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Inventeringen syfte

Byggnadsinventeringen är framtagen för att fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid t ex
bygglov- och planärenden. Inventeringen vänder sig också till berörda fastighetsägare och 
intresserad allmänhet.

Inventeringens omfattning och innehåll

Inventeringen omfattar Norra Lagnö och intilliggande mindre öar, som ligger ca sex kilometer norr 
om Gustavsberg, på Ormingelandet i Värmdö kommun. I rapporten finns en historisk genomgång 
av området och en kort beskrivning av dess karaktär i dag. Sedan presenteras de inventerade 
fastigheterna och den kulturhistoriska bedömning som gjorts för dem.

Inventeringen har genomförts av Dennis Olsson, Susanna Eschricht och Karin Myhrberg. Arbetet  
innefattar besök på plats, till viss del samtal med lokalhistoriskt kunniga, litteratur om skärgårdens 
bebyggelse samt kartmaterial från lantmäteriet. Inventeringen är en s k punktinventering som tar 
med byggnader med kulturhistoriskt värde, graderade efter en tregradig skala. De inventerade 
byggnaderna presenteras var för sig med beskrivning och kulturhistorisk värdering. Utifrån den 
samlade bedömning av litteratur, besök på plats och diskussion har en indelning i tre nivåer för det 
kulturhistoriska värdet gjorts: Omistligt, kulturhistoriskt värdefullt och kulturhistoriskt intressant. 
Som utgångspunkt för värderingen ligger värderingssystemet som Riksantikvarieämbetet tagit fram 
och presenterar i boken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”. Värderingarna har sedan 
diskuterats av en värderingsgrupp bestående av kulturchef Lena Gullmert, kommunantikvarie Maria
Legars och byggnadsantikvarier Susanna Eschricht, Maria Mellgren och Karin Myhrberg.

Kartan visar det inventerade området, som utöver Norra Lagnö omfattar Lill- och 
Storängsholmen, Myrholmen, Torsholmen och Bergsholmen.
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Kulturhistorisk klassificeringsskala av byggnader

Klass I - Omistlig
Byggnaden är av så stort värde att den inte bör utsättas för exteriöra förändringar. Byggnaden
omfattas av plan- och bygglagens 8 kapitel 13 § ”särskild värdefulla” och får enligt denna paragraf
inte förvanskas.

Klass II – Kulturhistoriskt värdefull
Byggnaden har så betydande kulturhistoriska värden att den för framtiden bör bevaras och
underhållas med stor varsamhet. Med varsamhet menas att i största utsträckning tillvarata husets
befintliga kvaliteter och att inte göra större förändringar. Vissa förändringar är möjliga under
förutsättning att stor hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär. Även här är 8
kapitel 13 § tillämplig.

Klass III – Kulturhistoriskt intressant
Byggnaden är av positiv betydelse för miljön och kan genomgå förändring om hänsyn tas till 
byggnadens och omgivningens egenskaper och kvaliteter. Till denna kategori hör byggnader som
helt eller delvis förlorat sin kulturhistoriska karaktär men som utgör historiska komplement till
miljön, och där framtida förändringar kan innebär att karaktären återställs.

Norra Lagnös historik

Norra Lagnö by bestod under 1700-talet av tre gårdar, Östergården, Mellangården och 
Västergården. Den gamla bykärnan med den gamla byvägen går ännu idag att urskilja från 1700-
talets storskifteskarta. Bönderna i Norra Lagnö by var under denna tid frälsebönder. Det var 
riksdrotten och friherren Gabriel Oxenstierna, herre till Farsta, som år 1640 fick rätten att uppbära 
ränta för Norra Lagnö och Långsunda gårdar. Rätten till frälseräntan övertogs under 1700-talet av 
dåvarande ägare till Långsunda gård. Till Norra Lagnö by hörde även öarna i Torsbyfjärden som 
främst användes för bete. 

Norra Lagnö by på storskifteskartan från 1788. En bit saknas i kartans mitt. Källa: lantmateriet.se

Under  1800-talet  förändrades  ägoförhållandena för  Norra Lagnö by.  Gustav Rydberg,  ägare till
Östergården, köpte under mitten av 1800-talet upp större delen av de övriga gårdarnas mantal och
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blev därmed den största jordägaren i byn. Östergården växte under denna tid till vad som kom att bli
Lagnö gård under dess storhetstid. 

