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Styrelse 
Gustav Fredriksson, ordförande  Bräkne-Hoby 
Bengt Bejmar   Jämshög 
Ingrid Friman, sekreterare  Sölvesborg 
Hanna-Lena Hansson   Växjö 
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Jonas Ingvert   Växjö 
Birger Johnson, kassör  Jämshög 
Per-Åke Jämsegård   Sölvesborg 
Nilla Nilsdotter-Linde  Uppsala 
Sonja Nilsson   Eringsboda 
Ylva Silverbern   Olofström 
 
Arbetsutskott 
Gustav Fredriksson 
Ingrid Friman 
Birger Johnson 
 
Revisorer 
Knut Hessbo   Jämshög 
Lars Ericsson   Jämshög 
Carin Aronsson, suppleant  Vilshult 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 
fem. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2011 hade Saljesällskapet 1109 medlemmar, vilket innebär en 
minskning med 60 medlemmar i jämförelse med föregående år. 
 
Verksamheten 
Saljesällskapet har under året gett ut en årsbok med titeln ”Skrivarglädje”. Boken 
innehåller de tre prisbelönta novellerna från Saljesällskapets novelltävling 2009. 
Dessutom återpubliceras en berättelse av Sven Edvin Salje om Beck-Lasse 
kompletterad med genealogiska fakta om Beck-Lasse av Ylva Silverbern. Sist finns 
återgiven Saljes berättelse ”Pojkar på potatisåker” med tydliga minnen från Saljes 
pojkår. 



 
 
Saljesällskapet medverkade i Olofströms kulturvecka ”Nässelfrossa” 27 juni - 4 juli med 
följande program: 

• ”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 

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

• ”Jorden som Kjell Loväng och Andreasson ärvde” - vandring i Alltidhult under 
ledning av Birger Johnson och Börje Williamsson 

• ”Laga skifte och markanvändning i Gåragöl” - vandring med Sven Edvin Saljes 
Genom lindens krona under ledning av Elisabet Wallsten, Urban Emanuelsson 
och Gustav Fredriksson 

• ”Sven Edvin Saljes berättelser om pesten i Jämshögs socken” – Birger Johnson 
berättar om Saljes författarskap om pesten i Jämshög 

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

• ”Författarmuseet” - visning av Bengt Bejmar. 
 
Under ”Nässelfrossa” fick Saljesällskapet två nya medlemmar. 
 
Saljesällskapet medverkade i Kulturnatten i Växjö den 29 januari. Sällskapet hade en 
bemannad informationsplats på Växjö bibliotek. 
 
Saljesällskapet hade eget bokbord vid Bokfestivalen i Kristianstad den 3 september. 
Försäljningen av årsböcker och antikvariska Saljeböcker var god.  
 
Saljesällskapet deltog med egen monter vid Bokmässan i Göteborg 22-25 september. 
Sällskapet medverkade dessutom med två föredrag av Birger Johnson från de litterära 
sällskapens scen. Under Bokmässan fick vi 18 nya medlemmar. 
 
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 fem 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 21 maj 2011. I årsmötet deltog omkring 
150 medlemmar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar omfattade programmet en 
föreläsning av glesbygdsforskaren Alf Ronnby med rubriken ”Kjell Loväng och andra 
glesbygdskämpar” samt av journalisten och författaren Kristina Mattsson med rubriken 



”De som flyttade och de som blev kvar”. Efter lunch ledde Karl Erik Olsson ett samtal 
med de båda föredragshållarna. Årsmötet avslutades med ett musikprogram framfört 
av Anders Smedenmark och Stina Tobiasson. 
 
Under året har Saljesällskapet låtit skapa en ny hemsida med adress www.salje.se. 
 
Ekonomi 
När det 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 2012  
 
För styrelsen 
 
 
Gustav Fredriksson 
Ordförande 
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