
Arven løftet gennem 150 år

Grundlæggeren af den 150-årige Schur-koncern, Johan 
Wilhelm Schur, der begyndte under beskedne forhold i 
gården bag Torvet 22 i Horsens den 2. juni 1846.

Lederen af Schur Gruppen, bestyrelsesformand Hans W 
Schur, femte generation i verdens ældste familiejede 
emballagevirksomhed. (Foto: Lars Juul)

Schurs hovedsæde på J. W. Schurs Vej i Horsens med kartonnagefabrikken Sch urpack Horsens A/S, opført i 1964/65.

Enevælde og tælleprås
HORSENS - Man kan kort sætte Schurs 150-års 
jubilæum i et historisk perspektiv ved at konstate-
re, at Danmark i 1846 blev regeret af den sidste 
enevældige konge, Christian den 8.

Petreolumslamper og levende lys klarede den 
indendørs belysning. Der var endnu godt 30 år til 
elektriciteten.

Landtransporten foregik til hest eller med hest 
og vogn. Toget var i sin spæde vorden. Først i 1847 
blev strækningen København-Roskilde åbnet. Bi-
len lå endnu 40 år ude i fremtiden. På havet var det 
fortsat sejlskibenes tid.

H. C. Andersen, Grundtvig, Kierkegaard, Inge-
mann og mange andre kendte forfattere havde 
travlt med pen og blæk. Den første skrivemaskine 
lod vente endnu 20 år på sig.

Tivoli i København var åbnet blot tre år tidligere.

Generationer af 
Schur-familien 
byggede op trods 
megen modgang

ekst: Bent Jensen

ORSENS - Bestyrel-
sesformand Hans W. 
Schur er femte genera-
tion i verdens ældste 
familieejede emballa-
gevirksomhed, Schur, som 
blev grundlagt af Johan 
Wilhelm Schur for 150 
år siden.

- Dette er ikke nogen 
kvalitet i sig selv, men dog 
et eksempel på vilje og mod 
til at løfte den opgave, som 
er gået i arv fra generation 
til generation, fastslår 
Hans Schur kort før det 
flotte jubilæum i den hæ-
derkronede Schur Gruppe 
med det tætte tilhørsfor-
hold til Horsens.

- Intet lod sig imidlertid 
gøre uden en trofast, loyal 
og dygtig medarbejder-
stab. Disse mennesker 
skylder vi en stor tak for at 
have bragt de tanker og 
den ånd videre, som blev 
skabt for så længe, længe 
siden, understreger Hans 
Schur.

Det er torvedag
Tiden skrues tilbage til 

den 2. juni 1846:
Det er torvedag i Hor-

sens. Pladsen bag Frelser-
kirken summer af aktivi-
tet. Tremmevogne skrum-
ler over de toppede bro-
sten, fyldt med friske varer 
fra landet.

Her kunne man få alt -
fra den fineste silke til det 
simpleste Nürnbergkram. 
Og der blev handlet. Hen 
over boden og ned i kurven - 
måske med lidt karduspa-
pir slået om.

I gården bag
I gården bag Torvet 22 

står en ung mand, Johan 
Wilhelm Schur, bøjet over 
sit arbejde. Gennemgår 
kritisk de små detaljer, in-
den stenen føres ind i sten-
trykspressen. Han er stolt - 
lidt spændt. I foråret havde 
han med vadsækken på 
nakken forladt sin fødeby, 
Flensborg, for at søge lyk-
ken i Horsens.

Og i dag den 2. juni har 
han åbnet provinsens an-
det litografiske værksted. 
Her lå hans fremtid - og 
specialet blev vinetiketter 
og noder.

I 36 år stod han selv ved 
pressen. Men ved årsskif-
tet 1882 var stenen blevet 
for tung, og han overgav 
værkstedet til sin 32-årige 
søn, Fritz Theodor Schur. 
Den lille virksomhed hav-
de da vundet ry som en 
dygtig og præcis leveran- 
dør. Året efter dør Johan 
Wilhelm Schur.

Dygtig og dristig
Ved faglig dygtighed og 

merkantil dristighed førte 
Fritz Schur firmaet frem til 
at blive et af landets 
største på det litografiske 
område. Hele tre gange 
flyttede han og hver gang 
til større lokaler.

Som navnet nu fortæller - 
F. Schur og Co. - Litogra

fi- Bog- & Stentrykkeri - 
Æskefabrik - var produk- 
tionen dermed også udvi-
det. Man aner de første 
svage omrids af en 
emballagevirksomhed.