Mot  slutet  av  1800-talet  förändrades  tiderna  och  Stockholm  ryckte  närmare  tack  vare
ångbåtstrafiken. På sommaren flydde de som hade möjlighet den stinkande staden. Frisk luft och
renande  bad  blev  på  modet  liksom  sommarnöjet,  i  vilket  grosshandlare  och  fabrikörer  kunde
markera sin ställning och välstånd. Öarna närmast staden koloniserades först. Man sökte sig till
sluttningar,  bergkrön  eller  nära  ångbåtsbryggor.  Norra  Lagnö  låg  bra  till  och  möjligheten  att
bebygga halvön uppstod när  gården  såldes  på  auktion  till  byggmästare  O J  Haglund.  Därefter
skedde förändringen snabbt. Strax efter att Haglund köpt Lagnö gård började han stycka av tomter
och drog därefter igång en omfattande byggnadsverksamhet.  Först bebyggdes nordvästra Lagnö
med villor längs med Torsbyfjärden närmast Karlsruhe ångbåtsbrygga med Karlsruhe och Sundsvik
samt  vid  Lagnö  ångbåtsbrygga  med  Alexandria,  Märteberg  och  däremellan  Alphyddan.  Vid
Alphyddan byggdes även en kägelbana. Kägelbanor var på högsta mode kring förra sekelskiftet,
men var vanligare inslag i brunns- och herrgårdsmiljöer. Villorna på nordvästra Lagnö uppfördes
mellan 1882 och 1888. Tomterna intill Alphyddan, Villa Granliden och Hildegård bebyggdes något
senare, 1898 respektive 1905. 

Därefter uppfördes villor utmed Lagnövägen på höjden ovan Lagnö brygga samt i sluttningen mot
Lagnö gårds åkermarker och mot Långsundaviken. Här uppfördes villorna Skogshyddan, Klaraberg,
Carlberg och Lugnet, mellan åren 1884 och 1887. Ovanför Lugnet mitt uppe på berget byggdes
slutligen Tallbacken 1887 med milsvid utsikt  över  Torsbyfjärden.  Ungefär  samtidigt  bebyggdes
Lagnös västligaste udde vid Toivo ångbåtsbrygga. Byggnationen gick fort fram. Mellan åren 1884 –
1887 uppfördes ett 20-tal villor på de avstyckade tomterna på västra Lagnö, närmast Lagnö skola, bl
a Skogstorp och Ekbacken. Villorna längst väster ut vid Toivo brygga, Erikslund och Johannesro,
uppfördes 1884, respektive 1887. Det ursprungliga Erikslund är numera borta. Det märkliga namnet
Toivo uppkom efter att en finsk skuta med namnet Tojvo strandade och sjönk utanför Norra Lagnös
västligaste  udde  1880.  Andra  namn  på  Norra  Lagnö  kunde  tas  efter  högaktuella  händelser.
Karlsruhe togs exempelvis i samband med kronprins Gustafs (Gustaf V) bröllop med Viktoria av
Baden  i  Karlsruhe.  Panama  som  området  heter  vid  den  kanal  som  delar  Norra  Lagnö  och
Värmdölandet uppkom i samband med att projektet med Panamakanalen i Centralamerika startade
kring 1880. Kanalen vid Norra Lagnö hade dock vid denna tid blivit så pass grund att några större
båtar inte längre kunde passera. Husen fick samma namn som tomten, ofta uppkallad efter tomtens
köpare eller villanamn på modet, enligt schweizerstilens ideal, som exempelvis Alphyddan eller 
Skogshyddan.

Avstyckningarna  utefter  Lagnös  östligaste  udde  satte  igång  kring  1900.  Längst  ut  på  udden
avstyckades den första fyra fastigheterna vid Eriksudd och därefter mot det s.k. dansbaneberget där
exempelvis villorna New York, Owen, Högbo och Klippan uppfördes under 1800-talets slut. 
Samtidigt  bebyggdes  öarna  mitt  emot  i  Torsbyfjärden:  Torsholmen,  Myrholmen samt  Lill-  och
Storängsholmen. Ön Risholmen, längst öster ut, började bebyggas något senare under 1900-talets
första årtionden. Husen har här fått en någon blandad utformning, men generellt har husen ett något
enklare utförande och har en mindre skala. 

Från slutet av 1920- fram till 1960-talet har sportstugor och enklare sommarstugor byggts till på
öarna och även under nyare tid har öarna fått tillskott av ny bebyggelse med både enklare hus och
större villor. 
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Norra Lagnö på den häradsekonomiska kartan från 1901-06. Här syns tomternas namn. Källa:
Lantmäteriet

I sommarvillorna kunde ägaren ge uttryck för sin personlighet och smak varför villorna kan visa
upp  olika  typer  av  stildrag.  Rådande  stilar  för  olika  tidsperioder  kan  dock  urskiljas.  Tidigast
dominerade  schweizerstilen  med  sin  lövsågeriarkitektur  efter  bl.a.  Charles  E  Löfvenskiöld  och
Adolf W Edelsvärds mönsterböcker. Byggnadsformen är symmetrisk, försedd med frontespis, med
underliggande öppen eller  inglasad  veranda med småspröjsade  glas  och med infällda  rombiska
färgade  rutor.  Det  flacka  plåtbelagda  sadeltaket  skjuter  långt  ut  från  fasaden  och  bärs  upp  av
taktassar. 

