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INLEDNING  

 
 

BAKGRUND 
Krämarstaden är en plats i närheten av Finnerödja där det i början av 1900-talet uppstod en 

resandebosättning. De som bodde i området drevs därifrån ett par årtionden in på 1900-
talet, utan att ordningsmakten ingrep till skydd för byinvånarna. Det är oklart om 

utdrivandet har samband med den 1923 år antagna lagen att de resande fick stanna 3 veckor 
på samma plats. Platsen är idag registrerad som fornlämning RAÄ nr 265 i  Finnerödja socken, 

Örebro län. I området finns ett flertal lämningar av husgrunder, källargrunder mm.1 
 

Initiativet till projektet har kommit från Länsstyrelsen i Örebro län samt från markägaren och 
hembygdsföreningen i Finnerödja. Där finns en vilja att arbeta med Krämarstadens historia 

och hur byns existens påverkade relationerna mellan olika grupper i Finnerödja men också 

omvärldens syn på Finnerödjabor.2 Projekt Krämarstaden ingår i Kalejdoskop – sätt att se 
kulturarv. 3 

 
 

 Den 28 september 2002, föreläste Bo Hazell om resandefolket i en fullsatt IOGT/NTO-

lokal i Finnerödja i NBV:s regi.   

 
 År 2003 inventerades Krämarstadens lämningar av Finnerödja hembygdsförening. 

Resultatet lämnades till Länsstyrelsen i Örebro län, Skogsstyrelsen samt 
Riksantikvarieämbetet.  

 
  Den 5 november 2004, inmättes Krämarstaden av arkeolog Kenneth Andersson från 

Länsstyrelsen. Redan nu samtalades det om att göra ett besöksmål av platsen. 
   

 Den 18 maj 2005, kl 18.00 deltog 100-tal personer när Bo Hazell berättade om 
Krämarstaden och resandefolket under en vandring på platsen, i hembygdsföreningens 

regi.  

 
 

 

                                                                 

1
 Bilaga 1. Ekonomiska kartan med markerade grunder. 

2
 Information från bidragsansökan för projekt Krämarstaden- plats och berättelser, delprojekt inom ramen för 

Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv. 
3
 Med projekt Kalejdoskop vil l alla landets länsstyrelser bidra ti l l att fler människor blir berörda och delaktiga i  

arbetet med kulturarv. De vil l  lyfta fram fler berättelser och starta en debatt om hur kulturarv skapas, 
förändras och används. Informationen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer med avseende på det 
heterogena Sverige ska förbättras. Kalejdoskop ska syfta ti l l att utveckla samverkansformer för att vidga 

kulturmiljövårdens perspektiv. Projektet vil l  skapa ökad delaktighet i  samhället och förändrade arbetssätt och 
metoder i  länsstyrelsernas arbete. Målet är att skapa ett kulturarvsarbete där alla inkluderas. 
Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna och beräknas pågå under perioden 2010 -
2012.  
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 Den 19 juni 2007, blev Krämarstaden fastställd som fornlämning RAÄ 265 nr 265 i  
Finnerödja sn, Örebro län.  

 

 Den 20 oktober 2010, föreläste Willie Andréasson om resandefolket i ett fullsatt 
församlingshem i Finnerödja. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med projektet är att dokumentera och förmedla de berättelser som finns om platsen 

och tydliggöra att olika människors erfarenheter och tankar kring en plats har legitimitet, 

oavsett vilken folkgrupp eller vilka erfarenheter den enskilda individen refererar till.  Att få ta 

del av resandefolkets egen historia kring Krämarstaden och synliggöra en etnisk minoritet som 

levt i Sverige i mer än 500 år men vars historia och kultur nästan är okänd av 

majoritetsbefolkningen. I projektet lyfts frågor om etnicitet och integration i ett historiskt 

perspektiv, nya och parallella berättelser samt hur olika berättelser kring en plats 

interagerar.  

 

Projektet ska bidra med en dialog i lokalsamhället Finnerödja där olika uppfattningar och 

berättelser kring Krämarstaden lyfts fram och sätts in i ett större geografiskt sammanhang. 

Målet är att skapa en öppen diskussion kring resandefolkets lokala historia och knyta denna 

till större berättelser om de levnadsförhållande resande levt under både lokalt, nationellt 

och i ett nationellt perspektiv.4 

 

                                                                 

4
 Information från bidragsansökan för projekt Krämarstaden - plats och berättelser, delprojekt inom ramen för 

Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv. 

Finnerödja ligger 1 mil söder om Laxå, i anslutning till E20. Läget 

vid landsvägen och järnvägens stambana har haft betydelse för 
ortens utveckling. Historiskt växte orten fram runt Skagersholms 

järnbruk vid sjön Skagern och förflyttades i samband med 
järnvägens anläggande i bygden. Orten förknippas ofta med 

jordgubbar, som odlades framförallt nära sjön Skagern. Bygden 
runt Finnerödja har varit ett av Sveriges största jordgubbsdistrikt 
men bärindustrin är så gott som avvecklad.  Idag bor ca 1000 
personer i Finnerödja. I samhället finns skola, äldreboende, ICA-
butik, bank, hårsalong och kuriosa affärer.  På orten finns flera 
mindre företag i olika branscher. Sjöarna Unden och Skagern 
samt nationalparken Tiveden har betydelse för besöksnäringen.  
Information från Laxå kommuns hemsida, www.laxa.se 
 

 

http://www.laxa.se/
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METOD 

Det metodiska arbetet kring Krämarstaden är att genomföra en dokumentation av platsen 

och att samla in berättelser, fotografier och annat material. Det innebär bland annat att 

genomföra intervjuer med nyckelpersoner, skapa dialog mellan människor och att få en 

översiktlig bild av vad som finns i arkiv.  

