
 

1 

 

Saljesällskapet  

 

Verksamhetsberättelse 2014 
 
Styrelse 
Gustav Fredriksson, ordförande  Bräkne-Hoby 
Bengt Bejmar   Jämshög 
Ingrid Friman, sekreterare  Sölvesborg 
Hanna-Lena Hansson   Växjö 
Per Hansson, kassör   Vilshult 
Åke Giselsson   Olofström 
Birger Johnson   Jämshög 
Nilla Nilsdotter-Linde   Uppsala 
Sonja Nilsson   Eringsboda 
 
Revisorer 
Knut Hessbo   Jämshög 
Lars Ericsson   Jämshög 
Carin Aronsson, suppleant  Vilshult 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2014 hade Saljesällskapet 908 medlemmar, vilket innebär en 
minskning med 79 medlemmar i jämförelse med föregående år. 
 
Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut en årsbok med titeln ”Sven Edvin Salje – Att skriva 
böcker”. Boken innehåller två föredrag av Salje om att skriva böcker och om hans 
romanfigurer. Litteraturvetaren Karl Lindqvist skriver om Saljes plats i den svenska 
litteraturen och Rune Liljenrud om Harry Martinson och Sven Edvin Salje. I årsboken 
finns också en artikel om Saljes tidiga debut i tidningen Såningsmannen år 1929. I 
berättelsen ”Boken som min vän” från 1940 berättar Salje om hur hans intresse för 
böcker väcktes tidigt. 
 
Verksamheten under 2014 har präglats av att det var 100 år sedan Sven Edvin Salje 
föddes. På årsdagen den 15 februari var det ett välbesökt firande på Jämshögs 
folkhögskola. Ett flertal personer som mött Sven Edvin Salje berättade minnen. Sven 
Edvin Saljes två söner intervjuades och berättade om hur det var att växa upp i ett 
författarhem. 
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På Olofströms bibliotek arrangerades under mars och april följande tre föreläsningar: 

 ”Salje som landsbygdsskildrare” av förre jordbruksministern Karl Erik Olsson. 

 ”Salje som kvinnoskildrare” av författaren och litteraturvetaren Karl Lindqvist. 

 ”Salje som inspirationskälla” av författaren och dramatikern Margareta Skantze. 
 
Valet av tema för Olofströms kulturvecka Nässelfrossa 22–29 juni 2014 – Ordrikedom 
genom sekler – hade inspirerats av Sven Edvin Saljes bok ”Med de våra genom sekler”. 
Saljesällskapet medverkade med följande program: 

 ”Erikstorp - Olle Montanus, Sven Edvin Salje och bybrunnen” – visning av Olle 
Montanus gåramålningar i Erikstorp av Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter 
samt berättelse om Sven Edvin Salje och bybrunnen av Gustav Fredriksson. 

 ”Sven Edvin Salje – ordet i vårt umgänge” – Gustav Fredriksson berättade om 
Saljes föreläsningar på temat ordet i vårt umgänge. Visning av Författarmuseet. 

 ”Saljes kontakter med Harry Martinson och andra författare” – Rune Liljenrud 
berättade. Gunilla Aldén och Johnny Karlsson visade Saljes böcker med 
dedikationer. 

 ”Sven Edvin Salje – att skriva historiskt” – Birger Johnson berättade om Saljes 
arbete med att skriva historiska romaner. Visning av Författarmuseet. 

 ”Sven Edvin Salje – inte bara romanförfattare” – Gustav Fredriksson och Bengt 
Bejmar berättade om Saljes berättelser i vecko- och jultidningar under fem 
decennier. Visning av Författarmuseet och tidningar med berättelser av Salje i 
museets samlingar. 

 ”Sven Edvin Salje som föreläsare”. Bengt Bejmar spelade upp inspelningar av 
Saljes föreläsningar. Birger Johnson berättade minnen från Saljes föreläsningar. 

 ”1914 – året då Sven Edvin Salje föddes”. Birger Johnson berättade om 
historiska och litterära händelser i Sverige och Europa 1914. 

 ”Genom lindens krona, Olle Montanus och båtsmännen i Gåragöl”. Vandring till 
ruiner av båtsmanstorp och berättelse om laga skiftet i Gåragöl, stärkelsen och 
Olle Montanus i Gåragöl. Guidning av Elisabet Wallsten, Kjell Karlsson och 
Gustav Fredriksson. 

 ”Hem till havet”. Visning av en filmad version av Gränsteaterns föreställning 
från 2010. 

 ”Vandring på Jämshögs kyrkogård” – guidad vandring med Birger Johnson. 
Visning av Saljes fornstuga och Författarmuseet av Bengt Bejmar. 

 
Saljeevenemangen under Nässelfrossa hade 314 besökare jämfört med 238 besökare 
2013. Saljesällskapet fick sex nya medlemmar. 
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Växjö den 25 januari. Sällskapet hade på 
Växjö bibliotek ett bemannat bokbord, som flitigt besöktes. 
Saljesällskapet hade eget bokbord vid Bokfestivalen i Kristianstad den 6 september. Tre 
nya medlemmar skrevs in och ett antal årsböcker såldes.  
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 25–28 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med föredrag av Birger Johnson och Gustav 
Fredriksson från de litterära sällskapens scen. Ett 20-tal årsböcker och fyra ”Genom 
lindens krona” såldes. Under Bokmässan fick sällskapet 11 nya medlemmar. 
Saljesällskapet deltog med bokbord på Skördedagen i Olofström den 4 oktober. Under 
Skördedagen fick sällskapet sju nya medlemmar. 
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Under året har föreläsningar om Sven Edvin Salje efterfrågats från flera föreningar. 
Följande föreläsningar har hållits: 

 Birger Johnson allmänt om Sven Edvin Salje för Jämshögs församling och på Jämshögs 
folkhögskola. 

 Gustav Fredriksson på temat ”Salje 100 år” för Blekinge gille i Stockholm. 

 Gustav Fredriksson på temat ”Affärsbiträdet som blev författare” för Blekinge gille i 
Göteborg. 

 Gustav Fredriksson för Margit Friberg-sällskapet på Öland på temat ”Från 
affärsbiträde till författare”. 

 Birger Johnson om Salje och Carl August Cederborg på Arkivens dag i Blekinge. 

 Birger Johnson allmänt om Salje vid sammankomster för PRO och SPF i Olofström. 

 Gustav Fredriksson och Mikael Helgesson – ett program om Kustridaren i 
Kristianopel. 

 
Vid ett flertal visningar av Författarmuseet i Jämshög har Bengt Bejmar spridit kunskap 
om Saljes författarskap. Dessa visningar av Saljesamlingen på museet har resulterat i 
nya medlemmar och en omfattande försäljning av årsböcker, ”Genom lindens krona” 
och antikvariska Saljeböcker. 
 
Årsmötet hölls på Jämshögs folkhögskola den 24 maj 2014. I årsmötet deltog omkring 
130 medlemmar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste författaren och 
litteraturvetaren Karl Lindqvist på temat ”Sven Edvin Saljes plats i den svenska 
litteraturen”. 
Efter lunch visades en filmad version av Gränsteaterns föreställning ”Hem till havet” 
från 2010. 
 
Ekonomi 
Årets resultat blev ett överskott på 19 785 kronor. I övrigt vad gäller ekonomin 
hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som deltagit i det gångna årets arbete och ser fram emot fortsatt 
arbete med att levandegöra och sprida kunskap om Sven Edvin Saljes författarskap. 
 
 
Jämshög i maj 2015  
 
För styrelsen 

 
 
 
Gustav Fredriksson 
Ordförande 


