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Dagens Lusitano, ett fullblod, som det 
engelska eller arabiska, är ett resultat av 
de stora ansträngningar de portugisiska 
uppfödarna 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 som kan 
tänkas.


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 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.Källa: Svenska Lusitanosällskapet


Foto: Fotostallet


LUSITANOHÄSTEN
Foto: Pedro Prats @ flickr.com









Vecka 9 
har vi 


sportlov


Vi åker utfööör!








Prova ett köttbaserat foder för ett 
friskt, aktivt hundliv. 


Hundens immunförsvar stärks när 
prebiotiska fibrer förser goda  
bakterier i matsmältningsystemet  
med näring. 


Med ett foder som tar hänsyn till 
ålder och aktivitet säkrar du  
din hunds näringsintag. ✁


Max ett erbjudande per hushåll. Giltig tom XX/XX 2010 eller så långt lagret räcker i din närmaste xxxxxxx-butik. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. © Severa Pet Foods AB, 
08-630 73 00, info@severa.se, www.severa.se eller www.iamsdog.se När jag lämnar min e-postadress god känner 
jag samtidigt att Severa Pet Foods skickar mig information och erbjudanden via e-post. Jag kan när som helst 
avregistrera mig från maillistan.


Lämna 
den ifyllda 


kupongen i din 
fackbutik tillsammans 


med en tom hundmatspåse från 
dagligvaruhandeln så får du 3 kg 


Iams hundmat gratis!


(Värde 129–139 kr)


..........................................................................................................................................................................
Namn


..........................................................................................................................................................................
E-post


..........................................................................................................................................................................
Adress


..........................................................................................................................................................................
Vald sort


..........................................................................................................................................................................
Utfordrar idag med G


R
A


T
IS


DAGS ATT KÖPA HUND MAT? 


”Jag är vacker 
på insidan”


3 kg 
hundmat
GRATIS


PROVA GRATIS!


 ✓ Köttbaserat


 ✓ Stärkt immunförsvar


 ✓ Tandstenskontroll


BYT IN DIN TOMMA HUNDMATPÅSE FRÅN LIVSMEDELSBUTIKEN MOT 3 KG IAMS 








FRAMSTÄLLT AV 
NATURLIGT 


MINERALVATTEN, TAPPAT 
FRÅN NATURLIG KÄLLA. 
Mineralinnehåll (mg per liter): 
Sulfat 13. Vätekarbonat 140. 


Kalcium 42. Klorid 9,8. 
Natrium 7,9. Magnesium 4,3. 


Kalium 2,2. Fluorid 0,4. 
pH-värde 8,0.


Återvinn din förpackning: Skölj 
ur, platta till och lämna hela 
förpackningen i återvinningsbe-
hållaren för 
pappersför-
packningar.
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KRISTALLKLART  
NATURLIGT 


BORDSVATTEN UTAN 
KOLSYRA


Water by the Sea® tappas från 
naturlig källa i norra Roslagen. En 


törstsläckare för alla tillfällen!


Välj mellan NATURELL eller smak 
av HAVTORN.
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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 


LUSITANOHÄSTEN
Foto: Fotostallet @ Svenska Lusitanosällskapet








Varma färger på golv och kakel 
möter upp de nästan vita 
luckorna i det lilla sommarköket


LANTLIG 
KÄNSLA 
I MODERN FORM


PLANLÖSNINGEN  i den lilla sommarstugan 
på Gräsö i norra Roslagen är ganska öppen så när 
det nya köket planerades fick stor hänsyn tas till 
resten av interiören. 
 Köket utgör länken mellan hall och vardag-
srum och  är det utrymme som renoverades sist 
av allt. - Det var pusselbiten som behövde kom-
ma på plats säger stugans ägare Joakim och Eva 
Wallin som renoverat ytorna i huset allteftersom 
under de dryga två år de haft sitt  fritidshus. Nu 
hänger inredningen ihop bättre.
 Stugan på 56 kvadratmeter är mestadels 
vitmålad för att ge så mycket rymd som möjligt. 


mosaiken ovanför diskbänken ger köket liv och 
värme.


