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Gradering

MERKING AV NAVN PÅ TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRD - HØRING

Alstahaug kommune viser til høringsbrev av 4. juli 2012 og takker for anledningen til å uttale
seg angående merking på Tjøtta sovjetiske kirkegård.

Minneplater
I høringsnotatet skisseres 3 alternative forslag til oppsett av minneplater med navn og
størrelse på skrift. Alternativ tre synes å være det alternativ som departementet vurderer som
det beste.

Alternativ 3 med navn i alfafabetisk rekkefølge med dertil hørende fødsels- og dødsdato, vil
utgjøre en minnevegg på 68 løpemeter. Det er da forutsatt at minneplatene inneholder 4000
navn, at platene har en høyde på 1 meter og at skriften på platene ikke går lenger ned enn 30
cm over bakkenivå. Skrifthøyde er satt til 15 mm og linjeavstand 10 mm.
De delene av kirkegårdsmuren som det er mest aktuelt å montere minneplatene på utgjør 55
løpemeter.

Dette medfører at det ikke blir plass nok på eksisterende kirkegårdsmur hvor platene tenkes
montert uten å redusere skriftstørrelse og linjeavstand.
Vi er av den oppfatning at skriftstørrelse og linjeavstand er på et minimumsnivå og at disse
ikke må reduseres.
Ut fra dette ber vi om at det utarbeides en plan for en minnevegg som viser en helhetlig
oppstilling av minneplatene der det tas hensyn til at minneveggen blir lengre enn lengden på
muren som tenkes benyttet.
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Merking av felt A
Vi støtter departementets syn i at de nye minneplatene må inneholde navnene på gravlagte på
felt A.
Vi er også av den oppfatning at den opprinnelige merkingeng blir liggende som nå, da dette
har en kulturhistorisk verdi.

Informasjon og beplantning
Vi er enige om at det settes opp en infotavle på parkeringsplassen som på norsk, russisk, tysk
og engelsk gir en kortfattet orientering om kirkegårdene. I tilknytning til inngangen til Tjøtta
internasjonale kirkegård må det også gis en kort orientering om hendelsesforløpet omkring
senkingen av Rigel.
For å få et helhetlig inntrykk av kirkegårdene må inngangsporten til Tjøtta internasjonale
kirkegård stå i stil med inngangsporten til Tjøtta sovjetiske kirkegård.

Teksten i infoplaten, som skal erstatte steinen / informasjonsstøtten ved inngangen til Tjøtta
sovjetiske kirkegård, må også settes opp ved den nye gjennomgangen fra Tjøtta internasjonale
kirkegård til Tjøtta sovjetiske kirkegård. Dette for å informere de som ankommer Tjøtta
sovjetiske kirkegård fra Tjøtta internasjonale kirkegård.

Rådgiver i kirkegårdsaker i det tidligere Kultur- og kirkedepartement, Helge Klingberg, har
sett nærmere på vegetasjonsbruken på kirkegården. Vi kjenner ikke til hvor langt dette
arbeidet kom.
Vi ber departementet undersøke dette og vurdere om noe av det materialet som eventuelt
foreligger kan benyttes i arbeidet med å gi kirkegårdene et bedre visuelt inntrykk.

Med vennlig hilsen
Alstahaug ko une
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