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Spelet om Nedre Norrmalm 

Anders Gullberg 

Få projekt har skapat sådana konflikter i Stockholms stadsplanehistoria som citysa-

neringen.  De skiljaktiga meningarna skar rakt igenom partier och privata organisationer. 

Politikerna och näringslivets företrädare förhandlade och gjorde bytesaffärer. Av de 52 

hektar som skulle totalsaneras enligt Cityplanen 1967 blev endast 24 förverkligade.1 

Anpassningen av byggnadsbestånd, trafikapparat och gestaltning i en gammal 

stadskärna som Stockholms på Nedre Norrmalm till de förändringar som vid 

1900-talets mitt ställdes på ett modernt och funktionsdugligt city var en gigan-

tisk och tålamodsprövande uppgift. Inga privata intressenter skulle drömma om 

att exponera sig för så stora förlustrisker i ett så komplicerat, osäkert och lång-

varigt projekt. Dåvarande socialborgarrådet och oppositionsledaren i Stadshuset 

Hjalmar Mehr beskrev i pamfletten Fastighetskapitalets väl eller folkets från 1954 

stadens utmaning i city som det största organisatoriska och ekonomiska pro-

blem någon svensk kommun stått inför. När cityomvandlingen väl kom igång 

1950 var på Nedre Norrmalm, liksom i varje annat cityförnyelseprojekt av någon 

omfattning, samspelet mellan offentliga instanser och privata intressenter den 

springande punkten. Utan samordnande insatser från kommunen hade ingen 

storskalig ombyggnad kommit till stånd. Men utan ett högst betydande engage-

mang från privata intressenter i roller som finansiärer, entreprenörer, bygg-

herrar, fastighetsägare, förvaltare och lokalförhyrare hade heller ingen genom-

gripande sanering kunnat fortgå. 

Den exakta rollfördelningen mellan privat och offentligt var emellertid på 

inget sätt given när projektet startade. Istället nödgades stadens politiker och 

1
 Denna text publicerades ursprungligen som Anders Gullberg: ”Spelet om Nedre

Norrmalm” i Karl-Erik Synnemar (red.) Stockholm blir stor stad. Tiden 1948–1998, Byggför-
laget 1998. De korta personkarakteristika som samlats i slutet av texten utgjorde bildtexter 
till de fotografiska porträtt som publicerades i ursprungsutgåvan. I City – Drömmen om ett 
nytt hjärta. Moderniseringen av det centrala Stockholm 1951–1979 del 1 och 2, Stockholmia Förlag 
2001, behandlar författaren mer utförligt det förlopp som beskrivs i denna artikel. Där 
redovisas också källorna. De två delarna kan laddas ner: 
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC1
87%20contains(SSMB_0012688_01_)) och 
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC1
87%20contains(SSMB_0012688_02_)). 
Publiceringen sker efter medgivande av Stockholms Byggnadsförening.
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tjänstemän pröva sig fram. Uppgifter aktuella för kommunen var bland annat 

markanskaffning, uthållig samordning av exploateringsprojekt och utbyggnad 

av försörjningssystemen. I grunden handlade det om att erbjuda sådana villkor, 

att de enskilda byggnadsprojekten inom cityomvandlingens ram framstod som 

kommersiellt attraktiva, till exempel genom riskreducering, subventioner eller 

vinstgarantier. I annat fall skulle staden bli ägare till ett omfattande byggnads-

bestånd i det sanerade området. Förslag i denna riktning, det vill säga med 

staden som byggherre framfördes visserligen i projektets startfas av den social-

demokratiska oppositionen men mera som ett spel för gallerierna. 

I flera nordamerikanska städer förvärvade stadsledningen vid denna tid 

centralt belägen mark som såldes vidare till kraftigt subventionerat pris. Med 

den markpolitiska tradition som kommit att utvecklas i Stockholm var detta 

ingen politiskt acceptabel lösning. En annan modell för samverkan fick prövas 

med syftet att undvika en befarad offentlig subventionering av privat fastighets-

ägande. 

I den följande historien om den stora omdaningen av Stockholms city upp-

märksammas de privata intressenternas roll. Dessa negligeras ofta trots att 

något stadsbyggande knappast skulle ske utan deras medverkan och engage-

mang. Men eftersom det ömsesidiga beroendet mellan privat och offentligt varit 

så djupt, och initiativen oftast tagits på den offentliga sidan, kommer även 

politikers och offentliga tjänstemäns agerande att ingå i berättelsen. Det finns 

också en tredje part med i spelet – allmänheten, den allmänna opinionen, 

kanske i första hand så som den speglas och kommer till uttryck i massmedia. 

Stockholms citysanering blev mot slutet av sin historia ett tydligt exempel på att 

stora, impopulära och häftigt kritiserade projekt kan drivas vidare under lång 

tid även i en demokrati. Men dess öde visar också att det finns en gräns för 

maktens arrogans särskilt när proteströrelsernas kraftsamling och medie-

exponering sammanfaller med ekonomisk svaghet hos offentliga och privata 

intressenter. I dylika lägen kan även – som vi ska se – de största elefanter 

bringas på fall. Därför kommer också den allmänna opinionen och vad mass-

media, framför allt dagspressen, rapporterat att skymta förbi i denna historia. 

Förspel 

När Stadsholmen blev för trång var det Nedre Norrmalm som kom att få ikläda 

sig rollen som city. Vid andra världskrigets slut var detta för länge sedan ett väl 

etablerat förhållande. Här låg bankernas och försäkringsbolagens huvudkontor 

samlade. Här fanns den förnämsta detaljhandeln och intresseorganisationerna, 

men också de enkla källarföretagen, reparationsverkstäderna inne på gården, 

lumpbodarna och de nedslitna pensionaten med rum för resande och prostitu-

erade. De stora tidningarna med sina redaktioner och tryckerier var ett annat 

markant inslag i Klara. På en halv tiotusendel av regionens yta låg inte mindre 

än en fjärdedel av arbetsplatserna samlade. Detta skapade trängsel. Varutrans-

porter, arbetspendlare och kunderna till detaljhandelscity skulle fram. Men 
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 3 

också trafiken över Mälar–Saltsjösnittet skulle ta sig genom stadsdelen. Enda 

alternativet var Västerbron. Den enklare bebyggelsen, de billigaste affärs- och 

kontorslägena och de nedslitna bostäderna var koncentrerade till citys höglänta 

partier. Det många fruktade var att city skulle fortsätta sin vandring ännu längre 

norr ut, upp längs Sveavägen, och att slummen på Nedre Norrmalm då skulle 

lämnas åt sitt öde utan omvandlingstryck och saneringsutsikter. Samtidigt var 

behovet av nya citylokaler stort. Många organisationer och företag hade sina 

verksamheter spridda på ett flertal adresser och sökte samlade lokallösningar. 

Till bilden hörde också att trafikapparaten var dåligt skickad att möta de växan-

de varu- och personflöden som väntade, när beredskapstidens regleringar lätt-

ade. Gatunätet med anslutande broar var underdimensionerat. Bussar och spår-

vagnar hade svårt att ta sig fram. Lastning och lossning från gatan stoppade upp 

trafiken. Personbilarna tog allt större plats och bristen på parkeringsplatser var 

stor. 

Få projekt har skapat sådana konflikter i Stockholms stadsplanehistoria som 

citysaneringen. Borgarrådet Yngve Larsson skrev om denna som den mest djup-

gående han upplevt under sina 50 år i stadens tjänst. Vinden kunde ibland nå 

stormstyrka, mindes Larsson. Det var framför allt i striderna om dåvarande 

stadsplanedirektören Albert Lilienbergs förslag, att föra ner Sveavägen genom 

Brunkebergsåsen till Gustaf Adolfs torg, som det slog gnistor på 1930- och 

1940-talen. Däremot förefaller den hävdvunna modellen för gatureglering med 

så små kommunala ingrepp och så stort inslag av så kallad självreglering inte ha 

vållat stridigheter. 

Vid krigsslutet i maj 1945 var omstöpningen av Nedre Norrmalm fortfarande 

en öppen fråga. Inga auktoritativa beslut förelåg om hur stadsdelen skulle 

komma att se ut. Ärenden om den framtida Sveavägens längd och förbindel-

serna över Norr- och Söderström var dock på väg mot ett avgörande i stads-

fullmäktige. Frontlinjen om Sveavägen gick rakt genom det socialdemokratiska 

partiet och högerpartiet. Borgarråden var alla, med undantag för socialdemo-

kraten Harry Sandberg med ansvar för stadsplanefrågorna, anhängare till den 

kortare och mindre brutala Sveavägen. Den som ledde försvaret mot detta 

drastiska ingrepp var det folkpartistiska borgarrådet Yngve Larsson som från 

1940 övertagit ansvaret för stadsplanefrågorna. 

Inom näringslivet och dess organisationer var meningarna också delade. 

Högermannen och stadsfullmäktige Anders Ahlén agerade för en lång Sveaväg. 

Han var vid denna tid vd i Stockholms Byggmästareförening, fullmäktig i 

handelskammaren samt invald i flera kommunala styrelser. Einar Ström, 

innehavare av Ströms herrekipering, engagerade sig istället hårt för en mildare 

saneringskur, liksom byggmästaren, ordföranden i Stockholms Byggmästare-

förening och högermannen Anders Svensson. Även en relativt nybliven men 

redan energisk tjänsteman vid handelskammaren, Gösta Bohman, var anhäng-

are av den korta Sveavägen, något som Yngve Larsson försäkrade sig om i en 

privat korrespondens dem emellan. Det organiserade näringslivet i handels-

kammarens skepnad stödde med stor majoritet Yngve Larssons korta Sveaväg. 
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Droskägarföreningen, Automobilförarefackföreningen och Cykelfrämjandet gav 

däremot sitt stöd till det långa och raka gatugenombrottet. 

Trots att fullmäktige fastlade den kortare varianten av Sveaväg som riktlinje 

för Nedre Norrmalms reglering genom beslut sommaren 1945, väckte inte det 

första försöket att konkretisera dessa intentioner i 1946 års cityplan något 

omedelbart gensvar. Till en del berodde detta på att det nya förslaget var 

avsevärt mera omfattande när det gällde tvångsmässig reglering. Detta tolkades 

av förlorarna från 1945 som att deras alternativ varit det riktiga. Inte heller de 

företag som förvärvat mark för att bygga i de områden, vilka kom att beröras av 

stadens utökade anspråk, gillade förslaget. De avgörande svårigheterna var 

emellertid för det första ett statligt fastighetsinnehav i det område, där den 

första regleringsetappens största exploateringskoncentration var tänkt att ligga, 

för det andra svårigheterna att komma överens med SJ om Tegelbacken och 

broarna över strömmarna och för det tredje en drastisk åtstramningspolitik 

våren 1947 som tills vidare satte stopp för stora kommunala investeringar. Det 

fanns också en betydande skepsis mot att en stad av Stockholms ringa storlek 

skulle behöva ett city och en tunnelbana av planerat snitt. Den mest inflytelse-

rike skeptikern var det socialdemokratiska finansborgarrådet Zeth Höglund, 

som eftersträvade en låg kommunalskatt till gagn särskilt för dem med små 

inkomster. Det såg lång tid ut som om cityarbetena inte alls skulle komma 

igång trots det stora exploateringstryck som rådde. 

