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MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET

I detta 
nummer:

Ulla och 
Hans-Erik blev 
avtackade
Efter många års arbe-
te i styrelsen för Gustaf 
Schröder-Sällskapet läm-
nade makarna Ulla och 
Hans-Erik Haraldsson 
från Grythyttan styrelsen. 
Sidan 6-7.

ÅRG. 19 - NR. 71 - SEPT  2008

Ann Sundén-Cull-
berg litteratur-
pristagare 2008
En kvinna fick Litteraturpriset 2008; Ann Sundén-
Cullberg från Torsby. Hon har bland annat skrivit 
boken Tolvmilaskogen - om svedjefinnarna i Skan-
dinaviens skogar. Läs på sidan 4.

Nu har vi 
öppnat eget på 
nätet
Nu har Gustaf Schröder 
fått en egen domän: www.
gustafschroder.se.
Med andra ord en egen 
hemsida på nätet. Sidan 
2 och sista sidan.

Gustaf Schröder-skyltarna börjar sprida sig över 
landet. Nu sitter skylt �0 på en liten jaktstuga ut-
anför Nisshyttan i Dalarna. Sidan 5.

Nu sitter skylt tio på jaktstugan
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Skulle Gustaf 
ha gillat att 
vandra i 
cyberrymden?
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är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet 

De jaktstigar Gustaf Schröder 
strövade genom Värmlands- 

och Dalarnas skogar kantades av 
stora granar och tallar.

Träden, stenarna och andra 
små märken i naturen blev hans 
orienteringspunkter.

Han beskriver också sina 
vandringar så detaljerat att 
vi till och med idag kan följa 
hans fotspår.

Visserligen ändrar sig 
naturen; skogarna avver-
kas, det växer upp nya 
träd. Små torpstugor och 
pörten har rasat och kvar 
finns kanske på sin höjd en 
kulle beväxt med mossa.

Då kan man verkligen 
ställa sig frågan vad Gus-
taf skulle ha tyckt om att 
hamna i cyberrymden, 
bland miljontals andra?

Skulle han gilla att vand-
ra omkring i detta virrvarr 
av adressser med www och allt 
möjligt. Ett snabel-a var inte 
uppfunnet på hans tid.

Att Gustaf varit död i 96 år 
hindrar inte honom från att göra 
denna spektakulära rymdprome-
nad bland Facebook, You Tube 

och allt vad de moderna internet-
fenomenen heter.

Gustaf har fått en egen hem-
sida med en alldeles egen domän: 
www.gustafschroder.se.

Vi hade en enklare sida tidi-
gare under POEM Förlags hem-

sida, men det var bara en tillfällig 
lösning.

Nu har Gustaf öppnat eget på 
nätet och det innebär större plats 
för honom.

Både för alla hans böcker, 
men också för de aktiviteter 

som Gustaf Schröder-Sällskapet 
genomför.

Den nya hemsidan skall rym-
ma mycket av det arbete vi håller 
på med och samtidigt ge en bra 
information till eventuellt nya 
medlemmar.

Tanken är också att vi skall 
försöka hålla sidan levande med 
ständigt ny information. Det blir 
på detta vis också en snabbare 
kommunikation med medlem-
marna.

En annan nyhet är att vi nu-
mera också lägger ut NYING på 
nätet så att den kan läsas som 
PDF. Även tidigare nummer finns 
tillgängliga här.

Så jag rekommenderar alla att 
besöka Gustafs nya sida på nätet 
snarast.

Notera också att vi genom 
denna förändring har en ny 
e-postadress till Sällskapet: 
sallskapet@gustafschro-
der.se

Sommarens stora händel-
se var årsmötet i Säter 

och utflykten till Nisshyt-
tan.

I samband med årsmötet 
delade vi också ut Littera-
turpriset 2008 till en förfat-
tarinna från Torsby; Ann 
Sundén-Cullberg, som du 
kan läsa mera om på sidan 
4.

Utflykten efter årsmötet 
gick till en jaktstuga i sko-

gen utanför Nisshyttans bruk. En 
liten oansenlig stuga, men som 
var nästan intakt från Gustafs 
tid, när han var här en sommar 
och en höst 1895.

Idag är jaktstugan fritidshus 
och årsmötesdeltagarna mottogs 
med stor gästfrihet av värdparet 
Birgit och Roland Eriksson. 

