
Dødsfald

N. M. Wittrup.

 en alder af 74 aar er en af b
yens kendte og fremtrædende 
forretningsmand, købmand N. M. 
Wittrup afgaaet ved døden efter 
nogen tids sygdom.

N. M. Wittrup — blandt venner 
kaldet Bob Wittrup — var tredie 
generation i en kendt manufaktur-
slægt. Han var født i Horsens, og 
ved sin indtræden i familiefirmaet 
lærte han ikke mindst respekt for 
arbejdet. Uden at præstere noget 
kunne man ikke vente at opnaa no-
get. Denne gamle sanalied forblev 
en ledetraad for ham livet igennem. 
Hans bedstefar drev en stor detail-
forretning i Smedegade. Det var vist 
oprindeligt ikke meningen, at N. M. 
Wittrup skulle være gaaet ind i de-
tailhandel. Han kom imidlertid ind 
i forretningen og kom da heller 
ikke til at fortryde det, men forin-
den havde han faaet en uddannelse 
i en gros-branchen og var bl. a. 
syv aar i England. I 1916 — under 
første verdenskrig — vendte han 
hjem, fordi faderen var syg. Det 
afbrød hans uddannelse 1 udlandet, 
og hjemme i Horsens blev han saa 
direktør for tekstilfirmaet- Frølund 
& Wittrup. Han virkede som leder af 
firmaet, indtil han i 1932 kom 
ind i detailforretningen paa Søn-
dergade, der senere fik navnet „
Horsens Textillager". Den kom 
under Wittrups dygtige ledelse ind 
i en rig udvikling og videreføres nu 
af sønnerne, der allerede for aar 
tilbage indtraadte i forretningen.

I sine unge aar var N. M. Wit-
trup medstifter af Motorklubben i 
Horsens og kørte som en kendt og 
uforfærdet motorsportsmand en 
lang række præmier hjem. Blandt 
andet vandt han flere gange dati-
dens store vesterhavsløb.

Bob Wittrup, som sad i bestyrel-
sen for flere af de Wittrupske virk-
somheder, var privat et beskedent 
og stilfærdigt mennesker. Han var 
ingen ynder af store, gestus, men 
blandt venner og forretningsforbin-
delser var han uhyre afholdt. Ar-
bejdet i forretningen vedblev at op-
tage ham, indtil sygdommen ramte 
ham.

Foruden af sin hustru overleves 
afdøde af sønnerne Torben og Jør-
gen, der som nævnt viderefører den 
ansete Søndergadeforretning.
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