Fritz Theodor Schur bli-
ver kun 55 år. I 1906 dør 
han af en hjertelammelse, 
og hans kone, Marie, kal

der de to sønner, Johan 
Wilhelm og Axel på hen-
holdsvis 22 og 20 år, hjem 
fra udlandet. De var på val-
sen, som det dengang var 
skik, efter at man var ud-
lært.

Modige og optimistiske 
fulgte de i faderens fodspor 
og slog i 1915 dørene op til

en helt ny og moderne fa-
brik for stentryk, bogtryk 
og offsettrykkeri. Snart 
installeres firmaets første 
to-farve-offsetmaskine, og 
flere fulgte efter.
Nye produkter blev føjet 

til sortimentet, bl.a. 
havregrynspakker, 
cigaræsker, skurepulver-
emballager,
mavebælter og etiketter til 
mælkekonserves, vin, øl og 
mineralvand.

Døde tidligt
Alt tegnede sig lyst, men 

hverken J. W. Schur eller 
Axel Schur fik lov til at 
blive gamle. Axel dør som 
33-årig af sukkersyge, og 
J. W. Schur bliver kun 46 
år.
Hans enke, Anna Hansi-

ne Schur, stod nu tilbage 
med virksomheden og fire 
børn i alderen fra tre til 17 
år, Torben, Axel, Else og 
Fritz.
Trods vanskelige tider 

lykkedes det hende at 
holde både beskæftigelse 
og produktion i gang - og 
samtidig være mor.En be

drift, når man tænker på, 
at netop i de år var den 
internationale krise på sit 
højeste. Men sorgen og 
pligten var nok tungere at 
bære, end hun lod nogen 
ane. Otte år senere og kun 
49 år gammel sov hun ind.

Omskiftelige år
Vi skriver nu 1938, og 

der fulgte nogle svære og 
omskiftelige år for både 
firmaet og landet. Først i 
slutningen af 40'erne går 
det fremad.
Hjulene i Horsens be-

gynder at dreje hurtigere, 
og i 1950 overtager man P. 
Christiansen A/S, en stor 
og velanskrevet virksom-
hed i København. Fritz og 
Axel er nu henholdsvis 
direktør og og salgschef.
I 1952 udnævnes Axel 

Schur til salgsdirektør, og 
den 28. december 1955 gør 
de fire aktionærer deres 
kapitalinteresser op.
Torben og Axel Schur 

overtager firmaet i 
Horsens, som herefter 
videreføres under navnet 
Brdr.

Schur Horsens. Firmaet 
beskæftiger 49 medarbej-
dere. Senere sælger Tor-
ben Schur sin aktiepost til 
Axel Schur for at hellige 
sig sin forlagsvirksomhed.

Det går stærkt
Nu går det for alvor 

stærkt. Kvinderne kom-
mer ind på arbejdsmarke-
det. Vor livsstil og - møn-
ster ændres. Selvbetje-
ningstanken fra USA når 
Danmark. Alt skal pakkes - 
praktisk og sælgende. Di-
alogen mellem forbruger og 
sælger er rykket ud på 
hylderne i butikken.

Der følger tre travle år. 
En gammel anerkendt lito-
graf isk v irksomhed i  
Odense, Hagen & Sievert-
sen A/S, overtages. En hi-
storisk ring er dermed og-
så sluttet, idet grundlæg-
gerens søn netop fik sin 
uddannelse her.

Rammerne på Åboule-
varden bliver for små. En 
stor ny fabrik opføres i 
1964/65 på J. W. Schurs 
Vej, og Hagen & Sievert-
sen flytter til Horsens.

Fleksibel sektor
En anden historisk mile-

pæl bliver købet af Hor-
sens Plasticvarefabrik A/S. 
Starten på virksomhedens 
store fleksible sektor.

Den nu internationalt 
kendte tobakspung bliver 
sat i produktion, og to ver-
dener mødes - en etiket 
indsvejset i en plastpose.

Ideerne sprudlede, og 
man mangelde maskiner 
og ingeniører til at realise-
re dem. Det førte til købet 
af Vinds Maskinfabrik -
det nuværende Thorsted 
Maskiner A/S.

Et mål var nået. Man 
kunne derned tilbyde både 
emballagen og den ma-
skinteknologi, der natur-
ligt hørte til.

Fire områder
Og i 1962 kom turen til 

udlandet. Vi er tilbage i 
Flensborg, hvor der nu 
startes produktion af to-
bakspunge.

Mange virksomheder er 
s iden kommet  t i l ,  og  
Schurs mange aktiviteter 
fordeler sig i dag inden for 
de fire områder: Karton, 
plast, maskiner og non-
packaging.

Vi bringer i de kommende 
dage yderligere en række 
artikler i anledning af 
Schur Gruppens 150-års 
jubilæum.
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