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I hundra år har Hufvudstaden haft sin bas kring 

 Kungsträdgården, Norrmalmstorg, Stureplan och Kungs

gatan. Men före NK och Bibliotekstan satsade bolaget 

även på bostadshus på Östermalm, jordbruk i Järfälla, 

kontor i Liljeholmen, hotell i Göteborg, biografer i hela 

landet, fritidsbyar i Skåne och fastigheter i Tokyo, London 

och Paris. Hufvudstaden har genom åren brottats med 

två världskrig, hårda statliga regleringar, rivningsraseri, 

depressioner och börsras. Men tack vare en sund ekonomi 

har bolaget ofta tagit chansen till viktiga förvärv just i 

svåra tider när ingen annan velat köpa. Med ett lång

siktigt perspektiv har man dessutom kunnat vänta några 

decennier på den sista pusselbiten i kvarteret. Följ med 

på färden genom Hufvudstadens första sekel!
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1915 – 1920

Ivar Kreuger
När Ivar Kreuger grundar Hufvud
staden har han redan blivit mång
miljonär som tändsticksmagnat och 
framgångsrik byggare – av bland annat 
Stockholms Stadion, NK:s varuhus och 
grunden till Stockholms stadshus.  

Efter sin ingenjörsexamen vid KTH har 
han sugit upp affärsidéer under sju års 
utlandspraktik. Med sig från USA har 
han inte bara rättigheter på en revolu
tionerande byggmetod med armerad 
betong utan också kunskaper om 
 finansvärldens fantastiska möjligheter.

Hufvudstaden grundas

Måndagen den 20 september 1915 bildas Fastighetsaktiebolaget 
Hufvud staden på ett kontor i Sveriges Privata Centralbanks nybyggda 
 bankhus vid Gustav Adolfs torg 18. Ordförande Ivar Kreuger noteras för 
5 996 aktier, de övriga fyra grundarna får varsin aktie. Första tanken var 
att kalla bolaget Holmia – efter Stockholm – men man fastnar för Hufvud
staden och ändrar namnet i det förberedda protokollet. Idén är att köpa 
bostads och affärsfastigheter och med stordriftens fördelar förvalta dem 
effektivt och ekonomiskt.

Ivar Kreuger (1880 – 1932).

Stockholms Stadion byggdes på rekordtid 
1911 – 12.
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Kvasten 6 och Röda kvarn
Fastigheten Kvasten 6 på Biblioteks
gatan 5 blir det första av Hufvud
stadens nybyggda hus som står klart. 
Redan i januari 1915 hade Ivar Kreuger 
och hans affärspartner Paul Toll köpt 
och rivit den gamla kåken på tomten. 
De fyra våningarna fylls med kontor 
och butiker och strax före nyår 1915 
invigs den moderna bio grafen Röda 
Kvarn. Två år senare öppnar restaurang 
Cecil, som blir först i Stockholm med 
jazzmusik och länge är stadens flottaste 
innekrog. Hufvudstaden säljer Cecil 
på 1950talet, men behåller fastigheten 
som nu har ingått i bolagets innehav  
i hundra år.

Krigstider
Sverige står utanför första världskriget, 
men 1917 börjar även Stockholm att 
påverkas på allvar. Stängda gränser 
medför brist på vissa matvaror, vilket 
leder till svält och demonstrationer. 
Bostadsbristen har också blivit akut, 
eftersom husbyggandet har stannat  
av samtidigt som inflyttningen från 
landsbygden och flyktingströmmarna 
har ökat. Hyrorna stiger så kraftigt att 
riksdagen inför en lag som i praktiken 
förbjuder hyreshöjningar – vilket gör 
situationen hopplös för fastighets
ägare som inte kan ta ut något för 
 för dubblade kostnader för bränsle  
och  reparationer. Ivar Kreuger tog gärna med filmstjärnor i sin motorbåt Loris.

Under krisåret 1917 förvärvade Hufvud
staden 24 fastigheter i Stockholm.

Röda Kvarn inrymdes i Hufvudstadens 
första nybyggda hus.

Ett unikt köpläge
I Stockholms innerstad ägs de allra 
flesta husen av privatpersoner, ofta 
änkor eller stärbhus som får svårt att 
driva och underhålla husen under de 
extrema krigsförhållandena. Många 
försöker sälja sina fastigheter. För 
Hufvudstaden – som under krigsåren 
inte kan få tag i material och arbetare 
för att bygga nya – innebär det en 
möjlighet att kraftigt öka sitt fastig
hetsinnehav. 1917 blir ett unikt år i 
bolaget: man förvärvar inte mindre 
än 24 fastigheter, nästan en varannan 
vecka. Hit hör flera hus i Bibliotekstan, 
som Rännilen 8 på Birger Jarlsgatan 11. 
Redan nu är Hufvudstaden Stockholms 
största privata fastighetsbolag.

