
Toldstrup 105 år 30. juni 2020 

 
Et enkelt solstrejf lyser op på en stormfuld 30. juni 2020. Det er Toldstrups 105-års dag med 

samling ved mindestenen for Toldstrup på Skovvej i Assens. Med fanerne er det nærmest stenen 
Assenskredsens Garderforening, Arne Kempf er fanebærer, mens Tom Kristensen er fanevagt. I 

midten Henning Sander Andersen med Politihjemmeværnskompagni Assens’ fane. Th. Kurt 
Christensen med Toldstrupselskabets fane. Preben Find, formand for Toldstrupselskabet, har til 

lejligheden samlet ”Sagt om Toldstrup”, som her læses op: 
 
 
 

Sagt om Toldstrup 
 
Special Operation Executive (SOE) Baker Street, London 

The most succesfull receptionleader in Europe. 
Second to none. 

I Skive blev han samlingspunkt for en flok unge mænd. 

Mange år senere skrev en af dem:  ”Han var den fødte leder”. 
 
Dette skudsmål gik igen, når andre af hans folk skulle karakterisere ham. 



Frits T. Vang, SOE-agent, tilknyttet Toldstrups hovedkvarter: 

”En dygtig organisator med megen indsigt og godt overblik. Hertil kom personligt mod, 
udholdenhed og charme, og så forstod han at vælge de rette mænd til de ledende poster. Aldrig 
svigtede han sine medarbejdere. Aldrig sparede han sig selv, altid gik han i spidsen”. 

Ove Høgh-Guldberg, læge, modstandsmand, leder af våbenmodtagelsen på Horsensegnen og  
i Vesthimmerland : 

Toldstrup var i besiddelse af alle de egenskaber, som en chef skal have. Han var klog, rolig, 
beslutsom, idérig og udstyret med en ufattelig energi. Hans sind var venligt og muntert, han var 
åndfuld og morsom, fuld af lune og kunne tale med alle slags mennesker. Når man talte med 
ham, blev man helt grebet af den kraft, der strømmede fra ham”. 

Otto Lippert, modstandsmand, redaktør: 

Han fik os til at handle. Han greb ind i vores tilværelse. Og han var med til at præge vores tanker 
– og vor måde at se tingene på. Han forandrede vort liv”. 

Annie Langberg, kurerpige for Toldstrup: 

Han var charmerende og havde humor. Han elskede at grine og lave sjov. Hans arbejdsevne og 
energi var formidabel. 

Gertrud Pedersen, kurerpige for Toldstrup: 

Han var den fødte leder og kunne få folk til at gøre alt for sig, var ikke bange for at ofre sig for 
nogen. Blev en mand taget eller kom i knibe, så blev alt sat ind på at redde ham. Lige meget hvor 
stor en uddannelse folk havde i forhold til ham, så så de op til ham og fulgte hans ordrer uden at 
stille spørgsmål. 

Jørgen Hesseldahl, Stud.jur, central skikkelse under Toldstrups virke: 

”Toldstrup var for os ubestridt den bedste leder af dem alle. Han besad alle de dyder, som 
managementguruer finder ønskværdige hos en leder – plus dødsforagt. Han praktiserede 
begreberne ”management by walking around” og ”synlig ledelse” ved selv at komme rundet i sin 
store organisation. Han forstod at delegere. Sine medarbejdere betroede han store opgaver og 
stor handlefrihed til at løse dem. 
Han havde evnen til at omgive sig med gode medarbejdere. Og de var gode, fordi Toldstrup 
gjorde dem gode gennem sin måde at lede og undervise på. 

Otto Lippert, modstandsmand, redaktør: 

Han fik os til at handle. Han greb ind i vores tilværelse. Og han var med til at præge vores tanker 
– og vor måde at se tingene på. Han forandrede vort liv”. 

Jørgen Hæstrup, historiker med modstandsbevægelse som speciale: 

Han, der den 9. april ikke fik lov til at kæmpe som soldat, blev nu soldat uden uniform, og det 
kan siges om ham, at sjældent eller måske aldrig har Danmark haft en soldat, der skadede 
fjenden mere end netop ham. 

 

 



Palle Roslyng-Jensen, historiker med modstandsbevægelsen som speciale: 

”Allerede under krigen var han en nærmest myteagtig figur i de aktive miljøer, men aldrig 
kompromissøgende. Det var resultaterne, der var afgørende”. 

Flemming Juncker, Toldstrups forgænger som leder af modstandsbevægelsen i Jylland, 
tilknyttet SOE i London: 

”En meteor i vor frihedskrig. Selvfølelsen voksede med resultaterne, der var forbløffende og 
nærmest urimelige.  
Han opnåede den lykke, som er få forundt – at være på det rigtige sted, da chancen for hans livs 
indsats åbnede sig. ”En stjernestund” kaldte Juncker det sidste år af krigen”. 

 

 

Der nedlægges blomster. 

 



 

Forlægning til Toldstrups Hus, hvor Karen Valeur spiller. 

 



 

 

 

Aftenen falder på i gården ved Toldstrups Hus – og ved mindestenen. 


