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Västsvenska
paketet i Nordstan
Västsverige storsatsar för att
utveckla vägar, järnvägar och
kollektivtrafik. För att få veta mer om
vad som är på gång så passa på att
besök Västsvenska paketets
utställning i Nordstan. 12–16 januari
finns representanter från Västsvenska paketet på plats för att möta
invånare och svara på frågor. Du kan
också lyssna på föreläsningar och
skicka en videohälsning till dig själv i
framtiden. Montern är öppen
tisdag–fredag klockan 10–19 och
lördag klockan 11–17. Mer information
på vastsvenskapaketet.se.

Ändrade ålders
gränser och ny
studentrabatt
Åldersgränsen för ungdomspris
har sänkts på periodkort, från 26 år till
20 år. Anledningen är att göra det
enklare med enhetliga åldersgränserna för alla biljetter. Samtidigt har en
rabatt på 25 procent införts för
studenter (oavsett ålder) på
periodkort 30 och 90 dagar.
Studentpriset är samma som
ungdomspriset. För mer detaljerad
information se vasttrafik.se.

HER MAN FO G E LI N
Ålder: 68 år.
Familj: Ensamstående.
Yrke: Keramiker.
Bor: Sekelskifteslägenhet på Kvarnberget i Göteborg.
Favoritdjur: Noshörningar, elefanter
och kor.
Färdsätt: Kollektivt – och helst med
vagn 419.
Dessutom: Hade en gång en hund
som åt upp en väckarklocka.

Arbetsplatsen.
Herman Fogelin
i sin ateljé. I dag
arbetar han till
stor del med
kakel.

Trafiknytt
Till och med 14 augusti
byter Trafikverket
kontaktledningar mellan
Skövde och Falköping. Under
denna period är tågtrafiken
mycket begränsad och en
stor del av Västtågen ersätts
med buss. För mer detaljerad
information se vasttrafik.se.
Sök resan med ersättningstrafiken i Reseplaneraren.

Disciplin viktigare än inspiration
Möt mannen och konstnären bakom spårvagn 419
På Göteborgs gator rullar
spårvagn 419 – uppkallad
efter konstnären Herman
Fogelin, Göteborgs Spår
vägars kulturstipendiat 2010.
– Jag har förstått att om
man är göteborgare och har
en spårvagn uppkallad efter
sig så är all lycka gjord och
jag är självklart enormt stolt,
säger Herman själv.

Spårvagnsnamnet

Tipsa Pling: pling@vasttrafik.se

Varför heter vagnen Pompelina
och vem var egentligen Elfrida
Andrée?
Pling berättar historien
bakom spårvagnsnamnen.

Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se

Herman Fogelin

Keramikern Herman Fogelin
bor mitt inne i centrala Göteborg
men drömmer varje dag om sin
gamla trädgård i Bärfendal och i
hans konst hittar man ofta spår
av tång, sjöborrar och kor.
– Jag gillar att berätta historier, men väljer nästan aldrig att
säga allt. Det är inte kul med terapeutisk konst där man tvingar
sina åsikter på folk, typ ”å, vad jag
mår dåligt”.

Till ateljén varje dag

Varje dag går han de trettio meterna från sekelskifteslägenheten till ateljén på Kvarnberget och
han säger att konst handlar om
disciplin och arbete snarare än
om inspiration.
– Jag börjar alltid med att dreja
och bränna i ugn och så sätter jag
mig ner ganska förutsättningslöst.
Oftast rinner det bara till i huvudet och så inser jag vad det var jag
ville prata om i dag. Den här skålen
till exempel, den heter ”En råtta
med vingar”. Här är en fågel och så
är råttan där. Sedan ska det till lite
saker som den tänker på, typ skift-

kulturstipendium och skulle få en
spårvagn uppkallad efter mig.
Det var enormt högtidligt!
Herman fick, med lite hjälp, köra
Inte bli för snyggt
sin egen spårvagn från DrottningHans konst kan man bland annat
torget till Valand, via Ullevi, Sankt
hitta på en husfasad på BritthagsSigfrids plan och Korsvävägen i Grimmered, i
gen.
forskningsbiblioteket på
Vad gör spår– De gjorde verkligen
Karolinska institutet i
vagn 419 i dag?
allt för att jag skulle trivas
Stockholm och på PressSpårvagn 419 –
och jag kände mig som om
byrån.
Herman Fogelin
är just nu inne för
jag var centrum för allt.
– Nu för tiden gör jag
reparation efter en
Det var fantastiskt gjort
mycket kakel och då
lättare kollision,
och jag blev väldigt glad.
hamnar man på sådana
men beräknas snart
Jag trodde faktiskt inte
ställen. Jag målar det
vara i trafik igen.
att det skulle ha en sådan
ganska traditionellt med
genomslagskraft.
koboltblått och vitt, men
jag lägger också till lite rött eller
orange för att kompensera lite. Det
Ställde sig bredvid skylten
får inte bli för snyggt, tycker jag.
En tid efter utmärkelsen gick han
Ett av de största jobben han
ner till Brunnsparken och satte
gjort är för brandstationen i Gårsig för att vänta på sin namnade
da, där han arbetade i över ett år
vagn.
med att färdigställa kakel för
– Jag satt där i flera timmar
bland annat en inomhusbassäng.
utan att den kom. Men en annan
2010 blev Herman uppringd av
gång hittade jag den och då gick
en man som undrade om han ofta
jag på längst fram och ställde mig
åkte spårvagn.
bredvid skylten med mitt namn
– Jag tänkte bara – va? Men så
och såg stolt ut.
sa han att jag vunnit Spårvägens
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nycklar. Jag jobbar ofta med symboler som står för något.