Viksjö gård
För att klara bränsleförsörjningen 
 under kriget köper Hufvudstaden 
 under första världskriget ett åkeri och 
den stora gården Viksjö säteri mellan 

Hässelby och Jakobsberg. Ved, koks 
och kol är ransonerat, men tack vare 
ved från gårdens skogs marker lyckas 
man förse hyresgästerna med värme 
och varmvatten under krisvintrarna. 
Även under andra världskriget samlar 
Hufvudstaden enorma mängder ved på 
Viksjö gård. På 1960talet säljs gårdens 
marker och bebyggs med småhus.
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Spekulationsbubblan spricker
Efter första världskrigets krisår blir 
det kraftig inflation och våldsamma 
spekulationer i svensk ekonomi. Snart 
spricker bubblan. Sverige drabbas  
av deflation, jordbruk läggs ned och 
 industrier går omkull. Nybildade 
filmbolaget SF är nära att knäckas  
av kostnaderna för den nybyggda 
Film staden i Råsunda, men räddas  
av att Hufvudstaden köper SF:s bio
fastigheter i 16 städer.

Professionell styrelse
Ivar Kreuger har formellt lämnat 
Hufvud stadens styrelse. Vd Lennart 
Palme har tvingats avgå. Kreugers 
förtrogne medarbetare och kusin Nils 
Ahlström blir styrelseordförande, 
men från 1923 rekryteras skickliga 
 direktörer och politiker till en mer 
professionell företagsledning. Hit hör 
byggmästaren C W Andrén, Erik 
Hjorth från Skånska Cement, förre 
landshövdingen Sven Lübeck, 
Handels bankens Allan Cederborg 
och finansborgarrådet Carl Juhlin
Dannfelt. Alla har som merit att de  
är omvittnat sparsamma.

Skandia
1920talets vackraste svenska biograf 
byggs i Hufvudstadens fastighet på 
Drottninggatan 82. Skandia blir i 
 arkitekten Gunnar Asplunds händer 
en påkostad nyklassicistisk pärla som 
landets ledande konstnärer utsmyckar 
med antika motiv.

Kungsgatan
Den blivande paradgatan Kungsgatan 
har 1911 brutits fram genom Brunke
bergsåsen från Stureplan mot Hö
torget. Hufvudstaden är snabbt ur 
startgroparna, och köper ett stort antal 
tomter. Bland annat vid Norrlands
gatan, där Kungsgatan 4 – 10 bebyggs, 
med Radiotjänst som en av hyres
gästerna – och inte minst kring 
 korsningen med Sveavägen.

Hufvudstaden köper fastigheter i 
hörnkvarteren Järnplåten och Häst
huvudet, men det första hela kvarteret 
som förvärvas i korsningen Kungs
gatan – Sveavägen är Oxhuvudet. 
Här invigs 1931 Centrumhuset, en 
hypermodern koloss i mörkt tegel 
som rymmer en exklusiv galleria med 
14 butiker – noga utvalda av Hufvud
staden – och inte mindre än 60 
kontors rum åt filmbolaget SF.

1920talsbiografen Skandia på Drottninggatan, tecknad av arkitekten Gunnar Asplund.

SF satsade på en stor filmstad i Råsunda.

1921 – 1932
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Tändstickspalatset
I mitten av 1920talet kommer Hufvud
staden åter igång med ny byggen i 
egen regi. I den nyanlagda stadsdelen 
Röda bergen i Vasastan uppför bolaget 
nära 200 bostads lägenheter. Ännu 
större uppmärksamhet får det eleganta 
Tändstickspalatset, som 1926 – 28 
byggs åt Ivar Kreuger på Västra Träd
gårdsgatan 15. Vägg i vägg, i nummer 
17, har Hufvud staden sitt huvudkontor 
ända in på 1960talet.

Centrumhuset, det väldiga tegelpalatset i hörnet Kungsgatan – Sveavägen, invigdes 1931.

Tändstickspalatset – Ivar Kreugers 
 högkvarter.

Kreugers kista fördes från Paris till 
Stockholm i mars 1932.

Kreuger
kraschen

I mars 1932 är spelet slut för 
Ivar Kreuger; ingenjören, finans
mannen och företagsledaren 
 hittas död i Paris. Han var en  
av världens största låntagare 
och långivare, men kunde inte 
 längre rulla miljonskulderna 
framför sig.

Kreugerimperiets kollaps får 
enorma konsekvenser för stor
företag och småsparare. För 
 Hufvudstaden medför den en 
oviss framtid och rättsprocesser 
mot företagets ledning. Brotts
utredarna beslagtar till och med 
Hufvudstadens handkassa, så 
medarbetarna får själva skramla 
ihop till växel när hyresgästerna 
betalar sina månadshyror.
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Custos
En följd av Kreugerkraschen blir att 
svenska affärsbanker inte får äga 
 aktier direkt. Därför skapar de stora 
bankerna närstående förvaltnings
bolag som de överför aktierna till. 
Skandinaviska Banken bildar 1937 
 investmentbolaget Custos, vars tyngsta 
innehav blir  aktiemajoriteten i 
 Hufvudstaden.

Börsintroduktion
Sommaren 1938 introduceras Hufvud
staden på Stockholms fondbörs, med 
A, B och Caktier. Kursen stiger 
snabbt med 30 procent. Försäkrings
bolagen Trygg och Atlas k öper stora 
poster, men det är Custos som är klar 
majoritetsägare – ett förhållande som 
består till 1990talet.

