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Berättat av Pelle Stål, uppvuxen på Strandpromenaden 59.

”Pappa Olle ritade själv 
möblerna till huset”

       Vi var bland de första som flyttande in  
       då i november 1965, bara familjen Bahrke 
hade flyttat in i 57:an. Allt luktade så där nytt  
av gips, puts och målarfärg. Jag var åtta år. 
Innan dess hade vi bott i ett litet radhus i Näsby 
park. Både min pappa Olle och mamma Barbro 
är arkitekter, min farfar var arkitekt och min 
pappas storebror är arkitekt. Och det var Olles 
dröm att flytta hit.
Olle Stål var uppvuxen i Saltsjöbaden. Han  
visste att de skulle bygga på den här tomten. 
Det hade varit på tal länge. Så han bevakade 
projektet, och sedan blev det dessutom en av 
hans arkitektkompisar, Alvar Törneman, som 
ritade husen, ihop med tre andra i kontoret 
ELLT. * Pappa var på hugget, han ville ha just det 
här huset på gaveln mot vattnet, för han tänkte 
att det skulle gå först. Huset var jättedyrt, det  
kostade 310 000 kronor, folk ruskade på  
huvudet och sa att för den summan får ni ju en 
hel gård i Dalarna. Men det här var drömmen, 
han var 40 år, min mamma 38, min lillasyster 
Kajsa var 6 och jag 8. Sedan adopterade mina 
föräldrar en flicka, Eva, som kom 1968 när hon 
var 2,5 år.

De här husen är unika, den öppna planlös-
ningen är populär i dag, men då var det första 
gången som man ritade hus på det här sättet. 
Min pappa gick ”all in”, ritade möblerna själv 
till huset; ett matbord, en bänk med hurtsar till 
sovrummet, en stor bokhylla med inbyggd 
musikmöbel och en divan under trappen i ek 

som vi tyvärr har slängt. Allt var så modernt, i 
stället för handtag var det hål som man kunde 
stoppa in fingrarna i. Nu ser ju alla möbler ut så 
där.

Sedan flyttade familj efter familj in, alla 
hade barn; två, tre eller fyra, det bara kryllade 
av barn, i mellangången cyklade man fram och 
tillbaka, vi lekte på ängen och på torget fanns 
en stor sandlåda. Mammorna på den tiden var 
hemmafruar, dagis fanns inte 1965, det kom på 
70-talet. Portarna till gårdarna stod öppna, folk 
var hemma och barn sprang ut och in, på så vis 
var det väldigt barnvänligt.
Det var mycket gemensamma aktiviteter. Varje 
år hade vi luciatåg, en av mammorna var kör-
ledare, Gunnel Luhr i 53:an. Det var träning 
hemma hos henne, alla barn skulle delta. Vi  
var säkert 25 barn, stora och små stjärngos-
sar, tomtar och tärnor, som gick i tåget ute på 
torget. Efteråt grillade vi korv i ett stort oljefat, 
föräldrarna drack glögg och pratade.
Och så hade vi som nu höst- och vårstädning. 
Men på den tiden kunde det vara en otrolig fru-
kostbuffé, det var lax och ostar, väldigt påkostat, 
en happening, folk åt och drack och hade trev-
ligt. Alla barn var med och hjälpte till att städa.

På fredagarna var det ofta drink hemma 
hos någon, och alla som ville samlades där. Vi 
barn sprang ut och in från hus till hus och åt 
oss mätta på chips och jordnötter före midda-
gen. Ibland hade fruarna också egna gemen-

”
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samma stunder då de träffades, drack sherry 
och kopplade av.
Området var så snyggt och prydligt med buskar 
och blommor. Flera av fruarna, bland annat 
Gisela Wåhlström, tog hand om växtligheten 
i området, planterade blommor och ansade 
buskar.