Mot 1800-talets slut bröts den regelbundna planen upp i en oregelbunden form med utskjutande
torn, burspråk och utkragad övervåning. Fasadens många vinklar ger en livfull fasad med mycket
ljus och skugga. Det tunna plåttaket blev brantare och pryds med torn och flöjlar. De nya villorna
hämtade förebilder från Tyskland, England och Amerika. Särskilt fick den engelska cottege-stilen 
genomslag. 

Kring villorna sparades träden som skänkte skugga och lummig grönska. Tomten formades med
terrasser, kantade med stenar eller snäckor. Till utsiktspaviljongen högg man ut en stig uppför en
skogsbacke. Vid stranden placerades badhuset som tog upp villans ornamentik och linjer. 

Kring 1910 ersatte jugend- eller de nationalromantiska villorna de svulstiga 1800-talsvillorna. Enkel
lantlig hemtrevnad förespråkades och villorna hämtade inspiration från gamla svenska allmogehem.
Fasaderna målades röda och knutarna vita. Man vände sig mot pråliga utsmyckningar och valde
enklare former. Hjärtan är ofta återkommande dekorationer på räcken och grindar. 

Norra Lagnös karaktär i dag

Norra Lagnö präglas än idag av sommarvillor från förra sekelskiftet även om en stor del av villorna 
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har byggts om ny bebyggelse tillkommit under 1900-talets lopp och under 2000-talet. Flera villor 
har dock mycket kvar av ursprungliga detaljer och byggnadsskick och är därför viktiga i bevarandet
av Norra Lagnös karaktär. 

Villor med bevarad karaktär är spridda över ön, men återfinns främst vid den nordöstra sidan ut mot
Torsbyfjärden, kring Lagnö brygga samt vid Toivo på den västra udden. Även öarna i Torsbyfjärden
har  flera  bevarade  sommarvillor,  särskilt  tornvillorna  på  Torsholmen  och  Myrholmen.  Båda  är
välkända för förbipasserande färjepassagerare. 

Karaktäristiskt på Norra Lagnö är de stora naturtomterna med äldre bevarade lövträd, främst björk
och ek. De mer flacka tomterna, utefter Karlsruhevägen, har större trädgårdar, uppväxta med äldre
fruktträd. Husen är placerade mitt på tomten och ofta leder en grusad gång fram till byggnaden.
Många av villorna vänder  sina huvudfasader  mot sjösidan.  De smala grusvägarna,  här  och var
kantade av häckar, bidrar till att den äldre karaktären av sommarvillaområdet lever kvar. En rest
från äldre tider är också några vackert utformade brunnar, placerade utefter vägen eller vid någon
allmänning.  Vid de  före detta  bryggorna,  särskilt  vid Toivo finns  stenskonade kajer  av  huggna
granitblock från tiden då ångbåtarna lade till här. 

Från vänster: Ladugårdslänga i Lagnö by; Villa Skogstorp från 1885 - en av Norra Lagnös mest
ursprungliga och karaktäristiska villor, uppförd av O J Haglund; Ett av alla lusthus som finns i
sommarnöjesmiljön  på  Norra  Lagnö.  Foton:  Susanna  Eschricht,  Dennis  Olsson  och  Karin
Myhrberg.

Lagnö  gård,  från  vilken  villa-  och  fritidstomter  har  avstyckats,  finns  ännu  kvar  inne  vid
Lagnöviken. Boningshus och ekonomibyggnader är huvudsakligen från slutet av 1800-talet. Lagnö
byväg har kvar sin ursprungliga sträckning med bostadshus tätt placerade efter den gamla vägen,
vilket bidrar till att bykaraktären från omkring sekelskiftet 1900 lever kvar. De öppna markerna som
idag  hävdas  av  bete  är  avgörande  för  upplevelsen  av  det  ursprungliga  Lagnö  gård.  Den  f  d
rättarbostaden revs dock nyligen.

