MARINE Ji'ORENINSEN

Landssekretæren.

København, den 14. Y. 1957.

Happort over Rejse til Hannover vedrørende Undersøgelser
angaacnde Tordenskiolds Dødssted.
Efter iiftale med Hr. dkibsreder R. J. J. Hal le fra Oslo under
dennes Gennernrej::,e i København medio deptember mødte jeg dkibsrederen
paa Central-Hotel i Hannover den 7de Oktober 1957 Morgen.
I ~øbenhavn havde vi trukket Linierne op for Arbejdet ced UndersøgelaG af l'ordcnskiolds Dødssted i Hildes:heim og He,jsning af en
Minde.;;ten paa dette Jted samt klarlagt og fastsla.aet dette som et
fælles dansk-norsk ~amarbejde i fuld gensidig Forstaael3e, og dkibsreder Halle var yderligere villig til at lade det af' ham udførte Arbejde og dettes videre Forts&ttelse ske i Norges Orlogsforbunds Navn
svarende til den danske Indsats gennem Danmarks Marineforening.
Norges Orlogsforbund er underrettet herom, idet dkibsreder Ralle
g e anem sit Kontor (Firma Hal le

~

Petterson) bar været i Forbind el se

rned Jakretær B,jarno Knutsen.
~orBca Orlogsforbund har paa sin di~e kontaktet Tordenskiolds
Biograf, Kommandør Bergersen i Trondbeim, som fuldtud tiltræder
planerne for dette norsk-danske Samarbejde, hvilket i Betragtning af
Kommandørens tidligere Indstilling til Tordenskiolds Kistes Anbringelse
i Holmens Kirke i København i Stedet for i Trondheims Domkirke og en
heraf følgende Animositet mod Danskerne og alt Dansk, maa siges at
være overordentlig lovende for hele Bagens videre Udvikling. Alene
det, at det underhaanden er oplyst, at Kommandør Bergersen var fore.Jlaaet til Præsident for Norges Orlogsforbund, men har afslaaet dette
'l' i 1 bud paa Grund af Alder m. m., er meget værd, Der er berved vist
Bergersen al skyldig ~espekt, men ban er samtidig udenfor de offici<: 110

Porbrmdlinger .
.Jki bsrE:1er Balle, de r fr a Dreng har været overor jen tlig "'.rorden-

skiold-begejstret" havde ved Orlogskaptein Holf ticheens Artikels
F'romkomst i norsk Aftenposten for 5. Juni 1957, faaet den samme
Tanke, som rejstes indenfor Marineforeningens Forretningsudvalg:
at Tordensh."i.olds-.Stencn maatte bringes i værdig 3tand. Paa en Re,jse
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i Tyskland i dommeren 1957 undersøgte clkibarederen cltedet og cltenen
meget nøje, men konataterede til sin overordentlige store dkuffelse,
at den af Orlogskaptein clcheen fundne 3ten var en gammel Grænsesten
fra 30-aarskrigens Dage. Duelstedet maatte søges lidt mere østlig
ikke ved Bchwarzenbusch,
km

men derimod øst for Floden Leine, ca. 17

Jyd for Hannover.
0kibs r cder Ralle har for egen Regning lader .:3ognepræsten i

Glcidingen, Hr. Rumeqapf, foretage forskellige Arkivundersøgelser
i dt~tsarkivet l Hannover, hvor nu o~saa alle Papirer og Arkivaler
fra Hild 8Sheim er samlet, samt i de lokale T{irkebøger.
I Følge disse - en Afskrift af Pastor Ri..imenapfs Undersøgelser
vil senere tilgaa fra Norge - er den historiske Udvikling som
nodenanført, og at hele 3agen dernede er blevet til en ''3ag 11 skyldes,
at der mellem Myndighederne i Hannover og Hildesbeim, som tidligere
var skarpt adskilte, opstod en Formalitetsuenighed vedrørende Dødsfaldets rette Registrering og Gebyrerne herfor.
Den berømte Duel, der for den dansk-norske Viceadmiral Peter
Wessel Tordenskiold fik en dødelig Udgang, fandt dted den 12. Novemb8r 1720, og

LJ-

Dage P.fter (17/XI) afholdtes

11

Lokaltermin 11 (Vidnefor-

hl aring ved Aastedsforretning) i Landsbyen. Gleidingen under Forsæ:i e
of Arntsvogt Hei tk1-lrnp og som Vidner :fremstod Bønderne Jochen Peters,
Berendt Ca sten og Heinrich .Plinke, der oplyste, at de den 12te om
Morge nen ved ottetiden fra den nordlige Udkant af Landsbyen havde
bemærket o n Del Personer til Hest og til Fods i "3ehlwiese", hvorfra
"noget" var løftet op fra Jorden, bragt over et Gærde og baaret til
dE)n paa "der Y.riimling" holdende firspændige Karosse og kørt bort .
.:i enere havde de med egne Ø,jne paa Jorden i "Sehlwiese", ca.

