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Fødselsdags-portræt: Jan G. Vistisen, 60 år mandag 27. marts 2017
Blikkenslager blev han ikke – men i stedet herlige år med ØK...og nu sælger han mælk fra 8.000 køer
Jan skulle egentlig have været blikkenslager i Holstebro.
Men det blev til en bemærkelsesværdig karriere i ØK –
og nu sælger han mejerivarer.
-Min far var blikkenslagermester, fortæller Jan, og da jeg
blev 18 var vi enige om, at jeg skulle gå i hans fodspor.
Desværre gik min far bort i en meget
ung alder, og da jeg kun var 20
måtte vi sælge ﬁrmaet. Og hvad så?
En god nabo sagde til mig: Du skal
væk her fra Jylland, du skal ud og se
verden! Det syntes jeg lød som en
god ide, og som sagt så gjort - jeg
søgte ind til ØK og Mærsk. ØK
accepterede mig først, og jeg
startede i eksportafdelingen under
Børge Overgaard, 1. august 1978
efter værnepligt i ﬂyvevåbnet.



Jan kom hurtigt ud i ØK-verdenen.
Først godt tre år i USA derefter 15 år
i Asien: - I USA stod jeg i lære hos
Heidelberg Eastern, New York, hos
den både berygtede og beundrede
Rita Kohler – ja hende er der vist
mange førstegangs udsendte til
Heidelberg Eastern, der har stiftet
bekendtskab med! Men man lærte
noget, og efter kort tid i New York
gik vejen til Heidelberg Chicago,
tilbage til New York og så endelig til
Minneapolis. Det var dengang, der
var mange penge i at sælge
Heidelberg trykkerimaskiner.

I april 1984 blev jeg gift med Else, som jeg havde mødt
lige før, jeg rejste til USA. Hun ﬂyttede efter endt studie
som ergoterapeut sammen med mig til Minneapolis.
Else havde ellers undervejs besøgt mig i New York og
Chicago nogle gange, men uoﬃcielt, vi måtte jo ikke
dengang hverken være forlovet
eller gift under første udsendelse.
Da Hans Peetz Larsen blev valgt til
ØK's bestyrelse i de tidlige ﬁrsere,
skulle det fejres netop på en dag,
hvor Else skulle rejse hjem efter et
besøg i New York. Det var jo et
dilemma. Else eller Hans? Jeg
forelagde mit dilemma for Sven
Højtved Pedersen, som på mine
vegne søgte – og ﬁk – dispensation fra Hans til at Else kunne
komme med til festen. Super fest
hos Hans og Inga.

Jan sælger nu mejeriprodukter, så her hilser og
skåler han med et nærende glas mælk. Men ofte
går tankerne tilbage til udfordringerne med ØK
først i USA senere i Østen. Fødselsdagen falder
jo præcist samtidig med ØK´s, 27. marts, så Jan
var dengang i Holstebro et rigtigt ØK barn.

1984 gik turen til Hong Kong
egentlig troede vi faktisk, vi skulle til
Nairobi.Vi havde en herlig tid i Hong
Kong. Forretningsmæssigt gik den
graﬁske forretning rigtig godt, og
jeg var, som vi alle i Hong Kong
dengang, særdeles tilfreds med at
have Erik Bøgh Christensen som
chef. Det var gode tider i alle
henseender. I Hong Kong blev
vores første barn, Oliver, født i
1984.
fortsættes side 4

Marts 2017

3

Fødselsdags-portræt:fortsat fra side 3
Dernæst kom Indonesien i 1987. En stor udfordring men
samtidig en fantastisk oplevelse rent forretningsmæssigt. Desværre bød Indonesien også på stor sorg,
idet vi mistede vores søn, Nicholas, kort efter fødslen,
og vores datter Nadia, som blev født i 1989, var alvorlig
syg. Jeg må sige, at en bedre arbejdsgiver end ØK
kunne ingen ønske sig under de omstændigheder. Bent
Kierkegaard, Klaus Rahbæk Thomsen og Erik Petersen
ydede alle en fantastisk støtte, og det har Else og jeg
aldrig glemt dem - eller Kompagniet - for! Vores
oplevelser i Indonesien har siden inspireret Else til at
skrive en bog, “The Mother and the Therapist”, som blev
udgivet for et års tid siden på amazon.com.
Via en smuttur til Singapore ﬂyttede vi til Taiwan 1991,
efter nogle ikke uinteressante diskussioner med Bent
Kierkegaard. Taiwan var lige åbnet op efter ophævelsen
af undtagelsestilstanden, det var en rigtig pioner-tid.
Hovedforretningen var graﬁsk, men vi ﬁk så lejligheden
til også at bygge forretning op for Consumer Products
Division med Mars som anker-leverandør. Det var et nyt
forretningsområde for mig, men heldigvis var der mange
kollegaer, som var med til at støtte os, ikke mindst
Carsten Dencker Nielsen, Ole Wissing, John Madsen
og Bjarne Uhde Nielsen.
Min sidste udsendelse for ØK blev så igen Singapore fra
1994 til 1999. Jeg blev udnævnt til landechef i
Singapore, og samtidig overtog jeg rollen fra Niels
Morten Winther som chef for det graﬁske center i
Singapore. Det var hårde tider, ikke blot for forretninger i
Singapore men også for ØK generelt. Jeg var sammen
med Jørgen Lund dybt involveret i at udvikle en ny
strategi for EACgraphics. Bjarne Uhde Nielsen overtog
og blev CEO for EACgraphics, som så kort tid senere
blev solgt til Heidelberg. Ikke noget højdepunkt i
karrieren, men det var vel nødvendigt på det tidspunkt.
Den gamle EAC Singapore struktur blev brudt op
1997/98, og jeg gled ind i det nye hovedsæde i
Singapore, under Michael Fiorini med tre ansvarsområder: Property, External Communication og Special
Projects bl.a. med en hånd til Anders Norman for ny
struktur af EAC Thailand.
ØK havde i slutningen af halvfemserne stærk modvind.
Jeg var med på sidelinen ved det berømte møde i
Shanghai 1999, da Michael Fiorini trak sig, og Mark
Wilson blev udnævnt som foresiddende direktør. Jeg ﬂøj

