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Høringsuttalelse gjeldene Vedlikehold av krigsgraver  
 

I Sørfold har menighetsrådet funksjon som fellesråd i en ett sokns kommune, og er dermed 

gravplassmyndigheten i vår kommune.  

 

Vi har følgende kommentarer til høringsnotatet; 

I tillegg til det sovjetiske gravminnet vi har på Helland kirkegård, er det også et polsk 

minnesmerke der.   

 

Ved utvidelse av kirkegården, som pågikk fra 1999 - 2005 ble det sovjetiske minnesmerket 

innlemmet i det nye kirkegårdsområdet, og området omkring gravminnet ble stelt og 

omkransningen som består av en kjettinglenke ble reparert og malt. Det er ingen navn på 

steinen. 

 

I deres oversikt over krigsminnene er det ikke nevnt at vi i Sørfold, på denne kirkegården, har 

et minnesmerke over polske soldater.  Vi ønsker på denne måten å gjøre departementet 

oppmerksom på dette. På steinen står det at disse er overført til Håkvik. Navnene på soldatene 

som falt, er ført opp på minnesmerket.  

 

Vi har nå sist sommer gjort en vurdering omkring området som denne steinen står på. 

Minnesmerket er satt opp på den nest eldste delen av kirkegården, og dermed er det behov for 

en justering av området etter at det nå er helt avsluttet gravearbeider der. Vi hadde et ønske 

om å gjøre et arbeide med området rundt minnesmerket. Det er ganske store ujevnheter i 

bakken, og sannsynlig en større betongkloss under steinen som gjør at den heves stadig under 

vinterens telearbeid.  Steinen trenger også til vask fordi det nå er en del mose som har fått 

feste. 

 

Vi ser at det i oversikten for tildeling av støtte fra departementet at det ikke gis noe til vår 

gravplassmyndighet for 2015. Vi ber om denne støtten, da vi kan komme i gang med arbeidet 

neste sommer. Vi har nå fått en ekstra personalressurs, og er dermed i stand til å gjennomføre 

slike vedlikeholdsarbeider. 

 

Det er for øvrig satt opp noen krigsminnesmerker flere steder i kommunen. Kirkevergen har 

ikke hatt kontakt med kommunens administrasjon omkring disse minnesmerkene. Trolig er 

disse satt opp av lokalhistorielag. Minst ett av dem er satt opp av lokale aktører, trolig i 

samarbeid med kommunen. 

 

For Sørfold menighetsråd 

Mariann Strømdal 

kirkeverge 

 


