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Reginavägen 38 
 

Karta över ” tomten nr 2 i kv. Emric” 
upprättades år 1920 av 
distriktslantmätare Konrad Jonsson. 
Avsöndringen gjordes från 
stamfastigheten 0,13 mtl Dufnäs n.r 1 
Litt Aa 1:98 uti Nacka sn, Svartlösa hd 
och Sthlms län och fastställdes den 31 
mars 1921, varvid tomtens nya 
officiella registerbeteckning blev 
Dufnäs 1:160.   

Carl Kempendahl gestaltade 
byggnaden och här till vänster syns en 
preliminär ritning vars linjer flanörer 
på Reginavägen känner igen (se 
blåkopia)  

Huset uppfördes någon gång mellan 
1917-1920, och det var redan inritat på 
förrättningskartan. 

 

CARLSSON:s 1920-24 

Sjökapten Rudolf Carlsson köpte tomten (under bildande) med tillhörande byggnad under hösten 
1920 och i köpebrev av 25 nov 1920 kvitterades mottagandet av köpeskillingen 55 000 kr av 
Duvnäsbolagets firmatecknare. 25 000 kr av betalningen täcktes med en revers av Carlsson och hans 
hustru Josefine. C. Carlsson till AB Saltsjö-Dufnäs Villatomter mot 7 procent ränta för ogulden 
köpeskilling. Detta antecknades i fastighetsboken genom fem inteckningar §§ 167-171 den 4 maj 
1921. Resten förefaller ha betalats på annat sätt (kontant). 

BERGENFELT:S 1924 –1950-tal 

Andre ägare torde ha varit Edvin William Kasimir ”Bill” Bergenfelt (f. 21 febr 1889) som var 
”landsfogde inom kriminalen”, dvs hade samtidigt rollen som länspolischef, länsåklagare och 
kronofogde för Stockholms övriga län utom Stockholms stad, tillika chef över landsfiskalerna.  

Enligt SvJT 1937 s. 564 ”föddes han i Gråmanstorp, Kristianstads län, 1889, avlade mogenhetsex. i 
Hälsingborg 1908 och jur. kand.-examen i Sthlm. 1915. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid 
länsstyrelsen i Sthms l., där han blev länsnotarie 1922. 1928 utnämndes han till landsfogde i samma 
län. Han deltog i utredningarna om åklagarväsendets omorganisation och inrättandet av statspolis”. 

Efter tips från grannen Karin Thrysin har vi intervjuat Bills dotter, den nu (år 2017) 95-åriga Birgitta 
Lalin. Hon torde jämte tidigare grannen Karin vara en av de få kvarlevande som varit med i en 
Duvnäs-villa från början. Birgittas mamma Greta [Sally Sofia] Dahlén födde henne 20 sept. 1921, och 
Birgitta minns från sina föräldrars berättelse att hon själv var ca två år gammal när flytten gick [från 
Tågaliden 6 i Stocksund (se p. 1351)] till Duvnäs och att hennes yngste bror Per Erik var nyfödd i 

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1923_59.pdf
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samma veva [f. 17 maj 1924]. Det betyder att huset köptes 1924. Äldste brodern Sven var då fyra år 
[född 18 sept. 1919. Att Sven G Bergenfelt i sitt liv kom att tjänstgöra på Surahammars Bruks AB där 
Emrics bror Karl varit disponent från 1908 till ca 1918 är en annan historia, även ishockeyhistoria.  

Bill behöll en övernattningslägenhet på Fridhemsgatan 18 (se p. 199) inom gångavstånd från 
polishuset vid Kronoberg i Stockholm minst fram till 1926 (varefter källan upphör). Köpet 1924 kunde 
ändå finansieras utan uttagande av nya inteckningar och var nog ”billigt” för Bill i rådande 
huskonjunkturer.] 

Pappa Bill dog för tidigt vid 48 års ålder i Saltsjö-Duvnäs i njursjukdom (dödsdag anges i Stadsarkivets 
bouppteckningsregister och SvJT till 29 aug 1937). Greta blev änka och tyckte det blev tråkigt att bara 
gå hemma. Hon jobbade först på Skatteverket och senare på Drätselkontoret i Nacka stad. Dotter 
Birgitta började också en yrkesbana på Skatteverket men när barnen kom blev hon hemmafru på 
heltid i Lillängen. 

Runt de tre husen Reginavägen 34, 36 och 38 fanns under Birgittas uppväxt ingenting förutom 
trädgårdsmästarnas verksamheter mitt emot. Och bara stor skog bakom. Men det var inte så bra att 
leka på ängen på andra sidan. Där var ”kärr, fuktigt och dant”. Birgitta hade inte någon egentlig 
kontakt med de tre döttrarna hos grannen Dabelstein i 34:an. I det rappade systerhuset till 38:an 
borta på Bergbacken 2 bodde en ensam kvinna som Birgitta och mamma Greta inte kände. 

