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Saljesällskapet  

 

Verksamhetsberättelse 2013 
 
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 
Per-Åke Jämsegård   Sölvesborg 
Nilla Nilsdotter-Linde   Uppsala 
Sonja Nilsson   Eringsboda 
Ylva Silverbern   Olofström 
 
Arbetsutskott 
Gustav Fredriksson 
Ingrid Friman 
Per Hansson 
 
Revisorer 
Knut Hessbo   Jämshög 
Lars Ericsson   Jämshög 
Carin Aronsson, suppleant  Vilshult 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 
tre. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2012 hade Saljesällskapet 987 medlemmar, vilket innebär en 
minskning med 90 medlemmar i jämförelse med föregående år. 
 
Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut en årsbok med titeln ”Sven Edvin Salje – Salje och 
föreningsrörelsen”. Boken innehåller artiklar om Saljes engagemang i 
nykterhetsrörelsen och fotbollen inom Jämshögs IF samt hans tal och prologer vid 
några föreningars högtidssammankomster. Årsboken avslutas med fyra noveller av 
Sven Edvin Salje i vilka de tragiska följderna av onykterhet skildras. 
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Saljesällskapet medverkade i Olofströms kulturvecka ”Nässelfrossa” 23 - 30 juni med 
följande program: 

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

• ”Att växa upp i ett författarhem” - samtal i Fornstugan mellan Esbjörn Salje och 
Gustav Fredriksson. 

• ”Bondetåget 1914 – jämshögsbor som var med” – Birger Johnson berättade om 
Bondetåget 1914 och Bengt Bejmar visade foton på bönder som var med. 
Visning av Författarmuseet. 

• ”Vägskälet och telefonstationen” – vandring på Hantverkaregatan med Birger 
Johnson. Visning av Saljes fornstuga och Författarmuseet av Bengt Bejmar. 

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

 
Saljeevenemangen hade 238 besökare. Under ”Nässelfrossa” fick Saljesällskapet 20 nya 
medlemmar. 
 
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Växjö den 26 januari. Sällskapet hade på 
Växjö bibliotek ett bemannat bokbord, som flitigt besöktes. 
 
Saljesällskapet hade eget bokbord vid Bokfestivalen i Kristianstad den 7 september. En 
ny medlem skrevs in och ett antal årsböcker såldes.  
 
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 26 - 29 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med föredrag av Birger Johnson och Gustav 
Fredriksson från de litterära sällskapens scen. Ett 40-tal årsböcker och fyra ”Genom 
lindens krona” såldes. Under Bokmässan fick vi 17 nya medlemmar. 
Under Bokmässan disponerade Olofströms kommun en del av den gemensamma 
montern för Salje- och Harry Martinson-sällskapen med information om Olofström som 
”Årets kulturkommun 2013”. De litterära sällskapen fick därigenom ett betydande 
bidrag till monterkostnaden. 
 
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 18 maj 2013. I årsmötet deltog omkring 
130 medlemmar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Carin 
Mannheimer om sitt författarskap och om tankarna på vägen till hennes pjäser om 
åldrande. Rubriken på hennes föreläsning var ”Har det moderna samhället gjort 
ålderdomen till något vi helst vill glömma?” 
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Efter lunch uppträdde Ida Backe och Andreas Eriksson med sång- och musik-
programmet ”Soft jazz och svenska visor”. Naturfotografen Mikael Gustafsson 
avslutade årsmötet med att visa bildspelet ”Historiska platser i Sverige och litterära 
miljöer i Blekinge”. 
 
Ekonomi 
Årets resultat blev ett överskott på 18 777 kronor. I övrigt vad gäller ekonomin 
hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som deltagit i det gångna årets arbete och vi i styrelsen ser fram 
emot fortsatt arbete med att levandegöra och sprida kunskap om Sven Edvin Saljes 
författarskap. 
 
 
Jämshög i maj 2014  
 
För styrelsen 

 
 
 
Gustav Fredriksson 
Ordförande 
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