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Se blot den mere skematiske oversigt for Anton Nissens 
lange ØK-karriere nederst på siden: Han har arbejdet 
med Kompagniets tal over store dele af verden. Og det er 
ikke sluttet helt med tal og teknologi, trods han nu 
nærmer sig de 80. Anton er nemlig meget aktiv som IT-
rådgiver for ældre i Hørsholm Kommune. Han er også 
stadig ferm til at spore sin slægt ved hjælp af super 
moderne teknik. - Jeg er meget 
glad for at holde mig i gang med 
hjælp, råd samt dåd og fortsat 
søge udfordringer med aktuel IT-
teknologi, siger Anton Nissen. 

Det fik ØK Bladet syn for, da 
Anton sendte redaktionen en lille, 
flot redigeret dagbogs-bid fra et 
arrangement i Danske Rederier 
o m  k ø b m æ n d e n e s  h a v n . 
Sammen med sin ligeledes meget 
historie-interesserede datter, 
Mar ianne,  besøgte  han e t 
arrangement i Amaliegade, hvor 
de hørte museumsinspektør 
Thorbjørn Thaarup, Museet 
Søfart, fortælle om C. F. Tietgen, 
afdelingschef Henning Morgen, 
Mærsk, om A. P. Møller og ikke 
mindst forfatteren af værket, ØK-
UDSYN, Martin Jes Iversen, om 
især H. N. Andersen.   

-Det er stærkt fascinerende at 
have været så tæt inde over 
udviklingen af ØK, fortsætter 
Anton Nissen, ved at deltage 
disse par timer i Amaliegade, hvor 
grundlaget og de store personlig-
heder var på programmet.

Far måtte skrive under på elev-kontrakten
ØK-rammerne for Anton tog fart efter realeksamen fra 
Frøslev-Padborg Skole, 1955. Han havde hørt fra en 
bekendt om en lille annonce i Jyllands Posten, hvor ØK 
søgte elever.  Anton fortæller: 
- Jeg kendte intet til ØK udover, at det var noget med 
skibe fra Matador-spillet. Dog vidste jeg også, at Ole 
Sonne, som gik en klasse over mig, havde fået en 
læreplads hos ØK, og vi undrede os over, at en med 

realeksamen blot skulle være sømand…! Min far 
ringede til ØK, og vi blev bedt om at møde op på 
Hovedkontoret, så allerede næste dag kørte vi til 
København til interview i Sekretariatet og derefter 
undersøgelse hos doktor Rygaard i Bredgade. Alt gik 
fint, så min far måtte underskrive elevkontrakten, fordi 
jeg kun var 17 år. Jeg havnede i Importafdelingens 

bogholderi, hvor vi var fire nye 
elever, der startede samtidigt 
hos kontorchef Poul Glahnson. 
Noget at det allerførste var 
kursus i maskinskrivning både 
morgen og aften. Det var lidt 
hårdt, men at kunne skrive 
blindskrift efter 10-finger-
systemet har været mig til 
umådelig stor nytte senere i 
livet.

Det var en god læreplads, og 
s i d e l ø b e n d e  g i k  j e g  p å 
Købmands-sko len  og  fik 
handelsmedhjælper-eksamen 
med fremmede sprog. En af de 
mere farverige personer, som 
jeg kom til at sidde ved siden af i 
en periode, var Jørgen Vase 
Schmidt, bedre kendt som 
Marcel Marquis de Sade. I min 
elevtid havde jeg i øvrigt megen 
glæde af at være medlem af 
ØK Sportsklubben og spillede 
badminton om vinteren og var 
om sommeren meget flittig i 
roklubben, hvor jeg en kort tid 
var formand. 

