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OS i Stockholm 1956
I år är det 60 år sedan OS i Melbourne i Australien 
men på grund av Australiens stränga karantänsbe-
stämmelser blev hästsporten vid OS 1956 flyttad från 
Melbourne till Stockholm. 

Syftet med detta openexponat är att visa filateli, 
biljetter, fotografier, program och mycket annat med 
anknytning till Ryttar-OS men också något lite om 
den olympiska rörelsens framväxt och vad detta OS 
betydde för ridsportens fortsatta utveckling i Sverige.

Invigningen i juni 1956 på Stockholms Stadion – 
som hade byggts till OS 1912 – var pampig. Prins 
Bertil invigningstalade och kung Gustav VI Adolf 
förklarade spelen för invigda. Stadion var huvud-
arena för Ryttarolympiaden men även Järvafältet och 
Lill-Jansskogen användes som tävlingsplatser.  

I Ryttarolympiaden i Stockholm deltog 158 aktiva 
från 29 nationer. 
Sverige hade nio aktiva:  Henri Saint Cyr (2 guld), 
Gustaf Adolf Boltenstern (1), Petrus Kastenman (1), 
Gehnäll Persson (1), Johan Asker, Tor Burman, An-
ders Gernandt, Hans von Blixen-Finecke och Dou-
glas Wijkander.

Norge hade fyra aktiva: Else Christophersen, Birck 
Elgaaen, Anne-Lise Kielland och Bodil Russ.

Skillingaryd, Sverige den 10 november 2016

Per Bunnstad
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1. Inledning

Cynisca, född 440 f.Kr., var en spartansk prinsessa och idrottare, samt 
den första kända kvinna som vunnit de olympiska spelen. Hon var dotter 
till kung Archidamos II av Sparta. Cynisca vann guld i hästkapplöpning 
396 f.Kr. och 392 f.Kr. Hennes segrar gjorde stort intryck på det samtida 
Grekland, och efter henne är flera kvinnliga vinnare i antikens OS kända.

Hästsporten har med andra ord olympiska anor som få idrotter.

Olympiska nyckelhändelser i modern tid kring hästsport kan sammanfat-
tas så här:
1894 Vid Pariskongressen i juni lades önskan fram om att ridsport skulle 
finnas med på det olympiska programmet.
1900 Ridsport gjorde sin olympiska debut vid olympiska sommarspelen i 
Paris. 
1912 Efter två OS utan ridsport var grenen tillbaka vid OS i Stockholm.
1924 Vid IOK:s 23:e session i Paris lades ridsport till kategorin med obli-
gatoriska idrotter på OS-programmet.
1951 Vid IOK:s 46:e session i Wien beslutades att kvinnor kunde delta i 
ridsporttävlingarna.
1956 Stockholm arrangerar Ryttarolympiaden.
2016 För närvarande är dressyr, fälttävlan och hästhoppning de sporter 
som finns med. I alla grenarna tävlas det både individuellt och i lag.
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Grekland presenterade en serie om tolv frimärken till första OS i modern tid, 1896. 
Två av frimärkena visade tävlingar med häst och det tredje är ett pris.
Vid OS i Stockholm 1912 kom inga frimärken men väl till Ryttarolympiaden 1956. 

Programmet för Ryttarolympiaden.
Det gavs ut en rad produkter före, under och även efter Ryttarolympiaden. Det officiella pro-
grammet var en av utgåvorna. På framsidan ses samma motiv som på affischen: En ryttare i 
Fidias (490–410 före Kristus) – en Partenonfris som prydde Athenatemplet i Aten.
Konstnär av affischen: John Sjösvärd.

Källförteckning: 
Tryckta källor:
• Ryttarolympiaden Stockholm 
1956 – En återblick i ord och bild.
• Sven Lindhagen – Mina femton 
olympiader och några till
• Tidningar från sommaren 1956: 
Se, Allsport, Vecko Journalen med 
flera
• Flera tyska böcker och tidskrifter
Övrigt:
• Diverse från internet

Färden går vidare i exponatet med 
hjälp av detta frimärke från antika 
Olympiska Spelens hemland Grekland. 
Det gavs ut till nästa OS med ridsport 
efter Stockholm, alltså Rom 1960.
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Hästen har under alla tider använts för transporter i både fredstid och 
krigstid. Inom militären kom hästen tidigt att bli betydelsefull och så 
småningom började man också tävla i ridning och hoppning. Det var 
kanske inte så konstigt att det var militärer som dominerade ridspor-
tens barndom. 

Banhoppningen blev officiell statussport 1865 sedan Royal Dublin 
Society anordnat tävlingar i långa och höga hopp under en utställ-
ning. Intresset för ridsporten ökade stadigt under slutet av 1800-talet 
och slog igenom även i Sverige i början av 1900-talet. År 1900 var 
hoppning godkänd som en olympisk gren i OS i Paris. Dressyren 
blev godkänd 1912.

2. Svensk ridsports framväxt

Magnus Stenbock vid Helsingör 1710. 
Naturligtvis satt härföraren på en häst. Vykort poststämplat 1904.

Nordiska Spelen 1901. Från Kapplöpningarna i Lindarängen.
Runt sekelskiftet hade intresset ökar för hästsporten och det var närmast uteslutande militärer som 
tävlade. 
Vykort. Ofrankerat från 1901.

K. 1:A SVEA ARTILLERIREGEMENTE  
Regementet var förlagt till Stockholm och hästen spelade en stor 
roll även inom artilleriet.
Vykort – ofrankerat men skrivet från omkring 1903. 

Lifbrigadens Kyrassierkår 1792 (tungt beväpnat artilleri).
Livregementets dragoner (K 2) verkade i olika former åren 1791–1927. Förbandet var förlagt till 
Stockholms garnison i Stockholm. Vykort skrivet 1905. Utgivet omkring 1902.

Banhoppning.
Samlarkort om hästsport som gavs ut 1978. 
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I Stockholm fanns goda förutsättningar för ett OS 
1912. Arenafrågan var viktig. Idrottsparken var 
dock inte tillräcklig och 1910 bestämde man sig 
för att bygga en ny idrottsplats: Stadion. Denna 
invigdes i juni 1912. Huvuddelen av tävlingarna 
hölls i Stadion men simgrenar, segling med mera 
kunde inte vara där.

Sverige vann inte bara mängder med medaljer vid 
OS 1912 utan också ett erkännande för ett strå-
lande arrangemang den soliga sommaren 1912. 

