
10 11

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

September 2018 September 2018

”Møbelmager kommer med det bedste resultat i 110 år”. 
Det skriver Berlingske Business i maj om Carl Hansen & 
Søn. Og møbelmageren er jo vores kære, tidligere 
kollega og medlem af ØK Klubben, Knud Erik Hansen.  
Hans fynsk baserede familievirksomhed i tredje 
generation har aldrig tjent mere som nu. 2017 resultatet 
viste 18 procents vækst i omsætningen til næsten en 
halv mia. kr. og resultatet før skat blev øget med 10 
procent til 30 mio. kr.  – Og vi vil fortsætte med at slå 
rekorder, som kun Knud Erik kan sige det.

Knud Erik Hansen og hele hans stab på over 1.700 
medarbejdere har da også gennem de seneste syv år 
været langt fremme i feltet ved kåringen af DM og VM i 
vækst i den store event, Ernst & Youngs Entrepreneur of 
the Year. De er nået i den danske finale fire gange, og i 
år var de faktisk forhåndsfavoritter til at tage den danske 
titel og dermed deltagelse i den verdensomspændende 
finale i Monaco. Her overstrålede i øvrigt en brasiliansk 
byggevirksomhed alle og vandt VM. 

-Jeg havde vindertalen i baglommen ved den danske 
kåring i Forum, siger Knud Erik Hansen, men vi måtte se 
os slået af en anden familievirksomhed, fiskefoder 
producenten Aller Aqua fra Christiansfeld. Men alle os 
møbelmagere i Carl Hansen & Søn klør fortsat på – så vi 
tager DM-titlen næste år. Jeg kan allerede nu se, at vi 
ligger godt til.

-Du tog meget til dig fra dine mange år i ØK?

-Afgjort. Jeg lærte betydningen af, at menneskelig 
ordentlighed og hård forretning hører sammen. 

Elev i ØK på afbud
Knud Erik havde kun et meget begrænset kendskab til 
ØK før ansættelsen. Han blev dog belært om nogle 
interessante detaljer af en lidt ældre ØK kollega, Per 
Neverman, da de stod på vandski sammen. Neverman 
købte tobak op i Brasilien for ØK, og han kunne fortælle 
Knud Erik om mange vinkler ved et yderst interessant 
handelsliv. Alt tiltalte Knud Erik – nu gik det for ham 
direkte mod ØK.

-Jeg har mange gange såvel i ØK-karrieren som i Carl 
Hansen & Søn tænkt tilbage på alle de mennesker, jeg 
mødte og lærte af i Kompagniet. Og så var jeg endda 
heldig med at komme med her på et afbud. Jeg fik 
nemlig i første omgang at vide, jeg var kommet for sent i 
forhold til fristen for elevansøgningen, 1. august. Men 

Blå Bog: Knud Erik Hansen:
Født: 21. december 1950 i Odense * Ansat ØK 16. august 1969 * Forældre: Faderen, snedkermester Holger 
Hansen var både en driftig fabrikant og foregangsmand i udvikling af dansk møbel-eksport i 1950erne. Knud Eriks 
mor, Ella, blev meget engageret i familievirksomheden, da Holger Hansen pludselig døde i 1962. * Ella Hansen 
førte Carl Hansen & Søn videre i over 20 år til Knud Eriks storebror kunne tage over * Knud Erik i ØK´s 
skibsafdeling med udstationeringer i Sydafrika, Singapore, Hong Kong og Tyskland. Efter lukningen af ØK 
Transport blev Knud Erik adm. dir. for en børsnoteret trælast og naturstensvirksomhed i Aarhus, marketing 
direktør i Fibertex, Aalborg, senere adm. dir. for Dan Foam/Tempur på Fyn, der i dag er verdens største 
madrasfabrik. * 2002 overtog Knud Erik aktierne i familievirksomheden, Carl Hansen & Søn, som han siden har 
ledet. Virksomheden har i dag en omfattende produktion af arkitekttegnede møbler fra en 37.000 kvm. virksomhed 
i Gelsted på Fyn, og desuden har Carl Hansen & Søn i september 2017 overtaget en stor møbelfabrik i Vietnam, 
hvorfra virksomheden nu fremstiller inden- og udendørs møbler til hovedsagelig USA, UK og Tyskland * Carl 
Hansen & Søn Holding beskæftiger i dag omkring 1.700 medarbejdere. 

