
RobeRt von KRæmeRs släKtföRening 
bjuder in till släktmöte 2022 på

KoRpegåRden i JäRpås

Detta är en inbjudan till ordinarie släktmöte i 
Robert von Kræmers släktförening. 2019 sågs 
vi på Vängården i Sörmland. Tre år går fort. 
Den 17–18 september 2022 är det dags igen. 
Vi kombinerar årsmötet med kulturprogram 
med släktkoppling, släktsamvaro och 
övernattning.

RobeRt von KRæmeRs släKtföRening 
bjuder in till släktmöte 2022 på

KoRpegåRden i JäRpås

Detta är en inbjudan till ordinarie släktmöte i 
Robert von Kraemers släktförening. 2019 sågs vi på 
Vängården i Sörmland. Tre år går fort. Den 17 – 18 
september 2022 är det dags igen. Vi kombinerar 
årsmötet med kulturprogram med släktkoppling, 
släktsamvaro och övernattning.

Vi kommer att vara på Korpegården belägen i Järpås 
i Västergötland. Dit är vi bjudna av gårdens ägare 
Louise och Magnus Carle som också är medlemmar i 
vår förening. 

Vuxna och barn välkomna.

Robert von Kramer och Charlotta fick fem barn Gus-
tav, Ebba, Robert, Mathilde och Lotten. Ebba gifte 
sig med Viktor Björnström (Louise ana) och Mathilde, 
gifte sig med Robert de la Gardie. Mathildes dotter 
Anna de la Gardie gifte sig med Herman Björnström 
(styrelseledamöternas ana), bror till Viktor. 

PRELIMINÄRT PROGRAM
Lördagen den 17 september
13.00 Samling vid Varnhems klosterkyrka. 
Varnhem och dess kloster från 1100 – talet 
var under lång tid ett betydande centrum 
såväl andligt som politiskt, kulturellt och 
ekonomiskt till glädje för det framväxande 
svenska riket. Här ligger Stockholms 
grundare Birger Jarl med flera svenska 
kungar begravda. Under 1600-talet 
restaurerades kyrkan av Magnus Gabriel De 
la Gardie (en bror till honom Axel Julius är 
vår ana). Där lät han inrätta gravkor för sig 
och sin familj. 
På platsen har på senare år också upptäckts 
en gårdskyrka från vikingatiden och här 
fanns en tidig kristen församling, 900-talet, 
således långt innan munkarna. På Kata gård 
kan man få veta mer. 
Guidad tur samt fika på Klosterkaféet.

17.00 Anländer vi till Korpegården (ca 45 
minuters bilfärd från Varnhem). Inkvartering, 
vila eller aktiviteter

18.30 Trerättersmiddag med vatten/öl/läsk 
och kaffe på maten. Starkare drycker tar var 
och en med om så önskas.
Louise visar och berättar om släktklenoder 
hon och hennes bror har ärvt med koppling 
till släkten von Kraemer och Björnström.

Söndagen den 18 september
8.00 – 9.00 Frukost på Korpegården

9.00 – 11.00 Släktmöte på Korpegården. 
Årsmöteshandlingar utsändes i augusti. 

12.30 Lunch på ”Vita hjorten” vid Läckö slott. 
Vandring i slottsträdgården.

15.00 Guidad tur på Läckö slott. (Bild)

År 1615 erhöll Jakob De la Gardie (gift med 
Ebba Brahe) Läckö som förläning. Hans 
son Magnus Gabriel De la Gardie var ägare 
runt 1650. Han gav slottet sitt nuvarande 
utseende. Det indrogs till kronan vid 
reduktionen 1681.

Ca 16.00 Avslut

Vi kommer att vara på Korpegårdens Herr-
gård belägen mellan Lidköping och Vara i 
Skaraborg. Fullständig adress är  
Järpås Korpegården 1, 531 94 Järpås.  
Se även hemsidan www.korpegarden.se 

Dit är vi bjudna av gårdens ägare Louise 
och Magnus Carle, som också är medlemmar i 
vår förening.