Det blev följdverkningar: Svensk idrott kom att 
låta tala om sig även i kommande OS och i för-
hållande till invånarantal har Sverige varit bland 
de bästa i världen i nästan varje OS. 

3. Stadion, OS 1912 och kommande OS

Det segrande svenska laget i prishoppning. OS-vykort 1912 nummer 270.
I prishoppningen (dressyren) var den svenska dominansen total ryttare på de tre första platserna 
genom Carl Bonde på Emperor, Gustaf Adolf Boltenstern (Sr) på Neptun och Hans von Blixen-
Finecke (Sr) på Maggie.

Löjtnant Grefve G. Lewenhaupt (1879–1960). OS-vykort 1912 nummer 241. 
Som ryttare var Lewenhaupt med och tog OS-guld i lag i hästhoppning i olympiska sommarspelen 
1912 i Stockholm på hästen Medusa. Individuellt kom han nia i hoppningen. Han deltog också i 
modern femkamp och där kom han på plats 17.Konungen utdelar priserna från hästtäflingarna. OS-vykort 1912 nummer 273

Grefve C. Bonde, segrare i prisridning. OS-vykort 1912 nummer 258.
Till OS bildades SRC, Svenska Ridsportens Centralförbund och till ordförande valdes för 
övrigt Carl Bonde (1872–1957). Förbundet var till en början bara en kommitté som skulle se 
över hur ridsportens tävlingar skulle inkluderas i de Olympiska Spelens program 1912.
Carl Bonde valdes senare till hedersordförande i förbundet.

Kungakortegen till invigningen av Stadion i juni 1912.
Vykort stämplat 140314.

Sverige gav inte ut några fri-
märken till OS 1912 men väl 
brevmärken, en maskinstämpel 
samt två varianter av denna 
Stockholm Stadion. 
Stämpel: Stockholm Stadion LBR 
120716.
En större del av kortet är nedvikt.
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Två sidor ur artikeln Gudgossar är vi al-
lihopa om de nio svenska ryttare som tog 
guld vid OS 1912–1956. Artikeln finns i 
boken Ryttarolympiaden 1960.
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4. Sverige och världen 1956

Järnvägen fyller 100 med nya frimärken. Det nordiska samarbetet hyllas också med frimärken.

Suezkrisen är en av 
årets största händel-
ser och resulterar i 
krig Israel-Egypten 
emellan. 

Elvis Presley blir Elvis 
Presleys självbetitlade 
debutalbum. Det släpps 
den 23 mars på RCA. 

Svenska licensbe-
lagda TV-sändningar 
startar officiellt med 
programmet Tänker 
ni rösta?, lett av Len-
nart Hyland. 

En rad blivande svenska 
idrottsstjärnor föds detta år: De 
så kallade 56:orna.

Tunisen och Marocko blir självständiga stater.

I det kalla krigets skugga hände både positiva och negativa saker 1956.

År 1956 flyttar den 35-årige Czesław Słania till Sverige och kom-
mer att bli av världens genom tiderna största frimärksgravörer.

Ove Fundin blir världs-
mästare i speedway på 
Wembley i London.

Urho Kekkonen väljs 
till Finlands presi-
dent och det är ett 
ämbete han kommer 
att inneha i 26 år. 

Revolten i Ungern slås ned av ryska soldater men krigets offer 
uppmärksammas bland annat med en staty i Stockholm.

Stockholm får sin första kvinnliga taxiförare och det ger eko runt om i världen som reportage i amerikanska 
tidningar. Originalbild från United Press, daterad mars 1956. Bilden något invikt.

Volvo Amazon 
lanseras som ef-
terträdare till suc-
cén PV 444 och 
är i jämförelse 
med denna betyd-
ligt modernare,

Anders Fran-
zén lyckas 
tillsammans 
med Per Edvin 
Fälting åter 
bestämma 
Vasas exakta 
position.

Astrid Lindgren får Deutsche Jugendbuchpreis. 
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5 A. Svenska frimärken till OS
Sverige var inte bortskämt med sportfrimärken 1956. De första kom 
faktiskt inte förrän 1949 om man inte ska räkna en frimärksserie med 
skytteröresen från 1943. 1953 och 1954 kom sportfrimärken och 
givevis kom det även en serie till Ryttarolympiaden, vilken gavs ut 
den 16 april 1956. Motiv på frimärksserien var en ryttare från Fidias 
(490–410-talet före Kristus) 

Valörerna i 20 och 25 öre kom både i rullar 
och som här i häften. Häften var antingen 
utan kontrollnummer eller med kontrollnum-
mer 1 eller 2.

Omslag till häftet med 20-öresfrimärken. Omslag till häftet med 25-öresfrimärken.

De tre varianterna av 20-öreshäftena: 
Utan cylindersiffra, cylindersiffra 1 
och cylindersiffra 2.

De tre varianterna av 25-öreshäftena: 
Utan cylindersiffra, cylindersiffra 1 
och cylindersiffra 2.Frimärkstidningen Skandinavisk Filateli hade det nya frimärksmotivet till Ryttarolympiaden på förstasidan.
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Det var Sven Ewert (1859–1959) som gra-
verade frimärksserien till Ryttarolympiaden. 
Han utbildade sig i Wien 1906–1916 för teck-
naren och gravören Ferdinand Schirnböck. 
1928 började Sven Ewert som frimärksgravör 
för det svenska postverket och graverade där-
efter nästan alla svenska frimärken fram till 
sin död. Han graverade även ett antal frimär-
ken till det danska postverket.

1919 hade Postverket köpt en ny tryckpress 
som togs i bruk följande år. Nu hade band-
frimärkenas tid kommit. Man började även 
trycka tvåsidigt perforerade frimärken och de 
förpackades i rullar om 100 stycken.

Till världsutställningen 1986 presenterade Posten en rad nya frimärken, bland annat om frimärkssamlan-
det som detta fyrblock. På det andra märket i valören 2 kronor ser man Sven Ewert i arbete. 

De tre valörerna utgavs alla i rullar – två av dem också i häften. Det var 100 frimärken av en och samma 
valör i en rulle. Början och slutet på rullarna såg ut så här.

Ett grekiskt postfriskt 
marginalsexblock från 
1937 som avbildar en del 
av Partenonfrisen, Akropo-
lis, gjord av Fideus, år 490-
410 före Kristus. Det är 
en del av samma fris som 
avbildas på det svenska 
märket till Ryttarolympia-
den. 
Ett så kallat riktkors ses i 
marginalen. Sådana var ett 
hjälpmedel för att tryckning-
en skulle bli bra.
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De svenska frimär-
kena till Ryttarolym-
piaden gavs ut den 16 
april 1956.

