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Bo Castenfors – arkitekt  
 

Juni 1928 föddes Bo som barn nummer 3 i fastigheten adress Vibble 4 i 

Vimmerby.  Fadern var provinsialläkaren Johan Castenfors och modern var 

Sophiasystern Ruth Castenfors, född Lindeberg. 

 

Hösten 1929 var dock Castenhus färdigbyggt och famil-

jen lämnade den hyrda bostaden och flyttade in i villan 

där Johans läkarmottagning fanns i en separat del av 

bottenvåningen med ingång från husets gavelsida.  

T.h. om Castenhus ses folkskolan, numera omdöpt till 

Astrid Lindgrens skola.. Bo gick genom den 6-åriga  

folkskolan och gick sedan över till realskolan som låg 

intill Vimmerby Sjukhus. 

Föräldrarna var stolta över sin 

barnaskara och älskade att foto-

grafera dem i åldersuppställ-

ning med Bo i mitten 

 

Fr.v Hans, Hugo, Bo, Barbro & 

Jan 
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Omkring en månad varje sommar 

tillbringade familjen i Ljunghusen 

och bodde då i vår farfars stuga på 

Ljungsätersvägen nr 1 

Bo omkring 10-11 år 

Familjen bestod nu av föräldrar och fem barn.   Hans, den äldste, gick i gymnasiet i Lin-

köping eftersom Vimmerby endast  hade realskola. Fadern sökte därför annan tjänst och  

man flyttade till Stocksund, norr om Sthlm och Bo skrevs in i Djursholms samskola.  

År 1946 Bo 18 år  

Han började  efter studentexamen på Beskowska 

gymnasiet på Kungl Tekniska Högkolan och läste 

arkitektur. Hans handikapp (dövheten på ena 

örat!) gjorde att han ville ägna sig åt  byggnader, 

ej åt människor, och han var snart färdig arkitekt.  

 

Kanske hade han anlag för detta. Bos farfar var ju 

byggmästare och Bos far skissade själv hur han 

ville att Castenhus skulle byggas och  fadern blev 

senare  provinsialläkarföreningens sakkunnige  

när det gällde byggande av läkarmottagningar. 

Bo var mellanbarnet i  familjen och  fick 

kanske därför inte samma uppmärksamhet 

som de andra. Ett problem var att den äldre 

brodern Hugo hade svår barnastma och 

krävde mycket omvårdnad av föräldrarna.  

Möjligen har man därför  inte uppmärksam-

mat att Bo hade öronproblem och detta 

ledda till dövhet på ena örat. 
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År 1953 gifter sig Bo med småskollärare Karin Pettersson. Vigselförrättare var hans 

morbror Kyrkoherde Allan Lindeberg och vigseln ägde rum i Dalarö kyrka. Bilden ovan 

visar  brudparet med släkt i prästgårdens trädgård. 

Bo byggde en egen bil av hopplockade 

delar. Systern Barbro  fick hjälpa till och 

sedan låna bilen. T.h. ses Barbro  med 

CASTEN efter att även hon tagit körkort 

1951. 

Bilen registrerades efter en hel del dis-

kussioner med myndigheterna  under 

beteckningen CASTEN. 

 

Bo lärde sig nog redan här att tackla 

myndigheter. 

Fr v Hugo Castenfors, Petterssons (Karins föräldrar), brudparet Karin & Bo. Ruth & Jo-

han C (Bos föräldrar), Allan & Elsa Lindeberg, Anna Lindeberg & Barbro Castenfors  
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1957 köper Bo en i stort sett obebyggbar 

tomt på  Idunvägen i Saltsjöbaden för att 

bygga en villa för familjen och 1960 står hu-

set klart.  

Se separat berättelse ”Idunvägen 21” 

1955 föds nu deras första barn, en dotter, som 

döps till Anna av morbrodern Kyrkoherde 

Allan Lindeberg och ses här i famnen på 

Emma Lindeberg, Bos mormor. Dopet sker 

på Torkelknutssonsgatan, där familjen nu 

bodde. Och  1956 föds sonen Anders 

(dopfoto saknas) 

Nedan vardagsrummet med ut-

sikt över Baggensfjärden och 

Stockholm. 

Enligt Bos egna noteringar fick han av 

Stockholms fastighetskontor tillgång till 

Götgatan 18, ett gammalt patricierhus,  och 

tillstånd att bygga om lokalen. 

