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MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET

I detta
nummer:

Johanna
analyserade
mansbilden hos
Gustaf Schröder
Johanna Lehman från
Grums har skrivit en magisteruppsats, som heter
Jägarna – mansbilden
hos Gustaf Schröder. En
intressant analys av människosynen och könsroller
på 1800-talet.
Johannas uppsats har
getts ut av Schröder-Sällskapet och finns att köpa.
Sidan 2 och sista sidan.

Välkommen
tillbaka till
Söljesätern
Gustaf!

Odd Herud (bilden) var vår värd och guide när årsmötesbesökarna kom till Söljesätern i Västvärmland – en plats som Gustaf satt på den litterära
kartan. Läs på sidan 4-5.

Läs om årsmötet på sidan 3 och 6-7
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Var äventyraren
och jägaren
Gustaf en riktig
mansgris?

I

Gustaf Schröders skildringar
skildras en frisk, hurtig, stark,
ärlig och arbetsam man. Skogen
och naturen är två av de viktigaste drivkrafterna för hela samhället, för såväl herrefolk som lever
Jaktkam
av inkomsterna från
skogsbruket
rater o
ch
vildmar
ksliv
och njuter av arrangerade jakter i
de djupa skogarna, som för arbetarna som fick slita ont men som
indå överlevde på vad naturen
hade att ge dem."
Detta är inledningen på Johanna Lehmans slutord i sin
uppsats om Mansbilden hos
Gustaf Schröder.
Äventyrare, kraftkarlar, som
utstår alla umbäranden och
smärta från anfallande björnar,
har i alla tider lockat läsare.
Detta konstaterar Johanna
som jämför med Burrough som
skrev romanen om Tarzan,
London som skrev Skriet från
vildmarken och fick Knowles
att skriva sin Alone in the wilderness.
Hon gör också en vidare analys
som roar mig och det är att dessa
karlakarlar hade stor respekt för
det övernaturliga. Skrock och

vidskepelse följde deras nattliga
skogsfärder.
Och visst var Gustaf och hans
mannar vidskepliga; i berättelsen
Vägvisaren skriver han om hur
jägarna fick vägledning av en
kvinna genom
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skogen en sen lördagskväll.
Tvi, tvi hörde Gustaf någon av
männen i sällskapet utbrista. Och
någon lade till att det för otur med
sig att ha kvinnfolk med i skogen
om natten.
Att det låg något i detta konstaterade Gustaf till slut när hans
jakt den gången slutade mycket

är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet
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.



Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgirokonto:
464 56 93 - 5.
E-post: gustaf.schroder@poem.se
Tryck: Arvika Grafiska, Arvika
ISSN 1102-8238
Produktion: POEM Förlag, Arvika

olyckligt med en svårt skadskjuten
björn som bara försvann – gick upp
i rök...
Johanna Lehman anar dock
ett ökat medvetande hos Gustaf i
samband med kvinnorörelsernas
utveckling under 1800-talets senare hälft. Hans kvinnosyn blir mer
balanserad.
Jag rekommenderar att du köper
den här boken, den skänker många
små leenden och även överraskningar. Den kostar bara 80 kronor
plus 20 kronor i porto och kan
beställas från sekretariatet.
Boken är på 40 sidor A5-format.
Ännu ett årsmöte är avverkat och
vi gynnades av ett strålande sommarväder som fick rekordmånga att
bevista årsmötet på Hillringsbergs
Herrgård.
Platsen var utmärkt för ett årsmöte i detta fantastiska sommarväder, där vi kunde sitta vid dukade
långbord vid Glafsfjordens strand
och njuta av en nyfångad lax, som
serverades till lunch.
Värden på stället, Roy Håkon
Eggesvik, hade förberett vårt möte
på ett föredömligt sätt och hans välskötta herrgårdsanläggning väckte
många lovord.
Utflykten till Söljesätern blev
också en annan höjdpunkt under
dagen, där Odd Herud blev vår ciceron och han berättade humoristiskt
om säterns historia och dess nuvarande funktion; en toppmodern
rekreationsanläggning med eget
elverk och djupborrad brunn mitt
i skogen...
Sedan är det som vanligt en vädjan om att du skall betala medlemsavgiften – om du inte redan gjort
det. I år kostar det 225 kronor och
har du missat inbetalningskortet
står postgironumret längst ner här
på sidan.
Kura skymning rekommenderar
sekreteraren.
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Årsmötet på Hillringsberg
blev rena sommarfesten...
Å

rsmötet på Hillringsbergs
Herrgård i västra Värmland
den 6 juni blev en härlig sommarutflykt i ett strålande sommarväder.

