
 
 

Hjärtligt välkomna till Harry Martinson-sällskapets årshögtid  
i Göteborg och Jonsered, 6–7 maj, 2023. 

 

Äntligen ska vi ses i Harry Martinsons ”Sjöstad”, enligt planer som tidigare har presenterats i DORIS.  
Så här skrev Dan Sjögren i förra numret:  
”Ett av tillvarons stora glädjeämnen är ju de resor man kan företa i böcker. Men det kan vara lika 
livgivande att resa i en bok med hjälp av den verklighet som där gestaltas. Sällskapet föreslår därför att 
vi gör samma färd som Martin i Vägen ut när han möter Göteborg - och det i en liknande spårvagn som 
den han for i. Till Majorna, i vagn 208!  
 

När man står vid Harry Martinsons väg under Älvsborgsbrons södra fäste och blickar ut mot havet, som 
hägrar bortom oljehamnarna och Älvsborgs fästning, inser man att det var här ”vägen ut” bytte 
element. Men vilka platser och upplevelser mötte egentligen den unge Harry Martinson på vägen ut mot 
havet och in i sjömanslivet? Och hur skildras de mötena i hans verk? Just detta, med fokus på Göteborg 
och Jonsered, är huvudtemat 2023. 
 

Utöver resan med spårvagnen har vi också planer på att besöka Billmansalen vid Masthuggstorget. Där 
har eldaren Torsten Billman i en fresk skildrat scener som bär spår av Martinsons sjöböcker och tidiga 
dikter. Den väldiga målningen är i den meningen en sorts resa i Harry Martinsons kölvatten.   
Under söndagen besöker vi Jonsered, en viktig anhalt på den unge Martinsons Väg ut. Den alltid lika 
flyktberedde ynglingen stannade faktiskt på fabriken i ett halvår och trivdes ganska bra. Sejouren i 
Jonsered ska vi ta reda på mer om under den vårsöndag vi tillbringar där.”  
 
Vi kommer också att möta:   
Patrik Svensson, 2023 års Klockrikestipendiat. 
Johan Svedjedal, som talar om sin nyutkomna biografi om Harry Martinson, Min egen elds kurir. 
Martin Bagge, som presenterar sin nya bok, Sång till kristallfågeln, med bl.a. 10 tonsättningar av Harry 
Martinson-dikter, och dessutom ger oss en konsert tillsammans med pianisten Stefan Forssén. 
Jonsereds hembygdsförening, som berättar om fabriken och Martinsons kopplingar till platsen.  
 
Lördag 6 maj (cirkatider och reservation för ändringar) 
08.45  Medlemmar samlas i Litteraturhuset, Heurlins plats (hpl Järntorget).  
09.00  Årsmötesförhandlingar (endast för medlemmar).  
09.45  Vi välkomnar icke-medlemmar och fikar. 
10.15  Patrik Svensson får Klockrikestipendiet.  
11.00  Johan Svedjedal berättar om sin nya bok. 
12.00 Lunchwrap och bokförsäljning/signering. 
12.40  Dan Sjögren, introduktion till ”Harry Martinsons Göteborg” inför resan med vagn 208.  
13.00  Promenad/spårvagn till Masthuggstorget. 
13.30 Billmansalen. Samling vid Sjömanshemmet, Masthuggstorget 5. 
14.30  Avgång mot Majorna med vagn 208 från Masthuggstorgets hpl. Max 1,5 t. 
18.30  Samling Allégården, Södra Allégatan 4 (närmaste hpl Järntorget). Vårbuffé och underhållning.  
 
Söndag 7 maj (cirkatider och reservation för ändringar) 
09.27  Avresa med tåg från Centralstationen mot Jonsered, alternativt med egen bil.  
10.00  Samling vid Jonsereds fabriker. Träff med Jonsereds Hembygdsförening. 
             Därefter promenad alt. bilfärd till Jonsereds trädgårdar, herrgården och Villa Martinson.   
             Lunchmacka med dryck serveras. 
14.00  Tillbaka till fabriksområdet och eventuellt promenad i samhället.  
 



PRAKTISK INFORMATION 
–  För att köpa biljett till spårvagnsresor i Göteborg och tågresan till Jonsered behöver man antingen ladda 
ner appen Västtrafik ToGo eller köpa ett Västtrafikkort och ladda det med pengar (i Pressbyrån eller /i 
någon av Västtrafiks butiker, t.ex. på Drottningtorget). 
 

– Från Jonsereds Station och Jonsereds fabriker kan man antingen promenera eller köra bil upp till 
mötesplatsen vid Jonsereds Trädgårdar. Avstånd ca 1 km. 
 

– Båda dagarnas program innebär förflyttning mellan olika platser. Därför är det bäst att inte ha med tungt 
bagage.  
 

– Ett glas vin/öl ingår i avgiften för lördagens middag. Extra dryck till självkostnadspris. 
 

– Exempel på centralt boende: Center Hotel, Linnéplatsens Hotell, Spar Hotel Majorna, Hotel Flora,  
Hotell Riverton, STF Hostel (Stigbergsliden), Hotel Scandic Europa, Hotell Opera. 
 

– Den som önskar köpa Svedjedals biografi för 250 kr anmäler det på anmälningsblanketten.  
 OBS! Lämnas ut och betalas på plats via swish eller bankgiro. 
 

– Skicka eventuella frågor om evenemanget till carina.olssonw@gmail.com  
 
Hjärtligt välkomna! 
Göteborgsgruppen 
Anders Franck, Anders Glader, Carina Olsson och Dan Sjögren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


