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VARNAR GARDSMUt'N. Ann-B rrtt och Kennerh Botinder
bestcimde srg drrekt ftr att dterstollo sd mycket som mdjligt ov den
gomlo stilen p& Gustovsborg.

O Rf G I NALS Kl C K. Ytte rd 6 r re n h a r B ol i n d ers I dtit
tillverka efter en oldre ftrlago pd ett fotogroft frdn
l9 14. Stentrappon hor murots upp pd nW

Varsam renoved ng gav pri s
Gustavsborgs historia gir tillbaks rill 1684. Ar 2002 koptes girden
av familjen Bolinder frin Stockholm. I dag har mangirdsbyggnad
och stall omsorgsfullt renoverats i gammal stil.

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
samman t i l l  en harmonisk hel-
het. Kenneth och Ann-Britt Bo-
l inder f ir  mycket berom for
att de vdrnat de kulturhisto-
r iska virdena pi den vackra
gamla girden. Pi viiggen sitter
en plakett som vittnar om att
Bluvs kommun belonat dem
med utmirkelsen for bi ista
ombyggnad 2004.

Gustavsborgs Gird ligger
strax utanfor Gunnarstorp i
nordvdstra Skine. Anda sedan
1600-talet har det bott folk hiir.
men di var girden l i ten och
kallades Jutahus.

Den nuvarande mangirds-
byggnaden stod klar 1872. Ar-
talet kan man lisa ovanfor oen
rodbruna dorren som Bolinders

litit tillverka efter en iildre for-
laga pi ett fotografi frin 1914.

- Det var huvudingang pi den
tiden, med stentrappa och allt.
Niir vi kom hit var trappan bor-
ta och dorren hade ersatts med
ett fonster. Rddan di bestiim-
de vi oss for att iterstdlla si
mycket som mojligt av den
gamla stilen med hjiilp av tids-
typiska material och kunniga
hantverkare.

Seminstation
Bostadshuset var i  si  di l igr
skick att famil jen inte kunde
bo dir under forsta iret.Va-
renda takpanna togs ned,tvdt-
tades och anvindes pi nytt se-
dan de bytt taket och taksto-
larna. Mot girdsplanen oppna-
des taket upp med tre vinds-
kupor som gor ovanviningen
ljus och luftig.

Huset totalrenoverades

invindigt med klassiska spe-
geldorrar och tapeter samt
vackra golv.
Girden iir vdlkdnd for minga
lantbrukare eftersom den fun-
gerade som seminstation frin
1948 lingttill fram pi 70-talet.

Spanska hdstar
I  dag kretsar verksamheten
kring hdstar. Kenneth Bolinder
ir konsult och Ann-Brit t  er-
bjuder homeopatisk behand-
l ing av djur samt ordnar kur-
ser  i  b land annat  akademisk
ridkonst. Hit vallfdrdar rytta-
re frin hela Skine och sddra
Sverige for atr l i ra sig r ida
dressyr pi klassiskt vis.

Det gamla stallet har reno-
verats med nya,ljusa boxardir
det finns mdjlighet art inackor-
dera sin hiist.Till girden hor l4
hektar bete och vall.

Bol inders sl i i lva foder upp,

trenar och siiljer spanska his-
tar, si kallade PRE (Pura Raza
Espaffola) med goda dressyr-
egenskaper och milt tempera-
ment. Kenneth och Ann-Brict
prioriterar kvalitet i allgfrin re-
novering t i l l  utbi ldning.Verk-
samheten iir godkdnd som "Si-

ker hdswerksamhet", en kvali-
tetscertifiering frin LRF och
forsikringsbolagen.

Mitt pi girdsplanen tronar
en hundrairig kastanj.

- Det kinns helt fantastiskt
att fi leva och arbeta i den hdr
vackra girdsmil jon och dela
med sig till kursdeltagare och
kunder, sdger Ann-Britt Bolin-
der. Stolt berdttar hon aft ndr-
mare 400 entusiastiska hlst-
vinner sokte sig hit  nir Rid-
konstens Dag arrangerades pi
girden den I maj.
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