Eventyret tager fart i Bangkok
1960 fik jeg besked på at rejse til Bangkok for 
ansættelse i bogholderiet. En stor oplevelse i den 
forbindelse var at jeg sammen kollega, Eric Lillelund, 
(som i øvrigt også står foran 80 års fødselsdag, 27. 
april) sejlede til Bangkok på MS POONA.  Der var i alt 
12 passagerer af blandede nationaliteter, så Eric og jeg 
fik lejlighed til af udvide vort ubehjælpsomme skole-
engelsk. I Port Kelang mødte vi shippingmanden, 
Troels Smith, som kom ombord for bl.a. at redde sig et 
par friskbagte danske rugbrød. I Kuala Lumpur 

Karriereforløbet Anton Nissen:           
1955: Elev Importafdelingens bogholderi ved H.O. – 1958:. Værnepligt – 1960-1970: Bangkok, bogholder Oriental 
Machinery Stores for bl.a. Pfaff og Olivetti agenturerne, senere administrator i kemi-afdelingen og hovedbogholder 
for Dumex. – 1970: Hovedkontoret København bl.a. hovedbogholder Bloch & Behrens. Læste til merkonom i hhv. 
administration og elektronisk data  – 1975-1992: Intern revision (1979 udnævnt til fuldmægtig) med en lang række af 
årlige revisionsbesøg samt længere perioder med regnskabs-assistance i bl.a. Genoa, R. T. Briscoe, Nigeria, 
Vancouver, Sydafrika og Los Angeles. 1992: Koncernregnskabs-afdelingen ved Hovedkontoret efter lukningen af 
Intern Revision – 1995: EAC Insurance Brokers, regnskabschef – 1998: Obligatorisk efterløn og forlod ØK som 
allersidste elev fra 1955-holdet – 2006-2012: Ansat som Financial Controller i mindre forsikringsselskab i 
Amaliegade – Fortsat aktiv som IT-rådgiver for ældre i Hørsholm Kommune samt personlig slægtsforskning ved 
hjælp af moderne IT-teknologi. 

Anton har arbejdet med alverdens ØK-tal 

Fødselsdags-portræt: Anton Nissen, 80 år 20. maj 2018

Anton viser dette kære minde fra sin tid i Bangkok, da 
kollega, prokurist Børge ”Baron” Rathje, i 1961 
fejrede 25 års ØK-jubilæum på navnkundige Oriental 
Hotel. Se alle deltagerne og navnene på de næste 
sider. Tilnavnet ”Baron” – kom af, at han ved 
underskrifter skrev Børge, så det kunne læses 
som…baron. (Foto: Erik Ljunggren).

Fortsættes næste side

En nær ØK-kollega til Jan Bie, Jørgen Hansen, skriver i forbindelse med mindeord til ØK Bladet bl.a.: 
Et højdepunkt i Jans senere tilværelse var, da kongeskibet Dannebrog besøgte La Rochelle for nogle år 
siden. Sammen med sin hustru, Monique, henvendte han sig til vagten ved landgangstrappen og 
forklarede, at hans far havde været kommandør på Dannebrog, og om han kunne komme ombord for at 
genopleve kongeskibet?  Orlogsgasten forhørte sig, og pludselig stod nu afdøde, HKH Prins Henrik, ved 
rælingen og markerede, at de skulle komme op.  Og her fik de en rundvisning af Prinsen personligt på det 
royale dæk samt på de øvrige dæk af to officerer.

Poul Olsbro, Charlottenlund, er afgået ved døden 26. januar, 91 år. Udsendt til EAC Bangkok 1950, derefter 
stationeret i EAC Tokyo 1951, kom til EAC Yangon (Rangoon) 1958, og derefter tilbage til Bangkok og forflyttet til 
Hovedkontoret 1965, afsluttede her i  Transport Div. General.

Niels Horn, Skodsborg, er afgået ved døden 8. januar, 74 år. Niels Horn blev først udsendt til Hong Kong i den 
nyoprettede Kinaafdeling, kom dernæst til Manila som filialbestyrer, efterfulgt af Nigeria som direktør i R.T. 
Briscoe. Blev efter Nigeria direktør i EAC Syd Afrika, og kom til sidst til Tokyo som filialbestyrer. - Niels Horns 
hustru, Gitte, har ønsket at bevare medlemskabet af ØK Klubben.

