
11

Årsboken 2017 
”Jaktminnen från fjäll och sjö"

MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET

Nying 2017 - NR. 102

I detta 
nummer:

G
ustaf Schröder

   O
m

 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. 

ÅRG. 29 - NR. 105

Gustaf Schröder-Sällskapet
POEM Förlag

G
ustaf Schröder   Lärobok i fiskberedning

Gustaf Schröder
Här får vi ta del av en ny sida av Gustaf Schröders författarskap 

nämligen översättarens.

Boken utgavs ursprungligen på tyska av Wilhelm Dunker som var 

redaktör för Tysk Fiskeritidning. Gustaf Schröder har översatt origi-

nalets 2:a upplaga till svenska. Boken utkom första gången år 1890. 

Den fullständiga titeln är: “Lärobok i FISKBEREDNING Anvisning 

om saltning, rökning, rostning, marinering och konservering af alla sort-

ers fisk jämte bevaring och försändning af färsk och lefvande. Med 

21 figurer i texten samt ett bihang: FISK-KOKBOK innehållande 

närmare 150 fiskrätter hvaraf ca 50 äro af en svensk husmoder”.  

Boken är Gustaf Schröder-Sällskapets 26:e nyutgåva i 

Schröder-serien. 
Är du intresserad av Gustaf Schröder och hans böcker skall du bli 

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

sallskapet@gustafschroder.se

Gustaf Schröder-Sällskapet

Lärobok i fiskberedning

Gustaf Schröder

Lärobok ifiskberedning
Ny Adress! Nu när ”staben” 
förflyttats norrut har Gustaf 
Schröder-Sällskapet av praktiska 
skäl bytt postadress till: Box 34, 
782 21 Malung! Kvar i Arvika 
är nu boklagret! Årsmötet får ta 
ställning till om även Sällskapets 
”säte” skall ändras. Till denna 
ändring fordras dock en stadge-
ändring.
Nästa Årsmöte! Vid styrelse-
möte på Långberget den 25/10 
2017 beslutades att årsmötet 
ska gå av stapeln på Torsby 
Finnskogscentrum  i Lekvattnet 
den 2 juni 2018. Årsmötesför-
handlingarna och lunchen blir 
på Hembygdsgården som finns i 
närheten. Kallelse och närmare 
info kommer i nästa ”Nying” 
som beräknas utkomma i början 
av maj!
Ny kassör! Christer Karls-
son, Sollerön, har utsetts till 
ny kassör för Gustaf Schröder-
Sällskapet. Han efterträder Alf 
Davidsson, Årjäng, som med 
ålderns rätt bett att få bli avlöst! 
Vi tackar Alf för hans insatser 
och hälsar Christer välkommen!
VIKTIGT! Glöm inte att 
uppge namn, adress och/eller 
medlemsnummer när du betalar 
medlemsavgiften! Då besparar 
du oss mycket extraarbete! 

Årsboken 2018 
”Lärobok i fiskberedning"
Efter många års sökande vågar jag påstå att denna bok är Gustaf Schröders mest 
svårfunna verk. Här får vi ta del av en ny sida av Gustaf Schröders författarskap 
nämligen översättarens. Boken utgavs ursprungligen på tyska av Wilhelm Dunker 
som var redaktör för Tysk Fiskeritidning. Gustaf Schröder har översatt originalets 
2:a upplaga till svenska. Boken utkom första gången år 1890 på  Albert Bonniers 
förlag.Den fullständiga titeln är: Lärobok i FISKBEREDNING Anvisning om 
saltning, rökning, rostning, marinering och konservering af alla sorters fisk jämte 
bevaring och försändning af färsk och lefvande. Med 21 figurer i texten samt ett 
bihang: FISK-KOKBOK innehållande närmare 150 fiskrätter hvaraf ca 50 äro af 
en svensk husmoder.  Det vore intressant att veta om ”den svenska husmodern” 
som nämns på titelsidan och som anpassat många av recepten i denna bok till 
svenska förhållanden, möjligen kan vara Alma Schröder, Gustafs fru och den som 
renskrivit alla hans texter? Många av recepten känns ju bekanta även från vår tid 
så vi får tillönska våra läsare ”bon appétit” och en trevlig läsning!
Den här boken är Gustaf Schröder-Sällskapets 26:e nyutgåva i Schröder-serien. 
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Ändra adress!
Om Du flyttar eller om posten
ändrat Din adress är det viktigt att 
Du meddelar sekreteraren 
den nya adressen snarast möjligt.

2

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).