Mina föräldrar var lite progressiva, kanske 
mest på ytan, som arkitekter var då med attribut 
som till exempel brun manchesterkostym. De 
umgicks bland annat med Lennart Holm, chef 
för Statens planverk, han var en riktig sosse i den 
socialdemokratiska aristokratin som fanns på 
den tiden. Det var mycket intellektuella, kultur-
personligheter, stadsplanerare. Som var besjä-
lade av att driva fram det moderna samhället i 
Myrdals anda. Min pappa Olle delade den där 
visionen, han ritade mycket dagis och simhal-
lar, de var uppfyllda av samhällsprojektet, att 
kommunerna skulle göra det bra för medborg-
arna. Därför tyckte han att det var lite töntigt 
med namnet ”Apladalen”, så han kom på att  
det skulle döpas om till Röda Raden och Röda 
torget. Det var väl också lite för att möta snacket 
bland hans arkitektvänner; ’inte kan ni bo där  
i Saltsjö Duvnäs, där bor bara en massa frasfling-
edirektörer’, de menade Kellogs och Cornflakes, 
på den tiden fanns inte riskkapitalister. Så på 
stämman det året röstade föreningen igenom 
namnbytet från Apladalen 1 till Röda Raden. 

Olle var så stolt över att ha kommit på namnet. 
Han älskade det här området, den här nybygga-
randan. Det fanns en väldig samhörighet.

När husen byggdes var det många i Duvnäs 
som ifrågasatte dem. Det har vi förstått mer och 
mer efteråt. Det var innan mexitegelvillorna 
byggdes, på den tiden fanns det mest gamla 
trähus i Duvnäs, och några 40- och 50-talshus 
i rött och gult tegel. Radhusen bröt totalt stilen, 
många tyckte att de förstörde Saltsjö-Duvnäs. 
Jag minns att jag kom ut från huset en dag, jag 
var åtta år, och det kom en gammal dam på 
vägen: ’Vad är det här för något?’ sa hon och 
pekade på raden; ’är det en kycklingfarm, är det 
en fabrik, vad är det de har byggt här?’ Nej, det 
är ingen kycklingfarm, jag bor här, sa jag.

Från början var tanken att ängen skulle styck-
as i tjugo villatomter. Min mamma Barbro läste 
till arkitekt under 1950-talet och hennes klass 
fick som uppgift att rita hus på ängen. Så hon 
gjorde ett förslag, och hade kvar en modell av 
de där villorna. Sedan kom någon klok person 
på att om man behöll äppelträdgården i mitten 
och byggde radhus på varje sida, så fick man ut 
mer bostäder av ytan samtidigt som äppeldalen 
kunde behållas.
Det var ju också ekonomi i att göra så förstås, 
och direktör Skarne var både businessman och 
före sin tid när det gällde nya idéer. 

Barbro Stål och Agneta Onn 
förbereder juldrink 1980. 
Foto Pelle Stål
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Det fanns planer på en tennisbana på äng-
en, ungefär mellan kullen och vita raden. Jag 
vet inte vad som hände med den, om det blev 
för dyrt eller om det kom protester från Vita 
Raden.
Men i prospektet används tennisbanan som en 
del i det lockande boendet: Mannen i huset går 
upp, tittar ned över ängen, spelar tennis med sin 
fru, går till kontoret, på kvällen middag i träd-
gården som hans hustru lagat, och så en segeltur 
med sonen på viken. Sedan sover han gott!

Det har oftast varit en god sämja mellan 
grannarna men en gång blev ordföranden 
uthängd på mötet efter noter. Det handlade 
om tomten nedanför raden, där det ligger ett 
gråmålat trähus nu. Föreningen hade möjlighet 
att köpa den, priset låg på 5000 kronor per hus. 
En del ville, andra såg ingen nytta med den. 
Det fanns inget bygglov, men tanken var att den 
skulle kunna användas som rekreation, med en 
samlingslokal, badplats, parkering för gäster. 
Sedan såldes tomten till en privatperson. Han 
ansökte om bygglov år efter år, och föreningen 
överklagade varje gång i 15 år. Men så råkade 
ordföranden vara bortrest och bestridandet 
kom in för sent. Då fick ägaren sitt bygglov. 
Den stackars ordföranden som missat blev hårt 
åtgången. Villan som byggdes blockerade utsik-
ten för flera av de boende i raden.

Vita raden byggdes två år efter Röda Raden, 
1967, den var lite mer svårsåld. Då hade priserna 
gått upp, de stora trevåningshusen i den övre 
raden var Sveriges dyraste radhus, de kostade 
500 000 kronor. Ohlsson och Skarne experimen-
terade med en ny byggteknik där man använde 
färdigproducerade betongelement. De byggdes i 
moduler, de stora hade nio element, de små fyra.
Vi i Röda Raden fick bråka lite med Ohlsson 
och Skarne, de hade fuskat med dräneringen 
och isoleringen. Efter något år fick de dräne-
ra om längs alla husen. Jag minns att det kom 
unga greker och gjorde jobbet, de gick runt här 

med bar överkropp och grävde för hand, det 
blev ett väldigt rabalder bland fruarna. 
Och de hade fått så bråttom att de struntat i iso-
leringen i fasaden på sina ställen, sedan kom de 
tillbaka och borrade små hål där de sprutade in 
ett skum som skulle isolera, det var väl jättebra 
då, men efter 30 år var det helt pulveriserat och 
vi fick isolera om på nytt.

