
Æresalumne Niels Due Jensens tale 

Lad mig starte med at sige, at jeg er overvældet og meget berørt. Tak for den store ære og hæder at 
være årets æresalumne ved Århus Universitet. Det er ikke enhver beskåret, så det er jeg dybt 
taknemmelig og stolt over. Nogle af jer kan sikkert se, at jeg endnu ikke er helt rask efter en lang og 
svær sygdomsperiode, men jeg håber I vil bære over med mig, og jeg synes at jeg er i fortsat bedring. 

Jeg er så privilegeret, at jeg hele mit liv har beskæftiget mig med noget jeg brænder for. Fra barnsben 
kunne jeg følge min far opfinde, udvikle og producere pumper, der kunne flytte vand og skabe bedre 
livskvalitet for dens brugere – med andre ord - Teknik. Jeg så, hvordan og hvor tæt han sparrede og 
udviklede sammen med medarbejderne og kunderne, så fremtidens behov og udfordringer blev løst. Jeg 
så innovation og kundefokus udfolde sig fra første parket. Jeg så nye systemer til masseproduktion blive 
opfundet på stedet. 2 Jeg så dansk teknologi bevæge sig ud i den store verden. Jeg så nye kulturer og 
nye opgaver hver eneste dag. Og jeg så en spirende pumpevirksomhed vokse. 

Senere i mit liv har jeg givet et godt bidrag til at Grundfos kunne forsætte væksten til en stor 
international virksomhed med milliard omsætning og 18.000 medarbejdere. Alt sammen båret af min 
fascination og passion for teknik, godt håndværk og ingeniørkunst. Og jeg blev smittet af samme 
entusiasme, som min far havde. Den har varet ved hele mit liv. Og den vil vare ved. Og den næres af 
noget af det vigtigste i tilværelsen, som dyrkes, forfines og systematiseres på universiteterne: 
nysgerrigheden. Nysgerrighed for at forstå, skabe nye sammenhænge, kombinere teori med praktik og 
øge ens egen og samfundets viden, så nye bjerge kan bestiges til gavn for menneskeheden. Det er vores 
nysgerrighed og vores higen efter svar, der giver os muligheden for at få indsigt og klarsyn til at blive 
klogere på os selv, mennesket, naturen, materialer og skabe nye sammenhænge. Den nysgerrighed kan 
vi ikke være foruden, og den eksisterende viden skal altid udfordres og vi skal undre os, så vi finder nye 
svar. Sådan tænker vi også på Grundfos. Det svar eller produkt, vi skabte i går – det duer ikke i morgen. 
Det skal være bedre, mere avanceret, mere brugervenligt, mere energirigtigt, mere bæredygtigt og mere 
digitalt. Vi skal udforske nye måder, hvor vores viden, teknologier og systemer kan indgå, så de er mere 
effektive og funktionelle for kunderne og for verden. Vi skal ikke blot transportere vand fra a til b, eller i 
systemer og applikationer. Vi skal behandle det, rense det og genbruge det på en smart og effektiv 
måde, der gavner høj som lav, rig som fattig - i nord og syd, i øst og vest. 

Det er mig en ære at modtage denne hæder, og jeg vil slutte med at appellere til jer alle om at pirre 
jeres nysgerrighed og entusiasme. Specielt i en tid hvor ignorance, selvhøjtidelighed og nationalisme 
trives, opfordrer jeg universiteters studerende, lærere og andet personale til at udfordre det bestående i 
jer selv og i samfundet omkring jer. Det har over de mange år været til gavn og en stor ære for Grundfos 
at arbejde tæt sammen med Aarhus Universitet om forskningsmæssige opgaver, og det har været mig 
specielt en stor glæde at få min ingeniøruddannelse fra Aarhus Teknikum i sin tid. 4 Håndens og åndens 
arbejde er hinandens forudsætninger, og at nogen skal gøre mere end andre. Så kan det være, at man 
kaldes for at være en del af eliten med en universitetsuddannelse i lommen. Tja, men at være en del af 
det er ikke en ulempe – det er en forpligtelse. Kræv at samfundet fortsat satser på forskning, læring og 
uddannelse som det vigtigste element i at skabe en bedre verden for menneskeheden. I en verden, hvor 
I bør gå forrest, så andre inspireres og følger jer. Tak for hæderen. Og for opmærksomheden.  

 