 
En stor del av arbetet kring Krämarstaden har varit att bygga upp kontakter via möten, 

telefonsamtal och mailkontakt med människor som på olika sätt har anknytning eller 

kunskap om Krämarstaden. Detta arbete har lagt grunden för att skapa samverkan mellan 

aktörer som Finnerödja hembygdsförening, den skandinaviska resandekartan och enskilda 

personer.   

 

Resandefolkets historia kring Krämarstaden är mycket betydelsefull, då den synliggör en 

etnisk minoritet med rötter ner i medeltidens Sverige. Historiebeskrivningen utgår från den 

normativa gruppen och en betydande del av arbetet i projektet har därför varit och är att 

söka kontakt med resande. Berättelser och kunskapsinsamlingen kring Krämarstaden 

kommer att medverka till att människor blir delaktiga i skapandet av sin egen historia samt 

hjälpa till att förmedla kunskapen om minoritetsgruppen resande romer i Sverige.    

 

Samarbetsparter har från början varit markägaren, som aktivt uttalat sitt intresse för att 

platsen ska vårdas, hembygdsföreningen i Finnerödja samt enskilda personer med lokal 

förankring som uttryckt önskemål om att projektet ska komma till stånd. Projektet är också 

förankrat inom Laxå kommun. Inom Länsstyrelsen kommer regional expertis på 

integrationsfrågor anlitas och kontakter etableras med Länsstyrelsen i Stockholm som har ett 

nationellt ansvar för arbete med romers situation i Sverige.  

 

Resultatet från de inledande månadernas arbete, som varit en viktig uppstartsperiod, visar 

att berättelserna om Krämarstaden ännu inte är färdiga att publiceras i någon form. Hur, var 

och när berättelserna är färdiga för att belysas är en långtgående process för alla inblandade 

parter vilken måste få ta tid. Det tar tid att bygga upp det nätverk som krävs för att hitta 

människor som kan berätta om Krämarstaden.  Det är också viktigt att invänta de människor som 

kan ha något att berätta så att det sker på deras egna villkor.  Genom att arrangera gemensamma 

aktiviteter som seminarier, vandringar på platsen mm finns en förhoppning om att projektet 

ska bidra till att det blir lättare att berätta om Krämarstaden och de resandes förflutna. Att 

den lokala historien blir uppmärksammad stärker den lokala identiteten. Krämarstaden är 

dock mer än enbart en lokal angelägenhet då många människor som har anknytning till 

platsen bor på olika platser i Sverige. Betoningen kommer därför redan från början ligga på 

att lyfta fram de olika berättelserna som är knutna till platsen.  

 

Ett samarbete med den skandinaviska resandekartan är inlett vilket innebär att 

Krämarstaden kommer bli inmärkt på resandekartan vilket också leder till ett större intresse 
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än enbart det lokala.5 Erfarenheter från Snarsmonprojektet kommer att inhämtas  samt ett 

liknande projekt vid Skojarebacken i Dalsland, lett av projektet den skandinaviska 

resandekartan.6  

 

Helen Sannerstedt, anställdes som intendent för att leda arbetet, på deltid från 1 september 

2011 till 18 december 2011 på Örebro läns museum. Kontaktpersoner i Finnerödja är Anna 

Eriksson och Hans-Owe Persson, Finnerödja hembygdsförening. Malin Weijmer, FM, 

bebyggelseantikvarie och doktorand på Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet, 

följer projektet då hon forskar kring delaktighet och medborgardeltagande inom 

kulturmiljövården. Kristoffer Eklund som studerar landskapsvetenskap på Kristianstad 

högskola hade i höstas fem veckors praktik på Länsstyrelsen i Örebro län. Under denna tid 

gjorde han en överskådlig analys av landskapet vid Krämarstaden vilken ger en bild av 

områdets historiska naturutveckling och hur platsen ser ut idag.7   

 

Projektet presenteras på Örebro läns museums och Länsstyrelsen i Örebro läns hemsidor 

samt redovisas i denna rapport.8  

 

Projektmedel: Av de ansökta 150 000 kronorna fick projektet 60 000 kronor i anslag från 

Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv. Övriga medel till projektet svarar Länsstyrelsen för via 

anslag till kulturmiljövård, de s.k. 7:2 medlen. 

 

 

                                                                 

5
 Målet med projektet Den Skandinaviska resandekartan är att lokalisera, inventera och dokumentera ett antal 

platser med anknytning til l  resandefolket i  de svensk-norska gränstrakterna. Det rör sig om fasta boplatser, om 
övernattningsplatser som använts för längre och kortare tider under handelsresor, l iksom speciella rutter som 
olika familjer använde på sin färd mellan olika handelsdistrikt. Projektets syfte är att synliggöra detta dolda 

kulturarv och en lång historia av mångkultur och kulturmöten i det svensk-norska gränsområdet. Genom detta 
blir resandefolkets historia en del av det kända kulturarvet och det framtida kulturarvsarbetet. Projektet Den 
Skandinaviska resandekartan drivs av Bohusläns museum/Västarvet, Östfoldmuseene – Halden historiske 
samlinger. 
6
 Snarsmon är en plats belägen i Bullarbygden i norra Bohuslän. ”Tattarstaden” står det på moderna kartor. I 

utmarken, helt nära norska gränsen, levde mellan c:a 1850 och 1910 upp til l  30 resandefamiljer i  olika enklare 
hus. Under 2005 – 2008 gjordes utgrävningar på Snarsmon i samarbete mellan Bohusläns museum, en 

resandeorganisation och lokalbefolkning. Flera husgrunder har grävts ut och man har funnit byggnadsdelar, 
bruksföremål och personliga saker. Ur: Andersson, Bodil (Red.), Snarsmon: resandebyn där vägar möts. – 
Uddevalla: Bohusläns museum, 2008. 
7
 Eklund, Kristoffer. 2011. Landskapsanalys av Krämarstaden i Finnerödja Socken – en boplats för resande 

romer under tidigt 1900 - tal. 
8
 Bilaga 1: Presentation av projekt Krämarstaden på Örebro läns museums hemsida 
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PROJEKTETS VERKSAMHET UNDER HÖSTEN 2011 

Händelser som skett inom projektet redovisas kortfattat här nedan; 

 

 Den 5 maj 2011, tidningsartikel i Mariestads Tidningen, Nu ska ”Krämarstan” under lupp. 

