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MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET
Årsboken 2013:

I detta
nummer:

Vad gör vi sedan?
undrar Peter
Larsson i Ransäter
"Jag har några förslag till
inriktning när alla Gustaf
Schröder-böcker är återutgivna:
- Identifiera och lyft Gustafs spår, samtida såväl
som sentida:
- Författare som skriver i
samma anda.
- Orter och platser ur
Gustafs berättelser, minnesmärken, resor och
utflykter.
- Samarbeta med ex tidningen Jaktmarker och
fiskevatten.
- Eller kanske ännu bättre
samarbeta med tidningen
Svensk Jakt och dess
utgivare Svenska jägareförbundet för att i Gustafs
anda återge den historiska
jakten och dess betydelse
för allmogen.
Mvh
Peter Larsson Gersheden,
Ransäter

Omslaget till vår
nyutgåva 2013,
Vägledning i
Fiske (1900)

En Vägledning
i fiske från 1900

Läs mer om vår årsbok på nästa sida!
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Gustafs 113 år
gamla bok finns
nu hos Google
– som e-bok!

V

ägledning i fiske är en speciell bok, som Gustaf skrev i
slutet av 1800-talet, livligt påhejad av sin bokförläggare.
Nu skulle det handla om en
handbok i fiske, tyckte förlaget
och Gustaf sin vana trogen gjorde
det hela från början.
Men han deklarerade att han
ville göra den här boken på sitt
sätt. Och det blev det minsann.
Du har nu boken i din hand,
som första gången utkom 1900.
När vi nu framställt nyutgåvan i
vår serie nyutgåvor, har vi valt att
göra en faksimilutgåva.
Det vill säga att vi har fotograferat av alla sidorna i boken, så
att vi kunnat återge exakt hur
boken såg ut för 113 år sedan.
Orsaken till detta är att boken
innehåller så många intressanta
illustrationer och de betyder
mycket för bokens helhet.
Därför kan vi nu återge boken
exakt som den såg ut när den
trycktes första gången. Det är
bara omslaget som vi har gjort
annorlunda, visserligen med
förstautgåvans omslag som förlaga.

När boken utkom första gången hade den mjuka pärmar, som
nästan alla Gustafs böcker på
den tiden hade.
Det gjordes en ny upplaga av
boken 1906 med ett annat mycket enklare omslag. Men inlagan
var den samma.
På den tiden var det blysats
som användes vid tryckning och
denna var mycket värdefull och
fick användas så länge kvalitén
på typerna höll.

D

et som överraskade mig när
jag arbetade med den här
boken var att jag till min förvåning fann att just den här boken
finns som e-bok!
Också det en exakt kopia av
förstautgåvans inlaga. Det är
Google som tagit sig friheten att
ta fram den här boken och den
finns till försäljning på nätet.
Kan ni tänka er att Gustafs
113 år gamla bok finns i en så
modern utgåva som e-bok.
Men inte nog med detta. Jag
hittade en tryckt utgåva på den
stora amerikanska nätbokhandeln Amazon.
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Detta är också en faksimil av
en bok som en amerikan, Daniel
E. Fearing, fick som gåva 1915.
Den är nu avfotograferad och
tryckt i letterformat med mjuka
pärmar och säljs för 120 svenska
kronor ungefär. Jag måste dock
tillstå att den utgåvan är märkligt gjord. Sidorna har förstorats
upp till Letterformat och detta
gör att den dåliga kvalitén på
arbetet avslöjas.
Därför skall vi vara stolta över
att vi nu kan göra en mer välarbetad nyutgåva i vår serie.
Vägledning i fiske finns inte
att få tag på i antikvariaten i Sverige längre, så den har ett stort
värde även som nyutgåva.
Och som vanligt när det gäller
Gustaf Schröder är han noggrann när han ger sig i kast med
något och här är detaljerna inte
glömda.
Vi får lära oss hur vi gör
sänkestenar, ståndkrokar och
mycket annat.
Illustrationerna är bara de en
njutning att skåda.
Så slå dig ner och njut av en
handledning i den stora konsten
att lyckas med fiske!

D

etta är årsboken 2013 och
den 21:e nytugåvan i vår
serie.Vi bifogar också inbetalningskortet på årsavgiften för
2013 som är oförändrat 250
kronor. När du betalar din medlemsavgift har du säkerställt att
vi kan fortsätta med vårt arbete
i Sällskapet.
Numera kommer årsbok och
inbetalningskort litet tidigare på
året, vilket beror på att vi numera
har kalenderår som verksamhetsår.
Slutligen vädjar vi om att alla
betalar så fort som möjligt. Måste
vi skicka påminnelser kostar detta pengar och vi har en mycket
ansträngd kassa.
Varför inte betala redan idag!
Hälsningar sekreteraren.

