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 skidor och skidlöpning

Gustaf Schröder

Om skidor och skidlöpning för jägare och turister utgavs för 

första gången år 1900 och Jägaren under nya jaktstadgan.- Några 

vördsamma bemärkningar af Gammal Skogsman kom ett par år in-

nan, år 1898 i form av ett litet 31-sidigt häfte. Båda skrifterna är se-

dan länge mycket svåråtkomliga och återutges nu för första gån-

gen, av praktiska skäl sammanbundna i ett band.

Här får vi läsa om hur man valde ut rätta virket och hur man själv 

kunna förfärdiga både sina skidor och sin övriga skidutrustning. 

Avslutningsvis får vi också följa med författaren på en spännande 

vinterjakt efter björn. 
Hur såg Gustaf Schröder på 1864 år jaktstadga? Här känner även 

nutidens jägare igen många av de problemställningar som förfat-

taren kommenterar och som fortfarande tål att diskutera. 

Är du intresserad av Gustaf Schröder och hans böcker skall du bli 

medlem i Gustaf Schröder-Sällskapet, Box 133, 671 23 Arvika. 

E-post: sallskapet@gustafschroder.se

Gustaf Schröder-Sällskapet

Om skidor och skidlöpningsamt
Jägaren under nya jaktstadgan

 

 

 

Nu återstår bara tre av 
Gustafs böcker

Av de 29 böcker som finns 
förtecknade som Gustafs 
böcker återstår nu bara 3, 
förutom den lilla norska boken 
Barneminder og björnejagt som 
Kjell Skaraberget presenterade 
för oss ifjol. Sällskapets plan 
över nyutgivningar ser tillsvi-
dare ut så här:                                                        
2018 Lärobok i fiskberedning 
(av Wilh. Dunker. Översatt av 
Gustaf Schröder)                 
2019 Ströverier i jaktmarkerna  
2020 Jakter och skogsliv av 
”Kalle på Udden”

Höjd medlemsavgift!
Efter sex år med samma 
årsavgift (250 kr) och med en 
långsamt krympande kassa 
beslutade årsmötet att göra en 
höjning av avgiften 2017 till 
300 kr. Genom denna höjning 
hoppas man säkerställa utgiv-
ningen av Gustaf Schröders 
återstående böcker och samti-
digt kunna hålla kontakten med 
medlemmarna med medlems-
bladet ”Nying” några gånger 
per år.

Här får vi följa Gustaf Schröder på hans första jakter på havet och naturligt-
vis på jakter i Värmland och Dalarna. Vi får också läsa om en tam varg, om 
vildrenar och järvar, om jägare och gevär i hans barndom (omkring 1830). 
Som vanligt när vi läser Gustaf Schröders böcker får vi många unika tidsbil-
der från folklivet i Dalarnas och Värmlands skogsbygderunder 1800-talet. 
Boken utkom första gången år 1890. Den fullständiga titeln på första uppla-
gan var ”Jagtminnen från Skog, Fjell och Sjö” af Gustaf Schröder. Det här 
var hans tredje bok efter sin debutbok ”Minnen från skogarna” som utkom 
1888.
 
I Gustaf Schröder-Sällskapets serie av nyutgivningar är detta volym nr 25. 
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Vykort från Älfdalen ”Nying i skogen” (ca 1910/20-tal?)

Är det någon i läsekretsen som kan lämna upplysningar om denna bild?

Ändra adress!
Om Du flyttar eller om posten
ändrat Din adress är det viktigt att 
Du meddelar sekreteraren 
den nya adressen snarast möjligt

(2012). Vägledning i fiske  (2013). Jakt  
fiske och vildmarksliv (2014). Jaktmin-
nen från skog och slätt (2015). Skidor
och skidlöpning (2016).
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