Flera inflytelserika organisationer och företag var redan lokaliserade till de 

delar av city som berördes av de omfattande regleringsarbetena. Andra 

förvärvade fastigheter med sikte på ett framtida nybyggande på egen grund. Det 

var då i synnerhet innehav invid de vid varje tid diskuterade stadsdirigerade 

ingreppen som var eftertraktade. Köp vid rätt tidpunkt kunde innebära stora 

förtjänster. Det fanns en stor otålighet med stadens oförmåga att komma till ett 

avgörande i city och en strävan att söka driva fram lösningar. Bland de företag 

som hade intressen att försvara i city märktes bland andra i stort sett samtliga 

banker med såväl huvud- eller regionkontor som lokalkontor, försäkringsbolag 

som Folksam, Städernas Brand och Skandia, detaljhandelsföretag som Åhléns, 

NK och Meeths, tidningsföretagen Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Stock-

holms-Tidningen och Aftonbladet, industri- och gruvföretag som Asea, 

Grängesbergsbolaget och Tändsticksbolaget, statliga affärsverk som SJ, Tele-

verket och Vattenfall, intresseorganisationer som Industriförbundet, Verk-

stadsföreningen, Handelskammaren och Köpmannaföreningen samt fastighets- 

och exploateringsbolag som Ohlsson & Rosenlund, Diligentia, Hufvudstaden, 

Drott, AB  Socialen och HSB.  

Mot byggstart i city 

Näringslivets företrädare engagerade sig hårt för en start av cityarbetet. I första 

hand var det möjligheten till goda affärslägen och ett fungerande kommersiellt 

city som var drivkraften, men också kontorsverksamhetens och fastighetsägar-
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 5 

nas intressen fanns med i denna bild. En omsorg om hela ”stadsorganismens” 

sunda utveckling gav sig också tillkänna till exempel i handelskammarens 

agerande. Man uppvaktade till och med Byggnadsstyrelsen för att söka förmå 

denna att till staden överlåta erforderlig mark för Hötorgscity. Projektets stora 

omfattning, höga komplexitets grad i teknisk, juridisk och administrativ 

mening, den starka tidspressen och -bundenheten samt den långa latenstiden 

bidrog till att exceptionella arrangemang accepterades av en kvalificerad majori-

tet bland politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare och opinionsbildare. 

Reaktionerna på de första rivningarna var positiva. Äntligen skulle den föråld-

rade stadskärnan komma att moderniseras. 

Att staden skulle engagera sig som byggherre för de första husen var något 

som handelskammaren och andra talesmän för handeln inte bara accepterade. 

Det framfördes som ett krav av bland andra C.W. Carlsson, folkpartiets 

representant i fastighetsnämnden och styrelseledamot i Stockholms Köpmanna-

förbund. Syftet var att snabbast möjligt tillgodose de evakuerade närings-

idkarnas behov av ersättningslokaler. Detta inträffade efter det att de privata 

företagarna på Nedre Norrmalm misslyckats med att i ett samarbete med HSB 

få igång en byggnadsverksamhet i området. 

Expropriation av berörda fastigheter väckte inga kraftiga gensagor från 

näringslivshåll eller högerpartiet. Det föreslagna regleringsområdets omfattning 

rönte endast marginell kritik bland vissa näringslivets talesmän, några höger-

män samt berörda fastighetsägare. Hårdare motstånd kom från stadsarkitekten 

och byggnadsnämnden. Denna strid gällde frågan om Klarabergsgatan, under 

vilken tunnelbanan skulle löpa, borde breddas blott på den ena sidan, så som 

opponenterna föreslog i enlighet med tidigare planer, eller på båda sidor, enligt 

det nya förslag som utarbetats av stadsplanekontoret. I det förra fallet skulle en 

rad äldre byggnader kunna sparas eller regleras genom privata initiativ. Även på 

denna punkt stödde handelskammaren det mera ”kommunalsocialistiska” 

alternativet. 

Samma förhållande kunde registreras gällande tomträttsupplåtelser av de 

blivande nybyggnadsrätterna. Dessa accepterades utan nämnvärda protester, 

trots att såväl högerpartiet som handelskammaren tidigare riktat kritik mot 

tomträttens utbredning. Återköpsrätt för dem som fått sin egendom expropri-

erad föreslogs visserligen men utan egentlig frenesi. Den stadsplanetekniska 

ambitionsnivån sattes högt. Detta innebar bland annat ett stort inslag av för 

flera fastigheter gemensamma lösningar av angöringstrafik och parkerings-

platser (vanligen genom underjordiska anläggningar), gatuunderbyggnader, 

utfarts- och parkeringsförbud på huvuddelen av gatunätet samt sammanbyggda 

tekniska försörjningssystem för flera fastigheter (till exempel värme). Dessa i 

Sverige nya tankegångar och den funktionalistiskt anstrukna arkitekturen mötte 

visserligen kritik från stadsarkitekten och några andra opponenter men 

accepterades i övrigt i vida kretsar. Kraven på tomträttshavarna att svara för 

parkeringsbehovet ansåg dock handelskammaren att staden satt för högt. 

Någon strid om detta blev det emellertid inte i inledningsfasen. 
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Den enda mera betydande kontroversen i citysaneringens inledning hade 

följande bakgrund. Det socialdemokratiska partiet hade, periodvis med stöd av 

kommunisterna, innehaft majoritetsställning i Stadshuset alltsedan den 

allmänna och lika rösträttens införande 1919. Under 1940- talet redovisade 

stadens ledande socialdemokrat, finansborgarrådet Zeth Höglund, vid flera 

tillfällen kritiska reflexioner i anledning av de två stora projekten tunnelbanan 

och citysaneringen. Beträffande den senare ansåg han att den oundgängligen 

skulle komma att berika privata intressenter på stadens och skattebetalarnas 

bekostnad. Han verkade därför för en anpassning av tomträttslagstiftningen, så 

att denna skulle kunna användas i cityarbetet. Trots vad som på det området 

kunde förväntas var Höglund skeptisk till möjligheterna att bemästra den så 

kallade oförtjänta markvärdestegringen. Han framkastade därför tanken, att 

staden själv skulle låta uppföra och förvalta affärs- och kontorshusen i city. 

Ungefär samtidigt med att en start för citysaneringen blev både nödvändig och 

möjlig erövrade de borgerliga partierna makten i Stadshuset. Inom folkpartiet 

som dominerade koalitionen fanns genom det tidigare borgarrådet Yngve 

Larsson, nu gruppledare i stadsfullmäktige, en djup erfarenhet från stora stads-

byggnadsprojekt nedärvd. Larsson hade också drivit cityfrågan fram till sin 

pensionering 1946 utan att då ha lyckats få projektet i rullning. Genom Larssons 

initiativ bildades en speciell projektorganisation, Nedre Norrmalmsdelega-

tionen kallad, som i något modifierad form under namnet Generalplanebered-

ningen verkade ända till och med 1976. I en beslutande instans ingick till en 

början centrala politiker som stadsbyggnadsborgarrådet Helge Berglund och 

finansborgarrådet John Bergvall och ledande tjänstemän. Efter hand breddades 

och renodlades dess politiska karaktär. Samtliga ledande politiker kom att ingå 

samtidigt som topptjänstemännen adjungerades utan rösträtt. Det löpande 

arbetet leddes av ett expertutskott bestående av de för den operativa verksam-

heten ansvariga tjänstemännen i berörda förvaltningar. Arbetet hölls samman 

av chefen för beredningens kansli Anders Nordberg. Fastighetsaffärer och för-

handlingar kontrollerades av Åke Hedtjärn medan de stadsbildsmässiga och 

arkitektoniska frågorna efter några år dirigerades av Torsten Westman. 

Under 1940-talet hade de kommunalsocialistiska ambitionerna gällande 

förvaltning och produktion av bostäder avancerat väsentligt. Skapandet av 

kommunala bostadsbolag med egen produktionsapparat, samt en sedan 

gammalt mycket aktiv markpolitik, gav de privata fastighetsförvaltarna och 

byggmästarna anledning att känna sig hotade. I och med regimskiftet i Stads-

huset räknade dessa intressen med att få bättre gehör för sina synpunkter. De 

privata bolagen hade dock ingen beredskap för att omgående åta sig stora 

projekt. Som ägare till bostadshus var de dessutom handikappade genom 

reglerna för statliga lån. Det var i denna situation som frågan om hur byggandet 

av husen i city skulle organiseras måste avgöras. Att staden skulle stå som 

byggherre i initialskedet för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda evaku-

eringsmöjligheter inför kommande husrivningar rådde, som framgått ovan, 

enighet om. Fastighetsförvaltningen under minoritetsledning av ett social-
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 7 

demokratiskt borgarråd – men med Albert Aronson, vd i Svenska Bostäder och 

ledamot i fastighetsnämnden som drivande oppositionspolitiker – verkade för 

att ledningen av dessa arbeten skulle placeras inom staden eller något av dess 

bolag. Vid förvaltningens första redovisning av uppläggningen för den politiska 

instansen restes inga invändningar, men kort tid därefter utgick ändrade direk-

tiv. Den borgerliga majoriteten förordade att extern expertis anlitades som 

stadens ombud att leda byggnadsarbetena. Detta motsatte sig den socialdemo-

kratiska oppositionen med Hjalmar Mehr i spetsen genom våldsamma utspel. 

Det principiellt viktiga i denna kontrovers gällde inte byggledningen för de fyra 

evakueringshusen (varav tre i city, ett var första höghuset och de två andra vid 

Klarabergsgatan) i sig utan perspektivet framåt. Att inom staden bygga upp en 

förvaltning för denna uppgift bedömdes endast möjligt om verksamheten skulle 

löpa under något längre tid än de tre till fyra år omedelbart förestående arbeten 

förväntades ta i anspråk. Det vill säga en satsning på att driva byggadministra-

tionen inom stadens förvaltning pekade fram emot en fortsatt produktion av 

kommunalägda kontors- och affärshus i city, eventuellt också byggda av kom-

munala bolag. Att hyra in privata byggledare för dessa första objekt markerade 

istället deras karaktär av exceptionella undantag. Det vill säga att citys affärs- 

och kontorshus framgent skulle uppföras av privata byggherrar genom privata 

entreprenörer. 

Frågan avgjordes av fastighetsnämnden i oktober 1952 till det privata alterna-

tivets fördel. Socialdemokraterna angrep häftigt beslutet från ideologiska och 

juridiska utgångspunkter och framtvingade en laddad debatt i fullmäktige. 

Trots dessa intensiva kanonader är det tveksamt om socialdemokraterna i 

majoritetsställning drivit cityprojektet så, att staden också skulle ha tagit ägar-

ansvaret för all ny bebyggelse i city. Den rådande kapitalknappheten talar mot 

detta, liksom det faktum att socialdemokraterna, då de senare kom i majoritets-

ställning, aldrig ifrågasatte de principer som i och med ovan nämnda beslut i 

fastighetsnämnden lades fast. 

Beslutet kan beskrivas som en kompromiss innebärande en viss särskild 

”blandning” av privat och offentligt i citysaneringens uppläggning. Ytter-

lighetsalternativen var å ena sidan att staden skulle låta uppföra byggnaderna 

genom kommunala bolag och behålla dessa (eventuellt genom helägt bolag) och 

å den andra att försälja marken till privata intressenter. De facto uppgörelsen 

innebar att staden skulle behålla marken och upplåta denna med tomträtt till 

privata byggherrar. Den formel enligt vilken en omfattande subventionering av 

privata fastighetsägare i city skulle undvikas var tomträtten. För socialdemokra-

terna, men också för flertalet av folkpartiets företrädare, var den bärande 

tanken att den delvis kommunalt åstadkomna markvärdesstegringen i någon 

mån skull kunna återföras till kommunen genom successivt höjda tomträtts-

avgälder. 

Därmed var de grundläggande beståndsdelarna i den exploaterings modell 

för cityomvandlingen som skulle fungera i nära nog två decennier på plats. 

