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Arvtageren Birgitte Erhardtsen Hent PDF En biografi om Niels Due Jensen, som i mere end en

menneskeralder har stået i spidsen for en af Danmarks mest beundrede virksomheder, pumpegiganten
Grundfos i Bjerringbro. Niels Due Jensen var klart undertippet, da han som bare 33-årig overtog

virksomheden ved sin fars tidlige død. Men stik mod forventningerne bankede han - drevet af ubændig
ambition og pligtfølelse overfor faren - Grundfos op fra at være en overvejende dansk virksomhed med tusind
medarbejdere til en international og verdensomspændende koncern med 17.000, som i dag er forbillede for
dansk industri, når det gælder miljø og socialt ansvar. Som sin far er Niels Due Jensen temperamentsfuld og

karismatisk, men også et meget emotionelt menneske, som oftere træffer beslutninger på sin
mavefornemmelse end på kølig analyse og drives af kristne værdier som tolerance og omsorg for andre - men
alligevel står benhårdt på sin ret, når det gælder. Han har været hvirvlet ind i voldsomme begivenheder om
korruption i Saddam Husseins Irak og i et dramatisk opgør med Fogh-regeringen om Jyllands-Postens

Muhammed-tegninger. Dertil kommer slagsmål med naboer til hans gods i Midtjylland,hvor han kæmper for
sin laks og sine kronhjorte. Bogen løfter sløret for en hidtil ukendt kamp bag kulisseerne i Grundfos om
magten i den familie- og fondsejede virksomhed. Et opgør, som Niels Due Jensen foreløbig har tabt til

Grundfos' nye stærke mand, vennen Lars Kolind. Men tredje generation med Dueblod i årerne står klar til at
tage over ...
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