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Design för 
Lindholmen m.m

. Överst: Omslag till boken 
Kära Lindholmen av 

Maria Berggren. Ovan: 
affisch till föreställningen 

Happyland 1979 
samt filmaffisch

 för Aftonstjärnan. 
Till vänster: logotype 

för  Kirurgveckan 
2010 samt etikett 

för Brämaregårdens 
Äppelmust. 

Richard Hanssons 
stora passion är 
konst och design. 
Genom årens lopp 
har han med glädje 
gett utlopp för 
dessa intressen i sitt 
stora engagemang 
för Lindholmen.

LINDHOLMEN
M E D  H J Ä R TAT  P Å

Intresset för konst, design och musik går  som en röd 
tråd genom Richard Hanssons liv. Det var också en 
designutbildning som förde honom från hemstaden 
Umeå till Göteborg i början av 1980-talet.

- Jag hade hört talas om HDK1 och målet var att 
utbildas till grafisk formgivare. Jag kom in 1987. Det var 
en bred utbildning och jag lärde mig mycket. 

Efter utbildningen i början av 90-talet var det tufft på 
arbetsmarknaden och samtidigt pågick den så kallade 
desktop-revolutionen. Richard valde att snabbt lära sig den 
nya tekniken. Sedan följde några år som frilans, innan 
han tillsammans med en kollega drev en reklambyrå i 
några år. De många formgivningsuppdragen kunde 
innebära allt från logotyper och grafiska profiler till 
vinetiketter, tidningar, bok- och CD-omslag  samt 
företagspresentationer. 

- Något som fick stor uppmärksamhet var när vi 
utformade CD-omslag, booklet och säljmaterial till 
Ace of Bases andra album “The Bridge”. Det var ett 
spännande projekt och materialet exponerades ju över 
hela världen. 

Efter detta gick Richard vidare till anställning på en 
reklambyrå i Gårda. Där kom han att stanna i åtta år. Ett uppdrag  
han minns väl från denna period var designansvaret för marknads- 
och mässmaterial till Kvalitetsmässan under åren 1995-2005.

- Att arbeta som grafisk formgivare är ofta ett spännande och 
varierande arbete. Man arbetar med färg, form och typgrafi i samspel 
med ett innehåll, ett budskap. Samtidigt handlar det mycket om 
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Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse
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kundmöten och att sätta sig in i olika verksamheter och 
målgrupper. Genom åren har det blivit uppdrag för till exempel 
dietister, arkitektkontor  och bubbelbadkar...

Det Richard gillar bäst är att göra logotyper, bokomslag och 
affischer. Han minns med glädje åren då han gjorde affischer till 
GöteborgsOperan, på den tiden Stora Teatern.

Affischerna kom också att bli en länk till Lindholmen. När 
Richard flyttade till området kom han i kontakt med Filmgruppen 
och började göra programblad för Aftonstjärnan och utformade 
också deras hemsida. Under många år var han också engagerad 
i visningar och i kaféet. 

Sedan 1998 bor Richard på Lindholmen tillsammans med 
sin fru Camilla och sonen Ludvig. Men det var inget självklart val 
för Richard, den gången det begav sig.

- Jag minns att Camilla och jag promenerade här i 
Sannegårdshamnen. Det var saltdepåer, industriruiner och 
andra rester från varvsepoken och det såg väldigt övergivet ut. 
Det kändes “off” att flytta hit. Men vi behövde en gemensam 
lägenhet och Camilla var entusiastisk. Idag vill jag inte bo 
någon annanstans. Jag tycker jag att det är ett otroligt charmigt 
område. 

- Jag gillar småskaligheten, den påminner mig lite om Umeå. 
Det blir aldrig anonymt. Här känner man varandra och det finns 
en stor gemenskap i området. I våra kvarter hjälps vi åt med vår- 
och höststädning men vi anordnar också gemensam kräftskiva, 
kransbindning,  pelargoniedag och stadsdelsguidning. Och vår 
fina gård skapar många spontana möten. 

Richard har sitt huvudsakliga kontor på Masthugget för 
egna firman Richard Grafisk Design. Sedan två år tillbaka 
behöver han dock inte lämna Lindholmen för att kreera. Han 
ingår numera i Grens Livs Ateljéer där han även arbetar med 
musikinspelningar, måleri och collage. 

Anknytningen till Lindholmen har Richard under årens 
lopp kunnat förena med sitt intresse för formgivning på många 
olika sätt. Några exempel är utformning av omslag till boken 
“Kära Lindholmen - från slumkvarter till riksintresse” av Maria 
Berggren, etikett till prisbelönade Brämaregårdens Äppelmust, 
filmaffischer och programblad till Aftonstjärnan och affischer till 
Grens Livs Ateljéer.

- Det är något särskilt med att formge saker som har 
anknytning till Lindholmen. Det blir ett särskilt engagemang i det 
eftersom jag lever, bor och delvis arbetar här. Jag välkomnar fler 
projekt och samarbeten med anknytning till Norra Älvstranden i 
framtiden, berättar Richard.

Så går arbete och fritid samt intresset för konst, design och 
musik hand i hand för denna lindholmsbo. En fritidssysselsättning 
som får illustrera detta som avslutning är Richards engagemang 
i Johannesprojektet. I julas var han aktuell som trummis (!) i 
Happyland 1979 - en föreställning med text av Kent Andersson. 
En spännande produktion där över 40 människor av olika yrken 
och livserfarenheter samarbetar.

Vem som fick uppdraget att göra affisch, program m.m. till 
denna produktion behöver vi knappast nämna...

Kunskap, erfarenhet, service och omtanke

FANNY & ALEXANDER

Visas Annandag jul kl 13 på Aftonstjärnan 

Pris 100 kr inkl. julgröt & glögg, kaffe/te 

Paus i halvtid

www.aftonstjarnan.se 

kl 130.

Bio Aftonstjärnan presenterar  
långfilmsversionen av Ingemar Bergmans Willy Russells

P R O G R A M

Rita
med Kim Lantz & Camilla Hansson

En samproduktion mellan

Teater Aftonstjärnan och Folkteatern, Göteborg
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Spelas i november och december 2013  

i S:t Johanneskyrkan, Göteborg 

Biljetter/Info: www.folkteatern.se  

eller 031-60 75 75

Av Kent Andersson och Lennart Hjulström

Musik Björn Stern | Regi Kim Lantz 

Ett samarbete mellan Stadsmissionen,  

Unga Folkteatern och Folkteatern.
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