 

1968, när det var färdigt,  etablerade sig nu flera arkitektkontor i huset, vart och ett med 

sina specialiteter. 

 

När det gällde större arbeten, medverkade flera av arkitekterna tillsammans och arbetet 

gick då under beteckningen ARKITEKTHUSET GÖTGATAN  18. 

Följande två sidor är en avskrift av Bos 

egen uppställning av sina uppdrag 

4 generationer 
Fr v Johan & Ruth Castenfors,  

Bo & Karin Castenfors. 

Mormor Emma Ahlberger  

med barnbarnsbarnet Anna 

Ovan uteplatsen utfylld för att 

kunna användas som trädgård. 
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1968 Saltsjöbadens kommun Saltsjöbaden - 1967 års planmodell 

   

1967-68 Fastighetskontoret Arkitekthuset Götgatan 18 ombyggnad 

 Stockholms stad  

1968-69 Byggnadsstyrelsen Lokaler för försöksdjur /  KBS-rapport nr 39 

   

1970 Cameco AB Kontor mm i Danderyd / Nybyggnad 

   

1971 Christer Lund Vårdhem i Torsby / om– & tillbyggnad 

   

1970-71 Uppsala Läns  Ulleråkers sjukhus 

 Landsting inventering & byggnadsanvändn / försörjning & mark 

1971 Spri Spri Projekt E 7079 

  Bedömning av en byggnads användbarhet 

1972 Byggnadsstyrelsen Statens Livsmedelsverk i Uppsala 

  Nybyggnad av 39000 m2 

1973 Östergötlands Läns Centrallasarettet i Norrköping 

 Landsting Kapacitetsbedömning av 

  byggnad och område 

1974 Östergötlands Läns Kolmårdssjukhuset 

 Landsting Kapacitetsbedömning av byggnad och område 

   

1975 Byggnadsstyrelsen Veterinärhögskolan 

  Kapacitetsbedömning av område & byggnader 

1975 Byggnadsstyrelsen Veterinärhögskolan 

  P29 - förenklad ombyggnad hus 6 samt 

  byggnad 24-25 

1975 Statens råd för Projekt 740546-7 

 byggnadsforskning Anpassning av projektering 

  till enklare redovisning 

1976-77 Byggnadsstyrelsen KBS-anvisning nr 30 

  Krav på befintliga byggnader 

1977 Östergötlands Läns Utredning för generalplan 1977 

 Landsting Sammanställning och analys av sjukhusen Ril 

  Sundsvall, Skövde, Varberg, Helsingborg, 

  Herlev och Hwidovre 

1977-79 Byggnadsstyrelsen Polishus i Mjölby 

  Nybyggnad 5000 m2 

1977-79 Byggnadsstyrelsen Utvecklingprojekt 0140 

  Förenklad programmering och projektering 

  genom användning av standard 

1978 Civilförsvarsstyrelsen Delutredning om sjukvårdens skydd i krig 
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1978-88 Östergötlands läns Länssjukhuset i Norrköping 