Trots sentida förändringar har Norra Lagnö kvar mycket av sin ursprungliga sommarvillakaraktär
från förra sekelskiftet. Villornas panelarkitektur, deras placering, ålder och användning, tillsammans
med en  omgivande naturtomten skapar  en  miljö  och ett  sammanhang som bidrar  till  områdets
kulturhistoriska  värde.  Sommarvillan  speglar  en  samhällstid  då  en  växande  borgarklass  gavs
möjlighet  att  bygga  påkostade  sommarvillor,  i  vilka  ägarna  kunde  manifestera  sin  status.
Sommarvillan speglar också en tid av naturdyrkan och längtan efter det enkla livet – en flykt från
den  industrialiserade  och  smutsiga  staden.  På  Norra  Lagnö  finns  flera  bevarade  exempel  från
epokens villatyper, alla unika i sitt uttryck och med höga bebyggelsehistoriska och arkitektoniska
värden. Miljön kring Norra Lagnö gård har höga kulturhistoriska värden tack vare den välbevarade
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bebyggelsemiljön  som  speglar  platsens  historia.  Mangårdsbyggnaden,  Stora  Skönvik,
ladugårdslängan samt den bevarade bymiljön utmed Lagnö gårdsväg är alla viktiga delar i det som
utgör det ursprungliga Norra Lagnö by.
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Norra Lagnö 1:2

Byggnadsår: enl. uppgift från förra sekelskiftet
(enl. Länsmuseets inventering 1969)

Historik: Ekonomibyggnader som tidigare hörde
till Lagnö gård.

Beskrivning: Ladugårdslänga med L-form längs
vägen. Vitputsad, murad sockel/nedre del i tegel.
I övrigt plankfasad. Sadeltak med enkupigt tegel.
Äldre fönster med vitmålade bågar. Några dörrar
med överljus. Lunettfönster på ena gaveln.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Traditionellt utformad ekonomibyggnad
som har hört till Lagnö gård och utgör en del av
bebyggelsen på Norra Lagnö som fanns före
byggandet av sommarvillor. Byggnaden är ett
viktigt inslag i miljön och har ett pedagogiskt
värde då den berättar om Norra Lagnös äldre
historia och jordbrukstradition.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Traditionell färgsättning
– Sadeltak med tegelbeklädnad
– Äldre fönster
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Norra Lagnö 1:14, Bergholmen

1. Boningshus

Byggnadsår: 1914

Historik: 

Beskrivning: Sommarvilla i ett och ett halvt plan,
utbyggd åt nordväst. Byggnaden täcks av ett
sadeltak klätt med glaserat enkupigt tegel.
Ursprunglig takkupa finns på sydvästra långsidan. 
Nya takkupor på nordöstra långsidan. Farstukvist
på ena långsidan. Sockel av huggen natursten. 
Troligen plankstomme. Rödmålad liggande
spontad panel på nedervåningen och locklist på
övervåningen. Utbytta en- och tvåluftsfönster.
Några fönster går runt hörn. Våningsband, knutar,
foder och vinskivor är vita. Gavelrösten med
spånpanel. Våningsbandet har dekorativa detaljer.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villan har
delvis bevarad karaktär från omkring 1910, med ursprungliga dekorativa detaljer i våningsband och
spånpanel i gavelrösten samt ursprungligt glaserat tegel. Byggnadens nya fönster, ny locklist och 
senare tillkomna takkupor påverkar byggnadens ursprungliga karaktär.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens naturstenssockel
– Byggnadens volym
– Byggnadens färgsättning
– Takkonstruktion, ursprungligt glaserat tegel.
– Fönster och dörrar; placering, storlek och utformning

2. Väntkur

Byggnadsår:

Historik: Byggnaden är troligen en väntkur vid
före detta ångbåtsbrygga.

Beskrivning: Liten väntkur alt. bod vid före detta
ångbåtsbrygga. Liggande spontpanel. Dörr och
fönsterluckor i grönmålad diagonal panel. Dörren
har dekorativa beslag. 
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Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Utefter
stränderna på Norra Lagnö och öarna i
Torsbyfjärden finns små väntkurer eller bodar där
båtar lagt till. På många håll har dessa försvunnit i
skärgården Som en rest från ångbåtstidens tid är
dessa byggnader ett viktiga inslag i
skärgårdsmiljön. 
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Norra Lagnö 1:16

1. Villa

Byggnadsår: 1901 (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: 

Beskrivning: Villa intill färjeläget. Villa i två
våningar och med källare, som vilar på en putsad,
mörkgrå sockel och täcks av ett valmat sadeltak med svart, tegelimiterande plåt. Två plåtinklädda 
skorstenar.  Byggnadens nedervåning är bredare än övervåningen, och ligger som ett band runt 
byggnadskroppen. Denna delen av byggnaden  täcks av pulpettak. Liggande, gul panel och vita 
snickerier. Två- och treluftsfönster av olika modeller. Tre farstukvistar finns, en med svarvade 
stolpar och de andra med klassicerande detaljer. På bägge långsidor finns frontespiser. 