Vi kunde till och med äta lunchen vid långbord utomhus nere
vid Glafsfjordens strand.
Det var också nästan att vi
kunde känna Gustafs ande vilade
över oss när vi höll själva årsmötesförhandlingarna inne i
den stora salen på andra
våningen.
Vår medlem Alf Davidsson kunde också
berätta om Gustafs tid
här på Hillringsberg, när
han i unga år fick bo här
för att läsa hos informatorn.
Den stora herrgården
har en lång historia och
första byggnaden kom till
stånd redan 1643, men

sedan har mycket hänt och gården har byggts om och till. Vi kan
därför påstå att Gustaf bodde här
under senare tid, när han kom
hit 1835, bara 11 år gammal.

Roy Håkon Eggesvik
berättar om herrgårdens
historia (t.v). Lunchen
smakade bra vid
Glafsfjordens strand (t.h
och nederst)
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Schröderskylt nummer 9 uppsatt
på Söljesätern 2007.

Ordföranden Lars Mebius
dekorerar vår guide
på Söljesätern, Odd
Herud, efter att skylt
nummer 9 skruvats upp
på säterväggen(t.v(.
Söljesätern som den ser
ut idag (t.h)

Söljesätern som
aldrig var en säter

– men väl en rejäl jaktstuga

S

öljesätern hade en särskild
plats i Gustafs hjärta. Han
var kallad till Hillringsberg i västra Värmland för att hjälpa till
och organisera älgjakt i området.
Gode vännen Nordström hade
kallat och Gustaf skyndade till
undsättning.
Nu tillhörde inte älgjakt Gustafs stora passion, men han
hade haft god framgång med de
skalljakter han genomfört och
ryktet hade nått Nordström på
Hillringsberg.
Och det var under de här
älgjakterna som Gustaf kom att
bo på Söljesätern och om denna
har han skrivit i flera av sina
böcker.
Den här sätern, som ligger en


dryg mil söder om Hillringsberg,
finns kvar än idag och nu är den
mycket välhållen.
I samband med årsmötet 2007
gjorde vi utflykt till Sätern och
det var en imponerande anläggning, om vår guide Odd Herud
kunde visa oss.
Odd har varit Storas man
i området och känner väl till
sätern och dess historia. Han
kunde vid vår utflykt radera ut
uppfattningen om att detta skulle
vara en säter i dess ursprungliga
betydelse.
– Se er omkring. Här finns inga
sätervallar eller andra tecken på
att det förekommit ett traditionellt säterliv.
Odd Herud konstaterade att

Söljesätern aldrig fungerat som
säter, utan byggdes enkom för att
vara en jaktstuga, som låg strategiskt placerad i markerna.
Det var de välbeställda godsherrarna och deras jaktgäster
som bodde här.
Det var på så sätt som också
Gustaf kom att tillbringa flera
nätter i säterstugan, som alltså
inte är någon säter.
Idag fungerar Söljesätern som
rekreationsanläggning för Storakoncernen och har genomgått
kontinuerlig upprustning med
många nya byggnader.
Själva säterstugan är dock
intakt – och nu finns Gustafs
skylt på den.
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Årsmötet i Hillringsberg 2006
PROTOKOLL fört vid årsmöte med Gustaf SchröderSällskapet, på Hillringsbergs
herrgård onsdagen den 6
juni 2007.
Närvarande: ett 50-tal
medlemmar
§ 1.
Mötet öppnades av Sällskapets ordförande Lars Mebius, som gladdes över att så
många kommit till Hillringsberg denna vackra junidag,
när hela Sverige flaggar för
vår Gustaf.
§ 1 b.
Alf Davidsson berättade kort
om Gustafs tid på Herrgården
för 170 år sedan och den
stränga hierarki som rådde på
herresätet.
§ 2.
Att leda dagens årsmötesförhandling valdes sittande
ordförande, Lars Mebius och
som sekreterare valdes PerOlof Lönnroth.
§ 3.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes
Gunno Lundquist, Arvika och
Lennart Nordström, Arvika.
§ 4.
Dagordningen presenterades och godkändes.
§ 5.
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och
lades med godkännande till
handlingarna.
§ 6.
Kassaförvaltarens rapport
presenterades och den visade
en behållning den sista april
2007 på cirka 31 700 kronor.
Årets resultat gav ett plus på
7 800 kronor.



