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Sammanträden

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

Medlemmar

Den 31 december 2010 hade Saljesällskapet 1169 medlemmar, vilket innebär en viss minskning i
jämförelse med ett år tidigare.

Verksamheten

Saljesällskapet har under året gett ut en årsbok med titeln ”Salje och filmen – En återblick”. Boken
innehåller reportage om filminspelningar och recensioner av de två filmerna ”Tarps Elin” och ”Vingslag
i natten”. Dessutom återpubliceras de avsnitt ur Karl Fredrik Björns bok ”Sjung dig själv en sång”, som
berättar om filminspelningarna. Ylva Silverbern skriver om miljöerna och gårdarna i de tre
Lovängsfilmerna. Filmhistorikern Per Olov Qvist sätter i en uppsats in Saljefilmerna i ett filmhistoriskt
perspektiv tillsammans med andra svenska landsbygdsfilmer under 1900-talet. Årsboken har fått
positiva recensioner i dagstidningar i Blekinge och Skåne.
Saljesällskapet medverkade i Olofströms kulturvecka ”Nässelfrossa” 27 juni – 4 juli med följande
program:
• ”Att växa upp i ett författarhem” – samtal i Fornstugan mellan Esbjörn Salje och Gustav
Fredriksson
• ”Salje, Martinson och eken i Jämshögs socken” – vandring i Alltidhult under ledning av Gustav
Fredriksson och Åke Widfeldt
• ”När filmen kom till Boafall” – vandring i Boafall under ledning av Per-Åke Jämsegård
• ”Hantverkaregatan sedd med Saljes ögon” – guidad vandring med Birger Johnson
• ”Författarmuseet” – visning av Bengt Bejmar
Under ”Nässelfrossa” fick Saljesällskapet sju nya medlemmar.

Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Växjö den 30 januari. Sällskapet hade en bemannad
informationsplats på Växjö bibliotek.
Saljesällskapet hade eget bokbord vid Bokfestivalen i Kristianstad den 4 september. Försäljningen av
årsböcker och antikvariska Saljeböcker var god.
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 23–26 september. Sällskapet
medverkade dessutom med två föredrag av Birger Johnson från de litterära sällskapens scen. Under
Bokmässan fick vi sex nya medlemmar.
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Karlshamn den 2 oktober. Sällskapet hade en bemannad
informationsplats på Karlshamns museum.
5–6 oktober genomfördes en kurs för 17 medlemmar i Skånes pensionerade lärares förening.
Programmet omfattade föreläsningar av Birger Johnson, visning av Författarmuseet, utflykt till
Alltidhult och Lovängsgården samt information om Saljesällskapet.
Vid ett antal föreningars sammankomster har Birger Johnson medverkat med föreläsningar om Saljes
författarskap. 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.
Vid åtta 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. Om
Saljes Alltidhultsinspirerade verk och miljöerna i Lovängsserien har Ylva Silverbern föreläst för ett
tiotal bussällskap.
Årsmötet hölls på Jämshögs folkhögskola den 22 maj 2010. I årsmötet deltog omkring 140
medlemmar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar omfattade programmet en föreläsning av
litteraturvetaren och författaren Karl Lindqvist med rubriken ”Elin och Elin – Landsbygdens kvinnor
hos Elin Wägner och Sven Edvin Salje”. Efter lunch invigdes det nya Saljemonumentet ”Förspel” av
kommunalrådet Margaretha Olsson. Årsmötet avslutades med ett musikprogram framfört av Thomas
Lähdet på piano och Svante Sundvik på tvärflöjt. Mellan musikinslagen läste Svante Sundvik dikter av
Sven Edvin Salje och Harry Martinson.
I samband med årsmötet delades ut priser i 2009 års novelltävling.
• Första pris, 5 000 kronor, tilldelades Anna Lundholm för novellen ”Den långa resan tillbaka”
• Andra pris, 3 000 kronor, tilldelades Viktor Andersson för novellen ”Drömmen om Östra Ed”
• Tredje pris, 2 000 kronor, tilldelades Arne Enarsson för novellen ”Ensam vår”
Pristagarna presenteras och deras noveller publiceras i Saljesällskapets årsbok 2011.
Under året har i De Litterära Sällskapens tidning ”Parnass” publicerats artikeln ”Sven Edvin Salje – inte
bara landsbygdens skildrare” av Gustav Fredriksson.

Ekonomi

När det gäller ekonomin hänvisas till Resultat- och Balansräkning.

Slutord

Medlemsantalet i Saljesällskapet har minskat något under 2010. Vi bedömer att denna nedgång i
antalet medlemmar i första hand är beroende av att flera av sällskapets medlemmar nått relativt hög
ålder. Saljesällskapet är emellertid 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 2011
För styrelsen
Gustav Fredriksson
Ordförande

