
Medlemsansansökan till Göteborgs Litteraturhus ideell 
förening 
 
Inkommen och av styrelsen beredd ansökan att fatta beslut om vid årsmöte för 
Göteborgs Litteraturhus ideell förening, den 14 mars 2023: 
 
HARRY MARTINSSON-SÄLLSKAPET 
 
1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns. 
Vi är ett litterärt sällskap som, enligt stadgarna, har till uppgift att	 
– vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinson och hans författarskap	 
– uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och diktning	 
– verka för att Harry Martinsons texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor. 
 
Vi har medlemmar över hela landet som arbetar utifrån ovanstående mål. I Blekinge, 
Stockholm och Göteborg finns särskilda grupper av medlemmar som arbetar med 
verksamhet förknippad med författarskapet. Detta sker t.ex. på författaraftnar på 
bibliotek i olika kommuner, på Bokmässan i Göteborg och andra mässor och konferenser. 
Vi är aktiva på sociala medier och når därigenom ut till olika grupper av Harry Martinson-
intresserade Vår hemsida (harrymartinson.se) har många besökare. Vår tidskrift Doris 
kommer med två nummer per år till medlemmarna. Bokmässan och årshögtiden i maj är 
våra stora årligen återkommande satsningar.		
Organisationsnummer: 835600-3288 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
Vi arbetar för att skapa mötesplatser för litteraturintresserade, ordna föreläsningar, 
seminarier, läsningar av författarens verk och även ställa Martinson verk i relation till 
andra författarskap. Vi försöker nå människor i olika sammanhang, t.ex. på Bokmässan 
och vi försöker fånga upp och stimulera unga litteraturintresserade genom t.ex. 
skolbesök.	 Just i Martinsons fall är det inte ovanligt att unga musiker fastnar för hans 
dikter och gör tonsättningar. Detta försöker vi uppmärksamma och stödja. Även äldre får 
uppmärksamhet, t.ex. i Göteborg där vi medverkat med programpunkter på Allégårdens 
pensionärsförening, t.ex. föreläsningen ”Harry Martinson i Göteborg” och även en 
läsecirkel. Med medlemskap i Litteraturhuset och möjligheten att ordna evenemang där 
skulle vi kunna nå en bredare krets. Och t.ex. samarbeta med andra litterära 
sällskap/grupper. 
 
3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Den 6-7 maj firar vi vår årshögtid i Göteborg med, förutom årsmötesförhandlingar, bland 
annat utdelning av Klockrikestipendiet ("till en författare, översättare eller 



skribent, som verkar i Harry Martinsons anda”) och framträdande av stipendiaten, 
framträdande av författaren Johan Svedjedal, som i maj utkommer med sin stora 
Martinson-biogafi, spårvagnsresa i Martinsons fotspår med mera. Till allt, utom 
årsmötesförhandlingarna, är allmänheten välkommen att anmäla sig. För programmet den 
6 maj har vi bokat litteraturhuset.	 
 
 
 


