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Formandens beretning 

2019 var 75-året for flere afgørende hændelser under 2. Verdenskrig, og det kom derfor også i høj grad ril 
at præge vort selskabs aktiviteter. 
For det samlede Europas fremtid tænker jeg her specielt på D-dagen den 6. juni 1944, hvor de allierede 
med operation ”Overlord” og med forudsete store tab iværksatte landgangen på Normandiets kyster. 
I vort eget lokalområder blev 1944 året, hvor vi på grund af de allieredes intensivering af 
bombardementerne af de nordtyske industrianlæg og udlægning af miner i Kielerbugten kom til at opleve 
den strategiske krig på nærmeste hold. 
Det skete blandt andet, når de allieredes bombemaskiner under deres natlige togter mod nordtyske mål blev 
udsat for angreb fra tyske jagere. Angreb der førte til et antal fatale styrt, som på nær et kostede alle 
besætningsmedlemmer livet. 
Allerede i 1942 var allierede fly styrtet dels ved Gals Klint og dels ved Sønderby Bjerge, 
I 1944 indtraf der fire styrt ved henholdsvis Braesholm, Gamtofte, Langøre og Emtekær. 
For hvert af disse styrt er der efterfølgende rejst mindesmærker over de dræbte, og for os var det og vil 
fortsat være en oplagt opgave med vores fane at deltage i arrangementer, hvor man lokalt ønsker at markere 
begivenheden. 
Ud over at deltage i disse opbyggede vi i Toldstrups Hus en særudstilling, hvor hvert enkelt af de omtalte 
styrt ved plancher blev beskrevet. 
I forbindelse med markeringen af styrtet ved Emtekær, som skete den 22. maj 1944, fik vi i Toldstrups Hus 
besøg af seks nuværende piloter fra Royal Airforce. 
Et besøg der har ført til, at vi har bibeholdt kontakt til lederen af gruppen Squadronleader Mike Waring, 
som har adgang til Royal Airforce` omfattende arkiver. 

4. maj-arrangementet 
Blev gennemført anderledes i forhold til tidligere år, da det ikke var muligt denne gang at benytte 
Skovpavillonen til den afsluttende sammenkomst. 
Årsagen var, at dagen faldt på en lørdag, hvor Skovpavillonen var lejet ud til andre formål. 
Efter ceremonien ved mindestenen i Skovanlægget samledes vi derfor denne gang i Toldstrups Hus. 
 
Toldstrups fødselsdag 
Til mindearrangementet for Toldstrup på hans fødselsdag den 30. juni havde vi endnu engang engageret 
Prinsens Musikkorps og derfor tilrettelagt et program, hvori orkesteret var involveret.  
Desværre måtte dette program ændres, da korpset som militær enhed kort forinden var blevet befalet til at 
deltage i et andet arrangement. 
Ceremonien ved mindestenen blev derfor afviklet uden musik, men også denne gang glædede Kuno Ringer, 
som er medlem af Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, os ved med sin formidable stemme som en hyldest 
til Toldstrup a capella at afsynge Frank Sinatras udødelige ”I did it my Way”.  
Som afslutning på dagen samledes de fremmødte i Toldstrups Hus, hvor cellisten Karen Valeur underholdt 
med et smukt og velvalgt repertoire.   

5. septemeber 
På flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september deltog vi med vores fane under ceremonien på 
Kogehusmolen. 
Ved et efterfølgende arrangement i Toldstrups Hus fortalte undertegnede om oplevelser som udsendt 
militær observatør i Kashmir.  

 
 



 
Museets fortsatte udbygning 
I løbet af året fortsatte tilgangen af værdifuldt materiale til museets samlinger. 
Ikke mindst til bibliotekets omfattende samling af forskellige former for litteratur.  
Historikerne Niels Birger Danielsen og Pernille Pedersen er blandt de mange, som med deres seneste 
værker har bidraget hertil.  
Blandt årets materialeanskaffelser skal nævnes en stationær computer, en printer og fire plankeborde med 
tilhørende stole.  

Aktuelle udfordringer 
For bestyrelsen er den største udfordring som tidligere konstant at fremskaffe en så tilstrækkelig økonomi, 
at udgifterne til ejendommens drift er sikret.  
Disse udgifter ligger stabilt på mellem 25.000 og 30.000 kroner årligt. 
Ikke mindst takket være donationer på 34.500 kroner har vi kunnet klare os helskindet igennem året.  
En ansøgning til Assens Kommune om støtte til dækning af denne udgift endte uden resultat. 
Vi blev opfordret til inden 1. november at fremsende en fornyet ansøgning, hvilket vi naturligvis gjorde 
med de for ansøgningen relevante økonomiske oplysninger vedlagt. 
Det blev oplyst, at ansøgningen ville blive behandlet på kulturudvalgets første møde i 2020.  
Aktuelt foreligger der endnu ingen afgørelse, og vi afventer derfor fortsat svar på vores ansøgning.  

Kort om fremtiden  
Efter opfordring fra Søren Bragh Frederiksen, som bor i Hobro, har vi indledt et arbejde med at få 
produceret en film, der skal berette om Toldstrups liv og virke som modstandsmand. 
Takket være Søren Bragh har Jyske Bank tilbudt at producere en teaser, d.v.s en film af 10 til 15 minutters 
varighed, der, som en forløber for den egentlige film skal bruges til at promovere denne og derved vække 
potentielle manuskriptforfatteres og producenters opmærksomhed. 
Til disses brug har vi udarbejdet en stikordsliste, der i tidsmæssig kronologisk rækkefølge indeholder de 
væsentligste elementer i Toldstrups liv og virke. 
Der er afholdt et møde med direktøren for Film Fyn Klaus Hansen, som efter fremlæggelsen af vores idéer 
udtalte, at han på Film Fyns vegne ville opsøge relevante manuskriptforfattere og producenter og ikke 
udelukke, at Film Fyn ville støtte projektet med 2,5 til 3 millioner kroner.  

Toldstrups Hus besøges i stigende grad af gæster fra Jylland, hvor Toldstrup havde sit virkeområde. 
Det har været opløftende at opleve, at der blandt gæsterne er et stigende antal børn og unge, og at vi i den 
forbindelse oplever, at selv børn fra 10-årsalderen finder vores præsentation både interessant og 
spændende.   
Tilsvarende oplever vi en fortsat tilgang af nye medlemmer.  
Pr. dags dato er medlemstallet 76, og det er bestyrelsens mål, at vi inden årets udgang passerer de første 
100. 
Da det endnu ikke er lykkedes os at opnå byrådets bevågenhed angående værdien af vort virke, må vi 
fortsat leve med i økonomisk henseende at skulle klare os selv, hvilket udelukkende har kunnet lade sig 
gøre takket være et antal private personers donationer. 
Jeg vil afslutningsvis takke den øvrige bestyrelse for den arbejdsindsats, der er ydet i det forgangne år. En 
indsats, der har gjort det muligt for små midler at vedligeholde vores gamle ejendom.   

Preben Find 
 19. august 2020 

 

     


