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”Viljen til at ville avler evnen til at kunne” 
 

Et berømt citat af etatsråd H. N. Andersen (1852 – 1937) der stiftede ØK. Og havde 

eftertidens ledere af ØK efterlevet dette citat, ville vi sikkert stadig være stolte af at have 

dette selskab i Danmark.  

 

Henrik Rasmussen holdt et meget spændende men også skræmmende foredrag. Han kunne med stolthed 

fortælle, at han havde været en del af ØK i 30 år. Han startede som 17-årig og blev oplært af landets bedste 

handelsfolk med verdenserfaring omkring alle typer forretninger og afledte problemstillinger.  

Henrik havde altid forsøgt at lære ØK´s mange elever og sine egne ansatte at: 

 

”En dygtig handelsmand fisker altid i de vande 

hvor chancen for de store fisk er størst. 

Hvis han er flittig og sætter mange liner ud, 

har han maksimeret chancen for at blive heldig”. 

 

Han havde brugt to år på at skrive en bog om en sørgelige historie ”Solen gik ned over det østasiatiske 

kompagni” og udgivet den i august 2022. Bogen var skrevet for at give eftertiden kendskab til, hvor 

fantastisk Skandinaviens største firma var, og hvor mange fejl der skulle til for at begrave mastodonten. 

 

Fortællingen om ØK repræsenterer et unikt stykke dansk 

erhvervshistorie, som nutidens og fremtidens 

beslutningstagere kan lære af. Bogen beskriver flere af de 

afgørende hovedtræk i Kompagniets enestående historie 

helt fra H. N. Andersens initiativ i 1884 til Kompagniets 

endelige lukning i 2020. 

 

 

ØK havde en særlig tilladelse fra kongen til at 

måtte flage med splitflag. Vores Jens, der selv 

havde arbejdet i ØK som revisor, havde helt 

lovligt erhvervet sig et ØK-flag, som han i 

dagens anledning kunne fremvise under 

foredraget.   
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