
Verksamhetsberättelse 
för Robert von Kraemers släktförening 2019–2021 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid utgången av 2021 39 medlemmar, varav 11 ständiga.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåren. Styrelsen har 
bestått av Karin Alexanderson, ordförande, Andreas Lindberg sekreterare, Ylva Yngvesson 
kassör samt Urban Falk och Ninni Wahlsten övriga ledamöter. 
 
Ekonomi och stadgar 
Styrelsen har gått igenom och skött föreningens ekonomi och upprättat redovisning av intäkter 
och kostnader. Föreningen har haft intäkter på 56 000 kr och kostnader på 23 713 kr. Resultat 
32 287 kr. Föreningens totala tillgångar den 31 dec 2021 var 60 754 kr kr.  
Föreningen har erhållit ett bidrag på 25 000 kr från Prins Carl Gustafs stiftelse. Vid det senaste 
årsmötet beslutades att avsätta ytterligare 8 000 kronor till fonden. Gravvårdsfonden innehåller 
nu 43 000 kr. Från gravvårdsfonden har under perioden 0 kr betalats ut.  
Vid årsmötet 2019 antogs nya stadgar. 
 
Verksamhet 
Föreningen har: 
• fört och kontinuerligt uppdaterat medlemsregister med medlemmarnas namn, adresser, 

telefonnummer, e-postadresser och födelseår. 
•   kontinuerligt uppdaterat föreningens hemsida www.vonkraemer.nu.  
•  i viss mån uppdaterat släktträdet på webbplatsen geni.com. 
•   fortsatt sitt arbete inom fyra verksamhetsområden. Information har insamlats och i valda 

delar lagts ut på föreningens hemsida.  
1. Litteratur: Vi har fortsatt förteckna  och ibland kopierat litteratur med anknytning till 

släkten. .  
2. Byggnader: Vi har fortsatt att, på hemsidan, beskriva byggnader  med anknytning till 

släkten och utvecklat texterna i några av de tidigare beskrivna. .   
3. Släktklenoder: Vi har identifierat fler klenoder, uppdaterat listan över dessa samt var 

de finns (ej offentlig på hemsidan) och kompletterat några med bilder på hemsidan.  
4. Gravvårdar: Gravarna vid Flens kyrkogård har av styrelsen lyfts fram som i behov av 

renovering. Förvaltaren på Stenhammar (statens fastighetsverk) har beviljat 
föreningen 25 000 kr för upprustning av de von Kraemerska gravarna. 
Genomgravvårdare Svante Nilsson har offerter lämnats på 88 000 respektive 43 000 
beroende på guld eller kopparifyllda bokstäver men även rengöring och resning av 
stenar ingår. Planen är att renoveringen ska ske hösten 2022.  De la Gardiska 
stenarna (i graven bredvid) har ingen levande ägare. Det står "De la Gardies dödsbo" 
i gravförteckningen. Så dessa stenar borde föreningen ta ett större ansvar för. De von 
Kraemerska ligger under Stenhammars godsförvaltning.  
 

• fortsatt hållit kontakt med fruntimmersföreningen i Uppsala (som startades med Charlotte von 
Kraemer som första ordförande). Fruntimmersföreningen har fått en egen flik på föreningens 
hemsida. 

•  dokumenterat information om syskonen Björnström och även deras barn och barnbarn, 
inklusive porträtt. Redovisas på hemsidan.   

•  genomfört släktmöte i Follökna 2019 i närheten av Flen och Stenhammar (18 ordinarie 
deltagare samt ytterligare 7 st inbjudna). De olika programpunkterna var mycket 
uppskattade. 

•  etablerat och hållit kontakt med Tony och Dan Kronqvist från Helsingfors, som hjälpt oss att 
reda ut släkthistorien bakåt i tiden vad gäller den finska grenen av von Kraemer Genom att 
härleda silverkannan som omnämns i Robert von Kraemers levnadsminnen (och som finns 



på Nationalmuseumet i Stockholm, skänkt dit av RvK den yngre och hans hustru). Genom 
ingraveringen av Maria Bröms och att kannan kan härledas till 1500-talet och till Lübeck/Ösel 
har det finska Riddarhuset när de uppdaterat sina ättartavlor tagit inskriptionen som intäkt för 
namnet på släktens anmoder och där står nu:  
”Jöns Kremer född ca 1515 skall varit av adlig börd. Var borgmästare i Vadstena 23.12.1577 

– 1.10.1599. Ägde en tomt i hörnet av Knivsmedsgatan och Nygatan. Nämns sista 
gången i mantalslängderna 1603. – Gift 1) 1540 med Maria Niklasdotter Brömse” (Tab.1, 
sid. 217 med referens till Tony Kronqvist och Katy Hedman Brännland).   

Tony har också identifierat de fyra dygderna som finns avbildade på kannan: Förstånd, 
Rättvisa, Måttfullhet och Kärlek. 

•  ordnat ett besök 2019 på Folkoperan i Stockholm där vi såg Tolvskillingsoperan. 
•  renoverat och målat staketet runt Herman Björnströms grav i Västerås.  
 
 
 
 
Karin Alexanderson Andreas Lindberg 
 