Posten tog fram sitt 
traditionella första-
dagsbrev utan vinjett. 

Till det kan läggas 
andra som presente-
rade olika vinjetter. 
Nio olika vinjetter är 
kända och här visas 
tre av dem.

På alla förstadags-
brev presenterades 
alla de tre frimärks-
valörerna med olika 
tandningar, totalt nio 
märken med ett porto 
på 175 öre. Just 175 
öre var inget gängse 
porto för svenska 
försändelser som 
trycksak, brev eller 
rekommenderade 
brev. Högsta möjliga 
portot var 140 öre. 
Förstadagsbrev var 
alltså rejält överfran-
kerade, då som nu. 
Det är sällan som de 
har en portosats som 
stämmer överens 
med vad det borde ha 
varit.

Förstadagsbrev är 
samma sak som 
FDC, den engelska 
förkortningen för 
First Day Cover.

5 B. Svenska förstadagsbrev

Förstadagsbreven har sällan något mer innehåll än något förtryckt papper eller annat som inte är skrivet för hand. 
Detta innehåller en kort tryckt information: Järnvägsmännens Cirkulationsklubb för frimärkssamlare. Brinellga-
tan 7, NÄSSJÖ. Mottagare är för övrigt en järnvägstjänsteman från Tranås. 

En av flera vinjetter. Brevet är vidaresänt till Aspen och den ortens stämpel finns på baksidan.

Angett som rek och då hade rätt porto varit i intervallet 65–140 öre. Förstadagsbrev från Posten utan vinjett och skickat till en frimärkssamlare i Skillingaryd. 
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De tre portosatserna för frimärkena till 
Ryttarolympiaden användes främst för 
vykort (20 öre), brev (25 öre) och utri-
kes försändelser (40 öre). 

Sedan kunde porto kombineras på en rad 
sätt för att få fram rätt porto för olika 
behov.

40-öresvalören presenteras i avsnittet 
om de olika ländernas deltagare.

Noteras kan att det 1956 endast kom 
ut tre svenska frimärksserier med totalt 
fem olika motiv.

5 C. Svenska 
försändelser 
med OS-märken

Ett brevkort skickat OS-året 1956. Det roliga är stämpelmärket om 1 krona som man sällan ser på ett brev-
kort. Brevkortsportot var 20 öre 1.6.1952–30.6.1962

Ett vykort skickat OS-året 1956. Vykortsportot var 20 öre 1.6.1952–30.6.1962.

Ett brev skickat som express inom Stockholm stämplat den 15 maj 1956 som var en tisdag. 
Normalporto 25 öre (Ryttarolympiaden) med expresstillägg om 40 öre (Atterbom).

25 öre skickat inom Göteborg i maj 1956. Stäm-
pel: Göteborg 26 (Ekedalsgatan). Intill finns en 
så kallad bredvidstämpel som inte användes för 
frimärken. Flygkåren hade inte bombfällning 
men väl postfällning.
Inrikesportot för brev var 25 öre 1.6.1951–
30.5.1957. Det var samma porto till övriga 
Norden.

Ett brev skickat till Skillingaryd 1956 och 25 öre var porto upp till 25 gram, därefter 50 öre. Förmodligen 
vägde försändelsen över 125 gram och mottagaren fick lösa ut det med dubbla portot, alltså 50 öre så att det 
blev totalt 75 öre. En del av brevomslaget är invikt.
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5 D. Minnespost-
stämplar
Det fanns en enda minnes-
poststämpel men datum 
ändrades för varje täv-
lingsdag. Det togs fram en 
rad frimärksprodukter som 
detta blad i A4. Det gavs ut 
med text på svenska, engel-
ska, tyska och franska. Det 
finns också en röd bredvid-
stämpel som av texten att 
döma endast skulle ha an-
vänts på avslutningsdagen 
den 17 juni.
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Det kom en rad reklamprodukter till 
Ryttarolympiaden som tändsticksaskar 
och ett flertal frimärksprodukter. 

6. Reklam-
produkter – 
tändsticksaskar 
och frimärks-
produkter

Botten i innandömet av lådan till en stor ask. Eventuellt kan den komma direkt från tryckeriet då den inte verkar ha varit använd. 

Tändstickor med reklam för OS.

Original från tryckeriet till ”tänd-
sticksasken”.
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Reklamkort med engelsk text och de 
tre svenska OS-frimärkena. Porto: 
85 öre och därmed överfrankerat 
med 65 öre. Pelle skriver att det är 
jättetrevligt på Ryttarolympiaden.

Brevkort med text på svenska, franska och engelska. Porto: 20 öre. Det var brevkortsporto inom 
Norden. Till övriga Europa var det 25 öre. Det kan ha räknats som en trycksak och då var rätta por-
tot 10 öre. I vilket fall som helst är det inte rätt frankerat. 

Text även på tyska på kortet 
som frankerats med de tre 
OS-frimärkena. Nils-Göran 
får kortet från sin farfar.

Brevmärke som var likty-
dig med ovandelen av tänd-
ststicksasken nedan.

Ovandelen av en tändsticks-
ask som OS-minne.

Lockets insida på tändssticksas-
ken såg ut så här.

Inrikesporto 20 öre med det framtagna brevmärket. 
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En broschyr på svenska, engelska och franska 
gavs ut under 1955 och skickades till framför 
allt turistorganisationer och resebyråer. Den 
innehöll det officiella programmet, uppgifter 
om biljettpriser, en kort beskrivning av Stadion 
samt turistinformation om Stockholm och Sve-
rige.

6 B. Reklambroschyr 
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1956 hade Esperantoförbundet sin kongress förlagd till 
Stockholm och samma år gav internationella förbundet 
ut ett antal brevmärken till OS i Sverige men också till 
OS i Australien. Till kongressen användes en minnes-
poststämpel.
Brevmärken är i ostämplat skick väldigt sällsynta och i 
stämplat skick i det närmaste okända. Tydligen kom de 
inte mycket till användning.

6 C. Esperanto och Ryttarolympiaden

Vykort med minnespoststämpeln från Esperantokongressen och trevligt 
nog på ett frimärke till Ryttarolympiaden. Porto 25 öre för utrikes brevkort.

