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Bestyrelsesformand i VKR Holding A/S, Søren Bjerre-Nielsen, udtaler i anledning af tidligere 

direktør Jan Lundsgaard Jensens dødsfald: 

 

Jan Lundsgaard Jensen kom til VKR Holding i 2006 som CFO efter 20 år i A.P. Møller-Mærsk 

deraf 16 år med forskellige ledelsesfunktioner. Med ophold i Australien, Singapore, Spanien og 

Belgien. Jan havde derfor en overordentlig stærk faglig baggrund, men det var hans personlighed og 

væsen, der gjorde, at vi valgte ham til jobbet. 

 

Jan var i sin væren og omgang præget af ordentlighed, dygtighed og arbejdsomhed. Han evnede 

gennem sin samarbejdsevne og sit lederskab at bestride jobbet som CFO i VKR Holding på en 

sådan måde, at det levede op til den decentrale organisation i VKR koncernen og sikrede samtidig 

disciplin i rapportering og adfærd. 

 

I 2011 valgte vi i VKR Holding at ændre vor strategi fra at være en industriel investor til at være en 

finansiel investor, og Jan var den rette mand at bede om at varetage CEO rollen til at gennemføre 

denne transformation. I første omgang ved at skære staben i VKR Holding ned til det halve. En 

opgave der blev løst på en god måde med respekt for de mennesker, der måtte forlade deres job. Og 

samtidig skabte en velfungerende enhed med de fortsættende medarbejdere, så virksomheden kom 

videre på et godt og bærbart grundlag. 

 

Efterfølgende medførte den nye strategi også, at VKR skulle ud af en række forretningsområder, 

hvor vi ikke kunne se tilstrækkelige muligheder for at skabe værdi. En opgave, som Jan løste 

forbilledligt på et tidspunkt, hvor lysten til at foretage investeringer og konsolidering ikke var den 

største blandt potentielle købere. 

 

I april 2016 fik Jan stillet diagnosen ALS, der er en aggressiv og uhelbredelig scleroseform. Og han 

måtte i august samme år, som følge heraf, forlade sin post som administrerende direktør og CEO i 

VKR Holding. Jan sov ind 10 marts 2017 i en alder af 53 år efter at være blevet angrebet af en 

infektion, som han ikke, trods medicinsk behandling, havde kræfter til at modstå.  

 

Jan vil i VKR Holding og dattervirksomheder med tak blive husket for sin solide, dygtige og 

værdiskabende arbejdsmæssige indsats, der sikrede transformationen af VKR Holding til, hvad 

selskabet er i dag. Men også for sit venlige og imødekommende væsen, sin humor og intelligens. Vi 

beundrer alle den værdighed og stoiske ro med hvilken han levede med sin sygdom og havde 

glæden af, at han stadig løbende, så godt han kunne, fulgte med i virksomhedens udvikling. 

 

Vore tanker går til hustruen Lisbeth og sønnen Daniel. 

 

Æret være mindet om Jan Lundsgaard Jensen. 

 