200

3kridt

fra Landsbyen 3et Blodsporene fra den nedstukne.

Naa.r Due llen har fundet J ted paa Hildesheimsk Jord skyldes det,
at 0ue 11€:r var forbudt i det engelskprægede Hannover.

Man ved at

.~trj_Jighe-:Jen m10llcm Tordcnskiol cl og Oberst Stael von Halstein fandt
dted ved et Jolskab i Hannovor, hos Kammerpræsidenten Baron G~rtz,

- 3 hvis Hus i Hannover i Dag er smukt restaureret. Stridighederne endte
med Udfordring til Duel, denne fastsattes til den 11. November, men da
Kongen af Hannover skulde rejse til England paa denne Dato, maatte
Duellen udskydes en Dag.
Duellen blev overværet bl.a. af Generalstabskirurg Wrede i
hvis Hus Tordenskiold boede. Wrede bistod ogsaa Tordenskiold, da
ban segnede for kaardostødet og sørgede for, at Liget, der var bragt
til H. cichriebors Hus i Landsbyen Rethen (i Hannover) med Henblik paa
en senere Balsamering, blev strøet med "hvicit Sand". Nogle f,rn Dage
senere blev Liget balsameret og ført til det gamle Kapel i Rethen
( Kapellet blev beskadiget under første Verdenskrig og genopbygget,
men i 2. Verdenskrig udslettet under et Bombeangreb).
Fra Myndir?;h~dernG i Hannover blev der givet Ordre til, at Liget
ikke maatte udleveres (her vr sikkert tænkt paa !tetspersonol fra
Vild e l: :i heirn), alene dc1tte, nt man paa Liget fandt Kong Frederik den
IVdes krone d e brilliantindfo.ttede Portræt, gjorde, at man var klar
over, at d e t her drejede sig om en Person af fornem Stand.
Den 18/XI ankom den danske ciøofficer, Kaptajn Conrad Ployart,
der i ,::,t:ptomber samme Ao.r havde faaet Rejsetilladelse til Hamburg,
herfra til Hannover. Ployart foretog aarnrnen med den danske Legationssekretær Jessen de fornødne Formaliteter, tog Vare paa Kongens
Portræt og sørgede for Hjemsendelse af Tordenskiolds Lig og Efterladenskaber, som fandt Jted 16/XlI fra Hannover ov e r Lubeck til
København .
.3aavidt .Pastor .H.umenapf i store Træk - det bør dog tilføjes, at
Pastoren her støttet ;:;inc Undersøgel sor paa et officielt Kort over
Egnen fr:J 1685.

De: n 7 /X 1957 to1~ j cg

SU.'Il!:ien

r:is::.)d .Ski bsred0r Halle til Gl eidingen,

hvor vi i Prt:. estegan.rden hiL,t0 paa Familien. Pn.stor Rumennpf hnr i
sine Eftcrfpr ~3lmingsc1rbejder h:.1ft megen Bist,md uf sin Frue, der er
fra -:iydslesvig, Jog ikk0 dansktalc,nde. I det hr~le taget h:u sngen
vakt megen Interesse i det lille .~o-gn og Pnstoren bar ogsaa i nogle