Till vänster de 
ovanliga fyr-
blocken varav 
det ned till 
vänster är ett 
provtryck på 
tjockt papper.

Till höger ett 
perforerat 

fyrblock som 
sällan ses på 
marknaden. 

Det är ganska 
okänt om dessa 

brevmärkens 
tillkomst och 
användning.
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Det fanns två olympiska byar under Ryttar-
olympiaden. Den ena var inrymd i Krigs-
skolan på Karlberg och den andra i Sjökrigs-
skolan i Näsby. 

I dessa restaurerade lokaler fick de tävlande 
med sina ledare bra boenden och det var 
lugn och ro, vilket behövdes inför tävling-
arna.

IOK-delegater och andra besökande bodde 
företrädesvis på hotell i Stockholm.

7. Boende för 
OS-deltagarna – 
Karlberg - Näsby

Näsby Park. Kungl. Sjökrigsskolan, Näsby Slott. Vykort poststämplat Näsby Park 540704.

Stockholm. Karlbergs Slott. Här var OS-deltagarna 1956 förlagda. 
Vykort poststämplat Stockholm 591113. Kortet är från omkring 1955. 

Pressbild i original från Schirner Pressebild i Tyskland, daterat 560606. Det berättas i bildtexten att alla olympiska deltagare 
skulle vara förlagda i slottet. Alltså Karlberg.

De olympiska deltagarna välkomnades till Karlberg med en broschyr i A5 med åtta sidor. 
Detta är förstasidan. Delar av de tomma partierna är invikta.

1992 presenterade Posten ett 
frimärke i valören 20 kronor 

med Karlbergs Slott. 
Det var det året 200 år sedan 
Karlberg blev sjökrigsskola.
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8. Träningsbanor och stallar

Förbandstecken för Svea Livgarde.
Svea livgarde, I 1 I 1/Fo 44 var ett svenskt infanteriför-
band inom Försvarsmakten som verkade i olika former 
mellan åren 1521–2000. Förbandet var förlagt inom 
Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde fram till 
och med 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper. 

Det var i Livgardesskvadronens stallar och kaserner som de 
Olympiska hästarna och deras vårdare var inkvarterade – 
bara några hundra meter från Stockholms Stadion.
Intill Livgardesskvadronens kaserner ligger Ridsportfältet och 

där fanns en träningsbana för olympierna. Bara ett par minu-
ters ridtur därifrån fanns det vidsträckta parkområdet Liljans-
skogen med utmärkta ridvägar där ryttare och hästar kunde 
motionera i en rogivande omgivning av oförstörd natur.

Lindarängen låg ett stycke 
österut från Lilljansskogen 
och blev redan på 1800-ta-
let något av ett ridcentrum i 
Stockholm.
Ofrankerat vykort från om-
kring 1903.

Kungliga Livgar-
det till Häst.

Det var här och i 
omgivningen som 
de olympiska ryt-

tarna tränade.
Ofrankerat vykort 

från omkring 1920.

Ridhusets interiör. Onsdagen den 13 juni utbröt en eldsvåda i ridhuset. 
Tävlingshästarna hotades inte men den kraftiga rökutvecklingen med-
förde att några stallar tillfälligt fick utrymmas. 
Ofrankerat vykort från omkring 1920.

En av två de två kända vimplar som 
såldes under Ryttarolympiaden.
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Det är söndagen den 10 juni 1956. Så har då äntligen dagen för in-
vigningen kommit. Deltagare från de 29 nationerna rider in på Stock-
holms Stadion, som även fungerat som olympiastadion 44 år tidigare.

Musikkårerna ur Svea livgarde, Kungliga Upplands regemente och 
Södermanlands pansarregemente spelar. Olympiska sångkören ur 
Stockholms sångarförbund sjunger ackompanjerade av musikkårerna 
ur Västmanlands, Svea och Södermanlands Kungliga flygflottiljer. 

Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur framför folkdanser; Släng-
polska från Närke, Fyrmannadans, Väva vadmal och Västgötapolska.

9. OS-invigningen 

Prins Bernhard från 
Nederländerna var ordfö-
rande i FEI, den interna-
tionella ridsportfederatio-
nen. Han var en av många 
som var med under OS-

invigningen. På frimärket 
även hans gemål Drott-

ning Juliana.

Originalbilder från Schirner Pressebild-Agentur. 
De är daterade 11 juni 1956, dagen för OS-invigningen.
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Baron Pierre de Cou-
bertin var nummer 2 
i raden av IOK-presi-
denter och han hade 
ämbetet 1896–1925. 

Han avled 1937.

Henri de Baillet-
Latour blev president 
nummer 3 och han var 

det fram till sin död 
1942.

Sigfrid Edström från 
Sverige blev president 
1946 och hade posten 

till 1952.

Avery Brundage satt som 
president i 20 år, 1952–
1972. Han var på plats 
vid Ryttarolympiaden.

Hans Majestät Konungen – Gustav VI – öppnade 
Spelen med följande ord: Jag förklarar härmed 
öppnade de ryttartävlingar i Stockholm år 1956 
som utgöra en del av XVI Olympiska Spelen i vår 
moderna tid.

Armbindel i original och liksom i allt syntes 
logotypen med ryttaren på sin häst.

Allsport kom ut 
med ett laddat 
nummer kring 

invigningen.

Det var den 10 juni 
1956, dagen för invig-
ningen av Ryttarolym-
piaden och en av många 
souvenirer var minnes-
poststämplade försän-
delser just denna dag.
Frimärkena är tillsam-
mans 80 öre och det är 
inget porto som stämmer 
för rekommenderade 
försändelser. Det borde 
ha varit 65 öre eller 90 
öre om det vägt 125 gram 
eller mer.
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Den olympiska eden svors av 
Henri Saint Cyr, Hans Wikne 

tände den olympiska elden 
och Gustaf Adolf Boltenstern 

j:r var svensk fanbärare.
Ur den tyska tidningen OLYM-

PIA 1956 IN Stockholm.

Prins Bertil (1912–1997) var ordförande i Sveriges Olympiska 
kommitté och i organisationskommittén för Ryttarolympiaden.

