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Fødselsdags-portræt: Per Hugo Thomsen 80 år, torsdag 25. august 2022

Juni 2022

Per H. Thomsen, til venstre, havde lagt et stort arbejde i Ældre
Sagens besøg i Asia House sammen med til højre en anden god
ØK-kending, Flemming Lenard Jørgensen, ØK Data. (Foto Erik
Ljunggren)

Per kom forbi Asia House med sine venner fra Ældre Sagen for at høre

om ØK-historien som også har præget hans egen karriere

11. maj stod det klart for dem, der kørte forbi Asia House,
at Ældre Sagen var på besøg hos ØK Klubben med en
vimpel foran hovedindgangen. Initiativtageren til besøget
var klubmedlem, Per H. Thomsen, som efter sin lange
karriere i EACgraphics og andre i branchen, nu lader sine
erfaringer komme Ældre Sagen i Rudersdal til gode som
aktivitetsleder. 40 deltog på dagen, og de hørte nyt eller fik
genopfrisket kendskabet til ØK´s historie af ØK Klubbens,
Erik Bøgh Christensen.

Per var meget glad for arrangementet: - Jeg fik rigtig
mange tilkendegivelser fra deltagerne om den store
interesse og glæde over ØK-historien, som mange i dette
selskab jo husker tilbage på. Erik Bøgh Christensen fulgte
så glimrende op på det hele såvel omkring Kompagniets
storhedstid som nedgang.

Man kan også sige, det var en beskrivelse af alt det, Per
selv har oplevet med ØK og i sin øvrige karriere. Ældre
Sagens besøg i Asia House er derfor så også indgangs-
vinkel til dette aktuelle fødselsdagsportræt i ØK Bladet.
Per står nemlig foran sin 80års fødselsdag, 25. august, og
vi skal da høre, hvad han gik og arbejdede med i ØK og
øvrige opgaver.

ØK – som en lotto-gevinst
Per fortæller: - Jeg er vel det, man i ØK-regi kalder en
”honorarbisse”, efter jeg i slutningen af 1973 blev
kontaktet af ØK, som i Indonesien samarbejdede med
partneren, Carlo H. Tabaluan, med Olivetti agenturet og
firmaetAbardi i Jakarta. ØK søgte en til at lede udviklingen
af software samt salg af mini computere, data udstyr og
bogholderi systemer.

Inden min første kontakt til ØK, havde jeg i tre år haft
succes i Olivetti med lignende udstyr, og var blevet
headhuntet til Univac (i dag Unisys nummer to efter IBM),
som sælger af store EDB systemer. Jeg kom til
orienteringsmøde i Holbergsgade og skulle så sende en
formeld ansøgning, som resulterede i en kontrakt.

ØK var dengang i 1973 skandinavens største virksomhed,
og det at få en kontrakt med ØK, var næsten som at vinde i
lotto. Det mærkede jeg, da jeg fortalte min bank, at jeg
havde fået kontrakt i ØK, og vi skulle rejse ud, så vi måtte
sælge vores hus i Greve Strand og to biler. Men bankens
reaktion var: ”I behøver ikke at sælge, men tag et lån, da
jeg jo nu var i ØK”. Vi valgte dog alligevel at sælge - vi
skulle jo ud i verden for ØK.

Ikke bedste indtryk – men så….

Jeg ankom til Jakarta, 1974, sammen med min hustru,
Solveig og vores to år gamle søn. I bagagen havde jeg
også fem års salgserfaring, realeksamen, svendebrev
som maskinarbejder og maskiningeniør fra Københavns
Teknikum samt første del af HD fra Handelshøjskolen.

Vi landede midt i Jakarta, og fra luften så vi en masse
rustne bliktage. Udenfor lufthavnen blev vi nærmest
omringet af tiggere. Vi blev ret bekymrede og tænkte,
hvad var det dog, vi havde begivet os ud i? Efterfølgende
viste det sig at Indonesien og indoneserne er meget
venlige og imødekommende som et helt andet billede end
det første i lufthavnen.

