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I detta
nummer:

Gustafs
älsklingskaka
blev en succé!
Gustaf Schröder intog
Biblioteket i Arvíka under
några septemberveckor.
Tanken var att öppna
ögonen på Arvikaborna
för vilken stor författare
Gustaf var.
Det blev en stor framgång,
men inte minst uppskattades Gustafs älsklingskaka.
Sidan 2.

Nu sitter skylt
nummer femton
på Kvarntorps
Herrgård
Traditionsenligt sattes en
Schröderskylt upp i samband med årsmötet.
Skylt nummer 15 sitter nu
på Kvarntorps Herrgård,
utanför Forshaga.
Läs mer på sidan 5.

Bengt Stjernlöf
fick litteraturpriset 2011
Författaren och forskaren Bengt Stjernlöf, som bor i
Forshaga, fick Litteraturpriset 2011 i samband med
Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte. Sidan 3.
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Gustaf Schröder
intog Biblioteket
i Arvika – med en
smakupplevelse

U

nder sommaren och början
av hösten har Sällskapet
deltagit i Arvikas 100-årsfirande
genom att vi under två tillfällen
försökt profilera Gustaf Schröder.
I midsommarveckan var det jägaren vi lyfte fram genom att slå
ett slag för den utställning som
finns på Såguddens Museum i
Arvika. Medlemmar ur Sällskapet fanns på plats som kunniga
guider för att berätta om Gustaf
och hans liv som jägare.
Samtidigt utgjorde samlingarna på Sågudden ett välbehövligt stöd i vår marknadsföring av
Gustaf Schröder.
Den 3 september öppnade vi
en utställning på Arvika Bibliotek där vi betonade Gustafs
författarskap och att han faktiskt
är den största författare som
Arvika haft.
Vi visade hela den samling
av återutgivna böcker (nitton
stycken) som Sällskapet arbetat
med under åren.
Vi har under några veckor
på biblioteket låtit Arvikaborna
möta Gustafs liv i form av en
miniutställning, där betoningen

hela tiden låg på hans författarskap.
Finalen under de här veckorna
var en Schröderkväll på Biblioteket där Ove Köhler berättade

N
om sin relation till Gustaf och de
spännande möten han haft med
Gustafs efterlevande.
Vi visade också ett bildspel om
Gustaf och hans gärningar.

U

nder aktiviteten på Biblioteket passade vi på att bjuda
på Gustafs älsklingskaka, som

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: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067



består av en mjuk pepparkaka
med smör och garnerad med
ansjovis.
I samband med öppningen
av utställningen och vid avslutningen på Schröderkvällen
bjöd vi på denna delikatess,
som blev mycket uppskattad av
besökarna. Till pepparkakan serverade vi skogens härliga dryck
lingondricka.
Jag vill påstå att älsklingskakan blev en minst lika stor överraskning för besökarna som kunskapen om Gustaf Schröder.
Varför inte testa Gustafs favoritrecept hemma. Det passar
utmärkt som mingelmat eller
som små snittar till välkomstdrinken.
Receptet lyder: ta en mjuk
pepparkaka (de finns att köpa i
närmaste livsmedelsaffär).
Bred smör på kakan och lägg
på en bit ansjovis. Vi delade kakorna i fyra delar och det blev
perfekt mingelmat.
Sött möter salt i denna lilla
anrättning och det är en delikatess – som du kan överraska dina
vänner med nästa gång.
Varför inte testa detta till glögg
nästa gång?

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgirokonto:
464 56 93 - 5.
E-post: sallskapet@gustafschroder.se
Tryck: One Digitaltryck, Karlstad 2011
ISSN 1102-8238
Produktion: POEM Förlag, Arvika

u går vi mot mörkare tider
och det känns mer angeläget att sätta sig med en bok av
Gustaf. I sammanhanget kan vi
avslöja att nästa årsbok blir Mellan Kölen och Siljan.
Nästa gång kommer årsboken
betydligt tidigare, enligt årsmötesbeslutet. Du kan förvänta dig
den redan i slutet av februari.
Men det är bara under förutsättning att du betalat din
årsavgift i år. Kolla om du har
rent samvete. Annars blir du
struken och får ingen bok
nästa gång.
Jag hoppas vi alla är med när
boken kommer.
Hälsningar sekreteraren.
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Bengt Stjernlöf fick
Litteraturpriset 2011
I

samband med Gustaf
Schröder-Sällskapets
årsmöte på Kvarntorps
Herrgård utanför Forshaga utdelades Gustaf
Schröder-Sällskapets
Litteraturpris.
Mottagare var författaren och forskaren Bengt
Stjernlöf, som bor i Forshaga.
Han får priset främst
för sina böcker Innan
Tystnaden (2002) och
Transporter på Klarälven
(2005).
Född i Stjernsfors
Bengt Stjernlöf är född
i Stjernsfors 1941 och
uppväxt i Uddeholm.
Under några år efter
realexamen arbetade han vid
Hagfors järnverk, i hyttan, i martinverket och på laboratoriet.
Efter ingenjörsexamen var
han verksam som konstruktör