Han höll ett tal i samband med invigningen ur vilket följande kan 
saxas:
De Olympiska Spelen hava gamla traditioner från
antiken även om organisation och omfattning helt naturligt moder-
niserats för att kunna motsvara vår tids krav. 
Vad som än händer i världen, ett är säkert: det är synnerligen gläd-
jande samt utomordentligt befrämjande för förståelsen länder och 
världsdelar emellan att idrottsmän av olika kategorier mötas för 
att under ädel tävlan göra vad på dem ankommer i syfte att följa 
Baron de Coubertins odödliga ord: deltaga, icke för att segra, men 
för att kämpa väl.

H.K.H. Prins Bertil. Vykort från omkring 1950. Poststämplat 
1952. Förlag: Sago-Konst AB, Stockholm. Nr 156.
Bertil var känd som motorprinsen med anledning av sitt intresse 
för bilar, vilka han samlade på. Han var också idrottsintresserad 
och blev därmed även kallad ”idrottsprinsen”. Andra populära 
benämningar var ”Skridskoprinsen”, ”Hopparprinsen”, ”Flygar-
prinsen”, ”Mc-prinsen”, ”Golfprinsen” och ”Bouleprinsen”.
I många år var han ordförande för Riksidrottsförbundet.

Baron Pierre de Coubertin föddes 
den 1 januari 1863 i Paris och avled 
den 2 september 1937 i Genève. Han 
var grundaren av de moderna Olym-

piska Spelen.
Det har givits ut en rad frimärken 

med Pierre de Coubertin som motiv. 
Detta utgavs av Ungern 1963 som en 
hyllning att det var 100 år sedan han 

föddes.
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Sittdyna. Så här skriver Sven Lindhagen i sin bok om sina olympiader: Stadion har väl aldrig i sin historia haft så stor dampublik som denna gång och kommersen med sittdynor för de hårda bänkarna gick strålande.
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10. 
Fälttävlan
Sven Lindhagen be-
rättar i sin bok Mina 
femton olympiader och 
några till: 

Fälttävlingen är den 
sportsligaste tävlingen, 
hård så det förslår, 
mycket tröttande. 
Dressyren är en liten 
uppmjukning, andra 
dagens prov det vikti-
gaste. Då gäller det den 
svåra fältridningen.
Kullridningarna var 
legio, det svenska 
laget sprack. Ryttarna 
drev hårt på sina djur, 
och det blev en lång 
tidningspolemik och 
slutligen även polis-
utredning, om denna 
tävling egentligen var 
sport eller djurplågeri. 
Polisen fastställde små-
ningom att det förra var 
fallet.

Terrängritten 
i trakterna 

av Sollentuna. 
Samma sak 

med nästa sida.
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Lilljansskogen låg 
ursprungligen mellan 
Valhallavägen och 
Uggleviken. 
Idag begränsas den i 
öst av Fiskartorpsvä-
gen och Stadion, i sö-
der av Sophiahemmet 
och Tekniska högsko-
lan, i väst av Drottning 
Kristinas väg samt i 
norr av Värtabanan 
och Uggleviken. 
Vykort. Stockholm. 
Lilljansskogen. Uggle-
vikskällan. 
Förlag: Pressbyrån. 
Nummer 70968. 
Ofrankerat omkring 
1954.

Den tråkigaste händelsen under Ryttarolympiaden var svårigheterna under 
fältridningen. En häst skadades så illa att den fick avlivas på platsen.

Hästen begravs. Ur tidningen Se från 1956. Ur tidningen Allsport från 1956. 
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Förr var det närmast en lyx att ägna sig åt idrott och de 
kungliga hörde till dem som spelade tennis, höll på med rid-
sport, segling med mera. Det har bland annat varit känne-
tecknande för de engelska och svenska kungahusen, vilket 
märktes mycket av intresset under Ryttarolympiaden.

11. Kungligheter

Prinsessan Anne från Storbritannien. Samlarkort från 1978.
Anne – född 1950 – har EM-guld i banhoppning och även deltagit i OS: 
Intresset för ridsport är stort i det brittiska kungahuset. 

Drottning Elizabeth var det stora samtalsämnet i Sverige 1956. Absolut mer än själva 
Ryttarolympiaden som hon kom för att titta på. Ur Vecko Journalen juni 1956.

Den svenske Kungen Gustav VI Adolf med tioårige Kronprins Carl-Gustav under 
Ryttarolympiaden. Ur tidningen Se från 1956. 

Guldbröllop. På 
frimärkena från 
Papua Nya Guinea i 
Brittiska Samväldet 
hyllades Drottning 
Elizabeth och Prins 
Philip 1987 med fri-
märken med anknyt-
ning till ridsport.
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Det var 29 deltagande nationer i Ryttarolympiaden som ses till hö-
ger. Blott sju av dem lade beslag på medaljerna. Det var sex medal-
jer av varje valör som skulle fördelas. 

Allra framgångsrikast i guldkampen var Sverige med tre. Tyskland 
tog två guldmedaljer och Storbritannien en.
Tyskland var dock medaljbäst med sex sådana. Sverige, Storbritan-
nien och Italien tog tre vardera. 
Danmark, Schweiz och Kanada tog en medalj vardera. 

12. Deltagande nationer
A. Sverige 

Sista dagens förmiddagstävling. Biljettpriset för ståplats var 6 kronor och det mot-
svarar i dag 78 kronor.

Avslutning för Ryttarolympiaden och lagtävling. Sittplatsen på bänk 9 kostade 20 kro-
nor. Det motsvarar 260 kronor i dagens penningvärde.

Anders Gernandt 
– deltagare och 

senare tv-kommentator.
Även om tidningsomslaget 
är inför Ryttarolympiaden 

1960 visar den på en av de 
svenska deltagarna 1956. 

Anders Gernandt nådde 
ingen framskjuten interna-
tionell placering under sin 

karriär men han blev minst 
sagt känd tv-kommentator i 
just ridsport. Hans skorran-
de röst och kunnande sitter 
nog kvar i mångas minne. 
Tidningen Ryttarolympia-

den gavs ut i flera nummer 
åren efter 1956 och en hel 
del spelade an på just Ryt-

tarolympiaden i Stockholm. 

Deltagande nationer
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Finland
Frankrike
Irland
Italien
Japan
Kambodja
Kanada
Nederländerna
Norge
Portugal
Rumänien
Schweiz
Sovjetunionen
Spanien
Storbritannien
Sverige
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Venezuela
Österrike
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Henri Saint Cyr är en av Sveriges mesta olympier med delta-
gande 1936, 1948, 1952, 1956 och 1960.