  
 

 er ar et erk es stepakslläS :eravigtU
Göran Bergman, Tel 070-265 80 90. 
E-post: goran@gbergman.nu
Ordförande: Jonas Jonsson 
Tel. 070-265 80 90
Kassör: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067 Produktion: Bo & Göran

ISSN 1102-8238
Tryck: STUARTprint, Malung

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
 :ot nok or ig tsop stepakslläS-redörhcS fatsuG

464 56 93 - 5. 
E-post: sallskapet@gustafschroder.se

 tep aks lläS-red örhcS fatsuG röf verbsmeldem rä
Utgivare: Sällskapets sekreterare 
Göran Bergman, Tel 070-265 80 90. 
E-post: goran@gbergman.nu
Ordförande: Udo Johansson 
076-826 26 15.
Kassör: Christer Karlsson 
070-304 57 84
Postadress: Box 34, 782 21 Malung Produktion: Bo & Göran

ISSN 1102-8238

Gustaf Schröder-Sällskapets plusgirokonto 464 56 93-5                                                                                   
För utländska medlemmar: 
IBAN  SE3295000099602646456935 Nordea Bank AB 
SWIFT  NDEASESS

E-post: sallskapet@gustafschroder.se

är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet 

Vår medlem, Sven Lord, har i hela sitt liv samlat unika 
jaktföremål. Samlingen har nu donerats nu till Stiftelsen 
Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska Samlingar som 
finns utställd på slottet Öster Malma i Sörmland, där 
Svenska Jägareförbundets huvudkontor också ligger.  

-Ingen annan samling visar så systematiskt de viktigaste 
händelserna i den svenska jakthistorien, säger Ulf Sterler 
från Svenska Jägareförbundet som är både stolt och tacksam 
för den unika samlingen.

Vart och ett av de 1200 föremålen representerar viktiga 
händelser i den jakthistoriska utvecklingen. Många föremål 
har även anknytning till Svenska Jägareförbundets historia 
- som även är liktydigt med den svenska jakthistoriken. 

-Jag vill att min samling skall bevaras för framtiden i 
odelatskick, vara tillgänglig för forskning och visas för 
intresserade personer. Historia är viktigt för att förstå sam-
tiden och därför vill jag dela med mig av kunskapen om 

Unik donation med jakthistoriska föremål

betydelsefulla historiska personers liv och gärningar 
samt värna om vårt jakthistoriska arv, säger Sven 
Lord. Allmänheten kan se samlingen i samband med 
bokad guidning på slottet Öster Malma i Sörmland. 

Webbsida: gustafschroder.se • Gustaf Schröder-Sällskapet finns även på facebook!
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I detta 
nummer:

G
ustaf Schröder
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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. 

Du kan köpa de flesta av våra tidigare 
årsböcker till medlemspris; 100 kr per 
styck. Köper du 5 böcker betalar du 
bara för 4! Tänk bara på att aktuellt 
porto tillkommer! Följande böcker 
finns kvar på lager: En timmermär-
kares minnen (1994), Med Hund 
och bössa (1996) Pavo Makkran 
(1998), Finntorpet i Västerskogen 
(1999), Pekka Huskoinen (2000), En 
bruksbokhållares minnen (2001), 
Herman Falk (2002), Från bruks-
kontor och timmerskog (2003), Den 
gamle fogdeskrivaren (2004), Ur 
fjällfolkets liv (2005), Minnen från 
skogarna (2006), Mina jaktkamrater 
(2007), Från skilda marker (2008), 
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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).

  
 

 er ar et erk es stepakslläS :eravigtU
Göran Bergman, Tel 070-265 80 90. 
E-post: goran@gbergman.nu
Ordförande: Jonas Jonsson 
Tel. 070-265 80 90
Kassör: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067 Produktion: Bo & Göran

ISSN 1102-8238
Tryck: STUARTprint, Malung

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
 :ot nok or ig tsop stepakslläS-redörhcS fatsuG

464 56 93 - 5. 
E-post: sallskapet@gustafschroder.se

 tep aks lläS-red örhcS fatsuG röf verbsmeldem rä

Svenska Jakten (2009), Minnen 
från mitt jägarliv (2010), Från pojk 
och gubbåren (2011), Mellan Kölen 
och Siljan (2012), Vägledning i fiske 
(2013), Jakt, fiske och vildmarksliv 
(2014), Skidor och skidlöpning/
Jägaren under nya jaktstadgan 
(2016), Jaktminnen från fjäll och 
sjö (2017). Övrigt: Jubileumsskrif-
ten 50 kr, Mansbilden hos Gustaf, 
uppsats, 100 kr, Vykort 5 kr/st, Pins 
(metallmärken) 25 kr/st. Beställning 
görs enklast via e-post, se nedan!

Schröder-Shopen 
Här kan Du köpa medlemsprylar och komplettera Dina 
Årsböcker. Allt till låga medlemspriser. Beställningen görs 
enklast via E-post: sallskapet@gustafschroder.se