Alvar Törneman dog tyvärr redan efter ett 
par år i en båtolycka på midsommar på Möja, 
där flera av Olles och Barbros vänner skadades 
eller förolyckades. Det var en stor sorg för vår 
familj. Men Alvars fantastiska hus lever kvar 
och de känns fortfarande moderna efter 50 år. 
Ljuset, den insynsskyddade gården, uteplatser 
både i öster och väster, de stora sällskapsytorna 
och rymden inomhus är svårslagna kvalitéer 
som stått som modell för många hus sedan 
dess. Den enda nackdelen med husen är egent-
ligen bara bristen på avskilda utrymmen för 
högljudda tonåringar med kompisar. Bodarna 
blev räddningen om man ville bo kvar med 
tonårsbarn. Jag tror att hälften av familjerna 
byggde om sina bodar till tonårsrum när bar-
nen växte upp, och den andra hälften flyttade 
till större hus. Men det är en annan historia.”

NEDSKRIvEt Av ANNIKA FOLCKER ASCHAN, 

RÖDA RADEN 31, NOvEMbER 2015.

* ELLT bildades av fyra kurskamraters efter-
namn: Alf Engström, Gunnar Landberg, bengt
Larsson och Alvar törneman. De träffades un-
der studietiden och startade kontoret direkt
efter examen sedan de vunnit tävlingen om
Gävle krematorium 1954, som sedermera fick
Kasper Salin-priset. Stadsplanen för radhusen
i Apladalen fastställdes 1961 och husen blev
klara för inflyttning i november 1965.
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Gamla Duvnäsbilder 70- och 80-tal 
(Foto Pelle Stål)

Kajsa Nymans köksträd-
gård invid Olle Nymans 
Ateljé. Maj 1981

Olles och Kajsas bostad januari 1976

Nedan: Arkitektparet Stål 
målade boden i modern 
senapsgul färg. 1970-tal

Duvnäs Gårds trädgård  i en tidigare skepnad.

Strandpromenaden 1981

9



      Första gången vi kom hit var på en
       luciafest. Det var Göstas barndomskamrat 
och arkitektkompanjon, Olle Wåhlström, som 
skaffat ett hus i raden mot ängen. Vi tyckte så 
mycket om öppenheten i huset, det fanns inget 
liknande på den tiden. 
Då bodde vi i en lägenhet på sjätte våningen i 
Farsta, och kunde inte släppa ut barnen. Så vi 
hade länge haft planer på att skaffa oss något. 
Ingrid sparade på Ekkronan, satte av lite från 
lönen varje månad. Och det visade sig vara tur 
för banken gjorde en stor märkvärdig ekono-
misk utredning när vi ville köpa, det var under 
en period när det var svårt att få låna pengar, 
men tack vare att vi sparat fick de förtroende 
för oss.
Det fanns flera hus att välja mellan, de såldes 
inte så fort, på den tiden var det väldigt myck-
et pengar, men vi ville gärna flytta och tand-
läkaren vi bodde granne med i Farsta sa att 
självklart ska ni ha det större huset. Jag minns 
hur Sofia, som var två år, sprang in med leriga 
stövlar på täckpappen som låg på golvet när vi 
var här och tittade, och jag blev orolig att golvet 
skulle bli förstört.

Vintern 1966 gick flytten, vi var dögamla re-
dan då (skratt), Gösta är född 1927 och Ingrid 
1930. Vi valde att bo mot ängen, för att kunna 
se var barnen höll hus, det var så underbart att 
de kunde gå ut som de ville. Då hade tre av våra 
fyra barn kommit., Maria, född -57, Joakim -61 
och Sofia, -64. Minsta pojken, Carl, kom 1968. 

Husen hade en väldigt hög standard, badrum-
met var så modernt och i köket hade vi en 
tvättmaskin och ett torkskåp. Det som var, och 
fortfarande är speciellt med husen, är att de har 
lagts med kortsidorna mot varandra. Radhus 
brukar ofta ha långsidor vägg i vägg, eftersom 
man tjänar yta på det. Att placera de så här var 
väldigt exklusivt, och det gör husen så ljusa och 
trevliga. 