Litteraturpristagaren Bengt Stjernlöf äter lunch med bland annat
Sällskapets ordförande Lars Mebius.
inom fordonsindustrin, både vid
Volvo och SAAB. 1978 flyttade
han tillbaka med familjen till
Värmland där han började som
konsulterande ingenjör.
Konsultbyrå i USA
1984 startade han tillsammans med fyra kollegor eget företag. Från 1987 drev han egen
konsultbyrå i Atlanta, USA.
Han återkom till Sverige 1992
för att arbeta som teknikkonsult
åt pappersindustrin genom sitt
företag Promatec Engineering,
baserat på Hammarö.
Bengt Stjernlöfs teknikbakgrund och ständigt växande
historieintresse har hittills resulterat i böckerna Innan Tystnaden (2002) och Transporter på
Klarälven (2005).

Gustaf
SchröderSällskapets
motivering till
priset är:
”Brukskulturens stora betydelse för folket i Klarälvdalen har tagit sig många
uttryck. Bengt Stjernlöf har
genom forskning och sitt
författarskap lättat på historiens tunga lock och låtit
oss lättare förstå den tidiga
industriella omdaning som
bruken utgjorde.”
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Årsmötet på Kvarntorps
Herrgård blev välbesökt

M

ed fiolspel tog värden Öjvind
Tunsbrunn täten och ledde
årsmötesdeltagarna till lunchen
som serverades i herrgårdsparken
vid Kvarntorps Herrgård.
Årsmötet var välbesökt och gyn-



nades av ett vackert väder och
härlig stämning runt borden. Det
serverades nävgröt med fläsk.
Efter årsmötet blev det utflykt
till flottningsmuséet vid Dyvelsten.

Nying nr 83 september 2011

Femtonde Schröderskylten sitter på
kontoret vid Kvarntorps Herrgård

N

u har skylt nummer 15
kommit upp. Den sattes
på den byggnad som var kontor
och bostad när Gustaf Schröder
bodde och arbetade på Kvarntorp
i mitten på 1800-talet.
Skylten sattes upp i samband
med Sällskapets årsmöte som
hölls på Kvarntorps Herrgård
den 6 juni i ett strålande sommarväder.
På skylten står det: "I denna
byggnad bodde Gustaf Schröder när han kom till Kvarntorps
Herrgård 1847 med uppgift att
sköta sågverksrörelsen och flottningen. Detta gav inspiration till
hans författarskap som jaktens,
brukskulturens och skogens
skildrare."

Här sitter skylten fint tycker ordföranden Lars Mebius och värden Öjvind
Tunsbrunn vid kontoret på Kvarntorps Herrgård.
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Protokoll från årsmötet 2011
PROTOKOLL fört vid årsmöte
med Gustaf Schröder-Sällskapet, på Kvarntorps Herrgård,
Forshaga i Värmland måndagen
den 6 juni 2011.
Närvarande: närmare 40-talet 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.
§ 1 b.
Litteraturpriset
2011 utdelades
till Bengt Stjernlöf, Forshaga.
Han fick priset
främst för sina
två böcker Innan
tystnaden (2002)
och Transporter på Klarälven
(2005).
Gustaf Schröder-Sällskapets
motivering till priset är:
”Brukskulturens stora betydelse för folket i Klarälvdalen har
tagit sig många uttryck. Bengt
Stjernlöf har genom forskning och
sitt författarskap lättat på historiens tunga lock och låtit oss lättare
förstå den tidiga industriella omdaning som bruken utgjorde.”
Bengt Stjernlöf är född i
Stjernsfors 1941 och uppväxt i
Uddeholm. Under några år efter
realexamen arbetade han vid
Hagfors järnverk, i hyttan, i martinverket och på laboratoriet.
Efter ingenjörsexamen var
han verksam som konstruktör
inom fordonsindustrin, både
vid Volvo och SAAB. 1978 flyt

tade han tillbaka med familjen
till Värmland där han började
som konsulterande ingenjör.
1984 startade han tillsammans
med fyra kollegor eget företag. Från 1987 drev han egen
konsultbyrå i Atlanta, USA.
Han återkom till Sverige 1992
för att arbeta som teknikkonsult åt pappersindustrin genom

§ 4.
Dagordningen presenterades
och godkändes.
§ 5.
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades
med godkännande till handlingarna.
§ 6.

Kassaförvaltarens rapport presenterades och
den visade ett
minskat resultat
även detta året,
med ett minus på
9 000 kronor.
§ 7.
Revisorernas
berättelse presenterades och
de hade inga anmärkningar varför
den ekonomiska
förvaltningen godkändes av årsmötet.

sitt företag Promatec Engineering, baserat på Hammarö.
Bengt Stjernlöfs teknikbakgrund
och ständigt växande historieintresse har hittills resulterat
i böckerna Innan Tystnaden
(2002) och Transporter på Klarälven (2005).
§ 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 Lars
Karlsson, Orsa.

