
Fremragende	  bog	  om	  Grundfos	  
	  
Birgitte	  Erhardtsen	  har	  skrevet	  en	  afslørende,	  spændende	  og	  loyal	  bog	  om	  Niels	  Due	  Jensen,	  
der	  i	  dag	  sidder	  i	  spidsen	  for	  den	  velpolstrede	  Poul	  Due	  Jensen	  Fond,	  der	  ejer	  	  
pumpevirksomheden	  Grundfos	  med	  hovedsæde	  i	  Bjerringbro.	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  /	  Horisont	  Gruppen	  a/s	  
	  
Arvtageren	  –	  Niels	  Due	  Jensen	  
Birgitte	  Erhardtsen	  
Gyldendal	  Business	  
345	  sider	  
300	  kr.	  
	  
******	  	  (seks	  stjerner)	  
	  
Julegaven	  er	  hjemme	  til	  de	  familiemedlemmer,	  der	  interesserer	  sig	  for	  
erhvervsvirksomheder	  og	  biografier.	  Bogen	  om	  Niels	  Due	  Jensen	  –	  Grundfos-‐stifterens	  søn	  –	  
fastholder	  læseren;	  man	  vender	  spændt	  den	  næste	  side,	  selvom	  det	  er	  over	  sengetid.	  Birgitte	  
Erhardtsen	  kommer	  tæt	  på	  et	  usædvanligt	  menneske,	  som	  har	  gjort	  en	  forskel	  for	  Danmark.	  
	  
At	  arbejde	  med	  bæredygtighed	  er	  en	  del	  af	  Grundfos’	  DNA.	  Omsorg	  for	  mennesker	  –	  både	  
medarbejderne	  internt	  i	  virksomheden	  og	  de	  mennesker,	  som	  pumperne	  kan	  hjælpe	  over	  alt	  i	  
verden	  –	  var	  afgørende	  for	  Poul	  Due	  Jensen	  og	  senere	  for	  sønnen,	  som	  i	  en	  alder	  af	  bare	  33	  år	  
overtog	  virksomheden	  ved	  sin	  fars	  tidligere	  død.	  	  
	  
Niels	  Due	  Jensen	  har	  løftet	  arven	  på	  imponerende	  vis,	  og	  Grundfos	  er	  i	  dag	  en	  
verdensomspændende	  koncern	  med	  17.000	  medarbejdere.	  Niels	  er	  ligesom	  faren	  uddannet	  
ingeniør,	  og	  det	  er	  udvikling	  og	  innovation,	  der	  har	  haft	  hans	  store	  interesse	  livet	  igennem.	  At	  
styre	  finanserne	  har	  han	  gladelig	  overladt	  til	  andre.	  Det	  var	  da	  også	  omsorgen	  for	  
medarbejderne	  og	  ønsket	  om	  stadig	  at	  have	  indflydelse	  på	  produktudviklingen,	  der	  gjorde,	  at	  
Niels	  Due	  Jensen	  havde	  svært	  ved	  at	  slippe	  taget	  i	  virksomheden.	  
	  
Bogen	  fortæller,	  at	  Niels	  Due	  Jensen	  nødigt	  slap	  styringen	  af	  den	  daglige	  drift	  og	  i	  mange	  år	  
undveg	  at	  skifte	  rollen	  som	  topchef	  ud	  med	  rollen	  som	  formand	  for	  Poul	  Due	  Jensen	  Fonden.	  
Og	  man	  forstår	  ham.	  Han	  har	  kæmpet	  for	  virksomheden	  hele	  sit	  liv;	  samtlige	  døgnets	  timer	  
har	  stået	  i	  virksomhedens	  tegn.	  At	  acceptere,	  at	  man	  har	  nået	  en	  vis	  alder	  og	  bør	  give	  stafetten	  
videre,	  er	  samtidig	  et	  farvel	  til	  en	  identitet.	  Og	  når	  arbejdet	  har	  fyldt	  det	  meste,	  hvad	  er	  det	  så	  
lige,	  man	  skal	  bruge	  sin	  tid	  til?	  	  
	  
