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Din guide till kollektivtrafiken 

Spårvagnar förekommer nu-
mera ofta i Anders Bohmans 
målningar med Göteborgs-
motiv. 

– Jag tycker det blir roligare 
och roligare att avbilda just 
spårvagnarna och de är ju ett 
självklart inslag på Göteborgs 
gator. 

Anders Boman är en riktig urgöte-
borgare som trivs bäst i Majorna dit 
han flyttade när han träffade sin fru 
för 25 år sedan. 

– Majorna är en trevlig stadsdel 
med mycket aktiviteter och kultur 
samtidigt som man har närheten till 
havet. 

1997–1998 gjorde han ett avbrott 
för att studera konst i USA men an-
nars har han alltid bott i Göteborg. 

Sedan 14 år tillbaka har han sin 
ateljé i det gamla Sockerbruket nere 
i Klippan. 

– Det är en häftig byggnad och 
jag delar min ateljé med några an-
dra konstnärer. 

Anders började tidigt intressera 
sig för teckning och måleri. Sin in-
spiration får han från Bohusläns 

skärgård med hav och klippor samt 
från Göteborgs stadsmiljö. 

– På senare år har det blivit näs-
tan uteslutande Göteborgsmotiv. 
Från början avbildade jag husen och 
gatorna ganska fritt på känsla, men 
då påpekade folk att det faktiskt 
inte såg ut så i verkligheten så jag 
har blivit mer och mer precis i den 
arkitektiska delen. 

Startar som blyertsskiss
Alla motiv görs först som en blyerts-
skiss och vissa förblir teckningar 
medan han arbetar vidare med an-
dra som blir målningar. Ibland skis-
sar han flera timmar ute på plats 
men det beror på vädret. Andra 
gånger nöjer han sig med att ta någ-
ra foton för att sedan jobba vidare i 
ateljén. 

När Anders gör sina teckningar 
jobbar han med blyertspennor, tyg-
trasor, svamp, trassel, penslar, ra-
dergummi och knådgummi. Mål-
ningarna gör han i olja. Med de 
teknikerna skapar Anders sina rea-
listiska konstverk som samtidigt 
har mycket själ och känsla samt ett 
underbart ljus. Man förstår att 
många drar paralleller till bland an-
nat Skagenmålarna.  

Han gillar numera speciellt att 
måla spårvagnarna och tycker att 

det är både lätt och roligt. 
– När man avbildar en spårvagn 

gäller det att få tyngd i motivet och 
det tycker jag att jag lyckas med. Jag 
gillar de gamla modellerna M28 och 
M29 men jag målar även gärna den 
nya modellen M32. Jag gillar for-
men, den känns kvinnlig och bullig 
och är go’ att måla. 

Han gillar däremot inte M31 med 
låggolv på mitten som han tycker är 
lite för kantig och tråkig. 

Gång- och cykelavstånd
Anders använder gärna också kol-
lektivtrafiken när han tar sig fram i 
Göteborg, men helst promenerar 
eller cyklar han. 

– I Majorna har man ju gång- och 

cykelavstånd till det mesta, men när 
det är kallt och dåligt väder tar jag 
spårvagnen. Bilen använder jag 
bara om jag ska åka långt utanför 
stan eller frakta material till och 
från min ateljé. 

Fram till och med söndag kan du 
se Anders Bohmans tavlor på Gal-
lery Canevaz på Vasagatan 5. Ut-
ställningen har ett lokalt tema och 
heter ”Nostalgi – Gamla hus i nytt 
ljus”. Förutom Anders Bohman 
medverkar även Gilbert Collet och 
Liliana Levrén. 

Erica Holm 
 

För mer information se:
 www.andersbohman.se 

 
 

Dagens resenär

Spårvagnar uppåt väggarna
I Anders Göteborgsbilder är resorna centrala

personligt

ANDERS BOHMAN
Ålder: 50 år. 
Familj: Fru och dotter. 
Bor: Majorna. 
Yrke: Bildkonstnär. 
Färdsätt: Går, cyklar samt kollektivt på 
vintern. 
Intressen: Psykologi, film och att vara ute 
i naturen. 
Läser: Gärna faktaböcker om psykologi. 
Senaste lästa ”Psykopatens värld” av 
Robert D Hare. 
Lyssnar på: Jazz, svenska visor och klassiskt. 

Bekanta 
vyer.
Fram till och 
med söndag 
kan du se An-
ders Bohmans 
Göteborgs-
motiv med 
spårvagnar 
på  Gallery 
Canevaz på 
Vasagatan 5. 
  

Vagnskonst. Anders Bohman gillar att måla 
stadsmotiv. Då slinker ofta spårvagnar med. 
 FOTO: JEANETTE LARSSON

Nu går ett nytt 
tåg varje var-

dagsmorgon klockan 06.16 från 
Trollhättan som är framme i Gö-
teborg klockan 07.22. Den som 
vill vidare till Volvo i Torslanda 
kan byta till buss i Älvängen. 
Tåget är där klockan 06.44, och 
bussen väntar in tåget. 

På eftermiddagen kan 
resenärer som åker från Volvo 
Torslanda ta den nya linjen 440 
klockan 16.45 mot Älvängen och 
därefter byta till ordinarie tåg 
mot Trollhättan klockan 17.45. 
Det blir även en ny tågavgång 
klockan 15.32 från Göteborg. 
Det blir den snabbaste förbin-
delsen mellan Göteborg och 
Trollhättan, med en restid på 44 
minuter.

trafiknytt

Tips! Du som 
fyllt 20 år får 
ta med tre 
personer under 
20 år utan 
extra kostnad 
när du reser 
med periodkort 
eller 1- och 
3-dygnsbiljetter.

Res fyra, 

betala 

för en!


