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Text: Annette Sidemo   Foto: Frida Jönsson

möten - Anna Bråkenhielm - mediaentreprenör

Girl power 
på Österlen

vägkorset mellan Brantevik 
och Skillinge, där blicken 
vandrar över fälten ner mot 
havet, har en gård fått nytt liv. 

Mediaentreprenören Anna Bråkenhielm 
och tre nyanställda stallflickor har stora 
planer. Här på Grosshög är Anna i full 
gång med att bygga upp Skillinge Dressyr, 
en affärsverksamhet baserad på hennes 
passion, dressyrhästar. 

Vi besöker gården en varm augustidag 
och möts av två 20-åriga tjejer med 
stort ansvar. Ebba Deijenberg och 
Fanny Callerud från Göteborg är två av 
tre (Natalie Holm, stallchef från Kalmar, 
har ännu inte kommit) som ska driva 
verksamheten. Flickorna visar oss stolt runt 
medan vi väntar på Anna Bråkenhielm.

 Det är svårt att inte bli imponerad 
av den stora anläggningen. Hästarna bor 

i första klass i ett stort nyrenoverat stall 
med alla finesser, rymliga boxar och stora 
taklyktor. Gården ligger med vidunderlig 
utsikt över fält och hav.

  
Tre unga sköter hela ruljangsen 
Sin unga ålder till trots är flickorna 
inga duvungar. Ebba och Fanny tävlar i 
ungdomslandslaget i dressyr och vet hur 
man handskas med de stora och värdefulla 
djuren.

- När Anna kontaktade mig två dagar 
efter att jag slutat gymnasiet och erbjöd 
mig ett jobb i helt nytt stall, 200 m från 
havet, var det inte svårt att svara, strålar 
Ebba.  Anna berättade att hon vill bygga 
upp ett nytt dressyrcentrum på Österlen, 
där dressyrhästar ska tränas, tävlas och 
förädlas. Ett drömjobb!

 Fanny och Ebba har känt varandra 

sedan de var små och var varandras argaste 
konkurrenter på varsin ponny.  

- Vi tre bor nu i samma hus, vi har 
ansvar för hästarna, inköp av foder, tar 
emot kunder, rider och tränar hästarna 
och visar upp dem för kunderna, berättar 
Fanny stolt.

 Ridhuset är nybyggt och tanken är att 
man ska ha en "lounge" där kunder ska 
kunna sitta bekvämt och få något att dricka 
med tilltugg. När man sitter till häst kan 
man njuta av havsutsikten.

- Bättre arbetsplats kan man inte ha. 
Det är underbart att få vara med och bygga 
upp en verksamhet.

 Den fjärde medlemmen i Girlpower-
kvartetten, Anna Bråkenhielm, anländer 
med sina två barn, Isak, 11 och Tilda, 10. 
Anna som är lång, trådsmal och klädd 
i ljusa ridbyxor och eleganta ridstövlar, 
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ursäktar att hon är sen. Igår natt kom hon 
tillbaka från en vecka i Spanien där hon 
kitesurfade med några vänner. 

 Anna har en lång och framgångsrik 
mediakarriär bakom sig och är känd bl a 
för att ha tagit Expedition Robinson till 
Sverige. Nu har hon alltså blivit med gård. 
Landsbygden är dock inte främmande för 
henne.

- Jag är uppvuxen på en stor gård 
utanför Vetlanda i Småland. Här på 
Grosshög är jag nu till att börja med fullt 
sysselsatt med att få allt att fungera och 
det ska rulla på även i min frånvaro. 

Att hantera utmanande och minst sagt 
krångliga projekt lärde hon sig när hon var 
ute i djungeln i Malaysia med Robinson.

 Anna är ingen nykomling på Österlen. 
Innan hon flyttade hit, besökte hon 
gärna vänner och sin mamma, Anita 
Bråkenhielm, när hon var landshövding 
i Kristianstad. År 2001 köpte Anna en 
avstyckad gård på högsta punkten vid 
Glimminge.