I
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dmanartikler i loknle Blade redegjort for sit Arbejde.
Efter at have gennemdr"lf tet dagen og faaet ovensta aende re fereret, oplyste Præsten, at han endnu manglede nogle enkelte Oplysninger, bl.a. formentes der ogsaa at væc-e et Vidneudsagn fra Gr~nsetoldvagten, fra hvis Vagthus (et gl. Vagthus paavistes, det 3kal
være r•ejst paa det 3ted, hvor det ældre Hus stod) der denGang var
god Udsigt mod "der Krurnling" (ca. 200 3kridt), endvidere var
Familien Peters Forhold endnu ikke afsluttet.
3ammen med Præs ten foretog 3kibsrederen og jeg derpaa pr.
Bil ov, til Fods en indg aaende Ekskursion i Terranet.
Først opsøgtæGrænSeskellet mellem Hannover og Hildesheim paa
Landevejen, som stadig løber mellem disse to Byer, saaledes som den
gjorde det i 1720 tæt langs Foden af Galgebakken, hvor Retben Galgen
og Gleidingen-Galgen har staaet tæt ved hinanden paa hver oide af
Grænsen.
Grænsen skærer Landevejen i ret Vinkel og forløber saa· sydover
langs den vestlige dide af Landevejen, ca. 200 dkridts Afstand fra
Grænsestenen, hvor den drej er slr..raat mod .:3W. ned over "der Kri.imling"
til ".Jehlwiese", hvorefter den følger dennes Be~rcensning i en stor
Bue mod N. - NW., idet I-Iannover her saaledes skyder en dlags Arm
ind i Hildesheim.
Pastoren oplyste, at ",::>ehlwiese" var en Eng eller sumpet Jordstrækning, hvor Bønderne tidligere havde haft 3vinehold. I vor Tid
er der paakørt Affald frH en nærliggende 3ukkerfabrik og derved er
,

\

Terrænet højnet 1 a 1}2 m og blevet mere tørt. ".3ehlwiese" bliver nu
dyrket af forskellige Bønder og Gartnere i Lodder, der gaar i ~odsat
.Ketning af de Kolonihavelodder, der i Dag findes paa "der Krumling".
Ved "Krumlingen " forstaas ·den svagt buede ca. 200 dkridt brede
J kruaning, der "krummer" sig fra Landevejen ned mod ".3ohlwieee".
I Dag er der en synlig Afsats som Overgang mellem"Krumling'' og
"oehlwiese", det maa formodes, at der i tidligere Tider har været en
Hæk eller Gærde ("Zaun"), formentlig med en Grøft foran - og det er
herover at Vidnerne har set "noget" blive løftet.
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I DiJg er 11en nordlige Del af "Krumlingen" dyrket som T(olonihaver, og flere ældre Mennesker bekræftede her de ovennævnte Terræn.forhold m.m. for os.
Der blev nu afskpidtet forskellige Afstande: til Hildesheimmer L,mdevejen; til den nordlige Del af Landsbyen Gleidingen, hvor
det yderste Hus i

~itterstrasse bar Aarstallet 1790 paa Bjælken

over Porten til Dielen, men den bageste Del af Huset var tydeligvis
meget ældre, dette kunde ses af at Murene her skiftede over fra
brændt Teglsten gennem ubrændt Lersten til lerklinede Vægge mellem
BLndingsværket.
Vidnernes Opgivelse af en

200

dkridts Afstand, Tjeneren Kolds

Opgivelse: 200 3kridt ind i det hildesheimske samt Besigtigelsen
af dtedet, som med Henblik paa den Pistolduel, der først var paa.•·
tænkt, maatte siges at være rigtigt valgt: mod NW. den flade, sump e de og ubeboede "dehlwiese", mod dE. ''Krumlingen", der skraanede
opad bag d e n lavtliggenas, ".3ehlwiese" og syntes velegnet til at opfang e Kuglern e - alt blev, paapeget af Pastor Ri.l.Illenapf og nøje afs l~ridtet i vor Nærværelse. Der var ingen Tvivl for ,3kibsrec'!er Hal le
op; mig om, at Dødsstec'let maatte være her i den sydlige Del af ",3ehlwiese" - uden at man dog paa. nogen Maade havde Bevis for paa hvilket
Sted, kun at det maatte have været indenfor en rimelig Omkreds.
Efter at have beset forskellige Lokaliteter: de gamle Huse i
Hi tterstrasses .3ydside; den gamle, nu nedlagte Toldvagt i Peters
·•,

Ej<mdom (om den Fa:nilie Peten.s, som i Dag er Ejer er identisk med
Jochen Peters Efterkommere er endnu ikke klarlagt, derimod besøgtes
et Hus, hvis Ejerinde var fØ.d.t Plinke og en direkte Efterkommer af
Vidnet Heinrich .Plinke, ogsaii.'
. ' ..,,. dette Hus var meget gammelt, og det
_

__

havd e bestandig været i Familien Plinkes Eje) og meget grundigt at
have

ennemgaaet .3ted e rne un~er Pastor Ri..imenapf.s Ledelse gik vi

••.

