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Björnskall

Årsmötet på Mora Hotell					

Finnberget

Den 1 juni 2019 samlades ett 20-tal medlemmar i det 30-års jubileande Gustaf Schröder-Sällskapet för årsmötesförhandlingar på anrika
Mora Hotell. Christer Karlsson inledde årsmötet med att berätta om
Gustaf Schröders kopplingar till hotellet vars interiör delvis fanns
kvar från tiden då det ”begav sig”.
Glädjande var att årsmötet denna gång bevistades av två av Sällskapets
tidigare ordföranden. Särskilt trevligt var det att äntligen få tillfälle att
avtacka Sällskapets nestor, hedersordförande Lars Mebius.
Årsmötet förflöt som vanligt lugnt och stillsamt. Den fråga som
ägnades största tiden var den om Sällskapets framtid. Av Gustaf
Schröders tillskrivna böcker återstår nu bara nyutgivning av en bok,
nämligen ”Jakter och skogsliv av Kalle på Udden”.
Efter årsmötet var en ångbåtstur på Siljan förannonserad. Dessvärre
ville inte vädrets makter stå oss bi, kallblåst och ihållande regn gjorde
att båtturen fick ställas in. I stället hade Christer lyckats ordna en
mycket uppskattad guidning av Zorngården. På vägen dit inbjöd
han även hugade intressenter att följa med på en guidad promenad
genom Mora centrum där vissa byggnader fortfarande fanns kvar
från Schröders tid.

Ordförande har ordet

Gustaf Schröder-Sällskapet nu på Facebook

Välkommen att gilla Sällskapet! Välkommen även att göra ett eller flera införanden!  
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Gustaf Schröder-Sällskapet
på Mora Hotell, den 1 juni 2019.
§ 1. Öppnande. Udo Johansson öppnade sammanträdet med att hälsa alla välkommen till årsmötet och påminde
om att det i år var 30 år sedan Gustaf Schröder-Sällskapet bildades.
§ 1a. Avtackning. Särskilt välkomna var tre mångåriga medarbetare och styrelseledamöter som Sällskapet inte
tidigare fått tillfälle att avtacka nämligen, mångårige ordföranden Lars Mebius, Edane, Jonas Jonsson, Mora och
Olle Henriksson, Charlottenberg, dessa avtackades med var sin för ändamålet särskilt dekorerad Dalahäst och en
varm applåd.
§ 2. Val av mötesordförande. Udo Johansson valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare. Göran Bergman valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare. Jonas Jonsson valdes att jämte ordf. justera dagens protokoll.
§ 5. Godkännande av kallelse och dagordning. Kallelsen vilken skett genom medlemsbladet Nying godkändes, liksom den stadgeenliga dagordningen.
§ 6. Styrelsens-, kassaförvaltarens- och revisorernas berättelse. Styrelsens berättelser föredrogs liksom den
ekonomiska redogörelsen samt revisorernas berättelse. (Se bilagor). Vid årsskiftet uppgick Gustaf SchröderSällskapets balansräkning till 113 531,49 kr. Styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse godkändes därefter
att läggas till handlingarna och beslutades att behållningen skulle överföras till ny räkning.
§7 Ansvarsfrihet Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8. Val av styrelse, ordförande och revisorer: Udo Johansson, Sysslebäck och Göran Bergman, Malung omvaldes som ordinarie styrelseledamöter på 2 år. Kvarstående i styrelsen på ytterligare 1 år är Christer Karlsson,
Mora, Sten-Rune Olsson, Arvika och Johannes Ainegren, Uddeholm
Suppleanter: Lars Lidholm, Orsa och Bertil Forsberg, V Ämtervik omvaldes på 1 år. Udo Johansson, Sysslebäck,
omvaldes till ordförande på 1 år. Lennart Berglund, Töcksfors och Bo Nilsson, Årjäng omvaldes som revisorer.
Paul Johansson, Årjäng, omvaldes som revisor suppleant.
§ 10. Val av valberedning. Rolf Johansson, Sysslebäck, (sammankallande) och Nils Robertsson, N. Skoga omvaldes.
§ 11. Medlemsavgift 2019. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad 300 kr.
§ 12. Årsbok 2020. Beslutades att ”Jakter och skogsliv av Kalle på Udden” skall bli årsbok för 2020.
Boken utkom första gången 1898.
§ 13. Plats för nästa årsmöte. Nästa år skall årsmötet hållas i Värmland. Uppdrogs åt styrelsen att besluta om
plats, program och tidpunkt.
§ 14. Ändring av stadgarna. Beslutades att ändra stadgarna enligt följande §3: årsmötet skall hållas senast
under juni månad……. §8: Vid sällskapets upplösning skall ev. tillgångar tillfalla den institution som vårdar och
visar upp Gustaf Schröder samlingarna……... Beslutet har tagits på 2 tidigare årsmöten enligt gällande stadgar
varför ändringen nu trätt i laga kraft. (se bilaga)
§ 15. Sällskapets framtid. Av Gustaf Schröders författarskap återstår nu endast ”Jakter och skogsliv av Kalle
på Udden”. Styrelsen fick därför i uppdrag av föregående årsmöte att upprätta en handlingsplan avseende Gustaf
Schröder-Sällskapets fortsatta verksamhet. Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet att fortsätta ge ut böcker och
skrifter i Gustaf Schröder anda så länge ekonomiska förutsättningar finns, baserat på att tillräckligt många medlemmar möjliggör verksamheten.
Förutom ovanstående föreslås att följande böcker skall återutges: ”Jaktnöjen” av L. Lloyd.
Om möjligt den norska Schröderboken ”Barneminder og björnejakt”. ”Schröderiana” smått o gott om och av
Gustaf Schröder sammanställt av Kåa Wennberg.
Beslutades enligt styrelsens förslag och uppdrogs åt styrelsen att bestämma ordningsföljden.
§ 16. Firmatecknare. Beslutades att Gustaf Schröder-Sällskapets firma tecknas av Udo Johansson, Christer
Karlsson och Göran Bergman var för sig.
§ 17. Årsmötets avslutning. Sammanträdet avslutades med att ordf. tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet dag som ovan Göran Bergman. Justeras: Udo Johansson, Jonas Jonsson
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I huvudet på ordförande angående föreningslivet i allmänhet och
”sällskapet” i synnerhet.
I många, för att inte säga de flesta föreningar är det svårt att få folk att
engagera sig. Man vill inte engagera sig om man inte får något materiellt ut
av det för egen del. Få människor vill sätta sig i en styrelse, utan att först få
veta, ”What´s in it for me”.
Av de föreningar jag är aktiv i, sticker ”Schrödersällskapet” verkligen ut.
Det är en liten förening, men med stort engagemang.
I sällskapet hittar man en rad eldsjälar.
Göran Bergman: Han lägger ner hela sin själ och lite till i föreningen. Utan
hans insatser skulle sällskapets saga med största säkerhet varit allChrister Karlsson: Kassören har fört in ”Schrödersällskapet” i tjugoförsta
århundradet. Moderniserat föreningen på en rad områden och är en ivrig
skribent i ”Nying”.
Styrelsen i övrigt är en kunskapskälla att ösa ur och kompletterar ovan nämnda eldsjälar på ett bra sätt.