Staden svarade för övergripande planering, utformning byggrätter (s.k. 
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8 

 

förprojektering), markanskaffning, evakuering, rivning och markberedning 

samt anläggning av gator och tunnlar. På tomträttsvillkor erbjöds privata 

intressen att uppföra husen. För detta anlitades likaledes privata byggnads-

entreprenörer och lokaler som byggherren själv inte skulle disponera uppläts 

oftast genom kommunal förmedling och i huvudsak till privata kontor och 

affärer. Också staten uppträdde som byggherre och då på egen ägd grund. 

Finansieringen av projektets kommunala del svarade staden för antingen via 

skatteuttag eller genom upplåning bland annat genom emittering av obliga-

tioner. De privata investeringarna finansierades genom byggnadskreditiv och 

inteckningslån från banker och andra finansieringsinstitut. Byggherren svarade 

som regel också själv för en viss del och i vissa fall bidrog mera betydande 

lokalhyresgäster med krediter för toppfinansieringen. Det stora kvarstående 

frågetecknet som inte skulle komma att rätas ut ännu på flera år var om de 

privata intressenternas efterfrågan på utbjudna byggrätter skulle visa sig 

tillräcklig för projektets genomförande. 

Tunnelbanans epok 1952–1963 

Redan innan rollfördelningen mellan privat och offentligt hade etablerats 1952 

utsattes cityprojektet för angrepp. Det gällde som framgått ovan bland annat 

regleringens omfattning, planens och byggrätternas karaktär samt bevarandet 

av vissa intressanta byggnader. Ett synnerligen besvärande förhållande var att 

byggnadsnämnden, vilken hade att verka enligt byggnadslagens regelverk, inte 

inordnats i den målinriktade projektorganisation som verkade i city. Nämnden 

hade kapacitet att blockera planprocessen och hotade att göra så. Endast med 

kraftfulla utspel lyckades det cityprojektets ledning, att under hänvisning till 

den oerhörda tunnelbanebrådskan få de första planerna genom detta nålsöga. 

På sikt löstes problemet så att byggnadsnämndens motstånd, såväl på politiker- 

som tjänstemannanivå, bröts genom en omorganisation. 

Vissa markförvärv gick staden förbi under tidigt 1950-tal. Expropriations-

tillstånd medgavs nämligen ej enligt den gamla lagstiftningen för en del fastig-

heter som inte direkt var berörda av tunnelbanearbetet men som staden ändå, 

bland annat beroende på väntad värdestegring, gärna ville komma i besittning 

av. En ny och vassare lagstiftning som utformades efter påstötningar från Stock-

holms stad trädde i kraft först i mitten av 1953. Principiellt intressant är att 

Enskilda bankens fastighetsbolag Diligentia lyckades undgå expropriation av ett 

innehav vid Drottninggatan mitt emot blivande Åhléns varuhus, som kom att 

ligga helt omgivet av tomträttsfastigheter. Genom detta innehav blev banken, 

trots sitt principiella motstånd mot citysaneringens tomträtt, ändå beroende av 

projektets framgång. Även Läkarsällskapet lyckades rädda sitt hus på Klara 

Östra Kyrkogata. Expropriationsfrågan blev riktigt kontroversiell först då den 

nya lagstiftningen om zonexpropriation skulle tillämpas. Förslaget blev bland 

annat på grund av ekonomiska problem och lånesvårigheter för staden försenat 

med något år och vann allmän uppslutning endast i de avsnitt som kunde 
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 9 

betraktas som en direkt följd av tunnelbaneprojektet. Högerns ståndpunkt var 

att expropriation endast skulle tillgripas som en sista utväg då andra medel ej 

stod till buds. Frågan om expropriationsansökans omfattning gällde i grunden 

hur stora områden i city som skulle omvandlas enligt den modell som växt fram 

under saneringens första år. Både högerpartiet och näringslivets företrädare, i 

synnerhet handelskammaren och Stockholms köpmannaförening, agerade från 

denna tidpunkt kraftfullt mot cityprojektet. Detta motstånd var mycket ihärdigt 

med Gösta Bohman som primus motor. 

Redan under projektets första år hade frågan väckts, om det fanns intres-

serade tomträttshavare. Bland de först kontaktade var Stockholms läns spar-

bank och Lantbruksförbundet. Båda dessa organisationer hade fastigheter i 

området och accepterade tidigt nybyggnadsrätt på tomträtt som byte mot äldre 

ägda fastigheter. Emellertid hade varken dessa organisationer eller de tilltänkta 

projekten den digniteten i city att några säkra slutsatser om efterfrågeläget 

kunde dras. Försöken att värva strategiskt betydelsefulla tomträttshavare 

började på allvar under 1955. Fastighetskontoret sökte styra Verkstadsför-

eningen med fastigheter i regleringsområdet och Industriförbundet med behov 

av nya lokaler till det andra höghuset. Dessa visade ett visst intresse men fann 

såväl tomträtten som avgäldsnivån otillfredsställande. Förbundets särskilda 

kommitté, bestående av styrelseledamöterna Anders Ahlén, Christian von 

Sydow och Marcus Wallenberg samt vd Lars-Erik Thunholm, sökte intensivt 

efter alternativ. Man lyckades uppbringa en nybyggnadsmöjlighet i relativt 

centralt läge vid Storgatan på Östermalm och lämnade omgående förhand-

lingarna. Verkstadsföreningens vd Matts Bergom-Larsson försökte då lösa sitt 

dilemma genom att kraftfullt verka för att få behålla äganderätten till den egna 

tomten i cityområdet att bebyggas enligt stadsplan. Han kontaktade finans-

borgarrådet Erik Huss, men ärendet förhalades av fastighetskontoret trots den 

politiska ledningens direktiv att förhandlingar skulle föras också om äganderätt. 

Även föreningen lyckades förvärva en fastighet vid Storgatan lämplig att 

bebygga för kontorsändamål. För staden var detta en stor missräkning. Det 

hade otvivelaktigt varit en betydande propagandaseger om dessa två, det privata 

näringslivets topporganisationer, etablerat sig med tomträtt i det nya cityt. 

Tomträttsupplåtelserna gick trögt under hela 1950-talet med flera ledande 

företag som uttalade motståndare. Det gällde bland annat hela Wallenberg-

sfären, Skandinaviska banken, fastighetsbolagen Hufvudstaden och Drott samt 

försäkringsbolagen Städernas Brand och Skandia. Staden fick acceptera flera 

små och relativt nyetablerade intressenter. Det andra höghuset kunde förmed-

las till ett Stockholms sparbank närstående bolag. Härigenom etablerades en 

kontakt mellan Åke Hedtjärn och bankens Hugo Caneman, som under omkring 

tjugo år var av stort värde för Matts Bergom-Larsson, Verkstadsföreningens vd, 

ville behålla äganderätten till den egna tomten vid Klarabergsgatan och bebygga 

den enligt stadsplan. Höghus nummer tre och fyra gick till ett konsortium 

bestående av byggmästaren John Mattson, konstruktions- och byggledarfirman 

Tyréns samt fastighetsmäklaren Hultström, som byggherre. I det femte hög-
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huset antogs ett byggnadsföretag i mellanklassen, Samuelsson & Bonnier, som 

tomträttshavare. Bolaget utförde ett flertal arbeten för såväl staten som staden 

och hade den statliga Kreditbanken som finansiell förbindelse. Även denna kon-

takt mellan Hedtjärn och bolagets Sigvard Samuelsson kom att vara av stor 

betydelse för de framtida affärerna i city. Också ett av de lägre husen vid Sergel-

gatan byggdes av detta bolag, men först efter det att Göteborgsfirman Gulins 

gick in som hyresgäst och bröt den stockholmska herrkonfektionens bojkott 

mot cityprojektet. Nya och mindre traditionstyngda företagare som Erling Pers-

son med Hennes-kedjan hade lättare att finna sig tillrätta i den nya citybe-

byggelsen. 

En av de svåraste frågorna i city var tidningsföretagens lokalisering. Med 

stora transporter av tidningspapper och tidningar var de svåra att behålla i 

centrala lägen. Diskussioner mellan företagen och staden hade pågått sedan 

decennier och flera utfästelser hade gjorts men senare frångåtts. Under början 

av 1950-talet siktade såväl staden som företagen på expansion i södra Klara. När 

detta inte visade sig vara en framkomlig väg blev relationerna spända särskilt 

mellan Svenska Dagbladet, vars lokalproblem tillhörde de mest akuta, och 

staden. Chefredaktör Allan Hernelius angrep staden hårt för brutna löften. När 

en lokalisering till Marieberg blev aktuell, väckte det mycket stark irritation att 

staden inte ville lösa in företagets fastighetsinnehav i Klara. 

En av de mera spektakulära händelser som inträffade under den borgerliga 

eran 1950–1958 var striden om Sergels torg. Handelskammaren hade bland 

annat genom sin vd Olof Leffler försökt få till stånd ett näringslivets hotell vid 

torgets norra fond i det femte höghuset. Rivalitet mellan olika ekonomiska 

sfärer inom det stockholmska näringslivet omintetgjorde dessa planer efter ett 

ingripande av Marcus Wallenberg. Kammarens tjänstemän granskade mot ovan 

angivna bakgrund den föreslagna utformningen av torget extra noga. Invänd-

ningar riktades mot underjordiska butiker och framför allt mot att biltrafiken 

förlades till det övre planet med gångtrafiken därunder. Kammaren försökte 

genom skrivelser och uppvaktningar få en omstudering till stånd. Tjänstemän-

nen och det ansvariga minoritetsborgarrådet Helge Berglund var länge avvis-

ande. Efter Gösta Bohmans kontakter med de borgerliga partiledarna i Stads-

huset ändrade sig dock Berglund och antog kammarens erbjudande att på egen 

bekostnad låta utforma ett alternativ. För uppgiften anlitades VBB  med Gunnar 

Lindman och Sune Lindström. Tidsfristen blev omkring tre månader och det 

presenterade förslaget dissekerades och underkändes av stadens förvaltning. 

När sedan kammaren tog avstånd från stadens oförändrade plan inledde Berg-

lund en intensiv övertalningskampanj. Den ledde till att den avvisande håll-

ningen, efter att ha vidhållits flera gånger, övergavs mot att den konsult kam-

maren anlitat skulle få ingå i den grupp inom staden som hade att mera i detalj 

disponera torget. Cityprojektets skickliga manövrerande ökade misstron inom 

handelskammaren. 

Under 1957 inträdde en skärpt kommunalekonomisk konjunktur med 

försämrade lånemöjligheter. Det första höghuset visade sig också bli ett HSB 
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ekonomiskt bekymmer med förseningar och kraftigt kostnadsöverdrag. HSB 

som haft uppdraget som byggledare för projektet hade inte lyckats särskilt väl. 

Det var emellertid ingen lätt uppgift eftersom det var första gången en byggnad 

av denna karaktär uppfördes i Sverige och det under så stark tidspress att bygg-

handlingarna fick framställas under byggets gång. Försiktigare än HSB hade 

Sven Tyrén varit. Han hade avböjt ett erbjudande från Hedtjärn att åta sig bygg-

ledaruppdraget. Tyrén medverkade istället som konstruktör och lärde sig däri-

genom av HSB'S  misstag. Den borgerliga kommunledningen bedömde läget 

sådant att en fortsättning av cityprojektet vore uteslutet. 