Fritid: Den sparsomme fritid går hovedsagelig med at slå græsset, når det gror, i haven rundt om Hellerup Gods 
udenfor Ringe på Fyn, hvor familien bosatte sig i 2003. Derudover rejser han meget imellem sine salgskontorer 
verden over. 

Privat: Gift med dr. med, PhD, Inger Marie Jensen Hansen, der efter sin pensionering som overlæge nu er ansat 
som direktør for Carl Hansen & Søn Retail A/S. 4 børn: 2 af dem, Mark og Morten, er allerede fløjet af reden, den 
næstældste søn er ingeniør og arbejder på fabrikken i Vietnam, og den yngste læser ledelse og marketing 
kommunikation i Aarhus. 

jeg blev heldigvis et par uger efter kontaktet af 
navnkundige, personalechef Gunnar Engelmann om, at 
der var kommet afbud fra en af eleverne, der var ansat. 
Hvis jeg sprang til med sekunds varsel, kunne jeg 
komme med på holdet alligevel. Det gjorde jeg. I øvrigt 
har jeg senere i ØK mødt ham, der sprang fra, og fik så 
lejlighed til at takke ham for, at jeg så kunne få chancen.

Talen som vækstvinder – næste år
-Og hvad er pointen i din vækst-vindertale, du allerede 
har i baglommen, til næste år?

-Vi lægger løbende på herhjemme senest med 
overtagelsen af Søborg Møbler, således at vi nu også 
har Børge Mogensen i produktion bl.a. klassikeren 

Ruder Konge Stolen. Samt alle de internationale tiltag, 
hvor vi f.eks. netop har indgået en aftale med den meget 
ansete amerikanske designer, Brad Ascalon. Og når der 
spørges til min vækstvinder tale næste år, kommer jeg til 
at understrege betydningen af de internationale 
ambitioner, mod og visioner, som en over 110 år 
gammel familievirksomhed, som her, skal turde satse 
på. 

Min ambition er helt klart, at fjerde generation skal drive 
familievirksomheden videre, når jeg om mange år kan 
overlade det hele til dem. Og så vil jeg i talen også 
fokusere på det, jeg tog med mig fra ØK: - Sørge for, at vi 
har en konkurrencedygtig international størrelse ad den 
visionære, ordentlige vej. Altid.� � JBJ+ELJ

Knud Erik Hansen med to vigtige holdepunkter i sin karriere: 
ØK globen i baggrunden og et af hans nuværende guldæg, 
Wegners designklassiker, Y-stolen, fra Carl Hansen & Søn. 
(Foto: Erik Ljunggren).

Fanny og Bjørn (tidligere DUMEX og meget andet i ØK 
fra elevårgangen 1966) har været herhjemme i 
Danmark flere uger denne sommer. 

Ved et besøg i Asia House kunne Bjørn fortælle om, at 
de nu er klar med et tredje, meget flot fotoværk med 
deres hjertesag, ” Asia Wildlife, A Journey to the Forests 
of Hope”. 

Første bidrag var et nu udsolgt Panda-værk, derefter i 
ØK Bladet tidligere omtalte, ”A Visual Celebration of 
Borneo´s Wildlife”, som også er solgt rigtig godt til fordel 
for Fauna og Flora International. I det nye værk sætter 
de fokus på otte bevaringsprojekter for skove, natur og 
dyreliv i hele Asien (se www.amazon.co.uk). 

På billedet til venstre her ved artiklen viser Bjørn et af 

sine favoritmotiver i seneste udgivelse, elefanter på 
begge bredder 
v e d  e n  fl o d  i 
Bardia National 
Park, Nepal.
Bjørn kommen-
terer: - Dét motiv 
b l e v  t i l  e f t e r 
mange  t imers 
musestille venten 
s a m t  h e l d  o g 
tå lmod ighed  i 
samarbejde med 
lokale hjælpere. 
Jeg kom ti l  at 
tænke på, at den 
tålmodighed og 
i n s i s t e r e n  p å 

Nyt flot Asien-fotoværk fra Fanny Lai og Bjørn Olesen 

lokal kontakt var da noget, jeg tog med mig fra ØK…. 
Her kunne undertegnede sammen med seriens med-
forfatter, Jens Bjergmose, ikke dy sig for inspira-tion til, 
at det bør Bjørn fortælle meget mere om til næste 
udgave af ØK Bladet i serien, hvor gæsten i denne 
omgang er Knud Erik Hansen, som det fremgår af 
artiklen herover.

Dét bliver så en af redaktionens julegaver i 
december. �
 
                                     ELJ
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