ØK´s Bangkok-bygning i spil til kunst-Biennale
ØK´s navnkundige, tidligere hovedsæde på Oriental
Avenue i Bangkok er i spil som led i, at den internationale
Biennale i Venedig får en thailandsk udløber fra
november i år frem til februar, 2019. Det ﬁk ØK´s
tidligere, mangeårige topchef i Thailand, Carsten
Dencker Nielsen, bekræftet, da han i februar sammen
med fru Lise og datteren Nina besøgte Bangkok og
boede i nabobygningen, Oriental Hotel.

huset står foran en kraftig renovering, fordi det får en
central rolle under hele Biennalen i Thailand.

Carsten Dencker Nielsen: - Jeg ﬁk ved et besøg i ØKbygningen sammen med en af hovedkræfterne bag den
kommende Biennale i Bangkok, departementschef i
Kulturministeriet, Apinan Poshyananda, bekræftet, at

Carsten Dencker Nielsen sammen med Kulturministeriets
departementschef, Apinan Poshyananda, på hovedtrappen til
ØK-bygningen i Bangkok. (Foto: Nina Dencker Nielsen)

ØK´s historie i Thailand møder stor interesse. Her på billedet er
den tidligere ØK-mand, Poul Weber, således i gang med at
fortælle om Kompagniets historie for medlemmer af
Skandinavisk Samfund Siam i samarbejde med Jan Dam
Pedersen, Gregers Møller og Claus Gundersen. Det blev også
til besøg i ØK-bygningen.

ØK-bygningen i Bangkok har de seneste mange år
været ramt af stærkt forfald. Ejendommen har i en
årrække været ejet af Khun Charoen Sirivadhanabhakdi, og ØK Bladet har fulgt husets udvikling
gennem de seneste år. Ejeren har undervejs bebudet
ﬂere planer realiseret i stil med udbygningen af de
nærliggende tidligere ØK-arealer, han også har stået for,
som nu er et omfattende kunst- og forlystelsescenter,
Asiatique, hvor der også er bevaret ﬂere henvisninger til
ØK-historien. ØK Bladet følger udviklingen for ØKbygningen tæt frem til næste blad i juni. 
ELJ

Jørgen K. Jørgensen: ØK for 25 – 50 – 75 -100 år siden
Som traditionen byder, bringer vi nogle skarpe
historiske hjørner i årets første klubblad, 2018:

1918 – Udvikling af shipping i Siam Bugten og
oprettelsen af Siam Steam Navigation.

1993 – ØK beslutter at trække sig ud af container traﬁk
og ved en aftale, dateret 29. marts, blev hovedlinjen
mellem Nordeuropa og Sydøstasien samt en række
regionale linjer i Asien og Australien solgt til A.P. Møller.
(UDSYN side 503)
1968 – 1. januar blev H.N. Andersen Kollegium åbnet
på Violvej i Nakskov med det formål, at unge under
uddannelse i Nakskov ﬁk lejlighed til at bosætte sig i
byen (ØK Bladet nr. 3,1968). Blandt medlemmerne i
stiftelses-bestyrelsen var fra Nakskov Skibsværft,
vicedirektør O. Kongsted og fra ØK, underdirektør Rud.
Thøgersen. HNA-kollegiet er den dag i dag fortsat en
god mulighed til unge i Nakskov med stærk lokal
opbakning samt direkte kommunalt tilskud til driften.
Kollegiet ledes af en sand blæksprutte, Joan Skafte,
som står for daglig administration og regnskab. (ELJ:
ØK Bladet planlægger at besøge kollegiet ved en
senere lejlighed).
1943 – Anden Verdenskrig i Østen. Direktør Hakon
Christiansen og nøglepersoner ved ﬂere ﬁlialer forsøgte
at få overblik over de mange medarbejdere og deres
familier. Flere af dem meldte sig til frivillig tjeneste og
desværre ﬂere dræbt af japanerne.
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En af ØK Klubbens historie-kyndige, Jørgen K. Jørgensen,
kunne også med tilfredshed konstatere i seneste udgave af
klubbladet, at Museet for Søfart i Helsingør, havde arrangeret
særudstillingen, ”Den første tur med Selandia I”. Udstillingen
sluttede desværre allerede ved udgangen af februar. Her dvæler
Jørgen sammen med lederen af Nakskov Skibs- og
Søfartsmuseum, Mogens Andreasen, til venstre, ved et af de
vigtigste ikoner på udstillingen i Helsingør, den originale
motorplade fra Selandia I. Den var udlånt til udstillingen af ØK
Fonden sammen med den originale skibsklokke. Pladen og
klokken pryder nu igen Asia House´s Selandia-lokale. (Foto:
Erik Ljunggren)
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