Vuxna och barn är välkomna!

Robert von Kramer och Charlotta fick fem 
barn Gustav, Ebba, Robert, Mathilde och 
Lotten. Ebba gifte sig med Viktor Björnström 
(Louise ana) och Mathilde gifte sig med Ro-
bert De la Gardie. Mathildes dotter Anna De 
la Gardie gifte sig med Herman Björnström 
(styrelseledamöternas ana), bror till Viktor. 

PRELIMINÄRT PROGRAM
Lördagen den 17 september
13.00 Samling vid Varnhems Klosterkafé för en 
lättare lunch. 

14.00 Guidad tur på Kata Gård och besök i Varnhems 
klosterkyrka. Gratis. 

Varnhem och dess kloster från 1100-talet var under lång 
tid ett betydande centrum såväl andligt som politiskt, 
kulturellt och ekonomiskt till glädje för det framväxande 
svenska riket. Här ligger Stockholms grundare Birger 
Jarl med flera svenska kungar begravda. Under 
1600-talet restaurerades kyrkan av Magnus Gabriel De 
la Gardie (en bror till honom, Axel Julius, är vår ana). Där 
lät han inrätta gravkor för sig och sin familj. 
På platsen har på senare år också upptäckts en 
gårdskyrka från vikingatiden och här fanns på 900-talet 
en tidig kristen församling, således långt innan 
munkarna. På Kata gård kan man få veta mer. 

17.00 Anländer vi till Korpegården (cirka 45 minuters 
bilfärd från Varnhem). Inkvartering, vila eller aktiviteter.

18.30 Trerättersmiddag med vatten/öl/läsk och kaffe 
på maten. Starkare drycker tar var och en med om så 
önskas.
Louise visar och berättar om släktklenoder som hon 
och hennes bror har ärvt med koppling till släkten von 
Kræmer.

Söndagen den 18 september

8.00–9.00 Frukost på Korpegården

9.00–11.00 Släktmöte på Korpegården. 
Årsmöteshandlingar utsänds i augusti. 

12.30 Lunch på Gastrosfär Café Stallet vid Läckö slott. 
Vandring i slottsträdgården.

14.00 Guidad tur på Läckö slott under titeln ”Möt 
Magnus Gabriel”. En fördjupad guidning som tar cirka 
60 minuter och vi kommer att få titta in i de mest 
privata rummen som annars inte visas. Priset är 150 kr/
person. 

År 1615 erhöll Jakob De la Gardie (gift med Ebba Brahe) 
Läckö som förläning. Hans son Magnus Gabriel De 
la Gardie var ägare runt 1650. Han gav slottet dess 
nuvarande utseende. Det indrogs till kronan vid 
reduktionen 1681.

Cirka 15.00 Avslut



Mer fakta

Boende
Några kan bo på Korpegården (där finns ett par dubbelrum och ett familjerum). Det 
finns några stugor i närheten där man kan bo 2–4 personer/stuga vilket man föredrar. 
Alla kan äta frukost på Korpegården.  
Husbil kan parkeras på gården.

Kostnad
Boendekostnaden varierar beroende på boendet, men högst 600 kr per person och 
natt i delat rum. Allt boende måste förbokas med Louise.

Enkel lunch cirka 100 kr på Varnhems klosterkafé, middag på Korpegården  
cirka 300 kr, frukost på Korpegården 100 kr och lunch vid Läckö slott cirka 150 kr.

Tillkommer kostnader för guidning vid Varnhem 50–100 kr samt inträde Läckö slott 
100 kr (då ingår guidning). För en vuxen skulle det bli totalt cirka 1 500 kr.

Inget betalas i förskott utan av var och en på plats.
  