Sparlåga
1930talet är en märklig tid på Stock
holms fastighetsmarknad; den enda 

1933 – 1950

perioden i stadens historia då bostads
byggandet hållit högre takt än befolk
ningsökningen. Denna överpro duk
tion, som sammanfaller med en 
världsdepression, leder till sjunkande 

Hufvudstaden 
räddas

Hufvudstaden är illa ute 
efter Kreugerkraschen 1932. Ett 
par av de ledande personerna i 
bolaget döms till fängelse. Och 
när kreditgivarna delar på de 
Kreugerstyrda bolagen – som 
LM Ericsson, SCA och Boliden 
– hamnar Hufvudstaden till
största delen hos Skandinaviska 
Banken, som är inne på att fastig
heterna ska säljas och bolaget 
avvecklas. Men den nytillträdda 
bankchefen för Skandinaviska i 
Stockholm, Ernst C:son Herslow, 
ser att Hufvudstaden i grunden 
har en sund ekonomi och säkra 
tillgångar i form av ett bra fastig
hetsinnehav. Han lyckas till slut 
få med sig banken och andra lån
givare på att ge Hufvudstaden 
anstånd att  betala sina skulder – 
och räddar därigenom bolaget.

Ernst C:son Herslow i Skandi naviska 
Banken räddade bolaget efter Kreuger
kraschen.

Hufvudstaden börsintroducerades 1938.

Egen ved räddade värmen i Hufvudstadens hus under andra världskriget.
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hyror och ökade vakanser. Hufvud
staden styrs försiktigt av vd Hugo 
Hintze, som för säkerhets skull säljer 
flera tomter längs Kungsgatan och 
bara bygger en ny fastighet – ett 
 bostadshus på Drottninggatan 90.

Krig och kris
Andra världskriget gör att Hufvud
staden inte kan bygga sitt nya huvud
kontor vid Norrmalmstorg. Precis 
som under förra kriget blir det ranso
neringar och svårt att skaffa bränsle. 
Bolaget löser det genom att köpa ved  
i Ångermanland och lagra den på sin 
gård i Viksjö. Bada varmt får man 
bara göra på julafton, vilket medför 
enorma insatser från stadens fastig
hetsskötare som får elda hela dygnet. 

Hyreskontroll
Bostadsbristen är tillbaka och efter ett 
par krigsår är läget kaotiskt, med ske
nande hyror. Riksdag och regering in
griper med hyresstopp och regleringar 
som innebär att alla höjningar ska be
slutas centralt. Därmed kan fastighets
ägarna inte ta ut de ökade kostnaderna 
för värme, reparationer, räntor och 
skatter. Följden blir en allt trögare 
hyres marknad och eftersatt underhåll.

Fred och restriktioner
Den 7 maj 1945 är kriget äntligen slut 
– och firande börjar utanför Radio
tjänst i Hufvudstadens hus på Kungs
gatan 8. Men restriktionerna inom 
byggsektorn ligger kvar i mer än tio 

år. Mycket material är ransonerat, och 
det är svårt att få byggnadstillstånd i 
Stockholm. Det går inte heller att riva 
gamla hus, för det finns ingenstans att 
evakuera hyresgästerna.

Under 1930talskrisen fick Hufvudstaden 
sälja flera fastigheter på Kungsgatan.

Fredsdagen 7 maj 1945 firades i virvlande konfetti på Kungsgatan.
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1951 – 1970

Tunnelbanan
Inget har präglat efterkrigstidens 
Stockholm mer än byggandet av 
tunnel banan. Den är förutsättningen 
för stadens expansion – och förevänd
ningen för att riva stora delar av inner
staden. 1940talets byggteknik och 
markförhållandena gör att man inte 
alltid kan borra tunnlar, utan byggarna 
får riva bebyggelsen och schakta sig ned 
till nivån där spåren och stationerna 
skulle läggas. Som i korsningen 

Kungsgatan–Sveavägen, där Hufvud
staden har fastigheter i tre av hörnen.

Cityprojektet – expro
prieringar – rivningar
Bygget av tunnelbanan övergår i en 
 sanering av Stockholms city, som blir 
snabbare och brutalare för varje år. 
Hela kvarter stryker med, slumkåkar 
och adelspalats om vartannat, och 
 stadens tvångsmedel är starka. Ett 
 tjugotal av Hufvudstadens fastigheter 
står på dödslistan. De flesta på 
Regerings gatan och Västra Trädgårds
gatan rivs, medan många kring 
Biblioteks gatan räddas i sista stund  
när en planerad trafikled genom 
 området stoppas.

Järnplåten
Kvarteret Järnplåten i korsningen 
Kungsgatan – Sveavägen hamnar 
 under 1950talet i centrum för striden 
mellan myndigheterna och privata 
fastighetsbolag. Stockholms stad 
 kräver att allt som byggs under city
saneringen uppförs med kommunal 
tomträtt, men Hufvudstaden lyckas 
 efter flera års kamp få köpa loss den 
sista biten som fattas i Järnplåten. 
Trumfkortet i förhandlingarna är att 
tunnelbanan behöver en uppgång just 
här. Och efter ytterligare flera års 
 diskussioner med minister Gunnar 
Sträng får Hufvudstaden bebygga 
 tomten. Fastigheten med NKägda  
Kvaruhuset invigs 1959. 

