
 

Einar Hansson
Arkitekt, göteborgsförfattare, stadsvandringsledare 
vid konsultföretaget Melica, i egen firma Studio Styrsö och i nätverket WALKNET.

Jag har arbetat med stadsvandringar sedan 1978. Syftet är att väcka intresse för alla delar av 
Göteborg och dess historia långa historia - men också för den framtidsplanering som ständigt 
pågår. Under åren har jag också skrivit och gett ut ett 15-tal skrifter som bygger på 
stadsvandringar att följa på egen hand. Den senaste boken är Göteborg till fots - Trottoarturism
och spårvägssafaris som kom ut 2016 i samarbete med Margareta Reimer och Claes-G 
Svanteson. 

Jag berättar gärna olika stadsdelars historia, som vi nystar upp från de sammansatta miljöer vi 
vandrar i idag. Jag brukar också påpeka att det är vi själva. i detta nu, som bidrar till att skapa det  
som våra barn och barnbarn kommer att uppleva som sin historia - och ha synpunkter på.

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. Jag ordnar också guidade spårvägsturer i samarbete med 
Spårvägssällskapet Ringlinien.

Stadsbyggnad är ett av mina huvudintressen, och jag har arbetat med utvecklingsprogram och 
kulturmiljöunderlag för en rad intressanta stadsdelar - från Lindholmen och Majorna till Kortedala 
och Angered. På vandringarna resonerar vi om hur staden ser ut och fungerar, 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 stadsutveckling.

Jag bor numera på Styrsö och ordnar gärna guidade vandringar på öarna i södra skärgården.

Sedan 1980-talet har jag skrivit ett 20-tal guideböcker och böcker om det moderna Göteborg,
allt från den "alternativa" Nya Göteborgsguiden 1981 till stadsbyggnadshistoria, miljökarta 
och en rad böcker som bygger på vandringar i olika stadsdelar. Länk till böckerna:

www.studiostyrso.se/einars-övriga-böcker.html

Läs mer på hemsidan www.studiostyrso.se
E-post  einar.hansson@melica.se
Telefon 0706-478502, 031-972706
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