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VARNAR GARDSMUt'N. Ann-BrrttochKennerh
Botinder
bestcimde
srgdrrektftr att dterstollo
sd mycketsommdjligtov den
gomlostilenp&Gustovsborg.

O Rf GI NALS Kl C K. Ytterd6rren har Bolind ersIdtit
tillverkaefteren oldreftrlagopd ett fotogroftfrdn
l9 14.Stentrappon
hormurotsupppd nW

Varsamrenoved
nggavpris
Gustavsborgs
historiagir tillbaksrill 1684.Ar 2002koptesgirden
avfamiljenBolinderfrin Stockholm.
I daghar mangirdsbyggnad
och stallomsorgsfullt
renoverats
i gammalstil.
Att bygga om en gird frin
| 800-talet kriver tid, pengar
och tilamod. Det vet familjen
Bolinder.Efter tvi ir kunde de
intligen flytta in i sitt nya hem
dir gammalt och nytt smdlter
sammantill en harmoniskhelhet. Kenneth och Ann-Britt Bolinder fir mycket berom for
att de vdrnat de kulturhistoriska virdena pi den vackra
gamla girden. Pi viiggen sitter
en plakett som vittnar om att
Bluvs kommun belonat dem
med utmirkelsen for biista
ombyggnad 2004.
Gustavsborgs Gird ligger
strax utanfor Gunnarstorp i
nordvdstra Skine. Anda sedan
1600-talethar det bott folk hiir.
men di var girden liten och
kalladesJutahus.
Den nuvarande mangirdsbyggnadenstod klar 1872.Artalet kan man lisa ovanfor oen
rodbruna dorren som Bolinders

litit tillverka efter en iildre forlaga pi ett fotografi frin 1914.
- Det var huvudingangpi den
tiden, med stentrappaoch allt.
Niir vi kom hit var trappan borta och dorren hade ersatts med
ett fonster. Rddan di bestiimde vi oss for att iterstdlla si
mycket som mojligt av den
gamla stilen med hjiilp av tidstypiska material och kunniga
hantverkare.

Seminstation
Bostadshuset var i si diligr
skick att familjen inte kunde
bo dir under forsta iret.Varenda takpannatogs ned,tvdttades och anvindes pi nytt sedan de bytt taket och takstolarna.Mot girdsplanen oppnades taket upp med tre vindskupor som gor ovanviningen
ljus och luftig.
Huset totalrenoverades

invindigt med klassiskaspegeldorrar och tapeter samt
vackra golv.
Girden iir vdlkdnd for minga
lantbrukare eftersom den fungerade som seminstation frin
1948 lingttill fram pi 70-talet.

trenar och siiljer spanskahistar, si kallade PRE (Pura Raza
Espaffola)med goda dressyregenskaperoch milt temperament. Kenneth och Ann-Brict
prioriterar kvalitet i allgfrin renovering till utbildning.Verksamheten iir godkdnd som "Siker hdswerksamhet", en kvaliI dag kretsar verksamheten tetscertifiering frin LRF och
kring hdstar.Kenneth Bolinder forsikringsbolagen.
Mitt pi girdsplanen tronar
ir konsult och Ann-Britt eren
hundrairig kastanj.
bjuder homeopatisk behand- Det kinns helt fantastiskt
ling av djur samt ordnar kurs e r i b l a n d a n n a t a k a d e m i s k att fi leva och arbeta i den hdr
vackra girdsmiljon och dela
ridkonst. Hit vallfdrdar ryttare frin hela Skine och sddra med sig till kursdeltagareoch
kunder,sdgerAnn-Britt BolinSverige for atr lira sig rida
der.Stolt berdttar hon aft ndrdressyr pi klassiskt vis.
mare 400 entusiastiska hlstDet gamla stallet har renovinner sokte sig hit nir Ridverats med nya,ljusaboxardir
det finns mdjlighet art inackor- konstens Dag arrangerades pi
girden den I maj.
dera sin hiist.Tillgirden hor l4
hektar bete och vall.
Bolinders sliilvafoder upp,
CHRISTINA BRUUN
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