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Det tog de med sig fra ØK  - Af Jens Bjergmose og Erik Ljunggren

”Jeg skal sætte det rette hold og have mod til at gå foran 
med min dagsorden” – det er en meget vigtig base for 
mig i min stærkt 
in ternat ionale 
verden, jeg nu 
arbejder i som 
E x e c u t i v e 
Vicepresident & 
CFO i Bavarian 
Nordic A/S. Og 
det tog jeg med 
mig fra mit første 
job i forlængelse 
af studierne på 
C B S  i  Ø K ´ s 
Finansafdeling. 

Ole Larsen var 
m e d  p å  Ø K -
holdet i ti år fra 
1 9 8 8  i  Ø K ´ s 
Finansafdeling, 
hvor han var en 
blandt flere unge 
studerende og 
nyuddannede, 
som blev ansat i slutfirserne, som f.eks. Merete Neel 
Sørensen og Tom Carstensen. Ole blev ansat i 
Holbergsgade af Gert Mikkelsen, og arbejdede senere 
bl.a. under Eric Michelsen, Mikael Thinghuus og Jan E. 
Ditlevsen (Bloch & Behrens).
Ole Larsen: - Jeg kom til ØK´s Finansafdeling for at 
medvirke med yngre, friske kræfter, og jeg husker, 
hvordan vi blev mødt med stor tillid og sideløbende 
udfordringer såvel i Holbergsgade som ude. Jeg var ved 

at afslutte min cand. merc. på CBS, og stod faktisk med 
valg mellem ansættelse i ØK eller Illum. Men de 

i n t e r n a t i o n a l e 
v i s i o n e r  o g  a t 
arbejde for et ikon 
s o m  Ø K  v a r 
drømmejobbet, og 
jeg var særdeles 
tilfreds med, at det 
blev til en kontrakt i 
Holbergsgade. 

Klar til ØK trods 
sportsskade
Og så gav Ole´s 
a m b i t i o n e r  i 
spor tsverdenen 
store udfordringer 
p å  d e n  f ø r s t e 
arbejdsdag. – Jeg 
dyrkede håndbold 
på højt niveau og 
blev skadet lige op 
t i l  ansættelsen, 
fortæller han. Jeg 
kunne næsten ikke 

gå oprejst, men jeg bed smerterne i mig for at gøre en 
ordentlig entre og komme godt i gang Jeg tænker ofte 
tilbage på, om det ikke er dén indstilling, der kom til at 
tælle såvel dengang som i min senere job-karriere.

-Jeg fik mulighed for at medvirke til dagsordenen for 
nytænkning og realisering af den mangfoldige 
finansverden, der prægede ØK dengang med flere end 
100 kredit-relationer, som skulle håndteres i en kritisk 

økonomisk situation for selskabet. Jeg er den dag i dag 
fuld af beundring for, at vi unge blev taget med på holdet 
og blev tildelt det ansvar, som vi gjorde.   

-Jeg tænker ofte tilbage på H. N. Andersens visioner i 
slutningen af 1800-tallet, som også kan inspirere os 
aktuelt. Han kom dengang hjem fra Bangkok for at skabe 
ØK, som et knudepunkt i den nordeuropæiske handel 
som landets førende internationale virksomhed og 
skabte grundlaget for mange danske virksomheder som 
Carlsberg, slagteri- og mejerieksporten bl.a. i Asien samt 
i Nord- og Sydamerika, Afrika og Europa. Andersens 
vision var udsynet for kommercielle broer mellem 
verdensdelene, som forfatteren, Martin Jes Iversen, 
skriver i sit ØK værk, UDSYN.

Så sluttede det i ØK
Nytårsaften 1998 sluttede Ole Larsen i ØK. Han kom til 
Berlingske koncernen, hvor han for en kort bemærkning 
blev forenet med Mikael Thinghuus. Efter salget af 
Berlingske blev han CFO på Berlingske Tidende. 
Derefter i samme position i Nordisk Film A/S, inden han 
nu for snart ni år siden kom til Bavarian Nordic, som blev 
stiftet 1994 på initiativ af Asger Aamund.

Ole Larsen arbejder nu for Bavarian Nordic i en intens 
international branche for udvikling af vacciner mod 
infektionssygdomme og kræft. Selskabets første produkt 
var en ny vaccine mod kopper til USA's og andre landes 
nationale beredskab mod terror. Der arbejdes aktuelt 
med udvikling af vacciner mod kopper, ebola, RSV 
(lungeinfektionssygdom), lungekræft og prostatakræft. 

