
Schur bød højest
Axel Schur bød 33 mill. kr. ved den første tvangsauktion over Åkjær gods: Ny auktion om seks uger

Axel Schur og hustru Anne Lise Wilmer dukkede op ved tvangsauktionen over Åkjær og skabte håb om, at godset kan forblive i 
lokalt eje. - Det er vigtigt, at bevare godset på danske hænder, sagde Horsens-direktøren. (Foto: Povl Klavsen)

ODDER - I gårsdagens 
første tvangsauktions-
runde over Akjær gods 
b ø d  d i r e k t ø r  A x e l  
Schur 33 mill. kr. for de 
forsømte herligheder. 
Men ejerinden forlang-
te ny auktion, så Hor-
sens-fabrikanten må 
vente endnu fem uger, før 
han ved, om hans drenge-
drøm går i opfyldelse.

- Jeg har lige fra barnsben 
haft en drøm om at blive ejer 
af Åkjær og sætte tingene i 
sving igen, sagde den 73-årige 
direktør, efter at han i går var 
dukket op som trold af en 
æske på tvangsauktionen i 
Odder. Sin interesse for 
Åkjær havde han bevaret som 
en dyb hemmelighed til det 
sidste.
Kæmpeformue

Axel Schur er medarbejden-
de bestyrelsesformand i Schur 
Gruppen, hvis mere end 20 
selskaber har skabt en milli-
ardformue inden for emballa-
gefremstilling.

Ifølge Børsens Nyhedsma-
gasins 1992-hitliste over vel-
stående danskere har Schur-
familien med Axel Schur som 
familieoverhoved en nettofor-
mue på 1,2 mia. kr., hvilket 
rækker til en plads som 14. ri-
geste danske familie.

Axel Schur er desuden 
norsk konsul i Horsens samt 
EF-ambassadør for Vejle amt.

Vinder-buddet på Åkjær 
kom formelt fra Schur Invest 
AIS, et selskab, som Axel 
Schur og hustru kontrollerer, 
og som råder over en egenka-
pital på mindst 175 mill. kr. 
Selskabets erklærede formål 
er at investere i ejendomme og 
virke som holdingselskab.

Kun en rival
Selv om over 200 var mødt

op på restaurant Skovbakken, 
fik Axel Schur kun én rival. 
Det var den den 44-årige di-
rektør Jørn Thorbjørn Chri-
stensen, Grenå, tidligere ejer 
af bl. a. Thorfisk AIS og Hun-
dested Fiskeindustri.

Efter at Nykredit rituelt 
havde budt sig eget pant hjem 
med 26,5 mill. kr., lagde Axel 
Schurs advokat Jørgen Han-
sen ud med et bud på 28 mill. 
kr. Thorfisk-direktøren svare-
de ved at hæve en million.

De to rivaler tog derpå fat i 
at overbyde hinanden med en 
million af gangen indtil 32 
mill. kr. Så satte de overbuds-
tempoet ned til en halv million 
hver.

Millioner til ejer
Axel Schur fik dog ikke 

hammerslag for sine 33 mill. 
kr. På vegne af ejerinden, Eb-
ba Busky-Neergaard, forlang

te advokat E. Munch Ander-
sen, Århus, ny tvangsauktion 
efter andet opråb. Datoen 
fastsattes prompte af retsfor-
mand Henrik Garlik Jensen 
til 22. juni.

Da gælden i Åkjær kun er 
28 mill. kr., betyder auktions-
buddet, at Ebba Busky-Neer-
gaard kan forlade stedet med 
den nette gevinst på fem mill. 
kr. minus omkostninger - må-
ske endnu mere, hvis Axel 
Schur skulle blive overtrum

fet på næste auktion. Indtil da 
er han bundet af sit bud, men 
til gengæld kan ingen andre 
købe ejendommen uden hans 
accept.

Drøm om Åkjær
Axel Schur afstod efter auk-

tionen klogeligt fra at kom-
mentere, om han er villig til at 
øge sit bud.

- Jovist er det spændende, 
om jeg får godset. Jeg ved også

udmærket, det koster penge, 
for jeg er endnu aldrig kom-
met gratis til noget.

Derimod ville han gerne si-
ge, at med ham som ny ejer vil 
Ebba Busky-Neergaard få til-
budt en egnet bolig andetsteds 
på godset.

- Hun skal fredes bedst og 
længst muligt, og hvis hun er 
interesseret i at blive, behøver 
hun ikke forlade stedet, sagde 
Axel Schur, der har planer om 
selv at bo på godset, hvortil 
hører 1039 hektar jord.

- Bliver vi ejere, skal der la-
ves en omfattende plan for 
istandsættelse. Jeg glæder 
mig til at sætte bygningerne i 
stand og bevare naturværdi-
erne i det skønne område. Jeg 
har lidt erfaring fra mit eget 
lille brug i Glud - nu vil jeg 
prøve kræfter med et større. 
Jeg har altid drømt om at få 
Åkjær, siger Axel Schur, der 
som dreng ofte cyklede fra 
Horsens til Åkjær for at beun-
dre godset, der dateres til mid-
ten af det 16. århundrede.

Ejeren udeblev
Ebba Busky-Neergaard vi-

ste sig ikke på auktionen, men 
lod sig repræsentere af den be-
skikkede advokat samt sin 
personlige rådgiver, fhv. fi-
nes- og landbrugsminister 
Anders Andersen.

Heller ikke Nykredits 
kontroversielle brugspant-be-
styrer, Finn Søholm Jørgen-
sen, Tåstrup, var til stede, 
men han havde dog husket at 
fremsende tilsånings-regnin-
gen på 1,1 mill. kr.

På forreste række sås til 
gengæld en anden godsejer, 
Johan Koed Jørgensen, Julia-
nelyst og Øland Attrup. Via sit 
firma, Dansk Kornlager, er 
han næststørste panthaver i 
Åkjær. Han fik sit tilgodeha-
vende dækket gennem Axel 
Schurs bud og følte sig ikke 
foranlediget til at byde selv. (
jan)
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