Sorø Amt 1961

Bankdirektør Valdorf-Hansen
Ved Bankdirektør Valdorf-Hansens pludselige Død i August Maaned mistede Historisk Samfund for Sorø Amt igen
et Medlem af Samfundets Bestyrelse. Han var Københavner
af Fødsel, men gennem et langt Livs Virke blev han i sjælden Grad knyttet til Ringsted og Midtsjælland. Allerede som
33-aarig ansattes han i 1916 som Direktør i Ringsted Bank
sammen med tidligere Borgmester Graversen og blev efter
dennes Død en halv Snes Aar senere Bankens Førstemand.
Han traadte til i vanskelige Aar for Banken, men det lykkedes at skabe rolige Arbejdsforhold, saaledes at Banken støt
og roligt arbejdede sig op til at blive Sjællands største Bank
uden for København.
Naar Ringsted Bank inden for Provinsbankerne opnaaede
denne førende Stilling, som stadigt er bevaret, skyldes det
Valdorf-Hansens Dygtighed som Bankmand og hans Evne
til at skabe Samarbejde til alle Sider og komme i et godt Tillidsforhold til de mange Virksomheder, der efterhaanden
voksede op i Midtsjælland med Ringsted som Centrum.
I sjælden Grad forstod han sin Bys og Omegns Interesser,
og med Flid og Energi virkede han for at tjene disse Interesser. Han blev, hvad Vilhelm Andersen vilde kalde en rigtig
Ringsteder, som Byen med Rette vil mindes med Taknemmelighed.
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Det gjaldt ikke blot de erhvervsmæssige Forholds Udvikling, men ogsaa, naar Opgaver af kulturel Betydning laa for.
Hans musikalske Interesser kom Byens Musikliv til Gode,
men først og fremmest ofrede han Tid og Arbejde for, at St.
Bendt Kirke - det stolte Minde fra Valdemarernes Tid kunde bevares for Eftertiden saa smukt og værdigt som muligt. Den store Sag i sin Tid om Kirkens Frilæggelse havde
i ham en ivrig Forkæmper, og det Hverv, der var tilfaldet
ham som Formand for afdøde Købmand Langes store Legat
til Kirkens Udsmykning og Forskønnelse laa ham paa Sinde
som en Hjertesag.
Det var naturligt, at Bestyrelsen for Historisk Samfund,
da der for mange Aar siden skulde vælges en Repræsentant i
Bestyrelsen for Ringstedegnen, indstillede ham til Valg paa
Generalforsamlingen. Og dette Valg har man haft al mulig
Grund til at glæde sig over.
Han var en god Mand til at virke for Tilgang af nye Medlemmer, og i en Periode, hvor Historisk Samfunds Økonomi
var svag, forstod han blandt Amtets Pengeinstitutter at virke
for Tegning af Bidrag til de stadigt stigende Udgifter, som
navnlig Trykningen af Samfundets Publikationer krævede.
Hans venlige, muntre og vidtfavnende Væsen skabte ham
mange Venner paa Aarsmøder og Generalforsamlinger. Jeg
ved, at han der vil blive savnet og mindet med Tak.
V. Topsøe.
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