Anmälan
Man väljer själv om man vill vara med på hela programmet eller valda delar, vilket 
uppges vid anmälan. Allt betalas på plats av var och en. Du anmäler dig till Louise Bratt 
Carle senast den 10 augusti. Hon kan också hjälpa till med att fördela boendena enligt 
önskemål. Vi vill veta namn, ålder på barn och allergier eller liknande vad gäller maten. 
Det här är på landet så djur finns överallt. Berätta också hur du tar dig till släktmötet. 
Louise Carle Bratt, mail: louise.carle@ellemce.se; mobil 0703 045 145;  
www.korpegarden.se 

Vägbeskrivning
Lättast att ta sig till Varnhem och Korpegården är med bil. Samåk gärna om det går. 
Till Varnhem kan man ta sig med tåg till Skövde och sedan buss nr 1 eller 200 mot 
Lidköping. Till hållplats Varnhem tar det ca 15 minuter. Fråga chauffören var du bäst 
går av för att komma till Klosterkaféet. 

Från Varnhem till Korpegården, Korpegården till Läckö och Läckö till Lidköping 
försöker vi ordna samåkning.

Hemresan för tågresenärer startas bäst med buss från Lidköping till Skövde. 

Hoppas vi ses i september!

Karin, Ninni, Urban, Ylva och Andreas

Dagordning till årsmötet kommer ett par veckor före mötet.
 
Verksamhetsberättelse, räkenskaper och protokoll från förra mötet kommer 
att finnas på hemsidan www.vonkraemer.se senast den 18 juli (två månader 
före årsmötet). 



Dags att betala medlemsavgift för 2022
Tack alla som betalade medlemsavgiften förra året. Ett särskilt stort tack till dem som valde att 
bli livstidsmedlemmar och som betalade avgifter som resterade från tidigare år. 
Nu är det nytt år och dags att betala avgiften för 2022. 
Kostnader för bland annat utskick och hemsidan är en del av vad pengarna går till. Vi har även 
en fond för gravvård, dit föreningen vart tredje år beslutar att avsätta pengar. Särskilda bidrag 
till den är alltid välkomna!

Medlemskap för ett år (2022): 100 kr. 
För två år (2022 och 2023): 200 kr. 
Livslångt medlemskap: 3 000 kr. 

Gör så här
Betala in på bankgiro nr 258-8093 och skriv namn och vilket/vilka år du betalar för. Har du 
ändrat adress, tel nr eller e-postadress kan du ange det här. 

Styrelsen
Karin Alexanderson (ordförande) kaxan87@gmail.com tel 073-802 61 97
Andreas Lindberg (sekreterare) andreas@ifkmedia.se tel 0708-65 85 84
Ninni Wahlsten ninniw05@gmail.com tel 070-539 23 59
Urban Falk tel 070-242 90 45
Ylva Yngveson (kassör) ylvayngveson@gmail.com tel:  070-517 51 28

Det här är en del av vad vi gör
•  Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Gå in på www.vonkraemer.se
• Ett webbaserat släktträd för Robert von Kræmer och hans ättlingar finns också. Du kan själv 

hjälpa till att bygga ut trädet och tillföra information. I dag finns cirka 200 ättlingar inlagda. 
Se geni.com

Vi samlar information med anknytning till släkten och för följande register:
• Personbeskrivningar och porträtt
• Gods, gårdar, slott, herresäten och andra hus
• Föremål och släktklenoder
• Skrifter och litteratur
• Gravvårdar. 
• Traditioner. Bidra gärna med era berättelser
• Medlemsregister och släktregister (GDPR – se hemsidan)

Vi är tacksamma för hjälp och idéer. Fotografera gärna av föremål, tavlor, bilder, hus och skicka 
in till info@vonkraemer.se. Skriv gärna en rad om vad bilden föreställer och en kort historik. 
Det vore intressant att veta vilka saker som finns på olika håll i landet. På hemsidan anger vi 
dock inte var släktklenoderna finns. 

Hoppas vi ses i Järpås den 17–18 september!

Karin, Ninni, Urban, Ylva och Andreas

RobeRt von KRæmeRs släKtföRening 

RobeRt von KRæmeRs släKtföRening

Ordförande: Karin Alexanderson.
kassör: Ylva Yngveson, Slottsgatan 3, 722 11 Västerås.