FÖR ATT INREDNINGEN i ett fritidshus ska 
fungera bekymmerfritt är stryktåliga ytor viktigt. 
Därför har man valt en heltäckande rostfri disk-
bänk i det nya köket och ett underhållsfritt golv 


i hela huset.  - Lata sommardagar 
vill man inte tänka på att köksbän-
ken eller golvet borde oljas, utan 
då vill man fara ut med båten, ligga 
på stranden eller ta en sväng med 
kajaken!


På väggen som sträcker sig från hallen och ut till 
matplatsen i köket finns en blommig tapet i ljusa 
färger som gav inspiration till de gröna accenter-
na i köket.


TANKEN VAR FÖRST att välja mörka luckor 
för att låta köksinredningen ta lite mer plats i allt 
det vita, men  man valde sedan 
nästan helt vita, ”Magnolia” kal-
las nyansen hos leverantören.  
 - Färgen från det mör-
ka golvet i marin stil är redan 
ganska mörk och den gröna 


Text och bild: Eva Wallin


“Lata sommardagar vill 
man inte tänka på att 
köksbänken eller golvet 
borde oljas...”


Köksinredning från 
Noblessa och den 


gröna mosaiken kom-
mer från Konradssons 


Kakel.
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ÖRSKÄRS 
FYR
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Örskär ligger norr om Gräsö och 
ön är cirka 400 hektar stor.  Drygt 
50% av öns yta är naturreservat och 
förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län.


Ön är berömd för sin blomsterprakt 
och inte mindre än 18 olika arter av 
orkidéer har noterats. Örskär är en av 
Sveriges bästa platser för att beskåda 
flyttfåglar, ca 260 arter har observer
ats under årens lopp och chansen att 
få se Havsörn är mycket stor. Örskär 
är också en av de få platser i Sverige 
där man har möjlighet att se den 
ovanliga gölgrodan. Ön hyser också 
ett mycket gott bestånd av älg och 
rådjur. 


Naturreservatet utgör härliga ströv
områden och från kustens klippor 
finns det möjligheter att bada eller 
kanske fånga fisk.  Delar av reser
vatet hålls öppet av tillsynsman Per 
Mattsson och möjlighet finns att bo 
på vandrarhemmet.


Rödmålat torn
Den första fyren på Örskär byggdes 


på 1680talet, troligen 1687. Det var 
den näst äldsta fyren byggd under 
svensk överhöghet. Landsorts fyr är 
den äldsta.


Fyren på Örskär har beskrivits som 
ett 70 alnar högt rödmålat torn av 
bjälkar och bräder. Fyrapparaten be
stod av tolv lampor som eldades med 
rovolja och sex metallspeglar som an
vändes för att reflektera och förstärka 
fyrljuset. Örskärs fyr är en av de tidi
gaste fyrarna i Sverige där man ökade 
ljusstyrkan genom speglar.


Att fyren eldades med rovolja gjorde 
det möjligt att bygga i trä och med 
en smäcker konstruktion. De flesta 
andra samtida fyrarna eldades med 
stenkol och var robusta byggnader 
med stor diameter och inte sär
skilt höga, endast 1118 meter. Det 
berodde på att på de öppna stenkols
fyrarna krävde stort utrymme för att 
kunna sköta kolelden och de stenkol
sfyrar som hade lanternin innehöll 
luftanordningar och trappor i själva 
murverket.


År 1737 träffades den första fyren 
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av ett åsknedslag och brann ned, 
men redan året därpå befalldes i ett 
kungligt brev att man skulle bygga en 
ny fyr på samma plats.


