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Btand spanska hingstar
och: bHsigavidder
Ann-Britt och Kenneth briit upp och bdriade om med Stuteri utanfdrAstorp

A v  M i c h a e I  S v e n s s o n
Tet  o7o9 -  4 t  44  93

STUERI. Det har snart gitt tre
Ar sedan Ann-Britt och Ken-
neth Bolinder brot upp sin
tillvaro i Stockholm for att
istAllet iterknyta bekantska-
pen med sl5kten i SkAne.18 Ar
bodde man i vir kungliga hu-
vudstad.

-Vi har hela tiden kdnt attvi
nigon gAng skulle flytta till-
baka, sdger bligge. Att det
just blev histar bottnar fak-
tiskt i dotterns Alexandra in-
tresse.

- Men vi hade inte flyttat om
inte Alexandra hade gitt
med pi det, tilldgger Ken-
neth som inte heller stiller
nigra krav pi att dottern
skall ta over verksamheten.

Nigon brist pi att hitta ett
l5mpligt nytt hem var det
inte ochistAllet jobbade man
fram ett antal kravspecifika-
tioner som bland annat sa att
man skulle ha bra med plats
och inte behdva bygga nigra
ytterliggare byggnader lin de
befintliga.

Msioner finnes

Valet ftill pi Gustavsborgs
Gird utan f<ir Astorp, ett val
man i dag sannerligen inte

Ann-Britt och Kenneth Bolinder ute i hagen. Foto Michael Svensson

Han visionerar dock kring vara pi den nordskinska
en utomhusbana. Ann-Britt steppen.

ingrar.
Kenneth har

verksamhet
pi halvtid.
Men att han
sedan den
resterande
tiden skulle
vara sysslo-
los med eget
stuteri 5r ju
en utopi.

- Vi har ju

Syftet 6r att
skapa en

,,enabbaro,,.i
omsiittnin$,:i

-Just bl5sten mAste jag sAga
Sr en av de storsta omst6ll-
ningama med att flytta till-
baka, menar dom leende
men sdger samtidigt att det
er enJnnest att varje morgon
fivalara upp i en sidan lant-
ligrnilj6.

Gudrun tog

Apropi blisten fick iiven bo-
ningshuset sig en slAng av or-
kanen Gudrun som tog med
sig ca 200 pannor den dirja-
nuarikvillen.

NSrmast nu i vAr anordnar

man tillsammans med ett an-
tal andra stuterier den 5 maj
en visning. Detta di man
hoppas vdcka intresset ftir
hiistar allmiinhet, och for de-
ras del spanska i slmnerhet.

Senare i sommar vdntar
man d:ven nytillskott pi Gus-
tavsborg da tve fdl kommer
till vbrlden, vilket sj iilvklart 5r
spSnnande och nervost.

Forresten har ni nigon
ging ingrat ert beslut?

- Nlirvi stod utan takpA bo-
ningshuset kom si'Hart fri-
gan: vad hiller vi egentligen
pi med?, skrattar Ann-Britt
nu.

en konsult-
fordelar sin
tid genom
att pi halv-
tid jobba
med gArden
och dess
kurser si-
som akade-
misk rid-
ning i kom-
bination

gjort alla
stora investeringar men helt
flirdiga blir vi ju aldrig, beriit-
tar Kenneth under rund-
vandringen.

'"' med home-
opati, vilket 5r en alternativ-
medicinsk rnetod. Nlr man
gAr ute i hagen blir det up-
penbart hur blAsigt det kan