 

 Den 23 maj 2011, hölls ett första möte om Krämarstaden på Länsstyrelsen i Örebro. Där 

deltog representanter från Finnerödja hembygdsföreningen, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro 

läns museum, en doktorand från Göteborgs universitet samt markägaren.  

 

 Den 12 september 2011, besöker representanter från Riksantikvarieämbetet, 

hembygdsföreningen, Länsstyrelsen i Örebro län samt markägaren platsen. 

 

 Den 13 september 2011, hölls ett upptaktsmöte på Finnerödja hembygdsgård med 

representanter från den skandinaviska resandekartan. Närvarande vid mötet var 

representanter från Finnerödja hembygdsförening, Örebro läns museum, Länsstyrelsen i 

Örebro län, Bodil Andersson och Kristina Lindholm från den skandinaviska resandekartan 

samt markägaren. Vid mötet berättade Bodil Andersson och Kristina Lindholm om sitt arbete 

kring Snarsmon och den skandinaviska resandekartan. 

 

 Den 29 september 2011, besök på Kommunarkivet i Laxå. 
 

 Den 5 oktober 2011, besök på Dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet (DAG) i 

Göteborg.  

 

 Den 5 - 6 oktober 2011, seminariet Rätten till kulturminnena och historien, som 

anordnades av den skandinaviska resandekartan på Tingvall B & B, Bullaren, Tanum. 

 

 Den 10-12 oktober 2011, konferensen Historiker och materiell kultur på Armémuseum. 
 

 Den 13 oktober 2011, möte med konsulenten för textilslöjd, Örebro läns museum. 
Diskuterat kring vilka frågeställningar man bör ha med sig när man samlar in kunskap 

kring hantverk och föremål. 
 

 Den 17 oktober 2011, intervju med nyckelperson i Finnerödja. 
 

 Den 21 oktober 2011, PRO träff i Finnerödja där vi samtalade kring Krämarstaden. 
 

 Den 4 oktober 2011, intervju med nyckelperson i Göteborg. 
 

 Den 12 november 2011, anordnades en bussresa till Snarsmon Norra Bohuslän, i ett 
samarbete mellan Finnerödja hembygdsförening, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro 
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läns museum.9 Elva personer deltog i resan från Finnerödja, Malin Weijmer, Göteborgs 
universitet anslöt till gruppen i Bohuslän. Bodil Andersson och Kristina Lindholm från  

den skandinaviska resandekartan informerade om utgrävningarna vid Snarsmon samt 
arbetet med den skandinaviska resandekartan.  

 

 Den 16 november 2011, tidningsartikel i NA, Bortglömd historia ska väckas till liv. 
 

 Information har gått ut om att Örebro läns museum söker föremål som har anknytning 
till resandefolket och Krämarstaden, bl.a. i en artikel i NA, Finnerödja hembygdsförening, 

och via övriga kontakter med människor som tagits i projektet.  
 

 Den 22 november 2011, intervju med 94-årig nyckelperson bosatt i Örebro län. 
 

 

 

 

                                                                 

9
 Bilaga 1: Inbjudan bussresa ti l l Snarsmon, Bohuslän 
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MINORITETSGRUPPEN RESANDE ROMER 
 

De nationella minoriteterna i Sverige är samer, judar, romer, sverigefinnar och 

tornedalingar.10 Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. Gemensamt för 
minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de består av 

grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell 
tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De har på olika sätt utsatts för kränkande 

och nedvärderande behandling, av både staten och enskilda. Målet med den svenska 
minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras 

möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hål ls 
levande.  

 
Minoritetsgruppen romer är en sammansatt grupp som rymmer människor med olika 

ursprung. Formellt består den av fem grupper, där bland annat romer (zigenare), resande 
romer, finska zigenare och nyanlända romer ingår. När resandefolket blev en erkänd etnisk 

nationell minoritetsgrupp i Sverige 1999 blev den officiella beteckningen resande romer. 
Minoritetsspråket romani chib finns i flera olika varianter och kallas vanligen för romani eller 

romanés. 
 

Benämningar som finns på resande romer är bland annat ”tattare”, resande, dinglare, 

tavring, kältring, knävling, sinti och skojare. Det sistnämna kommer förmodligen av 
östfrisiskans och holländskans schooier vilket betyder landstrykare, tiggare.  

 
Det råder olika teorier bland såväl forskare som resande om resandefolkets ursprung. En del 

anser sig vara ättlingar till de romer som kom till Europa från norra Indien på 1300-talet. 
Efter utflyttningen från Indien inleddes en månghundraårig vandring genom Asien och 

Europa. Resandefolkets språk romani har enligt aktuell forskning sitt ursprung i sanskrit. 
Andra resande menar att förfäderna kom från bland annat Tyskland på 1600- och 1700-

talen.  
 