Viggo Sønniksen, tidligere ingeniør i OMS (SKF) Bangkok, er afgået ved døden.

Carl Erichsen, Nivå, er afgået ved døden 14. december, 85 år. Ansat 1958 – 1993, sluttede som kaptajn med 
ansvar for ØK's container M&R samt kontrol med containers bygget for ØK i Kina.

Jan Bie Andresen, Paris, er afgået ved døden 10. december, 88 år. Ansat i ØK 1949, udsendt 1951 til Mombasa, 
Kenya, efter kortvarigt ophold i Paris, efterfølgende filialbestyrer Rwanda/ Burundi og fra 1968 leder af Paris 
kontoret indtil 1982.

Jan Lottrup Jensen, Johannesburg, Syd Afrika, er afgået ved døden 1. december, 69 år. Elev i Eksport P 
1965, udsendt for EACgraphics til Manila og kom ved frasalget med over til Heidelberg Philippines, og senere til 
Heidelberg Sydafrika, hvor Jan samtidig blev honorær dansk konsul. Jan var også stærkt engageret med 
naturpleje i Krüger Park, hvor hans aske blev spredt. Han blev portrætteret i ØK Bladet, nr. 3, 2013, ved sin 65 års 
fødselsdag, 8. august, under overskriften: Efter EACgraphics nu stærkt engageret i krybskyttejagt sammen med 
fru Yvonne i Krüger Park.

Margaret Jans, Dronningmølle, gift med John Lind Jans, er afgået ved døden 27. november, 74 år.

Jens Brix Westergaard, Goleta, Californien, er afgået ved døden 14. november, 85 år. Brix blev uddannet 
regnskabsmand ved Hovedkontoret med udstationering i Singapore og Malaysia. Forlod ØK i 1958 og 
emigrerede til Nordamerika, først Canada derefter Californien, USA. Brix var ivrigt medlem af ØK Klubben og 
deltog i flere arrangementer under sine besøg i Danmark.

Dødsfald - Æret være deres minde, fortsat

Nye medlemmer – Hjerteligt velkommen i klubben

Leo Alexandersen, Bangkok, elev i ØK 1964 (ASEA 
afd.), efter 2 års militærtjeneste udsendt til EAC 
Thailand i 1970, blev efter 8 år i Thailand forflyttet til 
Nigeria i 4 år, dernæst 2 år i Indonesien som leder af PT 
Paramount Trade and Engineering. 
Kom i 1983 tilbage til Bangkok som 
chef for Oriental Machinery Stores. 
Forlod ØK i 1987 og blev ansat i AB 
SKF som Europæisk Sales Director. 
Kom for 3. gang til Thailand i 1997 og 
med egen konsulentvirksomhed fra 
2000, bl.a. som IFU's repræsentant 
og medejer. Fortsat leder af Pacific 
Orientation Relocation Services. 
Som omtalt i forrige udgave af ØK Bladet er Leo nu 
udpeget til topledelsen for Royal Bangkok Sportsclub

Bjarne Schack Pedersen, Frederiksberg, elev i ØK, 
årgang 1968, efter elevtiden udstationeret i Sydamerika 

i 9 år – i Paraguay og Dominikanske Republik i 
tobaksforretningen og i Colombia hos Bera de 
Colombia. Forlod herefter ØK og var selvstændig i 
Paraguay i 3 år, blev efterfølgende direktør for Sabro 
Refrigeration i Barcelona, og efter 8 år divisionsdirektør 
for selskabet i Århus. 4 år senere fulgte posten som 
direktør for Kosan Crisplant, l igeledes Århus. 
Afsluttende job blev 15 års udstationering for Arla Foods 
Ingredients i Buenos Aires som direktør for Joint Venture 
mellem Arla og lokale mejerikooperativ San Cor. Fra 
2017 pensionist på Frederiksberg.

