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AKKASAARI / KJERRINGHOLMEN, Del av GNR./BNR. 111/1, GRUE 
KOMMUNE  - MELDING OM OPPSTART AV FREDNINGSSAK 
 

Riksantikvaren melder med dette at ovennevnte del av eiendom foreslås fredet med hjemmel i 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 15. Melding om oppstart av 
fredningssak kunngjøres også i avisene Glåmdalen og Østlendingen, jf. kulturminneloven § 22 
nr. 1 annet ledd.  
 
Omfanget av fredningen 
Forslaget om fredning etter kulturminneloven § l5 omfatter hele holmen med tre kjente 
finnegraver (Askeladden ID 226209).  
Holmen som foreslås fredet er vist på kartene nedenfor:
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Begrunnelse for fredningen 
Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger i innsjøen Røgden i Grue 
kommune, helt på grensen mellom Norge og Sverige. Det er registrert tre finnegraver her. 
Gravene ligger på toppen av holmen, og er i dag synlige som tre nedsenkninger i terrenget. 
Gravene ligger åpent, omringet av høye grantrær. 
 
Akkasaari i Røgden ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske 
bosetningen på Finnskogen. Røgden ligger i et stort sammenhengende skoglandskap, og utgjorde 
et sentrum for den skogfinske innvandringen på 1600-tallet som fant sted i grensetraktene 
mellom Norge og Sverige, i nordre Värmland og østre del av Sør-Hedmark. Finnskogen er derfor 
et sentralt område for skogfinsk tradisjon og identitet. Akkasaari / Kjerringholmen er fremdeles 
et sted mange forbinder med tradisjonen med midlertidig gravlegging, og er et sted knytter seg 
minner, tro og tradisjon til.  
 
Etter tradisjonen på Finnskogen i Norge var det en vanlig skogfinsk skikk å gravlegge døde 
midlertidig på holmer sommerstid mens man ventet på snø og vinter, og dermed 
framkommelighet på vinterføre. Det var mye enklere å ta seg fram om vinteren for å komme til 
kirken for å få gjennomført begravelse. Begravelse på holmer i innsjøer var en tradisjon som 
skogfinnene tok med seg fra Finland. Særlig betydning fikk denne tradisjonen for en skogfinsk 
bosetning preget av lange avstander i et stort skoglandskap.  
 
Fredningen inngår i Riksantikvarens arbeid med kulturminner knyttet til kulturminner etter våre 
nasjonale minoriteter.  Akkasaari / Kjerringholmen er vurdert til å ha nasjonal verdi som et 
kulturmiljø etter vår nasjonale minoritet skogfinnene, og inngår i denne sammenheng som del av 
en helhet av flere kulturminner som samlet forteller ulike deler av den skogfinske historien i 
Norge.  
 
 
Videre saksgang 
Vi ber om at eventuelle merknader til meldingen sendes Riksantikvaren innen tre uker fra dette 
brevet er mottatt. Merknader og innspill sendes elektronisk til postmottak@ra.no eller per brev 
til  
 
Riksantikvaren 
Pb. 1483 Vika 
0116 Oslo 
 
 
Det endelige fredningsforslaget vil bli utarbeidet i samarbeid med berørte parter.  
 
Forslaget vil deretter bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fredningsforslaget vil bli 
behandlet i kommunestyret før endelig fredningsvedtak fattes hos Riksantikvaren. 
 
Vi ber om at kulturminnet blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort. Vi ber 
om at det tas kontakt med fylkeskommunen dersom man vil sette i verk tiltak på anlegget som vil 
medføre endringer eller gå ut over vanlig vedlikehold. Fylkeskommunen vil gi råd og veiledning 
i slike tilfeller. 
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I medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om 
midlertidig fredning inntil saken er avgjort. 
 
Nærmere opplysninger og informasjon om fredningssaken kan fås ved henvendelse til 
Riksantikvarens postmottak: postmottak@ra.no eller per telefon: 22 94 04 00.  
 

Vennlig hilsen 

 

 

Turid Kolstadløkken  

avdelingsdirektør Sigrid Murud 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

 

Kopi til: Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Espen Bredesen Opset            Postboks 53 2261 KIRKEN�R 
Grue kommune            Postboks 173 2261 KIRKENÆR 
Innlandet fylkeskommune            Postboks 4404 

Bedriftssenteret 
2325 HAMAR 

Norsk Skogfinsk Museum            Furubergsvegen 42 2256 GRUE 
FINNSKOG 

Skogfinske interesser i 
Norge 

           v/Terje Audun 
BredvoldKaptein 
Dreyers ved 1604 

2283 ÅSNES 
FINNSKOG 

Fortidsminneforeningen            Dronningens gate 
11 

0152 OSLO 
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