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Östra strandgatan 7 (710-4-40-4) 
(Kallad Villa Skutan, tidigare Villa Haga) 
Planeringsår: Uppskattad till 1880-talet. Finns med på Julius Heermans karta från år 1898. 
Planerare: okänd 
Våningantal: en våning med vindsvåning 
Fasadmaterial: brädfodring  
Takform: sadeltak 
Byggnadshistoria: Centralvärme och varmvatten installerades av Göran Schildt 1973. 
Ändringar gällande rumsindelning samt även fasadändring ritades av E&O Hanssons 
arkitektbyrå 1981. Ombyggnad för utställningsutrymmen 2004. Taket som tidigare bestod av 
röda tegel byttes till plåt 2011.  
Kulturhistoria: Troligen uppförd av guld-och silversmeden Peder Madsen som flyttade till 
Ekenäs 1860. Han införskaffade först den idag s.k. madsenska gården i korsningen av 
Madsengatan och Östra strandgatan. Fastigheten på Östra strandgatan 7 kan ha fungerat 
som Madséns arbetsutrymme och det var kanske även här han bedrev den omtalade 
tändsticksfabriken (uppgift av Vidar Lindqvist). Författaren Jonatan Reuter (1859-1947) 
bodde i huset under senare delen av sitt liv och då gick byggnaden under namnet Villa Haga. 
Göran Schildt köpte fastigheten av Åbo Akademi 1969. Fastigheten hade då testamenterats 
till ÅA av Fru Elin Liljeberg.  
Bebyggelsehistoriskt/allmän historiskt/landskapsmässigt värde:  
Byggnad i empire-stil som har historiskt, arkitektoniskt och landskapsmässigt värde, både 
som enskild byggnad men även som en del av helheten av de 1800-tals trävillor som bildar 
en fin helhet längs med Östra strandgatan där bl.a. just det Madsénska huset ligger. Som den 
sista byggnaden längs Östra strandgatan är den ett viktigt landmärke i riktning mot 
Ramsholmen.  
Övrigt: 
Skyddsstatus: -  
Rekommendation:  
 
 
 

 



 
Snäcksundsvägen 10 (710-4-40-4) 
 
Planeringsår: 1972-73.  
Planerare: Ola Hansson 
Våningsantal: en plan samt källarvåning 
Fasadmaterial: brädfodring 
Takform: Ryggställt pulpettak med fönsterrad emellan 
Byggnadshistoria: Terrassen vid bostad B har byggts till på 2000-talet. Dränering utförts 
2011 av Tofag. Rörsanering av varmvattenledning genomfördes 2017 av Auratherm.  
Kulturhistoria: Byggnaden uppfördes av författaren Göran Schildt som sedan lät hyra ut de 
två lägenheterna i byggnaden. I byggnadsritningarna heter den Villa Fregatten, Villa Schildt 
annex. Utgångspunkten har varit att den stilmässigt skall passa ihop med Aaltoritade Villa 
Skeppet.  
Bebyggelsehistoriskt/allmän historiskt/landskapsmässigt värde: Ola Hanssons stil är 
framträdande i byggnaden och han har även ritat flera andra byggnader i Ekenäs. 
(Biblioteket, Församlingshemmet m.fl.) Som kuriosa kan nämnas att Hansson även ritade 
Schildts tidigare hem Villa Itaka i Östersundom, byggt på 1950-talet. Byggnaden är värdefull 
både som enskild byggnad men även som en del av den övriga bebyggelsen vid Östra 
Strandgatan och Snäcksundsvägen.  
 
Övrigt: 
Skyddsstatus:- 
Rekommendation:  
 
 
 

 
 