Produktion og administrationen er placeret i Kvistgård, 
Nordsjælland, og udgør knapt 2/3 af de 450 
medarbejdere. De resterende medarbejdere primært 

inden for forskning og udvikling samt salg er placeret i 
München, Tyskland, i North Carolina og Washington 
DC, USA og i Singapore. Børsværdien udgør aktuelt 
ca. 11 mia. kr. med over 38.000 navnenoterede 
aktionærer (heraf de fleste i Danmark). Paul Chaplin 
har været CEO i Bavarian Nordic siden maj 2014. 
Hollandske Gerd van Odijk er bestyrelsesformand. I 
forb indelse med årsregnskab 2016 og ved 
generalforsamlingen 25. april blev følgende Bavarian-
fakta offentliggjort: Omsætning: DKK 1.007 mio. - 
Resultat af primær drift (EBIT): DKK 33 mio. - 
Kapitalberedskab: DKK 2.292 mio. - Forskning og 
udvikling: DKK 463 mio.            ELJ

Blå bog Ole Larsen:
Født 25. april 1965 – forældre Finn og Lotte Larsen
Gift med Rikke Gravengaard, 4 børn på 21, 13, 11, 
og 4 år.
Cand. merc. fra CBS 1989
1988 ØK´s Finansafdeling
1998: CFO Berlingske-koncernen
2004: CFO Nordisk Film A/S
2008: Executive Vice President & CFO Bavarian 
Nordic A/S
Fritid: Tæt familie- og venneliv (ofte i sommerhuset 
på Orø). Passioneret løber, har gennemført 18 
maratonløb senest i London. Oles bedste maraton-
tid er 2 timer og 58 minutter (kære læser: prøv at slå 
den tid…..!!).

Ole Larsen: - Jeg lærte blandt meget andet betydningen af at sætte det rette hold.

Næste gæst i serien:
Businessangel/iværksætter, Torben 
Nordal Clausen 

Undgå gerne check ved indbetaling til 
klubben
Efterhånden er check desværre så svær og økonomisk 
omkosteligt at håndtere administrativt, at vi stærkt 
anmoder medlemmerne at undlade den mulighed ved 
indbetaling til ØK Klubben. Benyt i stedet altid de 
overførsels-muligheder, som fremgår af kolofonen på 
bladets bagside.

ØK-ansættelser og pension
Det kan for medlemmer af ØK Klubben ved 
pensionering blive nødvendigt med dokumentation af 
ansættelsesforhold og –perioder i ØK. ØK Klubben kan 
hjælpe i nogle tilfælde. Men vi kan desværre ikke 
længere trække på ØK A/S´s oplysninger, som nu er 
overladt til Erhvervsarkivet i Århus, Vester Allé 12, 8000 
Århus C, tlf. 8612 8533, hvor du også kan søge hjælp. 

Ole Larsen – også her fra Melbourne i Australien gik min ØK-verden.

Indsats for familie-sammenføring
Som bekendt verserer der i Danmark politiske 
forhandlinger om vilkårene for udenlandsdanskeres 
mulighed om at flytte til Danmark sammen med deres 
eventuelle udenlandske partnere eller ægtefæller. Der er 
flere aktuelle sager om, at Udlændingestyrelsen 
meddeler, der ikke kan opnås familiesammenføring i 
Danmark. Danes Worldwide har i samarbejde med 
organisationen, Ægteskab Uden Grænser, lanceret en 
underskr i f t indsamling for  at  gøre pol i t ikerne 
opmærksomme på de nuværende uretfærdige og 
uværdige forhold. � � Se: danes@danes.dk

Klubmedlem, Steen Jensen, fylder - som det fremgår på 
bladets side 2 - 70 år, 26. juli. Steen har sammen med sit 
portræt sendt os dette foto af en firmabil, han ofte møder 
på sin hjemegn og minder ham om ØK-årene. Bilerne 
bruges af firmaet, der bl.a. servicerer Steens fyr og 
aircondition, og han beretter: - Firmaet blev etableret for 
30 år siden af Epperson familien her i Bluffton, South 

Bladets redaktion vælger op til hvert eneste blad mellem 
en række interessante billeder. Og disse to glade ØK-
drenge ved klubbens generalforsamling, Lars Boe, til 
venstre, samt Martin Jensen, kunne vi ikke stå for - ikke 
mindst i forbindelse med, at klubben nu gennem 70 år 
har spredt glæde og stemning i ØK-familien. Det her foto 
er en sand fællesnævner for alt det, vi samles om i 
klubben.  (Foto: John Busch). ��  �           ELJ

Carolina, og derfor er forkortelsen af Epperson Air 
Condition EAC ligesom vores kære tidligere, ØK/EAC.  
Jeg ser bilerne i Bluffton dagligt, og hver gang leder det 
tankerne tilbage til de mange gode år, jeg havde i ØK. 
(Steen blev elev i ØK, 1964, og gjorde fortrinsvis karriere 
i EAC Graphics og senere Heidelberg USA indtil pension 
2011).

Så glade er vi i ØK Klubben…… Hov… dér kører EAC… 
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