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Förteckning över Gustaf Schröders böcker 
En sammanställning av Göran Bergman

Gustaf Schröder (1824-1912) debuterade som författare 1888, vid 64 års ålder, vilket på den tiden var en 
anmärkningsvärt hög ålder för en debuterande författare. Att han därefter under 20-talet år hann att ge ut 
inte mindre än 26 egna böcker förutom en samling av berättelser av annan hand och en bok i översättning, 
dvs i allt 28 böcker, är verkligen imponerande! Det vittnar även om vilken oerhört omtyckt författare han 
blev både under sin samtid och av senare generationer fram till våra dagar. 
Här följer en förteckning över alla hans boktitlar och de olika upplagor som jag lyckats få fram till 1989 
när Gustaf Schröder-Sällskapet bildades och började sin återutgivning.

1-uppl, Sthlm Alb. Bonniers förlag när inget annat unges.

1. Minnen från skogarne. Jagter.  Sthlm, Z. Haeggströms.     1888
2. Minnen från mitt jägarlif. Jakter och skogslif i Dalarne. Omslag av B. Liljefors  1889
3. Jagtminnen skog, fjell och sjö         1890
4. Svenska jakten. Praktisk hjälpreda för unga jägare      1891
5. Jagtminnen från skog och slätt. Omslag av B. Liljefors     1891
6. En bruksbokhållares minnen. Omslag av D. Ljungdahl     1892
7. En timmermärkares minnen. Omslag D. Ljungdahl      1893
8. Örjan Kajland och hans pojkar. Skildringar om finnarnas lif 
 och deras jagter. Omslag B. Liljefors                 1893
9. Gamla minnen. Omslag, foto Gustaf Schröder      1894
10. Från pojk- och gubbåren. Jagt och fiskehistorier.      1894
11. Pekka Huskoinen. En drivarfinnes lif och jakter i Värmlands och Dalarnes skogar.   
 Omslag och 4 teckningar av Aug. Malmström      1895
12. Pavo Makkran. Bilder från finnarnas lif under Krabbe- och Gyldenlöwe-fejderna     
 i Värmland. Omslag och 4 teckningar av E. Torsslow     1896
13. Tjugo år i Dalarna. Omslag av E. Torsslow       1896
14. Från skilda marker. Jakter af Gustaf Schröder och hans Jaktkamrater. Omslag K. Stangenberg. 1897
15. Jägare under nya jaktstadgan. Några vördsamma anmärkningar av Gammal Skogsman 1898
16. Den gamle fogdeskrifvaren. Berättelser från Värmlands Gränsbygder vid seklets början 1898
17. Jakt, fiske och vildmarkslif. Sthlm A Samuelsson Omslag D. Ljungdahl   1899
18. Finntorpet i västerskogen         1899
19. Vägledning i fiske, Sthlm A. Samuelsson       1900
20. Om skidor och skidlöpning. Sthlm A. Samuelsson      1900
21. Ströfverier i jagtmarkerna, omslag av T Heurlin      1901
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22. Mellan kölen och Siljan. Omslag D. Ljungdahl      1902
23. Ur fjellfolkets lif. C&E Gernandts förlag. Omslag G.L.     1902
24. En bruksbokhållares minnen  II Ny serie      1903
25. Mina jaktkamrater          1905
26. Vildmarkslif. Nya Skogs- och jakthistorier Göteborg, Åhlen & Åkerlund   1909
27. Lärobok i fiskberedning W Dunker (översättning G.S.)     1890
28. Jakter och skogslif av Kalle på Udden, upptecknade av honom själv och utvalda     
 av Gustaf Schröder          1898
29. Med hund och bössa. Ur efterlämnade papper Utgiven av Knut Stangenberg  1916
Upplagorna av flera av de första böckerna blev snabbt slutsålda. En andra upplaga av ”Minnen från sko-
garna” utgavs av A: Bonniers 1899 med omslag och 8 teckningar av T. Hurlin. ”Minnen från mitt jägarlif.” 
utkom med en andra upplaga 1902 och ”Svenska jakten” utkom med en andra upplaga 1910, den senare 
kom även i ett galonliknande omslag.

