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Husen i ”Krämarstan på Myra”

”Krämarstan på Myra”
-olja 2015-

Bara slyskog på Lilla Högsås vid sekelskiftet 1900:
Idag växer tallar på Lilla Högsås. I de överväxta husgrunderna står de nu med skorpbark.
Skorporna är stora som snusdosor – som det skall vara på 100-åriga tallar.
Skorpornas storlek daterar hjälpligt skogens ålder idag och vi vet att då Krämarstan på Myra
byggdes fanns där bara ungskog. Järnbruken runt om Finnerödja hade avverkat skogen för
att kola virket. Området hade varit kalhugget och var 1910 på väg att få nya träd när alla
Resandebarnen lekte här.
Från hela höjdplatån ”Myra” måste utsikten varit magnifik.
Lite att fundera över när Du besöker platsen idag!

Utsikten från torn på Myra
mot
Krämarstan på Myra
i skogen vid pilen.
Skagern i bakgrunden
1944

”Krämarstan på Myra” bebyggdes med trähus:
Stenfotarnas storlek visar husens yta på marken. Grunderna var byggda av natursten obearbetad eller huggen – och ligger kvar orörda även idag. Sten fanns att tillgå i obegränsad
mängd runt om i Krämarstan. Om de Resande bearbetade stenarna till husgrunderna eller
köpte den tjänsten är okänt. Många bönder och torpare i grannskapet utförde stenarbeten
för stenvalvskällare och grindstolpar; inte minst till eget bruk. För att spräcka natursten
krävdes verktyg i form av grova järnborrar, mejslar, stenkilar och släggor med speciell
utformning. Huruvida sådana ting fanns i de resandes verktygsarsenal kan äldre resande
måhända ha minnesbilder av. Byten av varor och tjänster var vid den aktuella tiden
förhärskande. De resande kunde tillhandahålla tjänster, som övriga sockenbor behövde - och
varför då inte byta husgeråd - tyger - förtenning mot en huggen stenfot?
Ömsesidigt beroende!

X 6531390 : Y 1421340
Husgrund 4 x 7 m. Orienterad i N-S

Tuktade grundstenar

Det berättas att husen i Krämarstan var ”rena lappverk utan isolering och undermåliga som
bostäder”(Hazell 2002).
Huset som Johan Thors son Karl Gustaf Johansson byggde i Älgarås 1914 (se bild) var en rejäl
timmerkåk och varför då tro att husen i Krämarstan var sämre byggen.
Virket från hus i Krämarstan såldes som ved under andra världskriget - bland annat till
Stockholm. Husen var byggda mellan 1905 och 1920. De bör ha varit konstruerade av
timmer eller åtminstone grov plank, eftersom byggmaterialet kunde säljas och brukas som
brännved fortfarande på 1940-talet - trots att då stått utan underhåll i 20 års tid.
Vi vet dock att några brädskjul uppfördes för att användas som korttidsboende mellan
affärsresorna.

.
År 1914 flyttade Johan Eriksson Thors son Karl Gustaf med hustru Ester Maria
från Krämarstan på Myra till torpet Brofallet – ”Stenåsen” i Älgarås socken.
Enligt muntlig berättelse skall Karl Gustaf ha monterat ner en äldre stuga och byggt
timmerhuset på bilden här ovan.
(Uppgift ur Älgarås hembygdsförenings årsskrift ”Älgarås socken” årgång 2008.)
Foto: Anna Jansson 1970.

Familjen Alexander Johanssson Thor
på torpet Rabokärr
dit de flyttade från Krämarstan 1917.
Eller är det deras hem i Krämarstan på Myra medan de bodde kvar där -spännande tanke.
En sonson har berättat att farfar Alexander direkt byggde bostad, uthus och stenkällare samt
grävde brunn på de ställen han kom att äga.

Torpstuga i Finnerödja från tiden för Krämarstan

Planritning för hus i Krämarstan eller Finnerödjatorp

Backstugor i Krämarstan:

Utöver hus med resta väggar
och
under sadeltak
fanns i Krämarstan
minst två backstugor
Backstugor
ackstugor var vanliga i bygden
På häradskartan från 1870-talet
1870
kan
man räkna till över 75 backstugor
ba
i Finnerödja socken.
De betecknas med Bs
Kartutsnittet här intill visar
bebyggelsen med backstugor
några hundra meter söder om
Krämarstan (1872-78)
(1872

Backstuguruin Krämarstan

Backstuga
Hova socken - Västergötland - 1863
(efter Nils Månsson Mandelgren)

År 2006 fornminnesanmäldes hela Krämarstan på Myra:
Anmälan var ett samarbete mellan Länstyrelsen i Örebro och Finnerödja hembygdsförening
Anläggningarna benämns numera Raä 265 i Finnerödja socken.

