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I detta
nummer:

Schröder-Stugan
på Sågudden fick
skylt nummer 12

Som vanligt satte vi upp
en Schröder-skylt i samband med årsmötet. Den
här gången var det Gustaf
Schröders studiekammare och sovloft – den s.k.
Schröder-Stugan som fick
skylt nummer 12.
Huset stod inne i Arvika
tidigare, men har nu flytttats till friluftsmuseet Sågudden. Sidan 3.

Protokollet från
årsmötet kan du
läsa i NYING
Traditionsenligt finns protokollet från vårt årsmöte
i NYING. Sidan 6-7!

Gustaf hyllades
med en blomma
på 20-årsjubiléet
Årsmötet 6 juni hölls i Gustafs hemtrakter, Arvika
och blev välbesökt. I samband med detta lades en
blomma på Gustafs grav. Läs på sidan 4-5.
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Kyrkklockan
ringde för
Gustaf på hans
185-årsdag

Å

rsmötet brukar var årets
höjdpunkt för oss i Sällskapet och vi har under några
år gynnats av vackert väder,
som gör det hela så mycket
trevligare.
Särskilt som vi nästan alltid
har aktiviteter utomhus på
våra programpunkter.
I år firade Sällskapet dessutom 20-årsjubileum och
det ställde extra krav på vårt
arrangemang – tyckte styrelsen.
Vi kopierade litet från tioårs
jubiléet men försökte också
hitta på litet nytt.
Men en given plats för årsmötet var Gate – jägmästarbostället utanför Arvika. Ja,
idag ligger inte Gate utanför
Arvika, men i dess utkanter.
Det var här som Gustaf och
hans familj kom att tillbringa
många somrar – och även vintrar
under tiden som den nya fabriken byggdes inne i Arvika.
Gate har givetvis förändrats
genom åren, men mycket av den
gamla charmen finns kvar med
breda brädor i golv och tak, det
är små spännande rum och en

trappa till övervåningen som verkar löftesrik för besökaren.
Självklart var det i denna

byggnad vi skulle hålla till med
mötet.
Och krögaren hade verkligen
bjudit till och möblerat så att vi
rymdes i de två större salongerna
på nedervåningen. Här under de
breda takplankorna med tidstypiska oljor på väggarna var
det inte svårt för Ove Köhler att
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frammana den julstämning han
berättade om, när gårdfarihandlaren kom på besök dagarna före
jul till familjen Schröder.
Ove kan sin Schröder och han
har förmågan att berätta så vi
alla upplever att vi är där.

E

fter årsmötesförhandlingarna åkte vi till Sågudden för
att titta på Schröder-utställningen. Den är idag betydligt mindre
till ytan än vid tioårsjubiléet, men
utställningen har sin lockelse för
alla Schrödervänner.
De som ville kunde också besöka hela muséets salar och se på
kyrkohistoria och mycket annat,
som ryms på Sågudden.
Kaffe är obligatoriskt på
våra utflykter och detta serverades i den nya serveringsbyggnaden på Sågudden.
Här ingick också den obligatoriska skyltuppsättningen
på Schröder-Stugan (se sidan
3).
Avslutningsvis åkte en mindre skara till Mikaelikyrkan i
Arvika där Gustaf Schröder
ligger begravd. Ordföranden
lade ner en blomma som hyllning till vår store författare
och en gratulation på 185årsdagen.
Det var då som det märkliga
hände: I samma ögonblick
som Lars Mebius reste sig upp
för att stilla hylla Gustaf började
kykklockorna ringa.
Det var helgmålsringning, men
vi som var samlade där tolkade
detta som Arvikas hyllning till
Gustaf.

N

i som inte var med på mötet
kan läsa om det och se på
bilder på sidan 4-7.
Nu går vi mot hösten, men det
innebär tid för läsning.
Jag vet vad jag skall läsa.
Njut av hösten önskar sekreteraren.
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BOKHÅLLAREN - JÄGAREN - FÖRFATTAREN
som levde 1824-1912

I denna lilla stuga tillbringade Gustaf tillsammans med en broder somrarna i Arvika Här
bodde också informatorn, som Gustaf läste
inför. Detta gav inspiration till hans författarskap som jaktens, brukskulturens och skogens skildrare.
Denna skylt är uppsatt 2009