Vår vän, trädgårdsarkitekten Gunnar 
Martinsson, hjälpte oss med gården. Han före-
slog att vi skulle plantera ett valnötsträd, det är 
ovanligt att de växer så långt upp men inne på 
gården skulle det trivas. Då var det en liten pinne 
som vi grävde ned, i dag är trädet jättestort med 
mängder av löv som faller på hösten. Vi satte två 
kastanjer också ute i Röda gången, men det ena 
är borttaget, någon trodde att det var för att vi 
ville ha en parkeringsplats, men så var det inte. 
Det växte in i det andra. Vi gjorde mycket själva, 
köpte tegel och la det på gården, det var arbet-
samt … På den tiden anlitade man inte folk om 
man kunde göra saker själv. Vi byggde en trä-
trall längs med fönsterraden på gården och la in 
korkoplast i köket. Och vi satte potatis, det blev 
enorma potatisar. Tanken med det var att få fram 
en bättre jordkvalitet, potatisen luckrade upp 
jorden så att växterna sedan trivdes bättre. 

Det fanns väl de som tyckte att det var 
pöbeln som kom inflyttandes bland villorna, 
att vi i radhusen inte hade något där att göra,

Berättat av Ingrid och Gösta Uddén som bott på Strandpromenaden 29 sedan vintern 1966.

”Då var valnötsträdet 
bara en liten pinne”

”

10



det skulle bli en massa trafik och bilar. Vi sågs 
som inkräktare på något sätt. Men bland oss som 
bodde i husen blev det bestående vänskapsband. 
Både barnen och vi vuxna sprang till varandra. Vi 
hade mycket fester, en av de första gångerna 
minns jag att det gick åt 13 flaskor vin, jag gjorde 
flera lammstekar, Gösta och jag lagade maten 
tillsammans. Bredvid oss bodde Fyrings, Stig och 
Maud och deras fyra barn, som våra lekte med. 
Tvillingarna Fyring var jämnåriga med vår son 
Carl, och de trampade upp en liten gång genom 
buskarna mellan husen, där de sprang fram och 
tillbaka. Och Carl blev sedan sambo med Sofia, en 
kusin till tvillingarna Fyring. 

Vi hade en blockflöjtsorkester som fru Onn 
och fru Luhr startade. Gunnel Luhr hade också 
barn som var jämngamla med våra, och de  
fortsatte länge att hålla kontakten. Ja, det var en 
skojig känsla, vi var glada för detta boende. Och 
våra barn uttrycker ibland sin glädje över att ha 
vuxit upp här. I taket i vardagsrummet satte vi 
upp trapetskrokar, där har vi haft både gungor 
och romerska ringar.

Ett tag satt det en basketkorg över 
balkongräcket. Det fanns en annan familj, de 
satte en gräns in till vardagsrummet där 
barnen inte fick gå in för där hade de så dyra 
mattor och eleganta möbler, men så ville inte 
vi ha det, barnen skulle vara fria att leka i 
hela huset och ta hem vänner. 

Gösta hade arkitektkontor ihop med Olle 
Wåhlström på Tyska Brinken i Gamla stan. 
Men sedan flyttade Gösta hem kontoret. 
Ingrid var barnmorska och avdelnings- 
föreståndare på Nacka sjukhus, då fanns det 
ett BB där. På gaveln bodde förresten Arne 
Larsson, den förste i världen med pacemaker. 
De berättade om honom på radion 
häromnatten. Jag minns att han hade ett 
dåligt hjärta, att han hade en pacemaker som 
från början satt utanpå, fasttejpad, men hans 
fru Else-Marie propsade på att den skulle 
opereras in, vilket sedan gjordes.”

NEDSKRIvEt Av ANNIKA FOLCKER ASCHAN,

RÖDA RADEN 31, NOvEMbER 2015.

Områdets barn 
har föreställning 
på Röda Torget. 
Bilden hämtad 
ur tidningen 
Arkitektur 1974.
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Minnen från Röda Raden nedtecknade av Christer Onn, Strandpromenaden 35, 
som tillsammans med Agneta och barnen Henrik (-60), Gustaf (-62) och Cecilia (-65)

 flyttade in i mars 1966.