Carl Hårlemans fyr
Örskärs nya fyr ritades av arkitekten 
Carl Hårleman som vid denna tid var 
överintendent och chef för den stat
liga byggnadsverksamheten. I arki
tekturhistorien är Hårleman känd 
som ledare för byggandet av kungliga 
slottet i Stockholm.


Slottet hade ritats av Tessin, men 
Hårleman som genom studieresor i 
Frankrike påverkats av den nya roko
koarkitekturen, skapade framförallt 
inredningar i denna stil. Han ritade 
också slott, kyrkor och herrgårdar, 
bland annat Svartsjö, Åkerö och 
Öveds kloster. Och Örskärs fyr!


Den nya fyren byggdes 173839. På 
grund av eldfaran hade man börjat 
bygga även oljeeldade fyrar i sten, 
Örskärs fyr byggdes av gråsten och 
sandsten. Den är nästan 34 meter hög 
och har en sexsidig plan upp till två 
tredjedelar av höjden och därefter en 


cirkelformad plan upp till lanternin
en. Fyrapparaten bestod ursprungli
gen av fem paraboliska speglar och 
framför dem fem oljelampor. Den 
täcktes av en sexsidig lanternin med 
små blyinfattade glasrutor.


År 1769 byttes den gamla fyrap
paraten ut mot en ny med rörliga 
speglar konstruerad av kommissarie 
Jonas Norberg. Fyren fick då en helt 
ny karaktär – blänkfyr. Orsaken till 
förändringen var troligen att fyren 
trots avbrott i skenet skulle kunna 
lysa i alla riktningar samt klagomål 
på att den inte lyste tillräckligt starkt.


I en samtida beskrivning omta
las Örskär efter förändringen som 
”den präktigaste fyrbåken ej allena i 
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Östersjön utan ock på många orter ej 
ha sin like”.


Den gamla lanterninen av trä och 
Norbergs fyrapparat byttes 1852 ut 
mot en lanternin av järn samt en 
omgående spegelapparat, som bestod 
av tolv paraboliska speglar, tre på varje 
sida av en fyrkantig järnställning. 
Den drevs runt av ett urverk, ett varv 
på åtta minuter – därigenom åstad
koms ett ”blänk” varannan minut.


År 1874 sattes nya lampor för foto
gen upp, 1925 byggdes fyren om 
till gasdrift och sedan 1954 är fyren 
elektrifierad.


Trapplös
Ur byggnadsteknisk synpunkt är fyren unik genom att den är den enda fyren 
i Sverige som saknar trappor, i stället finns en slätmurad gång mellan tornets 
spindelmur och yttermur. Man byggde på det sättet för att faten med rovolja 
skulle kunna rullas upp.


Kvigan gick vilse
Det berättas att en kviga en sommardag när fyrdörren stod öppen gick in i 
fyren och fortsatte uppför gången. Kvigan kunde inte vända – utan fick slak
tas uppe tornet. Men historien är inte 
bekräftad...


Fyrfakta
Lat/long: N 60 32, O 18 23 
Tidigaste fyr år: 1680-tal 
Nuvarande fyr år: 1738 
Automatiserad år: 1978 
Avbemannad år: 1997 
Tornets höjd: 37,2 meter 
Lyshöjd över havet: 36,5 meter 
Lysvidd: 16,5 nautiska mil 
Nuvarande optik: 500 mm dioptriskt slipad 
trumlins 
Fyrapparat: 1 000 W lampa 
Byggnadsmaterial: Sten 
Tornets färg: Vitt torn med två svarta bälten. 


Text: www.sjofatsverket.se
www.orskars-fyr.se


Foto: Lanternin, Anders Sellin @ flickr.com
Övriga fotografier, Eva & Joakim Wallin
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Kommentarer från tidigare workshop-
deltagare...
MEDIAKOMPASS


Eva-Peva@home Väl genomtänkta och pro�sigt 
genomförda seminarier. Jag rekommenderar  alla som 
är ny�kna på Social Medier att delta i Mediakompass 
workshops!


