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Den 15. februar 2014 kunne Egon Richardy fejre sin 25 års jubilæum på HMI 

 

Egon er den første ansatte på HMI nogensinde. Han blev ansat godt et halvt år før 

skolens start den 6. august 1989. Lærerne og forstanderen blev først ansat pr. 1. 

august 1989. 

Egon fik stillet 6 langtidledige (det blev de kaldt dengang) fra Odder Kommune til 

rådighed, og så gik de i gang med at gøre skolen klar til, at eleverne skulle ankomme. 

Deres job var først og fremmest at få den gamle lædervarefabrik Piolet lavet om til 

værelser. Den 3 længede bygning bestod kun som fabrikshal, hvor der havde været 

symaskiner. Egon og de andres arbejde bestod i at sætte skillevægge op til 

værelserne, og når de var færdige på Piolet, så kunne de gå i gang med renoveringen 

på Bjørnkjær. 

 



Egon fortæller, at der blev brugt 36 tons gips og 4 tons spatelmasse og hertil 

kommer 238.000 skruer, så der var nok at tage fat på. 

Egon ledede suverænt holdet og deltog i samtlige byggemøder sammen med 

byggeleder og de lokale håndværkere, som var på de forskellige entrepriser. 

 

 
Som det fremgår, så var der nok at tage fat på! 

 

Egon fortæller, at han igennem de 25 år har haft 50 mennesker ansat i jobtræning og 

flexjob m.v. 

Jeg spurgte Egon, om der er noget specielt han husker, og efter at have tænkt sig om 

et stykke tid svarede han: ”Ja, det er der faktisk, men det er nogle mærkelige ting, 
man hæfter sig ved. Når jeg møder gamle elever, så kan jeg ikke huske deres navne, 
men jeg kan genkende deres stemme, og sige hvilket værelse de boede på, mens de 
var her”. 
 
En dag kom Egon sent hjem fra arbejde og gik i bad. Han lod badeværelsesdøren stå 

på klem, så han samtidig kunne høre TV – avisen. Pludselig råbte han fra badeværlset 

til de, der sat inde i stuen: ”Prøv lige at lægge mærke til, om hende der bliver 
interviewet nu hedder Line Lundgren!”. De sad og smågrinede inde i stuen, lige indtil 

intervieweren  sagde: ”Tak fordi du kom Line Lundgren!” 



 
Egon har altid knoglet på HMI, han er aldrig gået af vejen for noget arbejdsmæssigt. 

Han har virkelig været én der gik forrest, når der skulle arbejdes. Samtidig er Egon 

også en stor spasmager, og eleverne elskede det. Han var ofte julemand på skolen og 

hvert år hed luciabruden Egon Richardy. 

 

 
 

Kort efter, at vi var startet med det første elevhold, spurgte undertegnede Egon, om 

han ikke syntes, at det var uretfærdigt, at pedellen skulle ansættes før 

forstanderen. Hertil svare Egon kort og præcist: ”Du kunne da bare have læst 2  
år mere på seminariet, så kunne du også være blevet pedel!”  Og så lukkede jeg 

munden. 

 

Egon fortæller også lige en sjov historie om den nuværende forstander Peter Gordon. 

Peter Gordon kom lige fra seminariet og blev ansat som ny lærer på HMI. Han havde 

vagt og skulle sove på skolens vagtværelse. Egon stod for morgenløbet hver morgen 

sammen med sovende vagtlærer. Hin morgen havde Peter Gordon sovet over sig, og 

Egon lavede en listig aftale med eleverne. Han sagde: ” Hvis I er med på, at vi alle 
sammen lister over til vagtværelsets vindue og synger en morgensang, så slipper I for 
morgenløb i dag!”. Og det var eleverne selvfølgelig med på. 

 

Her fra redaktionen skal lyde et stort til lykke til Egon i anledning af jubilæet. 