En politisk strid rasade länge kring 
 kvarteret Järnplåten.

Tunnelbanebygget förändrade Stockholms city för alltid.

Hufvudstadens hus på Regeringsgatan revs 
i slutet av 1960talet.
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Norrmalms
torg 14

Efter 25 års väntan står 
 Hufvudstadens huvudkontor 
klart i hörnet av Norrmalmstorg 
och Biblioteksgatan 1964. Först 
kom kriget emellan, sedan bygg
restriktioner. Och när bygget 
väl kom igång stötte grävarna 
på en underjordisk flod som 
fyllde hela grunden med vatten. 
Dykare kopplades in – liksom 
arkeologer som fann rester av 
sänkta 1600talsfartyg på den 
forna havsbottnen.

Fritidsområden
När Stockholms fastighetsmarknad är 
hårt reglerad och osäker på 1960talet 
satsar Hufvudstaden på den nya fritids
boomen. I Bosjökloster i centrala 

 Skåne projekteras 800 hus i ett natur
skönt område vid Ringsjön. Men för
säljningen går trögt och stannar vid 
knappt hundra hus.

Nya huvudkontoret stod klart vid 
Norrmalmstorg 1964.

Hufvudstadens utsända inspekterar den blivande semesterbyn i Skåne.

I hörnet Sveavägen–Kungsgatan invigdes äntligen en ny fastighet 1959.
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Marknadshyror
1972 fattas ett politiskt beslut med 
stor betydelse för Hufvudstaden. De 
statliga hyresregleringarna som in
fördes 1942 släpps på alla lokaler som 
inte är bo städer. När hyrorna i stället 
blir en förhandlingsfråga mellan 
fastighets ägare och hyresgäster kan 
båda parter börja ställa krav på var
andra. För Hufvud staden börjar på 
 allvar arbetet med att sätta kunden  
i fokus och att erbjuda lokaler som 
 motiverar höjda hyresnivåer.

Uppröjning i diversebutiken
Lars Öberg, som 1976 blir vd för 
Hufvud staden, börjar 1970 som 
 bolagets utvecklingschef, men sysslar 
lika mycket med avveckling av den 
ganska spretiga diversebutik som 
 bolaget av olika skäl har drivit. Fritids
satsningarna upphör, byggbolag av
yttras och det helägda filmbolaget  
SF säljs till Dagens Nyheter.

ByggOleba
När Hufvudstaden 1979 köper före
taget ByggOleba ingår flera välskötta 
fastigheter, som Orgelpipan 7 vid 
 Klarabergsgatan och det anrika 
 Räntmästarhuset i hörnet av Skepps
bron och Slussplan. Och inte minst 

1971 – 1997
Skrotad cityplan
Efter Stockholms stads våldsamma 
 rivningar och almstriden i Kungsträd
gården 1971 vänder opinionen i Stads
huset. Pengarna börjar ta slut och allt 
fler inser att det finns ett värde även  
i äldre fastigheter. När rivningshotet 
officiellt är borta kan Hufvudstaden 
åter rusta sina hus kring Biblioteks
gatan och Birger Jarlsgatan. 

 Femmanhuset i Nordstan i Göteborg, 
med kontorsvåningar och landets då 
största köpmannavaruhus. 

Satsning på Göteborg
Under 1970talet satsar Hufvudstaden 
på två kvarter vid Södra Hamngatan  
i Göteborg. I kvarteret Härbärget står 
en ny kontorsfastighet färdig 1975 och 
i kvarteret Slusskvarnen invigs 1986 
Hufvudstadens nya hotell. Hotellet, 
som drivs av Sheraton, är dock inget 
som ger vinst eller passar i bolagets 
kärnverksamhet, så det  avyttras 1999.

Tokyo
I samarbete med Statsföretag och 
 Ingenjörsvetenskapsakademien får 
Hufvudstaden chansen att uppföra ett Rivning hotade länge Biblioteksgatan…

…men huset med Wienercaféet överlevde.

Våren 1963 körde bilarna för sista gången 
längs Biblioteksgatan som blev gågata.

Köpcentrumet Nordstan invigdes 1972.

Efter murens fall byggde Hufvudstaden 
en fastighet i Berlin.
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Sverigehus i Tokyo. Åttavåningshuset 
invigs 1972, och Hufvudstaden blir 
snart helägare till fastigheten. Restau
rangen i bottenvåningen drivs av en 
 krögare som har rekommenderats av 
kung Carl Gustaf efter ett besök på 
dennes krog i Osaka. Fastigheten säljs 
i slutet av 1990talet med god förtjänst.

Trans Match
För att kunna köpa fastigheter utom
lands behöver man som regel riks
bankens tillstånd att föra ut pengar  
ur Sverige. 1984 kan Hufvudstaden 
på ett enklare sätt förvärva utländska 
fastigheter – genom att köpa Swedish 
Matchs fastighetsbolag Trans Match. 

I dess innehav finns hus i Amsterdam, 
Lissabon och Oslo, samt ett anrikt 
 palats vid Place Vendôme i Paris, en 
gång ägt av Ivar Kreuger. I köpet in
går också ett ny byggt kontorshus vid 
Kungsträdgården.

