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Gustaf Schröder sällskapet

POEM Förlag

G
ustaf Schröder   M

ina jaktkam
rater

Gustaf SchröderMina jaktkamraterMånga var de jägare som önskade följa Gustaf Schröder på jakt. 

I den här boken, Mina jaktkamrater, gör han ett porträtt på drygt 

20 av sina bästa jaktkamrater. Det är en brokig samling människor 

Gustaf här porträtterar; allt ifrån fattiga torpare till brukspatroner.

Vid sidan av Gustafs tvåbenta jaktkamrater fanns många fyrben-

ta vänner som på olika sätt utmärkte sig under hans många jakter. 

Stundtals imponerades också hans jaktkompisar av hundarnas ar-

bete. Det fanns dock konkurrenter i skogen som hotade hundar-

nas liv och jaktens framgång. Vargen var en stor utmanare för den 

tidens jägare.Mina jaktkamrater utkom första gången 1905 och detta är Gustaf 

Schröder-Sällskapets femtonde nyutgåva.

Är du intresserad av Gustaf Schröder och hans böcker skall du bli 

medlem i Gustaf Schröder-Sällskapet, Box 133, 671 23 Arvika

Gustaf Schröder-Sällskapet

I SBN 978 - 91 - 976457 - 9 - 99 789197 645799

Rena handarbetet 
på originalet till 
Mina jaktkamrater
På alla våra nyutgåvor av 
Gustaf Schröders böcker 
har vi haft originaloms-
laget som förebild, men 
anlitat en konstnär som 
gjort en ny tolkning – efter 
förlagan.
I år har vi behållit nästan 
hela omslaget från origi-
nalet, men vi har bytt ut 
den handskrivna titeln 
och tagit bort prislappen 
på boken, som kostade 
3:75 när den kom ut första 
gången �905.



2

Nying nr 62 juni 2006

Berättelsen om  
Starke doktorns 
tillgivna hund 
Rappo

Utgivare: Sällskapets sekreterare 
Per-Olof Lönnroth, 
Tel. 0571-341 20  Fax: 0571-341 71. 
Ordförande: Lars Mebius 
Tel. 0570-502 20 
Kassör: Ulla Haraldsson
Tel. 0591-145 17. Produktion: POEM Förlag, Arvika

ISSN 1102-8238

Tryck: Kontorstryck, Arvika

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgi-
rokonto: 464 56 93 - 5. 

är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet 

Årsboken 2007 är en märklig 
bok från Gustafs penna. Här 

får vi möta ett spännande gal-
leri människor som alla tillhörde 
hans bästa jaktkamrater.

Och blandningen av männi-
skor är stor och salig från enkla 
torpare till bruksherrar.

Alla beskrivs av Gustaf med 
ett distanserat sätt, men med 
ett gnisterklart minne allt från 
de första jaktkamraterna när 
Gustaf bara var �� år till de som 
följde honom på jaktstigen se-
nare i livet.

Det är särskilt en berättelse i 
boken jag har fäst mig vid och 
det är hur Gustaf så kärleksfullt 
beskriver förhållandet mellan 
människan och hans hund.

I det här fallet är det Gustafs 
svåger Nils Dahlman, eller "Star-
ke doktorn" som han kallades, 
och dennes hönshund Rappo.

Första gången Gustaf mötte 
Rappo var nere i Strömstad, när 
hunden visade upp en otrolig 
klokhet och var den "mest kam-
mardresserade hund" Gustaf 
sett. I boken skriver Gustaf bland 
annat:

"Fick Rappo order att se efter 
doktorns lille son, så gjorde han 
detta med en trohet och omtanke 
som voro förvånande, och hun-
den var under utövningen av 
denna sin vakttjänst verkligen 
värd att skåda. Gjorde pojken, då 
de voro ute på gården och lekte, 
odygder, förstod Rappo det bra; 
uppsökte pojken, efter sådana 
herrars vana, någon vattenpöl 
för att väta ned sig och ha det 
riktigt trevligt, så vips var Rappo 
där och drog honom på det torra. 
Lade han sina leksaker efter sig, 
så tog Rappo och bar in dem eller 
lade dem på trappan.

Låg Rappo inne och sov i god 
ro som det tycktes, och någon 
yttrade: »Var är pojken?» så vak-
nade Rappo genast, och det drog 
icke många minuter om, förr än 
både Rappo och pojken kommo 
tillstädes".

Denna Rappo var en fenome-
nal jakthund dessutom och det 
var många spännande jakter som 
Gustaf fick uppleva tillsammans 
med Rappo och Starke doktorn.

Längre fram i kapitlet om 
Starke doktorn berättar Gustaf 

om hundens trohet in i döden. 
Det är när husse Starke doktorn 
avlider och de efterlevande erbjöd 
Gustaf att ta över Rappo.

Detta gick ganska bra ända 
tills hunden korsar den väg han 
fördes från sitt hem i Nordmar-
ken till Arvika. Då plötsligt för-
svinner Rappo – hem.

Där börjar han leta efter sin 
forna husse och familjen hittar 
Rappo slutligen på gravkullen 
efter Starke doktorn. Där ligger 
hunden och ylar i saknad efter 
sin husse och han försöker också 
gräva i jorden.

Återigen görs ett försök att 
flytta hunden till Gustaf i Arvika, 
men hunden återvänder ganska 
snart till hemmet i Nordmarken 
och fortsätter att ligga och gny på 
gravkullen efter sin husse.

Gustafs beskrivning av denna 
tillgivna hund har för evigt fast-
nat i mitt minne och jag rekom-
menderar alla att läsa kapitlet 
om Nils Dahlman och hunden 
Rappo.

Detta är den femtonde åter-
utgivningen i Gustaf Schröder-
Sällskapets serie. 

En tillfällighet är att just i den 
här boken Mina jaktkamrater 
beskriver Gustaf hur han lärde 
folket i Sölje att jaga älg.

I samband med årsmötet har 
vi tänkt att besöka platsen för 
jakten, som var Söljesätern. Idag 
är den sätern mycket välhållen 
med flera byggnader och an-
vänds varje höst när Stora Enso 
bjuder in till just "Schröderjakt" 
efter älg.

Detta är vår årsbok 2007 och 
det innebär också att inbetal-
ningskortet för medlemsavgiften 
bifogas boken. 

Glöm inte betala årsavgiften, 
som är höjd i år till 225 kronor. 

Gör det så fort du kan.

Hälsningar sekreteraren.


