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Alebäcks stuteri omskrivet i hela världen
– men inte i lokaltidningen
I december 2010 kablades en nyhet ut som fångades upp över hela världen. Fullblodshingsten
Gloria De Campeao skulle finnas för avel på Alebäcks stuteri utanför Lidköping nästa säsong.
-På 24 timmar var det spritt överallt, ända bort till Brasilien. Men lokaltidningen skrev inget, och
det har de fortfarande inte gjort.
Peter Björnsson skrattar åt historien, men det finns en underton av något annat.
-Handlar det om att vara profet i sin hemstad? undrar jag, och Peter nickar instämmande.
Vi står utanför stallet på Alebäck, modergården. I hagarna intill stångas åringarna med varandra runt
silagebalen.
Lite längre bort går hingstarna
i ensamt majestät. Dream
Vacation har dubbla staket.
Honom leker man inte med.

Desto mer människovänlig är
SJ´s Caviar, en välmeriterad
amerikan som är senaste
tillskottet i hingststallet. Han
möter oss i hagen och verkar
glad över ett besök.
-Han har redan 80 ston
inbokade. Det är jättebra så här års, säger Peter medan han försöker få hingsten att visa upp sig från
sin bästa sida.
Över 50 år
Alebäcks stuteri har anor sedan 1956. Peter var inte mer än ett år när de första travarna anlände till
gården strax utanför Lidköping.
-Min pappa drev lantbruk, men hade ett brinnande intresse för travhästar, och skaffade ett par
fölmärrar.
1980 kom den första hingsten, och sedan dess har det rullat på, konstaterar Peter Björnsson.
Helt företag
I dag basar han över en verksamhet med 12 anställda, 250 hästar fördelade på fyra gårdar, och ett
lantbruk på 750 hektar. Alla tre sönerna är engagerade i verksamheten, liksom hustrun Inger.

-Vi har ett tiotal fölmärrar själva, resten är inackorderingar. Ägarna kommer från hela Norden men
även Tyskland. Det handlar om folk som vill ägna sig åt blodslinjer men inte vill eller kan ha hand om
stoet.
Ägaren bestämmer hingst men därefter ligger allt det praktiska ansvaret på stuteriet, från att ordna
med betäckning till att övervaka fölning och ta hand om det nya livet i ett drygt år.
Skarpa moderskänslor
Den här tiden på året, när snön ännu ligger kvar, vilar ett lugn över de olika gårdarna. I stora hagar
vaggar stona fram, några med bara veckor kvar till fölning. Ett av dem ska egentligen inte föla än på
ett tag, men hon blir alltid väldigt arg inför fölningen, och i går gav hon Peter ett nyp. Hon kan alltså
vara på väg tidigare än beräknat.
-Eller så var det bara hormonerna, säger han och begrundar vikten av att känna hästarna och deras
olika personligheter.
Lever dygnet runt
Han ser fram emot det som ska komma. Den där tiden då dygnets timmar inte räcker, när han får 120
samtal om dagen från stoägare som beställer semin eller gör upp om betäckning, och nätterna när
larmen om fölning går. 200 gånger.
-Lika härligt som det är då, lika tråkigt är det fram i augusti när vi vet vilka ston som inte blev
dräktiga, och undrar vad som har blivit fel. Vissa seminerar vi i brunst på brunst, och de blir bara inte
dräktiga, säger han bekymrat.
Föds och försvinner
De flesta ston bär ändå på föl, de fölar, och betäcks på nytt medan de unga hästarna tas omhand
första året, hanteras och försvinner vidare.
Kvar på gården går Peter.
-Jag brinner för hästen men är rätt så hemmakär. Att hålla på och åka på trav varje dag är inget för
mig, och jag är väl inte den där tävlingsmänniskan.
Stora summor i rörelse
Han bjuder på kaffe i det rymliga köket på Lindärva, där fölstona bor liksom han själv och hustrun
Inger. Hon sitter i nästa rum och arbetar med administration medan vi uppvaktas av en liten hund,
som Peter nickar åt och konstaterar att hon nog har alla raser i sig.
I så fall är hon en skarp kontrast till det företaget i övrigt livnär sig på, dyrbara hästar vars avkommor
ska ge stora pengar – och gör det också.
I det här köket har förmodligen en och annan miljonär suttit. Peter Björnsson är lite hemlighetsfull
när det blir tal om stoägarna, men hans största kund och samarbetspartner är Global Farm, som äger
hingstarna Dream Vacation och SJ´s Caviar.
-De har 40 märrar här. I fjol sprang avkommor från Alebäck in 25 miljoner kronor, och Globalavkommorna stod för tolv av de miljonerna.

Tre av fyra vinnare
I förbigående berättar han att tre av de fyra finalvinnarna i Breeders Crown i fjol också såg dagens
ljus på Alebäck.
Senaste tillskottet är nio fölston från Thaihester, en av Norges mest framgångsrika uppfödare som nu
flyttar en del av sin verksamhet till Sverige.
-Det är en fjäder i hatten att samarbeta med dem, men det gäller att förvalta det också.
Drogs inte med
Så, den där krisen inom travnäringen? Ja, just här är den inte så märkbar, och Peter Björnsson tycker
att klagomålen från den svenska travnäringen är väl högljudda ibland.
-För oss som varit med ett tag är det förvånande att priset på hästar blev så upphaussat för fyra-fem
år sedan. Vi på Alebäck drogs inte med i uppgången, för det kändes inte rätt. Det här handlar ändå
om en verksamhet som folk ägnar sig åt när marginalerna finns.
Vi stannar till vid den gamla sanningen: ”Om något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta just
det”. En inställning till livet som passar bra in på en verklighetsförankrad västgöte som Peter.
VD i ny keps
Men efter kaffepausen händer något med honom. När vi träffades bar han en riktig arbetsoverall och
keps. Nu blir det rock och finkepsen, och det är VD Peter Björnsson som stiger fram.
-Om det står för verkställande dräng, skrattar han och förklarar att han helst kallar sig lantbrukare.
Men det är ingen vanlig lantbrukare från Vinninga. Om än inte uppmärksammad lokalt, så har han
världen i sin ficka – och på sina gårdar. Företaget har samarbete med 18 länder när det gäller
spermaexport.
-Vi är nog mer kända på travbanorna i Rom och Paris än på torget i Lidköping.
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