hjem til København sammen med formanden, Jan
Erlund, samme nat og drøftede på ﬂyet pressemeddelelsen om direktørskiftet. Han godkendte mit
oplæg, så var det på plads.
I midten af 1999 forlod jeg ØK. Mark Wilson var kommet
til med en ny strategi, hvor det var rimeligt klart, at der var
mange kollegaer - som jeg selv - der ikke kunne
rummes, og vejene skiltes desværre. Umiddelbart efter,
jeg forlod ØK arbejdede jeg for Berli Jucker Company,
Thailand, en kort periode fulgt af et par år hos ISS i
Danmark. Men Østen trak, og vi rejste tilbage til
Singapore 2003, hvor Else og jeg har boet lige siden.
Det var også her vores yngste datter, Nina, blev født.
Else har over de sidste 13 år opbygget sin egen klinik.
Jan er nu Head of Marketing & Sales SEA i AustAsia
Food i Singapore. Siden 2011 har han været ansvarlig
for afsætning af ﬁrmaets egne mejeriprodukter. Som Jan
siger: - Vores 8.000 malkekøer producerer 45 millioner
liter mælk om året på vores egen farm i East Java
(Malang), så jeg har travlt med at sælge frisk mælk og
ost samt med at udvikle nye produkter – som frisk
camembert.
-Når jeg ser tilbage på 21 år i ØK og i alt 35 år oversøisk,
må jeg jo sige, det har været en fantastisk rejse. Det gør
mig dog stadigvæk ondt, at det ikke gik for ØK. Mange af
dagens store ﬁrmaer i Asien eksisterede end ikke, da ØK
løb ind i problemer i halvfemserne. Der er ikke nogen
grund til at tro, at vi ikke – over de sidste 20 år - kunne
have bygget et nyt ØK med alle de dygtige og erfarne
folk og alle de gode kontakter, som ØK havde dengang,
såfremt den kapital, Kompagniet opnåede ved frasalg,
var blevet geninvesteret fornuftigt.
ØK Klubben er et godt holdepunkt også for Jan: - Det er
meget positivt at ØK Klubben har udviklet sig over årene
med dygtig kompetent ledelse og arrangementer. For
os, der bor udenfor Danmark, er det den bedst tænkelige
måde at holde forbindelsen med tidligere kollegaer,
nuværende venner og bekendte.
Jan fejrer sin forestående 60 årsdag i Havanna, Cuba:
- Det er en del af verden, som er helt fremmed for os,
så Else og vores tre børn – plus påhæng - skal opleve
Cuba, inden det hele ændrer sig alt for meget. Rom og
cigarer bliver jo nok del af agendaen, mon ikke!?
ELJ

Dødsfald - Æret være deres minde
Kaptajn Bjarne Reidl, Skibby, tidl. EAC Shipping, er afgået ved døden 1. november, 81 år.
Søren Riis, Thailand, tidl. EAC Graphics, er afgået ved døden 29. november, 73 år.
Svend Bendixen, Hvidovre, tidl. maskinmester EAC Shipping, er afgået ved døden 9. december, 84 år.
Ole Reslow, Wedel, Tyskland, tidl. Port Captain og Ship Planner, EAC Shipping, er afgået ved døden 11.
december, kort før sin 65 års fødselsdag.
Sven-Erik Ronak, Frederiksberg, tidl. EAC Bangkok, Malaysia og regnskabsafdelingerne H.O., er afgået ved
døden 3. januar, 80 år.
Freddy Wæver, Frederiksberg, tidl. EAC Shipping, er afgået ved døden, 2. februar, 83 år.
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