
Mindeord 
Aage Lauritsen ( 1909-1995) 

Den 23. december 1995 døde Historisk Samfunds tidligere formand, 
konsulent Aage Lauritsen, Ulbølle, i en alder af 86 år. 

Aage Lauritsen blev født i Vejle. Som ung arbejdede han på Elang
stedgård og kom senere til Banankompagniet i Odense. Midt i 
1950'erne blev han konsulent for Svendborg Amts Frugtsalgsforening 
og flyttede til Sydfyn, hvor familien en årrække boede på Røde Mølle. 
Senere arbejdede han for lokalafdelingen af Dansk Frugtavl og sidst 
for Dansk Erhvervs Frugtavl på Fyn. 

Fra sin tidlige ungdom var Aage Lauritsen levende historisk inter
esseret. Sønderjyllands historie stod vel nok hans hjerte nærmest, men 
da skæbnen førte ham til Fyn, blev det denne øs historie, der i væsent
lig grad kom til at nyde godt af hans rige evner, både som historiker 
og som organisationsmand. 

I mange år var han medlem af bestyrelsen for Svendborg og Om
egns Museum, en tid som næstformand, og da han trådte tilbage, blev 
han udnævnt til æresmedlem. Han var medlem af Museumsrådet for 
Fyns Amt og sad i bestyrelsen for Lokalhistorisk forening for Ege
bjerg kommune. 

Aage Lauritsen havde et skarpt blik for et landskabs forskellige ter
rænformer, og de vejforbindelser, som fra gammel tid udsprang deraf. 
Han blev forfatter til en række artikler, offentliggjort i Vejle Amts 
Aarbøger 1945, Fra Viborg Amt 1975, Sønderjysk Månedsskrift 1986. 
I 1971 offentliggjorde han i Sønderjyske Årbøger »Volden og den 
glemte vej. Et bidrag til Dannevirkes bygningshistorie«, og samme år 
modtog han Dansk Historisk Fællesforenings Årbogspris . 

I 1970 blev han formand for Historisk Samfund for Fyns Stift, og 
han blev foreningen en god formand. Han var en gudbenådet fortæl
ler og udnyttede til fulde denne evne som leder af samfundets ud
flugter gennem en årrække. Han og hans hustru Else havde altid på 
forhånd kørt turene igennem, så enhver detalje var gennemgået og 
gennemtænkt. Deltagernes udbytte var stort. Senere ledede han også 
en række historiske ture til udlandet i privat regi. 

Aage Lauritsen trak sig tilbage som formand for Historisk Sam-
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Konsulent 
Aage Lauritsen, 
formand for 
Historisk Samfund 
for Fyns Stift 1970-83. 

fund for Fyns Stift i 1983, og foreningen udnævnte ham ved samme 
lejlighed til æresmedlem. 

Det lå Aage Lauritsen meget på sinde, at det brede folkelige ind
slag i de amtshistoriske foreningers ledelser ikke skulle blive fortrængt 
af professionelle historikere. I kraft af sit store arbejde med lokal
historie kunne det folkelige oplysningsarbejde ikke få nogen bedre 
repræsentant end Aage Lauritsen. 

Vi, der gennem en årrække havde et nært samarbejde med ham, vil 
mindes ham med respekt og glæde. 

Jens Mollerup 
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