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To nye direktører til Tryg 
 
Tryg har ansat Johan Kirstein Brammer som ny direktør for Privat i Danmark og 

Espen Strømme som ny direktør for Erhverv i Norge. 

 
Som led i den organisationsændring, Tryg meldte ud tidligere i dag, har selskabet ansat Johan 
Kirstein Brammer (39) og Espen Strømme (42) som direktører for de to nye forretnings-
områder, Privat i Danmark og Erhverv i Norge. 
 
Johan Kirstein Brammer kommer senest fra stillingen som koncerndirektør for TDC’s Consumer 
division samt koncernansvarlig for marketing (CMO). Han har siden 2009 haft ledende 
stillinger i TDC, afbrudt af en periode som Executive Search konsulent i Egon Zehnder. 
Tidligere har han været ansvarlig for Carlsbergs forretningsudvikling i Østeuropa og konsulent 
hos McKinsey & Co. Brammer er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har en HD 
i Finansiering fra Copenhagen Business School samt en MBA fra Australian Graduate School of 
Management. 
 
Espen Strømme arbejder i dag som rådgiver og partner i PWC Norge, og har tidligere arbejdet 
som leder i Ernst & Young samt som CFO i Hansa Borg Bryggerier. Fra 1999 til 2005 havde 
han stillinger i det daværende TrygVesta, blandt andet som Group Controller. Espen Strømme 
er uddannet socialøkonom/cand. polit. fra Universitetet i Bergen. 
 
- Jeg er glad for, at vi i forbindelse med den ambitiøse ændring af Trygs fremtidige 
organisation og ledelsesstruktur, vi i dag har meldt ud, samtidig kan byde velkommen til to så 
dygtige kapaciteter inden for hvert sit felt. Med Johan Kirstein Brammer og Espen Strømme får 
vi tilført to meget kompetente ledere, som vil blive en stor gevinst for Tryg og tilføre vores 
organisation værdifuld viden og erfaring på to meget vigtige områder for vores forretning, 
siger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg. 
 
Johan Kirstein Brammer forventes at kunne tiltræde sin nye stilling i Tryg i begyndelsen af 
februar, mens Espen Strømme vil være på plads i Bergen allerede fra midten af januar. 
 
Ny organisation i Tryg 

Tryg udsendte tidligere i dag en selskabsmeddelelse med nyheden om, at selskabet fra den 1. 
januar 2016 ændrer strukturen for den daglige ledelse. Det sker for at skabe en mere 
decentral beslutningsstruktur, der styrker selskabets omstillingsevne og sikrer, at vigtige 
beslutninger træffes hurtigere og tættere på kunderne i det enkelte, nationale marked. 
 
Med ændringen overgår de nuværende nordiske forretningsområder til nationale 
forretningsområder med nye direktører i spidsen. Med den nye struktur får hver direktør det 
fulde ansvar for at skabe resultater inden for eget forretningsområde med reference til et 
Executive Board, der udgøres af selskabets direktion bestående af koncernchef (CEO) Morten 
Hübbe, koncernfinansdirektør (CFO) Tor Magne Lønnum og koncerndirektør (COO) Lars Bonde. 
 
 
Om Tryg 

”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i 
Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, 
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medarbejdere og aktionærer. I 2014 sikrede Trygs 3.600 medarbejdere tryghed for flere end 
2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af 
TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds-
skabende formål. 
 

Kontakt 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
 
Kasper Riis, kommunikationschef 
Mobil: +45 41 77 68 34 
Mail: kasper.riis@tryg.dk 


