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1. Här på Johannesdal levde Moa Martinson 
1909–1964. Torpet står kvar som 
Moa lämnade det och visningar sker 
sommartid. Även Harry Martinson bodde 
här under deras äktenskap 1929–1939. 

2.  Vansta såg. En sen majafton 1928 anlände   
Harry Martinson till Ösmo station på väg 
till Moa. Han tog fel väg och det blev för 
sent att nå fram till Johannesdal. Han 
övernattade då i Vansta såg, för att gå sista 
sträckan dagen därpå. Sågen står kvar där 
än idag.

3. Från Ösmo station gjorde Moa sina många 
Stockholmsresor. I tidiga år för att bland 
annat sälja fisk till familjens försörjning. 
Senare som författare på olika uppdrag. 
Hon hade också många goda vänner i 
Stockholm. Här steg även alla besökare 
av tåget på väg till Moa. I stationen fanns 
också postkontoret. Artiklar skickades och 
brev kom och gick i stor mängd.

4.  Sorunda Folkets Hus stod färdigt 1921. 
Moa var en av initiativtagarna. Hon var 
under 1920-talet mycket aktiv här och 
var sekreterare i folketshusföreningen. 
Hon höll föredrag och höll i studiecirklar. 
En tid var hon medlem i Sorunda 
arbetarekommun.

5. Vid Sorunda kyrka ligger Moa Martinson 
och alla hennes söner begravda. Skylten 
visar var gravarna finns och berättar bland 
annat om hennes begravningen.

6. På torpet Vineberg, som ligger under 
Djursnäs, bodde Moas mor Kristina och 
hennes man, då de arbetade på Djursnäs 
gård. De kom till gården 1908. I Moas 
böcker kan man läsa hur mor Kristina ofta 
besökte Moa med familj på Johannesdal. 
Hon gick då vägen från Vineberg som går 
upp vid skylten, förbi Djursnäs skola och 
sen vidare in genom skogen.

7. Moa Martinson besökte ofta Folkets 
Hus i Nynäshamn. Hon var aktiv i 
olika föreningar som hade sitt säte 
i Nynäshamn. Hon har beskrivit hur 
hon ofta gick till fots de två milen från 
hemmet Johannesdal. Hon skrev ofta i 
lokaltidningen Nynäshamnsposten.

8. I Djursnäs skola gick Moas och 
Karls pojkar. Moa var god vän med 
lärarinnan Elsa Oxelmark och hon var 
en viktig intellektuell stimulans i Moas 
tillvaro. Deras vänskap blev livslång.

9. På Säby gård arbetade Moas man Karl 
tillfälligt med att gräva och stensätta 
en brunn.

10. På väg till sin pappa med mat hemifrån 
tog Moas och Karls yngsta söner en 
genväg över sjön Västra Styran. Isen 
var för svag och de båda pojkarna 
drunknade tragiskt den 7 april 1925.

11. I Berga handelsbod handlade Moa och 
familjen för det mesta. En promenad 
på fyra kilometer genom skog och 
över åkrar. Pojkarna sprang ofta 
ärenden hit. Norr om väg 225 i Berga 
by ligger det gula huset som numera 
är privatbostad. 

12. I Berga skola gick Moas och Karls 
söner i småskolan. Huset tillhörde 
nykterhetsrörelsen Blå Band i Sorunda. 
Nu är huset en privatbostad.

13. I skogarna söder om Johannesdal 
arbetade de skogsarbetare som 
Moa sålde kaffe med hembakat 
bröd till. Stugvärmen hon erbjöd 
dem var mycket uppskattat. Moa 
månade mycket om sina odlingar 
på torpet men ett litet småbruk som 
Johannesdal kunde inte bli helt 
självförsörjande. Inkomsterna hon fick 
från skogsarbetarna var ett välkommet 
tillskott till familjens knappa ekonomi.

14. På Djursnäs gård arbetade en tid Moas 
mor Kristina och hennes man. De 
bodde i torpet Vineberg. Vid besök hos 
föräldrarna blev Moa bekant med Karl 
Johansson, som blev hennes förste 
make. 

15. Här på Rumba fest- och idrottsplats 
i Nynäshamn höll Moa Martinson 
ett engagerat och uppskattat tal 
en valborgsmässoafton i början på 
1950-talet. Hon var en mycket flitig 
föredragshållare.
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