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På 1600-talet uppfördes vid Stockholms två viktigaste landtullar utvärdshus, som kom att få
stor betydelse, nämligen Liljeholmens värdshus och Stallmästaregården. Liljeholmens
värdshusrörelse upphörde 1889 och huset revs 1909.
Stallmästargården däremot har på ett unikt sätt haft oavbruten verksamhet sedan 1600-talets
mitt. Värdshusmiljön är välbevarad och blev 1985 byggnadsminne, tillsammans med ett
omgivande markområde.
Det unika värdet understryks till yttermera visso av att Stallmästaregården på tvåfaldigt sätt
ingår i kulturhistoriska riksintressen, dels riksintresset Ulriksdal/Haga (Solna AB 37) och dels
Kungliga Nationalstadsparken, med dess fördjupade översiktsplan från 2008.
År 2000 byggdes en hotellänga i väster, som tyvärr påverkar den äldre miljön negativt, men
som anpassats till de äldre byggnaderna i både form, färg och fasadmaterial.
Trots Stallmästaregårdens heltäckande kulturhistoriska skydd har Solna stad nu för andra
gången lagt fram ett detaljplaneförslag (det första upphävdes av mark- och miljödomstolen av
formella skäl) som innebär en grav förvanskning av miljön och vad som bör rubriceras som en
påtaglig skada på riksintressena.
Planförslaget medger uppförandet av en stor långsträckt byggnad, med konferensanläggning
och ytterligare hotellrum, som den nye ägaren (sedan 2013) säger är ”nödvändig för en
bibehållen konkurrenskraft”. Inget har framförts som indikerar att nybyggnaden skulle vara
nödvändig för Stallmästaregårdens fortlevnad som värdshus.
Huset placeras inom byggnadsminnets skyddsområde, nära och på två sidor omgränsande
Tingshuset. Den skulle bli mycket framträdande när man närmar sig Stallmästaregården
genom lindallén. Den karakteristiska Röda stugan/f.d. linneförrådet måste flyttas (till
stranden) och en stor alm och två lönnar måste fällas.
Byggnaden, som är ritad av Wingårdh Arkitektkontor, är högre än de äldre husen och ”i sin
helhet klädd i stålplåt som platsmålas”.
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Bildmontage från Brunnsviken och andra siktpunkter visar att huset blir avvikande och
dominerande i miljön på ett sätt som strider mot alla rimliga kultur- och naturhistoriska
hänsyn.
Samfundet S:t Erik instiftades 1901 med huvuduppgift att försvara Stockholms
kulturhistoriska värden. I enstaka fall engagerar vi oss också i för Stockholm särskilt
angelägna ärenden i grannkommunerna. Stallmästargården intar sedan sekler en viktig plats i
Stockholms restaurang- och nöjesliv och är dessutom synlig från Norrtull och Bellevue.
Samfundet S:t Erik hemställer att detaljplaneförslaget för Stallmästaregården återkallas.
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