
Kjære kolleger, 

 

Det å være en del av LIQUI MOLY er noe helt spesielt. Jeg har allerede 

vært en del av dette 31 år. I tillegg kan jeg som delvis sjef også dele, 

tildele, utdele, fordele og ta del. 

Stabilitet og kontinuitet, spesielt med tanke på arbeidsplasser, har 

vært og er min viktigste oppgave. En utfordring i turbulente tider 

med mye usikkerhet og lite forutsigbarhet. Det å sikre arbeidsplasser 

er alltid det viktigste. Vi har klart oss gjennom alle kriser. Helt uten 

permitteringer eller lignende. 

I stedet for konflikt og krangel satser vi på kompromisser og vilje til å 

finne felles løsninger som er gode for alle. Det er ikke alltid like lett i 

turbulente tider. 

Men usikkerhet og angst er enda verre. Begge deler kan få brutale 

konsekvenser. Både for enkeltpersoner og hele samfunnet. Det er i slike 

situasjoner vi må satse på saklighet, mot tillitt, optimisme og humor. Og 

selvsagt hardt arbeid. Hver dag, døgnet rundt. Det er bedre enn å jamre, 

klage og finne på mer eller mindre dårlige unnskyldninger. 

Det å være en del av en helhet betyr at man ikke er alene. Det er 

grunntanken bak min Liqui Moly-family-worldwide-filosofi. I en intakt 

familie tar man seg av hverandre, og hjelper hverandre og utretter store 

ting sammen. Det er til fordel og glede for alle som er involvert. Dette er 

det viktigste budskapet til selskapet vårt. Mye viktigere enn de klassiske 

suksesshistoriene som vi produserer på løpende bånd. Vår kunnskap og 

vilje er det som skiller oss ut. Noen ganger står også lykken den 

arbeidsomme bi ... Da skriver vi industri- og næringshistorie. 

Hvorfor lykkes vi? Hvorfor liker kunder over hele verden oss? Hvorfor 

kjøper de produktene vår? Selvfølgelig passer konseptene og strategiene 

våre perfekt til behovene og ønskene til våre forretningspartnere og 

forbrukere. Men kanskje er det mer? Anstendighet, rettferdighet, respekt, 

toleranse, anerkjennelse, omsorg, tillit, kjærlighet. Det er kjernen i hvordan 

vi arbeider. Det er våre verdier og prinsipper. Og dette har vi praktisert i 

flere tiår. Det skaper ikke bare suksess, men danner også grunnlag for 

velstand, vennskap og fred – for oss og våre kunder. 

Men 31 år er også veldig lang tid. Særlig hvis du alltid gir alt ... Tid, hjerne, 

betingelsesløs innsats. Hjerte og sjel og smerte er tett forbundet ... Det er 

vanskelig å slutte. Spesielt med noe du elsker. Men jeg forlater 

virksomheten nå, og forhåpentligvis går jeg inn i et like spennende og nytt 

kapittel i livet. Jeg lar meg overraske av det som kommer. Som siste 

arbeidsdag valgte jeg 22.2.2022. Det er enkelt å huske. :-) Frem til det skal 

vi fortsette arbeidet sammen som før. Det er fortsatt mye å gjøre! De 

gjenværende månedene vil jeg selvfølgelig nyte sammen med dere.  

 
 

Ernst Prost 
 
Daglig leder  
General Manager 
 
LIQUI MOLY GmbH 
 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm-Lehr 
 
 

    08. juli 2021 



Etter så mange år (det begynner å nærme seg 50) har jeg fortsatt lyst til å 

prøve noe nytt og annerledes – til tross for at jeg elsker alle dem jeg har 

fått jobbe med i løpet av denne tiden og som ga meg så mye. 

Det føles som at jeg skal forlate mitt livs store kjærlighet, og at savnet 

kommer til å bli stort, men at det likevel er riktig å gjøre det ... Jeg har ofte 

spurt meg selv om jeg bare er forelsket i dette selskapet og arbeidet her, 

eller om jeg rett og slett er besatt av det ... En lidenskap som skaper lidelse 

... Det setter sine spor når man går til arbeidet så euforisk og frenetisk som 

vi. Og det er ikke alltid man har kontroll over følelsene sine, det er ofte 

omvendt. Slik det ofte er når man er besatt ... 

Jeg vil (endelig) igjen kunne bestemme mer over mitt eget liv. 