Ny Schröder-skylt uppsatt i Sysslebäck.
Onsdagen den 7 augusti samlades en skara människor i
Nedergården Sysslebäck för att ihågkomma Gustaf Schröders besök i Östra Nedergården
Det var i december 1848 som Gustaf Schröder kom till
Nedergården och togs emot av gårdens ägare Halvar Larsson (1800-1864). Schröder var vid den tiden bokhållare
på Kvarntorps Bruk hos brukspatron Örn. I sin bok "Minnen från skogarna" beskriver Schröder hur han reswer till
Nedergården för att slutföra en stor skogsaffär med norska
storbönder i trakten av Aspberget. Under de tre åren som
han återkommer bor han i gårdens lillstuga, där skylten
nu finns uppsatt.
Vid sammankomsten och uppsättandet av skylten deltog
medlemmar ur Schröder-sällskapet med ordföranden Udo
Johansson i spetsen.Vidare fanns stugan nuvarande ägare
Christina och Börje Larsson på plats och en ättling till
Halvar Larsson, fyra generationer i nedstigande led Hasse
Halvarsson. På plats fanns också styrelsen för Ovansjö
Bygdeförening, som för övrigt var dagens sponsor. Efter
uppsättningen bjöd bygdeföreningen på förtäring och
trevlig samvaro på Nedergårdens Restaurang.