Det blev skolgång för Birgitta i ”förberedande” de två första åren ovanför konditoriet i Stations-
backen mittemot stationen, därefter gick alla barn i Samskolan i Saltsjöbaden. Lagårn var just 
ladugård ända in i 1950-talet. 

Elström fanns i 
huset från början. 
I kakelugnarna 
eldade familjen 
Bergenfelt sällan 
och det fanns inga 
vedtravar på 
tomten som 
Birgitta kommer 
ihåg. Men det 
eldades i en 
kokspanna i 
källaren och en 
AGA-spis värmde i 
köket. Hon minns 
att det var mycket 
jobb med 
kokspannan. Det 
fanns inte någon 
oljepanna i huset 
på hennes tid.        
 
                      

Av Kempendahls original-ritning härintill framgår att hela två rum i källaren gick åt till ved- och 
kol/koks-förråd i var sitt rum, och pannrummet var jättestort 

http://runeberg.org/vemarvem/svea64/0088.html
http://runeberg.org/vemardet/1918/0440.html
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1926_09.pdf
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Hembiträde? ”-Ja, men det hade ju alla!” Hon bodde i jungfrukammaren på bottenvåningen innanför 
köket i husets nordvästra hörn. På övre plan 2, i det södra sovrummet bodde Bills mamma. Birgitta 
minns sin farmor med den vita kakelugnen där uppe. Den står kvar än idag (2017). 

Automobil? Nej, familjen hade inte bil – det var inte många som hade före kriget, och det var nästan 
ingen trafik på Reginavägen, utöver hästens mjölkturer och snöplogning. 

När Birgitta bott 20 år i huset och uppnått 22 års ålder, gifte hon sig med Per-Olof ”Olle” Lalin från 
Storängen. Alltså flyttade hon hemifrån till Ättestupsvägen år 1943, men mamma Greta bodde kvar 
många år, troligen in i 1950-talet. Då sålde Greta huset och köpte ett litet hus på Moränvägen i 
Lillängen.  

 

FAMILJEN Ahlberg 1949 – 1960 

Birgitta Lalin erinrade sig att huset såldes till en familj Ahlberg.  

[En nyuttagen inteckning om 27.000 kr den 26 okt 1949 pekar mot att just 1949 var året för ett nytt 
ägarskifte och namnet var korrekt. Kvinnan satt som ensam ägare av huset i slutet på 1950-talet och 
huset gick av ej klarlagd orsak på exekutiv auktion den 16 mars 1960. Det kan finnas många olika 
orsaker till att sådan auktion hålls.] 

 

ARENDALS 1960 -- 1962 

Här slutar intervjun med Birgitta som källa, men namnet Arendal kände hon till. Danske direktören 
Theodor S. Arendal (1906-1968) från Marstal i Danmark hade blivit svensk medborgare 1957. Han 
och hans hustru Grethe kunde alltså köpa huset utan problem, och det gjordes på nämnda exekutiva 
auktion. Paret bodde där en kortare tid fram till 1962. Nya inteckningar uttagna under 1960 pekar 
mot detta år som köpeår. 

Mannen beställde och genomförde omfattande renoveringar bl. a. enligt en ombyggnadskarta 
daterad 19 nov 1960, inkluderande: 

• Borttagande av jungfrukammare innanför köket i bottenvåningen 
• Badrum, på 1:a våningen, innanför master bedroom och kontor, utfördes helt genomgående i 

gult kakel med dubbla tvättställ och bidé i modernt snitt. Står intakt kvar idag. 
• Ny toalett och dusch på övre våningsplanet för sonen Rickie. 
• Nedmontering av kakelugnen i finrummet. Huset skulle bli modernt – dessa ugnar tillhörde 

det förgångna!  
 

Om man jämför med Kempendahls ritning över det ursprungliga källarplanet (se föreg. sida) gjordes 
mycket stora ändringar där nere: 
 

• Kolkällaren gjordes om till tvättstuga 
• Tvättnedkast installerades så att tvättbyk kunde slängas i ett schakt ned genom hela huset 

och landa i en korg längst ned i tvättstugan 
• Installation i denna tvättstuga av en elektrisk torkfläkt för hängande tvätt som heter duga – 

hela 18 kW. 
• Gamla stora pannrummet blev rymlig bastu med förrum, inredning av bastulavar återstod. 
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• Gamla tvättstugan blev nytt pannrum 
• Gamla matkällaren slogs ihop med gamla vedkällaren och blev hobbyrum 
• En del av det nya hobbyrummet avdelades till mörkrum för framkallning av fotografisk film. 

 
 
Vidare ansöktes enligt nybyggnadskarta av 4 april 1961 med dispens från gällande byggnadsplan för 
området av 6 juni 1929: 

 
• Ny garagebyggnad nära granntomten Reginavägen 36 inom byggnadsfri zon. Köptes som 

byggsats modell ”Dalagaraget” från Bröderna Hammar i Bjursås. 

