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FOTOGRAFERING AV HJÄLTEGRAVAR OCH MINNESMÄRKEN
VID HJÄLTEGRAVARNA

Traditionsförbundet Eklövets (http://www.tammenlehva.fi/) arbetsgrupp för
minnesmärken samlar in uppgifter om minnesmärken från våra senaste krig och
ger förslag till underhåll av viktiga objekt. Utöver minnesmärken vid hjältegravar
och slagfält kartläggs också andra minnesmärken och minnestavlor. En databas
för minnesmärken över krigen 1939–1945 har öppnats på internetadressen
http://www.sotamuistomerkit.fi/wiki. Dokumenteringen och fotograferingen av
minnesmärken är en del av arbetet med att bevara detta arv. Kyrkostyrelsen
koordinerar i egenskap av samarbetspartner detta arbete för församlingarnas del.
Församlingarnas hjältegravar med tillhörande minnesmärken är den värdefullaste
delen av det arv som nu dokumenteras. En relativt täckande förteckning över
dessa finns att tillgå. Hjältegravarnas omgivningar och minnesmärken borde
emellertid fotograferas för att de ska kunna presenteras på ett representativt sätt i
databasen. Vi ber församlingarna
–
–

–

fotografera hjältegravgårdarna med omgivningar och minnesmärken vid
hjältegravarna (2–3 fotografier)
fotografera eventuella andra minnesmärken på församlingens mark som
hänför sig till våra senaste krig. Minnesmärken kan fotograferas både på nära
håll, så att även detaljer på märket är synliga, och på lite längre håll, så att
också omgivningen kring minnesmärket kan ses.
Fotografen bör överlåta fotografierna med fulla rättigheter, så att bilderna kan
publiceras i internetdatabasen. Fotografens namn kan uppges vid fotografiet.
Vi ber att i främsta hand få materialet i digital form på cd-rom i fritt valbart
filformat. Även pappersbilder kan komma i fråga.
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Med minnesmärke avses här en helhet som består av själva minnesmärket,
strukturer som avgränsar området, markytans formationer och ytbeläggning.
Meddela följande uppgifter om minnesmärket:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

minnesmärkets namn
den händelse till minne av vilken minnesmärket skapats
placering
vem som genomfört projektet att skapa minnesmärket
en beskrivning av minnesmärket med tillhörande omgivning
vem som tillverkat minnesmärket, var och när
när minnesmärket avtäckts, bilder från tillfället
vem som äger minnesmärket och ansvarar för underhållet
exakt placering av dokument som berör minnesmärket (arkivsignum)
beskrivning av hur underhållet av minnesmärket och omgivningen sköts.

Dessutom kan man uppge:
–
återkommande evenemang: besök, fester, övrigt
–
skyltar och informationstavlor
–
förekomst i historieskrivning och turistbroschyrer
–
uppmärksamhet i medierna
–
person som vid behov ger ytterligare information.
Vi ber er uppge iståndsättningsåtgärder och eventuella ändringar som genomförts
på området för hjältegravarna och ge en bedömning av områdets nuvarande skick
och kommande iståndsättningsbehov inklusive tidsperspektiv. Uppgifter om
hjältegravgårdarnas skick publiceras inte på internet, men informationen utgör en
hjälp vid bedömningen av vilka resurser som behövs inom den närmaste
framtiden.
Ur det material som skickas in väljer arbetsgruppen för minnesmärken ut
fotografier och övrig information som publiceras i databanken. Vi ber er skicka
materialet senast den 14 september till Kyrkostyrelsen, Harri Palo, PB 185, 00161
Helsingfors.
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