Längs vattenlinjen finns en rad lindar planterade.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Helhetsmiljö med villa, lusthus och stor trädgård. Villan har 
förändrats och förlorat sin ursprungliga karaktär, men har ett miljöskapande värde genom sitt läge 
och i helhetmiljön. 

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel
– Snickeridetaljer vid bl a entréer

– Trädgård med bl a raden av träd längs vattenlinjen

2. Lusthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Ett åttkantigt lusthus med gul och
vit färgsättning samt småspröjsade fönster med
några färgade glasrutor. Tälttaket med svart
falsad plåt som kröns av en spira.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Lusthuset
har ett högt miljöskapande värde genom sitt läge
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intill färjeläget, är typisk för byggnadstiden och en vanligt förekommande byggnadstyp i 
sommarnöjesmiljöer.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och plåttäckning, spira
– Småspröjsade fönster med färgade rutor
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:17, Lill-Ängsholmen

Byggnadsår: 1893 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Rikt dekorerad schweizervilla i ett
och halvt plan med rektangulär form med
utskjutande inglasad mittveranda åt sjösidan.
Mitt emot på norra sidan finns en hög utbyggnad
med ett högt valmat tornliknande tak. Villan är
tillbyggd på västra gaveln. Fasadernas
panelarkitektur delas in av profilerade listor.
Stående panel i bröstning, liggande i första våningen. Andra våningen markeras av ett våningsband 
med stående panel, övre del och gavelrösten har liggande panel. Fönstren är treluftsfönster och 
markeras av en hög fönsterkornisch. Det långt utskjutande sadeltaket bärs upp av takfotstassar och
har vacker dekorerad takfot. Verandas gavleröste är vackert dekorerad med lövsågeridetaljer. 
Paneler är röda, fönster, knutar och snickerier är vita. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. En av Norra Lagnös bäst bevarade Schweizervillor och mest 
representativa med sina rika lövsågeridetaljer. Villan är den vanligaste typen av sommarnöjen på 
Norra Lagnö och som välbevarad representant för den tidiga sommarvillan har den både ett 
arkitekturhistoriskt och samhällshistoriskt värde.  

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Skorstenen utformning
– Troligtvis ursprunglig panel samt våningsband och listverk
– Fönsterform och placering
– Veranda med småspröjsade fönster samt snickarglädje
– Dekorativt utformade snickerier, t ex taksparrar

2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga med röd träpanel, sadeltak
och inglasad veranda. Stugan har byggts till i
omgångar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. 
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Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens äldre avläsbara form
– Träpanel med traditionell färgsättning

3. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: 

Kulturhistorisk klassificering: - 

4. Jordkällare

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: 

Kulturhistorisk klassificering: - 
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Norra Lagnö 1:19, Klaraberg

Byggnadsår: omkring slutet av 1880-talet

Historik: Klaraberg uppfördes under slutet av
1880-talet som ett sommarhus för två familjer.
Nuvarande ägaren köpte huset 1975 och huset
har därefter tillbyggts något samt kontinuerligt
restaurerats.

Beskrivning: Hus om 1 ½ plan. Den ursprungliga
byggnaden är tillbyggd åt söder (tillbyggnader på
verandan) samt åt norr (entré om 1 plan). Den
ursprungliga byggnadens sockel av huggen sten
är intakt. Under veranda mot söder är sockeln av
träplank. Fasaderna är enhetliga i en ljust gul
liggande (bottenplan) respektive stående (övre
plan) spontad panel, som avgränsas av ett
artikulerat listverk. Fönster och dörrar är av
modern men historiserande typ, i olika storlekar,
med olika  mängd lufter samt varierande spröjs.
Endast ett fönster på byggnadens västsida är
original. Riklig snickarglädje i dörr- och
fönsterfoder. Byggnaden kröns av ett nätt
sadeltak täckt med målad skivplåt, troligen
enkelfalsat, förutom på de tillbyggda delarna där
man använt bandplåt. Även skorstenen är
plåtbeklädd. 

Karaktär och detaljer: 
– Fasaden har delvis originalpaneler
– Bevarad grund
– Proportioner på huset
– Bevarade takutformning samt taktassar
– Fönstersättning

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Byggnaden är trots sin relativa modernisering värdefull. Den ursprungliga volymen är i stort
sett intakt och avläsbar. Byggnaden är omsorgsfullt renoverad med hänsyn till byggnadens 
ursprungliga arkitektur. Då byggnaden ligger i det direkta blickfånget då man kommer ut på Norra 
Lagnö är den dessutom tongivande för området. 
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Norra Lagnö 1:21, Lugnet

Byggnadsår: Ca 1885

Historik: Lugnet uppfördes samtidigt som övriga
sommarbostäder kring det som idag heter
Tallbacksvägen.

