
 

Svenska Lusitanosällskapet – 

Rotbrunna – Lusitanofeira, harmoni och akademisk ridkonst 

 

 

På Rotbrunna gård i närheten av 

Enköping hittar vi Katarina Eningsjö 

och hennes mysiga lusitanohästar. 

Det var på en resa till Portugal för 10 

år sedan som hon först kom i kontakt 

med rasen och säger att hon direkt 

förälskade sig i denna stolta, vänliga 

och vackra hästras.  

Trots att hon ridit hela sitt liv var det 

då hon verkligen förstod vad harmoni 

mellan häst och ryttare var. Och med 

utgångspunkt i den har hon nu byggt 

upp sin verksamhet med kurs- och 

ridskoleverksamhet i enlighet med 

den akademiska ridkonsten, med 

fokus på samspel mellan häst och ryttare men även inom klassisk dressyr och working equitation. 

”Målet med vår verksamhet är att sprida kunskap om den fantastiska lusitanohästen och om god ridning 

som gynnar både häst och ryttare fysiskt och mentalt” berättar Katarina ”Målet är att alla besökare ska 

lämna gården med en önskan att snart komma tillbaka.”  

Första lusitanon som landade på 

Rotbrunna var det då dräktiga stoet 

Zambia som snabbt vann allas hjärtan, 

en otroligt vänlig häst som var lätt att 

tycka om. Hon fick sedan hingstfölet 

Eroz.  

Zambia är kvar på gården och ger 

lektioner i både markarbete och 

ridning. I framtiden hoppas Katarina 

kunna få några fler föl efter henne.  

På gården finns idag många fler 

lusitanohästar, både egenuppfödda 

och importerade. Totalt är det 17 

stycken varav 5 stycken är skolhästar 

som går i lektionsverksamhet och på kurser för olika tränare knutna till gården. Men det finns även 

inackorderade och hästar under utbildning. 

Lusitanon lämpar sig för akademisk ridkonst så bra då de verkligen vill samarbeta (en viktig och 

livsavgörande egenskap i krig och även i tjurfäktning) och har naturligt lätt att använda bärkraft i stället 

för skjutkraft. De samlande rörelserna som skolskritt, skolhalt och piaff är lätta att lära in. 



En av gårdens senaste nytillskott är ett 

hingstföl som föddes i hagen på 

morgonen den 17 juli. Han kommer att få 

ett namn som börjar på P, vilket är årets 

begynnelsebokstav i stamboken. Mamma 

är Joia de ETS som bott på Rotbrunna sen 

2016.  

Hösten 2018 avelsväderades det vackra 

gula stoet vid den årliga Lusitanofeiran 

som hålls varje år på Rotbrunna. Det är 

en fest som anordnas av Svenska 

lusitanosällskapet och pågår i två dagar 

med utställning, avlesvärdering, parad 

och dressyrtävlingar.  

I år går den av stapeln den 14-15 

september och det är ett utmärkt tillfälle 

att få lära känna lusitanorasen. 