Arendal flyttade till Köpenhamn när de flesta projekten igångsatts, men sonen Rickie bodde kvar 
uppe i det Bergenfeltska farmorsrummet längre. Det går att sluta sig till i vilket rum han bodde: i 
proppskåpet i källaren finns fortfarande en propp märkt med ”Rickies rum”. Samma proppkarta 
förtäljer att köket avslutades mot uteplatsen i söder fasad med ”frukostrummet” medan övriga mål 
intogs i ”middagsrummet” i centrum av första våningen.  

 

ÖRSTENS 1962 -- 

Familjen inflyttade från Fjällstigen 24 i Lillängen år 1962. Fastigheten inköptes för 180 000 kr. Det 
även för den tiden förhållandevis låga priset, föranleddes av att köpet genomfördes i en tid, när 
ingen längre ville bo i gamla flervånings trähus.  

Karin (Kajsa) f. Lorang utbildade sig till folkskollärare, men sedan kom barnen. Strax före pensionen 
tjänstgjorde Kajsa på Duvnäs skola några år. Egentligen hade Kajsa velat bli språkforskare, men 
familjen gick först på den tiden. Per Åke Örsten var läkare på S:t Eriks sjukhus och blev specialiserad 
som njurläkare. Han doktorerade 1966 och fick docenttjänst. Mötet med patienter blev viktigare än 
forskningen därefter. Fiolen togs ofta fram och Kajsa kompade på pianot som har central placering. 

Dotter Margareta bodde i det kakelugnsförsedda rummet som både Birgitta Lalins farmor och Rickie 
Arendal bott i, och hennes syster hade sovrum i hallen utanför på samma våning. 

Kakelugnen från finrummet i bottenvåningen låg prydligt lagrad och numrerad, del för del, i 
pannrummet och murades upp igen år 1963-64. Oljepannan byttes 1977 och Örstens var en av de 
tidigaste fastighetsägarna i Duvnäs att borra för bergvärme år 1983 och installera en 
bergvärmepump. Priset för den var ganska högt, nästan 92 000 kr löd fakturan på. Värmepump och 
oljepanna kan parallellköras för spetsvärme vid bistrare klimat och vid stort varmvattenbehov.  

Dessutom inköptes och installerades vid köksrenoveringen år 2000 en mindre järnspis med 
”dockspis-stora” kokplattor. Denna spis används för mysvärme när det blir riktigt kallt ute. Per Åke 
var också tidig med att skaffa elhybridbil, en första generationens Prius. 

Margareta minns att när familjen flyttat in 1962 fanns många nybyggda hus uppe på Bergvägen. Men 
storviltets och rådjurens vanor från när omlandet var djup skog dröjde sig kvar länge. T.ex. kunde 
ofta stora älgkronor ses glida förbi utanför fönstren tidiga mornar. Men inte bara djur. 

När morgon- och kvällsrusning timade upparbetades stigarna ytterligare för att gående buss- eller 
järnvägspendlare, tillika grannar, tog sig genvägar i båda riktningarna rakt över tomten upp till 
Långsjön och Värmdövägen via Nybergs handelsträdgård och över Stationsberget via Bergvägen till 
Stationen. Till slut blev det tvunget att sätta upp staket. 
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Per Åke valdes in i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening som vice ordförande 1982 och satt i 
styrelsen i två år. I november 2016 blev han promoverad till medicine jubeldoktor. Sedan länge finns 
metoder som hade kunnat rädda Bill från en för tidig död.  

Vi nämnde ovan yngste brodern till Birgitta, kallad ”Lollo”. Kajsa Örsten har en koppling på närmast 
uppseendeväckande många plan till både honom och hans fru Britt-Marie, som dog i en tragisk 
trafikolycka i Etiopien. Kajsa och Britt-Marie var lekkamrater inne i staden i barndomen, och bådas 
pappor jobbade på Shell och spelade mycket bridge tillsammans. När det var dags för bridge gick 
Kajsas föräldrar via vinden över från Birger Jarlsgatan 117 A till Ingemarsgatan, där Britt-Maries 
föräldrar hade sin lägenhet. Tala om bridged reality! 

Föräldrarna hade alltså en nära huskoppling tidigt, och senare i livet kom Kajsa via Lollo att ha en 
stark och långvarig sådan till Reginavägen 38 trots två andra ägare emellan. Men det finns en till! 
Både Lollos syster Birgitta, deras mamma Greta, och Kajsas föräldrar kom att förenas av bosättningar 
i Lillängen, eftersom de senare flyttade in på Fjällstigen 24 som ligger så nära Ättestupsvägen och 
Moränvägen. Så vi slutar där familjen Örstens resa började i villaförorten.  

Noterat av Brian Kylén och Margareta Örsten Kylén, 2017-03-09 efter intervjuer med Birgitta Lalin f. 
Bergenfelt och Kajsa och Per Åke Örsten 
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