Beskrivning: Hus om 1 ½ plan. Byggnaden är
tillbyggd åt norr men i övrigt är den ursprungliga
volymen bevarad, vilket syns tydligt på
byggnadens sockel, som är av huggen sten.
Verandans samt tillbyggnadens socklar är
putsade. Väggarna är klädda med ljusgul stående
locklistpanel, förutom i tillbyggnaden där samma
färg använts på en liggande spontad panel.
Fönster och dörrar är av modern typ, i olika
storlekar, med olika  mängd lufter samt
varierande spröjs. I verandan mot söder har man
försökt behålla ett för verandorna typiskt
utseende och använt fönster influerade av
nationalromantiken. Snickarglädjen är begränsad
till verandan och takfoten, där tandsågade lister
är det mest framträdande. I verandans gavel har 
man gjort en enkel dekoration i panelen av
korslagda brädor som påminner om omgivande
hus dekorativa snickarglädje. Detta korslagda
mönster återkommer i det stora skärmtak som
byggts till över uteplatsen åt väst. Byggnaden
har ett nätt sadeltak täckt med målad skiv-
respektive bandplåt, varierande efter husets
olika delar. 

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Det ursprungliga husets avläsbara form och storlek
– Tillbyggnaden av modernare snitt är tydligt skild från huset
– Bevarad takutformning samt taktassar i byggnadens äldre del
– Träpanel

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Byggnaden är trots sin modernisering intressant. Byggnaden har förlorat mycket av sina 
ursprungsdelar och detaljer, t. ex. fönster, och det har tillkommit en stor altan men den 
ursprungliga byggnadens volymer är i stort sett intakta och avläsbara. Tillbyggnaden är, trots 
förankringen i den äldre delen, väl avgränsad, vilket är synligt i arkitekturen. 
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Norra Lagnö 1:24, Alphyddan 2

Byggnadsår: 1880-tal (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915 m fl)

Historik: Villorna på nordvästra Lagnö uppfördes
mellan 1882 och 1888. Alphyddan 2 uppfördes
för handlanden Hjalmar Petersson. Byggmästare
var O J Haglund. Vid Alphyddan byggdes en
kägelbana, vilket var på högsta mode kring förra
sekelskiftet, men var vanligare inslag i brunns-
och herrgårdsmiljöer. (Källa: se ovan samt Norra
Lagnö: Från bondby till sommarnöje)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning samt
källare. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
och har ett plåttäckt sadeltak. Stående, spontad
panel som är ljusgul med vita snickerier och
fönsterfoder. På ena långsidan finns en
symmetriskt placerad inglasad veranda i två
våningar vars fönster har småspröjsade överdelar.
På verandans taknock sitter en vindflöjel. På
andra långsidan finns en förstuga i två våningar
med en farstukvist under sadeltak. Burspråk finns
på byggnadens gavlar. Det ena är troligen senare
tillkommet. Tvåluftsfönster med tre rutor per luft
och dekorativt utformade foder. Vindskivorna är
dekorativt utformade. 

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa med tidstypisk utformning med viss
snickarglädje och fina detaljer. Som sommarvilla
berättar den om en samhällsutveckling och en
arkitekturstil som var vanlig under en period och
tillskrivs därmed samhälls- och socialhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform och plåttäckning
– Skorstenens form
– Träpanel
– Tidstypiskt utformade fönster
– Dekorativa inslag som vindskivor och fönsterfoder
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Norra Lagnö 1:25, Skogstorp 