Följande år infördes emellertid en av lågkonjunkturen motiverad lättnad på 

kreditmarknaden samtidigt som socialdemokraterna övertog ledningen i 

Stadshuset. Den nya ledningen anslog en mycket optimistisk ton när det gällde 

möjligheterna att driva cityprojektet vidare. Men det fanns en falang bland 

socialdemokraterna som önskade stanna upp i city. De motiv som anfördes var 

en decentralistisk ideologi och kritik mot att staden skulle berika fastighets-

ägare och spekulativa intressen. Ett minst lika viktigt skäl var, att med en större 

satsning på förortscentra skulle det kommunala bolaget Svenska Bostäder med 

en stor produktionsapparat kunna räkna med uppdrag. Den byggbara bostads-

marken inom stadens gränser skulle sina inom överskådlig framtid med hot om 

överkapacitet i bolaget. Den främste talesmannen för denna ståndpunkt, Albert 

Aronson, var fortsatt V D  i bolaget. Det lyckades dock den nye majoritetsledaren 

Hjalmar Mehr att vinna en avgörande strid i partiets fullmäktigegrupp i början 

av 1960, varefter konflikten bilades och partiet slöt upp som en man bakom 

citylinjen. 

Skandinaviska banken och dess vd Lars-Erik Thunholm kämpade i det 

längsta för att få expandera sitt huvudkontor på egen grund norrut från det 

representativa läget vid Gustaf Adolfs torg. Staden nekade och försökte få 

banken att acceptera en tomträtt vid Sergels torg. När Thunholm inte verkade 

intresserad planterade Hedtjärn ryktet att förhandlingar inletts med en annan 

spekulant. Detta ökade bankens beredvillighet att på allvar överväga stadens 

erbjudande vilket ledde till en uppgörelse. Cityprojektet kunde därmed notera 

en av sina viktigaste framgångar. 

Vid mitten av 1950-talet lade stadsbyggnadskontoret märke till ett ökat 

intresse att etablera storkontor inom de delar av staden som av tradition för-

behållits bostäder och smärre verksamheter. Stadsplanerna i dessa områden 

saknade användningsföreskrifter och kontoret önskade därför utarbeta en 

differentieringsplan med sikte att freda bostadsmiljöerna från omfattande trafik 

och andra olägenheter. Näringslivets organisationer, högern och vissa intressen 

inom folkpartiet motsatte sig tanken på en zonplan. Förslaget återkom vid flera 

tillfällen men togs inte fram till beslut förrän 1962. Det presenterades då av 

socialdemokraterna i valrörelsen som ett försök att värna centralt belägna 

bostäder från rivning och kontorisering. Detta var en populär åtgärd även bland 

borgerliga väljare boende i innerstaden. Trots intensiv ideologisk agitation från 

vad som i socialdemokratisk propaganda kallades handelskammarhögern, 
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vågade partiets fullmäktigegrupp inte gå emot förslaget som innebar att kontor 

och detaljhandel skulle koncentreras till citykärnan och några få knutpunkter 

utefter tunnelbanan medan innerstaden i övrigt skulle förbehållas bostads-

ändamål. Att zonplaneringen också innehöll ett i förhållande till tomträtterna i 

city efterfrågehöjande inslag noterades tacksamt inom cityprojektet, vars 

ledande krafter inte varit overksamma under dess tillblivelse. 

Den strategiska fråga runt vilken citysaneringens fortsatta öde kom att kretsa, 

var en tvågrenad biltunnel avsedd att föra trafiken från den nord–sydliga 

trafikåderns landningsplats vid Tegelbacken i citys sydvästra hörn in i dess 

nordligaste och östligaste delar. Tunneln utgjorde den innersta länken i den 

grandiosa vägplanen för hela Stockholmsregionen som antogs 1960. Tunnlar för 

biltrafiken var dock ett gammalt inslag i planerna om Nedre Norrmalm. I den 

första delplanen som gick till fastställelse, presenterad 1951, var biltunneln 

underförstådd. Allt eftersom saneringen fortskred blev tunneln mer och mer ett 

fullbordat faktum trots att något egentligt beslut aldrig fattats. De små stegens 

tyranni var en helt medveten taktik från minoritetsborgarrådet Helge Berglunds 

sida. För dem som önskade undvika en fortsatt citysanering med tomträtt och 

kommunal ledning gällde det därför att motverka biltunneln. Denna skulle 

nämligen kunna överta tunnelbanans roll som murbräcka genom den gamla 

bebyggelsen. 

Den långdragna bataljen om biltunneln och därmed också citysaneringens 

fortsättning kom att föras i anslutning till en översiktsplan för city – City 62 

kallad. Ett första utkast presenterades våren 1962. I valrörelsen samma höst 

sökte högerpartiet göra politik av det relativt utbredda missnöjet med de 

brutala rivningarna i city. De ledande socialdemokratiska politikerna beskrevs 

som grävskopor. En massiv kampanj fördes också på den konservativa och libe-

rala huvudstadspressens ledarsidor. De mera fristående opinionsbildare som 

önskade engagera sig mot de fortsatta rivningarna avvaktade till efter valet av 

fruktan att bli desarmerade i partipolitiken. Grävskopekampanjen gav emeller-

tid inte högern någon framgång. En rikspolitiskt betingad tillbakagång för par-

tiet förstärktes av den socialdemokratiska propagandans skickliga utnyttjande 

av bostadsbristen och misstänkliggöranden av högern för att gå de privata 

spekulationsintressenas ärenden. Det parlamentariska rivningsmotståndet 

försvagades väsentligt genom valutgången 1962, då socialdemokraterna gjorde 

sitt näst bästa valresultat i Stockholm någonsin med mer än 50 procent av 

rösterna. 

De som kraftigast agerade mot tunnelprojektet var handelskammaren och en 

relativt bred opinion av personer med engagemang för Stockholms traditioner, 

författare, konstnärer, handelsmän och några arkitekter. Även stora delar av 

högerpartiet intog en negativ hållning. En drivande kraft var Kaj Bonnier, som 

agerade i handelskammaren och via inlägg i pressen. Han medverkade också till 

ett uppmärksammat upprop av 29 kulturpersonligheter i december 1962. Bland 

undertecknarna märktes utöver Bonnier bland andra Wilhelm Josephson, Per 

Anders Fogelström, Ingmar Bergman, Karl Gerhard, Harry Martinson, Hilding 
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Lindqvist, Eyvind Johnson, Karl Ragnar Gierow, Sigfrid Siwertz, Eva von 

Zweigbergk, Harald Nordenson, Inga Tidblad och Gösta Selling. 

Efter valsegern samlades den politiska och administrativa ledningen för 

cityprojektet i en hård offensiv. Det avgörande målet var att vinna näringslivets 

stöd, eller i vart fall undvika dess upprepade och envetna avslagsyrkanden av 

varje förslag staden presenterade. Den strategi som utvecklades inom staden 

gick dels ut på att aktivt informera öm och propagera för det nya cityt bland 

annat genom tidningsartiklar, dels söka vinna handelskammarens stöd. Propa-

gandan gick så till att politiker och ledande tjänstemän författade artiklar för 

dags- och fackpress samt verkade för och medverkade i debatter i teve och 

radio. Handelskammaren sökte man omvända genom de kontakter som odlades 

med bank- och byggintressen. Dessa var starkt bundna till att cityprojektet 

skulle föras vidare och inte, vilket av staden framställdes som ett hotande alter-

nativ, stannade upp utan att fullbordas. För byggbolagen var det givetvis av 

intresse att aktiviteten i city fortgick. Dessutom hade goda relationer upprättats 

mellan ledande företrädare för byggnadsföretagen och den socialdemokratiska 

stadshusledningen. Den senare hade retirerat från en renodlat kommunal 

produktion av bostäder mot att få bistånd med ett för tunnelbaneutbyggnaden i 

sydväst strategiskt markförvärv i Sätra. 

Byggintressena personifierade av Sven Dahlberg, John Mattson och Bo 

Ekelund engagerade sig livfullt för city. De ledande bankerna var på olika sätt 

beroende av fortsatt aktivitet i city. Skandinaviska banken hade accepterat att 

på tomträtt uppföra sitt nya huvudkontor vid Sergels torg. Handelsbanken hade 

intressen i några av citys tomträtter dels direkt som delägare, dels som lån-

givare. Det gällde sådana stora projekt som Åhléns varuhus, som efter initiativ 

av stadens markförhandlande tjänstemän erbjudits och accepterat ett läge i 

direkt anslutning till navet i tunnelbanesystemet. Banken var också delaktig i 

finansieringen av delvis komplicerade bytesaffärer mellan Svenska Dagbladet, 

som liksom Dagens Nyheter och Expressen lämnade Norrmalm för Marieberg, 

och byggföretaget Bygg-Oleba som uppförde tre relativt stora citybyggnader på 

tomträtt. Även i byggnadsföretaget John Mattson med stort cityengagemang 

torde Handelsbanken ha haft intressen att bevaka. Staden hade också erbjudit 

dessa båda banker och byggnadsföretaget Siab, vars Sven Dahlberg var synner-

ligen aktiv i dessa turer, byggrätten för det exklusiva kvarteret mellan Sergels 

torg och Brunkebergstorg – lämpligt bland annat för hotellverksamhet. Den 

tredje storbanken, Stockholms Enskilda bank, hade konsekvent undvikit att 

engagera sig i tomträttsaffärer, men var likväl för vissa engagemang beroende av 

citysaneringens fortsättning. Det gällde dels de delvis ny- och ombyggda fastig-

heter som bankens fastighetsbolag lyckats rädda undan expropriation (se ovan), 

dels gällde det varuhuset NK,  i vilket banken tidigt erövrat ett avgörande infly-

tande i samband med ekonomiska kriser. Varuhuset var för sin verksamhet i 

högsta grad beroende av att påbörjade ingrepp i city fullbordades både för sin 

försäljning, satsningen i ett p-hus tillsammans med Skandinaviska banken samt 
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för de omfattande fastighetsköp som företogs under ledning av den expansive 

vd'n Rudolf Kalderén. 

Genom att appellera till dessa intressen lyckades det staden att förändra 

andan i handelskammarens citypolitik, som i utbyte erhöll en garanti till den 

dåvarande ordföranden Ragnar Söderberg om att kammarens hus vid Västra 

Trädgårdsgatan skulle räddas. Efter det att staden kommit överens med banker 

och byggbolag sändes planen City 62 på remiss till kammaren som i strid mot 

tidigare ställningstaganden och inte utan inre spänningar i princip stödde 

planen. I högerpartiets huvudorgan Svenska Dagbladet beskrev Gunnar Unger 

detta som att storfinansen hade gjort upp med socialdemokraternas ledare 

Hjalmar Mehr. Klart är att Mehr genom att skickligt spela på intressemotsätt-

ningar inom stadens näringsliv lyckades desarmera kritikerna från dess mest 

inflytelserika organ handelskammaren. Kammarens vice verkställande direktör 

Gösta Bohman, senare mera bekant som framgångsrik ledare för moderata 

samlingspartiet, hade envetet motsatt sig citysaneringens utbredning såväl i 

kammaren, Stockholms köpmannaförbund som i fastighetsnämnden. De intres-

sen som staden gjort upp med såg nu till att Bohman miste sitt inflytande i de 

kommunala frågorna och även det väntade avancemanget till vd för handels-

kammaren. 

