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Den kendte jyske modstandsmand og nedkastningsleder – Toldstrup.

Toldstrup blev født den 30. juni 1915 i Ladegårdsgade i Assens. Hans døbenavn var Anton
Ingersøn Jensen.
Toldstrup tog realeksamen i 1931. Blev elev på Haderslev Toldkammer i 1932. Senere
flyttede han til Holstebro. Den 1. juni 1935 blev han forflyttet til Randers som told-
medhjælper. Her kom han på session og blev taget til Livgarden. Indkaldt maj 1936 til
livgarden i København. En af hans foresatte var kaptajnløjtnant Schalburg (senere SS officer,
chef for Frikorps Danmark). Toldstrup blev hjemsendt som kornet. Fik derefter stilling som
toldmedhjælper i Skive.
Da krigen brød ud efterår 1939 blev Toldstrup atter indkaldt og udnævntes til løjtnant i
Garden. I april 1940 oplevede han som officer fortvivlelsen over ikke at måtte kæmpe mod
tyskerne. Dette har han beskrevet i bogen: Uden kamp – ingen sejr.
Det var den jyske modstandsleder, Flemming Juncker, der opfandt navnet til sin elev og
efterfølger Toldstrup. Kort efter stod Toldstrup for de første modtagelser af faldskærmsfolk
og våben leveret med RAF våbenflyene fra England til egnen nær Skive. Det udførte han så
dygtigt, at han i marts 1944 blev udnævnt til leder af alt modtagearbejdet i Jylland. Samtidig
var han en overgang leder af modstandsarbejdet i Region I, Nordjylland.
Fra den tid var Toldstrup i aktivitet inden for modstandsarbejdet dag og nat. Han blev den
mest effektive nedkastningsleder. Denne effektivitet kom til udtryk gennem resultaterne ved
oprettelsen af 289 nedkastningspladser fordelt over hele Jylland. Over pladserne, som hver
især havde kodenavne, nedkastede de allierede flyvere, med faldskærme, nat efter nat våben
og ammunition til den efterhånden velorganiserede modstandsbevægelse. Dæknavnet Told-
strup var ikke tilstrækkelig i længden. Navne som Eskildsen, Kjeldsen og Støvring blev an-
vendt ved nødvendige lejligheder. (Toldstrups erindringsbog 1947: ”Uden kamp – ingen sejr.”).

Tre fremtrædende jyske modstands- og nedkastningsledere – Flemming Juncker. Jens Toldstrup og Ole Geisler.

ved arbejde med illegale planer i nordjysk hovedkvarter.
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Mindesten – Nedkastningsleder i Jylland, Jens Toldstrup. Bibliotekshaven i Skive.
Stenen er rejst i 2006.

Mindesten ved Ørum flyveplads (Skive Lufthavn) – ved indkørsel til svæveflyvercentret.
Tage Nielsen, dræbt af tyskerne under operation ved modtagelse af våben.


