
 

 
i sam8rbete med Karl-Everts Busstouring 
 

Gårdarna runt sjön Tisdag 16 maj 2023  

Kl.08.45 avresa Resecentrum gate 14 Trollhättan. 
 
Vi åker till Ulricehamn där vi startar med kaffe och kaka från bussen.  Här ansluter 
vår lokalguide Anita, som skall vara med oss under dagen. I över 20 år beskrev 
författarinnan Birgit Th Sparre sin hemtrakt kring sjön Åsunden och hennes 
romanserie Gårdarna runt sjön, som har trollbundit flera generationer läsare och 
som har gjort Ulricehamnsbygden känd. Vi skall också njuta av en fantastisk natur 
runt sjön Åsunden..  
 

Vårt andra stopp blir besöket i Torpa stenhus. Med sin unika arkitektur och vackra 
interiörer är slottet ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet. 
Godset är privatägt och har varit i samma familjs ägo sedan slutet av 1400-talet. 
Efter besöket äter vi lunch på Torpa café. 

     
 

Nästa besöksmål blir Källebacka Säteri som är en mycket välbevarad representant 
för 1700-talets herrgårdsarkitektur med det valmade taket och klassicerande 
dekorelement. Interiört är byggnaden också mycket intressant med exempelvis äldre 
tapeter, målningar och kakelugnar. Första våningen på Källebackas gula 
mangårdsbyggnad tillkom redan 1675 som bostad åt överste Anders Björnsköld. 
Andra våningen, liksom flygelbyggnad och uthus, tillkom i mitten av 1700-talet. 
Uthuset har vällingklocka på taket och invändigt finns ett avträde med sju fjöl. Det har 
funnits två flyglar, men idag finns bara en kvar. Gårdens historia kan ledas tillbaka till 
1500-talet. År 1649 skatteköptes gården från kronan av Västergötlands förste 
lantmätare Johan Bothwidsson Gyllensting, som ägde flera gårdar i landskapet. 
Källebacka ägs sedan 1991 av Lars-Erik Josefson som också bor i huset och här 
kommer vi att få en visning av honom .Här har det varit inspelningsplats i samtliga 
Änglagårdsfilmer.  Forts.  

 

 



 

 

I den tillhörande ladugården hittar du Hemma på Källebacka. Här har ägarparet 
Christina och Peter skapat en mötesplats för alla sinnen. En gårdsbutik i en unik 
kulturmiljö med inredning, diverse växtligheter och god fika. Här kan du köpa med dig 
blommor, grönt och delar ur den inspirerande butiksinredningen, samt Peters föremål 
och tavlor han skapat som ”skrotkreatör”. Han vill att återbruksverken ska locka till 
skratt och reflektion. Christina är florist och hennes skaparglädje presenteras i 
blomsterarrangemang. 

Beräknad hemkomst i Trollhättan ca kl.18.30 

 
 

Pris:  870 kronor   
 

 
Ingår: Bussresa. Busskaffe och kaka. Lokalguide Gårdarna runt sjön. Lunch 
viltfärslimpa med gräddsås, kokt potatis, sallad, smör, bröd, vatten, kaffe och mjuk 
kaka. Inträde Torpa stenhus. Inträde och visning Källebacka Säteri. Kaffe med bulle 
”Hemma på Källebacka”    
 

 
Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 6 mars                             
därefter till Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 
eller på mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 14 april                                     
 
 

Betalningen oss tillhanda senast 30 april.  
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, 
adress, resans namn, datum för resan.  
 
 

Hjärtligt välkomna 

 

 
Aktiva Seniorer /      
   
Karl-Everts Busstouring  
Postadress  Telefon mail info@karlevertsbusstouring.se       Bankgiro      
Kardanvägen 9 0520-325 43      453-6629            
461 38 Trollhättan      
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