igen tilhage til Hitterstrasse og her toges følgende Bestemmelse:
'

4

1. Det maa skønnes for ·v;:,rnskel igt og meget upraktisk paa Grund
af nen bløde Bund og ".3ehlwieses" Utilgængelighed i Almind eligbed, Umuligheden af at kunne fP.stslna det ganske eksakte
Dødssted, sumt Vr1nskellghederne ved en Fredlysning af Stedet
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og Tinglysning af Adgangsbetingelserne for at anbringe en
11indesten i ''Jehlwiese".
2.En Anbringelse af en Mindesten paa Hildesheimer Landevejen
kan paa Grund af dennes nærforestaaende Omlægning i Forbindelse med en fremtidig Byggeplan for "der Krumling" ud mod
Vejen heller ikke anbefales.

3, Man samlede sig om dtenens Anbringelse i Ritterstrasse, en
lidet befærdet Landsbygade; hvorfra de 3 Vidner i sin Tid
havde iagttaget Duellen.
Ved at a~bringe 3tenen her sammen med en forklarende Indskrift (paa en ved Siden af diskret anbragt, støbt Jernplade)
om, at ca.

200

dkridt herfra i nordlig Retning fandt Torden-

s kiold sin Jød, vilde man give eventuelle interesserede
Besøgende Mulighed. for at se Dødstedet fra samme Jted som
Vidnerne og ved Hj a:lp af Afstands- og Retningsangivelse let
at finde frem til dette. Formentlig vil man altid i Landsbyen
kunne spørge sig frem til

cl tenen,

ligesom dens Eksistens frem-

tidig mal:l omtales i Turistbrochurer m.m.
4. I Ritterstrasse blev der derpaa udset 2 dteder til dtenens
Anbringelse.
a. udfor Hr. 33, et af de ældste Huse i Landsbyen, ret indenfor Fortovet under et stort Træ, hvor et Areal pan ca.
4 x 4 m maatte anses for nødvendigt.
b. ca. loo m herfrn i clE.-lig Retning pRa Vejens nordre Side
et Areal paa Marken af tilsvarende Størrelse.
Hvilket af disse dtcder man endelig bør vælge er afhængig af
en for nylig udnrbejd1.:; t Byplan for Landsbyen Gleidingen, som
Pastor Rumenapf har faaet oogneraadets Tillad0lse til at
gør8 sig bekenclt med, hvilket vil ske i 3lutningen af Oktober

1957.
5. 1faar det herigennrnn er fastslaaet, hvilket af de to c\teder,
der er bejst egnet, er dl.et overdri:iget Sognepræsten at optage
en Henli tetsforhirndling med den paagældende Ejer om Køb af
det ønskede AreRl. Dette formentes lettest at ville kunne
ske med Jognepræsten som Mellemmand.
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6. Pastorens Opgaver er nltsaa nu følgende:
a. afslutte sine Arkivstudier vedr. selve Duellen.
b. undersøge Byplanen

c. forh;rndle om Overdragelse af Grundstykket.
Pastor Rumenapf vil fortsat referere til dkibsreder Halle,

der vil staa i nøje Kontakt med Marineforeningens Landssekre tf.er.

Efter saulo des at have undersøgt Forholdene paa .3tedet rcturnt:}re j2s til Harmover, hvor Dagens Re sul tater nøje blev gennemguaet
og debatoret.

Den puafølgende Dag opsøgte jeg sammen med dki bsrederen den
hannovernnske "Landeskonservntor", Professor Knrpa pan Kontoret i
Walterseestrusse 21 i Hannover. Professoren vrrr ikke til dtede, men
hnns først~ Medarbejder, Dr. Wolff tog ;neget elskværdigt imod os,
ikke mindst pa{i Grund nf Anbefalingerne fra den tyske Ambassnde i
København.
Vi redeg,iorde for Jngcn og drøftede for skellige Enkeltheder
p:w Bnsis af en udnrbejjct Skitze.

