VÄ CKTA HOS

STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE
ÅR 19 17.
N:r 57 .
•

Av herr Elmeus, ang. ut" edning 'rörande den Palm.
s/edtska bfllnnens åter flyttn ing (" ån R ntnkebergst01'g
till StOl·torget m . m.
•

Till Stockho lm s stad s fullm ä kti ge.
D ä drätselkommissionen, trots reser vation av dävaran de överstäthällaren J acob v . E ssen och rådm annen Beu rling
vilka an·
sägo, att m~nne smiirk en från ,ildre tid er icke borde förflyttas frän
den plats, där de blivit uppförda
är 1856 beslöt, att Stortorgsbrunnen skull e överflyttas till Brunkebergstorg, begicks utan tvi vel
ett misstag. Det ena skälet för fl yttnin gen, som var att bru nnen
var alltför skrymmande för det lilla torget, förefinnes icke mer ;
det andra, att brunnens vatten var dåligt, hade säker t kunnat a,'hjälpas med mindre kostnader.
Brunnen, som uppfördes i samband med Börsbyggnaden av
dess arkitekt Erik P almstedt, har u tan gensaga sin hemor tsrätt på
Stortorget, men står pä Brunkebergstorg utan gemenskap med sin
omgivning och utan stöd av den omgivand e arkitekturen.
För alla, som älska vår gamla stad och dess minnen, har sedau
bn" e det ön skemålet vari t starkt, att brunnen omsider matte åter
fä ~in gamla plats pä detta vårt äldsta torg, som nu iir i saknad
av sin detsamma tillhöI'jga utsmyckning. Iugen prydnad skulle
där vara bättre motiverad ) ingen hell er mera iikta.
Pil ovan anförda grund er tilläter jag mi" hem ställa , att stads·
fullmäktige mätte besluta:

-

Sforlo'-gsbrll fllielM li fe,." yUal ldt' frdll Brullkebe,.gst org .

?

N:r 57.

att uppdraga åt sakkunn ige
att utreda frågau om liimpligheten av den gamla
Stortol'gsbrunnens förfl yttning till sin ursprungliga plats
pä Stortorget och efter byggnadskontorets hörande inkomma llled uppgifter ii de mee} en eventuell fl yttning
förenade kostoad erua,
att, om sakkuuuige skulle s1\ finoa önskvärt, vid
denna utredning låta genom byggnadskontorets försorg en
modell i naturlig storlek av liitt material (trästomrno,
klädd med målad papp eller duk) uppSättas över den
gamla bruonskammaren pä to rget i fräga,
samt, sl utlige n, att inkomm a med yttrande om vilka
ätgiirder som i sambaud med brun nens uppställande pä
Stortorget borde vidtagas fl detta torg i övrigt.
Stockholm den 19 november 1917 .

Kom·. Elmeus .

•

I motionens syfte in stämma :

Hel/r ic Axelson.

G. J. L und.

Paul Hagelquist.

F ,·if;; lviisson .

Gom·ad Andn!" .
•