London, Paris och Berlin
Sedan valutaregleringarna släppts 
1987 blir det enklare att investera 
utom lands. Hufvudstaden identifierar 
London och Paris som de intressantaste 
marknaderna och förvärvar under 
tillfälligt svag hyresmarknad flera 
centralt belägna fastigheter. Dessa 
rustas enligt svensk standard –  
något som förvånar lokala byggare.  

Öresund 
kliver in

När marknaden inser att 
det tidigare korsägandet mellan 
Volvo, Skanska och Hufvud
stadens moderbolag Custos 
 håller på att upplösas, slår in
vestmentbolaget Öresund till. 
1995 blir Öresund huvudägare 
till Custos och kontrollerar där
med Hufvud staden, som delas 
upp i en internationell och en 
svensk del.  Tanken är att sälja 
det utländska fastighetsinne
havet; vd Olov Agri som i tio år 
har argumenterat för en fortsatt 
utlandssatsning avgår kort efter 
beslutet 1997.

Hufvudstadens styrelse det 
 turbulenta året 1997.

Sweden Center i Tokyo blev början på utlandssatsningen.
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Vid Place Vendôme i Paris ägde Hufvud
staden ett pampigt palats med anor från 
1600talet.

World Trade Center vid Stockholms central uppfördes av Hufvudstaden, SIAB och 
 Lundbergs.

Efter murens fall 1989 blir även Berlin 
attraktivt, och Hufvud staden uppför ett 
hus där. För att bekosta den kraftiga 
utlandssatsningen och upprätthålla 
aktieutdelningen säljer bolaget bland 
annat sina bostadshus i Stockholm, 
varav en del såldes till Nobelstiftelsen.

Kungsgatan och 
 Norrmalmstorg rustas
Kungsgatan har sedan spårvagnarna 
försvann 1967 gradvis förfallit och 
mist sin ställning som paradgata. För 
att återge den forna paradgatan sin 
glans gör Hufvudstaden och andra 
stora  fastighetsägare gemensam sak 
med Stockholms stad och satsar på en 
 ambitiös uppryckning av gatumiljön. 
Trottoarer, skyltar, fasader, broar – allt 
får en rejäl ansiktslyftning. I samma 
anda moderniseras även Norrmalms
torg i början av 1990talet.

World Trade Center
Tillsammans med SIAB och Lundbergs 
får Hufvudstaden uppdraget att bygga 
den stora ter minalen över SJ:s spår
om råde vid centralen. World  Trade 
Center som invigs 1990 rymmer 
46 000 kvadrat meter kontor, butiker, 
hotell med mera. Hufvudstaden blir 
år 2000 ensam ägare till fastigheten, 
men säljer den 2006. 

Fastighets och finanskris
Hösten 1990, samma vecka som 
Hufvud staden fyller 75 år, slår krisen 
till mot den svenska fastighets och 
finans marknaden. Den galopperande 
låneekonomin har sprungit in i 
 väggen; bankerna blöder, riksbanken 

höjer räntan till 500 procent, fastig
hetsbolag går omkull – men Hufvud
staden tar sig igenom krisen nästan 
utan en skråma. Anledningen är att 
bolaget inte har ryckts med i låne
karusellen, utan envist behållit sin 
höga soliditet.
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1998 – 2015
Satsning på Stockholm  
och Göteborg
Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden 
byter hösten 1998 namn till Hufvud
staden AB, och antar en ny affärsplan 
som går ut på att enbart fokusera på 
högkvalitativa lokaler för kontor och 
butiker i Stockholm. Ett år senare 
fastslås att även centrala Göteborg 
 ingår i planen.

NK
Under 1998 förvärvar Hufvudstaden 
majoriteten i NK Cityfastigheter, och 
köper ut bolaget från börsen. Därmed 
blir man inte bara ägare till två anrika 
varuhus i Stockholm och Göteborg, 
plus butiksgallerior i ytterligare fyra 
städer. Lika viktigt är att man bygger 
upp värdefulla kunskaper om detalj
handel – en nisch som får ökad be
tydelse för varje år. Hufvudstaden 
flyttar även sitt huvudkontor från 
Norrmalms torg 14 till NKhuset.

Ivo Stopner vd
I mars 1999 tillträder civilingenjören 
Ivo Stopner som ny vd för Hufvud

staden, efter Tomas Billing som haft 
posten ett par år. Stopner kom till 
 företaget 1990 och har bland annat 
 varit Sverigechef och ansvarat för 
 affärsområdet kontor. Under hans 
 ledning antas en ny affärsplan som 
fastslår att Hufvudstaden ska fokusera 
på tre områden: centrala Stockholm, 
centrala Göteborg och NK.

Lundbergs 
tar över

Under våren 1998 köper 
en ny intressent in sig i Hufvud
staden: Lundbergs. I juni för
värvas även de röststarka aktier 
som har ägts av investment
bolaget Öresund. Därmed har 
Lundbergs en klar majoritet i 
Hufvudstaden och övertar 
Custos gamla roll som tydlig 
huvudägare.

Fredrik Lundberg blev huvudägare 
och styrelseordförande i juni 1998.

1998 gjorde Hufvudstaden det strategiskt 
viktiga köpet av NK.