”vi har hittat en 
så käck jolle”

        År 1965 jobbade jag på kommunika-
          tionsdepartementet med högertrafik, 
bilprovningen och avgifterna på Göta Kanal. 
I början av augusti blev jag tjänstledig från 
kommunikationsminister Palme och gjorde 
repövning med kapten Fälldin. I vad som i dag 
är regeringskvarteret Rosenbad hade Stock-
holm Sparbank ett kontor dit man ibland gick 
för att kolla om Ekkronan erbjöd några nya hus 
att titta på. En dag fanns det radhus i Salt-
sjö-Duvnäs - urdyra. Vi åkte ut och blev frälsta 
av takhöjden i vardagsrummet, troligen därför 
att jag haft en tjänstebostad med fyra meter i 
tak i Helsingborgs tingshus. Mitt dagliga arbete 
med trafiksäkerhet avgjorde att vi skulle bo mot 
gräsmattan och inte mot gatan. Och vilket av 
husen? Ett stort och det med enbart vitt kakel i 
badrummet vann.

Den 3 mars kom så Kungsholms Express följt 
av en House warming den 19 mars föregånget 
av House cooling i Hagsätra, där gästerna togs 
emot i en våning vars enda inredning var en 
avbarrad julgran. Väl framme i Duvnäs gick alla 
runt och tittade. Arkitekten Lennart Ribbing 
vägrade att gå upp i övervåningen tills han sett 
att ”balkongen” höll för belastningen av många 
personer. 

När vi flyttade in fanns familjerna Bahrke och 
Stål redan på plats. Birgitta Bahrke berättar att 
Johan och Peter kom inspringande: “Mamma, 

mamma. Det har kommit en ny familj och 
Henrik är lika gammal som jag och Gustaf lika 
gammal som Peter och mamman är lika gam-
mal som du och pappan är lika gammal som 
pappa. Och så har de en babyflicka också.” Så 
Birgitta avlade visit, de två mammorna fruade 
varandra och var inte helt införstådda med att 
Ståls senare sade du utan att ha lagt bort tit-
larna först; ”Ja, de var litet moderna, de var ju 
arkitekter.”

Ett hus blev osålt, 41:an, och det markerade 
en ekonomisk kris. De planerade husen mitt 
emot fick bli prefabrikat i betong som förblev 
osålda länge, länge, allt medan Gösta Uddén 
kallade de tomma husen ”välståndsruiner”. 
Färdigbyggandet av Röda Raden hade vissa 
problem, bland annat konstaterades en dag 
att platschefen hade emigrerat till Spanien för 
tre veckor sedan utan att underrätta Ohlsson 
& Skarne. Och antalet fel i husen var ganska 
många, en del trappsteg hade tillverkats felak-
tigt, det rök in i spisar, fukt i källaren. Illa var 
det en vintermorgon när Asta Fagerström, ny-
inflyttad pensionerad apotekare, ringde om att 
det sprutade vatten på golvet. Olle Stål och jag 
stängde av vattnet och tyckte synd om inte bara 
Asta utan också alla de böcker som låg i blötan, 
bland annat en Svecia Antiqua. Backventilen 
till trädgårdsröret hade frusit sönder därför att 
det i stort sett var oisolerat där det gick genom 
ytterväggen. 
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Barnen Onn. Bilden tagen en vårmorgon 1971/72. Henrik (på rattsidan), Cecilia och Gustaf .

Ohlsson & Skarne såldes till Skåningarna – i 
dag Skanska – och ingenjör Spångby tog över 
ansvaret. Skåningarna gjorde mycket – men 
inte allt – och till slut fick Röda Radens styrelse 
i alla fall en ”förlikningslunch” på Stallmästa-
regården. Den största rättelsen var nog en total 
omläggning av all dränering utmed husen. Den 
utfördes av ett gäng greker av vilka en kallades 
Blomma av barnen – jag tror att han ofta hade 
en blomma i munnen. Det dröjde mer än sex 
år innan Röda Raden ansåg att byggherren nog 
inte skulle göra mer och RR accepterade att ta 
emot de gemensamma fastigheterna.

Det första barnet som föddes i RR var Katrin 
Roeck Hansen den 12 oktober 1966 följd av 
Rickard Bahrke. De flesta mammorna var hem-
ma. De turades om att ta med dem till Lagårds-
skolan, inte med bil utan med rep som barnen 
gick i rad och höll i.