Anni Jeilman, Skodsborg, enke efter afdøde Bent A. 
Jeilman, tidligere EAC Shipping.

Kate Olsen, Greve, enke efter afdøde William Olsen, 
tidligere EAC Shipping.
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besøgte Eric og jeg ØK-kontoret, og her var Ole J. 
Mohrsen os behjælpelig med at finde seværdig-
hederne.  

Det var meget spændende omsider at anløbe Bangkok.  
Eric og jeg blev installeret i ”River Mess”, som var nogle 
ungkarlehybler i etagen lige over Hovedkontoret på 
Oriental Avenue. Jeg kom i bogholderiet under Tage 
Hornbak, med John Ravn Andersen som vejleder, som 
bl.a. tog os med til en nærliggende kinesisk skrædder, 
for at få syet tøj bl.a. en hvid smoking-jakke og sorte 
bukser. Jeg blev også optaget i Royal Bangkok Sports 
Club. Men fundamentet var forskellige administrative 
opgaver på Oriental Avenue for til sidst at slutte som 
hovedbogholder i den nye medicinalfabrik, Dumex, med 
Kurt Stenager Jakobsen som chef.

Den søde filippinske pige
Vietnam-krigen (1961-75) var begyndt at sætte sit præg 
på Thailand på godt og ondt. Mange amerikanske 
firmaer etablerede sig i den sammenhæng i Bangkok, 
så der kom en del filippinere til landet. Så jeg mødte en 
sød filippinsk pige i Bangkok, Lynn. Vi blev gift i 1967 i 
Manila, så vi fejrede guldbryllup sidste år.  

Jeg kunne se, hvor udviklingen indenfor mit fag var på 
vej hen i Europa med især EDB, så jeg bad om 
overflyttelse til København for at være på forkant med 
den nye teknologi, som havde min store interesse. Jeg 
b lev  hu r t i g t  udnævn t  t i l  hovedbogho lde r  i 
datterselskabet, Bloch & Behrens.

Som det fremgår af Antons karriere-oversigt, blev det 
efterfølgende t i l  særdeles heft ig aktivitet og 
udfordringer verden rundt. Men 1992 kom så den store 
reduktion af medarbejderstaben ved Hovedkontoret. 
Anton: - Intern Revision, blev nedlagt, og jeg blev 
overflyttet til Koncernregnskabs-afdelingen under 
Svend Aage Larsen. 1995 blev jeg så overflyttet til EAC 
Insurance Brokers Ltd. under Jens Hansen Lise i ØK´s 
nye, flotte kontorbygning på Midtermolen

Vi var nu kun en mindre gruppe på 6-7 personer inkl. 
sekretæren, da en stor del af forretningen blev 
gennemført fra Sevenoaks i England. En af mine første 
opgaver blev at omlægge bogholderiets kontoplan, så 
den kom i overensstemmelse med systemet i resten af 
huset.

I marts 1997 fejrede vi Kompagniets 100 års fødselsdag 
på Midtermolen, hvor vi for en kort stund forsøgte at 
glemme de dystre udsigter for Kompagniets fremtid og 
for medarbejderstaben. Men i slutningen af året kom så 
den næste store reduktion af medarbejdere sammen 
med beslutningen om at flytte organisationen til 
Singapore. De få af os, som blev tilbage, blev huset i det 
oprindelige Hovedkontor på India Kaj – Asia House.