Dr. Wolff tilsiH.i;de fuld .3tøtte fra "LGndeskonservator", men
havde dog i Begyndelsen gerne set et mere prunkende "Denkmal" i tysk
0til - men var senere indforstaaet med vore Tanker om en ganske enkel
Morænesten kun mod Navnet TORDENSKIOLD i Blokbogstaver - bragt ned
fra Fødeegnen Trondheim i Norge.
Dr. Wolff vilde :;;nu.rest aflægge et Besøg paa dted(:t og kontakte
Pastor Ri..imenapf.
Det vedtoges Jer0fter,
at nar-ir .:5tcd•Jt var bestemt, skal en Anmo<i.ning om Tillc1delse
til .3tcmei1s h'ej sning ind se nd e s g ennem Gemeindevorstand til ''Lnndeskon:servntor".
damtidig foreslog Dr. Wolff t~nglyst Forbud mod uskøn og smngløs
Bebyggelse, Ændring e r -pa :.i ;:;to d1~ t, Oprette lsc 3f .Postkort- og Iskioske
m.m. i M;i..ndestenons umiddelbare Nærhed - hvilket ville kunne ordnes
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gennem den .::5Agfører, som til sin Tid skul bistna ved Køb o.f Arenlet.
dkibsreder Hulle og jeg tog derefter Afsked m9d Dr. Wolff og
pRD Hotellet fastslog vi derefter dagens videre Forløb:

1. Præsten træffer fo~nævnte Aftaler vedr. Køb af Grundstykke, hvis
Pris formentes at være ret rimelig. Købet ordnes gennem en Jagfører.
2. Tilladelse til Rejsning indhentes.

3. Tinglysning af Rettigheder for Stedet søges.
4. Kommandør Bergersen udvælger 0ten i .:3amraad med .3kibsrad er Hal le.

5 ....;t e nc:n fr:Jgtes frit af D/.3 Nordenfjeldske til Hamburg.
6. Kranvogn fru det dBnske Kommando

i Itzehoe afhenter stenen i

Hamborg, transporterer 8tenen til Gleidingen, anbringer den
p aa det støbte Fundament og cementerer den fast.
6. a. Po.a .:3tedet støbes forinden en meget lav .:3okkel (efter Tegning) mod ,Jernbolt, sa11ledes o.t .:3tenen ka.n f oraI1kres i Fundamentet.
6. b. En lokal Gartner o.nlægger et Græstæppe rundtorn .:itenen, som
holdes g~nske uden Afspærring.

7. I Da~mark søges Konto.kt med Forsvarsministeriet8 Udvalg for Tilsyn
med d:mske Krigergrave i Udl:mdet med Henblik pa:, Tilsyn og Vedli~eholdclse.
Efter sanledes o.t have udrettet, hvad ti 1 Dato kunne naR.es i
Hrmnovor, ufsluttede jeg Forhnndlingerne med .Skibsreder Balle 'Eir::,dag
Eftmd. - Vi vil fortsat stan i nøje Kontakt med himmden, bl. a. vil
Hr. Ralle i god Tid forinden meddele, naRr hnn kommer til Københo.,m
i nær Fremtid.
Efter Aftale blev Hjemrejsen lagt over Itzehoe, for herut infor
mere .:3ouschefcn vod det dnnske V.ommando om Jagens videre Forløb - men
da Kommandoet bolc'lt e s afspærret fra Befolkningen paa Grund af Frygt
for 1:1Sil.:l tisk Influenza, soa undlod jeg, der kom frH infl uenznhærgede
tyske Egno syd ptrn, at forcere Afspærringen, men fortsatte Hej sen mod
D::m:c:.ark. Kontakten vil blive optaget pr. Brev med .3ousche fen.

., .

Mlill.INEFOREIHNGEN
Landssolcrotm'on

25. marts 1958.

Rn_E.:~~_t_.?.Y.~~~~en Rejse ti~_l!;~nn!?..ver vedrørende
~-OR~l~NSK~OLD-_t!ind.o stonen i ~~-~ingei:
Paa Opfordring af den norske Forhandler i TORDENSKIOLD-Sagen,
Medlem af Oslo Orlogsforcning, Skibsreder R~__iG...!G_.BE-1...l_~, afrejste
vi sammen med Præsidenten fo~ Norges Orlogsforbund, Losdirektør
B. _G:i.J:..ll.~VA.·:.!12.~. (Formanden far Danmarks Marineforening, Kommandør
G. de Lichtenbcrg var tjenstlig forhindret i at deltage i Rejsen)
den 12. marts 1958 om Aftenen fra København til Hannover, med Ankomst hertil den 13e marts om Morgenen.
'