- Mitt ställe har det bästa läget på 
Österlen. Vidunderlig utsikt över åkrarna 
och havet och inga grannar, säger Anna 
nöjt. Det är stort nog att rymma alla 
vänner och familj som kommer och hälsar 
på. Sommaren 2013 utökade hon så sin 
närvaro på Österlen med gården Grosshög 
plus 10 hektar mark som nu blivit basen 
för Skillinge Dressyr. När Anna är i 
Skåne bor hon dock kvar tre km bort i 
Glimminge. 

  
Passion for business 
I grunden är Anna en affärskvinna som 
drivs av nyfikenhet och passion.

”Mitt ställe har det bästa läget på 
Österlen. Vidunderlig utsikt över 

åkrarna och havet och inga grannar.”

Fanny och Ebba arbetar med sitt drömjobb.
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- Man kallar mig ofta entreprenör, men 
det är bara delvis sant. Jag har haft stöd 
och det är andra som tagit de finansiella 
riskerna, säger Anna och ser tankfull ut.

 Karriären tog fart 1996 när hon blev 
VD för Strix television:

- Då tänkte jag inte på det, men i 
efterhand förstår jag att det var klokt av 
mig att som 29-åring säga till Robert 
Aschberg att han måste stötta mig fullt ut 
för att jag skulle ta jobbet som VD. Det 
gjorde han i nio år. När det stormade var 
han där och sa "Anna klarar det". Efter 
Aschberg har bland andra Jan Scherman, 
före detta VD på TV4 varit mitt bollplank 
och stöd.

 När Anna sedan startade bolag med 
holländaren och tv-mogulen John de 
Mol, tog han alla investeringar (och 
risker), Anna fick 25% av ägandet. 
Senare köpte hon ut honom, blev 
ensamägare och sålde bolaget ett år senare 
till brittiska ITV.  Därefter ägde hon 
produktionsbolaget Scandinavian Studios 
tillsammans med Bonnier Growth Media. 
Bonnier har i år köpt ut Annas del av 
bolaget. 

 En verksamhet, förutom Grosshög 
gård, äger hon dock helt själv. Det 

är tidningen Passion for Business, 
ett affärsmagasin som riktar sig till 
karriärkvinnor, entreprenörer och 
egenföretagare. En tidning som Anna 
startade för sju år sedan för att hon ville 
stödja och driva på kvinnor att våga 
satsa och dessutom kunna bidra till 
samhällsdebatten.  Nu kommer tidningen 
ut två gånger om året och man ordnar 
events för medlemmar, där man bidrar till 
debatt och bjuder in talare. Anna är varm 
anhängare av kvotering:

- Ett häftigt minne är från två av 
våra events där först Fredrik Reinfeldt 
och sedan Anders Borg erkände det 
ekonomiska värdet av mångfald. Och att 
det finns behov av kvotering.

- Jag märker själv att jag gör som 
männen och anställer mitt eget kön. Jag 
inbillar mig att jobbet oftare blir gjort om 
jag har många kvinnor omkring mig.  Det 
är lätt och roligt att resa med kvinnor, vi 
har samma intressen och mycket att prata 
om. Av samma anledning anställer män 
gärna män. För att bryta de här mönstren 
behövs kvotering. 

 
Passion för hästar som business 
På Grosshög är könsfördelning klar, fyra 

kvinnor sköter ruljangsen. Affärsidén är 
hästförädling. Vad innebär det? 
Anna förklarar:

- Vi köper in unga dressyrtalanger som 
3-4-åringar. Det gäller att hitta dem innan 
de blir för dyra, vi lär upp dem, tävlar och 
visar upp dem. Tanken är förstås att de ska 
öka i värde och säljas. Vi kommer också att 
ta in samarbetspartners och utbilda dem.

