
 1 

Varför Reginavägen 34 betecknades ’kv. Denis tomt nr 1’ 
 

Åren 1919 och 1942 - när visningshuset Reginavägen 34 såldes första och andra gången – angavs 
fastigheten i lagfartsbevis resp. köpekontrakt som såsom ’kv. Denis tomt nr 1’. Vi frågade oss hur det 
kunde komma sig. Fastigheten ligger ju i samma kvarter mellan Bergbacken i öst och Jakob Dubbes 
väg i väst, på rad bredvid de andra visningshusen Reginavägen 36 och 38? 

Det kunde inte vara fråga om något stav- eller läsfel från dokumenten; där står det  ”kv. Denis”. Ändå 
framgick hur tydligt som helst av följande stadsdelskarta fastställd 1943, att Reginavägens samtliga 
visningshus ligger i kvarteret ”Emric”: 
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Vi har kommit fram till följande förklaring: 
 
Inofficiella beteckningar – kan ändras 
Kvartersnamnen var aldrig officiella jordregisterbeteckningar, utan önsketänkta i Duvnäsbolaget 
utifrån idén att bilda en ny stolt kommun för Saltsjö-Duvnäs villastad. Det är i Duvnäsiana-arbetet 
dokumenterat att A.-B. Saltsjö-Duvnäs Villatomter (”Duvnäsbolaget”) verkligen från början använde 
sin släkts förnamn, inte bara för att döpa kvarter, utan även att skriva in dem i köpekontrakt, 
köpebrev och lagfartsbevis.  
 
Ansvarig lantmäteriförrättare tillfogade förstås redan i avsöndringarna juridiskt giltiga 
registerbeteckningar, om än bara i marginalen. Huvudrubrikerna på förrättningskartorna bar ändå 
Duvnäsbolagets tomtbeteckningar i feta bokstäver. Således återspeglades det i kontrakten under 
första världskriget och hela mellankrigstiden.  
 
År 1917-20 gällde en annan stadsplan 
Hittills har vi kunnat konstatera att kvartersnamnen användes från början, så snart ett gatunät 
planerats. Duvnäsbolaget beslöt 1917 att bygga tre visningshus på rad utefter den nyanlagda 
Reginavägen. Det gjordes förstås med 1908 års föreslagna vägplan som grund. Den visar att 
Reginavägen i sträckningen över Måssgärdet skulle härbärgera ett kommuncentrum och den 
ursprungliga planen såg ut så här för området (Reginavägen strax under mitten av bilden): 
 

 
 
När avsöndringarna för visningshusen faktiskt gjordes (1917-20) hade en del hänt med 
exploateringsplanerna sedan 1908 års vägplan. Bland annat hade dubbelvillan mellan 
Fågelsångsvägen och Reginavägen byggts 1912 vilket visar att planen på ett centrum fått skrotas. 
Men just vid visningshusen finns tecken på att man fortfarande följde 1908 års vägplan detaljerat. 
Där fanns en vägframdragning med vänsterkurva söderut mellan nuvarande Reginav. 36 och 34 och 
upp mot nuvarande Bergvägen på Stationsberget. Den kom att forma 36:ans västra gräns med ett 
snedskär (se nästa sida avsöndring N:r 1 kv. Emric) för kurvan i 1908 års vägplan i sydvästra hörnet. 
 
Det större mörkblå partiet i ovanstående kartas vänsterkant formerade med andra ord det 
ursprungliga kvarteret Denis och just där avsöndrades alltså ”kv. Denis tomt nr 1”. Denna beteckning 
användes fortfarande när förste ägaren Dabelstein sålde vidare till Nilssons 1942. Det var inte så 
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konstigt, eftersom Jakob Dubbes väg inte existerade i 
verkligheten än (jfr inledande stadsdelskarta från 1943, 
gatan var streckad, dvs. än så länge bara planerad i 1929 
års stadsplan). Den gamla gångstigen från Rådjursvägen 
ned till Saltsjöbadsvägen gick rakt genom kv. Denis. Du 
ser gångstigen i originalkartan från 1908 på föregående 
sida som en brun sträng längs till vänster i det stora 
mörkblå partiet som alltså bildar "kv. Denis". 
 
 
 
Avsöndringskartan t. v. från 1920 visar snedskäret 
reserverat för vänster-kurvan för planerad väg (i 1908 
års karta) väster om Reginavägen 36 – ursprungligen 
västra gränsen för kv. Emric 
 

 
Gamla gångstigen bildar gata och ny kvartersgräns efter andra världskriget 
När Jakob Dubbes väg till slut kom att dras enligt 1929 års plan utefter gamla stigen istället, hamnade 
alltså Reginavägen 34 i kv. Emric.  
 
Erik Thrysin fick 1946 köpa den tomt som blev över söderom. Men på den ursprungligt planerade 
vägremsan mellan 34:an och 36:an enligt 1908 års plan hade Duvnäsbolaget vid något tillfälle – 
kanske när man köpte matarström från Tyresö någon gång på 1930-talet - placerat en transformator. 
När den senare togs bort på 1950-talet fick Erik Thrysin möjlighet att köpa även remsan. Sista spåret i 
1908 års vägplan var borta. Remsan i fråga syntes tydligt som en rest i 1927 års karta (fastställd som 
stadsplan 1929, se det smala området mellan de två mörkfärgade husen i över västra hörnet): 
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Mysteriet löst 
Så ser alltså förklaringen ut till att ett av visningshusen, Reginavägen 34, har en annan ursprunglig 
kvartersbeteckning. Duvnäsbolaget ändrade inte kvartersnamn över tid, utan kvartersomfattningen 
ändrades genom annan vägdragning. 32:an m.fl. fastigheter utefter Reginavägens södra tomter ligger 
ju fortfarande i "kv. Denis".  
 
34:an ligger numera i "kv. Emric" enligt 1943 års stadsdelskarta (ovan), i den mån som någon tycker 
det är intressant att veta. Och du har kanske också en annan kvartersbeteckning på äldre 
köpekontrakt för ditt hus, än du ser på stadsdelskartan från 1943. Då har vi en möjlig förklaring i 
detta dokument. 
 
Att denna typ av vetande hör hemma i Duvnäsiana-projektet tycker vi är helt klart. Och visst vill man 
veta vilket kvarter man bor i uti Duvnäs, eller hur? Inte bara: i vems hus? 
 

Noterat av Brian Kylén och Margareta Örsten Kylén, 2017-03-23 efter att ha tagit del av I Lundins 
anteckningar om Reginavägen 34 
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