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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet fem. 

Medlemmar 
Den 31 december 2007 hade Saljesällskapet 1192 medlemmar, en minskning under året med 
nio. 

Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut årsbok med titeln ”Gränsland i brytningstider”. Boken 
innehåller berättelser av Sven Edvin Salje om försvenskningstiden och  

Blekinges historia. Temat för årsboken valdes med tanke på att under 2008 kommer  

350-årsminnet av Roskildefreden 1658 att uppmärksammas i de tre så kallade 
Skånelandskapen Skåne, Blekinge och Halland. Intresset för försvenskningstiden, som Salje 
skildrat i tre romaner, är stort. Sällskapets årsbok har fått framträdande och positiva 
recensioner i flera dagstidningar, bland annat i Blekinge Läns Tidning, Sydöstran, 
Blekingeposten, Smålandsposten och Norra Skåne. 



Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 27-30 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med två föredrag från de litterära sällskapens scen av 
Birger Johnson. Under Bokmässan fick vi sex nya medlemmar. 

Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Karlshamn den 6 oktober. Sällskapet hade en 
bemannad informationsplats på Karlshamns museum. Under Kulturnatten fick vi fem nya 
medlemmar. 

Saljesällskapet har vid ett flertal föreningars sammankomster medverkat med föreläsningar 
om Saljes författarskap. På Gillesnäs gård (Lovängsgården) har vid flera tillfällen visats 
Saljefilmer. 

De tidigare så kallade Harry Martinsonturerna anordnade av Olofströms kommun har under 
2007 ersatts av rundturer med temat ”Resa i författarbygd”. De innehåller således även 
information om Sven Edvin Salje och besök på platser med anknytning till Salje och hans 
författarskap. 

Saljesällskapet har under året fått en donation på 50 000 kronor från en person som önskar 
vara anonym. Styrelsen har efter samtal med donatorn beslutat att gåvan inte ska förbrukas 
i sällskapets löpande verksamhet utan användas för särskilda insatser för att främja och 
sprida kunskap om Saljes författarskap i enlighet med Saljesällskapets stadgar. 

Årsmötet hölls på Jämshögs folkhögskola den 12 maj 2007. Utöver sedvanliga 
årsmötesförhandlingar omfattade programmet en inspirerande och livlig föreläsning av 
docent Kalle Bäck, Linköping, på temat ”Byn, gården och människan under 1800-talet”. Efter 
lunch visades Saljefilmen ”Tarps Elin”. Dagen avslutades med kaffe. I årsmötet deltog 
omkring 190 medlemmar. 

Vid årsmötet avtackades styrelsens ordförande, Claes Elmstedt, som önskade avgå efter nio 
år i ledningen för Sajesällskapet. Claes Elmstedt var initiativtagare till bildande av sällskapet 
1999 och hans arbete har starkt bidragit till den snabba och positiva medlemsutvecklingen. 
Claes Elmstedt fick som gåva en ekplanta från Saljes gård i Ljusaryd. Eken har under hösten 
planterats på Claes Elmstedts gård, numera ägd av dotter och måg, Hulta i Ronneby. 

Ekonomi 
När det gäller ekonomin hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 

Slutord 
Saljesällskapet är fortfarande ett av de större litterära sällskapen i Sverige. En utmaning för 
oss i sällskapet är att intressera yngre personer för Saljes författarskap och för att bli 
medlemmar. Med gemensamma insatser från styrelsen och alla medlemmar tror vi att vi 
kommer att lyckas med detta under många år framöver. Styrelsen tackar alla som deltagit i 
det gångna årets arbete och vi hoppas på fortsatt framgång för Saljesällskapet. 

Jämshög i maj 2008  

För styrelsen 

Gustav Fredriksson 
Ordförande 
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