
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. Förutom den 23 februari, då startar det först kl.17.00 
som Du kan ringa in redan från kl.16.45! 
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. 

 
Vårens program 2021: 
Tisdag 26 januari 
Då kommer Margareta Söderström tillbaka då hon inte tyckte att 
hon hann med att berätta allt om sin far Sixten Västgöta-
Bengtsson i höstas. Vi ser fram mot en lika trevlig timme som 
förra gången. 
 
Tisdag 2 februari  
Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik, 
inredningsateljé och tesalong på Strandvägen i Stockholm. 
Företaget grundades 1924 av Estrid Ericson som var 
teckningslärare och tennkonstnär från Hjo. Om detta berättar 
Berit Johansson från Tidaholm. 

Tisdag 9 februari 
Ryttmästarbostället vid Simsjön utanför Skövde, har blivit ett 
synnerligen populärt utflyktsmål som vi nu kan få per telefon. 
Kavallerimajoren Bernard Englund berättar inlevelsefullt om 
våra gamla knektar och deras befäl.  
Även den måttligt historieintresserade rycks med och får höra 
om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa på 
bara en mansålder. 



Tisdag 16 februari 
Skaraborgs revykung Mats Ljungs liv skall vi här få höra av 
Mats fru Ingvor.  
Mats var en gudabenådad revyartist, bondkomiker, trubadur 
och författare. Vinköl var hans ”Mett i väla”  

Tisdag 23 februari 
Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper 
anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och 
arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Organisationen 
har lokalavdelningar över hela landet och för Skaraborg 
kommer här Jan-Olof Säll och berättar hur det fungerar här. 
OBS! denna gång startar det klockan 17.00 och som vanligt 
kan ni gå in en kvart före 17.00. OBS! 

 
Tisdag 2 mars  
kommer guiden Lars Persson från Volvo Museum i Göteborg att 
tala om Volvos historia.  

Tisdag 9 mars  
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. 



 
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 

 
Tisdag 30 mars  
kommer Per Wahlström från Tidaholms museum att berätta om 
Tidaholms framväxt genom bl.a. Tidaholms bruk samt 
tändsticksfabriken Vulcan.  
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. 

 
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. 

 
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. 

 