Från vänster:Ättlingen Hasse Halvarsson, ägarna till stugan
Christina och Börje Larsson, Bygdeföreningens ordförande
Mats Fallbäcken och Schröder-sällskapets ordförande Udo
Johansson.
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Siknäs var i centrum för Sveriges två största björnjakter
– innan Gustaf Schröder flyttade dit
Nedtecknat av Christer Karlsson 2019-10-29

Gustaf Schröder bodde under åren 1865-1877 i Siknäs, som ligger mellan Mora och Malung (bild 1, Schröder 1896,
Karlsson 2017). Siknäs ligger i centrum av det område där de två största björnjakterna i Svensk historia genomförts
(bild 1). Schröder deltog inte själv i någon av dessa skall, men var troligen medveten om dem. Jag känner dock inte
till om han själv har berättat om dessa eller några andra sommarskall i sina böcker. Hans egna björnjakter handlade
om vinterjakter, med betydligt färre drevkarlar.
I björnskallet mot Vansjöns västra sida, den 11-13 juni 1827, deltog cirka 1 500 man från Venjans-, Malungs-, Äppelbo och Järna socknar. Totalt fälldes tre björnar, ett lodjur och ett antal harar. Inga älgar och vargar observerades.
Storjägaren Llewellyn Lloyd deltog i jakten och var delaktig i att fälla en av björnarna. Han har beskrivit denna
jakt i boken Field Sports in the North of Europe 1827-28 (Lloyd 1831).
Björnskallet den 25-27 juni 1856 mot Venjanssjöns östra sida, är den största dokumenterade jakt som någonsin
genomförts i Sverige (Mellquist 1949). Uppgifterna om antalet deltagare varierar från 1 800-2 000 (Kjellin 1856,
Karlsson 2008) till 4 000 man (Mellquist 1949, Danell m fl. 2016). Drevfolket kom från Mora-, Venjans-, Älvdalensoch Sollerö socknar. Uppgifterna om antalet fällda djur varierar från 16 (Kjellin 1856, Kjellin odaterad, Karlsson
2008) till 23 björnar (Larsson 1924, Mellquist 1949, Danell m fl. 2016), från 2 (Kjellin 1856, Karlsson 2008) till 3
vargar (Mellquist 1949, Danell m fl. 2016), från 1 (Mellquist 1949, Danell m fl. 2016) till 2 lodjur (Kjellin 1856,
Karlsson 2008), och från 6 (Kjellin 1856, Karlsson 2008) till 9 älgar (Mellquist 1949). Därtill fälldes 1 räv (Kjellin
1856, Karlsson 2008). Det finns minst fem nedskrivna berättelser om denna skalljakt (se litteraturlistan), varav två har
skrivits av björnskallets organisatör och ledare, kronofogden i Ovansiljans fögderi, Pehr Philip Kjellin (1823-1924).

Skalljakternas historia

Björn och varg har sedan urminnes tider jagats i form av skalljakter (drevjakter), både som vinterskall och sommarskall. Vinterskallen, som var vanligast, innebar att man ringade in (holmade) ett björnide och med ett mindre
antal drevkarlar gick mot björnidet (slutet skall). Sommarskallen organiserades ofta sedan någon björn hade angripit
tamboskap. Då samlade man ihop en stor skara drevkarlar som i regel fick gå mot en sjö, där skyttarna väntade vid
skallplatsen (öppet skall). Vinterskallen var betydligt mer effektiva och mindre resurskrävande. Från landskapslagarna på medeltiden och fram till 1864 var allmogen enligt lag skyldig att bistå när ett stort skall anordnades (Klint
& Klint 2002, Danell m fl. 2016).
Skalljakterna var som intensivast under 1800-talets första hälft, och drevs till fulländning av Herman Falk m. fl.
som framför allt i Värmland organiserade stora skall med upp till 1000 deltagare. Falk skrev en instruktion om hur
skalljakterna skulle organiseras (Falk 1819 och 1828). Björn- och vargstammarna minskade kraftigt vid 1800 talets
mitt och de stora rovdjuren var i stort sett utrotade i södra och mellersta Sverige i slutet av 1800-talet. Förutom
de intensiva skalljakterna betydde även skjutvapnens utveckling och spridning mycket för denna utrotning (Klint
& Klint 2002, Danell m fl. 2016). Skalljakt efter björn och varg torde inte ha förekommit efter 1860-talet (Juhlin
Dannfelt 1929).

