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VARFÖR BETALAR SVENSKA AKADEMIEN INTE MER HYRA TILL 

STOCKHOLMS ST AD? 

Enligt ett avtal med Stockholms stad tecknat 1914 disponerar Svenska Akademien en del 

av Börshuset mot ett fo'r all framtid edagt engångsbelopp. A ndra ytor disponeras enligt senare 

ingångna avtal mot lopande l?)lresbetalningm: BiJ'rshuset har genom åren kommit att etableras som 

en viktig mötesplats fo'r litteraturen och det svenska Jpråket. Akademiens ambition har u11der lång 

tid varit att i samråd med staden utveckla huset fo'r att ytterligare iJ'ka dess fimktionalitet och 

tillgänglighet fiir allmänheten. Akademien har nu mottagit krav fi'ån staden på ytterligare ersättning 

jo'r '!Yt(ja11de av de ytor som disponeras enligt 1914 års avtal Akademien har tillbakavisat kravet. 

Staden har aviserat sin avsikt att säga upp Akademien om yttedigare ersättning inte betalas. 

Staden begär också att frågan om rätt till ytterligare ersättning ska priivas i domstol Akademien 

avser att gå i svaromål, men siiker samtidigt en långsiktigt hållbar lösning på sitt lokalbehov. 

Akademien hoppas på att en dialog med staden ska vara mijlig parallellt med den rättsliga 

prövning som staden o·nskm: 

Om Börshuset 

Börshuset byggdes under åren 1767-1778 för pengar från en börsavgift som 

beslutades av riksdagen. Huset förvaltades fram till 1846 av särskild styrelse under 

ledning av Överståthållaren, som representerade staten. Äganderätten till fastigheten 

(marken) synes alltså ha varit statlig. 

Ar 1846 fick Stockholms stads borgerskap äganderätten till byggnaden (Börshuset) 

på fastigheten (marken) benämnd Rådstugan 1. Borgerskapet förband sig i gengäld 

att fullgöra ett antal förpliktelser mot det allmänna.' Borgerskapet överlät sin rätt till 

1 

Kungl. Maj:t ska den 27 mars 1846 ha fastställt att Börshuset är en borgerskapet allena tillhörig 
byggnad. Tomten som byggnaden står på är enligt fastighetsregistret av ålder bestående samt enligt 
tomtkarta från 1826 utan registrerad lagfaren ägare. Staden ansökte om och fick lagfart till fastigheten 
2014. Lagfartsakten synes inte innehålla någon fångeshandling, varför äganderätten till fastigheten 
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Börshuset till staden i en affar som fastställdes av "Kungl. Maj:t den 14 juli 1865 

skrivelse om likställighet i vissa kommunala rättigheter och skyldigheter mellan 

Stockholms stads borgerskap och idkare av borgerlig rörelse å ena sidan samt stadens 

övriga invånare å den andra". Denna överlåtelse var förbunden med förpliktelser mot 

borgerskapet avseende dispositionsrätt. 

Den faktiska och rättsliga bakgrunden till gällande avtal 

En person donerade pengar så att Akademien skulle kunna köpa hela Bo·rshuset. Staden bes/bi 

dock att inte sä!Ja hela html. Eftersom det inte var mi!Jligt att sä!Ja bara den del av huset som 

Akademien behö'vde far sin verksamhet, blev läsningen att donatorn betalade husdelens värde mot 

att Akademien fick '!)'tf!'a denna del av huset far all framtid utan ytterligare betalning. Staden 

anser sig nu, trots avtalet, kunna säga ttpp det fo'r att få ut ytterligare ersättning. Staden har laglig 

rätt att säga upp avtalet om det finns befogad anledning, va171id staden ska återbetala värdet av vad 

staden fått. Akademien anser dock att krav på ytterligare ersättning inte kan vara en befogad 

anledningfiir uppsägning. Att kräva ytterligare ersättning är inte heller skäligt mot bakgrund av 

avtalets avsedda funktion och pa,temas uttryckliga gemensamma fo'rutsättninga,: 

Under hösten 1913 föreslog Verner von Heidenstam att Magna Sunnerdahl skulle ta 

en mecenatroll och skänka Akademien Börshuset när stadsfullmäktige flyttade sina 

sammankomster till det nybyggda Stadshuset. Sunnerdahl tyckte att det var en god 

ide. Alma Hedin - en god vän till Sunnerdahl - uppger att papper skrevs av innebörd 

att Akademien för 800 000 kronor skulle få överta hela Börshuset, undantaget de 

lokaler som Börsen disponerade. Det avtal som Sunnerdahl sedan skrev under hade 

emellertid en annan innebörd. Akademien skulle få köpa endast den översta våningen 

och en vindsvåning, men till samma pris. Det var ju väsentligen något annat än 

staden hade utlovat och troligen var Sunnerdahls underskrift följden av ett s.k. 

