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Seridne HOgeeLtm

Inbjudan till information om planen till nytt stall
for Den Beridna Högvakten

Stallet vid Livgardesskvadroneq Kl, vid Lidingövägen kan inte utnyttjas med hänsyn till
att det ligger alltfor niira bostadsbebyggelse. En utredning om ett nytt stall med ridhus har
avancerat så langt aff ett område lagts ut på Storängsbotten inom Nationalstadsparken.

Arkitekt Fredrik Blom, 1781-1853, var den tongivande arkitekten i början av 1800-talet
och upphovsman till bl a Skeppsholmskyrkan, Amiralitetshuset, Rosendals slott, Gamla
Posthuset plus en lang rad monumentala byggnader. Ritade även ett nytt stall med ridhus
för Hovstallets riikning, men som aldrig sågs förverkligad.

Det är denna unika riming, som av en slump kommit i dagen och kornmit att gälla som
planen för eff nytt stall och ridhus för Den Beridna Högvakten. Detaljplanearbete pågår
och iir det en förhoppning au anläggningen skall kunna tas i bruk under 1999.

Stiftelsen för Den Beridna Högvakten har hiirmed nöjet inbjuda Er eller Er representant
till en visning och genomgang av detta projekt

tisdagen den I juli 1997 i Berns Salonger kl 11.30
(huvudentr6n mitt på restaurangen).

Program:
1r.30 Genomgång: (Talarnas tid koncentrerad till högst 5 min.)

Professor Alf Åberg: Beridna Högvaktens historia
Professor Bo Grandien: Arkitek:ten Fredrik Blom - ett geni
Professor Krister Sällvik: Samhällets krav på moderna djurstallar
Generallöjtnant Mertil Melin: Langsiktig planering för Beridna Högvakten

Projektet presenteras av en expertpanel: Civilingenjör Hans-Olov Möller,
professor Krister Sällvih landskapsarkitekt (LAR) Anders Jönsson samt
Arkitekt (SAR) Jan Skunke. Efter presentationen följer en frågestund.

Inbjudna är representanter för Riksdagen, Försvarsmakten, Stockholms Stad,
Låinsstyrelsen och Landsting, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Press, Radio
och TV.
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c:a 12.30 Beridna Högvakten inbjuder till lunch i angråinsande rum.

Hjnirtligt välkommen önskar Stiftelsen förlen Beridna Högvakten.
OSA a4+ blrlan]36
(Ev. frågor besvaras på ffu. 08-667 77 30 vx.)
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