Minoritetsgruppen resande romer antas ha funnits i Sverige åtminstone sedan 1500-talet.11 
Från 1512 finns de första bevarade anteckningarna om ”tatare” i Stockholms Stads 

Tänkebok. 1560 förbjöd kyrkan prästerna att döpa, viga och begrava resande. 1637 kom en 
lag om etnisk rensning med hot om avrättning av resandemän. 1885 infördes en lösdriverilag 

som omöjliggjorde landsvägsförflyttningar utan försörjningsbevis. År 1923 infördes lagen om 
att resande bara fick stanna 3 veckor på samma plats. 1941 infördes en utvidgad 
steriliseringslag där unga resande steriliserades av sociala och rasmässiga skäl. 1944 
genomfördes den tredje ”tattarinventeringen” för att bland annat kartlägga resandefamiljers 
adress och bostadsort. Fram till 1974 utfördes tvångssteriliseringar på resande i Sverige. År 
2000 ber Svenska Kyrkan och regeringen resande och romer om offentlig ursäkt för 

                                                                 

10
 Informationen om nationella minoriteter och minoritetsgruppen resanderomer kommer från; 

Den skandinaviska resandekartans hemsida; http://reisendekartet.no, Hazzel, Bo. I: Snarsmon – resandebyn där 
vägar möts. 2008:32, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter; www.manskligarattigheter.gov.se 
Och Nationella minoriteter på Nordiska museets hemsida; http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se 
11

 Hazzel, Bo. I: Snarsmon – resandebyn där vägar möts. 2008:33 
 

http://reisendekartet.no/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/
http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/
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övergrepp, förföljelser och diskriminering. Regeringen anordnar den 21 november 2011 en 
särskild upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp 

eller försummelse på barn- och fosterhem.  
 

Det finns inga säkra uppgifter på hur många resande som lever i Sverige idag men 
uppskattningsvis är det cirka 30 000 människor. Romer och resande finns i hela Europa. 
I hela världen finns cirka 20 miljoner människor.  
 
Vem som är resande bygger på självidentifikation, dvs varje individ väljer själv att identifiera 
sig med den grupp som han eller hon har en förankring i och vill tillhöra.  
 
”Buro” eller ”bonde” är de resandes beteckning på icke resande. 
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BERÄTTELSERNA OM KRÄMARSTADEN  

 
 

 
 

Bild 2: Storgatan, Krämarstaden, Finnerödja Socken. Fotograf: Helen Sannerstedt, 2011 

 

Detta kapitel ger några exempel på berättelser om Krämarstaden och hur det insamlade 

materialet kan bidra till kunskap.   
 

År 1905 kom hästhandlaren och hornkonstnären Johan Eriksson Thor till 

Finnerödja, en spänstig, rakryggad man med krokiga mustascher. Han kom från 

Filipstad och var av resandesläkt. Han köpte en bit mark i Ljungstorp på 

Paradismyr, eller ”Myra” som området kallades i folkmun, och där byggde han 

sig en stuga. Myra är en skogshöjd strax utanför Finnerödja, och det var där 

Krämarstaden växte upp. Här bodde Johan med sin fru och sex barn, och när 

barnen växte upp byggde tre av dem egna hus i samma område… Och när andra 

resande kom till trakten upplät Johan Eriksson Thor mark till dem… Allt fler 

bosatte sig i Krämarstan, även från olika släkter. Som mest fanns där femton 
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byggnader och ett par, tre jordkulor. Byn hade bara en brunn, dit invånarna fick 

gå för att hämta vatten flera gånger om dagen. Vägen dit blev alltmer 

upptrampad och liknande efter ett tag en liten bygata som byborna ironiskt 

kallade Storgatan. Under de drygt två decennier som byn existerade bodde 

sammanlagt 200 resande där. Som vanligt när främmande människor flyttar till 

en bygd var lokalbefolkningen misstänksam. Men allteftersom grannarna lärde 

känna de resande fungerade kontakterna bättre. De vuxna träffades bland annat 

i affären och på marknadsplatsen, och barnen gick i samma skola i Åna, en bit 

utanför Finnerödja.12 

 

I Bo Hazells bok Resandefolket, från tattare till traveller finns ett avsnitt som handlar om 

Krämarstaden. Boken ger en bra introduktion till resandefolkets moderna historia i Sverige, 

om de resandes härkomst, språk, kultur, yrken och traditioner. Den innehåller också 

berättelser där resande själva får komma till tals. Bo Hazell har varit intresserade av 

resandefolket sedan 19 år tillbaka. Han har bland annat gjort radioprogram och tv-program.  

I Finnerödja har han haft föreläsningar och vandringar i Krämarstaden. Han har intervjuat 

flera personer som såg hur resande blev utkörda från Finnerödja. Intervjuerna sändes i ett 

reportage om Krämarstaden i “Förmiddag med Bo Hazell” i P4 Radio Örebro 16 juli 1997.  

 
Det har skrivits en hel del akademiska avhandlingar, dokumentära och skönlitterära böcker 

om resande.13 
 

 

FINNERÖDJABORNAS BERÄTTELSER  
Vid tiden för resandebosättningen på Krämarstaden var skogen full av människor och där 

fanns mycket fler stigar och vägar där människorna kunde gå än det gör idag. Standarden på 

de hus som fanns i Krämarstaden visar generellt hur de obesuttnas hus i form av backstugor 

och enklare torp såg ut vid denna tid. Vägen som ledde genom byn var en rak skogväg som 

kallades Storgatan. Än idag kan man se avtryck efter järnhjulsvagnar på Storgatan.  

Idag är husen borta men en del stod kvar ända till andra världskriget. Ett av husen som låg i 

Krämarstaden har flyttats till en annan fastighet på Myra, ett annat brann ner och byggdes 

upp igen. De andra husen blev enligt rykten från Finnerödjaborna eldningsved under kriget 

och såldes till Stockholm och/eller Mariestad. Möjligtvis kan byggnadsmaterial från 

Krämarstaden också enligt rykten finnas i ett eller flera andra hus i bygden. 

 

Rolf Andersson som är bosatt i Finnerödja har försett Bo Hazell med många detaljer från livet 

i Krämarstaden. Rolfs far var lek- och skolkamrat med några barn i Krämarstaden och hade 

                                                                 

12
 Citat från Bo Hazzel  bok Resandefolket – från tattare till traveller. 2002:182ff. 

13
 Bilaga 4: Litteratur om resande mm.  
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förstahandsuppgifter om exteriör och interiören av husen och backstugorna för mer än 90 år 

sedan.  