Organisationen av de stora sommarskallen

Sommarskallen 1827 och 1856 organiserades av landshövdingens tjänstemän (kronobetjäningen) eftersom det inte
vid denna tidpunkt fanns några jägeritjänstemän inom dessa socknar (Kjellin odaterad, Karlsson 2008). Ledare för
det stora björnskallet i Mora 1856 blev därför kronofogden Kjellin. Det var Mora sockenstämma som tog initiativ till
skallet, och som fattade beslut om tidpunkten för skallets genomförande, vilka som skulle delta från Mora socken,
samt att fem riktlinjer skulle märkas upp (bleckas) i förväg (bild 1, Sockenstämmoprotokoll 1856-06-15, Persson
1988). Fjärdingsmannen Barbro Anders Matsson från Vika blev utsedd att ordna med de praktiska göromålen, varav
ett av de viktigaste var att se till att cirka 300 skallfogdar blev utbildade. Dessa hade utsetts på bystämmor och på
sockenstämmor (Persson 1988).

Stora kostnader för sommarskallen

De som deltog i de två beskrivna sommarskallen ägnade troligen minst 5 dagsverken vardera åt skallet, inklusive
förberedelser och gångtid till och från skallen. Lloyd beräknade att skallet år 1827 medförde en samhällskostnad
på cirka 5 000 riksdaler i obetalt arbete, för cirka 7 500 dagsverken (Lloyd 1831). För det stora björnskallet 1856
krävdes troligen cirka 20 000 dagsverken (Mellquist 1949), vilket i dag med en dagsverkskostnad på 3 000 kr,
skulle betyda cirka 60 miljoner kronor.

Litteratur
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Bild 1. Siknäs ligger mitt emellan de två
största dokumenterade björnskallen i
Sveriges historia. Kartan visar skallens
yttre begränsning samt drevkarlarnas
gångriktning mot skallplatserna, där
skyttar var uppställda. De fem linjerna
i 1856 års skall bleckades någon vecka
före skallet. I kartan som visar 1827 års
skall var varje ¼ mil markerad längs
ytterkanterna (svarta punkter). Linjerna
utgår från varannan av dessa punkter.
Kartan framställd med lantmäteriets
karta som bakgrund, av Christer Karlsson, Sollerön, 2019-10-30.
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Skogshistoriska Sällskapet arrangerar årligen ett antal exkursioner till intressanta platser runt om i landet. Den
15 augusti 2019 hade jag nöjet att tillsammans med ett 50-tal likasinnade få följa med på en mycket intressant
rundresa på Orsa Finnmark under kunnig ledning av Rune Dehlén som är väl bevandrad på dessa trakter i
sin egenskap av f.d skogsförvaltare vid Orsa Besparingsskog. Genom välvilligt tillmötesgående av Rune återges
här ett utdrag av det föredrag som han höll vid vårt besök på ”Finnberget” som en gång i tiden ägdes av Gustaf
Schröder. //Göran Bergman