Jeg kom hurtigt i gang i Abardi, og var så heldig at have
Birger von Holdt som chef. Han gav mig stor tillid, frihed,
motivation og ansvar, og han er en af vores bedste og
nærmeste venner. ØK havde dengang en slags
karakterbog, som lederen årligt sendte til Holbergsgade.
Det var ikke almindeligt at involvere medarbejderen i
karakterbogen, men Birger var så reel, at han informerede
mig om mit skudsmål, som ikke var så godt, der manglede
salgsresultater og problemer med lokalstaben. Det var jeg
ikke enig i, det tager tid at ændre markedsføring og
organisation. Jeg har den teori, at det ikke er 10 gange så
svært at sælge 10 computere, som at sælge en, man skal
blot finde de kunder, der kan aftage 10 eller flere, samt at
man først programmerer løsningen, når man har ordren.
Kort tid efter karakterbogs-mødet gav min teori resultat. Vi
solgte til de fleste banker, elektricitetsselskabet, vand-
forsyningerne, de store statsplantager på Sumatra, havne
myndighederne, politiet, Telkom. Vi blev nummer to
”Money Maker” i Indonesien kun overgået af Vespa
Danmotors.

Tid til at vende hjem

Men alligevel var det tid til at vende hjem. Vi kom til
Danmark i sommeren 1977, og et stykke tid efter modtog
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Dødsfald – Æret være deres minde

Hans Olesen, Sotogrande Spanien, er gået bort 11.
marts 2022, kun 14 dage inden han ville være fyldt 90 år.
Hans blev ansat i ØK august 1951. Hans første
udsendelse blev til Østafrika i 1956. Han giftede sig med
sin ungdoms-kæreste, Birgit, mens han stadig var på 1.
tur og blev derfor kaldt tilbage til København, hvor han
blev sat i ”skammekrogen” i en periode. Han blev dog
ikke afskediget men genudsendt 1961, denne gang til
Nigeria. 1967 blev han overflyttet til Indonesien som
filialbestyrer, hvor han bl.a. var ansvarlig for udviklingen
af agentur- og industri-aktiviteterne i partnerskab med
Tabalujan familien. 1973 blev han overflyttet til Sydafrika
som filialbestyrer indtil han forlod ØK, 1991. I slutningen
af 1970´erne og begyndelsen af 80´erne var Hans
medarbejdervalgt medlem af ØK's bestyrelsesråd. Efter
ØK startede han med base i Johannesburg en konsulent
karriere, hvor han blandt andet udførte opgaver for
Tabalujan familien i Indonesien i deres industri-
virksomheder. Hans og hustru Birgit besluttede at
pensionist-tilværelsen skulle være i det sydlige Spanien,
hvor Birgit stadig bor.

Mette Vad Tofte, Charlottenlund, døde 12. april 2022 i
en alder af 82. Mette blev ansat i ØK 1985 og var i sin tid i
ØK tilknyttet flere afdelinger. Hun var sekretær i Industri-
afdelingen i en årrække og i en periode, efter divisio-
naliseringen, var hun sekretær i Konsumvare divisionen
og senere direktionen. Mette var vellidt på og udenfor
kontoret, hvor hun blandt andet deltog i ØK Klubbens
forskellige aktiviteter.

Edna Aalund, Gentofte, er gået bort 22. april i en alder af
92. Edna havde det meste af sin karriere i Personale-
kontoret, hvor hun var med sit altid gode humør og energi
et plus for personaleafdelingen. Edna var meget aktiv
både på kontoret og i sin fritid. En dejlig serviceminded
medarbejder, hele tiden interesseret og nysgerrig. Edna
gik på pension 1993.