Många av husen var gråa eftersom de inte hade råd att måla dem. Men de som 

hade råd målade inte byggnaderna enligt tradition med Falu rödfärg utan med 

en speciell blå färg som gick i nästan violett och som grannarna tyckte var 

otrevlig och kall. Vissa hade bara dörren blåmålad, andra hela huset. 

Finnerödjabor kallar än idag denna färgnyans för krämarblått eller tattarblått. 

Vid en torpinventering på 1970-talet hittades rester av byggnadsvirke som varit 

målat med denna speciella färg.14  

 

Runt år 1920 hade flera av Krämarstans innevånare flyttat till annan ort. De som bodde kvar 
fördrevs med våld från platsen, utan att ordningsmakten ingrep till skydd för Krämarstadens 

invånare. Denna tvångsfördrivning har växt fast i medvetandet hos både resandefolket och 
Finnerödjabor. Enligt Finnerödjaborna berodde förvisningen på att orten fick dåligt rykte på 

grund av de resande i Krämarstaden och att kommunen därför ville få bort dem därifrån. Om 

det var vanligt eller ovanligt att resandefolk blev ivägkörda från bosättningar är svårt att 
svara på. Det här är bara en av de händelser och berättelser som finns om Krämarstaden 

som behövs undersökas närmare för att vi ska förstå platsen och händelseförloppen bättre.  
På 1940-talet fanns i nästan varje hem i Finnerödja något som påminde om resandefolket i 

Krämarstaden. Trådarbeten, benarbete eller hornarbeten. Än idag finns klädhängare 
tillverkades av oxhorn och rött sammet bevarade i vissa hem.   

 

 
Bild 3: Rester av en backstuga, Krämarstaden, Finnerödja Socken. Fotograf: Helen Sannerstedt, 2011  

                                                                 

14
 Hazell, Bo. Resandefolket – från tattare ti l l  traveller. 2002: 183. 
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RESANDEFOLKETS BERÄTTELSER 

Att få ta del av de resandes egna berättelser är mycket angeläget. De bidrar med ett 
inifrånperspektiv som ger en differentierad bild av Krämarstaden vilket ger en ökad kunskap 

om resandefolket och livet i Krämarstaden. Deras berättelser medverkar också till att de blir 
delaktiga i skapandet av sin egen historia. 

 
Några personer som är ättlingar till dem som bodde i Krämarstaden har berättat om sin släkt 

och om Krämarstaden, bl.a. har deras far- och morföräldrar fötts där. Inom resandefolket 

finns ett stort intresse för släktforskning och många har god kunskap om sin släkt. De har 

starka band till familj och släkt och de tidigare generationerna vars minnen och gravar vårdas 

väl. En ganska stor grupp av människor som kommit i kontakt med projektet har under 

senare år fått veta att de är av resandesläkt. Gemensamt för båda grupperna är dock att de 

vill få veta mer om sin släkt och dess historia, om Krämarstaden och att få besöka platsen 

inom en snar framtid.  

 

Resandefolkets berättelser skiljer sig från lokalbefolkningens. I deras berättelser kommer 

svärtan fram. Att släkten i generationer har fått leva i ett utanförskap i samhället med 

tvångssteriliseringar, anstalter och att barnen togs ifrån dem. Att deras släktingar blev 

ivägkörda från Krämarstaden och att barnen blev slagna i skolan i Finnerödja. Denna bild 

bekräftas också av lokalbefolkningen i Finnerödja.  

 

Det förekom att lärarna särbehandlade och till och med slog resandebarnen i 

skolan. Konrad och Sofia Olsson, 96 respektive 93 år gamla minns hur det var i 

klassrummet. – ”Krämarbarnen kunde vara lika duktiga som vi andra, bara de 

fick en chans”, berättar Sofia. ”Men de blev ofta undanskuffande. Det fanns 

skollärare som inte brydde sig om krämarnas barn”. – ”Vi hade en ilsken lärare 

som jämt brukade slå ungarna”, säger Konrad. ”Barnen behövde inte göra 

mycket för att läraren skulle drämma till dem. Han brukade gå ut på en äng där 

det växte hassel och skära till käppar att slå ungarna med.”15 

 

Men här finns också glädjen och stoltheten av släktens historia i Krämarstaden. En kvinna 

bosatt i Göteborg berättar att Finnerödja är lika mycket hennes plats som någon annans. Det 

är viktigt för dem att platsen och dess berättelser nu äntligen ska lyftas fram. Tyvärr har vi 

ännu inte hittat några fotografier från själva platsen men fotografier och filmer på 

släktingarna som har bott i Krämarstaden finns till förfogande. De få släktklenoder som finns 

vill naturligtvis ingen lämna ifrån sig men de kan dokumenteras och ge en viktig pusselbit till 

berättelserna om Krämarstaden.  

 

                                                                 

15
 Citat från Bo Hazzels bok, Resandefolket – från tattare till traveller. 2002:184f. 
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Bild 4: Tre knivar ti l lverkade av "knivkongen" Johan Hedenberg. Privatägda föremål. Fotograf: Rose-Marie 

Wallengren, 2011 

 

 
ARKIVMATERIAL 

Flera dagar inom projekttiden har använts till att ta kontakt med arkiv för att undersöka vad 

det finns för arkivmaterial med anknytning till resandefolket i Krämarstaden och Finnerödja. 
Två arkiv har besökts, Laxå kommunarkiv samt Dialekt-, ortsnamns och 

folkminnesarkivet(DAG) i Göteborg.  

 

Dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet (DAG) i Göteborg har ett stort material om 
resande. 1942 gjorde Nordiska museet en frågelista om ”tattare”. Carl-Martin Bergstrand 
som var chef för Västsvenska folkminnesarkivet (numera DAG) samlade aktivt in 
folkminnesuppteckningar utifrån frågelistan och tidningsmaterial om resande.16 Laxå 
kommunarkiv har kyrkböcker, skolböcker, kommunprotokoll, sockenstämmoprotokoll mm. 
Arkivmaterialet är utspritt på olika håll i länet men kommer snart samlas i ett gemensamt 
arkiv och blir då mer tillgängligt. 