Tveksamheten hos dem som i offentligheten förde debatt hade på inget sätt 

minskat under våren 1963. Den borgerliga oppositionen i Stadshuset liksom 

köpmannaförbundet behöll en stor del av sin skepsis. Även i detta läge försökte 

fristående kritiker, denna gång 39 personer, att genom ett upprop påverka 

händelseförloppet. Denna gång hade även några arkitekter, såsom Hakon 

Ahlberg och Sven Ivan Lind, undertecknat. Flera av deras kollegor hade väl-

komnat aktionen men avböjt på grund av beroendet av offentliga uppdrag. Först 

efter långdragna och intensiva förhandlingar nåddes en kompromiss mellan 

stadshuspartierna. Denna byggde på vissa moderationer i planen samt att några 

omstuderingar ställdes i utsikt. Biltunneln accepterades dock varigenom vägen 

för nästa stora ombyggnadsetapp öppnades. Endast Bengt Lind, högerpartist 

och ledarskribent på Svenska Dagbladet, yrkade på återremiss i stadsfullmäk-

tige. Den ingångna kompromissen hälsades av kulturdebattens kritiker med 

tillfredsställelse. Flera värdefulla hus ansågs nämligen räddade och de förful-

ande parkeringshusen hade fått maka på sig en smula. En utmaning som på 

inget sätt hotade citysaneringen men som likväl ändrade dess gång var striden 

om kvarteret Fyrmörsaren, där Handelsbanken, Skandinaviska banken och Siab, 

i samband med turerna runt City 62, utlovats en hotelltomt. Riksbankens chef 

Per Åsbrink uttryckte sin önskan att få nämnda tomt reserverad för bankens 

räkning. Staden gjorde allt som stod i dess makt att rubba denna disposition. 

Ansträngningarna var emellertid förgäves. Som kompensation för det uteblivna 

hotellet erbjöds Handelsbanken med Tore Browaldh som förtrogen samarbets-

partner med Mehr och Siab (Skandinaviska banken var nu inte längre med) ett 

större komplex söder om Hamngatan bestående av fyra kvarter som gavs täck-

namnet Storviggen – en anspelning på det pågående projektet att utveckla 
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stridsflygplanet Viggen. Detta skedde under högsta sekretess. Inte ens de 

ledande oppositionspolitikerna fick något veta. Den konkurrerande intresse-

sfären runt Enskilda banken hade dock på ett tidigt stadium lyckats spåra upp 

att något var i görningen och meddelade Mehr sitt intresse. En annan följd av 

stadens reträtt var, att en mellan staden och Riksbanken gemensam arkitekt-

tävlan för bankbyggnad och ett kulturhus arrangerades. 

Biltunnelns epok 

De två stora segrarna för cityprojektet under 1963 innebar att en ny fas i 

saneringen kunde börja. Det var inte längre nödvändigt att tänja argumentet 

om tunnelbanans konsekvenser till det yttersta. Nu fanns både ett enhälligt 

politiskt beslut och en uppbackning från näringslivets mest framträdande 

talesmän i Stockholm för en fortsatt radikal omvandling med en tvågrenad 

biltunnel under city som bärande element. 

Efter beslutet inträdde en tydlig avmattning i citykriget. Kritikerna hade, i 

varje fall på papperet, vunnit betydande framgångar. Men då kompromissens 

bokstav endast föreskrev omstuderingar var dess substansvärde i högsta grad 

relativt. I synnerhet var det beroende av strömningar i tiden och de ambitioner 

som cityprojektets ledning utvecklade vid 60-talets mitt. Under denna ihållande 

ekonomiska tillväxtperiod skapades förväntningar om en permanent och snabb 

storstadsexpansion. Det skedde en uppmarsch mot de rekordår som skulle 

komma att karakterisera slutet av 1960-talet, då landets samlade lokala befolk-

ningsprognoser förutsatte en förökningstakt av sällan skådat slag. Om city-

projektets eftergifter i samband med City 62 någon gång var allvarligt menade, 

förlorade de snabbt sin aktualitet när de enda problem som rymdes på dagord-

ningen gällde att skapa tillräckliga resurser för att möta den förutsatta och 

närmast hejdlösa expansionen. Den omtalade kompromissens upphovsmän, 

Yngve Larsson och Joakim Garpe, den senare socialdemokratiskt borgarråd för 

stadsplanefrågor, fördes åt sidan. Larsson försökte ihärdigt men utan framgång 

att få de utlovade omstuderingarna till stånd. 

I detta skede var flertalet förutsättningar för ett fortsatt kraftfullt genom-

förande uppfyllda. Den politiska och förvaltningsmässiga ledningen var sam-

spelt och mycket kraftfull. Det socialdemokratiska finansborgarrådet Hjalmar 

Mehr utvecklade en synnerligen intensiv arbetsstil i nära samverkan med 

tjänstemännen, framför allt Anders Nordberg, Åke Hedtjärn och Torsten 

Westman. Stadens staber av experter växte stadigt. Det kommunalekonomiska 

läget var relativt ljust även om många expansiva verksamheter konkurrerade om 

tillgängliga resurser. Den framtida efterfrågan på tomträtter uppfattades inte 

som något problem och den första sammanhängande etappen av det nya city 

började bli klar. När förslag om en omfattande zonexpropriation framlades kort 

tid efter att planbeslutet fattats, väckte det viss förundran att även de fastig-

heter som undantagits i kompromissen inkluderats. Försäkringarna om att det 

endast skett som en beredskapsåtgärd lugnade inte helt Sven Johansson (H), 
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som i fullmäktige vädrade känslan av att ha blivit lurad. Kritikerna var tillbaka-

tryckta och några allvarliga opinionsstörningar kunde inte skönjas. Dessutom 

fick staden i stort sett de tillstånd man begärde av statliga instanser, dock med 

någon ransonering av krediten. Men det fanns ett svårforcerat hinder. Staten 

och riksdagen hade stora egenintressen i cityområdet, som markägare och 

lokalnyttjare. Riksbankens markreservation vid Brunkebergstorg spräckte 

stadens cirklar i området söder om Sergels torg. Den centrala statsförvaltningen 

expanderade snabbt och det rådde stor osäkerhet om framtida lokalbehov och 

lokaliseringar. Samtidigt började riksdagen se över sin byggnadsfråga inför en 

eventuell konstitutionell förändring från två- till enkammarriksdag. Statlig mark 

som staden önskade förvärva kom att för långa tider ligga som olösta förhand-

lingsfrågor eller vilande ansökningar om expropriationstillstånd. I grunden 

gällde konflikten mellan staden och staten skilda strategiska intressen. För 

staden var det angeläget att så snabbt som möjligt fullborda omvandlingen och 

få ett ekonomiskt och trafikmässigt fungerande city till stånd. Staten däremot 

önskade hålla så många alternativ som möjligt öppna inför de stora och oklara 

lokal- och lokaliseringsproblem som tornade upp sig. 

Staden agerade mycket intensivt och på flera fronter för att undanröja det 

statliga motståndet, men också för att föra vissa strategiska kombinationsaffärer 

till avslut. Ledande spelförare var Mehr, assisterad av tjänstemännen. De båda 

vidtalade företagen i Storviggenprojektet förklarade sig, efter stadens förfrågan, 

beredda att ta hela exploateringen, omfattande fyra kvarter, under förutsättning 

att driften av hotelldelen kunde ordnas. Vid sidan av detta skulle det nya stor-

kvarteret innehålla butiker, kontor och parkeringshus. Stadens ledning önskade 

se SAS  som hotelloperatör. Bolaget tackade dock efter väl tilltagen betänketid 

nej till erbjudandet. Då till SAS konkurrerande intressen (Intercontinental inom 

Pan Am-koncernen) godkändes av staden önskade SAS emellertid ompröva 

beskedet och tackade nej till erbjudanden om samarbete på lika villkor med 

konkurrenten. Dessa komplicerade turer bidrog till en långvarig osäkerhet om 

detta centralt belägna exploateringsområde. SAS'  agerande ska ses mot bak-

grunden att det vid denna tid var svårt att nå lönsamhet i stora hotellprojekt 

under inledningsfas, att SAS manövrerade för att hålla en konkurrent utanför 

hemmamarknaden och att den privata sidan av de svenska ägarintressena inom 

SAS,  nämligen Wallenbergsfären med Stockholms Enskilda bank som styrnav, 

inte hade något emot att sätta käppar i hjulet för ärkerivalen Handelsbanken. 

För staden, i synnerhet för Mehr som djupt engagerat sig i frågan, var det en 

missräkning att projekt Storviggen inte kunde redovisas i kampanjen inför 

kommunalvalet 1966. På direkt fråga från Mehr svarade Sven Dahlberg, att 

förhandlingarna med den amerikanska hotellkedjan ännu inte var i hamn. 

Arkitekttävlingen om kultur- och riksbankshus orsakade ett annat streck i 

räkningen. Tävlingsreglerna var utformade så, att den gamla stridsfrågan om att 

föra den stora nord–sydliga Sveavägen förbi Sergels torg och vidare mot Ström-

men och Slottet för överblickbar tid skulle begravas. Uppgiften innebar näm-

ligen att gestalta den södra fonden av detta gaturum. För att desarmera de 
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byggnadsbevarande intressena föreslogs ett nytt kulturhus inkräkta på det av 

staten ägda Presiska huset från 1600-talet. Till cityprojektets förtrytelse kom ett 

förslag av arkitekttrion Erskine-Geisendorf-Tengbom, som radikalt bröt mot 

tävlingsreglerna och prövade en nedsänkt piazzaförbindelse mellan Sergels torg 

och Strömmen, att röna störst uppmärksamhet bland tävlingsförslagen. I pris-

kommittén verkade bland andra Yngve Larsson för att detta förslag skulle ges 

en seriös prövning, nog delvis som en reaktion mot den nonchalans kompro-

missen om City 62 hade vederfarits. Citydebatten tog ny fart i dessa frågor och 

en talför opinion krävde närmare studier av alternativförslaget. För cityprojektet 

var det livsavgörande att snabbast möjligt kunna föra det störande förslaget åt 

sidan. Tidsödande omstuderingar hotade det ännu hemliga Storviggenprojektet 

för vilket projektering och förhandling ägnats flera år. Först en god tid efter att 

de borgerliga politikerna övertagit makten i Stadshuset genom seger i 1966 års 

kommunalval blev det allmänt känt, att den offentliga debatten förts på falska 

premisser. Den tidigare så kraftfulla politiska ledningen mattades i och med 

maktskiftet. En tid av instabilitet inträdde. Missnöjet med trafik- och stadsbygg-

nadspolitiken tilltog. Flera unga kommunfullmäktige, inte minst inom Folk-

partiet, var starkt kritiska. Stadsbyggnadsborgarrådet Nils Hallerby sökte under 

en kortare tid alternativ. Möjligheterna att byta färdriktning framstod som 

begränsade, i synnerhet som stadens förvaltningar starkt drev den citylinje som 

sedan 1958 kommit att ta sig alltmer expansionistiska uttryck. Till detta kom 

också att flera uppgörelser med privata intressen var inne i känsliga lägen som 

inte tålde politiskt vankelmod. I syfte att ta 'en sista strid' om citypolitikens 

inriktning presenterade förvaltningen en ny översiktsplan sedermera känd som 

City 67. 

Relativt snart slöt den nya borgerliga majoriteten, i vart fall dess ledande 

skikt, upp kring en fortsatt expansiv citypolitik pådriven av en intensiv social-

demokratisk opposition. Fotad i allt brantare befolkningsprognoser kom 

cityplanen att uppvisa en tidigare aldrig skådad skala. Fram till år 2000 förvän-

tades regionen dubbla sin folkmängd eller öka från 1 ,3 miljoner 1968 till 2,5–2,6 

32 år senare, allt enligt en PM av dåvarande förste sekreteraren vid general-

planeberedningens kansli Åke E. Andersson. Planen innebar att inom ett 

relativt begränsat område (174 ha), dit lejonparten av den avancerade kontors- 

och detaljhandelsverksamheten koncentrerats och dit knutpunkterna för den 

lokala och nationella spårtrafiken förlagts, skulle under en period om cirka 

femton år inte mindre än 51 procent av fastigheterna omfattande 43 procent av 

tomtytan och 41 procent av våningsytan rivas och ersättas med ny bebyggelse. 