Efter at have skaffet os topografiske Kort over Landsbyerne
Gleidingen og Rethen, kørte vi j, Bil til Gleidingen, hvor Ralle
o~ jeg overfor Losdirektørcn forelagde vore tidligere Undersøgelser
med Hensyn til "Duelstedet•is Beliggenhed m.m.; til Støtte herfor
blev der med Bilens Kilometertæller foretaget forskellige Afstandsbestemmelser fra Grænsen, ligesom tidligere opmålte Distancer fra
Grr.msebommcn t Rethen blev kontrolleret. Som gammel KartogTaf foretog Losdirektøfcn forskellige Ji}eregninger og Snit paa Basis af de
tilgæncelieo Oplysnineer, som han i Forvejen var bekendt med.
Gil_!l~?::·14.o.~ erlclorede sig enig med os om "Duelstedet"s formentlige
Beligee1~1ed i Linien Gleidingen-Rethen i Sehlwieses østlige Side,
maaslrn ca. 150 m nordligere , - . dog vil en Pladsbestemmelse for denne
Linie ikke kunne blive andet end skønsmæssig.
Derefter kørtes til Rethen, hvor vi bcsaa det gamle V@rtshus,
(nu Privatbolig) hvortil Tordenskiolds Lig i sin Tid var bragt
efter "Duellen", endvidere bcsaa vi det nye Kapel i Rethen, der er
bygget paa dot gamles Grundmure, men iøvrigt var ganske uden Interesse for Sagen.
Derfra kørtes til Hildesheim, hvor vi i Regeringsbygningen op·søgte Rcgieriu1go- und Oberbaurat Manz, der var underrettet om vor
Ankomst, ligesom han paa Forhaand var informeret om hele Sagen.
Spørgsmålet v(drørende en Mindesten paa Tordenskiolds Dødssted er,
stærkt anbefalet af de tyske Ambassader i Oslo og København, gennem det tyslce Forbunds Udenrigsministerium i Bonn sendt til den
Nicdersachsisehe Landesregierung i Hannover og af denne overdraget
til Myndighederne i Landkreis Hildesheim (R.- u. O.baurat Ma.nz) til
Udførelse med Paalæg om, at al mulig Støtte i denne Sag af Bundesregierung ~Bonnanses for at være meget ønskelig. Som Følge heraf
fandt vi i Hr.~~. en overo~dentlig hjælpsom og for hele Sagen
meBet forstaaende Mand, der paa alle tænkelige Maader stod os bi
paa det bedste.
\
~

~

.::.

Efter en grundig Gennemgang af Planerne m.m. fastsattes en
Aastcdsforrctning til samme Eftermiddag, hvortil de forskellige
intercsneredc blev tilsu5t.
Foruden de 4 tidligere nævnte mødte Sognepræsten, Pastor ~l:}_apf
og Gcmeindedirektor (Kæmnor) Bergmann fra Gleidingen og som Repræsentant for Dy6gokonsortict, Arkitekt fil:.Q!, fra Hannovero
Det oplystes, at Ejeren af ~rundstykket "Krtimling" mellem
Hildcsheimerstrasso og 11 Sehlwie~o" :pludselig havde reu.lisorc-'c
sine Interesser i Tyskland og var rejst til u. s. A. paa langt
Sigt. Et Konsortium havde købt og allerede udstykket "Der Kri.imling". Da der er stor Boligmangel paa Egnen, var det hele sket i
største Hast, alle Jordlodderne var solgt (udelukkende smaa Huse
med et tilliggende Grundareal paa
,_ 1000 m2) og Bebyggelsen ville
blive paabegyndt i April 1958. Fra Konsortiets Side havde man
været bekendt med Mindestens-Planerne og afsat Plads(er) hertil.
Arkitekt Flor medbragte Udstykningsplan og Model af den paatænkte Bebyggelse.
De norsk/danske Interessenter maatte straks fastholde, at de
af Konsortiet planlagte Opstillingssteder var uhensigtsmæssige,
upraktiske og for unøjagtige m. H. t. Dødsstedets sandsynlige
Beliggenhed i Sehlwiese.
Efter at forskellige Forslag ,W'ar blevet diskuteret og undersøgt, fastslog R.- ~. O.baurat Manz et fra norsk/dansk Side fremsat Forslag om Placering af Mindestenen ved Græasen mellem Sehlwiese og der 11 Kri.imling 11 , tæt ve~ for den her tværgaaende Elkraft-Ledning, som det endelige.og afgørende Resultat af Mødet.
Mødet for/lagdes derefter til Gleidingen Gasthaus, hvor nedenanførte Retningslinier og Aftaler blev gennemdrøftet og vedtaget:
I