Finnberget
av Rune Dehlén
Finnberget är en plats som präglats av mycket tragik, men även av perioder med välstånd.
Den förste nybyggaren på Finnberget var, trots namnet, svensken Mats Matsson Grip, bördig från Bollnäs. Han
började bryta mark här 1821. Det var således en ganska sen bosättning på Finnmarken. Han stannade här till år
1825 när hans hustru Margareta avled under vandring till Lillhärdal 4 mil bort. Hon led av lungsot. Möjligen var
hon då på väg för att söka läkare för sin sjukdom.
Samma år flyttar f.d. soldaten Käck med familj till Finnberget. Han hette egentligen Olov Jansson Korpinen med
ett brokigt förflutet. Som 18-åring anslöt han sig till Orsa kompani. Han ersatte då soldaten Rullbusk och skulle då
även överta soldatnamnet. Han ogillade starkt namnet Rullbusk och begärde att få byta soldatnamn till Käck, vilket
beviljades. Orsa kompani var med den Gahanska kåren, som gick in i Norge 1808-1809 mot Elverum, för att skydda
norra Dalarna mot norskt anfall. Kriget blev en katastrof för di svenske. Många blev tillfågnatagna. Men delar av
kåren togs sig tillbaka till Sverige och 1812 kund han återvända hem. Efter 19 års militärtjänst beviljades Käck
avsked. Något soldattorp fick han inte, men 5 riksdaler per år som underhåll. Käcks hustru dör 1832 under vägen
till ett besök i sitt barndomshem i Östansjö. Sex år senare dör den döve sonen. Det tar den avskedade soldaten Käck
så hårt att han begår självmord. Vi har då kommit till år 1838. Åter överges Finnberget och ligger öde under 2 år.
En dag 1840 lämnar Olof Michelsson Tossavainen Tandsjö och slår sig ner på Finnberget med hustru och 3-årig
dotter. Till sin hjälp har de 4 drängar och 3 pigor. Finberget börjar blomstra under de idoga Tossavainarna. Släkten
Tossavainen förde med sig många kunskaper från Finnland. De visste hur man utvann och bearbetade myrmalm
och skapade sig berömmelse som bössmeder i bl.a
Fågelsjö. De kunde tämja vattendrag och kunde driva
vadmalsstampar, kvarnar, sågar och smedjor.
Finnberget börjar nu ta form av en storstilad boplats,
där allt som kunde åstadkommas med hårt arbete förverkligades som byggnader och nyodling. Men åter slår
döden till. År 1847 dör hustrun Brita i barnsäng. Den
Finnberget
nyfödde sonen Pehr dör två månader gammal. Olof
fortsätter dock i ytterligare 10 år, med hjälp av dotter,
pigor och drängar att utveckla Finnberget,
Brodern Jonas Michelson Tossavainen flyttar in på
Finnberget 1857 med hustru och sex barn. Brita var
född Hynninen. De två stora släkterna på finnmarken
Tossavainen och Hynninen, som dominerade finnmarken, förenades nu på Finnberget, numera kallat
Thorsåsen i officiella samanhang. Nu förbättrade
bostadsbeståndet betydligt. Ett rejält bostadshus i två
våningar timrades, ladugård med plats för 14 kor och
3 hästar, uthus och smedja. Tillsammans blev det 10
byggnader. Jonas hade lärt sig timmerkonsten när han
byggde fördämningar och stenkistor i Voxnan.
Gustav Schröder kom från Värmland och anställdes
år 1863 av Ejens skogsbolag, föregångare till Korsnäs
AB, med uppdrag att se om det gick att göra Ore älv
flottningsbar. Han utgick från skogsstationen Hermansborg. På Oresidan var det redan full fart i skogen, då
storskiftet redan var genomfört där 1837. Med med-
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hjälpare och klövjehäst begav de sig nu iväg efter Oreälven mot källflödet ovan Oresjöarna vid Härjedalsgränsen.
Han påbörjar kartläggningen av Ore älv. De hinner inte så långt då de hindras av dåligt väder. Vägvisaren, av finsk
börd, förslog att man skulle gå upp till Finnberget för att vänta ut regnet.
Schröder blev överväldigad av det Michelssons hemmanets överdåd. ”Väl uppkomna sågo vi en stor uthuggning och
blevo ganska förvånade då vi i dess mitt upptäckte en stor rödmålad gård med ett 2-våningshus. Vi trodde knappast
våra ögon, ty ingen väntade att finna något sådant här mitt i vildmarken”.
Under två dagar i Finnberget hann Gustaf Schröder bli väl förtrogen med det flitiga husbondfolket och deras livsföring innan regnet äntligen upphörde så han kunde fortsätta sitt uppdrag med kartläggningen av Oreälven.
Ett år senare, år 1864, dör Jonas dotter Anna 9 år gammal. Hon blev den första att begravas på den begravningsplats
som anlagts på Finnberget som fick begravningsrättighet någon gång på 1850-talet. Denna rättighet upphörde dock
vid sekelskiftet 1900. Det var ingen lätt plats som fadern valde uppe på berget på 638 m.ö.h. Man fick fylla jord på
berget för att få jord över kistorna. På denna plats finns 10 personer begravda.
Längre tillbaka innan man fick begravningsrätt på finnmarken skulle liken transporteras ner till Orsa. Det finns
drastiska berättelser om dessa likfärder…Till sist kom någon på att det var bättre om prästen tog med sig vigd jord
till finnmarken, än att forsla liken till Orsa. Man jordfäste därefter liken, men placerade ett ihåligt rör vid huvudändan så att prästen, när han kom förbi på sommaren, genom det ihåliga röret kunde genomföra överlämningsakten.
Fyra år efter dotterns död, 1868, får Schröder som då var bosatt i Siknäs se en gubbe på skidor utanför sitt fönster.
Var hade han sett den mannen? Jo, det var ”Finnbergsgubben”! För att göra en lång historia kort så hade Finnbergsgubben åkt på skidor hela den långa vägen, ca 15 mil för att be Gustaf Schröder köpa Finnberget eftersom gubben
med familj hade bestämt sig för att emigrera till Amerika. Amerikafebern gick inte att bota utan gubben begärde
tretusen kronor för gården inkluderande lösöret, tio kor och en häst! Schröder tyckte det var allt för billigt men
gubben stod på sig och efter ett par veckor träffades man igen i Mora och gjorde upp affären. Säljaren fick dock en
återköpsgaranti att han skulle få återköpa gården till samma pris om han återkom inom 10 år.
Jonas Michelsson med familj hade alltså bestämt sig för att emigrera till Amerika, hemmanet hade nu Schröder
köpt. Familjen Michelsson hade sparat ihop 30 000 riksdaler. Då en ko värderades till 50 riksdaler får man nog
anse att Finnbergsborna var ganska välbeställda när dom gav sig i väg till främmande land.			
1872 brinner nästan hela Finnberget ner. En spricka i skorstensmuren hade släppt lös elden. Endast en liten stuga
klarade sig, där familjen fick bo medan dåvarande arrendatorn Amund Amundsson (Kung Amund) timrade nya hus.
Finnberget blev sig dock aldrig likt igen. Gustaf Schröder ägde fortfarande Finnberget vid storskiftet 1876 men
sålde sedan till Korsnäs AB, troligen ganska snart efter att 10-års fristen löpt ut, någon gång omkring1878-79.
År 1940 rev Korsnäs alla byggnader på Finnberget och husen såldes till ved likt många fäbodstugor i Orsa vid den tiden.
Genom markbyten på 1960-talet mellan Korsnäs, Stora-Kopparberg och Orsa Besparingsskog kom Finnberget i Besparingsskogens ägo. År 1990 höll tunet på att växa igen och Besparingsskogen beslöt att man skall vårda och hålla
gårdstunet öppet genom slåtter. Man uppförde även en timrad skogskoja av gammal modell i anslutning till tunet.
Källor: En timmermärkares minnen av Gustaf Schröder (avsnittet Amerikafeber). Finnberget (Thorsåsen) en sammanställning av Ingemar Gustafsson, Orsa. Storskifteshandlingar för Orsa (1876)

