Til:

Assens Kommune

Att.:

Kulturudvalgsformanden

Co:

Byrådet

Fra:

Toldstrupselskabet

Vedr.:

Genstande fra det nedlagte museum "Mands Samling"

Museum Vestfyn har i forbindelse med beslutningen om at nedlægge det private egnsmuseum "Mands
Samling" og den efterfølgende rømning af ejendommen Damgade 26 aldrig fundet det ulejligheden værd at
kontakte stifteren Anton Jensens efterkommere med det for alle andre naturlige spørgsmål, om der i
samlingen var genstande, som havde familiemæssig interesse.
Som det nok er de fleste byrådsmedlemmer bekendt, afholdt Toldstrupselskabet, som nu er ejer af
ejendommen, fredag den 18. august og i overensstemmelse med selskabets formål årets mindearrangement
for Toldstrup.
Et arrangement, hvor Toldstrups børn naturligvis var blandt dagens mange gæster. Og hvor de endnu engang
medbragte værdifulde effekter som gave til Toldstrupselskabets projekt "Toldstrups Hus".
Under besøget i deres fars barndomshjem, hvor jeg viste dem, hvor langt vi er nået, blev spørgsmålet om
deres farfars slægtsbog endnu engang bragt på bane.
Slægtsbogen var af deres farfar Anton Jensen påført den klausul, at den aldrig må udtages af ejendommen,
og jeg har som formand for Toldstrupselskabet for længst lovet familien at drage omsorg for, at den af
Museum Vestfyn genudleveres, så familien kan studere den, når de gæster deres fars barndomshjem her i
Assens.
Dette ønske eller krav - om man vil - er for længst fremsat over for Museum Vestfyn, men aldrig opfyldt,
endsige besvaret.
Jeg henstiller derfor til kulturudvalgsformanden, som er Assens Kommunes og dermed borgernes
repræsentant i bestyrelsen for Museum Vestfyn, om at drage omsorg for, at dette ønske/krav øjeblikkeligt
opfyldes/effektueres.
Og i samme forbindelse drage omsorg for, at Museum Vestfyn som aftalt på et møde afholdt i Toldbodhus
den 8. august 2016 til Toldstrupselskabet uden yderligere udsættelse udleverer en komplet liste over samtlige
effekter, der forefandtes i museet "Mands Samling" med henblik på selskabets bestyrelses egen vurdering af,
hvad der eventuelt kunne have interesse for selskabet i dets arbejde med i ejendommen at etablere
mindestuer for Toldstrup og et museum, der formidler viden om besættelsestiden, som den blev oplevet i det
vestfynske område.
Assens, den 30. august 2017
for Toldstrupselskabet
Preben Find,
formand

