A
" rabhästar

ARABHÄSTUPPFÖDAREN

MARIA RENDAHL:

Maria rendahl är en stor sökare i livet. från en tilltänkt
bana som präst och utvecklare av fantastiska företag
har hon hittat fram till sitt stora kall i livet: att föda upp
landets bästa arabhästar – från skånska Kullatorp.
– det är något gudomligt över arabhästarna,
säger Maria fascinerat.
AV ROBERT SOLIN
FOTO ANET TE MAT TSSON

EVIG KÄRLEK 1. Malakat el Nil,
"Malla", är Maria Rendahls stora
kärlek i hästvärlden.
– Hon blir den sista häst som
lämnar mig.
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är gudomliga"
NYFÖDD. Hingstfölet
Euphorion lever livet
med mamma Estetyka.
Han kommer att vara
till salu senare.

BLÅ STALLET. I det exklusiva blå stallet har
hästarna möjlighet till kontakt med varandra.

STORA BOXAR. Ett av
stallarna är närmast att
likna vid lösdrift under tak.

OMPYSSLAD. Malakat el Nil,
"Malla", får skötsel i den särskilda skötselavdelningen.
mobil.hastmagazinet.com
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FOTO ROBERT SOLIN

D

et är inte helt lätt att hitta till Kullatorps arabhäststuteri i södra Skåne.
Visst, det är inte långt från E65 mellan Malmö och Ystad, men inte skyltat och
vägen dit går via en liten avtagsväg av grus,
som sedan delar sig (fortfarande oskyltat).
Man hinner flera gånger undra vart man
egentligen är på väg. Men då, plötsligt, öppnar
sig den skånska bokskogen och ett vackert fält
breder ut sig. Till vänster ligger boningshuset,
som ser ut som ett mindre sagoslott. Gräset
böljar sig fram mot dammen och bakom den
ligger stenstallet. En stilla vind susar genom
bokarnas löv, i den stora dalen betar hästar
stilla och plötsligt får man frid i själen. Det är
något helande över själva platsen, man känner
sig lugn bara av att komma dit.
ANNORLUNDA BLIR DET när Maria Rendahl,
ena halvan i ”Firma makarna Maria & Jan
Erik Rendahl”, visar sig. Lugnet förbyts i
aktivitet, skratt, energi och livsglädje. Här
händer det minsann saker. Stora saker.
– Mitt mål är att vi ska bli bästa svenska
uppfödare av arabhästar som vi inte visar
själva, säger Maria och leendet förbyts till ett
uttryck av beslutsamhet och allvar.
Och, undrar vi, varför skulle det vara ett
realistiskt mål?
– Helt enkelt för att det tar tid för hästarna
att växa upp till rätt ålder eftersom de bedöms
i klasserna över och under tre år, säger Maria.
Men vi är redan på god väg till målet.
Jaja, prata går ju, och hästvärlden är ju
numera full av dilettanter. Vi var minsann
inte övertygade. Och imponerade blir vi i
princip aldrig.
Men när vi åkte därifrån var vi det.

MED I MATCHEN.
Pacifica kollar in vad
som är på gång.

SAGOHUS. Boningshuset på Kullatorp tar
andan ur betraktaren.

