
FASTIGHETEN SICKLAÖN 320:1 MED ADRESS FÅGELSÅNGSVÄGEN 12 - HISTORIK OCH BE-
SKRIVNING.  Arkitekt Hermann Thens. 

Med utgångspunkt från Fastighetsägareföreningens propå i lokalbladet kommer här en beskrivning av 
vår villa i Saltsjö-Duvnäs.  
                                                  

                         

Fastigheten bebyggdes 1959 med souterrängvilla enligt bilden. Ett fristående tvåbilsgarage tillkom un-
der senare delen av 1900-talet. Tomten består i dag av 1.585 kvadratmeter trädgård. Den var från bör-
jan större och sträckte sig ända ned till Reginavägen, men därefter har en tomt (320:5) i sydvästra de-
len avstyckats. Det förtjänar att nämnas att byggherren, Anders Torsten Hammarstrand, chef för för-
säkringsbolaget Vegete, var en besjälad trädgårdsodlare med specialitet vintergröna växter. Därom 
vittnar fortfarande med få undantag den nuvarande växtligheten. En del av tomten var sank och fylldes 
ut. Det sägs att växterna sedan anlände på lastbilar och kom på plats under några intensiva dygn. 
Hammarstrand deltog förmodligen inte i själva anläggningsarbetet. Det var i varje fall motiveringen för 
att han inte kom ifråga som pristagare i Villaägareföreningens årliga tävling om bästa trädgård, vilket 
lär ha gjort honom besviken. Mäktiga rhododendronsnår och barrväxter av skilda slag minner dock 
fortfarande om hans berömvärda odlarinsatser tillsammans med fruktträd, magnolia och azalea. 

Hammarstrand, som tidigare bott i Djursholm, flyttade till Duvnäs för att närmare kunna umgås med 
sonen, vilken några år tidigare flyttat till Reginavägen. Fadern köpte först norra halvan av huset Fågel-
sångsvägen 14 och kunde därifrån sedan kontrollera nybygget på grannfastigheten från ”läktarplats”. 
Han var noggrann och lämnade ingenting åt slumpen. Han skydde heller inga kostnader för att det 
skulle bli av första klass. 

Det som byggdes blev en vinkelbyggd souterrängvilla med 175 kvadratmeter i varje plan med gulbrunt 
fasadtegel och grönt glaserat taktegel. Bostadsytan var c:a 270 kvadratmeter och omfattade 8 rum 
och kök. Villan har sedermera under två ägare Familjen Högberg (1970-2001) och Kerstin André/Gun-
nar Tysk (2001- ) renoverats mycket varsamt för att i möjligaste mån bibehålla det ursprungliga kon-
ceptet. Så har t.ex. det ursprungliga köket sparats med dess platsbyggda skåp (skåpluckor och bänk-
skivor med teakramar och blå Perstorpsplattor). Detaljer, som minner om god byggkvalitet på 50-talet, 
som t.ex. parkettgolv i alla boutrymmen, teakramar i alla fönster, marmorinslag i väggar och golv samt 
utprydnader som intarsiavägg i entréhall, konstglas i hallfönstren och mosaik har naturligtvis sparats. 
Oljeeldningen ersattes 2002 med bergvärme och en spisinsats insattes i öppna spisen. 

Saltsjö-Duvnäs den 23 februari 2017 

Kerstin André och Gunnar Tysk (ägare 2017) 


