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Anton har arbejdet med alverdens ØK-tal
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 ITrådgiver 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 ITteknologi, 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
om købmændenes havn.
Sammen med sin ligeledes meget
historie-interesserede datter,
Marianne, besøgte han et
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, ØKUDSYN, 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 personligheder var på programmet.

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-ﬁngersystemet har været mig til
umådelig stor nytte senere i
livet.

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).

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

Det var en god læreplads, og
sideløbende gik jeg på
Købmands-skolen 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 skoleengelsk. 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.
Fortsættes næste side
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besøgte Eric og jeg ØK-kontoret, og her var Ole J.
Mohrsen os behjælpelig med at ﬁnde seværdighederne.
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
blev hurtigt udnævnt til hovedbogholder i
datterselskabet, Bloch & Behrens.

Utømmelig ØK historie fra festen i Bangkok Herunder alle navnene n

Som det fremgår af Antons karriere-oversigt, blev det
efterfølgende til særdeles heftig 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. ØKringen var sluttet.
ELJ
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1. F. Ollendorf, shipping – 2. Fru J. A. Rath, Dumex – 3. Curt Andersen,
Thomsen, Chemical – 9.J. Hermann – 10 O. Jørgensen – 11. J. A. Rath
Kaptajn Niels Agge – 18+19. L. Giese og frue – 20. J. Prins, Chemical - 21
26. H. Langfeldt – 27. J. Thygesen, Export – 28. A. J. Schäfer, workshop
34. V. Sønnichsen, O.M.S. – 35. B. Baunsgaard, savmøllerne 36. Poul W
Steﬀen Bjørn Hanssen, Export - 42. Fru J. Ravn – 43. Fru H. Langfeldt – 4
50. A. Jensen og frue, Chemical - 51. Fru O. Erichsen, Pfaﬀ – 52. T. Hornb

Herlig ØK-dialog og -hygge - også i Va
Vancouver.
Henrik Laursen beretter fra Vancouver, at den årlige exØK 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.
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, Dumex – 4. Bent K. Kierkegaard, senere EACGraphics – 5. Ib Hedes – 6. fru S. Gønge – 7. fru Hedes, alle savmøllerne – 8. Klaus Rabhek
h, 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.
1. L. Husfeldt, O.S. – 22+23 fruerne I. Jørgensen og V. Thaysen, Dumex – 24. Maskinchef Svend A. Andersen – 25. Fru I. Thygesen, Export –
p – 29. Fru B. Rathje, shipping – 30. K. Pingel, O.M.S. – 31. G. Collin, shipping - 32. Fru Schäfer – 33. Festens hovedperson, Børge Rathje –
Weber,shipping - 37. Bent Jarmer Christensen, savmøllerne, 38. Eric Lillelund, - 39. P. Olsbro, begge Account – 40. T. Poulsen, Pfaﬀ – 41.
44. G. Caspersen, workshop – 45. Dagens aktuelle hovedperson, Anton Nissen – 46. J. Ravn, Accounts – 47. F. Bøttger, O.M.S. 48. ??? 49 +
bak, Accounts -53, O. Erichsen, Pfaﬀ -54. G. Jensen, O. S.

Vancouver og København
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
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