 

Det är oftast myndigheters, medias och den normativa gruppens bild som förmedlas i 

arkivmaterial. Trots detta kan det ge en bild av vardagsmänniskan i Krämarstaden.  

 

”När det var torgdagar här i byn, kom det alltid sju. åtta, nio, tio karlar där 

uppifrå Myra med hatten på svaj och röda halsdukar”. 17 

 

                                                                 

16
 Carl-Martin Bergstrand skrev boken Tattarplågan – tattare i svenskt folkliv som kom ut 1942.  

17
 Citat från en folkminnesuppteckning gjord i  Finnerödja sn 1942, dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet 

(DAG) i  Göteborg. 
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Arkivmaterialet hjälper också till att finna pusselbitar eller ge ytterligare infallsvinklar vid 

oklarheter. Som exempel kan nämnas en diskussion som förts om de resande i Krämarstaden 

har odlat eller inte. På platsen ser man att området är utdikat samt att det finns ytor som 

troligtvis har använts som potatisland. Bland folkminnesuppteckningar från Dialekt-, 

ortsnamns och folkminnesarkivet (DAG) i Göteborg som gjordes i Finnerödja socken går det 

att läsa hos åtminstone en upptecknare att de hade sättland med potatis.  

 

 ”De hade inget jordbruk, bara små sättland med potatis. Det var ödemark där 

när de kom dit”.18 

Genom att släktforska om de familjer som bodde på Krämarstaden går det att få fram ännu 

mer kunskap om Krämarstaden. Anbytarforum har en speciell forskning om resande och 

tidigt invandrade romer.19  Genom Riksarkivet hemsidan kan man finna Svenska kyrkböcker 
som gör det möjligt att följa släkter långt tillbaka. Enligt lag år 1686 skulle präster föra bok 

över alla församlingsbor. Noteringar skulle göras av livets händelser som födelse, dop, 
lysning/vigsel, död och flyttning.20 Folkräkningsuppgifter, husförhörslängder, flyttningsbetyg, 

ägandelängder och uppgifter från Sveriges dödsbok är annat sökbart material. Ett dilemma 
kring forskningen om resandefolket är att de inte alltid räknats in som församlingsbor och 
dyl. och därför inte alltid finns med i arkivmaterial. 
 
 

 

                                                                 

18
 Citat från en folkminnesuppteckning gjord i  Finnerödja sn 1942, dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet 

(DAG) i  Göteborg. 
19

 http://aforum.genealogi.se 
20

 www.svar.ra.se 

http://aforum.genealogi.se/
http://www.svar.ra.se/
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FORTSÄTTNING AV PROJEKTET 

 
I detta kapitel ges förslag på olika arbetsmetoder och arbetsprocesser som kan vara 

intressanta att arbeta vidare med i samband med kunskapsinsamlingen av Krämarstaden. 
 

 
DOKUMENTATION OCH INSAMLING AV BERÄTTELSER 

Det är viktigt att insamlingen av berättelser och annat material fortsätter. Att knyta 
kontakter med människor tar tid. Det är också en process som behöver få ta tid så att 

människor tryggt kan delge sina berättelser. Kunskapen kring Krämarstaden blir också större 

om de sk nyckelpersonerna kan intervjuas vid flera tillfällen.  
 

Vi ska fortsätta skapa nya kontakter och möten med människor men också fortsätta dialogen 
med de redan etablerade kontakter som finns inom projektet; Hembygdsföreningen i 

Finnerödja, PRO i Finnerödja samt de människor som inte är knutna till någon förening eller 
grupp, men som på olika sätt har kommit i kontakt med projektet och är engagerade av att 

få fram kunskap om Krämarstaden.  
 

Vi har etablerat en grupp med referenspersoner som kan ge stöd, kunskap och synpunkter 
till projektet. Av dessa referenspersoner är fyra resande och tre icke resande. Två av 

referenspersoner är med i Kulturgruppen för resande, Göteborgsregionen, och har på ett 
tidigt stadium framfört att de vill samarbeta kring Krämarstaden och gärna ingå i en 
referensgrupp. 21  
 

Det har ännu inte ha framkommit några fotografier som är från Krämarstaden. Vi vet inte 
hur husen eller området såg ut exakt. Däremot så finns det fotografier på människor som 

levde i Krämarstaden men som är tagna på annan plats. Det finns troligtvis mycket mer 
material att ta del av när det gäller privatägda fotografier och filmer. Dagens teknik gör det 

dessutom enkelt att scanna av fotografierna.  
 

När det gäller föremål från tidigare generationer vill man av naturliga skäl inte skiljas från 

sina släktklenoder, som bl.a. kan vara knivar som tillverkats av släktmedlemmar. Genom att 
fotografera av föremålen och samla in så mycket information om dem som möjligt kan vi 

ändå få ta del av denna kulturskatt. Det hade också varit intressant att mer ingående 
undersöka de föremål som resandefolket har tillverkat, för att lyfta fram 

hantverksskickligheten. Föremålen som kan ge nya frågor och svar på hur människor har levt 
och använt Krämarstaden som boplats. Dessutom önskar Örebro läns museum komplettera 

sin museisamling med föremål som är tillverkade av resandefolket. Informationen om att 

Örebro läns museum söker föremål har spridits via tidningsartikel i NA den 16 november 

2011, Finnerödja hembygdsförening, PRO i Finnerödja och genom de övriga kontakter som 
tagits i projektet.  