förklaringsmisstag (32 § första stycket avtalslagen). Saken ställdes dock inte på sin 

spets; genom Anna Hedins och Sixten von Friesens ingripande ersattes avtalet med 

det som sedan blivit gällande.2 Detta avtal träffades den 27 oktober 1914 och 

godkändes av stadsfullmäktige den 7 december samma år. Den år 1865 förbehållna 

dispositionsrätten för Borgerskapet bibehölls. 

ännu kan visa sig tillkomma staten och Börshuset vara en s.k. byggnad på ofri grund. Akademien har 
anmodat staden att styrka sin äganderätt till fastigheten. 
2 Se Alma Hedin, I minnets blomstergårdar, s. 131 f (1950). 



Avtalet kom att avse nyttjanderätt "för all framtid" till våning 2 och del av vinden. 

Inredningen överläts till Akademien. Ersättningen sänktes till 500 000 kronor. 

Sunnerdahl, genom Akademien, betalade också 100 000 kronor för att staden skulle 

underhålla lokalerna och svara för uppvärmning.' 

Av avtalet (4 §) framgår att parterna hade den gemensamma förutsättningen att 

nyttjanderätten skulle bestå för all framtid. Men "skulle, mot vad som nu förutsättes, 

staden på grund av i lag stadgad begränsning av den tid, för vilken nyttjanderätt till 

fast egendom i stad kan med bindande verkan upplåtas, uppsäga detta avtal" hade 

Akademien rätt att återfå 600 000 kronor (utan ränta). Faktum är att det fanns en 

sådan begränsning. Enligt 1 kap. 1 § lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast 

egendom var den maximala upplåtelsetiden 25 år för hus inom stadsplan. Avtal som 

bestod under en längre tid övergick till att bli tillsvidareavtal, vilka kan sägas upp när 

som helst om det finns fog för en uppsägning. Motsvarande gäller nu enligt 7 kap 5 § 

jordabalken. 

En fråga har nu uppstått om staden kan säga upp avtalet i strid mot parternas 

gemensamma förutsättning att upplåtelsen enligt 1914 års avtal skulle bestå för all 

framtid. 

Akademien anser att det inte kan vara befogat eller skäligt att säga upp avtalet för att 

få ut ytterligare ersättning. 

Akademien anser att avtalet funktionellt sett liknar ett köp av en del av ett hus med 

ett återgångsförbehåll (som var en följd av hur lagen såg ut). Se även nedan under 

"Särskilt om ersättningen för 1914 års avtal". Om staden skulle anses ha befogad 

anledning att begära att "köpet" ska återgå, ska "köpeskillingen" återbetalas. Det 

belopp som staden fick när avtalet skrevs bör då räknas upp så att det motsvarar 

värdet på den del av huset som Akademien "köpte". Även rena skälighetsargument 

talar för detta. I annat fall skulle husägaren (i detta fall staden) kunna förvalta 

beloppet så att det realvärdesäkras och samtidigt lyfta avkastning, behålla realvärdet 

minskat med 600 000 kronor och dessutom tillgodoräknas värdeutvecklingen på 

huset, allt på donatorns bekostnad. 

3 Se Bihang nr 165 och Beredningsutskottets utlåtande 1914:301,



Om uppsägning sker med åberopande av reglerna om lokalhyra uppstår också fråga 

om stadens skyldighet att utge ersättning för det s.k. indirekta besittningsskyddet som 

följer av 12 kap. 57 § jordabalken. 

Stadens tidigare ståndpunkt beträffande uppsägningsrätt 

Staden har oppe! fram tills nu bekräftat pmternas gemensamma fart1tsättning att ytterligare 

ersättning inte ska utges. 

Staden har tidigare låtit utreda grunder och villkor för nyttjandet av skilda lokaler 

inom Börshuset. Detta resulterade i ett PM av stadsjuristen Östen Malmberg den 15 

mars 1977. Enligt Malmberg förelåg en uppsägningsrätt men han framhöll att den i 

förevarande fall enbart torde vara av "teoretiskt intresse eftersom kommunen måste 

fotutsättas även framdeles stå fast vid upplåtelsen till akademien för all framtid." 