Byggnadsår: ca 1885 (enl. Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje samt Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: Skogstorp byggdes för rådman Axel
Petersson och inreddes för två familjer.
Byggmästare var O J Haglund. På tomten fanns
badhus med ångbåtsbrygga, tvättstuga och några
övriga uthus. Villan hade ursprungligen spåntak.
Under tidigt 1900-tal var färgsättningen ljus
medan snickerier och fönsterfoder var mörkt
målade. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
tegelklätt sadeltak, hög sockel i huggen
natursten och gulmålad stående spontad panel.
Fönsterbågarna är gröna. Fönsterfodren är vita
och dekorativt sågade upptill. På ena långsidan
finns en symmetriskt placerad inglasad veranda i
två våningar med snickarglädje. Trappor från två
håll leder upp till verandan, vars ursprungliga
fönster är småspröjsade och har dekorerade,
vitmålade bröstningar. På husets motsatta fasad
finns en förstuga i två våningar med utbyggnader
på båda sidor om denna, samt en farstukvist.
Ingång med farstukvist finns också på ena gaveln.
Tvåluftsfönster med tre rutor per luft och på
gavelröstena mindre fönster med spetsig
ovandel.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass I. En av Norra Lagnös mest ursprungliga och karaktäristiska villor från 1880-talet som 
uppfördes av O J Haglund, vilket ger den ett lokalhistoriskt värde och identitetsvärde. Som 
tidstypiskt utformat och välbevarat sommarnöje har byggnaden även samhälls- och socialhistorisk 
samt arkitekturhistoriskt värde då det berättar om den tidens exploatering av skärgården och ett 
växande borgerskaps nya vana och möjlighet att bland att bo på sommarnöje under 
sommarhalvåret.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Veranda med småspröjsade originalfönster och snickarglädje
– Tegeltäckt sadeltak
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– Fönsterformer och placering
– Ursprunglig panel
– Dekorativt utformade inslag som fönsteromfattningar
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Norra Lagnö 1:28, Vesterudden

1. Villa

Byggnadsår: 1880-90-tal (enl. Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick) / 1910 (FIR). Byggnaden finns
markerad på den häradsekonomiska kartan från
1901-06.

Historik: O J Haglund köpte Vesterudden på 1880-
talet. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
asymmetrisk utformning och med drag åt
nationalromantik. Byggnaden vilar på en
spritputsad grå sockel. Det tunga, brutna taket
med något utsvängd takfot är klätt med tegel och
är dominerande i byggnadens uttryck. Takkupor
finns. Fasaden är dels ljust putsad, dels klädd med
vit eller faluröd förvandringspanel. Fönstren är
utbytta mot fönster utan luft- eller rutindelning
vilket förändrat byggnadens uttryck. Lunettfönster
vid entrén är ursprungliga, liksom dörren. På ena
långsidans övervåning finns ett utkragat parti,
klätt med röd liggande panel. Detta är troligtvis
senare tillkommet. På ena gaveln finns en
tillbyggnad i en våning med balkong ovan.
Tillbyggnaden har moderna, panoramafönster
som bryter med byggnadens ursprungliga uttryck.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa med tidstypisk utformning, som
dock förlorat stora delar av sin ursprungliga
karaktär. Byggnaden visar på en av de
arkitekturstilar som förekom under perioden och i
villabyggandet. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Ursprungliga lunettfönster
– Ursprunglig dörr
– Skorstenens placering
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2. Badhyttslänga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Badhyttslänga med flera badhytter.
Den ligger tillsammans med två andra längor
tillhörande grannfastigheterna. Byggnaden vilar
på en kallmurad naturstenssockel, samt en
cementförstärkt sockel. Vit, stående spontad
panel. Sadeltak klätt med röd falsad plåt.
Plåtinklädda skorstenar på nocken. Delvis
ursprungliga småspröjsade fönster. Gröna
fönsterfoder. Nyare dörrar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II.
Badhyttslängan har en för tiden typisk
utformning och funktion. På tomten finns flera
mindre byggnader som bidrar till att ge
fastigheten ett högt miljöskapande värde, samt
ett samhälls- och arkitekturhistoriskt värde då de
tillsammans berättar om sommarnöjesmiljöerna kring förra sekelskiftet.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Naturstenssockel
– Träpanel
– Ursprungliga fönster
– Dörrarnas placering på längan, som berättar om husets funktion

3. Badhytt

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Badhytt med sadeltak med tvåkupigt
tegel, plåtinklädd skorsten, vindflöjel, liggande
spontad vit panel. Nyare dörr och fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. En av de
mindre byggnaderna på tomten, som bidrar till
att ge fastigheten ett högt miljöskapande värde, samt ett samhälls- och arkitekturhistoriskt värde 
då de tillsammans berättar om sommarnöjesmiljöerna kring förra sekelskiftet.
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Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad
– Spontad träpanel

4. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga som täcks av ett tegelklätt
sadeltak. Plåtinklädd skorsten. Liggande, spontad
vit panel och gröna fönsterfoder. Tvåluftsfönster
utan spröjs.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. En av de
mindre byggnaderna på tomten som bidrar till
att ge fastigheten ett högt miljöskapande värde, samt ett samhälls- och arkitekturhistoriskt värde 
då de tillsammans berättar om sommarnöjesmiljöerna kring förra sekelskiftet. Byggnaderna har en 
för tiden typisk utformning och funktion.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad 
– Träpanel

5-7. Övriga byggnader

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En liten klockstapel på vitmålade
träbockar och med en huv med liggande spontad
vit panel och ett sadeltak med tegelpannor.