Indeværende samtale mellem Anton Nissen og ØK 
Bladet foregår da også i Nakskov-lokalet i Asia House, 
underetagen. Og som Anton pudsigt nok kan 
konstatere: - Det var jo netop her jeg sad dengang. ØK-
ringen var sluttet.                                                     ELJ

1. F. Ollendorf, shipping – 2. Fru J. A. Rath, Dumex – 3. Curt Andersen, Dumex – 4. Bent K. Kierkegaard, senere EACGraphics – 5. Ib Hedes – 6. fru S. Gønge – 7. fru Hedes, alle savmøllerne – 8. Klaus Rabhek 
Thomsen, Chemical – 9.J. Hermann – 10 O. Jørgensen – 11. J. A. Rath, alle Dumex – 12. F. Østergaard, landmaster – 13+14 P. Højrup og frue, Chemical – 15 Victor Lind, O.S. – 16. Fru K. Pingel, O.M.S. – 17. 
Kaptajn Niels Agge – 18+19. L. Giese og frue – 20. J. Prins, Chemical - 21. L. Husfeldt, O.S. – 22+23 fruerne I. Jørgensen og V. Thaysen, Dumex – 24. Maskinchef Svend A. Andersen – 25. Fru I. Thygesen, Export – 
26. H. Langfeldt – 27. J. Thygesen, Export – 28. A. J. Schäfer, workshop – 29. Fru B. Rathje, shipping – 30. K. Pingel, O.M.S. – 31. G. Collin, shipping - 32. Fru Schäfer – 33. Festens hovedperson, Børge Rathje – 
34. V. Sønnichsen, O.M.S. – 35. B. Baunsgaard, savmøllerne 36. Poul Weber,shipping - 37. Bent Jarmer Christensen, savmøllerne, 38. Eric Lillelund, - 39. P. Olsbro, begge Account – 40. T. Poulsen, Pfaff – 41. 
Steffen Bjørn Hanssen, Export - 42. Fru J. Ravn – 43. Fru H. Langfeldt – 44. G. Caspersen, workshop – 45. Dagens aktuelle hovedperson, Anton Nissen – 46. J. Ravn, Accounts – 47. F. Bøttger, O.M.S. 48. ??? 49 + 
50. A. Jensen og frue, Chemical - 51. Fru O. Erichsen, Pfaff – 52. T. Hornbak, Accounts -53, O. Erichsen, Pfaff -54. G. Jensen, O. S.

Fødselsdags-portræt: Anton Nissen, 80 år 20. maj 2018 - fortsat fra forrige side

Utømmelig ØK historie fra festen i Bangkok Herunder alle navnene nummeret på nær ét (bemærk numrene læses fra højre).  

Vancouver.
Henrik Laursen beretter fra Vancouver, at den årlige ex-
ØK Luncheon i november denne gang havde en halv 
snes deltagere. Og som sædvanlig med god dansk mad 
arrangeret med et smil af Bodil Nielsen. Af forskellige 
årsager kunne mange af de sædvanlige deltagere 
desværre ikke være med, men der kom hilsner fra hele 
verden fra f.eks. H.P. Holst, Eigil Schytte, Flemming 
Schjærf, Knud Aage Svendsen og Peter G. Hansen. 

Deltagere i frokosten var ud over Henrik Laursen: Steffen 
Bjørnsen, Jørgen Rohweder, Eric Godot Andersen, 
Torben Dinesen Hansen, Jens Tønnesen, Ralf 
Bremsner, Poul Hansen, Dan Dupont Olsen, Henrik 
Preisler Blichfeld og Kenneth Olsen.

København. 
I København blev det i januar til ”ren” pige-hygge på 
restaurant Sorgenfri i forlængelse af, at Annelise 

Christiansen, Birgitte Funch, Grethe Chang, Anni Sejer 
Petersen, Britha Runchel, Inger Holbech og Irene 
Eggers oprindeligt, da de mødtes ved klubbens besøg 
på Søfartsmuseet i Helsingør, var enige om, at de 
burde mødes mere jævnligt. Det kom til at holde stik. 
Siden er det faktisk blevet til næsten månedlige 
sammenkomster. Alle var samlet på Sorgenfri på nær 
Irene Eggers, der var forhindret denne dag.           
                  ELJ

Herlig ØK-dialog og -hygge - også i Vancouver og København
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