§ 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 Jonsson, Mora, Gunno
Lundquist, Arvika och Per-Olof
Lönnroth, Arvika har ytterligare
ett år kvar på sina mandat i styrelsen.
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§ 10
Till styrelsesuppleant omvaldes Birgitta Mebius, Edane
och nyvaldes Anders Sundberg,
Mora.
§ 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 omvaldes med
Thorbjörn Johansson, Koppom,
sammankallande och Lars Karlsson, Orsa.
§ 14.
Medlemsavgift 2012:
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2012 blir oförändrad 250 kronor. Årsmötet beslöt
enligt förslaget om en oförändrad
årsavgift på 250 kronor. Familjemedlem (utan årsbok) betalar
oförändrat 50 kronor.
§ 15.
Årsboken 2012:
Styrelsen föreslår att Mellan
Kölen och Siljan blir årsbok
2012. Årsmötet beslöt i enlighet
med styrelsens förslag.
§ 16.
Årsmötet 2012:
Platsen för nästa årsmöte blir
Dalarna där styrelsen har ett
förslag på Siljansfors. Styrelsen
fivk i uppdrag jobba vidare på
detta.
§ 17.
Övriga frågor:
Ändring av verksamhetsår:
Styrelsen hade ett förslag till
årsmötet att vi ändrar vårt verksamhetsår till kalenderår. Vi har
under några år haft 1 maj-30

april som verksamhetsår. Årsmötet beslöt enhälligt att vi ändrar
tillbaka till kalenderår från och
med 2012.
Minskande medlemsantal:
Årsmötet diskuterade hur
vi skulle kunna behålla våra
medlemmar och även få nya.
Olika förslag framfördes. Bland
annat ett om att vi säljer böcker
med medlemskap när vi är ute
på mässor och andra tillställningar.
Årsboken skickas ut tidigare:
Förslag på att skicka ut årsboken tidigare och inte strax före
sommaren väcktes. Detta kan nu
ändras i och med att vi ändrar
verksamhetsår till kalenderår.
Boken med inbetalningskort
skall i fortsättningen vare ute
senast 1 mars.
Aktiviteter under 2011:
Ordföranden informerade om
att Sällskapet har många aktiviteter inbokade under 2011.
Vi har en Schrödervecka på
Sågudden i Arvika i juni. Under
september blir det en Författarmånad på biblioteket i Arvika
med Gustaf som centralfigur.
På Sollerön deltar Sällskapet i
en berättarkväll i augusti och vi
är också med på Bokmässan i
Karlstad i november.
Schröderskyltarna:
Förslag på platser för en
Schröder-skylt strömmar in och
till årsmötet hade styrelsen tagit
fram en skylt: Skylt nummer 15,
som skulle sättas upp i samband
med dagens besök på Kvarntorps
Herrgård i Forshaga, där Gustaf
bott.
Önskemål fanns också om att
en karta över Schröders jaktområde fanns med i årsboken.
Styrelsen skall fundera över hur
det praktiskt kan gå till.

Utställning om Herman
Falk:
I samband med årsmötet hade
Sven Lord en utställning om
Herman Falk i ett angränsande
rum. Ett inslag som årsmötesdeltagarna uppmanades att ta
del av. (Bilden).
Ingemar Gustafsson avtackades:
Vår suppleant under många
år i Sällskapet, Ingemar Gustafsson, Orsa hade avböjt omval och
han avtackades i samband med
årsmötet efter alla sina insatser
i Sällskapet.
§ 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 i
den härliga trädgården på Kvarntorps Herrgård, satte vi upp
Schröderskylten vid annexet där
Gustaf Schröder hade sitt kontor under sin tid på Kvarntorp.
Innan dagen avslutades blev det
kaffe i trädgården vid Kvarntorps
Herrgård.
Därefter fortsatte en bilkaravan söder ut till Flottningsmuséet vid Dyvelsten, där vi fick
oss till livs Klarälvens flottningshistoria med alla dess inslag av
vedermödor, storslagenhet och
flottarromantik.
Vid protokollet
Per-Olof Lönnroth
Sekreterare
Justeras:
Lars Mebius
Mötesordf.		
Gunno Lundquist
Lars Karlsson
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Avsändare:
Gustaf Schröder-Sällskapet
Box 133
671 23 ARVIKA

SVERIGE

Port payé

*650226100*

Utnyttja vårt fina erbjudande:
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!
Längst nere i rutan ser du
vilka böcker som finns och vilka

som tagit slut. Missa inte detta
erbjudande.
Räkna med att porto tillkommer!

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
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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.

(2004). Ur fjällfolkets liv (2005).
Minnen från skogarna (2006). Mina
jaktkamrater (2007). Från skilda
marker (2008). Svenska Jakten
(2009). Minnen från mitt jägarliv
(2010)
Jubileumsskriften, 50 kr. inkl porto.
Mansbilden hos Gustaf, uppsats, 100
kr inkl porto.

Ändra adress!

Vykort av Gustaf Schröder kostar
5:- st.

utkommer i december 2011.
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!

Medlemsmärken:
Tygmärken kostar 25 kr.
Metallmärken 30 kr.

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

Nästa nummer

