FSV-Veteranernas 26:e träff
Alla minns vi förra årets varma sommar.
Kanske var det sommarens varmaste dag när FSV-Veteranerna genomförde sin årliga träff.
Värdparet Björn och Birgit Kortzon bjöd in till hotell Bogesund i Ulricehamn. Hotellet kallas
även ”Änglagårdshotellet”, här hade nämligen teamet från Änglagårdsfilmerna logi och kansli.
Efter ett kärt välkomnande och sedvanligt möte ägnades första kvällen åt trevlig samvaro med
allsång, historier och prat. Vi har förmånen att ha två musikaliska gitarrister i gruppen som
verkligen förgyller tillvaron och gör att vi alla kan tävla med Allsång på Skansen. Tack till Stefan
och PeO.
Andra dagen blev det en guidad busstur i Ulricehamn och runt sjön Åsunden, med gårdarna från
den omtalade romansviten ”Gårdarna runt sjön”, skriven av Birgit Th Sparre.
Vi imponerades alla av stadens omfattande industrietableringar och vackra bostadsområden. I
Ulricehamn bor 25 000 innevånare. En imponerande anläggning är idrotts- och friluftsområdet
Lassalyckan på höjderna över stan och 350 m.ö.h.. Här genomfördes världscuptävlingar på skidor
både 2017 och 2019.
Vår guide, Ann-Magret Hilding, tog oss med längs sjön Åsundens västra sida ner mot södra delen,
där medeltidsborgen Torpa Stenhus är naturskönt beläget. Det är en av landets bäst bevarade
medeltidsborgar. Första delen uppfördes omkring 1470 och en om- och tillbyggnad stod färdig runt
1550. Från 1660 har borgen stått obebodd. Här känner man historiens vingslag och kan drömma sig
bort till medeltida gästabud och andra festligheter, samt ständiga danska krigshot och bondeuppror.
Det är mycket intressant att få ta del av historierna om de i romansviten omtalade ”Gårdarna runt
sjön”. I böckerna har de andra namn än i verkligheten. Inte bara historiska personer förknippas med
gårdarna runt sjön. Mästerkocken Mannerström bor på sjöns västra sida, skidåkaren Oskar Svärd
kommer från den lilla orten Tvärred och skidlegenden Ingemar Stenmark har ägt herrgården Sjöred
vid sjöns östra sida. Samhället Marbäck har kunnat ståta med en förbundskapten i fotboll, Pia
Sundhage startade sin fotbollsbana här.
Vi summerade en trevlig och intressant resa i vacker miljö med engagerad guidning i en väl
ventilerad buss då temperaturen visade 30 grader i skuggan.
Bengt Andersson

Veteraner och medföljande damer samlade framför ingången till Torpa Stenhus.