§ 7.
Revisorernas berättelse
presenterades och de hade
inga anmärkningar varför
den ekonomiska förvaltningen
godkändes av årsmötet.
§ 8.
Årsmötet beslöt enhälligt
att bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
§ 9.
Styrelseval:
I tur att avgå ur styrelsen
var Olle Henriksson, Charlottenberg, Alf Davidsson, Årjäng
och Göran Bergman, Malung.
Samtliga omvaldes för en period på två år.
Lars Mebius, Edane, HansErik Haraldsson, Grythyttan,
Ulla Haraldsson, Grythyttan
och Per-Olof Lönnroth, Arvika
har ytterligare ett år kvar på
sina mandat i styrelsen.

§ 10
Till styrelsesuppleant omvaldes Birgitta Mebius, Edane
och Ingemar Gustafsson,
Orsa.
§ 11.
Till sällskapets ordförande
omvaldes Lars Mebius på ett
år.
§ 12.
Till föreningens revisorer
omvaldes Mats Herou och
Kjell Israelsson, Grythyttan.
Till revisorsuppleant omvaldes Gunde Persson, Grythyttan.
§ 13.
Valberedningen omvaldes;
Gunnar Mardal, Koppom som
sammankallande och Rune
Johansson Lima.
§ 14.
Medlemsavgift 2008:
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2008 förblir 225
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kronor. Årsmötet beslöt enligt
förslaget om oförändrat 225
kronor i årsavgift. Familjemedlem (utan årsbok) betalar
oförändrat 50 kronor.
§ 15.
Årsboken 2008:
Styrelsen föreslog Från
skilda marker, som årsbok
2008.
Årsmötet beslöt i enlighet
med styrelsens förslag.
§ 16.
Årsmötet 2008:
Platsen för nästa årsmöte
blir Dalarna och förslag finns
på Nilshyttan, som ligger söder om Säter. Styrelsen fick i
uppdrag att ytterligare undersöka detta.
§ 17.
Övriga frågor:
Litteraturpriset:
Torsten Nilsson efterlyste
litteraturpriset och hade även
ett förslag på kandidat: Björn
Gidstam. Styrelsen skall arbeta vidare med frågan och
lovade ha ett pris klart till
nästa årsmöte.
Schröderskyltarna:
Förslag på platser för en
Schröder-skylt strömmar in
och till årsmötet hade styrelsen tagit fram en skylt. Skylt
nummer nio, som skulle sättas upp i samband med dagens besök vid Söljesätern.
Tanken var att också skylt
nummer 8 skulle vara klar för
uppsättning i Stockholm, där
Gustaf hade bott på Narvavägen. Men det hade uppstått
oklarheter med fastighetens
ägare och därför avvaktar vi
med skylten där.
Ett förslag på skylt kom
från Torsten Nilsson och det
var Häljeboda herrgård, där
Gustaf bott.
Magisteruppsatsen:
Magisteru ppsatsen om
Gustaf Schröder var färdig
och fanns till försäljning vid
årsmötet.

Kunskap om Sällskapet:
Ordföranden betonade än
en gång att vi måste intensifiera arbetet med att sprida
kunskap om Sällskapet för
att kunna locka fler medlemmar.
Årsboken 2007:
Årsboken Mina jaktkamrater fanns ute hos medlemmarna. Sekreteraren påpekade
att innehållsförteckningens
sidhänvisning låg en sida fel,
men hoppades att alla hade
överseende med detta.
§ 17.
Avslutning:
Ordföranden tackade för att
ännu en gång blivit vald som
Sällskapets ordförande och
hoppades att vi skulle få ett
framgångsrikt år, varpå han
avslutade årsmötet.
-------Sekreterarens anmärkning:
Efter årsmötet gjorde vi en
utflykt till Söljesätern, som
ligger cirka 1,5 mil söder om
Hillringsberg. Där var det vår
medlem Odd Herud som tog
emot och guidade oss. Odd
hade i egenskap av ansvarig
inom Stora-koncernen haft
förmånen att använda Söljesätern som en rekreationsanläggning för personalen.
Därför är sätern i så bra
skick och väl underhållen.
Den har också växt med flera
byggnader.

