
"Den pumpe er ikke til at slide op!"

Hvad kan få stovte landmænd til at bruge ord som ’utrolig’, ’fantastisk’ og ’imponerende’ om en brøndborers stand på Landsskuet i Herning? 
Det kan en 36 år gammel Grundfos SP-pumpe og dens historie.

Brøndborer Svend Aage Nielsen fra Hagebro ved Karup havde som tidligere år lejet en lille stand på Landsskuet i Herning i år. Her var han omgivet af
kæmpestande med alt det nyeste, men det var brøndborerens stand, der blev et trækplaster – med et ganske enkelt virkemiddel: En gammel Grundfos SP-
pumpe med en seddel, der fortalte, at ’denne pumpe har kørt upåklagelig siden 1978, og den virker stadig’.

Og dét gør den! For den eneste årsag til, at Svend Aage havde fjernet pumpen fra dens plads i brønden på en mark ved Aulum er, at landmanden havde brug
for et større vandingsanlæg. 
”Den ku’ ha’ kørt mange år endnu,” fortæller Svend Aage, der selv installerede pumpen dengang i 1978. ”Den havde aldrig været oppe, og det er typisk for de
hundredvis af SP-pumper, jeg har sat i jorden siden jeg startede min forretning i 1970. De er ikke til at slide op.”

Det er pumpen fra Aulum ikke det eneste bevis på. Hjemme på værkstedet har Svend Aage mindst 10 SP-pumper stående, der har mere end to og tre
årtiers hårdt arbejde bag sig. Fælles for dem alle er, at de stadig ville være i drift, hvis ikke tidens tendens til større og større vandingsanlæg havde sendt
dem på pension.

Pumper uden bøvl
Svend Aage Nielsen er en meget trofast Grundfos-kunde, og det er ikke uden stolthed, han fortæller, at han for år tilbage hørte, at han var den største køber
af Grundfos-pumper til vandingsanlæg. I dag er hans enmandsfirma overhalet af større virksomheder i branchen. Det trives han nu fint med, når bare han kan
få lov til at levere den kvalitet, han er kendt for.

”Det sker da, at der er landmænd, der spørger, om ikke jeg kan finde en billigere løsning, men så er mine gamle SP-pumper jo et godt argument,” fortæller
Svend Aage. ”De får en pumpe, der holder og et mærke, hvor der står noget solidt bag. Jeg har til dato aldrig haft et pumpeværk fra Grundfos, der er gået i
stykker ved almindelig drift. Selvfølgelig kan det ske, at en brønd sander til, og det er der jo ingen pumper, der kan holde til. Det sker også, at et lyn slår
motoren i stykker, men så er der altid god service at hente hos folkene i Bjerringbro.”

Nu også med energibesparelser
Selv om Svend Aages kan blive helt nostalgisk, når han mindes de gamle SP-støbejernspumper med Wankel-motorer, længes han ikke tilbage, for de nye
generationer holder standarden, konstaterer han. 
”Og jeg har fået et ekstra salgsargument, fordi de nye pumper er enormt energibesparende. At man i stedet for 100.000 kroner måske kun skal betale
75.000 for at holde sit vandingsanlæg kørende – det er noget, en landmand kan forstå,” slutter den østjyske brøndborer, mens han læsser sin 36 år gamle
SP-pumpe ind i bilen igen.

Den skal med på Svend Aage til dyrskue i Aulum. Men han snyder nu heller ikke de besøgende for at se den nye Grundfos-generation. 
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