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Reginavägen 36 
 

Det är något speciellt med de tre röda villorna på Reginavägen nr 34-38. Arkitekturen och 
byggnadsstilen är en sak, men förutsättningarna för tomtexploatören är också intressanta för 
bebyggelsens framväxttakt. Dessutom vill vi lära känna människorna som köpte, bodde och växte 
upp där under mycket lång tid under denna framväxt. Den präglade säkerligen människorna som 
bodde där, liksom klassamhällets förändring över tid, föräldrars yrkesval, och teknologier för att klara 
både vinter och sommar med god komfort. Här tar vi fullt sikte på Reginavägen 36, men inledningen 
”Omland” gäller lika mycket för grannfastigheterna på höger och vänster sida. Det här är vårt 
resultat: 

OMLAND 
Platsen ”Måssgärdet” (eller ”måsse” på gammalsvenska) återfinns på de flesta äldre kartor över 
Duvnäs från 1700-1800-talet. Området utdikades och torrlades efterhand för jordbruk. Utdikningarna 
finns som fond i originalkartan där 1908 års förslag till stadsplan för Duvnäs överlagrats. Just där var 
det tänkt att bygga ett stadshus. En av de första gatorna som Duvnäsbolaget drog genom Duvnäs (se 
Generalstabskartan 1873, uppdaterad 1913-16) döptes till Reginavägen och ser ut att vara tänkt att 
utgöra central huvudgata i den blivande villastaden.  

Troligen redan under Küsels ägotid, var det en trädgårdsmästare Palmkvist som slagit sig ned som 
arrendator och odlade grönsaker på Måssgärdets nordvästra del [tomterna ”#38” resp. ”#37” på 
1911 års Duvnäs 1 Litt. Aa Ägostyckningskarta (fastställd 1912-02-14).  När Duvnäsbolaget tagit över, 
såldes sistnämnda tomt ”#37” till Erik Nyberg 1913 som från 1914 mest odlade blommor. Palmkvist 
levererade det han odlade till partihandeln i Stockholm. De byggde var sitt boningshus och på 1948 
års ekonomiska kommunkarta kan man se båda verksamheternas relativt stora byggnadsomfattning. 

Dessa två ursprungliga trädgårdsmästarland ligger mitt emot tomterna som motsvarar dagens 
Reginavägen 34-38. För de tre senare protokollfördes i Duvnäsbolagets styrelse beslut om 
bebyggelse och uppdrag gavs till bolagets arkitekt Carl Kempendahl 24 mars 1917 (se Nackaboken, 
2008). Exakt när husen stod klara för inflyttning framgår inte av några för oss nu tillgängliga källor, 
men de kallas för ”visningshusen” i Margareta Anderlinds bok ”Från Duvnäs gård till Saltsjö-Duvnäs 
Villasamhälle” och byggdes på spekulation. Visningshusen ska ha bebotts möblerade av Torgny 
Öhman ett efter ett tills de blev sålda. Det är rimligt anta att några av dem kan ha stått klara för 
försäljning under viss längre tid med anledning av mörka moln som tornade upp sig: 

1907 startades exploateringen av Duvnäs med kraft och allt såg ljust ut. Men samhällsekonomin kom 
att plågas av en oförutsedd mycket djup kristid för Tyskland - från krigsutbrottet till långt efter freden 
i Versailles 1919. Och det påverkade även Sverige, där antidemokratiska krafter steg fram. Krisen 
inleddes under kung Gustav V:s tid redan i februari 1914 med borggårdskris, följd av hungersnöd 
efter krigsavspärrningar, potatisuppror och ransoneringar av nästan allt från 1916. Måssgärdet 
behövdes för matodling och inte för hustomter, samtidigt som parkerna inne i Stockholm plöjdes och 
odlades upp av nöden tvunget. Bygget av de tre husen beslutades bara några månader innan 
våldsamma hungerkravaller rasade i många svenska städer i april-maj 1917. 

Det bör alltså ha gått väldigt trögt med försäljningen in i 1920-talet, färgat av elände med 
hyperinflation och ekonomisk kollaps i det närliggande Tysklands Weimar-republik. Som framgår av 
1927 års förslag för ny stadsplan över Saltsjö-Duvnäs villasamhälle (fastställd 1929), dvs. hela tio år 
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efter igångsättningsbeslutet för visningsvillorna, hade få andra tomter runtomkring ännu vare sig 
avstyckats eller bebyggts.  

