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Nyt fra formanden. 

Vittrup borgerforening er nu konstitueret og trukket i arbejdstøjet. Efter en god og levende generalforsam-
ling i skummesalen d. 28 januar har vi nu fået fordelt rollerne i den nye bestyrelse. Kristian Sloth, Rasmus 
Larsen og Poul Erik Kammer fortsætter på hver deres post som formand, næstformand og kassere. Line Bon-
derup-Knudsen er ny sekretær, Viggo Nielsen er sammen med de to nyvalgte, Keld Jakobsen og Kirstine Ol-
sen med til at fuldende en god bestyrelse.  
 Vi har mange gode ideer for 2013 og er straks gået i gang med at sammensætte vores medlemsblad 
som i år kommer til at fokusere på Byens 100 års jubilæum. Vi har planer om i sensommeren at markere det 
sammen med indvielsen af lokalarkivets nye lokaler som er under opbygning i Ventesalen. Økonomisk måtte 
vi i 2012 inkassere et mindre underskud og dermed tære lidt på kassebeholdningen. Det skyldes dog at vi 
har lagt nyt tag på ventesalen som koster lidt selvom der blev ydet en stor indsats af frivillige fra byen. Der 

Bestyrelsen anno 2013 

Formand: Kristian Sloth 
Børglum Klostervej 99  42717126 

Næstformand: Rasmus Larsen 
Løkkensvej 834 1. th  29385110 

Kassere: Poul Erik Kammer 
Vittruphedevej 187  98996144 

Sekretær: Line Bonnerup-Knudsen 
Børglum Klostervej 26  22578766 

Viggo Nielsen 
Børglum Klostervej 28  51223720 

Kristine Olsen 
Børglum Klostervej 16  25485052 

Keld Jakobsen 
Lyngbyvej 11   24249799 

bliver også brug for frivillige kræfter i foråret. Vi 
har støbt sokkel til et skur der skal rumme vores 
flag og udstyr samt en delvis overdækning af ter-
rassen så fremtidige arrangementer kan gennem-
føres på trods af ustabilt vejr.  Siden sidste som-
mer har vi arbejdet med tanken om at lave et 
gammeldags høstbal, lige som i Morten Korch 
filmene. Det bliver spændende at se hvad det ned-
satte udvalg kommer op med af idéer på deres 
første møde i år. 
 100 år som by, det giver da stof til efter-
tanke. Stationen som blev kikstarten til byen er her 
stadig, men banen er væk. Hvordan skal de næste 
100 år forme byen og alle de mennesker der kom-
mer til at bo her? det er svært at sige, men vi i 
borgerforeningen vil gøre vores til at byen har 
puls som er med til at give liv og grobund for idéer 
og initiativ fra de yngste til de ældste. Hvor det 
fører os hen om endnu 100 år vil jeg lade være op 
til mine kommende afløsere på formandsposten. 
Tilbage til nutiden, arbejdet kalder og vi lover at 
gøre vores bedste her og nu.  

Af Kristian Sloth 



3 



4 



5 

Tanker! En anderledes beretning fra Lokal Ar-
kivet. 
 Jeg var så heldig, at jeg i efteråret 2012, 
kom i besiddelse af den gamle smedje i Vittrup. 
Jeg havde i mange år drømt om tanken, men 
havde efterhånden set det som urealistisk. Min 
Farfar overtog smedien i 1924 efter smed Niel-
sen. Der var dengang kun en lille smedie men 
en beboelse blev opført i 1919 svarende til to 
stuer mod vejen et soveværelse og køkken mod 
syd og en forgang og baggang henholdsvis for 
og bag. Den lille smedie der var meget lavere 
end Victoria House, byggede min Farfar om i 
1930 sådan at værkstedet blev i forlængelse af 

beboelsen. 
 Der sad 6 jernvinduer i den 
gamle smedie, men da den var så lav, 
var de 3 nederste ruder muret igen. 
Disse vinduer blev genbrugt i den 
nye smedie i 1930, og da jeg i 2012 
overtog, var der kun 1 tilbage, min 
Farfar fortalte at de stammede fra en 
fabrik i Hjørring. Jeg har tidligere 
beskrevet min Farfars virke her i by-
en i bogen ”haandværkerliv i Løkken
- Vraa” så det vil jeg ikke gå nærmer 
ind på. 

Fortsætter på side 7 

Smedien år 1950 

Ca. år 1959 

Poul 
Tove 

Bitten 
Oldemor 

Roberd 
Farmor Ida 

Farfar Knud 
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FLAG: 

Skal flaget op på legepladsen 
Så kontakt Keld vedr. mær-

kedage 

 

Udlejning 

Borgerforeningens flag kan 
lejes for kr. 20,- pr. stk.  

 

Lyskæde 30 m. med hvide 
lys 100 kr. pr. gang 

 
Kontakt formanden for ud-

levering. 

