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Djurgårdens hembygdsförening får härmed anmäla synpunkter på rubricerade 
planförslag, i läge på gammal djurgårdsmark.  
De friliggande byggnaderna medger upplevelse av kulturlandskapet och topografin. 
Befintlig bebyggelse utgörs av stalletablissemang, uppfört på 1880-talet, arkitekter 
Axel och Hjalmar Kumlien, för Generalstaben i anslutning till regementet Svea 
Artilleri, förklarat för byggnadsminne 1993 och 1995; vidare av det s.k. G-klavhuset, 
uppfört för Musikhögskolan 1955, arkitekt Erik Ragndal och f.d. Statens normalskola 
av arkitekten Paul Hedqvist 1949. För de två senare byggnaderna har fråga om 
byggnadsminnesförklaring väckts 2006, vilket vi finner motiverat, även om 
Stadsmuseets värdering begränsats till ”särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk … synpunkt”, grön beteckning. Hedqvist är en av våra främsta 
arkitekter för skolbyggnader och detta är ett utomordentligt exempel på hans konst. 
Ragndals byggnad har egen särpräglad arkitektur. Området ingår dessutom i 
riksintresse och har således ett extremt starkt skydd.  
Akademiska hus, som har ansvaret för att förse bl.a. Musikhögskolan med byggnader, 
har på ett uppseendeväckande sätt agerat i detta sammanhang. Vi finner det glädjande 
att försöket att få byggnadsminnesförklaring upphävd avvisats av Kammarrätten. Att 
likväl gå vidare och söka radera ut de övriga kulturhistoriska byggnaderna på tomten 
är inte förenligt med den stadsbyggnad som svenska staten och Stockholms stad bör 
företräda. Vi kräver en annan inställning härvidlag. 

Musikhögskolans ökade lokalbehov bör tillgodoses inom tomten, där utrymme finns 
t.ex. på platsen för den rivna manegen. Den del av tomten som Akademiska hus har 
sålt till nybyggnad av bostäder bör därför återgå till Musikhögskolans disposition. 
(Köpet torde rimligtvis vara knutet till en klausul som förutsätter fastställd 
detaljplan.) Skulle detta inte vara möjligt bör annan lokalisering av Musikhögskolan 
sökas. 

Djurgårdens hembygdsförening kräver total omarbetning av planen med 
utgångspunkt från bevarande av befintliga byggnader. 

 
 
Agneta Lundström 
Ordförande 
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