødtes de igen og nu i 
Danmark midt i i den herlige sommer. Programmet 
omfattede to dage i København og to dage på 
Bornholm. Deltagerne, som ses på billedet var: Margot 
og Svend Nisted, Birte og Asbjørn Holst Larsen, 
Katherine og Jens Dahl, Ming og Chan Seng Lee, Alice 
og Erik Bøgh Christensen, Diana og Ole Møller, Nellie 
og Niels Holm, Amy og Niels Finn Nielsen. – Også 
repræsentanter for den navnkundige ØK elevårgang 
57 har været samlet til frokost i Asia House: Jan 
Holmegaard Laursen, Hans Peetz-Larsen, Rene 
Schwartz Hansen, Bjarne Rørbæk Jensen og Andreas 
Christiani. 

De markerede 50 år med ØK DATA

Udflugt og 57´er frokost.

Men sådan var det 15. august, ved havnerundfart og 
frokost omkring markeringen af 50 året for stiftelsen af 
ØK DATA, som også var omtalt i ØK Bladets seneste 
udgave. 

Og snakken gik
Når først alle havde set hinanden an og genopfrisket 
diverse positioner, blev det til herlig snak om dengang 
og nu. Alle har medvirket i en fantastisk teknologisk 
udvikling. 
 
Det blev også anskueliggjort med et nostalgisk gensyn i 
Asia Hall med en i dag håbløs gammeldags teletype 
skrivestation fra 90´erne udlånt af Dansk Data 
Museum.                                     
           (Foto: Erik Ljunggren)

Den historiske teletype-maskine vakte stor opmærksomhed i 
Asia House.

Ole Stangegård viste sin flotte kaptajnskasket under 
havnerundfarten og som en af dagens arrangører.

Joan Skafte aktuel krumtap bag folkesagen, H. N. Andersen Kollegiet i Nakskov