Skylt nr 12

Schröderstugan på Sågudden har
fått sin skylt – nummer tolv

V

i har nu nått till skylt nummer tolv när det gäller Schröder-skyltar. Dussinet skyltar har
spridits över Sverige och de utgör
en påminnelse om Gustafs verk.
I samband med årsmötet sattes
den 12:e skylten upp på Schröder-Stugan på Sågudden.
Denna lilla timmerbyggnad var
lillstuga inne på tomten i centrala
Arvika där Gustafs far byggde sitt
spinneri på 1800-talet.
Gustaf och hans bröder brukade sova i stugan på sommaren
och den fungerade även som
studiekammare.
I boken Gamla minnen skriver
Gustaf om sina somrar i sovstugan. När spinneribyggnaden
revs under mitten av 1900-talet

bevarades lillstugan och flyttades
till Sågudden, där den idag finns
kvar som ett minne över författaren Gustaf Schröder. Nu är det
också tydligt sedan
stugan fått
sin skylt
monterad
på
den
bastanta
timmerväggen.
Idag används byggnaden som
personalutrymme.
På bilderna
försöker se-

kreteraren montera skylten i den
bastanta väggen (ovan). Resultatet beundras av ordföranden Lars
Mebius vid skylten (nedan).
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Gustaf fick en blomma på sin grav
i samband med årsmötet i Arvika
S

ällskapets 20-årsjubileum,
som firades i samband med
årsmötet i Arvika, blev välbesökt
och gynnades av ett vackert väder. Som vanligt inleddes mötet
med en gemensam lunch på
Gate Gästgiveri - det hus där
Gustaf tillbringat många av sin
barndoms somrar. Ove Köhler
gav oss en bild av hur det kunde
gå till i det Schröderska hemmet
på Gate.
Efter årsmötet åkte vi till Såguddens friluftsmuseum för att
titta på Schröder-utställningen,
men också för att sätta upp skylt
nummer tolv.
Skylten sitter nu på Schröder-stugan, som flyttats till
Sågudden från sin ursprungliga


plats inne i Arvika där familjen
Schröder bodde.
Att stugan fortfarande har
kärnfriskt virke i sina stockar
märktes när sekreteraren försökte skruva upp skylten.
Om det var bristade handhavande av skruvdragaren eller
om virket var så hårt var det
dock skilda meningar om bland
åskådarna. Men nu är skylten
uppsatt och John Hedenskog i
museiföreningen myste så nöjd
efteråt
.
samband med utflykten till
muséet passade några av årsmötesdeltagarna på att gå förbi
minnesstenen vid Kattviken, som
står vid den byggnad som idag

I

ersatt Schröderfamiljens ullspinneri inne i centrum.
Ordföranden Lars Mebius passade på att informera om hur
stenen kom till och hur den en
dag förra året också skadades av
en oförvägen bilist.
Efter kaffe på Sågudden var
det en grupp som åkte ut till
kyrkogården i Arvika för att fira
Gustafs minne genom att lägga
ner en blomma vid graven. Som
av en tillfällighet började kyrkklockorna ringa just som ordföranden Lars Mebius lagt ner
blommorna.
Det tolkade vi närvarande som
ett tecken på Arvikabornas hyllning till en stor författare.
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Årsmötets deltagare fick möjlighet att besöka Muséet
på Sågudden och titta på Schröderstugan för att
avslutningsvis hylla författaren med en blomma på
graven
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Protokoll från årsmötet i Arvika 6 juni 2009
PROTOKOLL fört vid årsmöte med Gustaf SchröderSällskapet, på Gate Gästgiveri
i Arvika lördagen den 6 juni
2009.
Närvarande: ett 50-tal medlemmar.
§ 1.
Mötet öppnades av Sällskapets ordförande Lars Mebius,
som gladdes över att så många
kommit denna vackra junidag
– när hela Sverige flaggar för vår
Gustaf. Platsen var Gustafs eget
hem på Gate i Arvika.
§ 1 b.
Ove Köhler inledde mötet genom att prata om sitt möte med
Gustaf och den plats där vi höll
vårt årsmöte; Gate Gästgiveri.
Här tillbringade familjen Schröder några år – dels som sommarbostad, men också även under
vintertid. Ove Köhler berättade
bland annat om ett stämningsfullt julminne från det rum med
öppna spisen där vi höll vårt
årsmöte.
§ 2.
Att leda dagens årsmötesförhandling valdes sittande ordförande, Lars Mebius och som
sekreterare valdes Per-Olof Lönnroth.
§ 3.
Att jämte ordföranden justera
dagens protokoll valdes Gunno
Lundquist, Arvika och Olle Henriksson, Eda.
§ 4.
Dagordningen presenterades
och godkändes.
§ 5.
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades


med godkännande till handlingarna.
§ 6.
Kassaförvaltarens rapport
presenterades och den visade
ett överskott på cirka 7 000
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 på en tid av två år.
Lars Mebius, Edane, Jonas Jonasson, Mora, Gunno Lundquist,
Arvika 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 Bo Nilsson, Årjäng och
Lennart Berglund, Töcksfors. Till
revisorsuppleant omvaldes Paul
Johansson, Årjäng.
§ 13.

