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Bästa medlem,  

Efter ett längre sommarlov än vanligt på grund av pandemin är hästarna tillbaka på 
Kavallerikasern. Skorna på igen och gradvis anpassning till vardagen. Ett par övningsparader har 
vi redan hunnit med till glatt överraskade Stockholmares och besökares förtjusning. Det är inte 
mycket som kan mäta sig med synen och ljudet av en beriden vaktparad, det är vi nog alla 
överens om.  

En av våra grundare har gått ur tiden  

Hodder Stjernswärd lämnade oss fredagen den 6 augusti, 96 år gammal. Han medverkade i 
bildandet av Föreningen för den Beridna Högvakten och var vid den tiden chef för regementet 



och därmed en viktig samarbetspartner. Hodder Stjernswärd blev senare hovstallmästare och 
har genom åren alltid stått föreningen nära. Han finns för alltid inskriven i vår historia och våra 
tankar går till hans familj. Begravningen äger rum fredag 17 september 12.30 i Klosterkyrkan i 
Ystad.  

Ännu en medlemsresa 10 - 13 februari 2022  

 



Denna gång kan vi erbjuda en unik ridresa till Portugal och ett av landets mest kända stuterier i 
den vackra regionen Alentejo. Vi får njuta av hästar, god mat och dryck samt trevlig samvaro. 
Resan öppnas för bokning den 27 augusti kl. 09.00.  
 
Läs mer på vår hemsida, https://www.beridnahogvakten.se/medlemsresa-portugal/  

Turné tillsammans med Livgardet Dragonmusikkår 18 - 19 september  

Till traditionen hör att Föreningen för den Beridna Högvakten tillsammans med Livgardets 
Dragonmusikkår genomför en turné till två städer varje år. Vår verksamhet är en angelägenhet 
för hela landet och vi vill nå ut till så många som möjligt. I år är det Nyköpings och Linköpings tur. 
Efter en beriden parad genom staden bjuder vi på ett uppträdande, ett s k figurativt program, då 
musikkåren spelar samtidigt som de rider.  
 
Läs mer på https://www.beridnahogvakten.se/bhv-ldk-turne-2021/  
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Våra varmaste gratulationer till OS-hjältarna  

 



Vi hade äran att närvara med traditionsenlig fanvakt då OS medaljörerna firades på Stadion. 
Malin Baryard-Johnsson och Henrik Ankarcrona var på plats, Peder Fredricson och Henrik von 
Eckermann var med på länk.  
 
Ryttarna hyllades av den olympiska kommittén SOK tillsammans med Svenska 
Ridsportförbundets ledning, Lune och Silvana Iman framförde OS-låten.  
 
Våra hästar, Axel och Brander, ridna av Charlotte Hammarström och Linnea Morell skötte sig 
utmärkt, de utgjorde en värdig inramning till evenemanget.  

Din medlemsavgift  

Avslutningsvis vill vi påminna dig som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021 att det är hög 
tid att göra det. Gå in på https://medlem.beridnahogvakten.se/betala/. Du kan betala via 
Plusgiro, med kort eller enkelt Swisha. Det är tack vare dig och alla medlemmar, sponsorer och 
donatorer som vi fortsatt kan tillhandahålla hästar till den beridna högvakten, detta vårt levande 
och högst angelägna kulturarv. Du behövs! Tack för ditt bidrag och engagemang!  

Bästa hälsningar, 
Lena Linn 
Generalsekreterare  
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