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Första avelssto/hingst: 

Goldget Kitty som köptes in från Tyskland som 2-åring 2006, AB-premierad och Sveriges 

bästa Allroundmorgan 2013+2014 på Morganriks. 

Första fölet: 

Escania’s Pharazon LT som är e. Hmstd Captains Cream Soda u. Tronshagens Penny (ELIT). 

Han fick som 4-åring diplom i gångarter och löshoppning och har lämnat diplomhästar samt 

B-premierad hingst. 

Antal föl sedan dess: 

16 totalt, jag har behållit 2 av dessa. 

Föl i år: 

Escania’s Phenomena e. Escania’s Vangelios u. Lyngbys Phatasia (Till salu, visas på 

Bjärsjölagårds sommarpremiering 15/7) Escania’s Kachina e. Isaksbo Jeronimo u. Goldget 

Kitty (Såld, visas på Bjärsjölagårds sommarpremiering 15/7) Escania’s Caitriona e. Escania’s 

Vangelios u. OBH Clair de Lune (Såld) 

  

Kort om min Morganhäst-historia: 

Jag träffade Morganhästen första gången sommaren 2003 på seminstationen där jag jobbade 

och föll pladask för dess utstrålning och fantastiska temperament. Så olik de halvblod, travare, 

araber och fullblod jag framförallt träffade på seminstationen, själv hade jag då ridponny som 

det var dags att gå vidare ifrån. Jakten på ett eget sto inleddes och jag tog kontakt med några 

uppfödare här i Sverige och läste på massor om blodslinjer. Till sist bestämde jag mig för 

ett2,5-årigt sto nere i Tyskland vars föräldrar redan hade importerats så jag köpte henne osedd 

på vinst och förlust. Det visade sig vara ett utmärkt val. Jag red in och utbildade henne själv, 

AB-premierade henne på tävlingsmeriter, hon är tävlad i varenda disciplin som finns nästan, 

framförallt i Western. Hennes äldsta avkomma representerade rasen på SIHS 2016. Året efter 

jag köpte Kitty hade jag turen att få köpa avelsstoet Tronshagens Penny, då 17 år och med 5 

föl i bagaget. Här fick hon 4 avkommor till och ELIT-premierades. Penny somnade in 

sommaren 2016. 2011 köptes Hagas Uplands Mary in som komplement till Penny och hon 
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har hittills fått 4 föl här, varav en B-premierad hingst. Vi vill föda upp hästar som har 

grundkapaciteten att ta sin ryttare långt, oavsett vilken disciplin man är intresserad av. 

Morganhästar är vackra och högresta med mycket utstrålning och tycker om att visa upp sig. 

Smidighet i kombination med muskler, välliggande bogar och en hållning som gör att de är 

födda i ”rätt form” under ryttare. Tack vare sin exteriör så är det mycket häst att sitta på. Man 

tror ofta att de är högre än vad de är. Lägg där till en stor motor, du behöver inte sitta och gasa 

på en morgan – det är bara att åka med, och njuta. 

 

 

 