Tusen tack för detta – och för 
den goda hembakade kakan till 
kaffet!

Njut av höstens alla färger fö-
reslår sekreteraren.
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Årsmötet i Säter och Nisshyttan blev 
varmt – och med många blommor

Årsmötet i Säter i Dalarna den 
6 juni genomfördes i nästan 

tropisk hetta.
Det slogs europeiskt värme-

rekord i Dalarna den här da-
gen, men det hindrade inte ett 
25-tal medlemmar att resa till 
Dalarna.

Vi hade ett spännande utflykts-
program, men främst skulle vi få 
äran att dela ut Litteraturpriset 
till Ann Sundén Cullberg. Hon 
hyllades med diplom, blommor 
och prissumma.

Två flitiga styrelseledamöter, 
Ulla och Hans-Erik Haraldsson 
lämnade styrelsen och avtacka-
des med blommor.

Efter mötet styrdes färden mot 
Nisshyttan för ett besök vid en 
liten jaktstuga vid Yxtjärn. Det 
var här som Gustaf tillbringade 

en härlig sommar 
och höst i slutet på 
�800-talet.

Här togs vi emot 
av värdparet Birgit 
och Roland Eriks-
son, som bjöd på 
hembakad kaka till 
eftermiddagskaffet 
ute i sluttningen ner 
mot Yxtjärn.

Det blev en härlig 
eftermiddag denna 
varma sommardag, 
som många kommer 
att minnas länge.

Vår årsmötesvärd 
Ingemar Gustafsson 

berättade om 
spännande 

björnmöten vid 
utflykten.
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Ann Sundén-Cullberg 
fick litteraturpriset 2008
Ann Sundén-Cullberg är född 

och uppvuxen mitt inne i 
Stockholm. Hon är gift med en 
fryksdaling och bor på hans 
föräldragård Kilnäs strax utan-
för Torsby sedan �0 år. Fryks-
dalingen är skogvaktare och 
jägare vilket gjorde Ann bekant 
med både skog och jakt.

När hon får presentera sig 
själv så blir det så här:

"Jag är lite mångsysslare. Som 
ung studerade jag vid Uppsala 
universitet och tog en fil.kand.
examen i bl.a. pedagogik och 
nordiska språk. Under ett tiotal 
år bedrev jag tillsammans med 
Arne mjölkproduktion på gården 
(fjällkor). Vi hade också får, höns 
och jakthundar (en älghund 
och en stövare, den senare har 
bytts ut med några generationer 
vorsteh).

En blombok
I dag har längtan efter skri-

vande och att göra böcker tagit 
över. 

Har ett litet bokförlag som 
heter Boviggen efter den sjö 
som ligger i vårt skogsskifte 
mitt i Finnskogen 4 mil norr om 
Torsby. 

Har förutom Tolvmilaskogen 
gjort en blombok tillsammans 
med biologen och fotografen 
Björn Ehrenroth: Den blom-
mande finnskogen där 50 
olika örter presenteras i ord och 
bild. Har även skrivit tillsam-
mans med en journalist boken 
Fotograferna på Kyrkogatan 
som handlar om tre fotografer i 
Torsby från 1880-1997. 

Den äldsta är en kvinna, 
Anna-Lisa Pewe, på 98 år som 
fortfarande lever och bor i sam-

ma hus som de tidigare fotogra-
ferna.

Ibland händer också att jag 
guidar på den vandringsled som 
jag låtit göra i den egna skogen, 
nämnd ovan. Den är �0 km lång 
och har fantastiska utsikter över 
Finnskogens milsvida skogar.

Vi har en son i Köpenhamn. 
Annars lever vi ett härligt pen-
sionärsliv tillsammans på vår 
vackra gård vid Röjdån."

Vi gratulerar Ann Sundén-
Cullberg till Gustaf Schröders 
Litteraturpris 2008.

Motiveringen till priset:

”Tolvmilaskogen mel-
lan Värmland och Da-
larna har varit en drama-
tisk tummelplats genom 
århundraden. Ann Sun-
dén-Cullberg har i sitt 
författarskap synliggjort 
både historia, mänskliga 
öden och myter i detta 
oändliga rum.”