1964 skulle han delta i sitt sjätte OS men råkade ut för en all-
varlig olycka. Han blev påkörd i Paris och kämpade för sitt liv. 
Läkarna dömde ut hans chanser att överleva och återhämta sig 
men han var stark. Ett år senare vann han en stor internationell 
tävling i Aachen.

Henri tävlade i 17 länder och erövrade över 400 segrar i dressyr.

Två av segrarna kom i Ryttarolympiaden 1956: individuellt och 
i lagtävlingen.

Sverige – Saint Syr

Henri Saint Cyr (1902–1979) var den stora guldgossen. 
Han är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika olym-
pier. Det blev fyra guld, alla i dressyr. 1952 blev det segrar både 
individuellt och i lag. 1956 samma sak. 
1948 blev det också guld i lag men det svenska laget diskvalifi-
cerades senare.
Saint Cyr deltog totalt i fem Olympiska Spel.

Hälsning med Saint Cyr – samma motiv som kortet till vänster men här baksidan.
Detta vykort stämplades avslutningsdagen den 17 juni 1956 och skickades av en åskådare som berät-
tar att han varit på tävlingarna hela veckan. 

På 1970-talet presenterade bensinbolaget Gulf ett stort 
antal samlarkort med idrottshjältar. Ett av dem visar 
Henri Saint Cyr. Det står felaktigt att det var vid OS i 
Melbourne som han tog guld.

Henri Saint Cyr på en pressbild i original.
På baksidan finns stämpel med copyright för reportagefirman ”Svenskt Fotoreportage” samt 
bildtexten: Ryttarolympiaden – Dressyr. Guldmedaljören S:t Cyr följer konkurrenternas före-
havanden på banan. R. 16.6.56.

Henri Saint Cyr på frimärke.
1972 blev Henri en av de första svenska 
idrottsmännen att hamna på frimärke. 
Sverige avbildade vid den här tiden inte 
levande personer på frimärken, kunglig-
heter undantagna.
Det var ”Frimärkslandet” Ekvatorial-
guinea som visade Henri och många fler 
på en frimärksserie inför OS i München 
1972. Det var tidigare guldmedaljörer 
som ärades på detta sätt.
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Sverige hade nio aktiva: Henri Saint Cyr (2 guld), Gustaf 
Adolf Boltenstern (1), Petrus Kastenman (1), Gehnäll Pers-
son (1), Johan Asker, Tor Burman, Anders Gernandt, Hans 
von Blixen-Finecke och Douglas Wijkander.

Sven Lindhagen skriver i sin bok Mina femton olympiader 
och några till om det svenska guldet i fälttävlan:
– För Sverige blev det en stor triumf, då vår som svagast 
ansedda man vann en klar och vacker seger. Petrus Kasten-
man, en Skövde-sergeant, kom först efter mycken diskus-
sion med i laget. Han gjorde en storslagen insats. 

Sverige – Kastenman 
och övriga

En autograf av Petrus Kastenman (1924–2013). Intill ett litet tidningsklipp från okänd tidning samt till höger 
en stor tidningsartikel ur Se under tävlingsveckan.

Gustaf Adolf Bolternstern gick i pappans spår. Denne var ryttare vid OS 1912 i Stockholm och tog 
silver. Sonen tog lagguld i samma stad 44 år senare. 
Vykort från omkring 1955 med OS-guldmedaljörerna: häst och ryttare.
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Lis Hartel (1921–2009) tog silver vid Olympiska sommarspelen 
1952 samt 1956 och blev den första kvinnliga olympiska medaljö-
ren i ridsport. Hon vann dessutom ett flertal danska mästerskap och 
blev 1954 inofficiell världsmästarinna i dressyr.

Hon hade bara en överman vid OS, svenske Henri Saint Cyr. 

Hennes framgångar är som en saga: 23 år gammal drabbades hon 
av barnförlamning men gav aldrig upp. Tack vare en stark vilja och 
träning och åter träning kom hon tillbaka till hästryggen och kom 
att bli en av tidernas bästa i dressyr. 

Lis Hartel med sin Jubilee har skrivit in sig i ridsportens historia. 
Ett kapitel som får mångas ögon att tåras.

12 B. Danmark – Lis Hartel

Samlarbild från 1980 med Lis Hartel. Tidningen Se 21–29 juni 1956.
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Tyskland bästa nation i ridsport! Så var det 1956 i Stockholm, 
så var det 2016 i Rio. De tyska traditionerna inom ridsporten är 
helt fantastiska. 
OS genom tiderna och lägger man till Västtyskland blir den 
tyska dominansen förkrossande:
Nation   Guld Silver Brons Totalt
1  Tyskland  23 11 12 46
2  Sverige  17 11 14 42 
3  Frankrike  12 12 10 34
4  USA  11 20 18 49
5  Västtyskland 11  5  9 25

12 C. Tyskland 

Både Västtyskland och Öst-
tyskland gav ut frimärken till 
OS 1956 och tävlade faktiskt 
gemensamt för Tyskland.

Brevomslag till Tyskland på utgivningsdagen av frimärkena till Ryttarolympiaden 560416.
Utrikes porto var 40 öre 520601-620630 varefter det höjdes med 10 öre.

Samlarbild från 1977 om ridsport och med Hans Günther Winkler.

Vykort med tysk avsändare och tysk mottagare 560614. 
Minnespoststämpeln är den som användes under Ryttarolympiaden. Porto: 25 öre för utrikes.

Frimärke från Dominikanska republiken i 
Västindien, ett land med minst sagt riklig fri-

märksutgivning. Med detta märke hyllas Hans 
Winkler för OS-guld i Stockholm 1956.

Hans-Günther Winkler på ett reklamkort inför OS i Sydney 2000.
Han deltog i sex OS i rad och tog sju medaljer. Han har skrivit ”Min vän 
Halla” på kortet.

Tyskland gav till sitt eget OS 1936 ut 
en frimärksserie och högvalören hade 
tema ridsport. Tyskland vann alla sex 
gulden i ridsport vid detta OS.



30

På ett frimärke till OS 1972 presenteras till vänster Liselotte Lin-
senhoff (1927–1999) som tog individuellt silver vid OS 1956.
Det lilla landet Ekvatorialguinea i Afrika – under en miljon invånare – 
har haft en riklig frimärksutgivning. 

Tysk trycksak framtagen till OS 1956.
Den är först stämplad i Aachen i Tyskland 560609, skickad till Sverige med minnesspoststämpeln under 
OS 560612 samt slutligen försedd med minnespoststämpeln till Ryttar-VM i Aachen i juli 1956.