Det	  er	  forfatterens	  fortjeneste,	  at	  hun	  også	  tager	  læseren	  med	  ind	  i	  magtens	  korridorer	  og	  
fortæller	  den	  dramatiske	  historie	  om	  magtkampene	  dér.	  Og	  det	  er	  Niels	  Due	  Jensens	  
fortjeneste,	  at	  han	  på	  forhånd	  har	  givet	  forfatteren	  håndslag	  på,	  at	  hun	  havde	  frie	  hænder	  til	  at	  
skrive	  den	  historie,	  hun	  fandt	  var	  den	  sande.	  
	  
Grundfos	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  fondsejet	  virksomhed,	  der	  gennem	  ansvarlighed,	  engagement	  
og	  innovation	  har	  kunnet	  skabe	  store	  resultater	  på	  alle	  områder:	  vækst,	  indtjening,	  



arbejdspladser	  og	  konkurrenceevne.	  Bogen	  giver	  glimrende	  eksempler	  på	  skilleveje,	  
virksomheden	  har	  stået	  i,	  og	  hvor	  tiden	  har	  vist,	  at	  Niels	  Due	  Jensen	  tog	  den	  rigtige	  beslutning.	  
	  
For	  eksempel	  var	  koncernledelsen	  samlet	  i	  1994	  for	  at	  ta’	  en	  vigtig	  beslutning.	  Skulle	  
Grundfos	  satse	  på	  Kina	  eller	  ej?	  Og	  hvor	  stort?	  Meget	  pegede	  i	  retning	  af,	  at	  Kina	  var	  på	  vej	  til	  
at	  blive	  et	  nyt	  stort	  marked,	  men	  spørgsmålet	  var,	  hvornår	  Grundfos	  for	  alvor	  skulle	  satse.	  Der	  
var	  jo	  altid	  en	  risiko	  for,	  at	  man	  kom	  for	  tidligt.	  Den	  juridiske	  chef	  foreslog,	  at	  Grundfos	  
byggede	  en	  pumpefabrik	  i	  Suzhou	  i	  Kina	  og	  etablerede	  en	  større	  salgsorganisation.	  De	  øvrige	  i	  
ledelsen	  var	  ikke	  klar	  til	  det,	  men	  Niels	  Due	  Jensen	  skar	  igennem	  og	  bevilgede	  10	  	  
millioner	  US	  dollar.	  Det	  kunne	  være	  gået	  helt	  galt!	  	  	  
	  
I	  2011	  er	  det	  nemt	  at	  se	  i	  bakspejlet,	  at	  Niels	  Due	  Jensens	  mavefornemmelse	  for	  Kina-‐
satsningen	  var	  helt	  rigtig,	  og	  samme	  fornemmelse	  lå	  til	  grund	  for	  succesfulde	  opkøb	  af	  
udenlandske	  pumpevirksomheder.	  
	  
Virksomheden	  har	  også	  ledelsesmæssigt	  gået	  foran	  med	  selvstyrende	  produktionsgrupper	  og	  
med	  Total	  Quality	  Management,	  Business	  Excellence	  og	  Score	  Card-‐systemer	  for	  at	  skabe	  
kontinuerlige	  forbedringer.	  Ifølge	  Niels	  Due	  Jensens	  opfattelse	  skyldes	  
produktivitetsstigningerne	  i	  høj	  grad	  virksomhedens	  brug	  af	  selvstyrende	  grupper	  i	  
produktionen.	  	  
Det	  er	  ikke	  kun	  ledelsen,	  der	  finder	  på	  nye	  og	  smartere	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på.	  ”Grundfos	  
ser	  medarbejderne	  som	  sit	  vigtigste	  aktiv	  og	  betragter	  de	  mennesker,	  der	  står	  nærmest	  ved	  
problemerne,	  som	  dem,	  der	  ofte	  er	  bedst	  til	  at	  få	  øje	  på	  dem	  og	  løse	  dem,”	  siger	  Niels	  Due	  
Jensen	  i	  bogen.	  
	  	  
Om	  forfatteren:	  
Birgitte	  Erhardtsen	  er	  erhvervsjournalist	  og	  forfatter	  til	  en	  række	  bøger	  blandt	  andet	  
”Milliardærklubben”	  og	  ”Erik	  Damgaard	  –	  Rigdommens	  pris”.	  
	  
	  
Citat	  
	  
”At	  lede	  mennesker	  handler	  om	  samarbejde	  og	  tillid”	  
Niels	  Due	  Jensen	  
	  
	  