Ivo Stopner tog över som vd 1999.

Kärnområdet har i hundra år varit 
 kvarteren mellan Norrmalmstorg och 
Stureplan.
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 hyresgästerna finns Danske Bank och 
spanska modekedjan Zara.

ITbubblan spricker
ITbubblan blåstes upp i flera år, men 
när den spricker i början av 2000 talet 
orsakar den en lågkonjunktur som 
slår hårdare mot Hufvudstaden än 
fastighetskrisen tio år tidigare. Stört
dykande börskurser och omfattande 
konkurser skakar om hyresmarknaden 
i centrala Stockholm, där företag 
 under några år tävlat om att få sitta på 
rätt adress.  Hyresnivåerna halveras 
generellt, och Hufvudstaden får ett 
par år med större vakanser tills låg
konjunkturen är över.

Renodling av innehavet – bort 
med blandfastigheter
De flesta av Hufvudstadens renodlade 
bostadsfastigheter avyttrades under 
1990talets satsningar på utlandet. 
Kring 2004 säljs bolagets sista bland
fastigheter med bostäder, butiker och 
kontor, vid S:t Paulsgatan och kors
ningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan.
Biograferna Victoria i Göteborg och 
Röda Kvarn i Stockholm byggs om 
till butiker, medan Hufvudstaden, SF 
och länsstyrelsen rustar Skandia på 
Drottninggatan – den sista av många 
biografer i bolagets historia.

Norrmalmstorg 1
Efter 70 år kommer för första gången 
en av Stockholms mest eftertraktade 
fastigheter ut på marknaden. Norr
malmstorg 1 byggdes 1931 av Torsten 
Kreuger och har ända sedan dess ägts 
av hans familj. Hufvudstaden får 
 hösten 2000 möjlighet att köpa Norr
malmstorg 1 och inleder snart en 
grundlig renovering av den centralt 
belägna funkispärlan. Huset är in
flyttningsklart 2004; bland de nya 

Den eftertraktade vita funkispärlan vid Norrmalmstorg inköptes och moderniserades kring 
år 2000.

På renoverade Skandia bjuder Hufvud
staden anställda och hyresgäster på 
 klassiska filmupplevelser.
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Pradas etablering var ett tecken på den 
lyckade satsningen på Bibliotekstan.

Nya planer smids för ett nytt kommersiellt  centrum i hjärtat av Göteborg.

I kvarteret Härbärget i Göteborg planeras 
en stor omdaning.

Kompletta kvarter i 
 Stockholm och Göteborg
I början av 2000-talet lyckas Hufvud-
staden komplettera flera centrala kvar-
ter genom att köpa in de sista felande 
pusselbitarna – som man väntat på  
i 50, 70 eller till och med 90 år. Det 
 gäller bland annat Pumpstocken och 
Rännilen mellan Biblioteksgatan och 
Birger Jarlsgatan – och Härbärget 
(Inom Vallgraven 12) i Göteborg.

Bibliotekstan i Stockholm
Begreppet Bibliotekstan lanseras 2010 
för kvarteren kring Biblioteksgatan 
mellan Norrmalmstorg och Stureplan. 
Här ska Stockholms  attraktivaste 
shopping område skapas, med trevlig 
gatumiljö och lockande restauranger 
och caféer. Framför allt arbetar Hufvud-
staden målmedvetet med att locka in-
ternationella prestigevarumärken till 
butikslokalerna. Satsningen bär frukt 
och inom ett par år har flera världs-

märken etablerat sig i Bibliotekstan; 
bland annat italienska Prada som 2013 
öppnar sin butik i hörnet av Birger 
Jarlsgatan och Mäster Samuelsgatan.

Fredstan i Göteborg
Med sikte på Göteborgs 400-års-
jubileum 2021 har Hufvudstaden  
tagit initiativ till en modernisering  
av stadens kommersiella centrum.  
I kvarteret Härbärget – mellan Nord-
stan och NK – arbetar bolaget med 
att skapa ett landmärke som ska inne-
hålla moderna och flexibla lokaler. 
Fastigheten är samtidigt tänkt att bli 
en portal till ett attraktivt område för 
shopping och kontor kring gågatan 

Fredsgatan. Med en blinkning till 
Bibliotekstan i Stockholm är arbets-
namnet  Fredstan.

