
Kære kollegaer, 

 

Det er noget helt specielt at være en del af LIQUI MOLY. Jeg har været 

en del af det i 31 år. Desuden må jeg på grund af min funktion som 

"Chef-partikel" også dele, tildele, fordele, deltage, og nogle gange 

har jeg desværre også andel i sager. 

At skabe stabilitet og kontinuitet, frem for alt for vores 

arbejdspladser, har været og er min fornemmeste opgave. En 

herkulesopgave, især i uovervindelige tider med høj usikkerhed, lav 

planlægningsevne og et højt risikoniveau. Samtidig har vi tilpasset 

sikkerheden på vores arbejdspladser. Vi har klaret os igennem 

enhver krise. Helt uden korttidsarbejde eller lignende. 

Konflikter og tvister har vi altid klaret ved at indgå kompromiser med viljen 

til at blive enige. Det er heller ikke nemt i en tid, hvor irritationsniveauet 

nemt bliver højt. 

Endnu værre end konstant indignation er usikkerhed og angst. Begge dele 

lammer voldsomt. Enkelte mennesker og hele samfundsøkonomier. 

Derimod har vi satset på saglighed, mod, optimisme og også vores humor. 

Og selvfølgelig det hårde arbejde. Hver dag, 24/7. Det er bedre end at 

jamre, klage og lede efter undskyldninger. 

At være en del af det hele betyder ikke at være alene. Det er grundtanken 

i min Liqui Moly-family-worldwide-filosofi. I en intakt familie tager den ene 

sig af den anden, man hjælper hinanden og sammen flytter man store ting. 

Til gavn og glæde for alle parter. Det er det vigtigste budskab, der kommer 

fra vores virksomhed. Meget vigtigere end de klassiske succeshistorier, vi 

producerer på samlebånd. Vores evner og vores vilje er kendetegnende for 

os. Nogle gange følger heldet også den flittige... Så skriver vi branche- og 

erhvervshistorie. 

Hvorfor er vi succesfulde? Hvorfor er vores kunder i hele verden glade for 

os, synes vi er sympatiske og køber vores produkter? Naturligt nok, vores 

koncepter og strategier passer præcist til vores forretningspartneres og 

forbrugeres behov og ønsker. Men hvad ellers? Anstændighed, 

retfærdighed, respekt, tolerance, anerkendelse, omsorg, tillid, kærlighed. 

Det er kernen i vores specielle måde at arbejde på. Det er vores værdier og 

principper. Vi har gjort det i årtier. Det skaber ikke kun succes, men også 

velstand, venskab og fred – for os og vores kunder. 

Men 31 år er nu også en lang periode. Især når man giver alt... tid, hjerne, 

ubetinget indsats. Hjerteblod og kvaler ligger tæt sammen... Det er svært 

at stoppe. Især med noget, man elsker. Men jeg gør det nu og går ud af 

forretningen og ind i et nyt, forhåbentligt ligeså spændende kapitel i mit 

liv. Jeg lader mig overraske, hvad fremtiden måtte bringe. Som min sidste 

arbejdsdag har jeg valgt den 22.2.2022. Det er nemt at huske. :-) Indtil da 
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kører vi selvfølgelig videre sammen for fuld gas. Der er masser at gøre! De 

resterende måneder vil jeg jo gerne nyde sammen med jer i fulde drag.  

Jeg drømmer ofte om at gøre noget nyt og andet efter alle årtierne (i alt 

har jeg jo allerede næsten 50 arbejdsår på bagen) - på trods af al den 

kærlighed jeg har til alle de mennesker, jeg har haft mulighed for at arbejde 

sammen med, og som har givet mig meget. 

Det føles, som om jeg forlader min store kærlighed, helt præcist ved, at jeg 

savner den på brutal vis, men at det alligevel skal være... Jeg har ofte spurgt 

mig selv, om jeg ganske enkelt er forelsket i dette firma og arbejdet, eller 

om jeg simpelthen er besat af det... Den lidenskab, der skaber lidelser... 

Det er uundgåeligt, hvis man går så euforisk og frenetisk til værks, som vi 

gør. Og ikke altid har man styr på sine følelser – snarere omvendt. Som det 

nu er med afhængighed... 

Jeg vil (endelig) være min egen herre igen. Det går ikke at udleve 

selvbestemmelse og frihed som erhvervsdrivende. For mange 

begrænsninger og for mange mennesker, firmaer, myndigheder og 

institutioner, der hiver og trækker i én. Hvis det så på et tidspunkt går én 

mere på nerverne end det kildrer, så er det tid til at gå. Der er bestemt 

stadig noget bag bjerget eller den næste kurve, der skal opdages og 

opleves... Og på den måde vil jeg helt enkelt starte min resterende levetid 

med et nyt kapitel. Punktligt til min 65 års fødselsdag efter vi har 

færdiggjort og offentliggjort balancen 2021. 