Ingemar Gustafsson visar källaren för Alf Olsson

Artikelförfattaren i berättartagen sekunderad av Ingemar Gustafsson
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Vykort från Älfdalen ”Nying i skogen” (ca 1910/20-tal?)

Box 34
782 31 Malung

SÄLJES/KÖPES/BYTES
KÖPES
Jag säljer, köper eller byter äldre
Jakttabell 1921, 1922, 1925, 1926, 1929, 1932 och 1/7 1992 - 1/7
böcker och skrifter om jakt,
1993 från Gyttorp samt Jakttabeller från Normal AB Svenska Krutfiske och naturvetenskap.
faktorierna, Landskrona 1926, 1928, 1936, 1946, 1951, 1958 och de
Vid intresse kontakta Göran
därefter utgivna Brevkortsjakttabellerna fram till 1967. samt gammal
Bergman 070-265 80 90 eller
hagelammunition och patronaskar.
e-post
goran@gbergman.nu
076-850 35 35,
Är det någon i läsekretsen som kanTelefon
lämna upplysningar
om0413-72151,
denna bild? e-post erik.svensson@tele2.se

Gustaf Schröder-Sällskapet nu på Facebook

Välkommen att gilla Sällskapet! Välkommen även att göra ett eller flera införanden!
Är det någon i läsekretsen som kan lämna upplysningar om denna bild?

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

Du kan köpa de flesta av våra tidigare Svenska Jakten (2009), Minnen
årsböcker till medlemspris; 100 kr per från mitt jägarliv (2010), Från pojk
styck. Köper du 5 böcker betalar du och gubbåren (2011), Mellan Kölen
bara för 4! Tänk bara på att aktuellt och Siljan (2012), Vägledning i fiske
porto tillkommer! Följande böcker (2013), Jakt, fiske och vildmarksliv
finns kvar på lager: En timmermär- (2012).
(2014),Vägledning
Skidor och
skidlöpning/
i fiske
(2013). Jakt
kares minnen (1994), Med Hund fiske
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under nya (2014).
jaktstadgan
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och skidlöpning (2016).
Herman Falk (2002), Från bruks- kr, Mansbilden hos Gustaf, uppsats,
kontor och timmerskog (2003), Den 100 kr, Vykort 5 kr/st, Pins (metallgamle fogdeskrivaren (2004), Ur märken) 25 kr/st. Beställning görs
fjällfolkets liv (2005), Minnen från enklast via e-post, se nedan!
skogarna (2006), Mina jaktkamrater
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