 
Kontingentpriser 2013 

Husstand 120,- 
Pensionist 80,-  

Medlemsbladet kan efter d. 1. april 
købes hos Spar Vittrup 
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 Men når man står i fordø-
ren, og kikker ud mod mejeriet, 
Vestermarks og købmand Steen´s, 
og drejer lidt til højre mod brug-
sen og cykel Henning´s, (Vittrup 
gl. mejeri – Lyngbyvej 2 - Dan-
center - Spar samt Victoriahouse,) 
så kan man sagtens fornemme det 
liv der har været her for 50 – 60 
år siden. 
 At overtage en ejendom, 
hvor ens aner har levet, er meget 
specielt og meget nærværende, 
man føler sig ikke alene.  Jeg hu-
sker at min Farfar fortalte mig, at 
han under rengøringen af smedi-
en op mod juleaften i 1920érne at 
der var en forfærdelig snestorm. 
Pludselig hørte han en sær flak-
kende lyd over taget, det vidste sig 

Afsluttes på side 13 
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Juni 23. Sankt Hans bål Kl. 18:00 mødes på legepladsen hvor der er 
tændt op i grillen.  

August 3. Høstbal Stor fest som i de gamle dage. Morten Korck 
tema og alt hvad der til hører 

September 28. 100 års jubilæum / 
indvielse af lokalarkivets 

Lokal arkivet og Den gl. station holder åbent 
hus.  

December 29/11Julefrokost 
1. Advents hygge 

31. Nytårs champagne  

 På Vittrup efterskole  
Starter i kirken  efterfulgt af risengrød  
på legepladsen. Godt nytår 

Januar 27. General forsamling  
i skummesalen 

Vi spiser sammen i forbindelse med arrange-
mentet.  

Akt iv iteter  20 1 3  

Maj 5. Opstart . Bål og snobrød 19. Vi planter og sår blom-
ster 

 

Juni 2. Cykelværksted. Vi pudser 
og tjekker vores cykler. 
Måske kommer politiet 

16. Vi laver heksen til Sankt 
Hans bålet 

30. Besøg på Family farm 
fun park 

Juli Ferie Ferie Ferie 

August 11. ”maleri” til det nye skur 25. Færdiggøre malerierne  

September 8. Pizza over bål 22. Afslutning. Vi laver en 
gave til byens 100 års fød-

selsdag 

28. 100 års jubilæums fest 

Vibb ’ erne  20 1 3  

Kalender  lige til at tage ud og hænge op. 

Kom og vær med til en gang hygge for alle aldre. Vi mødes på legepladsen kl. 14:00—16:00. Der vil være forskellige 
aktiviteter for børnene og hygge omkring den medbragte kaffe kurv. Det bliver kun hyggeligere jo flere der kommer 
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at være vingerne fra Brugsens mølle der 
kom susende henover byens tage. Hvor 
de landede fik jeg aldrig fortalt.  

Telefon opkald kom fra 
brugsen, mine bedsteforældre fik senere 
telefon (nr. 50) men før den tid blev der 
ringet til Brugsen og så kom en kommis 
løbende med besked om en samtale. 

Somme tider var det falsk alarm men så fik man nok en pilsner i bagbutikken. Da 
mine bedsteforældre fik telefon var det en stor ting. Når telefonen ringede strøg 
min farmor hen til spejlet, for at se om håret sad ordentligt, inden hun tog telefo-
nen.  
 Emanuel Thomsen i Livsens ondskab syntes 
at der manglede noget da han kom tilbage til ”den 
fædrene gård” , det syntes jeg måske også, næsten 
alle er jo døde, men jeg mærker dem og den tid 
der var i Vittrup dengang. Nu kan jeg 
slæbe alt mit arve gods tilbage til Smedi-
en. Møbler, stueur og diverse andre kle-
nodier, så kommer de hjem igen.  

Skrevet af, Malermester Jesper Larsen 

Vittrup Lokal arkiv bestyres af: 

Ove Østergaard, Janne Jakobsen & Jesper Larsen 
Åbent efter aftale. 
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Vittrup Anekdoter. 

 I rigtig mange år blev Vittrup ”regeret” af en gammel sognefoged-slægt, 
som fik stor indflydelse på egnen, og som der kan fortælles  rigtig mange 
anekdoter om.  
 En af dem , Mads Jensen (1858—1923), som havde været på højskole og 
kaldte sig ”friskolemand”, fik af provsten lov til at undervise sine børn der-
hjemme, samtidig med at de gik lidt i skole i Tovbro hos mejeristens kone. Han 
havde mange tillidshverv, og da Vittrup skole blev oprettet kom han med i 
skolekommissionen på 
trods af sine synspunkter. 
En dag i høst ”tronede” 
han på et højt læs korn, og 
det var meget ubelejligt af 
en ”forhutlet seminarist” 
kom cyklende ud i marken 
for at søge et vikarjob på 
Vittrup skole. Sognefoge-
den råbte ned til ham: ”er 
du venstremand?” Jo, det 
var han da. ”er du grundt-
vigianer+” jo det var han 
også. ” Nå, så må jeg vel 
ned af læsset….” 
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