
Gustaf Nyblaeus - ordförande i 

Östergötlands ridsportförbund 

 

”Jag ser Smedstad som en fritidsgård 

med en viktig funktion i vårt samhälle” 

Orden är Gustaf Nyblaeus, ordförande i 

Östergötlands ridsportförbund. Han har, utifrån 

sin roll som ordförande, suttit med i referensgruppen under projekteringsarbetet 

med ridsportsanläggningen. Han säger att anläggningen är välplanerad och att 

man har tagit hänsyn till både hästarnas, personalens och ryttarnas olika behov. 

Även om han hade önskat större ytor för hagar och parkering.  

- Platsen är bra men det är i ett Natura 2000-område så det ställer krav, men 

bygget tillgodoser de allra flesta av referensgruppens önskemål, säger han.  

Han pratar mycket, skrattar likaså. Understryker sina ord med handgester och 

säger att han är rädd att se för sträng ut på bild. Den militära karriären gör sig då 

påmind.   

 

Född på hästryggen 

Gustaf är ”född på hästryggen”. Har ridsporten i blodet, både från sin far (chef vid 

Strömsholms ridskola under 1950-talet och ryttare vid OS i Berlin 1936), sin 

morfar (chef vid Strömsholms ridskola under 1920-talet) och sin farfar (lärare på 

Strömsholm på 1880-talet och delaktig i införandet av kapplöpningssporten i 

Sverige). Och Gustaf själv har tjänstgjort som officier vid Kavalleriet, de senaste 

24 åren i Stockholm. I den rollen har han deltagit i vaktparader och kortege 

tillsammans med hästen Diktat – som han fick köpa när han fick i pension.  

- Vi är 103 år tillsammans, jag och min gamling. Han är 25 år och mår han 

bra så mår jag bra.  

78-åringen Gustaf rider dagligen, men år 2006 lade han tävlingskarriären på 

hyllan - efter 46 tävlingsår.  

- Jag har gjort mitt med tidigare morgnar och långa resor.  

 

Östgötar sedan 1997 

Nu är det ridturer hemma på gården söder om Linköping tillsammans med Diktat 

och sällskapsrusset Tjibus som gäller. Till gården flyttade Gustaf och hustrun 

Lussi efter pensioneringen 1997. De hade ingen koppling till Östergötland, men 

längtade till landet och bort från Stockholm. De kände att de behöver hitta något 

nytt.   

Under den årliga fälttävlan vid Duseborg, där Gustaf var en återkommande 

deltagare, fick paret tips om gården i Vikingstad. Och sedan 1997 är de östgötar.  



- Vår gård är vår sinnebild över gården vi letade efter, lönnallé, gul 

herrgårdsbyggnad, röda flyglar och stall. Här stortrivs vi, säger han. 

 

”Smedstad – en viktig funktion” 

Gustaf ser fram emot att, som ordförande för Östergötlands ridsportförbund, delta i 

invigningen av Smedstad ridsportcenter i sommar, och att få se ridsporten kan 

växa i Östergötland. Efter några år med sjunkande medlemsantal är intresset för 

ridsporten i länet nu på väg upp igen - Östergötland har under 2015 fått sex nya 

klubbar och fler ridskolor vittnar om köer till sina lektioner.  

- Smedstad är Linköpings anläggning men den kommer att medföra positiva 

effekter för ridsporten i hela Östergötland.  

Även om Smedstad är anpassad för stora tävlingar är basen i huset 

ridskoleverksamhet.  

- Jag ser Smedstad som en fritidsgård med en viktig funktion i vårt samhälle. 

Här får ridintresserade ungdomar tidigt lära sig att umgås i grupp och ta 

ansvar, säger säger Gustaf Nyblaeus. 

 

 

 

 

Kortfakta 

 
Namn: Gustaf Nyblaeus 
Ålder: 78 år 
Bor: Vikingstad 
Familj: Frun Lussi, två vuxna söner och barnbarn, samt hästarna Diktat och Tjibus 
 
Ordförande i Östergötlands ridsportförbund: 1998 blev Gustaf tävlingsledare 
för Duseborgs fälttävlan, ett uppdrag han hade fram till år 2002. ”Då fick jag ögonen 
på mig och året därpå fick jag frågan om jag ville bli ordförande för förbundet, 
vilket jag tackade ja till. Det är 13 år sedan, men det är fortfarande ett stimulerande 
uppdrag och ett sätt för mig att bibehålla kontakten med sporten”. 
 

Kuriosa: Var tävlingsledare för hoppningen vid ryttar-VM i Sverige 1990. ”Det var 
en unik tävling, det var det första samlade världsmästerskapet i ridsport. Ingen 
annat VM har heller varit så bra dom detta. Det var promenadavstånd till alla 
tävlingar i Stockholm, restaurangtält längs Valhallavägen och Sturevägen. Det är 
härligt att ha varit med om”. 

 
Text och bild: Hanna Borglund – Lejonfastigheter   

 