Närmaste faktisk bebyggelse var då parvillan Reginavägen 39 (vars ena halva utgör Fågelsångsvägen 
14), Bergbacken 2 och möjligen också Reginavägen 31 (otydlig markering av ev. bebyggelse på 
kartan). Gatorna söder om, dvs. Bergvägen, Jakob Dubbes väg och J. Häggs väg var då ännu bara på 
planeringsstadium. Ytterligare ett världskrig kom emellan och försenade planerna. 

Älgarna och rådjuren kunde fortfarande i flera decennier promenera fritt i skogen på sina stigar över 
Stationsberget och Tornberget (berget där vattentornet med vatten från Långsjön till Duvnäs stod). 
Ängen öster om trädgårsmästarnas tomter (nuvarande Vesslevägen) var i denna plan klassade som 
idrottsplats, tänkt för tennisbanor enligt 1942 års kvarterskarta över Duvnäs, men förblev en äng in i 
1970-talet. Det förekom att det restes lokal midsommarstång där på 1960-talet, och på höstarna 
eldades gräset av de närmast boende för att hållas nere.  

Så här såg miljö och omgivning ut på Måssgärdet förr i tiden. Något stadshus mittemot blev det inte. 
Så till Karins berättelse om vad som hände med huset och människorna i Reginavägen nr 36, 
sammanställd från anteckningar av telefonintervju 2017-03-08: 

ÄGARFAMILJER 
Det ska först ha varit någon som kanske hette Fröberg, som köpte huset. Karin har inte några 
uppgifter om när det var. Vi får se om vi kan få fram det på annat sätt. [Lantmäteriets fastighetsakt 
01-NAC-AVS153 (p. 5) visar att en bankkamrer Fr. Fröberg1 köpte det färdigbyggda huset med 
planerad avsöndring för 50 000 kr den 30 april 1919. Avsöndringen med registerbeteckning Duvnäs 
1:154 fastställdes dock först 15 september 1919.] 

Andra ägare blev civ.ing. Erik Thrysin2. Han var ursprungligen från Stockholm. Erik köpte fastigheten 
år 1923, som ungkarl när hans pappa hade dött. År 1927 gifte han sig med fil. kand. Märta Margareta 
Haupt. Hon kallades alltid ”Greta”.  Karin föddes 1928 och hon fick en syster fyra år senare.  

Båda trädgårdsmästarna var kvar när Karin Thrysin var liten. Folk kom från villatomterna runtomkring 
och köpte blommor direkt av far och son Nyberg. Borta i Lagårn var det några hästar och kor. Dessa 
kor skulle förse hela Duvnäs med mjölk. Bortom 38:an gick korna och betade på ängarna ända bort 
till Bergbacken. Det låg en skidbacke där trapporna på Mårdgränds branta del är nu. Där fanns också 
en mindre anordning för att hoppa med skidor. Mjölken kördes hem med häst och vagn till alla hus 
som hade stående order och hästar plogade vägarna om vintern. Detta har Karin upplevt med egna 
ögon. 

TOMTEXPANSION 
En dag 1946 kom Torgny Öhman till Erik och tyckte att han skulle köpa till tomten bakom som 
gränsade till Bergvägen. Och det gjorde han. På en remsa som gick mellan 36:an och 34:an stod 
sedan länge en av de första elektriska transformatorerna i Duvnäs. Denna togs enligt Karin bort 
kanske på 1950-talet och därför kunde Erik då utöka ägan ytterligare genom köp från Duvnäsbolaget.  

                                                           
1 Uppgift om var Fröberg arbetade finns på pagina 8 vid referens [27 39] A.-B. Mälarprovinsernas Bank under 
rubriken Öfriga kontor: Storkyrkobrinken 14 i dokumentet: 
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1920_85.pdf  
 
2 http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0890.html 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=5&sd_base=lm01&sd_ktun=0002ch35&mdat=20160928183626587935
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1920_85.pdf
http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0890.html
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FORTSKAFFNINGSMEDEL 
Karin tog körkort redan 1947, vid 19 års ålder. Erik var tidig bilägare i trakten, föst hade han en bil av 
okänt märke, men han fick kanske sedan en sjusitsig Buick i gåva av sina svärföräldrar Haupt. 

RENOVERINGAR 
På framsidan var det från originalritning byggt en trätrappa - som hos grannen i 34:an.  Men 
frontfasaden gjordes sedermera om så att det blev en stentrappa med tak över. Samtidigt gjordes 
det om invändigt. Där man gick in var det i original en dryg kvadratmeter stor farstu. Entrén följdes 
efter ombyggnad istället av en större hall. 