Selvbestemmelse og frihet kan være vanskelig når man skal være 

entreprenør. For mange begrensninger, mennesker, selskaper, 

myndigheter og institusjoner trekker og drar i deg. Når det begynner å bli 

mer et ork enn en glede, er det på tide å gi seg. Og det finnes helt klart 

andre ting man kan oppdage og oppleve bak neste sving ... Det er også 

utgangspunktet mitt når jeg nå tar fatt på neste kapittel. Punktlig til min 

65. fødselsdag og etter at vi har offentliggjort resultatet for 2021. 

Jeg husker ikke når jeg sist var helt ubekymret og uten ansvar og kunne gå 

med letthet gjennom livet. Det er ikke det å jobbe med de helt normale 

oppgavene og problemene som har vært mest slitsomt. Det er 

bekymringene og angsten, men også skuffelsene, smerten og noen ganger 

også sinnet. Det er bare slik det er når du er en så følelsesladet person som 

jeg og plikten går foran alt annet. Jeg hater upålitelighet, slurv, latskap og 

arroganse. Dumhet, slapphet, intoleranse, inkludert hat og hets ... Det er 

mye som irriterer meg. Heller Love Storm enn Shit Storm! Eller slik vi sa i 

min ungdomstid: «Make love, not war.» Lettere sagt enn gjort i vår verden 

og business. 

Av og til tenker jeg at det er et lite under hvor langt jeg faktisk har kommet 

uten å ha tatt alt for mye skade av det ... Det skyldes definitivt også dere 

som har gitt meg mye kraft og stabilitet – og ikke minst vennskap og 

vennlighet. For alt dette må jeg bare si tusen takk!!! 

Et tegn på denne verden er forgjengeligheten. Ingen kan ta med seg noe 

på den siste dag. – Denne setningen er velkjent. Vi mennesker synes det er 

vanskelig å innse dette. Alt er endelig, og alt er forgjengelig. Våre dager i 

verden er nå en gang talte. Jeg synes livet fortsatt er en gave som jeg er 

svært takknemlig for. Derfor vil jeg at denne gaven skal pakkes helt ut før 

det er slutt. 

Min hengivenhet for dere alle og mine følelser for mitt livs arbeid, for 

babyen min, Liqui Moly/Meguin vil aldri ta slutt. Men personlige følelser og 

daglig ledelse er to forskjellige ting. I tre tiår med tette bånd til selskapet, 

med alle våre herlige ansatte og kundene våre over hele verden, har det 

utviklet seg dype vennskap. Venner og barna til vennene mine – vi er som 



en familie – arbeider hos oss eller er kunder. Sammen har vi bygd opp 

selskapet til det det er i dag. Robust og tilpasningsdyktig vil det også mestre 

fremtidens utfordringer. 

Det skyldes mindre meg, men mer det flotte teamet, som er en svært 

motivert, lojal, hardtarbeidende og smart gjeng. Behold 

entreprenørånden. Ta ansvar for eget arbeid. Gjør din del av jobben! 

Unngå misnøye og bidra med det du kan til bedriftens beste. Dropp 

uvesentligheter og tull og sats målrettet og resultatorientert. Ikke la 

byråkratimonsteret fortære deg, og ikke være fornøyd med det nest beste. 

Ikke heng deg opp i detaljer, men se det store bildet. Rask og grundig. Ikke 

vær en regelrytter, og strekk deg litt lenger når det er behov for det. 

Inspirert, ikke uinteressert. Flittig og ikke lat. Ta ansvar og vis at du bryr 

deg. Smålighet og overdreven forsiktighet skaper sjelden suksess. Derimot 

kreves det mennesker som ser det store bildet, som ikke er redde for å ta i 

et tak og som følger målene sine konsekvent. Kombiner pliktfølelsen med 

det å ha det gøy på jobben. Da kan du til og med realisere styrkene dine og 

livsgleden på jobben. 

Min venn, Günter Hiermaier, vil fortsette å lede selskapet med suksess 

sammen med dere alle, på den ene siden kontinuerlig, men på den andre 

siden med fornyet kraft og forhåpentligvis mange innovasjoner. Han er klok 

og menneskelig og har mange ferdigheter og stor erfaring. 

Vår mor, Würth-konsernet og Würth-familien, står fortsatt bak oss, foran oss og ved siden 

av oss. 

Alt ligger til rette for en smidig og fremtidsrettet overgang. Frem til da skal 

vi igjen sette nye rekorder og produserer enda et par nye storselgere. Det 

er bare å sette i gang! Livet går videre! Fortsett med det gode arbeidet, 

kjære kolleger! 

 

Vennlig hilsen,  

 
 
 
Ernst Prost 
Daglig leder 