Vykort från 1956. Tyskland gav ut tre eller möjligen fler vykort efter Ryt-
tarolympiaden i Stockholm. 
Stämpel: Hannover 560912 med inrikesporto 10 pfennig.

Ett brev till Tyskland skrivet på öppningsdagen av Ryttarolympiaden och med ett av de tre frimär-
ken som gavs ut till dessa tävlingar samt två 10-öresfrimärken Gustav VI utgivna 1954. 
Utrikes brevporto var 40 öre och med 20 öre i tillägg för flygpost.

Alfons Lütke Westhues (1930–2004) på Ala. Ett reklamvykort från Continental omkring 
1965. Alfons tog tillsammans med Fritz Thiedemann och Hans Günter Winkler lagguld 
vid Ryttarolympiaden 1956. 
Kortet är ofrankerat.

Vykort till OS i Tyskland 1972 med OS-medaljören från 1956, Liselott 
Linsenhoff. Hon har själv skrivit sin autograf i efterhand.
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Hans-Günther Winkler, tysk olympisk guldmedaljör berättar i den svenska tidningen Ryttarolympiaden 1960 om sitt OS-guld från Stockholm.
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12 D. England – Pat Smythe

Vykort med ett av de svenska frimärkena till Ryttarolympiaden. 
Det är skrivet bara några dagar efter avslutningen. Utrikesporto: 25 öre.

England tillhörde jämsides med Sverige och Tyskland de stora medaljfavoriterna 
i Ryttarolympiaden. England var denna gången också förstärkt med Patricia ”Pat” 
Smythe på sin med tiden legendariska Flanagan. Det var andra gången som damer 
tilläts att delta i banhoppningen vid Olympiska Spel. 
Pat lyckades också bra. Hon ingick det engelska i bronslaget i hoppning och kom 
tia individuellt. Noteras kan att det tyska silverlaget i dressyr enbart bestod av 
kvinnliga ryttare. Av totalt 36 medaljer (inklusive samtliga lagmedaljer) gick sex 
till kvinnliga ryttare. Sverige hade dock ingen kvinnlig deltagare.
England hade fler deltagare och i fälttävlan blev det lagguld genom Francis Wel-
don, Arthur Rook och Bertie Hill, för att nämna de mest framgångsrika.

Pat Smythe på sin Flanagan. Tryckt i England omkring 1956. Ofrankerat vykort.

Pat Smythe på sin klas-
siska Flanagan (andra 
sidan). 
Samlarkort tryckt i Ita-
lien 1981. 

Pat Smythe var en älskad ryttare men också en älskad författare av framför allt barnböcker varav många översattes till svenska. 
Detta omslag är till en av hennes mest populära böcker.
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12 F. Italien-Schweiz

Expressbrev 
med bland an-
nat frimärken 
från Ryttaro-
lympiaden till 
Schweiz. 
Stämplat 560523 
Malmö och 
ankomststämp-
lat Geneve på 
baksidan samma 
dag. 

Samlarkort från 1978 om banhoppning och den italienske OS-ryttaren. 

Delvis skymt 
här finns ett 

komplett block 
från Ekvatori-
alguinea med 

27 frimärken: 
Henri Cham-

martin, OS-
medaljör i lag 

1956.

Italien och Schweiz brukar ofta vara med i medaljdiskus-
sionen vid OS i ridsport. Italiens Raimondo D’Inzeo, Piero 
D’Inzeo och Salvatore Oppes tog tre OS-medaljer i Stock-
holm, varav det ena i lag. Schweiz tog ett lagbrons genom 
Gottfried Trachsel, Henri Chammartin och Gustav Fischer.

Ett italienskt militärt italienskt brevkort från 1942 som handlar om en av bröderna DInzeo, militärer 
och framgångsrika ryttare. 

Samlarkort från OS i Mexiko 1968 med Gustav Fischer, en av OS-
bronsmedaljörerna i Schweiz lag 1956.
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12 G. Frankrike 
  och USA

Två av valörerna med frimärkena till Ryttarolympiaden.
Brevomslag som skickades som rek 560725 och därav portot 40 öre för utland samt 40 öre för rek.

Alf Lilja i Gävle skriver den 30 augusti 1956 till en fransman i jakt på en bytespartner av frimär-
ken. Utrikesporto 25 öre för brevkort.

Gunnebobruk med en hälsning samma dag som Ryttarolympiaden 
invigdes. Utrikesporto 40 öre. Brevet är delvis invikt.

Brevomslag 560529 till Frankrike med utrikesporto 40 öre. 
Brevet är skickat från Scandinavian Touring och i Frank-
rike eftersänt. Det är inget innehåll bevarat men kanske 
handlade det om Ryttarolympiaden... 
Brevet är delvis invikt.

Frankrike och USA är trea respektive fyra 
genom tiderna i OS-medaljligan i ridsport. I 
Stockholm blev det dock ingen medalj alls för 
dessa länder.

Tidningsannons i original för den amerikanska truppens hästtransport till Hamburg 
och sedan vidare till Stockholm.
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Med kungligheter och 
andra potentater samla-
de blev det naturligtvis 
den ena festen efter den 
andra. Den allra för-
nämsta hölls i Stock-
holms Stadshus.

13. Festligheter

Stadshuset, Stockholm, på vykort. Här var det festligt under Ryttarolympiaden. 
Förlag: Grafisk Konst omkring 1950. Ofrankerat och utan skriven text.

Stadshuset, Stockholm, på vykort – fotoakvarell. Skickat strax 
efter OS, 560716. Förlag: Axel Eliasson kring 1950. Porto: 20 öre.

Till höger en delvis besku-
ren sida ur tidningen Se 
sommaren 1956.

Kung Gustav VI Adolf på 
plats vid festen i Stadshu-
set och på frimärke fanns 

han på plats från 6.6.1951. 
Det var fem valörer med 
ett och samma motiv: 10, 

15, 20, 25 och 30 öre.
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Saxat ur Vecko Journalen nr 25 1956:
Inte ens Gustaf III:s mest lysande som-
marfester på Drottningholm kan ha över-
glänst den som hans sentida efterföljare 
Gustaf Adolf firade Hennes Brittiska 
Majesätt med på samma kungliga revir. 

Kvällssolen glittrade, fontänerna spelade, 
silvertrumpeterna tutade och folket drog 
andan av förtjusning när det furstliga följet 
anlände till Slottsteatern. 

