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Omslaget till 
vår nyutgåva 
2009 av 
Svenska jakten 
- handbok för 
unga jägare  
(1891)En handbok 

för unga jägare
Läs mer om vår årsbok på nästa sida!

Årsboken 2009:

I detta 
nummer:

Tänk så fort tiden går när 
man har roligt. Jag minns 
när vi gav ut vår första 
årsbok i serien nyutgåvor 
�99�.
Det var Vildmarksliv som 
blev premiärutgåvan. Den 
gången fanns det en näs-
tan oöverskådlig räcka 
böcker i Gustafs produk-
tion som vi skulle åter-
utge.
Nu har det hunnit bli �7 
böcker och vi anar med 
oro att det snart kommer 
att vara klart.
Vi har 26 böcker totalt att 
ägna oss åt och det inne-
bär att vi "bara" har nio 
böcker kvar.
Vad skall vi göra sedan?
Frågan har länge skapat 
huvudbry inom styrelsen: 
Vad gör vi sedan? 
Snart är vi där.

Nu har vi bara nio 
böcker kvar i vår 
serie nyutgåvor...

Gustaf Schröder-Sällskapet POEM Förlag
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Gustafs 
perfektionism 
ville han lära 
andra...
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Svenska jakten – en handbok 
för unga jägare blev något av 

en jägarbibel för unga jägare vid 
förra sekelskiftet.

Här kunde 
en ung nybliven 
jägare lära sig 
det mesta.

Gustaf Schrö-
der skrev den 
här boken mer 
eller mindre på 
uppdrag av sin 
förläggare.

Det var också 
uttalat att bo-
ken skulle vara 
b i l l i g  så  at t 
även de "min-
dre bemedlade" 
hade råd att 
köpa den.

Boken går metodiskt tilväga 
och beskriver hundar, vapen, 
ammunition och den utrustning 
som en jägare behövde för att ge 
sig ut på en lyckosam jakt.

Boken har en mängd illustra-
tioner som i detalj visar vad det 
är som Gustaf försöker beskriva. 
Jag skulle vilja påstå att det är 

dessa illustrationer som är en 
stor del av bokens behållning.

Gustaf var en noggrann man 
och han lämnade inget åt slum-

pen. Hans utrustning skulle vara 
omsorgsfullt packad med varje 
sak på sin plats.

Denna perfektion försökte 
han också lära ut till de bli-

vande jägarna i den här boken.
Bara kapitlet om utrustning-

ens innehåll, packning – och hur 
den skall bäras är en njutning att 

läsa. Bilden på taxen här är ur 
bokens titelsida och den beskrivs 
som tax eller grävsvinshund. 

I ett långt avsnitt beskriver 
Gustaf de olika raserna som är 
lämpliga för jakt och då talar han 
inte om blodslinjer eller avel.

En bra hund var en bra hund, 
helt enkelt.

När vi beslöt att återutge den 
här boken förstod vi ganska 

snabbt att just illustrationerna 
var en av bokens stora värden.

Det är orsaken till att vi gjort 
boken som en faksimil – det vill 
säga att vi har avfotograferat alla 
bokens sidor.

På så vis ser boken ut exakt så 
som den gjorde när den utkom 

första gång-
en �89�.

D e t  ä r 
b a r a  i n -
bindningen 
– och stor-
leken – som 
skiljer, ef-
tersom vi vill 
följa mallen 
för de övriga 
böckerna i 
serien.

V i  h o p -
pas att bo-
ken skall bli 
uppskattad 

av medlemmarna. Detta är den 
�7:e nyutgåvan i Sällskapets 
serie.

Eftersom detta är vår års-
bok 2009 innebär det 

också att inbetalningskortet för 
medlemsavgiften bifogas boken. 

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

Gör det så fort du kan.

Hälsningar sekreteraren.