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har gået rundt i livet uden 

bekymringer, uden ansvar og med stor lethed. Det er ikke arbejdet med de 

helt almindelige opgaver og problemer, der har slidt på mig, det er 

bekymringerne, frygten, men også skuffelserne, smerterne og nogle gange 

endda desperation og vrede. Sådan er det, når man er så følelsesladet, som 

jeg er, og pligtopfyldelsen går frem for alt andet. Upålidelighed, sløseri, 

dovenskab og arrogance fylder mig med rædsel. Dumhed, hjerteløshed, 

intolerance, inklusive had og hetz... Der er mange ting, der kan gøre mig 

gal i skralden. Hellere Love Storm end Shit Storm! Eller som vi 

proklamerede i min ungdom: "Make love, not war." Altid lettere sagt end 

gjort, i denne verden og i forretningslivet. 

Somme tider tænker jeg, at det er et lille mirakel, hvor langt jeg 

overhovedet er kommet relativt forskånet... Det er helt sikkert også takket 

være jer, der har givet mig stor styrke og stabilitet – i stor udstrækning 

gennem venskab. Det vil jeg sige mange tak for!! 

Noget, der kendetegner denne verden er forgængelighed. Ingen kan holde 

på det, man har, eller blive ved med at være, den man er. - Denne sætning 

kender I. Det har vi mennesker svært ved at forstå. Alt har sin ende, intet 

er vedvarende. Vores dage i denne verden er nu engang talte. Jeg synes 

fortsat, at livet er en gave, som jeg er meget taknemmelig for. Og derfor vil 

jeg gerne pakke denne gave helt ud, inden den slutter. 



Min hengivenhed for jer og mine følelser for mit livsværk, for mit barn, 

Liqui Moly/Meguin, vil aldrig tage ende. Men personlige følelser og daglig 

virksomhedsledelse er to par sko. Dybe venskaber har udviklet sig gennem 

tre årtiers inderlig samhørighed med virksomheden, alle de kære 

mennesker og vores kunder verden over. Venner og venners børn – 

ligesom slægtninge – arbejder hos os eller hører til vores kunder. Vi har alle 

sammen fået firmaet godt placeret. Vi vil også kunne klare fremtidens 

udfordringer på en robust og fleksibel måde. 

Det skyldes så i mindre grad mig, men de fantastiske medarbejdere, det 

højt motiverede, loyale, myreflittige og dygtige team. Vær 

erhvervsdrivende. Medarbejdere. Gør noget! Afskaf uretfærdighed, og giv 

stærke bidrag til at drive virksomheden fremad. Helt uden teater og meget 

larm for intet, til gengæld målrettet og resultatorienteret. Lad jer ikke æde 

af bureaukratiets monster eller blive lullet i søvn af det kedelige 

embedsmandsspil. Søg ikke de letteste løsninger, men think big og spring 

ikke over, hvor gærdet er lavest. Hurtig og grundig. Ikke tjeneste efter 

forskrift, men gå den ekstra mil. Inspireret, ikke desinteresseret. Flittig i 

stedet for doven. Ansvarlig i stedet for "hvad rager det mig". Ikke 

ærtetællere og smålighed gør succesen til virkelighed, men derimod 

mennesker, der ser det store hele, arbejder hårdt på at nå store mål. 

Kombiner din pligtbevidsthed med sjov og glæde ved din opgave. På den 

måde kan du endda få overskud og livsglæde ud af dit arbejde. 

Min ven Günter Hiermaier vil sammen med jer alle fortsætte firmaets 

succesen, dels kontinuerligt, men også med fornyet dynamik og 

forhåbentligt mange fornyelser. Klog, menneskelig, med alle sine evner og 

sin store erfaring. 

Vores mor, Würth-koncernen og familien Würth selv står fortsat pålideligt og begejstret 

bag os, foran os og ved siden af os. 

Altså helt klart velorganiseret for en smidig og fremtidsorienteret 

overgang. Indtil da sætter vi dog endnu nogle rekorder og producerer 

endnu et par spektakulære bestsellers. Lad os komme i gang! Lad os 

komme videre! Fortsat god arbejdslyst, mine kære! 

 

De bedste hilsner 

Jeres  

 
 
 
Ernst Prost 
Direktør 


