
Iberiska halvön på 700-talet e. Kr. 

Under 1600talet upphörde man med att slåss mot 
tjurar från häst i tjurfäktningarna i Spanien vilket var 
en av anledningarna till att man avlade Andalusierna 
som parad- och ridhästar. Däremot fortsatte man 
med tjurfäktning till häst i Portugal och har istället 
jobbat på att behålla Lusitanons gamla karaktär som 
passade utmärkt inom tjurfäktningen.

Lusitanon användes även mycket av Portugals 
kavalleri. Sedan dess har man dock försökt skilja 
rasen lite mer från Andalusiern genom att blanda 
in blod från den egna portugisiska rasen Sorraia 
och 1966 skiljde man de olika raserna åt med olika 
stamböcker och registreringar. Lusitanon fick då 
även sitt eget namn, baserat på det gamla latinska 
namnet på Portugal, Lusitania. Den Portugisiska 
Lusitanoföreningen bildades 1967 och samtidigt 
uppfördes en stambok för lusitanohästar (Livro 
Genealogico Portugues de Equinos).

Egenskaper
Lusitanon är en riktigt flott rid- och körhäst där de 
mest eftertraktade hästarna har en mullbärliknande 
borkfärg, en unik roströd päls med svarta ben 
och svart man och svans. Men den vita eller grå 
skimmelfärgen, samt fux är vanligast på denna ras. 
Man och svans är ovanligt tjocka hos Lusitanohästar.

Lusitanon är känd för sin rörlighet och de höga 
rörelserna sägs vara helt spektakulära. För att hålla 
måttet på Portugals tjurfäktningsbanor som anses 
vara en ren konstform med dansande hästar, så måste 
de Lusitanohästar som ska gå där tränas i de högre 
skolorna, likt de rörelser som Lipizzanerhästarna får 
framföra på Spanska Ridskolan i Wien.

Dagens Lusitano, ett fullblod, som det engelska 
eller arabiska, är ett resultat av de stora an
sträng  ningar de portugisiska upp födarna lagt 
ner på urval, blodslinjer och förnyelse inom 
rasen. Lusitanohästen är en exklusiv ras, det 
finns bara ca 12.000 registrerade i hela världen.
 
En hästras utöver det vanliga
Lusitanohästen är en mycket allsidig häst av högsta 
kvalitet, den har vunnit VM i fyrspann, legat rankad 
som nr 12 av världens 20 bästa hopphästar och den 
är dessutom en enastående dressyrhäst med sin 
lätthet för samling och fallenhet för de högre skolorna. 
 
Men Lusitanon är inte bara en högpresterande häst 
utan har också alla de egenskaper som gör den till 
den bästa ”sällskapshäst” och vän man kan ha.

Hästrasen Lusitano är en direkt ättling till den berömda 
spanska hästen och används mycket vid Portugals 
egna versioner av tjurfäktning där tjuren inte dödas. 
Ända fram till 1960talet registrerades Lusitano-
hästarna i en gemensam stambok tillsammans med 
Andalusiern.

Historia
Lusitanon har samma genetiska bakgrund och 
egenskaper som de spanska Andalusierhästarna 
och är egentligen inte mer än Portugals egen version 
av denna ras. De härstammar från den utdöda 
spanska hästen, som korsades med arabiska fullblod 
och Berberhästar som var vanliga bland uppfödarna 
i Portugal och Spanien efter morernas  invasion av 
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