Ewamarie Herklint
Bebyggelseantikvarie, fil.dr. i Arkitekur, stadsvandringsledare i nätverket Walknet
Jag har varit stadsvandringsledare i nätverket Walknet sedan 2004. Före detta från 1990 gjorde jag
stadsvandringar för studenter i olika sammanhang med inriktning på till exempel arkitekturhistoria,
kulturmiljö, karaktärisering av stads- och landskapsmiljöer, gröna omgivningar, olika
byggnadsmaterial och byggnadstekniker samt stadsutveckling.
Jag har skrivit en doktorsavhandling om varför människor vill bevara hus. Jag har även skrivit två
guideböcker tillsammans med Einar Hansson med guidade turer, samt artiklar till en bok om
byggnadsminnen i Västra Götaland.
Som stadsvandringsledare har jag visat bl.a. Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen, Slottsskogen,
Änggårdskolonin – Sahlgrenskaområdet, Annedal med Konstepidemin och Seminarieparken,
Linnéområdet, Haga, Pustervik, Järntorget med Masthuggskajen och Långgateområdet, Stigberget
med Masthuggskyrkan och Gathenhielmska kulturreservatet vid Pölgatan, Klippanområdet med
Kungsladugård och Sandarna, Tynnered, Frölunda centrum med omgivningar, Änggården,
Änggårdsbergen, Mölndals centrum, Lackarebäck, Från Papyrus till Stensjön, Krokslätt, FässbergEklanda, Kvarnbyn, Bosgården och Solängen, Johanneberg, Lorensbergs villastad och omgivningar,
Chalmers Johanneberg, många varianter i Vasastaden/Lorensberg/Heden, Vandring i grönt från
Carlanderska till Haga, Gårda med evenemangsområdet, Göteborgska identiteter från
Världskulturmuseet via Götaplatsen och Heden till Svenska mässan, Ekovandring i Linnéområdet,
Lindholmen och Slottsberget, Chalmers Lindholmen, Det befästa Göteborg, Från Drottningporten till
Karlsporten, Göteborgs gröna parkbälte, Att läsa hus i Vasastaden och flera andra teman som kvinnor i
Vasastaden, Hedlunds fantastiska fasader, Varför revs inte hela Haga? Gamlestaden, Gårdstensbergen,
Styrsö och Donsö. Göteborg innanför Vallgraven har jag också lett många stadsvandringar i med olika
teman som med textila förtecken, bränder, Emigrationen till Amerika m.m. Jag föreläser gärna om
Göteborgs gröna historia, eller om olika stadsdelars historia och utveckling. Jag har under många år
undervisat i utomhuspedagogik på GU för studenter i Kulturarvsstudier.
Mitt huvudintresse är arkitekturen i sina omgivningar tillsammans med landskapet, naturen och
växtlivet. Jag tänker att staden ligger i naturen! Kulturhistorien bidrar till förståelse för hur det ser ut
idag och varför det har blivit som det är. Jag arbetar med kulturmiljöunderlag i olika områden och
beskriver de kulturhistoriska värdena i dessa områden. Jag har arbetat med kulturmiljöunderlag på
SKF-området, Carlanderska och Humanisten, Lindholmen, Frihamnen, Fixfabriken, Almedal,
Järnvågen, Karlatornet, Kortedala/Kviberg, Angered och Stridsberg & Biörcks industriområde i
Trollhättan.
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