Leif Westi Lauritsen, Vedbæk, døde på præcis sin 90-
års fødselsdag, 28. april 2022. Leif blev ansat i ØK 15. juli
1949. Hans første udstationering var til Singapore 1954,
derefter til Lagos i august 1959 og Indonesien 1969. I
Lagos blev Leif chef for trykkeriafdelingen. Han nød stor
respekt bland afdelingens mange kunder og med de
store trykkerier blev det til mange fabriksrejser til Europa.
Efter sin oversøiske tjeneste vendte Leif tilbage til
Holbergsgade, hvor han bl.a. var tilknyttet Informatics
divisionen og senere ØK Data. Leif og hans hustru,
Mette, boede i Rungsted indtil Leif kom på plejehjemmet
Magrethelund i Vedbæk, 2020.

John Kejlhof, Roskilde, gik bort 29. april, 79 år. John
blev ramt af alvorlig sygdom fire måneder tidligere. Ham
kom til ØK (Erik Levison) 1972 fra en stilling hos Glunz &
Jensen. Efter otte år i EAC Graphics tog han videre i den
grafiske branche med ansættelser i Purup og senere Fuji
Danmark som direktør. Senere opholdt han sig tre år i
Vietnam som CEO i ScanCom International A/S, der
fremstiller havemøbler. John var i mange år i bestyrelsen
og formand for Nilpeter A/S, Slagelse også en grafisk
virksomhed.

Tom Kåre Culmsee, Hvidovre gik bort den 21. maj 2022
kun 76 år gammel. Tom kom i lære i skibsafdelingens
bogholderi den 1. August 1963 og blev udlært 31. juli
1966. Efter udstået værnepligt i flyvevåbnet kom han til
ØK Data. Så til firmaet A. & O. Johansen efterfulgt af skift
til Aller Media, hvor han var chef i IT afdelingen i mere
end 25 år.

Jan Pilebo - ikke ØK´-ansat men alligevel meget bredt
kendt i vores kredse fra sit virke for SAS i Bangkok døde
30. april, 78 år. Jan satte også betydelige balut-
milepæle. Læs mere om det side 9 i personligt mindeord
vedAndy Vels Jensen.

EBC + ELJ

jeg et brev fra Erik Levinsons, Birger Svenning
Hansen, med tilbud om job. Brevet havde været
6-8 uger undervejs med skib til Jakarta og retur
til København. Jeg ringede til Svenning, som
straks inviterede til frokost på Belle Terrasse i
Tivoli, og det blev starten på tre spændende og
lærerige år, hvor jeg fik en masse både gode og
mindre gode erfaringer, som har gavnet mig i
det videre forløb.

Jeg blev headhuntet til Eskofot som eksport-
direktør og kom i den specielle situation at sidde
på den anden side af bordet og forhandle med
ØK og EACgraphics, som var Eskofot´s
næststørste kunde. Efter tre år i Eskofot blev
jeg General Manager i ITT Data. 1987 adm.
direktør for Purup Electronics. Efterfølgende
var jeg med til at lave et jointventure selskab,
Twinpro, og herefter startede jeg som konsulent
for mig selv. Jeg tog til Jakarta i 1991 for at
undersøge muligheder og mødtes igen med

ØK´s tidligere partner, Carlo H. Tabalujan, Men
det sluttede med den store økonomiske krise i
1997. Jeg bevarede dog kontakten med Carlo
og hans hustru, Tine. Og de har flere gange
været i vores hjem. Carsten Dencker Nielsen
og jeg delte gerne opgaverne, når de besøgte
Danmark - hvem af os tog dem i Tivoli, på
sightseeing, frokost etc? Vi blev også inviteret til
frokost med Carlo og Tine hos Sparsø.

Solveig og jeg synes, at nogle af vores bedste
år var perioden i Jakarta. Det gav en masse
erfaring, stort netværk og var med til at åbne
døre i forretningslivet. Vi fik også nogle af vores
bedste og nærmeste venner, som vi stadig har
kontakt med. I de seneste over 20 år har vi holdt
Jakarta frokost hver den første lørdag i august
med deltagelse af venner fra Japan, Thailand,
Malaysia, USA, Frankrig og Danmark.

ELJ


