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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 
fem. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2008 hade Saljesällskapet 1207 medlemmar, en ökning under året 
med 15. 
 
Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut årsbok med titeln ”Julberättelser”. Boken 
innehåller berättelser av Sven Edvin Salje som publicerats i jultidningar från 1940 fram 
till 70-talet. Mellan berättelserna i årsboken återges julhälsningar, som skickats från 
familjen till vänner, med teckningar av hustrun Gertrud. Årsboken har fått positiva 
recensioner i flera dagstidningar. 



Saljesällskapet medverkade i Olofströms kulturvecka ”Nässelfrossa” med följande 
program: 

• Litterär sommarkurs ”En lov kring ängen” vid Jämshögs folkhögskola i 
samarbete med Harry Martinsonsällskapet och Gustav Fredriksson som 
kursledare  

• ”Utflykt i Saljes fotspår med utsikt mot Lovängsgårdenr” i Alltidhult under 
ledning av Birger Johnson 

• ”Arvids betraktelser” – en enaktare med Claes-Göran Olsson och inledning av 
Birger Johnson 

• ”Att växa upp i ett författarhem” – samtal med Esbjörn Salje i Fornstugan vid 
Författarmuseet under ledning av Gustav Fredriksson 

• Hantverkaregatan sedd med Saljes ögon” –  guidad vandring med Birger 
Johnson 

• ”Författarmuseet” – visning av Bengt Bejmar. 
 
Under ”Nässelfrossa” fick Saljesällskapet 22 nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 25-28 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med två föredrag av Birger Johnson från de litterära 
sällskapens scen. Under Bokmässan fick vi tio nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Karlshamn den 4 oktober. Sällskapet hade 
en bemannad informationsplats på Karlshamns museum. Under Kulturnatten fick vi två 
nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet har vid ett flertal föreningars sammankomster medverkat med 
föreläsningar om Saljes författarskap. 
 
Vid rundturer inom Olofströms kommun med temat ”Resa i författarbygd” har platser 
med anknytning till Sven Edvin Salje och hans författarskap besökts under ledning av 
Birger Johnson. 
 
Årsmötet hölls på Jämshögs folkhögskola den 24 maj 2008. Utöver sedvanliga 
årsmötesförhandlingar omfattade programmet en livlig och dramatisk föreläsning av 
professor Dick Harrison, Lunds universitet, på temat ”Tiden i norra Skåne och Blekinge 
under decennierna efter Roskildefreden 1658”. Efter lunch bjöds på ett musikprogram 
på temat ”Snapphanar – den sanna historien” med Lars Fernebring och hans 
orkestermedlemmar Mac Robertson och Martin Landgren. Dagen avslutades med 
kaffe. I årsmötet deltog omkring 180 medlemmar. 
 
Gunilla Aldén, styrelseledamot alltsedan sällskapets start, avtackades vid årsmötet. 
Särskilt betonades Gunillas arbete som sekreterare under flera år samt med att spåra 
Saljes berättelser i tidningar, dikter och andra litterära bidrag vid skilda tillfällen. 
 
Vid årsmötet och det extra föreningsmötet, på eftermiddagen samma dag som 
årsmötet, antogs nya stadgar för Saljesällskapet.  



Ekonomi 
När det gäller ekonomin hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 
 
Slutord 
Medlemsantalet i Saljesällskapet har ökat främst under deltagande i kulturveckan 
”Nässelfrossa” och Bokmässan i Göteborg. Saljesällskapet är alltjämt ett av de större 
litterära sällskapen i Sverige.  
 
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 2009  
 
För styrelsen 
 
 
Gustav Fredriksson 
Ordförande 
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