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H o r s e n s  
Stemningen var nærmest 
lamslået, da flaget gled på 
halv på emballage-virk-
somheden Schur Pack i 
Horsens i mandags. Direk-
tør Axel Schur var død ef-
ter kort tids sygdom, 78 år. 
Med sin menneskelige var-
me, sin dynamik og sit gå-
påmod formåede Axel 
Schur at skabe sig en posi-
tion som Horsens største 
industrimand, respekteret 
i vide kredse både her-
hjemme og i udlandet. Det 
vil kræve tid at fatte, at Ax-
el Schur ikke er mere. Det 
er ægte sorg, der følger 
ham på hans sidste rejse. 
Axel Schur var Horsens-
drengen, der ikke alene 
øvede en enorm indsats i 
de gøremål, han satte sig 
højt. Hele hans karriere 
faldt inden for Schurkon-
cernen, hvor han fik sin ud-
dannelse som stentrykker 
i 1941. Hans livs store styr-
keprøve kom, da kapitalin-
teresserne i Schur blev 
gjort op i 1955, og han over-
tog ledelsen.

Han følte det som et stort 
ansvar, der blev lagt på 
hans skuldre, og det var 
store beslutninger, han 
blev stillet overfor. Men på 
trods heraf bevarede han 
drengesindet, og når man 
var i selskab med ham, føl-
te man sig godt tilpas. Man 
har sagt, at hans glade lat-
ter kunne høres over hele 
virksomheden. Takket væ-
re en enorm indsats fra 
ham og hans medarbejde-
re blev Schur gjort til et 
flagskib inden for dansk 
industri.

Det var, som selskabet 
blev identificeret med per-
sonen Axel Schur. Han har 
altid været kendt for at ha-
ve sine meningers mod 
med blikket åbent for de 
muligheder, der kunne re-
sultere i en yderligere ek-
spansion. Kravene kom til 
ham på et tidspunkt, hvor 
virksomheden var inde i en 
udviklingsfase, som blev 
yderligere forstærket, ikke 
alene i Horsens, men også 
andre steder i landet og ik-
ke mindst i lande som 
Tyskland og Holland, lige-
som USA kom ind i bille-
det.

Et væsentligt karakter-
træk hos Axel Schur var 
hans omsorg for andre. F. 
eks. glemte han aldrig sine 
gamle medarbejdere, og 
når de fik besøg af ham, var 
det som en lysstråle i hver-
dagen. Det var også udtryk 
for den tillid, man havde til 
ham, og det var vigtigt for 
Schur at skabe tryghed for 
alle dem, han havde i sit 
brød. Axel Schur, der var 
en ivrig sejlsportsmand, 
var aldrig en enegænger, 
og der var mange, der trak 
på hans erfaringer som en 
meget vågen industri-
mand.

På trods af det store ar-
bejde, virksomheden kræ-
vede af ham, gav han sig 
også tid til at deltage i an-
det arbejde bl. a. inden for 
Handelsstandsforening-
en, og han blev den dri-
vende kraft i arbejdet for at 
få etableret og udviklet by-
ens industrimuseum. Som 
et udtryk for den respekt, 
han nød, blev han norsk 
konsul i Horsens, et æres-
hverv, som sønnen Hans

Axel Schur.
senere overtog. I 1989 blev 
han tillige EU-ambassa-
dør for Vejle Amt. De til-
lidshverv, han påtog sig, 
gik han fuldt og helt ind for. 
Hvor fremtrædende han 
end var i mange forhold, 
bevarede han også sin be-
skedenhed. Axel Schur be-
fandt sig aldrig bedre, end 
når der var noget at rive i. 
Hans aktivitetsniveau var 
højt, og han kunne bryde 
mangen lanse for at få si-
ne ideer gennemført, hav-
de en fremsynethed, som 
kom til at betyde så meget 
for den virksomhed, han 
stod i spidsen for. Han kun-
ne slappe af på sit dejlige 
Borre Knob ved Horsens 
Fjord, hvor der samtidig 
også var aktiviteter af den 
art, som omfatter et konfe-
rencecenter.
Da han fyldte 75 år, be-

sluttede han at forlade pos-
ten som formand for besty-
relsen for moderfirmaet 
Schur International A/S, 
der omfatter hele Schur 
Gruppen med 16 virksom-
heder inden for karton, fo-
lier, handel, service og ma-
skiner. Men det betød ikke, 
at man nu ikke så mere til 
ham på kartonfabrikken. 
Tværtimod var han på ar-
bejde næsten hver dag, og 
medarbejderne kunne 
glæde sig over hans blotte
tilstedeværelse. Hans 
funktioner blev overtaget 
af sønnen Hans, der i dag 
sidder på lederposten.
Axel Schur var glad for 

dette generationsskifte, 
fordi det bevarede konti-
nuiteten i selskabet. Det 
var vigtigt for ham, at et 
store firma, som han selv 
var eksponent for, blev 
videreført på en forsvarlig 
måde, og han var ikke et øj-
eblik i tvivl om, at dette vil-
le ske med den ledergrup-
pe, der var skabt, og med 
den stab af dygtige medar-
bejdere i øvrigt, som 
Schur-koncernen beskæf-
tigede. Efter sin 75 års fød-
selsdag fortsatte han som 
administrerende direktør 
og formand for Schur In-
vest.
Nu er dette dejlige men-

neske ikke mere, og sorgen 
er størst hos hans børn An-
ne Vibeke, Elsebeth og 
Hans og deres familie. Han 
vil blive utrolig savnet, 
men hans ånd vil fortsat 
være til stede, og i sorgen 
blander sig taknemmelig-
heden over at have kendt 
ham og holdt af ham. Axel 
Schur satte sig dybe spor 
både menneskeligt og for-
retningsmæssigt. Det 
glemmes ikke i hast. (P.N.)
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