
 

En angloägare berättar 

 

 

”Redan som tonåring köpte jag min första 

angloarab. När hon blev gammal och sjuk, så köpte 

jag ganska snart en ny angloarab. Jag fann Royal 

Celebra hos uppfödare Christina Wågström, och 

köpte henne när hon var 1 år gammal. Idag är hon 

19 år. Jag tömkörde och red in henne när hon var 

knappt tre år, det var enkelt och okomplicerat. Hon 

har överlag varit känslig för hjälperna med mkt 

motor, men ändå lugn och obekymrad - dock 

bestämd och har åsikter. Man rider inte varje dag 

på volten, utan jag har tränat mycket dressyr i skog 

och mark, vilket hästen gillar bättre. Hon har varit 

lätt att hantera, transportera och obekymrad i nya 

miljöer. 

Dottern var med från början i stallet, hängde på 

magen i sele vid mockning och sedermera sov hon 

i barnvagnen medan jag red på ridvolten. När hon 

var några år äldre, ca 3, satt hon och tittade på när 

jag red och fick skritta på hästen när passet var 

över. Vi köpte egen gård och efterhand började hon 

rida lite mer på henne själv, red barbacka till sommarhagen och efterhand ridning på volt. Dottern är 

överkänslig mot kemikalier/parfym, vilket gjorde att hon blev återkommande sjuk i skolans miljö, och 

till sist utmattad och sängliggandes. På grund av klimatet samt att vi hittade en svensk skola på Teneriffa 

som ville hjälpa dottern och anpassa miljön, så åkte vi hit. Hästarna (Celebra och hennes son) stod kvar 

i Sverige de första månaderna och jag tänkte att det nog var bäst för dem att stå kvar hemma på ett 

pensionat. Men den yngre förmågan ville annat och det fungerade inte för honom på lösdriften, varken 

vardag eller hantering. Därav tog vi beslutet att ta hit dom, där stoet fick agera tryggt sällskap till den 

känsligare hästen. Det har även fungerat fantastiskt bra här vad gäller hälsa och skolgång, så vi lär bli 

kvar något år till, tills dottern går ut nian. Hästarna står på en stor tränings och tävlingsanläggning i 

Buzanada, centro hipico del sur. Hästarna klarade 

resan hit bra och stoet är piggare än någonsin! Hon 

har även i vanlig ordning klarat miljön bra. Det är inte 

lika lugnt här som i Sverige, utan här händer något 

hela tiden, ofta på högljutt vis. Alltifrån att personal 

klipper häck, vattnar banor, traktorer med släp som 

kör mat, barnkalas på restaurangen, hästar i omlopp, 

det pratas mer högljutt etc. En omställning även för 

egen del må jag säga. Vi hoppas stoet ska ha fler 

pigga och friska år framför sig. Vi är hursomhelst 

tacksamma att vi fått ha henne under alla år!" – av 

Camilla Lindberg 

Foton: Royal Celebra AA (e. Luxor ox u. Royal Charisma 

AA ue. Shaftesbury xx uppf Christina Wågström. Äg 

Camilla Lindberg), en ridtur på anläggningen på 

Teneriffa samt en kärleksfull kram med lillmatte. 
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