Stockholms stads juridiska avdelning instämde i sak i sitt yttrande till 

fastighetskontoret den 27 januari 1978 och noterade att avtalen mellan staden och 

Akademien rörande vissa mindre lokalenheter (som inte ingick i 1914 års avtal utan 

hyrts senare) kunde uppsägas för reglering av hyresbeloppen. När det gäller 1914 års 

avtal intas ståndpunkten att avtalet "i och för sig" kan uppsägas, men då till 

upphörande, dvs. inte för hyreshöjning. 

Inför en upprustning av Börshuset avgav Stockholms fastighetskontor ett 

tjänsteutlåtande den 4 april 1978. Till grund för utlåtandet låg ett uttalande av 

fastighetskontoret i ett memorial den 26 april 1977 med anledning av Börsens 

utrymmesbehov: "Börshusets ursprungliga tillkomst och hävdvunna användning gör 

att det enligt kontorets uppfattning är motiverat att fastigheten förbehålls 

Stockholms fondbörs och akademiens verksamheter." 

Tjänsteutlåtandet utmynnade i ett förslag att Börsen och Akademien skulle fortsätta 

att disponera lokalerna "vederlagsfritt". Uttrycket "vederlagsfritt" var träffande vad 

gäller Börsen, men vad gäller Akademien framgår av 1914 års avtal att ersättning för 

nyttjanderätten har utgått en gång för alla. 



Övriga hyresavtal 

Akademien betalar marknadsmässig hyra på vanligt sätt jör andra ytor i Bb'rshuset som behiivs fo'r 

verksamheten, t.ex. Nobelbiblioteket. 

Enligt tjänsteutlåtandets förslag skulle Akademien vidare överta nyttjanderätten till ca 

600 kvadratmeter i källarplanet mot ett engångsbelopp om 300 000 kronor och ett 

löfte om att iordningsställa källarplanet (till en beräknad kostnad om ca 1,2 miljoner 

kronor). Engångsbeloppet behövde dock inte erläggas så länge staden 

"vederlagsfritt" fick nyttja ca 100 kvadratmeter av Akademiens lokaler för 

Stockholms borgerskaps räkning.4 Slutligen föreslogs att Akademien skulle få hyra 

den dittills undantagna delen av vinden; den s.k. vaktmästarbostaden mot 

bruksvärdehyra. 5 

Den 19 juni 1978 träffades en överenskommelse mellan staden och Akademien, 

huvudsakligen i enlighet med fastighetskontorets förslag.6 Dock beslöts att 

Akademien skulle betala en hyra för källa1planet.7 I samband med detta bekräftades i 

en överenskommelse samma dag att 1914 års avtal skulle fortsätta att gälla för all 

framtid. 

Efter avtal den 14 juni 2011 hyr Akademien även vissa ytterligare ytor i källarplan och 

på plan 1. 

De sammanlagda hyresinbetalningama för 2019 uppgick till 206 752 kronor (varav 

18 925 kronor avser värme). 

Huset inrymmer i dag förutom lokaler för Akademiens administration och 

sammankomster även Nobelbiblioteket. Biblioteket med bibliotekarier och en 

litteraturhandläggare är öppet för allmänheten. Biblioteket inrymmer unika samlingar 

4 Avtal mellan Akademien och staden om nyttjanderätt för staden/borgerskapet träffades redan den 1
oktober 1975. 

5 Vaktmästarbostaden förhyrdes redan den 21 oktober 1975 enligt stadens hyresavtal 01067008. 
Hyran för bostaden kvittades mot hyran för borgerskapets kontor. Kvittningsöverenskommelsen 
bekräftades i ett tilläggsavtal den 8 oktober 1990. 
6 Överenskommelse den 19 juni 1978. 
7 Stadens hyresavtal 01 067 009 med avtalsbilaga 1-2. Se dock not 5 om kvittningsöverenskommelsen. 



av svensk och utländsk skönlitteratur och litteraturvetenskap samt omkring 150 

tidskriftsprenumerationer. 

Akademiens lokalinvesteringar och hyresutgifter 

Akademien bekostar del av underhållet och har bekostat renoveringsarbeten och flit-bättringar av 

Biirshuset. 

Akademien har under åren utfört förbättringar och renoveringar av lokalerna i 

Börshuset. Under 2001 bekostade Akademien en inglasning av en av innegårdarna; 

utgiften uppgick till ca 6,5 miljoner kronor. För reparationer och underhåll av 

lokalerna i Börshuset har Akademien betalat 711 395 kronor under åren 2013-2019. 