DET HELA BÖRJADE MED att Maria

Rendahl var som vilket barn som
helst. Började med att läsa Svarta
hingsten-böckerna, red på Brätte
ridskola i Trollhättan och fick till
och med rida ridläraren Sture
Anderssons häst Fakir, något som
var ytterst få förunnat.
EVIG KÄRLEK 2. Maria
– Mest gillade jag att hoppa.
och Jan Erik Rendahl
Hoppning är tajming, man flyger
är förenade av sitt eget
band – men också Kullaoch allt strävar uppåt!
torp och arabhästarna.
Men ridningen fick hon lägga
på hyllan i senare tonåren, och
– Sedan sades det ”jaja, det går ju att köpa
som den sökare hon är hamnade hon på den
sig segrar”, men ingen av de tre hästarna kosteologiska banan. Hennes religiösa familj
tade över 60 000 kronor, minns Maria.
samtyckte verkligen till att Maria skulle bli
– Och slutligen fick vi höra ”det är en
präst.
helt annan sak att föda upp själv”, och både
– Men Gud dog för mig. Han började dö
Emir och hans avkommor blev flerfaldiga
när jag var 19 och det var fullbordat när jag
champions!
var 21. Jag insåg att det gudomliga finns här
på jorden, i skönheten.
STUTERIET PÅ KULLATORP grundades 1996
Och det är i den övertygelsen vi finner
genom två händelser: deras första kärleksembryot till det Kullatorp som finns i dag.
föl såg dagens ljus och Maria samt hennes
– För min del blev det arabhästen för
make Jan-Erik hämtade hem
att den sägs vara gudomlig,
sitt första avelssto – polska
enligt Koranen skapad av Gud
Zalotna från Michalów.
från en handfull sand. Den är
Zlotna fick fram till år
den optimala hästen, den är
2000 sällskap av ytterligare
Myten, Hästen och Skönheten
sex exceptionella ston från
i ett, säger Maria.
Polen: Emancypacja, ProgVägen till ett liv med arabnoza, Zenia, Calisia, Estetyka
hästar är för Maria och Janoch Warszula.
Erik nästan som en saga. De träffades i vuxen
Dessa vackra polska ston har lagt grunden
ålder och året efteråt köpte Maria sin första
till all den kvalitet som nu växer fram ur
arabhäst, ”Malla”. Hon gav också arabhästKullatorp.
fölet Emir till Jan Erik på hans 50-årsdag
Själva har de ursprungliga polska stona
1993.
under sin tid hos Kullatorp erövrat samman– Det var då jag verkligen kom in i hennes
lagt 13 internationella Championtitlar! Nu
värld på ett helt nytt sätt, minns Jan Erik.
blommar stonas barn och första barnbarn;
Fölungen Emir, El Nobel och Shanelle
deras bidrag till att utveckla det arabiska
lade grunden till deras arabhästverksamhet.
fullblodet in i framtiden.
Något år senare fick de nys på Kullatorp och
flyttade dit.
MÅLET FÖR KULLATORPS VERKSAMHET är
– Men det har inte varit någon lätt resa,
helt sammanflätat med Maria Rendahls livsför avundsjukan i hästvärlden är en realitet.
syn. Och vägen dit måste också passa in.
Först hette det att ”man inte kan köpa ett föl
– Det viktigaste är att ”hjärtat” styr. Segrar
och få en champion”.
ska man ta med lyckliga och friska hästar.
Alla tre blev champions!

Hoppning är
tajming, man
ﬂyger och allt
strävar uppåt!

väNd
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MAGISKT! Malakat el Nil, "Malla",
och Maria Rendahl har ett särskilt
starkt band.

mobil.hastmagazinet.com
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Pokalplockare göre
sig icke besvär!
forts

STRATEGIN FÖR ATT nå målet är också noga
genomtänkt.
– Det måste förena många blodslinjer,
ingen linjeavel, säger Jan Erik Rendahl, och
fortsätter:
– Vi vill ha hästar av en viss typ, som kan
vara bra både som ”show and racer”, och därför har vi fastnat för blodslinjerna P, C och Z.
De är kända för olika saker, men våra hästar

