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Under våren hade föreningen en liten studiecirkel om landskapet 

Västergötland, varvid deltagarna bidrog med olika aspekter på ämnet– 

geografi, historia, industri, minnesmärken, konst m.m. Ibland utmynnar 

sådana cirklar i resor, och så skedde även denna gång. 

 

Programmet var omfattande och tog sina 12 timmar, men det var det värt! 

Redan kl. 7 på morgonen startade bussen från Grundsund, och chaufför var 

Per Nordin från Nordia buss, känd och uppskattad sedan många år av våra 

medlemmar.  

Efter en välbehövlig kaffepaus vid 9-tiden gick färden mot Tidaholm, där 

vi skulle besöka den gamla Tändsticksfabriken. Guiden Per Wahlström 

välkomnade oss och gav en fascinerande föreläsning om fabrikens historia,  

fylld av dramatik. 

 1868 grundades  Tändsticksfabrik ABVulcan, och omkring 1900 var 

Vulcan världens största tändsticksfabrik. Runt denna uppstod så 

småningom ett  industricentrum, och man började även tillverka bilar och 

bussar där.  

 Området kallas än idag Vulcan-ön, och där kan man se smedjor, bil-och 

tändsticksmuseum och mycket annat. Tändsticksfabrikationen innebar 

stora risker, brand uppstod ibland och arbetsmiljön var inte den bästa. 

Inandning av svavel var farlig och svår att undvika.  

Idag ägs fabriken av Swedish Match.       

 

 

 

 

 

 

Bilmuséet väckte stor förtjusning bland Kaprifolens medlemmar, där ville 

man vandra länge! 

 

 

 

 

 

  



Nästa punkt på programmet var Varnhems 

klosterkyrka, ett imponerande och praktfullt 

bygge, grundat av abboten Henrik och hans 

cisterciensermunkar år 1150. 

 

 

 

 

Storleken och rymden i kyrkan tar nästan andan ur 

en, och vår guide berättade livfullt om Birger Jarl 

och fyra andra medeltidskungar som anses ligga 

begravda här. Man blev lockad att repetera svensk medeltidshistoria! 

 

Efter dessa två omfattande studiebesök kändes det fint att få äta god lunch 

och koppla av på Götala herrgård i Skara. Vi hade redan hunnit se och 

uppleva så mycket att det fanns gott om samtalsämnen. 

 

Styrkta av mat och dryck fortsatte vi resan mot nästa mål, Skara 

domkyrka. Vilken upplevelse! Man förbluffas över att man kunde bygga 

sådana enorma skapelser som Varnhems klosterkyrka och Skara domkyrka 

i lilla Sverige på 1100-talet! 

I den senare kunde vi framför allt beundra de fantastiska glasfönstren i 

strålande, lysande färger, alla skapade av vår svenska konstnär Bo Beskow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista punkt på programmet blev kaffepaus på det kända konditoriet 

Nordpolen i Vara, vilket kändes intimt och trivsamt efter de gigantiska 



kyrkorummen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hann även besöka ”Sivans ost”, populärt ställe bland turister. Det 

avsmakades och handlades hej vilt! 

 

Hemresan var lång, många slumrade till, men alla var överens om att det 

varit en synnerligen givande dag med många intryck.  

Gunnar Josephson avtackade vår skicklige chaufför som lyckats baxa in 

bussen på alla möjliga pittoreska smågator. Till sin hjälp vid utformningen 

av resan hade han haft vår medlem Ketty Magnusson, ovärderlig i sådana 

sammanhang.  

 

 

        Agneta Bager-Josephson 

 

 

 

 

 

 