Högertrafik. I september 1967 gick Sverige 
över till högertrafik. I vår lugna lilla by hände 

det att någon kunde fortsätta en hel dag till vän-
ster utan att det märktes. Det svåraste att kom-
ma ihåg var att köra på rätt sida direkt när man 
kom upp ur garaget och att låta bli den invanda 
vänstersidan när man svängt in på en väg.

Tystnaden. En dag flyttade hela trafikljudet 
bort en bit. Motorvägen till Saltsjöbaden hade 
öppnats.

Mirror-jollarna. ”Vi har hittat en så käck jolle”, 
sa Sverre på klar Göteborgsdialekt. Fem bygg-
satser beställdes och fyra garage i västra längan 
utrymdes. Sverre Isacson, Christer Onn, Sune 
Sundahl, Rolf Hedman och Gösta Uddén satte 
igång. Under julen tog Rolf in sin i matrummet 
och klädde masten som en julgran. På våren 
satt Cecilia Onn 1,5 år bredvid på golvet och 
började plötsligt storgråta. Bredvid henne låg 
en vält flaska med härdare till plasten. Hade 
hon druckit av den? Gösta och jag for iväg 
bums med henne i bil, tutade oss igenom den 
stillastående bilkön vid Ektorpsrondellen och 
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fick henne omhändertagen på Nacka Lasarett.
”Vi kan inte undersöka strupen här, åk till Sö-
dersjukhuset.” Men sedan slutade hon gråta när 
vi bytte blöja. På Södersjukhuset skällde läkaren 
ut oss för att vi inte var rena och sedan skickade 
hon oss vidare till Karolinska. Där konstatera-
des att Cecilia inte hade några frätskador men 
däremot halsfluss. Samt att importören av bygg-
satserna inte hade anmält plast, härdare m.m. 
till Giftinspektionen.
I dag finns i varje fall vår jolle Sergeant Pepper 
kvar liksom den Hedmanska som bor i Söder-
hamn sedan ”redaren” flyttat till Kanada 1970.

Lucia. Det brukade bli ett luciatåg längs gå-
gatan och det var alltid lika spännande vilken 
flicka som skulle bli lucia i år. Efter tåget blev 
det korvgrillning i det stora sandfyllda betong-
röret och Tores tandläkarglögg.

Krigen. Under en period runt 1970 satte de 
10-åriga killarna upp arméer omfattande 1 – 4 
soldater (de själva). Nordstaterna, Sydstaterna 
samt Norrköpings armé. Krigen fördes över 
stora områden och det var inte alltid lätt att 
ropa in soldaterna till mat eller läxläsning.

Stressad ordförande. Arne Larsson (RR 
27) var medicinsk historia. Han var den förste 
patienten med pacemaker (hann få nyare 

pacemaker 26 gånger under livet). Agneta 
Onn (RR 35) var ordförande och hade nyligen 
börjat arbeta på kontor. Detta var i kopie-
ringsmaskinernas barndom när de plötsligt 
slutade fungera och i stället blinkade CALL 
OPERATOR. Arne talade mer än en gång med 
sin ordförande om Röda Raden-åtgärder han 
tyckte behövdes. En natt drömde Agneta att 
Arne kom och begärde någonting. Han var 
klädd i vit läkarrock med landstingets emblem 
och plötsligt så damp han och emblemet bör-
jade blinka CALL OPERATOR.

Nedan: 
Olja av Gisela  Wåhlström 
(Röda raden nr 39) 1994 . 
En 60-årsgåva till Agneta 
Onn (Röda raden 35).

T v: Akvarell målad 
av Jarl Bjurström (Röda 
raden nr 33) 1981. 
Gåva till Christer Onn 
(Röda raden nr 35) på 
50 års dagen.
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Äppelträdgården

25



Hämtat ur tidningen Arkitektur nr 2 1974
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Hämtat ur tidningen Arkitektur nr 2 1974
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 Klipp från DN maj 1966
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Fastighetsbildningar

Köpebrev 1907
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Stadsäga nr 1582+1702 (Duvnäs)
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Värdering av byggnader januari 1959
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Ägoutbyte 1965
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Registerbeteckning för avstyckade områden,1965 (sid 1)
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Registerbeteckning för avstyckade områden,1965 (sid 2)
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Registerbeteckning för avstyckade områden,1965 (sid 3) 
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Registerbeteckning för avstyckade områden,1965 (sid 4) 
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Kuriosa: Trevlig ”festvarning”  från Prästgården.
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