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Kommentarer til forslag fra Krigsgravtjenesten om nye gravplater på Tjøtta 

 

Vi er meget positiv til arbeidet som Krigsgravtjenesten har tatt på seg med å få satt 

opp nye navn på gravplassen på Tjøtta. Vi har kommet frem til følgende 

kommentarer til forslagene.  

 

Angående punkt 2. Valg av materiale. 

Vi vil komme med et forslag siden det mest sannsynlig vil bli funnet en del nye navn i 

årene fremover. I stedet for å lage nye plater, kan en bruke plater som er dekket med 

folie. Denne folien kan da bli byttet ut med ny folie med ny korrigert tekst. Selve 

stativet er da i rustfri materiale. Slik folie ble for eksempel brukt på minneplatene i 

«Krigshistorisk landskap» utenfor Narvik. Den tåler veldig mye, siden 2009 har en 

ikke opplevd hærverk på tekst. Informasjon om materiale kan fås av Alvin Jensvold, 

9470 Gratangen. http://blafjorder.no/krigshistorisk-landskap-felttoget-narvik-

1940.4611582-131560.html 

Ellers er vi enig med departementet at Bergan-stein eller liknende vil passe godt på 

kirkegården. 

 

Punkt 2. Angående oppsett av navn, skrift og oppsett 

http://blafjorder.no/krigshistorisk-landskap-felttoget-narvik-1940.4611582-131560.html
http://blafjorder.no/krigshistorisk-landskap-felttoget-narvik-1940.4611582-131560.html


Vi vil foreslå at for å spare plass, så tar en bare med navn i alfabetisk rekkefølge. 

Ikke fødsels- eller dødsår. Selv om det er noen navn som er like, så tar en heller og 

legger all kjent informasjon i en egen boks der en kan finne mer informasjon. Der kan 

det være lister med både fødselssted, full fødselsdato og dødsdato og hvor den døde 

ble flyttet fra.  

Den plassen som da spares, kan gjøre at en kan beholde 15 mm slik at det ikke blir 

så liten skrift. Da kan en kanskje også klare å holde platene innenfor de omtrent 55 

metrene som kirkegårdsmurene er. 

Men en må forutsette at det kommer flere navn i fremtiden. Det må derfor tas med i 

planleggingen at det settes av plass til minst fem nye plater.  

 

Angående punkt 3. Merking av felt A 

Vi vil gå inn for løsningen som er skissert i punkt 2.3, at en tar bort platene og bruker 

for eksempel metallmerker i bakken som en lett kan finne henvist til på platene. Det 

vil si at det bør lages egne plater for felt A. Den bør også være alfabetisk.  

 

Til opplysning så vil vi informere om at Narviksenteret ved Stokke nå samarbeider 

med Falstadsenteret med å finne frem så mange navn som mulig av de døde 

sovjetiske borgere i Nord-Norge og Norge generelt.  

 

Lykke til videre i arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

Narviksenteret 

 

Michael Stokke   Ulf Eirik Torgersen 

Prosjektleder    Museumsleder 

 