Under sin dittillsvarande existens hade cityprojektet klarat av att påbörja och 

i vissa fall också slutföra regleringar motsvarande 15, 13 och 11 procent av fastig-

hetsbestånd, tomt- respektive lokalyta. Byggnadsmarken (exklusive parkerings-

hus) inom området skulle reduceras med 28 procent medan den totala vånings-

ytan avsågs bli oförändrad. Kommunikationsytorna (områden för bil-, järnvägs- 

och gångtrafik samt parkeringshus) skulle komma att uppgå till 151 procent av 

tomtmarken och 55 procent av den totala markytan. Som en konsekvens av 
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detta skulle exploateringstalet för de delar av city som berördes av sanerings-

projektet stiga från i genomsnitt 3,4 före till 6,4 efter regleringen. Betydande 

trafikytor skulle tillkomma genom breddningar/nyanläggningar av en rad gator 

och trafikleder. Cityprojektet, till de delar som ännu ej påbörjats 1967, beräk-

nades gå löst på inte mindre än 5 miljarder (sju gånger mera i 1997 års penning-

värde) varav nybebyggelsen svarade för inemot 3, gatukostnaderna för cirka 0,7 

och resterande dryga 2 avsåg fastighetsförvärv, evakuerings- och rivningskost-

nader, utrednings- och projekteringskostnader samt ränteutgifter under avriv-

ningstiden. Utöver detta tillkom kostnader för det tredje tunnelbanesystemet. 

Avsikten var att stadens markkostnader till väsentlig del skulle bäras av tom-

trättshavarna, som alltså förutom de närmare 3 miljardernas byggkostnader 

också skulle förränta ytterligare drygt 1 miljard. 

Vid tiden för den nya cityplanens slutbehandling kontaktades staden av flera 

privata intressenter – fastighets-, entreprenad- och försäkringsbolag. Det var 

fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden med i detta sammanhang aktuella fastig-

heter vid Biblioteksgatan, direktör Sven Zetterberg och John Mattson Byggnads-

aktiebolag med intressen i kvarteret Boken, där även Zetterbergs hälftenägda 

Carlton Hotell ingick, Livförsäkringsbolaget Thule (då redan en del i Skandia-

koncernen) med intressen i kvarteret Oxen Mindre samt slutligen Almqvist & 

Wiksells Boktryckeri AB med fastighet vid Gamla Brogatan, som önskade bygga 

efter de nya planerna men slippa tomträtten. Tillfället var väl valt eftersom 

efterfrågan på tomträttsmark och lokaler minskade kraftigt i city, samtidigt som 

den politiska ledningen var instabil, och med ett högerparti som var klar mot-

ståndare till fortsatta tomträttsaffärer. Någon framgång för företagen blev det 

ändå inte. 

Som en liten eftergift till de miljömedvetna kritikerna inom och utanför 

fullmäktige drev den borgerliga majoriteten igenom att trafikpolitiken skulle 

omprövas. Några konsekvenser för de delar av saneringen som stod närmast i 

tur skulle beslutet, efter en socialdemokratisk aktion, inte tillåtas ha. Trafik-

apparatens dimensionering var en nyckelfråga i citypolitiken. Regleringsan-

språkens kraftiga ökning från City 62 till 67 motiverades huvudsakligen av ett 

stort trafikgenombrott i områdets norra del. Även parkeringshusens lokalisering 

och utformning var starkt styrande inslag i planerna. 

En i samband med översiktsplanen störande fråga var riksdagens framtida 

lokalisering. Det fanns flera förespråkare för en flyttning till södra delen av 

Nedre Norrmalm. Redan en arkitekttävling på detta tema, så som föreslogs, 

skulle allvarligt rubba de tidsplaner som stadens förvaltning upprättat. Bland 

annat skulle en tävling fördröja och eventuellt också förhindra delar av Stor-

viggenprojektet. De ledande tjänstemännen inom cityprojektet var starkt emot 

att staden skulle tillstyrka en tävling utanför snäva gränser. På samma linje var 

socialdemokraterna och efter hand också högerpartiet, för vars ställningstag-

ande kontakterna mellan partiets ledare borgarrådet Gösta Agrenius och bygg-

intressen i Storviggenprojektet spelade en viss roll. För ett större tävlingsom-
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råde tog Folkpartiet och Kommunisterna ställning liksom stadsbyggnadsdirek-

tören Göran Sidenbladh. 

Riksdagens lokalbehov kom dock att spela en annan och mycket positiv roll 

för cityprojektet. Redan till 1971 behövdes en provisorisk lokal som skulle kunna 

rymma den nya enkammarriksdagen. Genom en mycket aktiv insats, i första 

hand av Åke Hedtjärn, lyckades det staden att koppla detta behov till det 

kulturhus som avsågs att byggas på södra sidan av Sergels torg efter det 

segrande förslaget i arkitekttävlingen av Peter Celsing. Poängerna för staden 

med detta rekordsnabba bygge var flerfaldiga. Det nya cityt hade under decen-

nier avslutats med reklam tapetserade brandgavlar uppe på åsen söder om 

Sergels torg. Med de statliga investeringsavgifter som gällde vid detta tillfälle 

hotade ett totalt byggstopp i city. Det var också ovisst om och när staden skulle 

få tillräckliga ekonomiska resurser för att bygga och driva kulturhuset. Genom 

avtalet med riksdagen befriades staden från investeringsavgifter för alla till 

projektet anknutna byggnadsföretag. Riksdagens långtidskontrakt gjorde 

satsningen mindre riskfylld och den 1600-talsbyggnad som tidigare nämnts 

släpptes nu av staten för rivning. Utan denna uppgörelse är det ovisst när 

torgets avslutning mot söder skulle ha blivit utförd. Den exceptionella brådskan 

i detta projekt användes också som påtryckningsmedel för att snabba upp den 

politiska processen. Som entreprenör anlitades ett konsortium – Parlamentet – 

bestående av Skånska Cementgjuteriet, John Mattson och Siab. Den synnerligen 

komplicerade uppgiften som byggledare axlades av Lennart Rudin. Vd för 

projektet var Eric Snibb, Siab. 

Hemlighetsmakeriet om Storviggen väckte en oerhörd irritation. Därför 

mötte också ett förslag att öka byggnadshöj den, motiverat av hotelldelens 

driftekonomi, omfattande protester såväl inom som utanför stadshuset. Leda-

möter från samtliga partier obstruerade i byggnadsnämnden, bland dem folk-

partisten Eva Remens som senare tvingades avgå. En annan fråga som djupt 

upprörde sinnena var ett förslag att riva några 1800-talshus i jugend-rokoko och 

franskinspirerad stil vid Kungsträdgården. Dessa så kallade Sagerska hus hade 

enligt de flesta tolkningarna av kompromissen om City 62 räddats undan riv-

ningsvågen. Genom en bytesmanöver ställde cityprojektet en ytterligare för-

bankning av Sergels torg mot bevarandet av dessa hus. Kreditbanken hade 

sedan länge sökt läge för ett nytt huvudkontor. Samtidigt hade banken stora 

problem med de skakiga affärerna i byggnadsföretaget Samuelsson & Bonnier. 

Bankinspektionen anmärkte regelmässigt mot den stora riskexponeringen hos 

bankens förbindelser med bolaget. Genom att förvärva bolagets tomträtt i femte 

höghuset för ombyggnad till nytt huvudkontor, samtidigt som bolaget erhöll 

det gamla huvudkontoret vid Norrmalmstorg som byggnadsobjekt, löste banken 

därför flera problem. Staden agerade hårt och generöst för att förmå banken 

acceptera ett nybyggnadsprojekt i kvarteret Hästen norr om Kungsträdgården. 

Avtal gick här reellt om än ej strikt formellt före plan och husen revs sedermera. 

En betydelsefull bevekelsegrund för cityprojektets handlande i detta samman-

hang var att hålla efterfrågan uppe. Vid en ombyggnad skulle ett betydande 
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nyexploateringsintresse ha bortfallit. Att staten var ägare till banken var en 

extra poäng i tider av investeringsavgifter och byggnadsregleringar. De mani-

pulativa turer som resulterade i rivningen av husen har efter kvartersnamnet 

kallats ”Sagan om Hästen” och skapade en mycket förbittrad stämning och ökad 

kritik mot citysaneringen. 

I avgörande voteringar lyckades de ledande politikerna som hade att bära 

ansvaret för stadens långsiktiga utfästelser och värna stadens ekonomi samla 

tillräckliga majoriteter för att driva projektet vidare. Vid flera tillfällen förekom 

emellertid protester och bordläggningsbeslut. Det mest drastiska förslaget kom 

från Centerpartiet, som förordade en nedläggning av generalplaneberedningen, 

det vill säga den instans som samordnade stadens citypolitik. 

Mot slutet av 196o-talet minskade efterfrågan på de utbjudna tomträtterna. 

Till en del var detta en följd av kännbara investeringsavgifter på byggnadsinves-

teringar av ifrågavarande typ. Flera intressenter gick ur långt drivna förhand-

lingar. Bland dessa fanns konsortiet bakom Storviggenprojektet, Johnson-

koncernen, med vilken staden under flera år fört resonemang om det stora kvar-

teret Oxen Större, och staten på vars uppdrag staden förvärvat fastigheter i 

södra Klara. Staten accepterade inte parkeringskraven i stadsplanen. Den bil-

tunnel som anlades under city var sammanbyggd med de nya huskropparna. Då 

ingen intressent stod att finna tvingades staden att på egen risk driva igång 

byggandet och hoppas på att objekten, mer eller mindre långt komna, skulle gå 

att avyttra. Dessa förhoppningar kom emellertid på skam. Endast genom 

kraftiga avgäldsrabatter och/eller omfattande och långvariga hyresgarantier 

kunde tomträttshavare vinnas för nya projekt i erforderlig omfattning. Särskilt 

stora kommunala åtaganden krävdes för parkeringsanläggningar. Det första 

rabatterade avtalet under denna fas träffades 1968 för hotell Sheraton vid Tegel-

backen. Staden hade i samarbete med SARA-bolaget under lång tid projekterat 

för hotellet men bolaget klev av på ett sent stadium. I fallet Sheraton frångick 

den socialdemokratiska minoriteten den grundläggande uppläggningen inom 

citysaneringen och föreslog att staden skulle engagera sig som byggherre för 

utarrendering av hotellet. Bland de företag som återfanns bland tomträtts-

havarna på rabatterade och garanterade villkor var i flera fall byggnadsfirman 

Samuelsson & Bonnier och Stockholms sparbank samt andra företag inom 

sparbankssfären. Till en början hyste man inom cityprojektet ingen större oro. 

Svårigheterna antogs vara uttryck för kortvariga konjunkturproblem, men 

sommaren 1969 började reservationer om den framtida efterfrågan på citylägen 

insmyga sig till och med i förvaltningens egna utlåtanden. Trots detta drevs en 

offensiv rivningspolitik som innebar att enorma arealer under flera år kom att 

ligga avröjda mitt i city. 

Stadens ekonomiska läge blev under 1960-talets sista år synnerligen an-

strängt. Stora underskott, höga räntor och svårigheter att låna bidrog till att 

engagemanget i city kändes alltmer betungande. Trots detta och trots den 

utbredda och ihärdiga kritiken från intellektuella, aktivister och även så kallade 

vanliga medborgare var det i de ledande kretsarna inte mycket tal om att city-
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projektet skulle omprövas. Hösten 1970 återtog socialdemokraterna med Mehr i 

spetsen ledningen i Stadshuset. Han deklarerade att citypolitiken skulle ligga 

fast även om tidsschemat fick förskjutas av hänsyn till ekonomiska realiteter. 

