
 

 

 

Tematräffar fortsätter via telefon under våren 2021! 

Vi erbjuder tematräffar som du kan lyssna på via ett 

telefonnummer som du ringer upp, varje tisdag kl.15.00 under 

våren.  

Vi kommer att använda samma system och samma 

telefonnummer som tidigare, 0511-79 80 10 och  

kod 11 11 11 11, alltså åtta ettor.  

Du kan börja ringa in 15 minuter innan träffen startar. Vi har 

bara plats för 30 personer i taget på vår telefontjänst, så först till 

kvarn gäller.  

Ni som är osäkra på hur man gör, ring och fråga oss på 

kansliet.    

Tisdag 2 mars  

kommer guiden Lars Persson 

från Volvo Museum i Göteborg 

att tala om Volvos historia.  

Bild: Volvo ”Raketen” 1967 – 

(avkapad P 1800) – Volvo 

Museum, Arendal, Göteborg 

 

Tisdag 9 mars  

Bild: Bengt-Åke Öhgren berättar om sitt 

arbete som fängelsepräst och 

folkhögskollärare innanför murarna på 

Tidaholmsanstalten. Folkhögskolan på 

Tidaholmsanstalten var en filial till 

Hellidens Folkhögskola i Tidaholm. 

Undervisningen togs senare över av 



Komvux. Mellan dessa båda skolor fick internerna förflytta sig i 

samband med lämpliga permissioner. I många fall med ett 

mycket lyckat resultat i det fortsatta livet utanför murarna. 

Vidare berättar Bengt-Åke om sitt engagemang för barnhem i 

Polen, bl.a. om Laski, ett hem och skola för blinda och 

dövblinda barn och ungdomar. 

 

 

Tisdag 16 mars  

Vi kommer höra guide berätta om 

Magnus De la Gardies barocka 

Läcköslott och dess spännande 

historia. Slottet ligger på en udde i 

Ekens skärgård i Vänern strax 

utanför Lidköping. Bild: Läcköslott. 

Tisdag 23 mars  

talar Kjell Ring från Varvshistoriska 

Föreningen i Göteborg om varvens historia. 

Kjell har arbetet som plåtslagare och 

senare på personalavdelningen på 

Götaverken. Bild: Varvshistoriska 

föreningens logga. 

 

Tisdag 30 mars  

kommer Per Wahlström från Tidaholms museum att berätta om 

Tidaholms framväxt genom bl.a. Tidaholms bruk samt 

tändsticksfabriken Vulcan.  
 

Bild: tändsticksasketikett föreställer 

två helröda gubbar i hatt med 

varsin svart häst som stegrar sig. 

En av gubbarna sitter på sin häst, 

medan den andra står på backen. 



 

På Tidaholms bruk hade man under tidiga 1900-talet tillverkning 

av nyttofordon främst lastbilar, bussar och brandbilar.  

Tändsticksfabriken Vulcan startade sin produktion redan under 

1860-talet och blev runt år 1900 störst i hela Världen med en 

produktion av 2 miljarder askar per år. Dessa båda fabriker var 

två viktiga grundstenar i Tidaholms tillväxt och utveckling.  
 

Per kommer därför att parallellt berätta om samhällets 

utveckling och om intressanta händelser i fabrikernas 

produktion. Strax efter Krügerkraschen på 1930-talet fick 

Tidaholms Bruk finansiella problem. Den största konkurrenten 

Scania-Vabis under ledning av Wallenbergs koncernen såg då 

sin möjlighet att ta över Tidaholms Bruk och beslutade att lägga 

ner tillverkningen 1934. Många av brukets duktiga ingenjörer 

flyttade över till Scania och Volvo. 

 

Tisdag 6 april 

Nu har en del flyttfåglar kommit och några är 

på väg, vi möter Kent-Ove Hvass som vet 

det mesta om fåglar och här kan vi få svar 

på allt om dem. Kent-Ove var med oss i fjol 

men många har sagt att de ville höra mer av 

honom. Bild: Tofsvipa. 
 

 

Tisdag 13 april  

På begäran kommer här Kjell-Arne och Claes-Göran med ett 

nytt Quiz, så nu är det bara att vässa pennan och komma med 

och som vanligt blir det fina priser till de bästa. 