1897 utkom i Norge, Kristiania ”Barneminder og björnejakt” med utdrag ur flera av Schröders verk i 
norsk översättning av Ingeborg von der Lippe Konow, på Centralstyret for de norske folkskolers barne 
og ungdomsbiblioteker. 
Efter Gustaf Schröders frånfälle 1912 förvärvade Åhlen och Åkerlunds förlag från stärbhuset rättigheterna 
att återutge författarens hela produktion. Förlaget gav till en början ut en enklare häftad ”folkupplaga” 
1914-16 av de populäraste böckerna i ett mindre format till ett pris av 25 öre. Inbunden kostade den 1 kr.
Till det stora projektet att återutge hela produktionen anlitades skriftställare Hugo Samzelius (1867-1918) 
som var en stor beundrare av Gustaf Schröder och han planlade den återutgivning av Schröders böcker som 
kom att omfatta de 20 titlar som gavs ut under åren 1919-1928. Samzelius utvalde och klassificerade Schrö-
derböckerna i tre kategorier, Jakt och fiskeskildringar, Kulturhistoriska skildringar och ungdomsböcker. 
Med varsam hand redigerade han texterna från gammalsvenskan till ett enhetligt modernare språkbruk.

Följande titlar ingår i denna upplaga utgiven enligt plan upprättad av Hugo Samzelius:
1. Minnen från skogaran
2. Minnen från mitt jägarliv
3. Jaktminnen från fjäll och sjö
4. Jaktminnen från skog och slätt
5. En bruksbokhållares minnen I och II
6. Från brukskontor och timmerskog I och II
7. En timmermärkares minnen
8. Örjan Kajland och hans pojkar
9. Gamla minnen
10. Från pojk och gubbåren
11. Pekka Huskoinen
12. Pavo Makkran
13. Tjugo år i Dalarna
14. Den gamle fogdeskrivaren
15. Jakt, fiske och vildmarksliv
16. Finntorpet i västerskogen
17. Ströverier i jaktmarkerna - Vildmarksliv
18. Mellan Kölen och Siljan
19. Ur fjällfolkets liv
20. Mina jaktkamrater - Med hund och bössa
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Ovan nämnda böcker utkom i flera olika varianter, dels en tunn häftat 64-sidig version med Schröders 
porträtt på varje del där man kunde köpa delarna till en bok för 70 öre/st tills den blev komplett, dels en 
tjockare variant där man kunde förvärva boken i två-tre delar för att få den komplett samt dessutom fanns 
en komplett häftad bok med ett trevligt färglagt omslag av K. Stangenberg alt. P. Lindroth. Den senare 
kunde även köpas inbunden med Gustaf Schröders namnteckning präglad på pärmarna-. En bibliofilupp-
laga i stor oktavform med grönt skinnband tryckt på extra fint papper fullständiggjorde denna mycket 
omfattande utgivning.   
1933 återutgavs Örjan Kajland och hans pojkar av Albert Bonniers förlag i en serie som kallades Önske-
böcker för ungdom.
1954 trycktes den första boken i den så välbekanta serien om 10 ”Schröder-böcker” som Gustaf Asplunds 
bokförlag beslutat ge ut. Malungs boktryckeri fick äran av att trycka den första upplagan som känns igen 
genom sina gröna skinnryggar (som utan skyddsomslag blir bruna) med grönrandiga pärmar. Omslagen 
illustrerades av Harald Wiberg. Den första upplagan av denna utgåva följdes av ett flertal omtryckningar 
från olika tryckerier och gavs ut i stora upplagor ända in på 1980-talet.

Följande titlar ingår i Gustaf Asplunds förlags upplaga:
1. Minnen från skogarna
2. Minnen från mitt jägarliv
3. Jaktminnen från fjäll och sjö
4. Jaktminnen från skog och slätt
5. Från pojk- och gubbåren
6. Pekka huskoinen
7. Jakt, fiske och vildmarksliv
8. Strövtåg i jaktmarkerna
9. Mellan kölen och Siljan
10. Mina jaktkamrater

1978 återutgavs ”En bruksbokhållares minnen” av Mats Rehnberg och LTs förlag, Sthlm, med inledning 
av Mats Rehnberg, i serien Svenska bokskatter.

Om någon saknar någon bok eller upplaga i denna översikt eller har ytterligare detaljer att tillägga är 
redaktionen tacksam för en kontakt.

Litteratur:
Schreeber T. Svenska Jaktens litteratur intill år 1900, Uppsala 1920
Samzelius H. Minnen från skogarna, Sthlm 1919
Schröder G. Privat boksamling m. div. titlar och upplagor ur Gustaf Schröders produktion.
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