Einar Hansson
Arkitekt, göteborgsförfattare, stadsvandringsledare
vid konsultföretaget Melica och i nätverket WALKNET.
Jag har arbetat sedan 1978 med att göra Göteborg intressant genom
att leda stadsvandringar och inspirera alla till egna turer. Syftet med
vandringarna är att visa hur mycket man kan uppleva och lära sig
genom att vara på plats – och inspirera till ett nyfiket upptäckande av alla vrår och kanter. På alla
vandringar uppstår en intensiv dialog kring olika frågor och åsikter som kommer upp, inspirerade
av det man ser och upplever på turen
Jag älskar – och visar gärna – alla stadsdelar, från Biskopsgården till Krokslätt, från Lövgärdet
till Donsö. Under hela mitt liv har jag byggt upp kunskaper kring stadsdelarna genom att vandra och
cykla i dem, lära känna folk i dem, skriva om dem och läsa om dem.
Jag har bott i 50- och 60-talets folkhemsstadsdelar, Vidkärr och Västra Frölunda, i det nysanerade
Masthugget och i bevarandekampens Haga. Nu lever jag på Styrsö, denna salta småstad, mycket
nära storstaden.
Jag berättar gärna historia, som jag nystar upp från nutiden och bakåt genom det 1900-tal och
1800-tal som varit avgörande för att forma våra liv och vår stad. Samtidigt brukar jag påpeka att vi
alla, i detta nu, också skapar viktiga pusselbitar av det som blir våra barns och barnbarns historia.
Jag resonerar också mycket gärna kring hur staden ser ut, kring stadsbyggnadsidéer, arkitektur,
design och miljöfrågor. En speciell typ av vandring är framtidsvandringen, där vi redan i dagens
stad går på spaning efter inspiration och goda exempel för en långsiktigt hållbar utveckling.
Några av mina favoritturer är Gamlestaden, med nio liv, ”Biskopsgården – från folkhem till
mångkultur”, Mölndal med kvarnbyn och museerna, Innerstadens ständiga renässans, Donsö,
Gnosjöanda på havets villkor – och inte minst guidade spårvägsturer med vandringar.
Jag har skrivit ett 20-tal guideböcker och böcker om det moderna Göteborg, allt från Nya
Göteborgsguiden 1981 till stadsbyggnadshistoria, miljökarta och en serie ”Upptäck det moderna
Göteborg”. Guideböckerna bygger ofta på beök och vandringar på nya platser. I år kommer
Upptäck Hisingen! och en guidebok till hela Göteborg: IN I Göteborg!
Läs mer om mina och andras Göteborgsböcker på hemsidan www.melicamedia.se
Jag ordnar helst vandringar på uppdrag, där det går att skräddarsy vandringar, men jag planerar
också en serie av Einars speciella WALKNET-turer vår och höst.
Välkommen på stan!
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