Ann Sundén-Cullberg med diplom 
och blommor, efter mottagandet av 

priset vid årsmötet i Säter.
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När Gustafs sommarparadis 
i Nisshyttan fick sin skylt

Det gamla bruket 
Nisshyttan skulle 

bli Gustafs sommar-
vistelse 1895 när han 
ville dra sig tillbaka från 
Stockholm några må-
nader. Efter bara några 
veckor flyttade Gustaf 
till en jaktstuga vid Yx-
tjärn, som Gustaf sedan 
tillbringade många må-
nader i under sommaren 
och hösten 1895.

Stugan finns kvar än 
idag, men ägs av ett 
skogsbolag, men hyrs 
som sommarhus av Bir-
git och Roland Eriks-
son från Falun.

Stugan blev Gustafs 
hemvist, när han fick 
lämna plats för andra 
gäster vid bruket i Niss-
hyttan. Gustaf och hans son 
Nåcke inkvarterade sig i stugan, 
som fick rustas med bl.a. nya 
fönsterrutor inför sommarvis-
telsen.

I kapitlet I hyttskogen i årsbo-
ken 2008; Från skilda marker, 
kan du läsa mera om Gustafs 
fantastiska sommar i trakterna 
av Nisshyttan.

I kapitlet beskriver Gustaf den 
här vistelsen nästan som en ung-
doms indiansommar med fiske, 
bad och jakt. Utan andra bekym-
mer än att fördriva dagarna.

Gustaf och sonen Nåcke fick 
efter en tid även sällskap av dot-
tern Ia, eller Ja, som hon felaktigt 
har fått sitt namn stavat i Gustafs 
bok. (Vi har inte ändrat denna 
felaktighet från originalboken i 
vår nyutgåva, reds anmärkning).

Den lilla stugan bestod av ett 
enda rum, med en stor öppen spis 
vid ena långväggen. Idag ser hu-

set nästan likadant ut med sina 
gamla patinerade timmerväggar.

– Vi har inte ändrat på någon-
ting annat än att vi fodrat in en 
liten skrubb i ena änden, säger 
Birgit och Roland Eriksson, som 
haft huset i många år.

Att det skulle finnas något ut-
rymme på vinden känner de inte 
till, men enligt Gustaf så var det 
här som sonen och 
hans kamrat inredde 
sina liggplatser som-
maren 1895.

Skylt nummer 
10 är uppsatt på 
Jaktstugan vid 
Yxtjärn i samband 
med årsmötet 
den 6 juni 2008. 
Makarna Birgit och 
Roland Eriksson är 
nöjda konstaterar 
ordföranden Lars 
Mebius (överst). Så 
ser huset ut idag 
(t.h.)
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PROTOKOLL fört vid årsmöte 
med Gustaf Schröder-Sällska-
pet, i Säter, Dalarna fredagen 
den 6 juni 2008.

Närvarande: ett 25-tal med-
lemmar (se närvarolista).

§ �.
Mötet öppnades av Sällska-

pets ordförande Lars Mebius, 
som gladdes över att så många 
kommit denna vackra junidag 
– när hela Sverige flaggar för vår 
Gustaf  - trots den intensiva vär-
men. (Det var värmerekord, + �0 
grader, för Europa i grannorten 
Falun den här dagen!)

§ � b.
Litteraturpriset 2008 utde-

lades till författarinnan Ann 
Sundén-Cullberg från Torsby. 
Hon har under många år arbetat 
i Gustafs marker med insam-
ling av material för sina böcker 
och bland annat skrivit boken 
Tolvmilaskogen, om svedjefin-
narna i Skandinaviens skogar. 
Motiveringen till årets pris var: 
”Tolvmilaskogen mellan Värm-
land och Dalarna har varit en 
dramatisk tummelplats genom 
århundraden. Ann Sundén-Cull-
berg har i sitt författarskap syn-
liggjort både historia, mänskliga 
öden och myter i detta oändliga 
rum.”

Hon gratulerades med blom-
mor, ett diplom och en penning-
summa på 2 000 kr.

§ 2.
Att leda dagens årsmötes-

förhandling valdes sittande 
ordförande, Lars Mebius och 
som sekreterare valdes Per-Olof 
Lönnroth.

§ �.
Att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll valdes Gunno 

Lundquist, Arvika och Olle Hen-
riksson, Eda.

§ 4.
Dagordningen presenterades 

och godkändes. 

§ 5.
Styrelsens verksamhetsberät-

telse presenterades och lades 
med godkännande till handling-
arna. 