Byggare Bob@takvandring Strategiworkshopen  
motsvarade mina förväntningar väl. Jag kommer att ha 
mycket nytta av dessa kunskaper för att hålla mig kvar 
på mina framtida takvandringar.


Peter@höstmarknad Jag deltog i föreläsningen om 
Facebook-Twitter-LinkedIn och �ck värdefulla insikter 
omhur mitt företag strategiskt och långsiktigt kan 
använda dessa verktyg i be�ntliga marknadsstrategier.


Jocke@�ygagripen Mycket bra strategitänk kring 
högt�ygande planer. Alla moln skingrades och nu 
är allting glasklart hur jag kan nyttja Sociala Medier i 
samverkan med framtida a�ärskontakter.


3


behöver 
du en 
kompass 
i det nya 
media-
landskpet?


Workshops 
från 
Media
kompass
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Interaktiva Workshops


Workshop del I: 
SOCIAL MEDIA - I PRAKTIKEN
•	 Teknik	och	praktik	om	de	nya	verktygen
•	 Facebook	LinkedIn	och	Twitter	för	


affärsnytta	-	skapa	en	effektiv	och	
optimerad	profil	för	interagering	med		
affärskontakter,	vänner	och	kollegor


•	 Hur	en	Social	Media	kampanj	startas	upp	
och	fullföljs


Workshop del II: 
SOCIAL MEDIA STRATEGI - ANPASSAD 
TILL DIN MÅLGRUPP
•	 Utveckla	din	närvaro	på	nätet	för	att	


medvetet	rikta	ett	budskap
•	 Interaktivitet	mellan	dig	och	dina	affärs-


partners
•	 Mätbarhet	av	effektivitet	och	ROI,	return	


of	invenstment
•	 Hur	ditt	budskap	når	din	målgrupp
•	 Hur	Social	Media	Marketing	används	


av	framgångsrika	företagsledare	i	olika	
branscher


Mediakompass	har	på	kort	tid	blivit	ledande	
inom	utbildning	i	Social	Media.	Vår	samlade	
kompetens	skapar	en	språngbräda	för	en	
organisation	som	har	sin	marknadsstrategi	
på	plats	med	saknar	pusselbitar	inom	Social	
Media.


Förutom	workshops	erbjuder	vi	även	kund-
anpassade	projekt	eller	punktinsatser	för	att	
komma	igång	med	kampanjer.


För	mer	information	och	bokning	av	
workshops:	www.mediakompass.se


600.000	nya	användare	tillkommer	på	
Facebook	varje	dag.


39	miljoner	yrkesmänniskor	i	fler	än	200	
länder	använder	LinkedIn	för	att	interagera	


med	kollegor,	affärskontakter	och	potentiella	
kunder.


Hur	många	av	dessa	kan	vara	dina	potetiella	
kunder	och	affärspartners?
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Media-
kom-
pass


www.mediakompass.se


Nya digitala medier lanseras 
i ett rasande tempo


Har du kunskap nog att applicera den nya 
tekniken i din organisation?


Mediakompass	erbjuder	en	serie	föreläs-
ningar	på	nätet	där	deltagarna	får	praktisk	
kunskap	om	de	hetaste	verktygen	för	att	
snabbt	komma	igång	med	sociala	medier	i	
praktiken.


•	 Tekniska	hjälpmedel
•	 Tillämpningar	i	praktiken	(Best	Practices)


Nya affärsmöjligheter 
genom Sociala Medier


Hur kan du skapa nya affärsmöjligheter 
genom att nyttja det moderna sättet att 
kommunicera? Kan sociala medier införas som 
en uttalad strategi i företagets marknads
kommunikation?


Delta	i	Mediakompass	effektiva	Workshops	
på	nätet	för	att	att	få	svar	på	dina	frågor,	
inte	bara	tekniskt	och	praktiskt	utan	även	
strategiskt.


•	 Affärsnytta
•	 Målgrupper
•	 Budskap





