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Omslaget till vår 
nyutgåva 2011 
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och gubbåren 
(1894)

Läs mer om vår årsbok på nästa sida!

Årsboken 2011:

I detta 
nummer:

"Sen många år har det 
funnits ett fickur i fa-
miljens ägo. Det är ett 
s.k spindelur och inne i 
boetten finns det inristat 
bokstäverna G S.
Uret är mycket vackert 
inuti verket (mer slitage i 
det yttre) och är sannolikt 
franskt eller schweiziskt.  
Jag fick uret av min farfar 
som var född �88� och 
dog �966. Han berättade 
att uret hade ropats in på 
en auktion efter Gustaf 
Schröder, författaren och 
jägaren. Den som ropade 
in det var i sin tur hans 
betydligt äldre far som var 
faktor för Uddeholmsbola-
gets revir i Gustav Adolf-
Gustava och boende i Gei-
jersholm. Denne Emanuel 
Stolpe ägnade mesta delen 
av sin tid åt jakt."
Kan någon ge Anders Stol-
pe en ledtråd.

Anders Stolpe 
undrar: Är det 
Gustafs fickur?

Från pojk- och 
gubbåren
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Gustafs älgjakt 
på skidor tålde 
inte dagens 
ljus...

Utgivare: Sällskapets sekreterare 
Per-Olof Lönnroth, 
Tel. 0571-341 20  Fax: 0571-341 71. 
Ordförande: Lars Mebius 
Tel. 0570-502 20 
Kassör: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067 Produktion: POEM Förlag, Arvika

ISSN 1102-8238
Tryck: One Digitaltryck, Karlstad

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgirokonto: 
464 56 93 - 5. 
E-post: sallskapet@gustafschroder.se
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Gustaf var en hängiven skidå-
kare och när forna tiders 

älgjakt bedrevs på skidor var 
Gustaf en av dem – även om 
den tidens jakt inte alltid tålde 
dagens ljus.

Så här lyriskt skriver Gustaf 
i kapitlet "För många älgar" i 
årets nyutgåva:

"Endast den som själv varit i 
tillfälle att pröva och se den ti-
dens skidlöpare kan uppskatta 
en god skida. 

En sådan skidlöpare väjde för 
ingen mark, den måtte vara hur 
svår som helst, och över stock 
och sten gick det så skidan stod 
i halv cirkel, och hon skulle ovill-
korligen sprungit, om icke vid 
sådana tillfällen den grövre och 
stelare andurn och hans egen 
skicklighet satt skidlöparen i 
stånd att övervinna alla svårig-
heter, som under en jakt mötte 
honom. 

Också har det nog blivit ont 
om goda skidlöpare sedan det 
blev slut på älgjakten under vint-
rarna; det erkänna infödingarna 
själva.

Och sant är, att då man själv 

är den jagande hunden en star-
kare eggelse ej gärna kan finnas, 
än när man då och då ser det 
jagade djuret skymta fram mel-
lan träden. Då ligger man i med 
all kraft, då finns ingen tvekan, 
intet hinder: man måste fram, 
man måste segra. 

Också kunna våra gamla jä-
gare omtala otroliga saker, 

som antingen de själva eller 
andra utfört. Man hör omtalas 
olycksfall, brutna armar och ben, 
men också lyckligt överståndna 
faror, oförmodade fall och snö-
ras. Man hör ock omtalas jägare, 
som ansträngt sig så, att deras 
hälsa blivit för alltid bruten."

Detta var inledningen till en 
lång och spännande älgjakt på 
vinterföre, där jägarens styrka 
och slughet skulle överlista äl-
garna.

Men trots goda föresatser blev 
inte framgången för jägarna så 
stor som de hade räknat med.

Under den dramatiska skidfär-
den över stock och sten genom 
den ena bygden efter den andra 

fick jägarna se upp så att de inte 
stötte samman med några andra 
människor i skogen. Orsaken 
till jägarnas skygghet om sina 
förehavanden var kanske inte 
främst lagliga utan en konkur-
rensbetingad mekanism.

Timmerkörarna som den tiden 
höll till i skogarna kunde säkert 
försöka sig på att ta en och an-
nan älg som kom i närheten för 
att dryga ut sin enformiga föda i 
timmerkojorna.

Detta kanske var huvudskälet 
till att Gustaf och hans jaktkam-
rater skydde timmerkörarna 
som pesten. Men de hade också 
finnättlingarna på skogen som 
var minst lika duktiga jägare som 
Gustafs sällskap.

Konkurrensen var utvecklad 
och det gällde att behålla sina 
älgar för sig själv.

Jag rekommenderar att läsa 
kapitlet För många älgar. Det 
rymmer många heroiska insatser 
på skidor, som vi idag inte ens 
kan drömma om.

Idag kan det vara svårt för en 
skoterförare att avverka samma 
sträckor i bra före, som de här 
männen gjorde på sina primitiva 
skidor:

Över stock och sten, uppför 
branta bergssidor och utför bråd-
djupa stup. Inget väjde de för.

Tuffa gossar minsann.

Detta är årsboken 20�� och 
den �9:e nytugåvan i vår 

serie.Vi bifogar också inbetal-
ningskortet på årsavgiften för 
20�� som är höjd en aning och 
nu kostar medlemskapet 250 
kronor. Främst är det portot som 
blivit dyrare.

Betala så fort du kan, så har 
du säkerställt att vi kan fortsätta 
med vårt arbete i Sällskapet.

Varför inte betala redan idag!

Hälsningar sekreteraren.