 - Senare kommer vi att ordna kurser, 
träningar och tävlingar. Vi vill gärna 
ha lite av "boot camps för ryttare" med 
en helhetssyn där ridning, egen fysisk 
träning,  kost och helhetstänk ingår, 
fortsätter Anna och tar oss till studion som 
håller på att byggas. 

 Förutom de tre ryttarna på gården 
samarbetar Anna med Cecilia och Einar 
Kristoffersen, elittränare och proffsryttare, 
som bor på Mosslunda gård utanför 
Kristianstad. Cecilia och Einar tränar 
stallets unga beridare och rider även till 
hästarna samt håller ett vakande öga på 
kvalitén. Dessutom äger Anna och Cecilia 
hästar ihop.   

- Vi har bägge extremt uppbokade 
kalendrar, skrattar Anna, så vi brukar 
mötas halvvägs på Brösarps gästis och dra 
upp affärsplaner. Vi köper unga hästar och 
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utbildar dem för senare försäljning.  
Är det inte tufft att sälja hästarna när man 
hunnit fästa sig vid dem? 
- Man måste alltid vara beredd att sälja 
även om det gör ont i hjärtat, förklarar 
Anna. Man har inte råd att vara 
sentimental.

 I samma andetag berättar hon hur en 
av favorithästarna hade fått ögonen på 
sig från utländska köpare som lade bud 
efter bud. Anna förhalade och drog en 
lättnadens suck när köparna hade hittat 
andra objekt.

 
Lokalt stöd
Hur har hon blivit mottagen på Österlen?

- Grannarna har varit fantastiskt 
hjälpsamma. Utan grannbonden Ingvar 
hade det inte gått. Han kom själv hit och 
frågade om vi behövde hjälp. Sedan dess 
har han anlagt trädgård, schaktat, harvat 
och vattnat här, säger Anna tacksamt. 
Gården får också spontanbesök av positiva 

och nyfikna människor som undrar vad 
som är på gång.

 - Skillinge företagarförening har visat 
intresse och jag ska absolut engagera mig 
när jag har mer tid.

 Turismen fungerar men kunde bli 
bättre:

- Många från Stockholm känner inte 
alls till hur fint det är här och än färre 
utomlands vet att Österlen finns. 

 När det gäller kommunen är det 
viktigt att man får nyetablerade att känna 
sig välkomna och uppskattade för de 
satsningar de gör. Det mesta har gått 
smidigt.  

 
Med ett ben i varje läger 
Anna trivs bra både på landet och i staden.

- Det är häftigt att bo här nere. 
Varannan vecka är jag här, varannan i 
Stockholm, världens bästa stad. Det passar 
nomaden i mig, jag kombinerar stillhet 
med rörelse. Österlen, Stockholm, Kastrup 

och vidare iväg. 
Det är lätt att ta sig ut härifrån.
- Om man bor i Stockholm tar det sju 

timmar innan man är i Skåne. Då är vi 
redan framme i Tyskland och köper hästar!
 Är det slutjobbat med tv? 
Anna slår ifrån sig:

- Jag har jobbat med tv-produktioner i 
24 år och har ett stort nätverk och en del 
erfarenhet. Jag kommer inte att dra igång 
bolag på stört, men kommer nog att vara 
konsult ett tag med fokus på att  utveckla 
och handla med tv-rättigheter på den 
internationella marknaden.   
Hur ser livet ut för Anna Bråkenhielm om 
femton år?

- Då har jag det perfekta livet. För mig 
är det att dela boendet mellan Österlen och 
Stockholm och där emellan reser jag.

 Perfekt för en nomad med förkärlek för 
att förädla både idéer och hästar.

Anna Bråkenhielm

Född: 1966

Bor: Österlen och Stockholm

Familj: Isak 11 och Tilda 10. 

Karriär: VD Strix Television 1996-2005, 

VD produktionsbolaget Silverback 

2006-2010,  VD produktionsbolaget 

Scandinavian Studios 2011- 2014

Nuvarande:

VD för Passion for Business

Äger och driver Skillinge Dressyr på 

gården Grosshög