 

Tisdag 20 april 

Bengt-Åke Öhgren återkommer och 

berättar denna gången om sina resor 

till Arktis med spännande möten med 



isbjörnar och andra vilda djur. Klimatförändringen blir extra 

tydlig i Arktis med den smältande isen, och hur detta påverkar 

djur och natur får vi höra mycket om. Vi kommer att få 

syntolkning eftersom en hel del av berättandet blir i form av 

bilder. Bild: Isbjörnshona med unge. 
 

 

 

 

Tisdag 27 april  

Varg-Annika berättar om sin tid med vargarna på Kolmården. 

Vargarnas beteende med likheter och 

skillnader med hundar. Varg-Annika anlitas av 

Ledarhundsverksamheten som instruktör för 

ledarhundsförare och tar därför upp 

kroppsspråk och signaler som är viktiga att 

tänka på både som ledarhundsförare men 

även för alla andra hundägare. 

 

Tisdag 4 maj. 

Kata, Ingegerd och de andra. Vi får följa den kvinnan som ägde 

Varnhems gård och Ingegerd dotter till Olof Skötkonung ett 

kvinnoöde från vikingatiden och om andra kvinnor i det tidiga 

tusentalet. Det är Berit Johansson som kommer tillbaka med ett 

nytt ämne och berättar på sitt mycket trevliga sätt. 

Tisdag 11 maj. 

Egon Malmgren kommer och berättar om sitt liv. Som yngsta 

barnet i en syskonskara på tolv växte Egon upp på en gård i 

Naum på Varaslätten och började skriva i Nya Lidköpings-

Tidningen redan som 14-åring. Efter journalistexamen blev det 

P4 Skaraborg och efter det flyttade han till Stockholm och blev 

nyhetspresentatör på TT Nyhetsbyrån och sedan Sveriges 

Radio Ekot. En radioröst vi hört i 40 år. 



 

Tisdag 18 maj. 

Nu blir det ett Resekåseri av förre riksdagsmannen Anders 

Nilsson från Kvänum. Anders som fyller 86 år denna dag tyckte 

att om det är mellan 15 och 16 så klarar ja det. Vad för resor 

Anders tar upp var svårt att få ut i vårt samtal, men han har rest 

väldigt mycket både när och fjärran och är en stor humorist så 

det blir med all säkerhet en rolig timme. 

Tisdag 25 maj. 

Mats Löwing som bland annat kallats för fotbollsprästen och 

som är känd för att vara en gudabenådad kåsör kommer att 

berätta om ” Resväska han hittat på tippen i Tidaholm för 

många år sedan”. Vi ser fram mot en mycket trevlig timma. 

 

Tisdag Tisdag den 1 juni berättar 

guiden Roger Bodin från Stiftelsen 

Emigranternas Hus i Göteborg om 

svensk utvandring. Bild från 1900-

talet på utvandrare som står på kö 

med sitt bagage.  

 

 

Tisdag den 8 juni är 

temat Svenska 

Ostindiska Companiet. 

Vilka var det som 

grundade bolaget 1731. 

Hur många resor 

genomfördes, vad hade man med sig hem till Sverige och hur 

gick affärerna. 



 

Tisdag den 15 juni kommer Hasse Hellström 

att guida oss på Dalénmuseet i Stenstorp. 

Han kommer att berätta om Gustaf Dalén som 

person, bakgrund, ledarskap och historia samt 

beskriva några av hans tekniska uppfinningar 

så som AGA-fyren, AGA-spisen, färg-TVen, 

hjärt-lungmaskinen och lustgasapparaten vid 

förlossningar. Men utan att grotta ner sig allt för djupt i tekniska 

termer så att det skall passa alla. 

 

Tisdag den 22 juni återkommer folklivsforskaren Inger Widhja 

och skall berätta om vårat midsommarfirande förr och nu. Inger 

kommer att ta upp om 

midsommarstångens utseende runt om i 

landet. Hur har dansen runt stången 

förändrats. Den majade stångens magi 

och symbolik. Hur har maten förändrats. 

Har midsommarfirandet sett olika ut i 

olika socialgrupper. När och varför 

ändrades helgens firande till att alltid 

infalla på en fredag. 

 

Tisdag den 29 juni kommer Kjell och Claes-Göran att 

genomföra ett fråge-Quiz som tematräffsavslutning Grande 

finale. Kjell och Claes-Göran lotta ut fem presentkort a 100 

kronor till dem med rätta lösningen. 

 


