
Har mod og viljestyrke
Axel Schur har aldrig 

duet til at omgive sig med 
rygklappere. Derimod 
har han - som gammel 
sejler - også kunnet tri-
ves fint i modvind. Hel-
digvis, for det har været
medvirkende til, at 
Schur-koncernen i dag 
indtager så smuk en posi-
tion og er så højt respek-
teret.

Axel Schur har for-
længst erkendt, at intet 
kommer af sig selv, og 
hans livs helt store styr-
keprøve kom, da kapital-
interesserne i Schur blev 
opgjort i 1955, hvorefter 
Axel Schur overtog ledel-
sen.

Det var ikke mindst 
økonomisk en voldsom 
udfordring, men Axel 
Schur havde bl. a. fra sin 
mor lært, at det var vig-
tigt at være opmærksom 
på, hvad pengene blev 
brugt til, og hvordan 
man i øvrigt fik dem tjent 
ind. Det var et stort an-
svar, der blev. lagt på 
skuldrene af en ung 
mand, hvis faglige bag-
grund var stentrykpres-
sen. Lykkeligvis havde 
han, der i sine helt unge 
år havde ført et let og 
lystigt liv sammen med 
gode kammerater, både 
mod og viljestyrke til at 
nå et resultat.

Siden hin dag, hvor 
Axel Schur satte sig ved 
roret, har firmaet udvik-
let sig til et flagskib inden 
for dansk industri.

Det er godt skuldret. 
Han vil aldrig påstå, at 
det skyldes ham alene. 
Men det har alligevel me-
get med personen Schur 
at gøre, eftersom han op

gennem årene har for-
mået at omgive sig med 
fremragende medarbej-
dere, og at han aldrig har 
været bange for at udde-
legere et ansvar.
Man vil måske sige, at 

denne gode Horsens-bor-
ger er en noget sammen-
sat natur, fordi han altid 
har haft sine meningers 
mod, og fordi han har 
haft blikket åbent for ud-
nyttelse af firmaets mu-
ligheder og derfor har 
kunnet ekspandere.
Sammen med dette 

har han haft det åbne 
sind, omsorgen for an-
dre, det glade drenge-
smil og en smittende lat-
ter, og i midten af denne 
blanding har det været 
meget afgørende for ham 
ikke at såre andre.
Axel Schur har lært sit 

fag »the hard way«. Det 
har givet ham den nød-
vendige ballast og været 
medvirkende til, at han 
gennem sin dynamik og 
menneskelighed har 
kunnet skabe tillid til og 
tryghed omkring sin per-
son.
Når man sidder i sam-

tale med Axel Schur, gæl-
der det om at holde ører-
ne stive og suge til sig fra 
et langt livs erfaring. F. 
eks. har han sagt, at det 
er hans opfattelse, at det 
er lettere at få tilgivelse 
end tilladelse. Det har 
han levet efter og haft det 
godt med. Enegænger 
har Axel Schur aldrig væ-
ret. Han henter styrke 
genmem samværet med 
andre mennesker. Man 
har på et tidspunkt prø-
vet at lokke ham til at gå 
ind i politik, bl. a. gen-
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nem en kraftig opfor-
dring til at lade sig vælge 
til Horsens byråd, men 
han har valgt at hellige 
sig virksomheden.

Det forhindrer ikke, at 
han ikke synes, at alt in-
den for politik er fryd og 
gammen. F. eks. giver 
han udtryk for, at Folke-
tinget burde slette de 
gamle love, før det lavede 
nogle nye. Bredt sagt.

Hvis man skulle gøre 
Axel Schurs liv op i 
»punkter«, dvs. nævne 
de mange ting, hvor han 
har haft indflydelse og 
det, han er blevet place-
re t  i  »udenv i rksom-
hedsk«, kunne det blive 
en lang stribe i den blå 
bog. Men det ville han be-
stemt ikke bryde sig om, 
fordi beskedenhed også 
er en del af hans natur.

Hans liv har været - og 
er det stadig - præget af 
aktivitet. Han kan slappe 
af på det dejlige Borre 
Knob få stenkast fra den 
fjord, hvis vande han har 
sejlet tyndt, men man 
kommer næppe til at op-
leve ham som der har 
nok i at sidde tilbagelæ-
net i en stol og lade ud

viklingen foregå, uden at 
han kan have en finger 
med. Selv om Axel Schur 
har trukket sig ud af flere 
gøremål, har han fortsat 
fingeren på pulsen.
Og hans evne til at om-

give sig med mennesker, 
han kan stole på, og som 
han har tillid til kan føre 
hans arbejde videre, eksi-
sterer fortsat. Det .har 
igen noget at gøre med, at 
han bag sig har personer, 
som er værd at beskæfti-
ge sig med.
Til dem hører i første 

række sønnen Hans, som 
i dag står længst fremme 
i Schur-koncernen, og 
som har arvet sin fars 
fingerspidsfornemmelse. 
Det er med til at skabe en 
lykkelig tilværelse for en 
mand, der har nået så 
meget.
Axel Schur holder me-

get af Horsens, hvor han 
har tilbragt størstedelen 
af sit liv. Her er der tale 
om en to-vejs kommuni-
kation, idet Horsens i høj 
grad også sætter ham og 
hans indsats højt.
Jamen, har den mand 

da aldrig løbet sig en sta-
ver i livet? Formentlig, 
men det har ikke formået 
at skade hans menneske-
værd.
Dette portræt af en 

stor industrileder og et 
stort menneske kan må-
ske på nogle, der ikke 
kender Axel Schur, virke 
fortegnet, for rosenrødt. 
Men sandheden er den 
enkle, at Axel Schur hø-
rer til de sjældne menne-
sker, som selv i turbulen-
te situationer aldrig har 
ladet sig slå ud. Gudske-
lov for det! (P.N.)
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