1. Mindestenen placeres i et lille Anlæg med et Areal paa ca.
6 x 6 m ved Grænsen mellem S~hlwiese og der "Kri.imling 11 tæt op
til El-Ledningsnettets byggefrie Stribe (Haver) gennem det til
sin Tid tæt bebyggede Areal.
2. Fra Anlægget, som kantes af en Hæk og beplantes med 2 a' 4
Træer, føres en tjærebelagt Spadseresti op til Gaden, der
løber parallelt med Hildesheimerstrasse midt gennem der 11 Kri.imling11. Denne Gade foreslog Gemeindedirektor Bergmann døbt med
Navnet Tordenskioldstrasse, hvilket Tilsagn blev modtaget med
Tak af de norsk/danske Repræsentanter. Stien, der vil være ca.
50 m lang, vil ligeledes blive kantet med en Hæk.
3. Fra Stien vil der være ca. 75 m til Konsortiets subsidiære
foreslaaede Plads for Mindestenen ved Gadekrydset. Her vil det
planlagte Hus blive trukket lidt østover, saaledes at der kan
arrangeres en Art Hvileplads med Bænke i et lille Anlæg, hvor
der opsættes en forklarende Vejvisertavle. Det er Tanken, at

2.
besøgende med Biler og Busser skal parkere her for derefter
til Fods at begive sig de ca. 125 m til Mindestenen.
4. Fra Bu.ndesregierung er udtalt ønsket om, at Grundstykket til
Monumentet vederlagsfrit overlades Norges Orlogsforbund og
Danmarks Marineforening til Formaalet, og Gerneinde Gleidingen
paatog sig Vedligeholdelsen af Mindesten og Anlæg.
5. Den videre Forretningsgang fastsloges derefter saaledes:
a. Pladsen indtegnes i alle Udstykningsplaner og de ::-:·espektive
Myndigheder underrettes herom ved R.- u. Oberbaurat Manz'
Foranstaltning.
b. Pladsen planeres, Undergrundsfundament støbes og Beplantning tilrettelægges.
c. Stenen, hvis Vægt anslaas til ca. 3 til 5 Tons forsynes med
Inskription i Norge. (Inskriptionen skal endelig vedtages
af Norge/Danmark i Fællesskab).
~.Stenentransporteres pr. Skib fra Norge til Hamburg (Bremen)
afhentes her og bringes paa Plads med Bistand af dansk
Militær, formentlig hen paa Sommeren 19580
e. Pladsen reguleres, ~eplantningen afsluttes, saaledes at
Jordsmonnet faar Tid til at falde til, Skilte og Hegn opsættes, Stien tjærebelægges m.v.
f. Tinglysning af Forbud mod Forhandling af Is, Frugt, Postkort og "Andenken" direkte ved Anlæg og Sti - samt de endelige Papirer vedrørende Ejendomsret, Vedligeholdelse o. 1.
ordnes - idet der stiles mod
g. Afsløring den 12. November 1958 paa 238-Aarsdagen for
Søheltens Død.
Senere drøftedes ogsaa Bekostningen ved hele Arrangementet:
Støbning af Fundament, Beplantning e,f Hæk, Hegn, -'~nlæg af Stien,
hvilket alt i alt af Arkitekt og O.baurat med god Højde ansloges
til DM 3400 - at fordele ligeligt mellem Norges Orlogsforbund og
Danmarks Marineforening.
Med yderligere Sikkerhed og medregning af evt. Udgifter ved
Afsløringen maa det skønsmæssigt anslaas, at Udgiften for Marineforeningen vil blive d. Kr. 3500.-

Efter at Mødet var hævet, kørtes paa Hjemvejen til Hannover
til Kirken i Grassdorf, NE. for Gleidingen, hvortil Kirken i
Rethen tidligere var Annexkirke . I en her': . ~ ,; d.e Kirkebog vistes
Indførelse af Tordenskiolds Dødsdata i Nov. 1720. Det paagældende Kirkebogsblad vil Skibsreder Halle lade affotografere og Kopi
tilstilles Marineforeningen. Ligeledes vil Mødereferat bilagt med
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Lystryk og Bnregninger blive tilstillet fra Tyskland og
.,..
Norge.
, ·
Samme Aften afrejste de norsk/danske Forhandlere fra
Hannover.
:

Hannens de Lichtenberg.