Huset har, som många hus från den tiden, många kakelugnar. I dagsläget (2017) finns fem av dem 
kvar, men från början var det sju. En togs bort i jungfrukammaren innanför köket, och en uppe i ett 
övre sovrum.  

Ved var det dominerande sättet att hålla varmt i huset under andra världskriget. Karin berättar att:  
”- vi hade stora vedlager på tomten”.  Men både före och efter kriget, tills oljepannorna tog över, var 
kokspannan central. Den står fortfarande kvar. Oljepannan hade sin tid. Sedan 2014 gäller modern 
bergvärme i huset. I badrummet på andra våningen fanns förr en järnkamin med varmvatten-
beredare som man skulle elda i för att få badvatten.  

Köket gjordes om 1942. Erik lät ta bort skafferiet och satte in elektriskt kylskåp. Före dess kyldes 
varor genom kalluftsventil till skafferiets svala del på vintern. Men på sommaren var det besvärligare. 
Då inköptes isblock som lades in i en rejäl ”betongsarkofag” i tvättstugan nere i källaren. Karin kallar 
den för ”karet”. Ovanpå lades ett tjockt täcke som isolering. Blocken smälte långsamt och kylde då 
mjölkflaskor och andra livsmedel som stoppades i karet – under lång tid. [Eftersom värme söker sig 
till kyla och inte tvärtom, och då betong och tegel innehåller en del luft, fungerade denna metod 
förvånansvärt bra.] 

Vår och höst var det kallare i källaren och då räckte det med att fylla på kallt vatten för att hålla kylan 
på livsmedlen. [Ingen verkar ha skrivit om isblocksdistributionen i Duvnäs när 1900-talet var ungt? 
Det var inte så att det sågades isblock från Kolbotten-Järlasjön, utan det kom någon med leveranser 
med ganska lång tid emellan.]  

Till Thrysinska hemmet kom hur som helst ett elkylskåp först 1942, trots att det mycket sannolikt 
funnits ström i huset från början för belysningsändamål (från år 1911 enligt Nackaboken, 2008). 
Elkylskåp fanns från 1920-talet, men de var mycket dyra före andra världskriget, och mycket farliga 
på grund av den tidens giftiga kylvätskor. Sådant förstod sig förstås Erik på som kemist och expert på 
fysiska faror. Erik var också ett naturligt val som ordförande för Saltsjö-Duvnäs frivilliga brandkår och 
han valdes som ledamot in i Nackas brandstyrelse. 

Under andra världskriget hade familjen i källaren också förberett ett slags skyddsrum.  Det förekom 
civilförsvarsövningar när det var oroliga tider. Karin var med om övningar, bl. a. inne i Stockholm och 
i Katrineholm. Erik var ordförande i civilförsvarsnämnden i Nacka en tid. Man får leva som man lär. 

GLACE I STORA LASS 
”Thrysin-Hammarstrandska glacefonden” kom enligt Karin till så att Greta råkade träffade Torsten 
Hammarstrand under en promenad på Reginavägen i korsningen med Fågelsångsvägen. Eftersom det 
var dags för Duvnäs Nation fick de idén att de skulle de ordna en efterrätt. Chockladsås till skulle det 
vara! Det blev en uppskattad tradition med god finansiering, 50 eller 100 kr i kapital var det, minns 
Karin. 
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ÄGARSKIFTE nr 3 
Pappa Erik Thrysin dog 1963 och mamma Greta dog 1968. Karin och hennes syster övertog detta år 
huset, som de alltjämt (2017) äger tillsammans. 

Här tar Karins berättelse slut. Tomten avsöndrades från stamfastigheten ”0,13 mtl Dufnäs n.r 1 Litt 
Aa 1:98 uti Nacka sn, Svartlösa hd och Sthlms län” (som sträckte sig från dagens  J. Dubbes v. bort till 
Bergbacken), med dåvarande beteckningen Dufnäs 1:154. Det krävs ett besök på kommunens 
stadsingenjörskontor för att fastställa datum för byggnadens färdigställande. 

Senare kom Reginavägen 36 av Duvnäsbolaget att benämnas såsom ”kv Emric tomt nr 1” 
(kvarterskarta 1942) men det var Öhmans egna beteckningar som kan ha ändrats över tid. Huset kan 
liksom grannhuset Reginavägen 38 redan ha varit uppfört när avsöndringen förrättades. 

Noterat av Brian Kylén och Margareta Örsten Kylén, 2017-03-09 
Uppläst för Karin Thrysin 2017-03-10, reviderad 2017-03-20 
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