Odd berättade dock att
Sätern förmodligen aldrig
varit en säter i dess egentliga
mening med säterdrift, utan
byggts i 1800-talets början
enbart med syfte att användas
som övernattning i samband
med jakt.
Och det var här på sätern
som Gustaf bodde när han
kom för att lära befolkningen
i Hillringsberg hur älgjakt
gick till. En händelse som är
litterärt beskriven i Gustafs
böcker.
Medlemmarna njöt av utflykten till sätern och kunde
också dricka eftermiddagskaffe i gröngräset.
En fantastisk avslutning på
ett välbesökt årsmöte.
Vid protokollet
Per-Olof Lönnroth
Sekreterare
Justeras:
Lars Mebius, Mötesordf.
Gunno Lundquist
Lennart Nordström
Justeringsmän

BÖRSEN

För Dig som vill köpa eller sälja
böcker eller annat som hör samman med vårt intresse kring Gustaf
Schröder.

Schröderlitteratur till salu
Band I-X av Asplunds utgivning
på 1960-talet. Inbundna. Pris
600 kr.
Sju titlar av Åhlén & Åkerlunds
utgivning från 1920-talet, "Samzelius". Inbundna skinnband.
Pris 450 kr.
Frakt tillkommer.
Svar mottages med e-post:
lo.eklund@halmstad.net
Lars-Olof Eklund, medlem
10541

Du glömmer väl inte
betala medlemsavgiften 225 kronor?
Inbetalningskortet följde med årsboken!
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Avsändare:
Gustaf Schröder-Sällskapet
Box 133
671 23 ARVIKA

SVERIGE

Port payé

*650226100*

JubileumsKöp Johannas
uppsats – 100 kr skriften i nytryck
Jubileumsskriften på 20 sidor om
inkl frakt
Gustaf inför hans 175-årsfirande

finns i ny upplaga. Den kostar 50
kronor, inklusive frakt.
Kan beställas från sekretariatet.
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på ”Gustaf Schröder” så kommer
du till Gustafs egen sida.
Där kan Du läsa om Gustaf
Schröder-Sällskapet och där finns
också listan över alla böcker som
Gustaf skrivit.
Nytt är också att vi har fått en
egen e-postadress: gustaf.schroder@poem.se

Schröder-Shoppen
Här kan Du köpa medlemsprylar och komplettera Dina årsböcker. Allt till låga medlemspriser. Skriv beställningen på ett
inbetalningskort räkna ihop summan och betala i förskott.
Du kan köpa våra tidigare årsböcker
till medlemspris; 100 kronor styck.
Dock är Vildmarksliv (utk. 1991)
och Örjan Kajland (1992), utgångna.
Tänk bara på att porto tillkommer: 55
kronor för 1-2 böcker och 110 kronor
för 3-4 böcker.
En timmermärkares minnen
(1994), Gamla minnen (1995), Med
hund och bössa (1996), Tjugo år i
Dalarna (1997) och Pavo Makkran
(1998), Finntorpet i Västerskogen
(1999), Pekka Huskoinen (2000), En
bruksbokhållares minnen (2001).
Från brukskontor och timmerskog
Schröder-Tallen.Teckning: Sven-Anders Boman



(2003). Den gamle fogdeskrivaren
(2004). Ur fjällfolkets liv (2005).
Minnen från skogarna (2006).
Videon om Gustaf Schröder är 44
minuter lång och ger en intressant
bild av författaren och jägaren. Pris
295 kronor inkl. frakt.
Jubileumsskriften, 50 kr. inkl frakt.
Mansbilden hos Gustaf, uppsats, 100
kr inkl porto.
Vykort av Gustaf Schröder kostar
5:- st.
Medlemsmärken kostar 25 kr. för
tygmärken och 30 kr. för små metallmärken.

Skylt

nr 2

Kom med förslag på lämpliga
platser som borde märkas ut
med en Schröderskylt.
Enligt årsmötets beslut skall
det vara något speciellt med
platsen som sammanknippas
med Gustaf.
Skicka in förslaget till styrelsen och ange även vem som är
villig att betala för skylten; det
vill säga bli sponsor. Vi anger
detta på skylten. Kostnaden är
cirka 500 kronor.
Vår adress hittar du högst upp
på sidan.

Ändra adress!

Om Du flyttar eller om posten
ändrat Din adress är det viktigt
att Du meddelar oss den nya
adressen snarast möjligt.

Nästa nummer

utkommer i december 2007.
Annonser till Börsen eller övrigt
material skall var sekreteraren
tillhanda senast 1 nov. Har du
tips på vad Nying skall innehålla,
skriv gärna en rad!