                                                                 

21
 Kulturgruppen för resande har som sitt syfte att självständigt och i samverkan med andra organi sationer som 

företräder resandefolkets intressen verka för att resandefolkets kultur främjas, utvecklas, ti l lgängliggörs och 

utforskas Mer information om Kulturgruppen för resande går att läsa på hemsidan; www.kfrg.net 

http://www.kfrg.net/
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När det gäller dokumentationen av Krämarstaden ska vi inte heller glömma husen som fanns 

där. Enligt Finnerödjabor ska husens dörrar ha varit målade i en blå/lila färg som i folkmun 

kallades för krämarblå. I samband med torpinventeringen som gjordes i Finnerödja på 1970-

talet skrapades denna blå/lila färg fram från virke som låg på platsen. Det skulle vara 

intressant att få fram ett färgprov av denna färg. Ett av husen som låg i Krämarstaden har 

flyttats till en annan fastighet på Myra, denna flytt bör också dokumenteras och torpet 

inventeras samt fotograferas. Det hade också varit intressant att undersöka vart virket från 

de övriga husen tog vägen. Bland resandefolket berättas det också om en inristad sten som 

ska finnas i Krämarstaden men som vi ännu inte har funnit.  

 

För att få en fördjupad förståelse av de resandes historia och kontext i samhället är det 

viktigt att fortsätta att söka efter kunskap i olika arkiv. Arkivmaterialet kan ge, som ovan 

beskrivits, en mer differentierad bild men också hjälpa till att bekräfta tidigare uppgifter. 

Eftersom arkivstudier är tidskrävande har det inte funnits möjligheter att inom ramen för 

denna projekttid undersöka så många arkiv eller att fördjupa sig i materialet så mycket som 

det hade varit önskvärt. Dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet (DAG) i Göteborg bör 

besökas igen eftersom det enbart är en liten del av materialet som ännu är undersökt. Där 

finns ett stort osorterat tidningsmaterial från västsvenska tidningar men det kan också finnas 

fler berättelser om Krämarstaden i material som sorterats under andra socknar.  

Andra intressanta arkiv att undersöka närmare är bland annat Riksarkivet som har en 

”tattarinventering”, Landsarkivet i Göteborg som har polisrapporter och domböcker, samt 

att mer ingående undersöka äldre kartmaterial, skolfotografier och flygfotografier.  

 

Utforskandet av arkivmaterialet skulle också kunna ske i cirkelform med människor som har 

stort intresse för släktforskning och annan arkivforskning. En representant från 

Kulturgruppen för resande i Göteborg föreslog som arbetsmetod en fördjupad släktforskning 

om människorna i Krämarstaden där man följer ett par familjer mer ingående för att 

synliggöra strukturen i deras liv. Sedan projektet startades i september 2011 har det 

framkommit att det är många människor som under de senare åren fått veta att de har 

släktband till de resande som bodde i Krämarstaden. För dem finns ett behov av att få veta 

mer om sin släkts historia. Förslagsvis kan man ordna med en hemvändardag för ättlingar till 

de resande i Krämarstaden eller att ge en föreläsning eller kurs i släktforskning. 

 

Förhoppningsvis kan den inledande träffen med PRO i Finnerödja den 21 oktober 2011 bli till 

ett återkommande inslag inom projektet. I denna grupp kan vi fortsätta att diskutera och 

samla in kunskap om Krämarstaden.  

 

Det finns ett stort intresse för att det hålls fler föreläsningar inom projektets ramar. I 

samband med utställningen (O)mänskligt på Örebro läns museum under våren 2012 kommer 

det att bli en föreläsning med anknytning till resandefolket. Naturligtvis bör det också hållas 
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någon föreläsning i Finnerödja. Förutom föreläsningar kan man också ge en föreställning om 

resandefolket.22 På sikt kan man också producera en utställning, möjligtvis en 

vandringsutställning om Krämarstaden, som förutom att visas på Örebro läns museum även 

kan visas på andra platser vilket ger en ökad tillgänglighet.  2012 bör vi också 

uppmärksamma 500 års minnet av den första noteringen av resande i Sverige.  

 
 
BESÖKSMÅL 

Ett mål i projektet är att platsen ska göras tillgänglig för besökare. De berättelser och den 
information som tas fram genom dialogprocessen ska ligga till grund för information på 

platsen i form av en skylt med text på romani, svenska och eventuellt ytterligare språk.  
Att ha vandringar för besökare är viktigt för att öka tillgängligheten av platsen. Att utarbeta 

ett underlag till dessa vandringar är något som skulle kunna ingå inom ramen för projektet.   

 

Bild 5: Igenväxt backstugugrund, Krämarstaden, Finnerödja Socken. Fotograf: Helen Sannerstedt, 2011 
 

Det behöver också göras en vårdplan med skötselråd om hur platsen ska skötas på grund av 
att det är en fornlämning. Människor som besökte platsen för drygt 10 år kan via fotografier 
visa hur platsen har förändrats från att tidigare ha varit mycket mer tillgänglig till att naturen 
tagit över. I husgrunderna växer det sly och i vissa också granar.  Den fint stensatta 

vattenbrunnen har exempelvis en skotare kört över och demolerat. Ett önskemål är också att 
det görs en karta av Krämarstaden där de olika lämningarna blir inmärkta. 

 

                                                                 

22
 Bennie Åkerfeldt ger olika föreställningar om resandefolket ti l lsammans med resandetrubaduren Pelle 

Jageby, http://bennieakerfeldt.se 

http://bennieakerfeldt.se/
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Bild 6: Vattenbrunnen, innan skotaren demolerade den. Fotograf: Hans-Owe Persson, 2003 

 

 

  
 

Bild 7: Vattenbrunnen, efter att skotaren demolerade den. Fotograf: Helen Sannerstedt, 2011 

 
 

ARKEOLOGISK UTGRÄVNINGAR 

Det finns endast ett fåtal fysiska lämningar bevarade från resandefolkets kultur. Arkeologiska 

utgrävningar av utmarksbosättningar från historisk tid är fortfarande ovanligt. Utgrävningen 

av Snarsmon i Bohuslän är den första i sitt slag i Sverige. En arkeologisk utgrävning av 

Krämarstaden under förhoppningsvis ett par års tid skulle därför vara betydelsefull och 

kunna förklara och beskriva bosättningen mer ingående. Under 2012 ska en arkeologisk 

utgrävning genomföras under två veckor. Under en vecka kommer resande och 
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lokalbefolkning erbjudas att medverka och under en vecka genomförs utgrävningen med en 

skolklass från Finnerödja. 