Detta var också vad näringslivets företrädare i handelskammarens skepnad 

förväntade sig av staden. En långsiktighet i stadens agerande påfordrades med 

hänvisning till de förutsättningar under vilka företagen i city gått in i sina 

engagemang. Dessa opinionsyttringar till stöd för citysaneringen kunde emel-

lertid inte växlas in i ekonomisk uppbackning. Dylika risker skulle ha burits av 

enskilda företag och sådana chanstagningar lockade föga. 

Stads- och trafikplanerna kritiserades alltmer intensivt mot slutet av 1960-

talet. Nya metoder för opinionsbildning som massmöten, demonstrationer och 

direkta aktioner blev allt vanligare. Denna nya stadsrörelse hade till att börja 

med framgångar och lyckades förhindra vissa gatugenombrott i innerstaden – 

det första vid Karlbergsvägen i Vasastaden. Vid detta spelade pressen en delvis 

ny roll genom att även journalister mer eller mindre öppet lierade sig med 

aktivisterna. Även cityfrågorna drog till sig stor uppmärksamhet. En områdes-

plan för Brunkebergstorg samlade betydande och talföra skaror åhörare till 

fullmäktiges behandling i maj 1970. Striden för ett bilfritt city förlorade man 

dock. Någon månad senare uppdagade en aktivist inom organisationen Alter-

nativ Stad att nya planer för Kungsträdgården var under utarbetande. Dessa 

innebar bland annat att flera träd skulle fällas i parken, bland dem en alm-

dunge, för att ge plats åt en mycket stor underjordisk biljetthall för tunnelbana. 

Hos aktivisterna ägnades denna fråga ingen större uppmärksamhet. Däremot 

reagerade bland andra Torsten Westman inom stadsbyggnadskontoret och lät 

utarbeta några alternativa planer för att pröva om almarna skulle kunna räddas. 

Man ansåg detta vara möjligt. En annan uppfattning hade emellertid gatukon-

toret som i samarbete med trafikbolaget projekterat biljetthallen, en av de 

största i sitt slag, med stora ytor för kommersiella ändamål. Trafikbolagets vd 

Helge Berglund hörde till de ivrigaste anhängarna av stora och förväntat lön-

samma uthyrningslokaler. Konflikten mellan förvaltningarna väckte miljöakti-

visterna. Inläggen i pressen och de politiska församlingarna var många och 

animerade. Men även denna gång lyckades det cityprojektet att vinna en 

betryggande majoritet i fullmäktige med samtliga socialdemokrater som det 

viktigaste styrkebältet. De som förde almfällningens talan var dock påtagligt på 

defensiven och beklagade att några realistiska alternativ som kunde rädda 

almarna inte förelåg. Mycken folklig vrede och förtvivlan hade fått sitt uttryck i 

denna symbolfråga, som inte i första hand gällde dungen i Kungsträdgården 

utan hela stadsbyggnadspolitiken och dess flagranta brist på lyhördhet inför en 

bred folkopinion. 

Sammanbrott och efterspel 1971–1978 

Kritiken mot storstaden, mot brott, droger och miljöförstöring vann anklang i 

allt vidare kretsar. Även ledande politiker från samtliga partier agiterade för 
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minskad bilism i innerstaden, något som varit otänkbart bara några år tidigare. 

Citypolitiken med fortsatta rivningar för gatuvidgningar och nybyggnadsprojekt 

ifrågasattes i fallmäktige under våren 1971. En av de yngre folkpartisterna, 

Staffan Thorsell, som också agerat mot almfällningen interpellerade parti-

brodern, fastighetsborgarrådet och oppositionsledaren Per-Olof Hanson i 

frågan. Denne förordade i mars 1971 en omprövning av citypolitiken, något som 

socialdemokraternas ledare Mehr menade att majoriteten redan hade påbörjat 

men samtidigt inte kunde komma i fråga enligt Hansons recept. Detta föran-

ledde handelskammaren att under Lars-Erik Thunholms ordförandeskap 

begära, att staden skulle fullfölja den citypolitik varom man tidigare kommit 

överens. För de företag som satsat i city var detta av stor betydelse eftersom de 

gått in under de förutsättningar som staden förespeglat. 

Stadsplanen som skulle besegla almarnas öde var under våren på väg mot 

fastställelse. Aktivisterna hade dock på inget sätt givit upp frågan. Genom 

överklagande hade det lyckades dem att få planen prövad av regeringen, vars 

expertorgan Planverket med generaldirektören Lennart Holm i spetsen föreslog, 

att de delar som berörde almarna skulle undantas från fastställelse. Regeringen 

godkände emellertid planen. Föranstaltningar om trädens fällning gjordes i maj 

månad samtidigt som de slog ut i sin första skira vårgrönska. Poliser och motor-

sågsmän samlades till nattlig aktion. Dock höll Alternativ stad ständig vakt i 

Kungsträdgården och kunde samla omkring tusen personer vid tretiden på 

morgonen den 12 maj 1971 då attacken mot träden inleddes. Efter handgemäng 

avbröts operationen då polisbefälet inte ansåg den kunde fullföljas utan fara för 

liv. Denna seger utlöste häftiga känsloreaktioner. Almvännerna fick ett massivt 

opinionsstöd med folkfest flera dagar under träden. Evert Taube sände lyck-

önskningar, operakören sjöng i sympati från sin veranda och medier världen 

över rapporterade från ”the battle of the alms”. Flera fullmäktigeledamöter före-

slog att olika räddningsaktioner skulle prövas och de ledande stockholmspoli-

tikerna med Mehr och Gunnar Hjerne (FP) i spetsen fördömde tilltaget som 

djupt odemokratiskt. Särskilt Mehr kom att hårt engagera sig för principen att 

ingen har rätt att sätta sig upp mot i demokratisk ordning fattade beslut. För 

honom, liksom för almvännerna, var det principen inte träden som var huvud-

saken. Följaktligen borde, enligt Mehr, almarna fällas så snart detta var möjligt. 

Denna hårda linje kunde dock inte upprätthållas. Förre stadsbyggnadsborgar-

rådet Hallerby hörde till dem som var öppna för en omprövning. När inte alla 

helhjärtat slöt upp bakom Mehrs principfasta linje var denna svårare, för att inte 

säga omöjlig, att driva. Han blev i växande grad en belastning för sitt parti. 

Riksdagsmän på stockholmsbänken som bland andra Anita Gradin uttryckte 

oro. Mehr erbjöds och accepterade, med övertalning, posten som landshövding i 

Stockholm och lämnade Stadshuset med utgången av september 1971. Villkoren 

för citypolitiken liksom för stadsbyggandet i stort förändrades radikalt och för 

decennier med reträtten i almfrågan. Den förda politikens trovärdighet var 

förverkad. 
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Vad som nu förestod var att rädda mest möjligt av de delprojekt staden gått 

in i. Vid sidan av almarna, som kunde sparas genom att tunnelbaneuppgången 

flyttades, var de enorma kratrarna i stadens mitt de mest graverande och 

uppenbara tecknen på stadens prekära läge. Efterfrågan på kontors- och 

affärslokaler var mycket låg. Regionen uppvisade för första gången på över 50 år 

en negativ befolkningsutveckling. För att alls få de avrivna arealerna bebyggda, 

bland annat de ovanpå biltunneln, tvingades staden att gå in med sänkta 

avgälder och långvariga hyresgarantier. Det gällde till exempel i förhållande till 

Samuelsson & Bonnier och dess moderbolag, fastighetsbolaget Centrumfastig-

heter, Stockholms sparbanknärstående bolag samt till Birger Gustavssons 

Portalen, som i detta skede gjorde entré i city efter att mestadels ha varit aktivt i 

förorterna. 

Särskilda svårigheter erbjöd de båda största nybyggnadsprojekten. Det gällde 

dels det ovan redovisade så kallade Storviggen med byggnadstekniskt samman-

hängande delar av intilliggande kvarteret samt ett stort kvarter vid den östra 

biltunnelgrenens mynning i den nordöstra delen av planområdet, ursprungligen 

avsett för Johnsonkoncernen. Åke Hedtjärn, som skulle lämna sin post med 

pension under hösten 1972, arbetade intensivt för en lösning av Storviggen-

projektet. Försök att med stadens bolag som byggherre arrendera ut hotell-

rörelsen till SAS och/eller SARA misslyckades. Inte minst var det finansborgar-

rådet Albert Aronson och finanssekreteraren Sven Hansson som motsatte sig 

detta arrangemang. De kommunala bolagen försvagades kraftigt under dessa år 

och ansågs därför inte böra exponera sig för ytterligare risker. Till detta kom ett 

ideologiskt motstånd från den borgerliga oppositionen. De tillfrågade hotell-

bolagen visade inget bestående intresse för saken. Däremot kunde sparbankens 

Hugo Caneman vinnas för ett projekt, där banken närstående bolag fungerade 

som byggherre för hela anläggningen under jord samt en mindre del ovan jord 

mot att staden, så som blivit brukligt, förhyrde hela komplexet på tio år mot en 

avgift baserad på byggkostnaderna. Genom konstruktionen garanterades tomt-

rättshavaren en tillfredsställande avkastning under hyrestiden. Det lyckades 

Hedtjärn att presentera huvudkonturerna i en uppgörelse innan han lämnade 

sitt värv. Sparbanken skulle etablera sig med huvudkontoret invid Storviggen 

och landets största byggbolag, Skånska cementgjuteriet, kunde engageras i 

skepnad av dotterbolaget Ohlsson & Skarne. Planerna på ett storhotell skrin-

lades definitivt våren 1973 då Sparbankernas bank tecknade sig för den aktuella 

tomträtten med avsikten att där placera den egna verksamheten. Under flera år 

fortgick förhandlingarna om tomträtterna och Galleriasamfälligheten, varunder 

staden fick finna sig i att successivt acceptera försämrade villkor. 

Den ekonomiska belastningen av dessa rabatter och garantier var besvärande 

för den kommunala ekonomin, som åren 1970 och 1971 befann sig i ett mycket 

prekärt läge. Staden kom att för mycket lång tid framåt kraftigt växla ner sitt 

investeringsprogram. Det var med andra ord knappast möjligt och i vart fall 

oattraktivt att fortsätta en expansiv markpolitik i city. Med en svag efterfrågan 
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och ett mycket stort lokalutbud de närmaste åren förväntades balansen på 

lokalmarknaden i city kunna nås först långt in i framtiden. 

Staden fullföljde i fortsättningen endast undantagsvis de expropriationer man 

sökt och erhållit tillstånd för. Det omfattande programmet för parkeringshus 

skrinlades, då den blygsamma volym som byggts inte kunde fyllas med kunder. 

Även de trafikgenombrott som sedan begynnelsen och efter hand allt mera 

storvulet var en av de viktigaste retoriska drivkrafterna bakom cityprojektet 

förblev ofullbordade. Sveavägen drogs visserligen ner till Sergels torg vid 

Klarabergs- och Hamngatan. Dessa båda gator har dock inte förts vidare som 

planerat. Klarabergsgatan ansluter inte i väster till Norr Mälarstrand. Trafiken 

silas istället in på Kungsholmens gamla gatunät. I öster har Hamngatan inte 

breddats förbi Norrmalmstorg. I södra delen av city skulle Jakobsgatan spela en 

väsentlig roll i de öst–västliga kommunikationerna. En byggnad räddad från 

rivning 1972 och upprustad hindrade den avsedda sträckningen mot öster över 

Kungsträdgården. Detta var en revansch för Lars Almström, tjänsteman vid 

handelskammaren och moderaternas representant i fastighetsnämnden. I 

början av 1960-talet hade han med växande skepsis varit med om kammarens 

kursomläggning i city. Jakobsgatans passage mot väster stängdes efter intensiva 

rivningsprotester på 1980-talet genom att en byggnad vid Brunkebergstorg 

renoverades för regeringskansliets räkning. Därigenom blev en mycket omdis-

kuterad och genomförd breddning av Regeringsgatan söder om Hamngatan 

meningslös ur trafiksynpunkt. Den sedan länge planerade och omstridda bil-

tunneln kom till utförande och öppnades 1976. Den östliga grenen togs i bruk 

1979, men gavs ingen planfri fortsättning mot Östermalm så som avsetts. De 

stora öst–västliga lederna genom eller utanför citys norra del kom ej till utför-

ande. De överdrivna dimensionerna på Barnhusbron från Kungsholmen mot 

den aldrig utförda Tegnérgatsleden skvallrar om 196o-talets storvulna trafik-

planer. 