Hufvudstaden tackar alla organisationer och fotografer som bistått oss med fotografier i avsnitten Hufvudstaden 
100 år, 1915 – 2015 i denna årsredovisning (sid 4 – 6 och 103 – 121). Samtliga fotografier är återgivna i Hufvudstadens 
 stora jubileumsbok Hufvudstaden 100 år som kommer att ges ut av bokförlaget Max Ström under 2015. I boken 
 kommer alla bildkällor att anges.
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Hur skulle ni beskriva Hufvudstaden med några få 
nyckel ord? 
Fredrik Lundberg� – Centrala lägen, Stockholm, Göteborg, 
kvalitet – det gäller både byggnader och organisation.
Ivo Stopner – Vi förenar kvalitet och långsiktig lönsamhet. 
Och så en känsla, något som är unikt, något som skiljer 
sig från mängden.
Det känns som om er framgång styrs av ganska mjuka 
variabler – trender, beteenden hos konsumenter och 
 hyresgäster. 
Fredrik – Hufvudstaden driver en kundorienterad 
 verksamhet, vilket är nödvändigt om bolaget ska kunna 
attrahera de mer krävande och internationella kunderna. 
Ivo – Vi har gått från att vara teknikorienterade till mer 
kundorienterade. Fastighetsbeståndet är helt inriktat mot 
kommer siella lokaler. När vi köpte NK 1998 började vi 
tänka detaljhandel på ett helt annat sätt. Vi insåg att vi 
måste ha personal med ett eget nätverk och som kan prata 
med butiks inne havarna på deras sätt. Deras sätt att tänka 
skiljer sig ganska mycket från hur man tänker när det 
 gäller kontor. 
Detta att många företag söker flexibla kontor måste 
vara en utmaning för ett fastighetsbolag med så många 
anrika byggnader?
Ivo – Vi anpassar hela tiden vårt bestånd. Vi uppgraderar 
kontinuerligt våra kontor, både vad gäller teknik, plan
lösning och design. Mer än 80 procent av våra kontors
ytor är nu anpassade för att motsvara de krav som ställs 
på  moderna kontor. Även våra riktigt gamla hus har vi 
 an passat så att de upp fyller en modern  standard.

Fredrik – Det in
tressanta är att vissa 
hyres gäster vill ha 
flexibla kontor och 
öppna planlösningar, 
medan andra vill ha 
en klassisk stil med 
mellanväggar och 
tunga dörrar. Det finns 
en marknad för båda 
typerna av kontor och 
Hufvudstaden kan er
bjuda olika typer av 
lokaler.
När ni inte kan för
värva nya fastigheter 
har ni istället byggt 
till och byggt om?
Ivo – Ja, Stockholm 
växer så det knakar – 

och vi börjar se det i Göteborg också – och man inser att 
marken verk ligen är  begränsad. Infrastruktursatsningarna 

skapar nya marknadsplatser, och plötsligt finns det möjlig
heter att utveckla de befintliga husen. Där ser vi en stor 
möjlighet framöver. 
Fredrik – Inom ramen för en gammal byggnad kan man 
skapa mycket nytt, med påbyggnader, men också genom 
moder nisering, inte minst med ny teknik. 

Vad karaktäriserar en fastighet som skulle vara 
 intressant för ett eventuellt förvärv? 
Fredrik – Framför allt läget. Sedan hur fastigheten är 
strukturerad och byggd, alltså om det går att skapa 
 moderna och ändamålsenliga lokaler. Det är endast så  
vi kan skapa kundnytta, och därmed ta betalt. 
Ivo – Numera är det så att varje företag bygger ett varu
märke. Även huset man arbetar i ska visa hur man vill bli 
uppfattat som företag. Man vill vara stolt över huset. 
Har uppfattningen av ett bra läge förändrats de  senaste 
tjugo åren?
Fredrik – De flesta lägen som var bra förr är också bra  
i dag, men det har tillkommit nya lägen i och med att 
Stockholm växer. Ta centralstationsområdet i Stockholm 
som exempel. Det  läget är mycket bättre i dag än vad det 
var för tjugo år sedan.
Ivo – Ja, och även i Göteborg ser vi att nya områden blir 
heta. Nu vill företagen in till det riktiga city, det vill säga 
runt Nordstan och runt NK. 

 Jeppe Wikström i samtal med Ivo Stopner och Fredrik Lundberg

Samtid och framtid

Ivo Stopner
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Vilka är de stora utvecklingsmöjligheterna för 
 Hufvudstaden? 
Ivo – Vi har hundra procent av våra fastigheter i två 
 regioner, båda bland de snabbast växande i Europa. De 
infrastruktursatsningar som man håller på att besluta om, 
eller har beslutat om, borgar för att regionerna kommer att 
utvecklas väl även framöver. Samtidigt öppnar politikerna 
för en något förändrad syn på tillbyggnad, vilket ger oss 

möjligheter att skapa projekt i våra befintliga 
fastigheter vilket vi inte hade för kanske tio 
år sedan. En annan möjlighet är att fortsätta 
utveckla detaljhandeln. För många av våra 
hyres gäster är näthandeln inte ett hot, utan 
en möjlighet. 
Fredrik – Som jag ser det ska Hufvudstaden 
fortsätta på den inslagna vägen. Det finns ingen 
anledning att vi ska revidera vår strategi. Vi 
ska göra investeringar i befintliga fastigheter 
och addera nya fastigheter i den takt som 
möj ligheter uppstår och vår finansiella situa
tion tillåter. Med andra ord kommer bolaget 
förmodligen att växa i volym – det kommer 
att finnas fler kvadratmeter att hyra ut om tio 
år än vad det finns i dag och attraktivare med 
högre värde. 
Hufvudstaden har en för branschen mycket 
låg belåningsgrad.
Fredrik – Jag har fått lära mig sedan barns
ben att man inte ska sitta i knät på sina finan
siärer. Just nu, när det är låga räntor, och 
 allting ter sig ganska positivt, då kan man 
kanske tycka att vi skulle kunna ha mer lån. 
Men det man lätt glömmer bort är att det inte 