 Landsting Nybyggnad 100.000 m2 

1979 Sthlm Läns Landsting Långbro sjukhus 

  Inventering med förslag till bebyggelse 

1980 Sthlm Läns Landsting S:t Eriks sjukhus 

  Kapacitetsbedömning av område & byggnader 

1982 Sthlm Läns Landsting Nytorps vårdhem i Västerhaninge 

  Projektering 8000 m2 

1984-85 Sthlm Läns Landsting Sabbatsbergs sjukhus 

  Ombyggnad 7800 m2 

1986 Sthlm Läns Landsting Befintligt byggnadsbestånd för psykiatisk vård 

  Inventering 

1987 Sthlm Läns Landsting Beckomberga sjukhusområde 

  Utredning med förslag till omvandling av området 

  till bostadsområde 

1987 Sthlm Läns Landsting Entréhall o korridorer i sjukhus 

  en idéstudie på Sabbatsbergs sjukhus 

1987 Spri Spri projekt 4195 

  Ombyggn av sjukvårdslokaler/Sabbatsbergs sjukh 

1988-89 Sthlm Läns Landsting St Eriks ögonsjukhus 

  Ombyggnad 18.000 m2 

1989 Sthlm Läns Landsting Beckomberga sjukhusområde 

  Yttrande över Sthlms Stadsbyggnadskontors 

  planutredning, daterad 1988-10-17 

1989-90 Sthlm Läns Landsting Farsta behandlingshem 

  nybyggnad 1.000 m2 

1990 Spri Spri rapport 292 

  Morgondagens vårdavdelning 

1990 NCC Stockholm Utredning om Norrtälje sjukhus 

  En översiktlig analys av några alternativ 

1991 Östergötlands Läns Länssjukhuset i Norrköping 

 Landsting  Lägesrapport 1991.12.05 

-93 Norska Statens Bygg- &  Rikshospitalet i Oslo 

 egendomsdirektorat, Oslo Konsultverksamhet 

1991 Landstingsfastigheter i Sandbyhov i Norrköping 

 Östergötland samt Inventering med förslag om förtätning 

 Fastighetskontoret i  

 Norrköpings kommun  

1991-92 Byggnadsstyrelsen Förvaltningsbyggnad i Mjölby 

  Tillbyggnad 1.000 m2 

1992 NCC Uppsala Framtida bebyggelse i "Brovakten" Norrtälje 

  Planförslag augusti 1992 

1993 Östergötlands Läns Sjukhemmet Strandvägen i Motala 

 Landsting Utredn om sjukhemmets framtid pga Ädelreformen 

1993 Sthlms Gatu- och Utställning Odenplan 

 Fastighetskontor Utställningen visar bl.a. vårt förslag till 

  Odenplans framtida gestaltning 
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Listan upptar alla större projekt han var inblandad i - 

men nämner inte de mindre jobben. Han ritade  några 

villor i Täby, t..ex Olles på Skogsstigen. Och han var 

inblandad i flera projekt där hans namn ej framträder, 

t.ex. Cafe Söderberg i Kungsträdgården och de of-

fentliga stadstoaletterna på olika platser i Sthlm. Han 

ritade busskurer mm. 

Systern Barbros sommarvilla på Vätö 

hjälpte Bo till med genom att välja rätt mo-

dell och även placering på tomten.  

Likaså kontrollerade och godkände 

han kvaliteten på huset på Täbyvä-

gen 67 i Täby innan huset köptes av 

systerdottern Eva-Maria med maken 

Karl-Göran Fahrer  

Fr v Bo, Hugo, Ruth själv, Hans och Jan 

samt framför dem dottern Barbro 

Ruth Castenfors 75 års-

dag år 1970 omgiven av 

sina barn 

Han älskade att meka med bilar och 

var barnsligt förtjust i sin Jensen-bil. 

På bilden t.h. har han en motordel i 

handen och gör den ren och oljar in 

den före inmontering. På denna bild är 

Bo omkring 50 år. 
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Några år efter skilsmässan från Karin, 

träffas Bo och Marta (Hill, född Callas, 

en sjuksköterska, bördig från Budapest) 

och december 1975 gifter de sig. 

Nu hade Bos dövhet utökats genom att 

han även led av Menieres sjukdom,

( tyvärr arvsanlag från Lindebergska 

sidan) och han måste långsamt minska 

sin arbetsbörda för att hålla sjukdomen 

i schack. 

P g a sitt hörselhandikapp körde han 

bilar med ratten på ”fel” sida för att 

höra vad passageraren sade. Jensen-

bilen var ju en engelsk specialbil med 

ratten på höger sida men han köpte 

även begagnade s-k– brevbärarbilar 

som hade ratten på höger sida. 

Bifogade berättelser om Vrinnevi-

sjukhuset har hämtats ur tidningen 

”Sjukhuset” Nr  3/1988 
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Bo och Marta i trädgården på Idunvägen 21 i Saltsjöbaden Bilden 

tagen på 70-årssdagen av Karl-Göran  & Eva-Maria Fahrer 

Tyvärr blev hans hörsel ännu sämre efter att han haft flera TIA-attacker! Dvs 

kortvariga anfall med sinnesfrånvaro. Även tog en stroke till slut hans liv i 

februari 2001 och hans aska är begravd i minneslunden i Saltsjöbaden med 

utsikt över fjärden. Han blev 72 år gammal och hann fira sin silverbröllops-

dag med hustrun Marta två månader före sin bortgång. 

Trots alla varningar ägnade han sig i 70-års åldern att klä in huset med teak-ribbor för 

utseendets och värmens skull. Man höll faktiskt andan när han klättrade runt hust på 

enkla byggnadsställningar för att nå upp till takkantan.  Men att han var stolt över re-

sultatet, det syntes! 