De hus som staden förvärvat men som på grund av ändrad inriktning av 

citypolitiken inte kunde rivas försåldes till privata intressenter eller kommunala 

bolag, medan marken uppläts med tomträtt. I flera fall föreskrev staden 

bostadsanvändning för såväl gamla som nybyggda hus. I andra fall då fastig-

heterna var i privat ägo kunde staden genomdriva upprustning av äldre hus 

med hänvisning till gällande stadsplaner. Dessa, utformade under 1920- och 

1930-talen, medgav ingen ökad utan vanligen minskad byggnadsrätt vid nybe-

byggelse. Staden kunde därför, utan att drabbas av långtgående ersättningskrav, 

påfordra upprustning mot att acceptera den existerande byggnadens våningsyta. 

Den sista stora byggrätten kopplad till den östra biltunnelns mynning hade 

under lång tid legat utan intressent. När en uppgörelse med Sahlénrederiet blev 

klar i juni 1974, innehöll den en stor sensation i citypolitiken. Staden avhände 

sig nämligen äganderätten till en välbelägen nybyggnadstomt i city. Uppgörel-

sen presenterades som ett markbyte men var både formellt och reellt en mark-

försäljning. Därmed hade en för citypolitiken och för stadens markpolitik 

överhuvud sedan 1938 helig princip frångåtts. Ytterligare ett steg från det fasta 
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mönster som utvecklades inom citysaneringen togs då tomträtter utlämnades 

till anbudsgivning. Detta skedde första gången 1979, vilket föranledde social-

demokraternas protest. 

Den kommunala ledningen för cityprojektet hade, både på den politiska och 

förvaltningsmässiga sidan, kommit att upplösas. Mehr, den politiskt mest ener-

giske citykämpen, försvann hösten 1971. Hans efterträdare, Aronson, tillhörde 

dem som inom det socialdemokratiska partiet i början av 1960-talet förordat en 

satsning på förortscentrum i stället för city. Han var fullständigt osentimental i 

förhållande till cityprojektets visioner och sökte praktiska lösningar på stadens 

stora ekonomiska problem. Åke Hedtjärn lämnade fastighetskontoret hösten 

1972. Anders Nordbergs inflytande begränsades drastiskt och efter hans avgång 

som chef för generalplaneberedningens kansli avvecklades såväl beredning som 

kansli. Det hade nämligen, efter mer än två decennier, befunnits att konstruk-

tionen var olaglig. Torsten Westman, den yngste av de tre nyckeltjänste-

männen, omorienterade sig relativt enkelt och var tidigt öppen för nya 

synpunkter. 

Successivt, och med början redan 1968, vittrade den enhetliga exploaterings-

modell som utvecklades 1952 sönder under trycket av vikande efterfrågan på 

tomträtter och lokaler i city, av en försvagad kommunal ekonomi som omöjlig-

gjorde en fortsatt konjunkturöverbryggande insats och av en häftig och utbredd 

kritik och vrede mot den förda politiken samt en ökad skepsis mot det bilkon-

cept som var en central ingrediens i citypolitiken. De privata intressen som 

redan var bundna till city sökte via handelskammaren verka för en fortsatt 

expansiv politik inte minst för att de önskade se en fullbordan av de projekt som 

påbörjats. De var dock inte beredda att ikläda sig några ytterligare affärsrisker 

för att driva cityprojektet vidare. Nya privata engagemang skedde endast mot 

långtgående ekonomiska garantier från stadens sida. 

Det skulle ta flera år innan den sedan decennier nedärvda synen på 

cityproblematiken kunde ersättas med något nytt. Steg för steg övergavs de 

bärande principer som legat fast under 1950- och 1960-talen. Framtids-

perspektiven försköts radikalt. Man väntade sig inte längre att city skulle bli 

styrnav i en ständigt snabbväxande region med 2,5 miljoner människor redan 

vid sekelskiftet 2000. Av de 52 hektar som skulle totalsaneras enligt City 67 var 

det endast 24 som förverkligades. Planeringsstilen ändrades också radikalt. I 

stället för hemlighetsfulla förhandlingar och långtgående bindningar innan 

formella beslut fattades kännetecknades 1970-talet av breda samråd. En samlad 

föreställning om framtidens city och trafiksystem kunde kodifieras av full-

mäktige först 1978. Resultatet blev att inga flera stora trafikgenombrott skulle 

accepteras, bilismen borde dämpas i innerstaden, inslaget av bostäder i city 

skulle öka, gamla hus skulle om möjligt rustas upp, koncentrationen av kontor i 

city borde inte öka. Intressenter skulle istället anvisas förortslägen, och antalet 

parkeringsplatser skulle inte ökas utöver de ca 12 000 som redan fanns. 
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Mot slutet av 1970-talet var balansen på lokalmarknaden i city återställd. 

Regleringen av lokalhyrorna hade avvecklats 1972. Hyrorna rörde sig därför 

uppåt. Något uppsving var inte väntat. Läget i city föreföll stabilt. 

Vinnare och förlorare 

Med det sena 1980-talet kom en radikal scenväxling i city. Trafiken växte och 

kontorshyrorna sköt i höjden. Det blev ekonomiskt mycket intressant att göra 

fastighetsaffärer. Flera fientliga uppköpsförsök med blandad utgång förekom. 

Fastighetsförädling med utsikter om fabulösa vinster blev tidens lösen samtidigt 

som en ny typ av förhandlingsplanering, med initiativ och resurser koncentre-

rade på den privata sidan, tog fart. De som engagerat sig med tomträtt i city – 

oavsett om den skett med eller utan kommunala subventioner – kunde realisera 

stora vinster, i synnerhet som Högsta Domstolen bestämt att tomträtts-

avgälderna inte skulle räknas upp snabbare än vad som svarade mot 

normalavkastning på realvärdesäkra investeringar. En av hörnstenarna i city-

saneringen hade därigenom visat sig vara en ren illusion. Att staden genom 

tomträtten skulle kunna tillgodogöra sig markvärdesstegringen i city visade sig 

inget annat vara än en from förhoppning. Övervärdena kröp nämligen, med 

H D 'S  lagtolkning, in i nyttjanderätten. Även de som förvärvade kvarteret Oxen 

Större – Saléninvest, John Mattson, Tomas Fischer, Erling Persson med flera – 

gjorde en god affär. Inte ens det kraftiga värdefallet på fastigheter i början av 

1990-talet, som utlöstes av konkursen i finansbolaget Nyckeln, förmådde utra-

dera detta positiva resultat för dem som varit city trogna under lång tid. Att 

situationen blev en annan för dem som klev in i city när priserna låg på topp 

säger sig självt. Även om de stora vinsterna gått staden förbi har citysaneringen 

inte givit upphov till några förluster. Trots stora och långvariga oräntabla gropar 

pekar kalkyler över hela projektet på en real avkastning på omkring 1 procent 

per år för stadens investeringar. 

Persongalleri 

Arkitekten Hakon Ahlberg tillhörde de kritiker som försökte begränsa 

citysaneringens omfattning. 

Borgarrådet Gösta Agrenius’ (H) kontakter med byggarna spelade en viss roll för 

hans försvar för Storviggenprojektet. 

Stockholms Byggmästareförenings vd, Anders Ahlén, representerade högern i 

stadsfullmäktige och ville dra ner Sveavägen till Gustaf Adolfs torg. 

Lars Almström, tjänsteman vid Handelskammaren och moderat ledamot av 

fastighetsnämnden, var kritisk mot kammarens kursomläggning i frågan om 

cityplaneringen. 
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Åke E. Andersson, sedermera professor och framtidsforskare, arbetade fram 

expansiva befolkningsprognoser vid generalplaneberedningens kansli. 

Albert Aronson (S), vd i Svenska Bostäder, ville hejda citysaneringen och i 

stället satsa på förorterna. 

Helge Berglund (S), stadsbyggnadsborgarråd, lokaltrafikchef och ishockeybas. 

John Bergvall (FP), finansborgarråd, beslutsför politiker som medverkade till att 

citysaneringen kom igång. 

Gösta Bohman, sedermera partiledare (M), agerade envetet mot cityplanering-

ens utbredning. 

Kaj Bonnier drev via handelskammaren en kraftig opposition mot 

biltunnelprojektet och var med bland 29 kulturpersonligheter som i december 

1962 skrev ett upprop som manade till besinning. 

Sven Dahlberg, storägare i och vd för Siab, var en nyckelaktör på den privata 

sidan i city. 

Joakim Garpe (S), stadsbyggnadsborgarråd, och Yngve Larsson (FP) åstadkom 

en återhållsam kompromiss i cityplaneringen, som snart blev överkörd. 

Nils Hallerby (FP), stadsbyggnadsborgarråd, försökte till en början hitta 

alternativ till cityexpansionen. 

Åke Hedtjärn, spindeln i stadens många och oerhört komplicerade fastighets- 

och tomträttsaffärer i city. 

Allan Hernelius, SvDs chefredaktör, anklagade staden för brutna löften. 

Zeth Höglund, borgarråd (S), var skeptisk både mot cityplan och tunnelbana. 

Yngve Larsson (FP), borgarråd och en gigant i stadshuset. 

Olof Leffler, Handelskammarens vd, ville ha ett näringslivets hotell i femte 

höghuset. 

Sune Lindström och Gunnar Lindman, VBB, utarbetade på tre månader ett 

förslag till utformningen av Sergels torg – på Handelskammarens uppdrag – 

med trafiken i underjorden och de gående i markplanet. 

John Mattson, byggmästare, tog tillsammans med byggnadskonstruktören Sven 

Tyrén och fastighetsmäklaren Bror Hultström sig an tredje och fjärde höghusen. 

Hjalmar Mehr, social-, finans- och fastighetsborgarråd (S) och sedermera 

landshövding, ansåg citysaneringen vara det största organisatoriska och 

ekonomiska problem en svensk kommun stått inför. 

Eva Remens (FP), sedermera fullmäktiges ordförande, tvingades lämna 

byggnadsnämnden efter sin opposition mot projektet Storviggen. 

Lennart Rudin, byggledare för det rekordsnabba bygget av det provisoriska 

riksdagshuset vid Sergels torg. 
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Harry Sandberg, stadsplaneborgarråd (S) stödde förslaget att dra Sveavägen 

fram till Gustaf Adolfs torg. 

Sven Tyrén blev erbjuden byggledareuppdraget för första höghuset, men 

avböjde. Han medverkade istället som konstruktör. 

Torsten Westman, idégivaren bakom många av citysaneringens stadsrum, 

lyhörd för nya tendenser under sin fortsatta verksamhet. Han slutade sin 

gärning i staden som stadsbyggnadsdirektör. 

Per Åsbrink, riksbankschef, drev mot stadens vilja igenom en lokalisering av sitt 

huvudkontor till Brunkebergstorg. 
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