§ 6.
Kassaförvaltarens rapport 

presenterades och den visade en 
behållning den sista april 2008 
på cirka �� 700 kronor. Årets 
resultat gav ett plus på �6 500 
kronor. 

§ 7.
Revisorernas berättelse pre-

senterades och de hade inga 
anmärkningar varför den ekono-
miska förvaltningen godkändes 
av årsmötet.

§ 8.
Årsmötet beslöt enhälligt att 

bevilja styrelsen och kassaför-
valtaren ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret.

§ 9.
Styrelseval: 
I tur att avgå ur styrelsen var 

Lars Mebius, Edane,  Hans-Erik 
Haraldsson, Grythyttan, Ulla 
Haraldsson, Grythyttan och 
Per-Olof Lönnroth, Arvika. Ulla 
Haraldsson och Hans-Erik Ha-
raldsson hade avböjt omval.

Lars Mebius och Per-Olof 
Lönnroth omvaldes för en period 
på två år. Nyval blev det på Jo-
nas Jonasson, Mora och Gunno 
Lundquist, Arvika för en tid av 
två år.

Olle Henriksson, Charlotten-
berg, Alf Davidsson, Årjäng och 
Göran Bergman, Malung har 
ytterligare ett år kvar på sina 
mandat i styrelsen.  

§ �0
Till styrelsesuppleant omval-

des Birgitta Mebius, Edane och 
Ingemar Gustafsson, Orsa.

§ ��.
Till sällskapets ordförande om-

valdes Lars Mebius på ett år.

§ �2.
Till föreningens revisorer ny-

valdes Bo Nilsson, Årjäng och 
Lennart Berglund, Töcksfors. Till 
revisorsuppleant nyvaldes Paul 
Johansson, Årjäng.

§ ��.
Valberedningen omvaldes; 

Gunnar Mardal, Koppom som 
sammankallande. Någon ytter-
ligare kandidat kunde inte års-
mötet hitta, utan valde att låta 
en post vara vakant i avvaktan 
på att en lämplig kandidat dyker 
upp.

Årsmötet i Säter den 6 juni 2008

Värdinnan Birgit Eriksson 
lyssnar på Ingemar Gustafssons 
dramatiska björnmöten.
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Du glömmer väl inte 
betala medlems-

avgiften 225 kronor? 
Inbetalningskortet följ-

de med årsboken!

§ 14.
Medlemsavgift 2009:
Styrelsen föreslog att med-

lemsavgiften 2009 förblir 225 
kronor. Årsmötet beslöt enligt 
förslaget om oförändrat 225 kro-
nor i årsavgift. Familjemedlem 
(utan årsbok) betalar oförändrat 
50 kronor.

§ �5.
Årsboken 2009:
Styrelsen föreslog en faksimil-

utgåva av Den svenska jakten 
1891, som årsbok 2009.

Årsmötet beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag.

§ �6.
Årsmötet 2009:
Platsen för nästa årsmöte blir 

Värmland och styrelsen har vissa 
planer på att 20-årsjubileet nästa 
år skall firas i Arvika. Det finns 
möjligheter till olika aktiviteter 
under årsmötet där och styrelsen 
fick i uppdrag av årsmötet att 
arbeta vidare på detta.

§ �7.
Övriga frågor:

Schröderskyltarna:
Förslag på platser för en 

Schröder-skylt strömmar in och 
till årsmötet hade styrelsen tagit 
fram två skyltar: Skylt num-
mer �0, som skulle sättas upp i 
samband med dagens besök vid 
Jaktstugan utanför Nisshyttan.

Skylt nummer �� skall sättas 
upp på Häljeboda herrgård, där 
Gustaf bott. Torsten Nilsson fick 
uppdraget att sätta upp skylten 
vid lämpligt tillfälle,

Kunskap om Sällskapet:
Ordföranden betonade än en 

gång att vi måste intensifiera ar-
betet med att sprida kunskap om 
Sällskapet för att kunna locka 
fler medlemmar.

Årsboken 2007:
Årsboken Från skilda marker 

är klar och har skickats ut till 
medlemmarna i god tid innan 
årsmötet. Med boken fanns inbe-
talningskort för medlemsavgiften 
och ordföranden uppmanade alla 
att betala så fort de kan.

Två nya ledamöter i styrel-
sen:

Jonas Jonasson från Mora 
som blev nyinvald i styrelsen 
tillsammans med Gunno Lund-
quist, tackade för förtroendet och 
gav en kort presentation om vem 
han var.

