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Ärende: Norra Djurgården 1:1 
   Djurgårdsbrunnsvägen 66 
   Ladugårdsgärdet 
 
Djurgårdens hembygdsförening får härmed på anmodan yttra sig över föreliggande 
förslag till ombyggnad.  

Aktuell byggnad utgör den södra flygeln av ett par flyglar till Brunnsgården vid 
Djurgårdsbrunn. Enligt Stadsmuseets värdering betecknas båda flyglarna som 
”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk … synpunkt” (grön beteckning). 
Därtill skall särskilt understrykas att byggnaderna ingår i den kulturhistoriskt 
mycket värdefulla miljön kring Djurgårdsbrunn. 
Båda flygelbyggnaderna uppfördes 1827, av liggtimmer, panelat, med en kvadratisk 
grundplan; först förlängdes den norra inåt trädgården, därefter, 1978, den södra ca 
1½ meter genom tillbyggnad i resvirke, varvid symmetrin i fasaden rubbades. 
Bakom ”planket” mot Djurgårdsbrunnsvägen uppfördes då en länga med 
bostadsrum och garage. 

Aktuell ombyggnad innebär förtjockning av denna länga med ett ”glasat uterum”. 
Bostadsrummen i längan skulle därvid få endast sekundärbelysning genom 
uterummets glasade tak och väggar. Tillbyggnader skulle tillsammans nästan helt 
täcka byggnadens södra fasad så att den äldre byggnadskroppen knappt blir 
urskiljbar. 
Den föreslagna tillbyggnaden medför genom sin storlek och karaktär att det 
ursprungliga huset allvarligt förvanskas. Detta var redan fallet med den tillbyggnad 
med bostadsrum och garage som tidigare kommit till stånd och som det 
presenterade förslaget avses ersätta. Djurgårdens hembygdsförening beklagar att 
detta felaktiga förhållande inte nu rättats till så att byggnaden kunnat återfå sin 
ursprungliga samlade form. Djurgårdens hembygdsförening avstyrker bygglov för 
tillbyggnad. 

Vid besiktning fann företrädare för Djurgårdens hembygdsförening att hela den 
äldre byggnadskroppen var rensad från all fast inredning. Hembygdsföreningen 
anser att detta sätt att rusta ett historiskt hus är högst olämpligt. Djurgårdens 
hembygdsförening utgår från att stadsbyggnadskontoret sett till att förundersökning 
och dokumentation har utförts före ingrepp och att fast inredning kan återuppsättas. 
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