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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 
fem. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2009 hade Saljesällskapet 1207 medlemmar, d.v.s. oförändrat antal i 
jämförelse med ett år tidigare. 
 
Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut årsbok med titeln ”Salje och filmen – Samtidens 
bilder”. Boken innehåller reportage om filminspelningar och recensioner av de två 
filmerna ”På dessa skuldror” och ”Människors rike”. Dessutom återpubliceras de 
avsnitt ur Karl Fredrik Björns bok ”Sjung dig själv en sång” och Sven Edvin Saljes 
självbiografiska ”Brev till livet”, som berättar om filminspelningarna. En av få aktörer 
från Jämshögsbygden i en Lovängsfilm, Börje Williamsson, berättar om hur det var att 
vara skådespelare. Årsboken har fått positiva recensioner i flera dagstidningar. 



Saljesällskapet medverkade i Olofströms kulturvecka ”Nässelfrossa” 21-28 juni med 
följande program: 

• ”Moderna tider i Alltidhult” i samarbete med Harry Martinsonsällskapet och 
medverkan av Birger Johnson, Johnny Karlsson och Börje Williamsson 

• ”Salje, Martinson och eken i Jämshögs socken” - vandring i Alltidhult under 
ledning av Gustav Fredriksson och Åke Widfeldt 

• ”Hem till havet” – dramatiserade axplock ur Lovängsserien med Claes-Göran 
Olsson och Gränsteatern 

• ”Sven Edvin Salje och nykterheten” – Saga Karlsson och Inga-Britt Nilsson 
berättade i logen Novemberblommans ordenshus om Salje och 
nykterhetsrörelsen i Jämshögsbygden 

• ”Sven Edvin Salje och stärkelsen” – Stig Claesson berättade i Gaslunda skola om 
stärkelsens betydelse för Salje och bygdens näringsliv 

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

• ”Författarmuseet” – visning av Bengt Bejmar. 
 
Under ”Nässelfrossa” fick Saljesällskapet 17 nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet hade eget bokbord vid Bokfestivalen i Kristianstad 3-5 september. 
Försäljningen av årsböcker och antikvariska Saljeböcker var god. Under Bokfestivalen 
fick vi tre nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 24-27 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med tre föredrag av Birger Johnson från de litterära 
sällskapens scen. Under Bokmässan fick vi nio nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Karlshamn den 3 oktober. Sällskapet hade 
en bemannad informationsplats på Karlshamns museum. Under Kulturnatten fick vi en 
ny medlem. 
 
Gränsteatern gav under hösten, med premiär den 31 oktober, sex föreställningar av  
”Hem till havet”, en dramatisering av de fyra första romanerna i Lovängsserien. 
Saljesällskapet lämnade ekonomiskt stöd till teaterprojektets genomförande. 
Föreställningarna sågs av sammanlagt 1 200 personer, fick stor uppskattning av 
publiken och positiva recensioner i pressen. Saljesällskapet fick i samband med 
teaterföreställningarna tio nya medlemmar. 
 
Vid ett flertal föreningars sammankomster har Birger Johnson medverkat med 
föreläsningar om Saljes författarskap. Vid ett stort antal 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. 
 
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 16 maj 2009. Utöver sedvanliga 
årsmötesförhandlingar omfattade programmet en tankeväckande föreläsning av 
professor emeritus Sten Ebbersten vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, med 
rubriken ”Kjell Lovängs lantbruk – är det långsiktigt hållbart”. Efter lunch bjöd 
Gränsteatern på ett axplock ur den kommande teaterföreställningen ”Hem till havet” 
efter manus av Claes-Göran Olsson. Årsmötet avslutades med ett musikprogram med 
tonsatta dikter av Axel de la Nietze från gränstrakterna Skåne-Blekinge med gruppen 
”de Gubbs” under ledning av Åke Giselsson. I årsmötet deltog omkring 140 
medlemmar. 
 
Vid årsmötet uppmärksammades att Saljesällskapet år 2009 har varit verksamt i 10 år. 
Stig Janzon, som var särskilt inbjuden, och Claes Elmstedt, sällskapets förste 
ordförande berättade i inledningen av årsmötet om starten av Saljesällskapet. 
 
Vid årsmötet kunde vi påminna om att det var 20 år sedan Sven Edvin Salje utnämndes 
till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Årsmötets föredragshållare, Sten 
Ebbersten, var en av Lantbruksuniversitetets tillskyndare till att utnämna Sven Edvin 
Salje. 
 
Ekonomi 
När det gäller ekonomin hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 
 
Slutord 
Medlemsantalet i Saljesällskapet har under 2009 kunnat ligga kvar på sin höga nivå. 
Medlemsavgång har kunnat ersättas av nya medlemmar framför allt i samband med 
Bokmässan, Nässelfrossa och andra evenemang där Saljesällskapet medverkat. 
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 2010  
 
För styrelsen 
 
 
Gustav Fredriksson 
Ordförande 
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