Särskilt om ersättningen för 1914 års avtal 

Det belopp som Akademien betalade till staden motsvarar marknadsvärdet på den del av huset som 

Akademien fick disponera - som om det hade kopts. Staden har istället flir att flirränta och 

fli1valta kapitalet använt det flir att betala skulder. Akademien anser inte att stadens val att 

använda kapitalet på det sättet är ett skäl fli1· att begära me1: 

Som framgått var Sunnerdahls ursprungliga avsikt att Akademien skulle förvärva 

fastigheten för 800 000 kr, vilket torde ha motsvarat fastighetens dåvarande 

marknadsvärde. Sedan staden valt att istället upplåta endast en del av huset till 

Akademien justerades också ersättningen till 500 000 kronor, vilket torde ha 

motsvarat marknadsvärdet av Akademiens andel i huset. 

Ersättningen betalades till stadskassan den 1 oktober 1921 och redovisades som en 

"deposition". I 1929 års lånebetänkande togs ersättningen i anspråk för att täcka 

stadens lånebehov. För att täcka det hyresbortfall som blev följden för 

fastighetsnämndens del gottgjordes nämnden internt en årlig ränta på beloppet 

genom ett anslag från finansförvaltningen.8 Det kan anmärkas att ersättningen, om 

den hade förvaltats väl, i dag torde ha haft ett kapitalvärde som medgett en 

avkastning som skulle ha motsvarat en mycket hög hyra. 

s Se Tjänstememorial av den 11 maj 1956. 



Staden framför hyreskrav 

Staden avser att väcka talan mot Akademien i domstol Akademien avser att gå i svaromål Om 

staden får framgång med sitt krav har Akademien att välja mellan att lämna huset eller att 

kraftigt reducera sitt finansiella stöd ur egna medel till språk och litteratur. 

Under 2018 och 2019 har staden framfört kravet att Akademien ska betala hyra 

utöver den ersättning som redan utgetts enligt 1914 års avtal. Akademien anser att 

kravet står i strid med alla tidigare tolkningar av avtalet och har i diskussionerna 

avvisat propån att ytterligare hyra utöver redan avtalad och utgiven hyresersättning 

ska utges. Staden vill nu få ett antal rättsliga förutsättningar fastställda. Ett slutligt 

utfallet av en rättslig prövning kan inte väntas i närtid. 

Om ytterligare ersättning för nyttjanderätten lagligen kan utkrävas har Akademien att 

välja mellan att avflytta eller att kraftigt reducera sitt finansiella stöd ur egna medel till 

språk och litteratur. 

En långsiktig lösning på Akademiens lokalbehov 

Akademien söker en långsiktigt hållbar läsning på sitt lokalbehov och hoppas på en dialog med 

staden baserad på stadens tidigare inställning att Akademien vore den logiska ägaren av huset och 

att en sådan 1/Jsning skulle vara utmärkt. 

Akademien har flera gånger erbjudit sig att överta ansvaret för Börshuset, 

huvudsakligen för att i samråd med staden och allmänheten förverkliga en vision att 

göra byggnaden till en kulturell knutpunkt med ökad tillgänglighet. Akademien 

hoppas på att det ska vara möjligt att föra en dialog med staden om detta parallellt 

med den rättsliga prövning som staden begärt. 

Staden har meddelat att en överlåtelse inte är aktuell. Detta trots att den politiska 

majoriteten uttalat att staden bör sälja de fastigheter "som det inte är nödvändigt för 

en kommun att äga" för att höja skuldtaket.9 

9 Set.ex. Anna KönigJerlmyr i SvD Näringsliv 2019-05-21. 



Anledningen till att huset inte överläts 1914 torde ha varit att staden förbundit sig att 

allt framgent tillgodose de kommersiella intressen - d.v.s. Stockholms fondbörs 

intressen - som ansågs ha motiverat att huset alls uppfördes.10 

Numera saknas sådana kommersiella intressen att tillgodose. Vid ett sammanträde 

den 8 januari 1999 mellan den dåvarande ständige sekreteraren Sture Allen och 

finansborgarrådet Carl Cederschiöld och stadsdirektören Jörgen Kleist uttalade de 

senare enligt minnesanteckning följdriktigt att "Akademien vore den logiska ägaren 

av huset och att en sådan lösning skulle vara utruärkt". 

10 Se§ 31 ur protokoll från Stockholms stads drätselnämnds första avdelning den 39 juni 1914.


