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”Scarlet, vår blonda pansarvagn ❤️ 

 

Scarlet är född i Norge, uppfödare Elisabeth 
Tindeland och redan som föl hade jag mina 
funderingar på henne men ibland kommer 
annat emellan och senare var hon såld till 
Danmark.  
 
Senhösten 2014 var hon till salu igen och då 
dräktig, tyvärr kastade hon detta föl i februari 
2015, så hon betäcktes då om med min egna 
hingst Waterhouses Alfie MY 12 och likaså 
2016.  
 
2017 visades Scarlet för första gången på 
sommarpremiering på Vretaskolan. Tidigare 
sa jag alltid att Scarlet är mitt sämsta sto, 
kommer hon bara upp i 36 p. är jag nöjd för 
då kan jag stambokföra henne. Bilden med 
mig och Scarlet med protokollet i handen 
talar för sig själv, jag hade väldigt svårt att ta 
in att hon tilldelades 42 p och att hennes föl, 
So Sweet In Harmony  f. 2017 fick 40 p.  
 



2018 fick Scarlet följa med till Riks och där visades även hennes avkommor Sweet Pea In 
Harmony f. 2016 (41 p.) och So Fine In Harmony f. 2018 (40 p.). På våra Riks är det normalt 
enbart klassvinnaren som går vidare till Riksfinal. Men domare Ronny Johnsson valde att skicka 
båda stona i klassen, ston med föl till final vilket var första gången det hände på våra Riks och 
finalen avslutades med att Fen Rosie och Scarlet stod som BIS respektive Reserv-BIS. I 
unghästfinalen deltog Scarlets avkomma Sweet Pea (f. 2016) som slutade som BIS-unghäst. 
 

 

 

 

 

 

 

So Fine In Harmony f. 2018 

Hemma till vardags är Scarlet stallets blondin, hon tar livet med ro och det enda som 
egentligen kan 'hetsa' upp henne är om vi på kvällen är i hennes ögon, 'för sena' vid insläpp 
och hon tycker att vi passerat mattimmen. Det är enda gången hon har bråttom i livet och då 
kan hon t.om takta in till stallet. I övrigt om man skulle förmänskliga henne, rycker hon mest 
på axlarna, och när jag morrar över att hon är seg/ej styrbar eller bara nonchalant så tittar hon 
tillbaka med en blick som säger något i stil med ”men herre jösses vad du stressar, jag ska 
bara...” Hon är också hästen som emellanåt ”saknas” i hagen, då har hon gått iväg ifrån 
resterande flock och går på andra sidan skogen eller liknande trots att de andra är hemmavid. 
Ropar man, kommer hon så småningom. Hon går liksom i sin egen lilla värld och bryr sig inte 
speciellt mycket om att de andra går hemåt eller så har hon gått iväg.  
 
Det är en genomsnäll dam som är insutten men 
personligen tror jag hon skulle trivas bättre med 
att bli inkörd, jag själv är en ganska dålig kusk så 
även om planen finns, är jag lika långsam i tanke 
och handling som Scarlet när det kommer till 
inkörning och körning av häst. Hon är en häst som 
älskar att kramas och älskar att få 
uppmärksamhet, hon trivs när många pysslar med 
henne. Att åka iväg någonstans med henne är 
otroligt behaglig, hon hetsar som sagt inte upp sig 
utan står mestadels av tiden och bara tar in allt 
som händer runtomkring. Får hon dessutom lite hö att äta på, ja då skulle det mesta kunna 
hända utan att hon reflekterar över det. Hon är en livsnjutare helt enkelt.” 
 

Mvh Mirre Mikkola-Bergqvist 

Sweet Pea In Harmony f. 2016 