När ridån gått ned gav kungen middag för 
sina lysande gäster uppe på Drottning-
holms slott till kristallkronors och kande-
labras ljus och med drivor av försomma-
rens blomster på borden.

En del ur släkten Lewenhaupt var militärer och ofta involverade i ridsporten. Sten Lewenhaupt (1882–
1969) var främst känd som diplomat och arkivman. Här inbjudan till supé med dans. Delvis invikt. 

På Hasselbacken OS-festade man redan 1912 och det fortsatte 44 år 
senare. 
Vykort med tilläggstext för reklam för OS 1912. Ofrankerat. Granbergs 
Konstindustri AB Förlag, Stockholm.. Biljett till en av middagarna under Ryttar-OS och kanske aldrig inlöst.OS-meny på Hasselbacken.

Det var festligt på Drottningholms Slott vid Ryttarolympiaden. 
Vykort poststämplat 1957. Okänt förlag omkring 1955.

Drottningholm på svenskt frimärke 1991.

Kungen fyllde 70 år 1952 och 
hyllades med en frimärksserie. 

Tillägget på varje frimärke om 10 öre gick 
till Kungens fond för svensk kultur.

1952 kom Elizabeth för 
första gången på frimärke.

Drottningholmsteatern fyllde 1966 200 år.
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Ryttarolympiaden i Stockholm höll tidsschemat 
och betydde avslutning på rätta dagen. Allt fick 
packas ihop och för de flesta aktiva med sin 
ledare väntade nya tävlingar. Även om inte alla 
fick medaljer så fick man bestående minnen.

För svensk del var det bara att säga en sak: 
Succé. Både sportsligt och arrangörsmässigt. 
Är det något vi svenskar kan säga med stolthet 
så är det att vi brukar vara duktiga arrangörer.

Allt är inte guld som glimmar men det blev tre 
svenska guld av sex möjliga. 

1960 gick det inte lika bra för Sverige: Inte en 
enda medalj. Nästa OS-medalj kom först 1972 
och efter 1956 har det inte blivit ett enda OS-
guld i ridsport för Sverige.

14. OS summeras

Ett tyskt programblad inför Ryttarolympiaden 1956 där man kunde skriva in/klistra in resultaten, vilket också gjorts här. 

Funktionärsmärke för organisa-
tionskommittén. Det togs fram 
sex olika funktionärsmärken och 
detta är mycket ovanligt.

En summering av 
Ryttarolympiader-

na 1912–1956.
Denna presentera-
des i en av tidning-

arna ”Ryttaro-
lympiaden 1960” 

som berättade 
om kommande 

tävlingar men som 
också hade mycket 

information om 
1956.
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Ryttarolympiaden hade avslutats men det fanns ett 
idrottsår även efter detta. Redan dagen efter var det 
”Efter-olympiska” tävlingar. Senare på året var det 
också dags för ”Riktiga” OS, alltså i Australien.

15. Efter OS

Rekommenderat brev från Australien till USA 11 juli 1956. OS I Melbourne avgjordes 22 november - 8 december 
1956. Brevet har tre exemplar av OS-frimärke i valören 2 shilling samt lika många av ett märke som kom 1953.

Australien gav ut sex frimärken till sitt OS.

Svenske Lasse Hall blev stor svensk OS-hjälte genom att vinna modern femkamp
 i Melbourne. Även ridmoment ingick. Ur Allsport 10/1 1957 – delvis nedvikt.

 

Program för ”Efterolympiska tävlingar”. Lasse Hall på 
tandat och otandat 

frimärke från 
Dominikanska Republiken.
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Ett japanskt telefonkort från omkring 
2010 med Ryttarolympiadens affisch. 
Ryttarolympiaden kommer för ”all” fram-
tid att på ett eller annat sätt ge avtryck.

Klistermärke.
Sannolikt togs detta gum-
merade papper fram till 
Ryttarolympiaden men 
dess ursprung och använd-
ning är okänt.

OS-frimärkena kom till användning efter OS som här på ett minnessportstämplat brev med 
flygpost till Japan 1957. Eric hade skickat brevet till sig själv som Poste restante. Porto: 95 öre 
och därmed överfrankerat. Delvis invikt här. Flygpost från Iran 1957 till kommittén för Ryttarolympiaden. Delvis invikt här.

Pierre De Coubertin.
Den franske baronen dog redan 
1937 men minnet av skaparen av de 
moderna Olympiska Spelen lever 
vidare. Frimärket gavs ut av Frank-
rike 1963, för att minna om att det 
var 100 år sedan han föddes.

Ungern hyllade OS i 
Rom 1960 med ett ”Ryt-
tarfrimärke”. 

OS-nålen var popu-
lär. Den kunde vem 
som helst köpa.

Vimpel.
En av de två kända vimp-
lar till Ryttarolympiaden.
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2016 firades i Sollen-
tuna i Stockholm att 
det var 60 år sedan 
fälttävlan vid Ryttar-
olympiaden avgjordes 
där.

Vi är inte världsbäst i 
ridsport längre men en 
och annan medalj blir 
det då och då i interna-
tionella tävlingar. 
Det första samlade 
världsmästerskapet ar-
rangerades i Stockholm 
1990 och det säger en 
del om svensk ridsports 
anseende. Före 1990 
hölls separata världs-
mästerskap för alla de 
olika disciplinerna. 
Ryttar-VM arrangeras 
vart fjärde år. 
Vid OS i Rio 2016 blev 

det en svensk silver-
medalj i individuell 
hoppning genom Peder 
Fredricson. Så svensk-
arna fortsätter med 
internationella fram-
gångar även om det är i 
mindre omfattning i dag 
än för 60 år sedan.

Porto: 25 kronor (5 kronor upp till 100 gram samt 20 kronor i rek-tillägg).

Den 15 maj 1990 gav Sverige ut sex frimärken inför den sommarens Ryttar-VM. 
380 öre var utrikesporto.

Minnespoststämpel VM 1990. 

VM i Stockholm 1990, ett av de svenska vykorten som gavs ut.
Porto på andra sidan: 360 öre med frimärke Ryttar-VM (utrikesporto).

Sollentuna kommun bjöd den 4 september 2016 in till firande av Ryttarolympia-
dens 60 år. Det var en rad aktiviteter på Järvafältet. 
Foto: Maria Hinas, Sollentuna kommun. En av de 25 rosetter som togs fram till framför allt de som 

deltog med sina hästar vid 60-årsjubileet 2016.


