
 

Medlemsbrev oktober 2022  

Kära medlemmar,  

Nu är hösten här med allt vad detta innebär.  

Det är en svår tid i flera avseenden och då är det viktigt att ta vara på alla de positiva element 
som finns, stort som smått. Våra ädla springare har i det närmaste avslutat årets 
statsceremoniella tjänstgöring sånär som kommande statsbesök från Nederländerna den 11 
oktober. Våra hästar har tillsammans med Livgardets personal skötts sig på ett utmärkt sätt, på 
Stockholms gator, i Halmstad och Lidköpings centrala delar.  

 
Foto: Felicia Murkes  

Många människor uppskattar de beridna enheterna mycket och i Stockholm är dessa ett 
naturligt inslag i gatubilden. Det är de inte i landsorten. Detta märktes särskilt tydligt under årets 
höstturné i västra Sverige tillsammans med Livgardets Dragonmusikkår. Den bedömning som 
gjordes avseende antalet åskådare vid dessa event är att i Halmstad var det ca 4000 åskådare 



och i Lidköping ca 5000 åskådare. Jag vill inte framhålla någon särskild då alla gjorde fina 
insatser, men jag måste ändå lyfta fram regementstrumslagare Eugen Qvarnström för hur han 
ledde Dragonmusikkåren under de figurativa uppträdandena i respektive stad. Jag vill också lyfta 
fram musikdirektör Joakim Unander för sitt otroliga uppträdande och engagemang på scenen vid 
respektive kvällskonsert. Det är ledning och ledarskap när det är som bäst, att få musikerna att 
göra det de ska på exakt rätt tidpunkt med exakt rätt ljudnivå på sina instrument. Det 
imponerade mycket, i vart fall på mig.  

 
 

 
Foto: Marielle Andersson Gueye  

Inom Livgardet har det skett viss personalrotation inom den s.k. Kavalleriavdelningen som svarar 
för våra hästar. Majoren Johan Wennerholm är den nye chefen och föreningen önskar Johan all 
lycka och välgång i den för oss och våra hästar viktiga befattningen.  

I detta sammanhang vill jag tacka de ambassadörer som hjälpt till vid hästvisningsdagen på 
Strömsholm den 16 september, under turnén helgen den 23–25 september samt stall- och 
ridhusvisningen den 2 oktober. Ni gjorde ett mycket bra jobb. Jag vill också tacka alla övriga 
ambassadörer för det ni gjort under året. Jag hoppas att vi ses under 2023 då detta år inte 
kommer innebära färre evenemang där våra hästar kommer uppträda.  
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Vi har noterat en viss tillströmning av nya medlemmar vilket jag är väldigt glad för. Det är ni, våra 
medlemmar, som legitimerar verksamheten. Ni tillsammans med givmilda sponsorer och 
donatorer är förutsättningen för att vi ska kunna se beridna dragoner i sina blå uniformer 
tillsammans med den beridna musikkåren nu och i framtiden.  

 
 

 

Den 23 oktober 1500 genomför Livgardets Dragonmusikkår sin årliga konsert i Stockholms 
Konserthus. Musikkåren kommer att bjuda på det mesta av det bästa ur klassiker från 
Broadways glansdagar och ett härligt potpurri ur Powel Ramels revyskatt. Solist är musikartisten 
och skådespelaren Sara Jangfeldt. Powel Ramel skulle i år fyllt 100 år, något som 
Dragonmusikkåren med glädje och stolthet uppmärksammar. Naturligtvis kommer även 
taktfasta marscher att framföras. Biljetter köps via Konserthusets biljettkassa: 
https://www.konserthuset.se/program-och-biljetter/kalender/  

Med hopp om en fin senhöst och vill jag ännu en gång tack för att du är medlem i Föreningen för 
den Beridna Högvakten  

Jag önskar avsluta med ett ordspråk som jag känner passar bra just nu, NON FATIGARE TOTUM 
EST  

som fritt översatt betyder ungefär “Låt dig icke förtröttas.” Detta gäller särskilt föreningens 
arbete för att göra sitt för den beridna statsceremoniella verksamheten i vår huvudstad.  

 

Carol Paraniak 
Generalsekreterare  

 

https://www.konserthuset.se/program-och-biljetter/kalender/