ska kombinera fina huvuden med högresthet
och hanterbarhet. Basen är polsk och förädlingen sker med andra typer av individer.
Vi strävar efter, som ser ut som de är klara
att dra ut i strid, friska och sunda. Så ser en
champion ut, sammanfattar Maria.
Arabhästuppfödningen är en del av parets
gemensamma verksamhet.
– Konceptet Kullatorp vill vi utveckla som
en värdekedja med produkter med ekologi,
god hästhållning, goda medarbetare och
funktionalitet i centrum, säger Maria.
Maria och Jan-Erik driver även företaget
Kundvärden, som sysslar med att utveckla
personal och företag på ett affärsmässigt sätt
med den så kallade Rendahlmodellen som
grund. Den bygger på att ta fram gemensamma värderingar i företag och organisationer,
som blir effektivare om människorna i dem
delar värderingarna. Typiska frågor att ställa
är vad som ger ens existens innehåll och vad
skapar värde.
– Den bygger helt enkelt på djup empati,
säger Jan Erik, professor i psykologi och
mångårig företagsledare.
Inte undra på att man känner sig välkommen på Kullatorp! 
väNd

DRESSÖR. Stallchefen och beridaren Hanna
Persson har ett särskilt öga till Calinda Shakla.
FOTO CARINA FJORDSIDE

Redan för sex år sedan propagerade jag
för att alla arabhästar ska friröntgas från
ostechonderos, cystor i knäna. Jag fick hela
etablissemanget emot mig, men nu är det
standard med röntgen. Avelshästarna måste
vara friska!
– Helheten är viktig. Vi har höga krav på
köpare. De köper ju ett liv, inte en sak. De
måste ge ett bra liv åt hästarna och dela våra
värderingar, förklarar Maria. Pokalplockare
göre sig icke besvär!
Maria räknar med att sälja en del hästar så
att de 30 blir ungefär 20.
– Hanteringen av hästarna är oerhört
viktig. Vi hanterar fölen redan från de första
dagarna och nu satsar vi på att våra hästar ska
nå framgång både i sport- och avelsgrenarna.
Därför rids alla hästar in och de ska få tävla
med vår utbildade beridare Hanna Persson i
hoppning och dressyr.
– Och sist men inte minst är jag förstås
tävlingsmänniska som hatar att förlora, säger
Maria.

STORT ÖGONBLICK. Handlern Emma Maxwell
visade nykorade skandinaviske champion Premier
i endast ledtygeln – bland flera andra hingstar.
Kommunikation på högsta nivå.

PARADSTALLET. Föl och ston trivs i det stora,
luftiga paradstallet, som får något trolskt över sig
när skymningen sänker sig och belysningen tänds.

FRÅN BOTTEN TILL TOPPEN. Elysion kom sist som ettåring – och blev International Junior Reserv Champion.
Kretsen runt honom är extra stolta!

FOTO ROBERT SOLIN

VÄLBEVAKAT. Okända
göre sig icke besvär.
Stallet är bevakat!
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STÖRSTA LÖFTET. Zsa Zsa
Dolores bär på löftet om att
överträffa sin mor Zsa Zsa
Gazelles skönhet.

Ur Kullatorps kvalitetsprogram

:

Kullatorp vill aktivt medverka till en bättre värld för hästar,
människor och natur. Vår värdering är att medkänsla är en av
de egenskaper som främst skänker livet mening och är en av
människans finaste egenskaper. Kanske den enda egenskap
som ger oss rätten att kalla oss människor och därmed sätta
oss över djuren.
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Vårt avelsmål är att skapa stjärnor: gärna de starkast
lysande. Vårt mål att nå stjärnorna är drivande, men hur och
på vilket sätt vi når målen är för oss helt avgörande. Ingen
seger är värd att kallas seger om den bygger på lidande,
tvång och bestraffning.
En verklig seger kan aldrig nås på bekostnad av ett djurs
rätt till respekt för sin särart och sina naturliga behov.
vänd
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Kullatorp är
magiskt

MAGI. Det är lätt att bli
förtrollad av Kullatorp.

HÄRLIG DUO. Skandinaviska och
svenska champion Calisia visar stolt
upp sitt föl Chadidja Medina.

Vill du veta mer?

Kullatorp: www.kullatorp.com
Kundvärden: www.kundvarden.com
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