
Idag får vi veta mer om Barbro Andersson, Millomgårdens stuteri utanför Falköping 

"Jag är uppfödd med Ardennerhästar . Men när halvblods uppfödningen och hingsthållningen av 

Flyingehingstar tog över avvecklades Ardenneruppfödningen. Jag kunde ändå inte släppa rasen helt och 

hållet utan höll en viss kontakt. Hjälpte också till att visa upp hästar åt andra uppfödare. 

2010 blev jag dock tillfrågad att förbereda hingsten Bissmarck inför Avelsvärderingen. Han blev godkänd 

och såldes samma dag till Polen där han lämnat lovande avkommor. 

Därefter har jag skaffat två egna ardennerston , blivit hingsthållare och invald i Ardennerföreningens 

styrelse. 

I AFSA styrelse har jag suttit i fem år och främst jobbat med marknadsföring av den svenska 

Ardennerhästen. 

Genom medverkan på SIHS Friends Arena, Elmia Lantbruk, Falsterbo Horse Show, Eurohorse Göteborg 

och på Elmia 

Skandinavian Horse Show har vi gjort reklam för rasen. Jag har också startat upp Showmanship Ardenner 

eftersom flätning och uppvisning ligger mig varmt om hjärtat. Detta är också ett kulturarv att förvalta. 

Mina avelsston är : 

Mari 116691 född 2007 e Kuno Te Zande (samma som Dressyrardennern Torsten ) prem Diplom. Mari 

kommer ur Marjastammen och hennes mormor Superelitstoet Marva II har lämnat 5 godkända hingstar. 

Mari 1:a på Riksutställningen 2016 med 43 poäng. Avkommor : Markolio 11960 e Armagnac 11872 och 

Marike 1 år e Ever 11786. 

Alice 116947 e Akvavit 11802 prem SuperElit 2017 född 2011 prem Diplom och kommer ur 

Ahleslövstammen. Alice mormor är 

Superelitstoet Tarola. Alice avkommor : Maximilian 2 år e Marvin 11848 och Everman 1 år e Ever 11786. 

Nu stundar betäckningssäsongen.Sedan skall mina unghästar förberedas för sommarpremiering, utställning 

och avelsvärdering.Jag tycker om Ardennerhästen när den är mäktig med viss elegans , bra benad, har goda 

rörelser och ett godmodigt temperament !" 

Tack Barbro för denna intervju och lycka till med betäckningar och unghästar och jag är säker på att vi 

kommer att se ardennerhästarna på lika många evenemang framöver! 

 

 

 


