
GENERATIONSSKIFTER INDFRIER SOLIDT  
PRODUKTS POTENTIALE

Vipp er i dag en designvirksomhed i vækst. Med et produktsortiment 

der løbende udvides, og forhandlere spredt ud over Europa og USA, 

har Vipp tilsluttet sig gruppen af danske designbrands, der har vakt 

 international opsigt. Tidligere administrerede direktør og nu værende 

bestyrelsesformand Jette Egelund, har fulgt og deltaget i denne 

udvikling på nærmeste hånd. I dag har Jette Egelund videregivet 

 ledelses-stafetten til sin søn Kasper Egelund, der sammen med 

 lillesøsteren Sofie fører familievirksomheden videre.

En skæbnesvanger beslutning 

Jette Egelund er datter af Holger Nielsen, som i 1939 skabte Vipp pedal

spanden til sin kones frisørsalon. Holger Nielsen døde i 1992 og efterlod sig 

en lille virksomhed, som han stort set selvstændigt havde drevet i mere end 

40 år. Jette Egelund, der aldrig havde talt med sin far om at skulle overtage 

virksomheden, stod da overfor et afgørende valg: Skulle hun  skifte sit 

faste job og trygge tilværelse i København ud med fødebyen Randers og 

en indtræden i skraldespandsbranchen, som hun stort set intet vidste om? 

Hun valgte at tage springet, og har trods en svær start ikke fortrudt. 

En start på bar bund

De første år som virksomhedsejer var hårde. Hendes far havde igennem 

sine mere end 40 år som virksomhedsejer hverken nedskrevet eller indviet 

andre i virksomhedens arbejdsgange og processer. Jette Egelund måtte 

derfor selv trække i kedeldragten og fra bunden af lære, hvordan man 

laver skraldespande. Alligevel lykkedes det Jette Egelund at få både 

genrejst og snart udvidet sin fars gamle produktion. På de første tre år 

blev medarbejderstaben udvidet fra én til syv mand, og produktionen blev 

hurtigt så stor, at baghaven i Randers blev skiftet ud med en større fabrik 

på Lolland. 

Overdragelsen til 3. generation

Jette Egelund fulgte med produktionen østpå og flyttede i 1999 tilbage til 

København. Hun kom dermed også tættere på sine børn Kasper og 

Sofie, der dengang var henholdsvis erhvervsøkonomi og grafisk design 

 studerende. Børnene, der allerede i den svære tid efter generationsskiftet 

havde været på besøg i Jylland for at hjælpe deres mor, blev nu gradvist 

mere og mere involveret i virksomheden:

“Jeg har jo været sindssyg heldig at have nogen børn, som både er 

dygtige, er indenfor det rigtige felt og har lyst til at være med i driften af 

virksomheden.” 

Vipp i dag 

I dag har Jette Egelund overladt den daglige ledelse af Vipp til sønnen 

Kasper, mens datteren Sofie, der er bosat i New York, arbejder med at 

etablere Vipp på den anden side af Atlanten. Jette forsøger, belært af 

sin egen svære start, at gøre ejerskiftet så let for den nye generation 

som muligt. Hun har derfor stadig sin daglige gang i Vipps hovedkontor på 

Islands Brygge, København, hvor hun agerer sparringspartner for sine børn 

igennem sin funktion som formand for Vipps bestyrelse. 

Involveringen af en ny generation af Egelund slægten synes også denne 

gang at bidrage positivt til virksomheden. Sammen med sine børn og en 

engageret medarbejderstab har Jette Egelund i dag skabt en international 

anerkendt designvirksomhed, der skaber produkter til hele hjemmet. 

Fakta om Vipp

Aktivitet Udvikling og produktion af møbler

Ansatte 40

Ejerskab Jette, Kasper og Sofie Egelund

Geografisk placering Islands Brygge

Hjemmeside www.vipp.com

Vipp familien