 

 

FINNERÖDJA HEMBYGDSFÖRENING 

Finnerödja hembygdsförening förde en diskussion om projekt Krämarstaden på 
styrelsemötet den 22 november 2011. De önskar att dokumentationen av berättelserna och 

att Helen Sannerstedts arbete ska fortsätta utan avbrott eftersom det tar tid innan kontakter 
knyts och folk är beredda att berätta. De listade i turordning vad de anser viktigt att fortsätta 

arbeta med:   

 Vad som får göras med marken, t.ex. röjning. Viktigt att markägaren får besked.  
 Skötselplan, även om den är tillfällig.  
 Karta där lämningarna är inmärkta.  
 Arkeologisk utgrävning, gärna skolutgrävning.  
 Visning av platsen.  
 Föreläsning.  
 Skyltar. 

De önskar också att få den vandringsutställning som Bohusläns museum producerat om 
Snarsmon till Finnerödja under en period. De hoppas också att det produceras en egen 
utställning om Krämarstaden som kan visas i Finnerödja och på Örebro läns museum.  

 
 

SAMTIDEN 
Projekt Krämarstaden lyfter fram en historisk händelse som ger stora avtryck hos människor 

än idag. Tyvärr så upprepar sig historien. Fördrivning och förföljelser av romer sker just nu i 

Östeuropa. Ett mål för projektet kan vara att skapa en öppen diskussion kring resandefolkets 

lokala historia och knyta denna till större berättelser om de levnadsförhållanden som 
resande levt under både lokalt, nationellt och i ett europeiskt perspektiv, historiskt såväl 

som i vår egen tid.  
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Bilaga 1: Ekonomiska kartan med markerade grunder 
 

 

Objekttyperna i kartan har satts ut godtyckligt utifrån en handritad karta, detta är inte en 

exakt utmätt karta över området utan till för att illustrera de lämningar som finns i trakten.  

”Oklara grunder” är de som fanns på kartan men inte hittades. Karta och information från: 

Kristoffer Eklund. Landskapsanalys av Krämarstaden i Finnerödja Socken – en boplats för 

resande romer under tidigt 1900 - tal. Länsstyrelsen i Örebro län, 2011. 
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Bilaga 2: Presentation av projekt Krämarstaden på Örebro läns museums hemsida 

Krämarstaden 

 

Fotograf Hans-Owe Persson 
 

– Plats och berättelse 
 

Krämarstaden är en plats i närheten av Finnerödja där det i början av 1900-talet uppstod en 
resandebosättning. De som bodde i området drevs därifrån ett par årtionden in på 1900-

talet, utan att ordningsmakten ingrep till skydd för byinvånarna. Det är oklart om 

utdrivandet har samband med den 1923 år antagna lagen att de resande endast fick stanna 
3 veckor på samma plats. 

 
Platsen är idag registrerad som fornlämning RAÄ nr 265 i Finnerödja socken, Örebro län och i 

området finns ett flertal lämningar av husgrunder, källargrunder mm.  

Projektet ska dokumentera och förmedla de berättelser som finns om platsen samt 

tydliggöra att olika människors erfarenheter och tankar kring en plats har legitimitet, oavsett 
vilken folkgrupp eller vilka erfarenheter den enskilda individen refererar till. I projektet lyfts 

frågor om etnicitet och integration i ett historiskt perspektiv, nya och parallella berättels er 
samt hur olika berättelser kring en plats påverkar varandra. Vår förhoppning är att platsen i 

framtiden kommer att göras tillgänglig för besökare. 

http://www.orebrolansmuseum.se/images/18.4c1b31c91325af4dad3800012271/Kr%C3%A4marstan+100923+005+liten.jpg
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Bilaga 3: Inbjudan bussresa till Snarsmon, Bohuslän 
 

Studieresa till Snarsmon, Bohuslän 
Med anledning av det pågående projektet runt ”Krämarstan” anordnas denna resa 
av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Finnerödja hembygdsförening. 

 

När:  Lördag 12 november, avresa kl. 8.00 

Var: Bussen avgår från Finnerödja Hembygdsgård 

Hur: 08.00 - Bussen avgår 
 11.30 - Framme i Snarsmon. Tidig lunch 
 12.30 - Exkursion 
 15.30 - Fika 
 16.00 - Hemresan påbörjas 
 19.30 (ca)- Tillbaka i Finnerödja 

 

Anmälan sker till Anna Eriksson senast 7 november, genom att mejla 
kramarstan@gmail.com eller ringa 0584-202 04. Resan är gratis men var och en får 
stå för sin lunch och fika. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

Bodil Andersson och Kristina Lindholm från den Skandinaviska resandekartan möter 
oss där och berättar mer om deras arbete i Snarsmon och om resandekartan. 

För deltagare i exkursion till resandeboplatsen Snarsmon rekommenderas kraftiga 
skor/stövlar. Utflykten är cirka två timmar lång i skogsterräng. 

Övriga kläder efter väder. För att nå Snarsmon är det cirka 30 minuters promenad på 
grusväg/vandringsled. 

 

 

 

Vägen till Snarsmon 

Foto: Lars-Erik Hammar, Bohusläns museum 

 

Hus B i Snarsmon 

Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 

Välkomna med! 

Örebro läns museum 
Länsstyrelsen Örebro län 
Finnerödja hembygdsförening/Anna Eriksson 
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