bara är räntan som ska betalas. Man ska amortera också. 
Lånen ska ju betalas tillbaka. Det är  andras pengar.
Ni har legat långt fram när det gäller hållbarhets
tänkande de senaste tio – femton åren. 
Ivo – Eftersom vi är oerhört långsiktiga i allt vi gör  bygger 
vi in lösningar som håller lång tid. Vi gör mätningar på 
hur väl vi lyckas, och vi deltar i olika typer av under
sökningar. I dessa placerar vi oss både nationellt och in
ternationellt bland de främsta fastighetsbolagen – i vissa 
 mätningar i topp.
Vad är viktigt att tänka på för nästa generation i 
 Hufvudstaden? Vad skulle ni ge för råd till era efter
trädare i bolaget? 
Fredrik – Jag kan inte komma på något bättre än att 
 fortsätta med den strategi som Hufvudstaden har. Fort
sätta med god service och kvalitet och fortsätta med kon
centrationen till centrum i Stockholm och Göteborg. Det 
går inte att ge någon annan framtidsvision än att fortsätta 
 jobba med samma koncept,  efter de värderingar och med 
de prioriteringar som bolaget har i dag. 

Ivo – Jag vill tillägga att vi också har andra stora tillgångar. 
Vi har en sund företagskultur, som är värderingsstyrd. 
Våra medarbetare anstränger sig lite extra, är otroligt 
 engagerade och lyhörda för det som händer i omvärlden. 
Sist men inte minst – alla är väldigt kvalitetsmedvetna. 
Till antalet anställda är vi ett litet bolag. Men vi har fastig
heter värda närmare 28 miljarder kronor, och många av 
dem ligger på de finaste och mest prestigefyllda adresserna.
Hur vågar Lundbergs ha så här mycket pengar in
vesterade i Hufvudstaden? Börsvärdet på ert innehav 
uppgår nu till cirka 10 miljarder kronor.
Fredrik – Aktieägarna har historiskt sett haft en mycket 
god avkastning på sina pengar. Och jag tror att det finns 
goda förutsättningar att få det även i framtiden. Det är ju 
en  väldigt  trevlig kombination – god utdelning, fin värde
stegring och inte särskilt stor risk.  
Hufvudstaden har också konkurrenter. Hur för håller  
ni er till dem?
Ivo – Det är klart att vi alltid har ett öga på konkurrensen. 
Men även om vi är konkurrenter kan vi också samverka 
kring utvecklingen av city, i både Stockholm och Göte
borg. För kanske tjugo år sedan var det mycket svårare. 
Då var det en mer splittrad fastighetsägarbild med små 
och stora fastighetsägare om vartannat. Nu finns det ett 
 antal stora, som har 
ungefär samma mål 
och dessutom starka 
balansräkningar så att 
de liksom vi kan in
vestera i marknads
platserna. Så å ena 
 sidan är konkurrensen 
hård mellan oss, å 
 andra sidan sker en 
förädling av city, som 
är otroligt viktig, och 
där drar vi alla åt 
samma håll.
Hufvudstaden har 
funnits i ett sekel, 
med i stort sett 
 samma affärsidé. Hur 
blir då fortsättningen?
Fredrik – Hufvudstaden har en otroligt stark värdegrund 
med kundnytta i centrum. En bra företagskultur är en 
enorm styrka. I Hufvudstadens fall har den växt fram 
 under lång tid och den kommer att finnas kvar även med 
nya generationer framöver. 100 år är en väldigt bra början. 
De som sitter här om trettio år kommer att konstatera att 
Hufvudstaden är ett fantastiskt fint företag. Även när vi 
inte längre är med!

Fredrik Lundberg
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Adresser
Hufvudstaden AB (publ)

NK 100

111 77  STOCKHOLM

Besöksadress: Regeringsgatan 38

Telefon ............................................................................... 08762 90 00

Telefax ................................................................................08762 90 01

Epost ............................................................... info@hufvudstaden.se

Hemsida ...........................................................www.hufvudstaden.se

Organisationsnummer ................................................. 5560128240

Styrelsens säte ......................................................................Stockholm

Göteborg

Hufvudstaden AB (publ)

Kyrkogatan 54

411 08  GÖTEBORG

Telefon .......................................031710 21 00

Telefax .......................................031710 21 88

Epost .........................info@hufvudstaden.se

Hemsida .................... www.hufvudstaden.se

Parkeringsverksamhet

Parkaden AB

NK 100

111 77  STOCKHOLM

Besöksadress: Regeringsgatan 4755

Telefon ......................................... 08762 92 00

Epost ................................. info@parkaden.se

Hemsida ............................ www.parkaden.se

NK Stockholm

NK 100

111 77  STOCKHOLM

Besöksadress: Hamngatan 18–20

Telefon ......................................... 08762 80 00

Telefax ......................................... 08762 80 01

Hemsida .......................................... www.nk.se

NK Göteborg

NK 331

Drottninggatan 39

411 07  GÖTEBORG

Besöksadress: Östra Hamngatan 42

Telefon .......................................031710 10 00

Telefax .......................................031710 11 89

Hemsida .......................................... www.nk.se 

NKvaruhusen

Varumärken inom koncernen



BIBLIOTEKSTAN
Mäster Samuelsgatan, Stockholm
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