§ �7.
Avslutning: 
Mötet avslutades med att Ulla 

och Hans-Erik Haraldsson av-
tackades för sitt arbete i styrel-
sen under många år. Sällskapet 
kommer att sakna deras hängiv-
na arbete, men respekterar deras 
beslut att lämna styrelsearbetet. 
Ordföranden överlämnade en 
blomma som tack.

Slutligen tackade ordföranden 
för att ännu en gång blivit vald 
som Sällskapets ordförande och 
hoppades att vi skulle få ett 
framgångsrikt år, varpå han av-
slutade årsmötet.

--------

Sekreterarens anmärkning:
Efter mötet åkte vi alla ge-

mensamt i en lång karavan med 
bilar till Nisshyttan för att sedan 
fortsätta till den jaktstuga vid 
Yxtjärn där Gustaf tillbringade 
en hel sommar och höst till-
sammans med två av sina barn 
1895.

Stugan finns kvar och används 
nu av makarna Birgit och Roland 
Eriksson från Falun. De stod 
gästvänligt och tog emot oss och 
visade sitt sommarhus, där inte 
så mycket hade förändrats sedan 
Gustafs tid. Dock fanns det inga 
kräftor kvar i sjön, så som på 
Gustafs tid.

Mötesdeltagarna samlades se-

dan i sluttningen ner mot Yxtjärn 
och drack kaffe och fick smaka 
på värdinnan Birgits goda kaka 
som hon bakat inför vårt besök. 
Dagens årsmötesvärd, Ingemar 
Gustafsson, passade på att be-
rätta om livet i skogarna förr och 
inte minst gav han oss många 
spännande ögonblick från när-
gångna möten med björnar.

Det blev en fantastisk avslut-
ning på vårt årsmöte.

Vid protokollet
Per-Olof Lönnroth
Sekreterare  
Justeras:
Lars Mebius , mötesordf.
Gunno Lundquist
Olle Henriksson
Justeringsmän

Jonas Jonasson, Mora 
(överst) och Gunno Lundquist, 

Arvika nya i styrerelsen.
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Nu har Gustaf Schrö-
der-Sällskapet fått en 
egen hemsida med en 
egen domän: www.gus-
tafschroder.se.

Gå in och kolla si-
dan! Där finns allt möj-
ligt smått och gott. Du 
kan läsa senaste Nying, 
samt ett tiotal av tidi-
gare utgåvor.

Tanken är att sidan 
ständigt skall upp-
dateras med nyheter 
och rapporter om ak-
tiviteter.

Avsändare:
Gustaf Schröder-Sällskapet
Box 133
671 23  ARVIKA

Schröder-Tallen.Teckning: Sven-Anders Boman

Nästa nummer

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 
(2003). Den gamle fogdeskrivaren 

utkommer i december 2008. 
Annonser till Börsen eller övrigt 
material skall var sekreteraren 
tillhanda senast � november. Har 
du tips på vad Nying skall inne-
hålla, skriv gärna en rad!

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

Ändra adress!(2004). Ur fjällfolkets liv (2005). 
Minnen från skogarna (2006). Mina 
jaktkamrater (2007).
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, �00 
kr inkl porto.
Vykort av Gustaf  Schröder kostar 
5:- st. 
Medlemsmärken kostar 25 kr. för 
tygmärken och �0 kr. för små me-
tallmärken.

Schröder-Shoppen
Här kan Du köpa medlemsprylar och komplettera Dina års-
böcker. Allt till låga medlemspriser. Skriv beställningen på ett 
inbetalningskort räkna ihop summan och betala i förskott.

*650226100*

B SVERIGE

Port payé

Var sätter vi 
Schröder-skylten?
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 styrel-
sen 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.

I detta hus, inspektorsbostaden Siknäs, 

bodde Gustaf Schröder mellan 1863 och 

1877 i samband med sitt arbete som 

skogsinspektor och virkesuppköpare. Tiden 

här gav många uppslag i hans författarskap 

som brukskulturens och skogens skildrare. 

Denna skylt är uppsatt 2004 av

BOKHÅLLAREN - JÄGAREN - FÖRFATTAREN

som levde 1824-1912

Skylt nr 2

Gustaf Schröder-Sällskapet har 
öppnat eget på nätet