Valberedningen som var vakant
efter Gunnar Mardal, Koppoms
bortgång och därför behövdes en
helt ny valberedning. Valda blev:
Thorbjörn Johansson, Koppom,
sammankallande och Lars Karlsson, Orsa.
§ 14.
Medlemsavgift 2010:
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2010 förblir 225
kronor. Årsmötet beslöt enligt
förslaget om oförändrat 225 kronor i årsavgift. Familjemedlem
(utan årsbok) betalar oförändrat
50 kronor.
§ 15.
Årsboken 2010:
Styrelsen föreslår att Minnen
från mitt jägarliv blir årsbok
2010. Valet av denna bok har
också en tanke med att vi kommer att hålla vårt nästa årsmöte
i Dalarna, där en del händelser i
boken utspelas. Årsmötet beslöt i
enlighet med styrelsens förslag.
§ 16.
Årsmötet 2010:
Platsen för nästa årsmöte
blir Dalarna och Älvdalen. Det
finns några intressanta platser
som vi skulle kunna hålla till
på, enligt styrelseledamöterna
Ingemar Gustafsson och Jonas
Jonasson.
Torsten Nilsson kom också
med ett förslag på plats för ett
årsmöte i Värmland längre fram:
Mölnbacka.
§ 17.
Övriga frågor:
Schröderskyltarna:
Förslag på platser för en
Schröder-skylt strömmar in och
till årsmötet hade styrelsen tagit
fram två skyltar: Skylt nummer 12, som skulle sättas upp i
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Årsmötet hölls i anrika och mycket vackra lokaler, nämligen hemma
hos Gustaf Schröder på Gate. Idag är Gate Gästgiveri.
samband med dagens besök vid
Schröder-Stugan på Sågudden
Skylt nummer 13 skall sättas
upp på Hermansborg i Dalarna.
Jonas Jonasson fick uppdraget
att sätta upp skylten vid lämpligt
tillfälle.
Ett förslag kom också in på
en plats för en skylt, det var
Lång säteri utanför Grums. Vi
avvaktar mer dokumentation om
platsen.
Bidrag till Nying:
Sekreteraren efterlyste material till NYING. Han uppmanade
alla att skicka in texter och bilder
som har anknytning till Gustaf.
§ 17.
Avslutning:
Mötet avslutades med att 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 och lunchen på
Gate Gästgiveri åkte samtliga till
Sågudden i Arvika där vi hade
fått möjlighet att titta på Schröders samlingar samt övriga museibyggnader. De som ville fick en
guidad tur runt Kattviken och till
den minnessten som Sällskapet
satte upp vid 10-årsjubileet.
På Sågudden blev det också
Kaffe i den nya serveringen och
alla njöt av det fina vädret denna
jubileumsdag, när Sällskapet
firade 20 år och Gustaf firade
185 år.
Som avslutning på jubileumsdagen åkte vi till kyrkogården i
Arvika där Gustaf ligger begraven
och där lade ordföranden ner en

liten blomma som hyllning på
födelsedagen.
Vikten av den stora dagen bevisades av att i samma ögonblick
som blomman lagts ner började
kyrkklockorna ringa. Det tolkade
vi närvarande som församlingens
hyllning till en stor författare.
Vid protokollet
Per-Olof Lönnroth
Sekreterare
Justeras:
Lars Mebius
Mötesordf		
Gunno Lundquist		
Olle Henriksson			

Du glömmer väl inte
betala medlemsavgiften 225 kronor?
Inbetalningskortet följer med årsboken!
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Rean fortsätter i vårt boklager:
Köp fem böcker för 400 kronor!

N

u är det läge att fylla på
med Gustaf Schröderböcker
hemma i bokhyllan. Eller varför
inte köpa in några böcker som
du kan ge bort i present.
För att ge plats i vårt boklager
kommer de böcker vi har mest
av att säljas ut i paket om fem
böcker till priset av fyra.
Normalt är medlemspriset
för böckerna 100 kronor styck,
men köper du fem stycken på ett
bräde betalar du bara för fyra. En
bok på köpet!
Här nere i Schröder-Shoppen
ser du vilka böcker som finns och

vilka som tagit slut. Missa inte
detta erbjudande.
Du kan gärna mejla oss din
beställning under adress: sallskapet@gustafschroder.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
(2003). Den gamle fogdeskrivaren
Schröder-Tallen.Teckning: Sven-Anders Boman



(2004). Ur fjällfolkets liv (2005).
Minnen från skogarna (2006). Mina
jaktkamrater (2007). Från skilda
marker (2008).
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.
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Var sätter vi
Schröder-skylten?
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 2009.
Annonser till Börsen eller övrigt
material skall var sekreteraren
tillhanda senast 1 november. Har
du tips på vad Nying skall innehålla, skriv gärna en rad!