Jordkällare murad av huggen natursten och med
en modern dörr.

Ett senare tillkommet lusthus finns på tomten. 

Kulturhistorisk klassificering: -
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Norra Lagnö 1:34, Tallbacken 1

Byggnadsår: 1887/1910 (Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915/FIR)

Historik/ändringar: Förste ägare var handlanden
F W Löfgren. Byggmästare var O J Haglund. (Källa:
se ovan). Byggnaden har tilläggsisolerats, fönstren
har bytts ut och en altan har tillkommit.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som
vilar på en naturstenssockel. Sadeltaket är täckt
med svart plåt. Fasaden är tilläggsisolerad med liggande blågrå panel. Knutar, fönster och 
våningsband är vita. Utbytta tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Inglasad veranda i två våningar 
på ena långsidan, förstuga i två våningar på andra långsidan samt en förstuga i en våning. 
Byggnaden har en senare tillkommen altan. Taksparrarna är profilsågade. Villan ligger intill 
Tallbacken 3 (Norra Lagnö 1:60) med en villa med liknande utformning och ett lusthus med samma 
färgsättning.

Kulturhistorisk klassificering
Klass III. Sommarvilla som pga flera exteriöra förändringar har tappat upplevelsen av autenticitet, 
men som har ett miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:39, Alexandria

1. Villa

Byggnadsår: 1888 (FIR)

Historik: Alexandria ägdes först av konsul Fredrik
Möller. Byggmästare var O J Haglund. (Källa: 
Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Byggnaden vilar på en hög
naturstenssockel och täcks av ett sadeltak med
svart skivplåt. Två plåtinklädda skorstenar. Den
stående spontade panelen är ljusgul och
snickerierna vitmålade. Våningsbanden är kraftiga
och vitmålade. Mot vattnet finns en inglasad
veranda i två våningar samt en senare tillkommen
altan som en tvådelad trappa leder upp till. På
andra långsidan finns en senare tillkommen
förstuga med balkong ovan. Främst
tvåluftsfönster med tre rutor per luft. På gavlarna
finns små fönster med spetsig ovandel. Fönsterfodren är dekorativt utformade. Snickarglädje finns 
bl a på verandan och vindskivorna. Stuprör av äldre modell. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. Alexandria är en tidstypiskt utformad sommarvilla som är 
välbevarad trots tillbyggnader. Helhetsmiljön med villa, trädgård, paviljong, brygga och badhus är 
typisk för sekelskiftets sommarnöjen. Byggnaderna berättar om den utveckling som skedde i 
skärgården under tiden före och omkring förra sekelskiftet. Som representant för sommarvillorna 
har Alexandria ett samhälls-, socialhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde. Genom byggnadens väl 
synliga placering intill färjeläget och längs Karlsruhevägen har den ett högt miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Ursprunglig panel
– Skorstenarnas utformning
– Våningsbandens dimensioner samt övriga dekorativt utformade snickeridetaljer
– Ursprungliga fönster där sådana finns och dess placering
– Äldre stuprör
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2. Paviljong

Byggnadsår: 1880-1890-tal

Historik: 

Beskrivning: På tomten finns en, åttkantig 
paviljong med samma färgsättning som villan,
samt med småspröjsade fönster och plåttäckt
tälttak. Glasad pardörr med dekorativ spröjs likt
fönstren. Panelen är omväxlande liggande och
stående.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Paviljonger och lusthus var vanliga inslag i 
sommarnöjesmiljöerna och är därmed mycket viktiga att bevara.  På Alexandria finns flera mindre 
byggnader bevarade vilket gör det till en mycket kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Genom 
läget intill vattnet har byggnaden ett högt miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Träpanel, omväxlande stående och liggande
– Ursprungliga fönster och dörr
– Profilsågade snickerier

3. Badhus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Badhus intill vattnet i en våning
med plåttäckt sadeltak. Troligtvis ursprungliga
fönster och glasade pardörrar, med dekorativ
spröjsning. Ljusgul panel, omväxlande liggande
och stående, och vita detaljer. Profilsågade
vindskivor.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Badhus och andra mindre byggnader var vanliga inslag i 
sommarnöjesmiljöerna och är därmed mycket viktiga att bevara.  På Alexandria finns flera mindre 
byggnader bevarade vilket gör det till en mycket kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. 
Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
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– Takform
– Träpanel, omväxlande stående och liggande
– Profilsågade snickerier
– Ursprungliga fönster och dörrar

4. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En liten stuga finns intill vägen vid
färjeläget. Den har ljusgul locklistpanel och vita
detaljer. Sadeltak klätt med papp. Profilsågade
vindskivor och taksparrar. På ena långsidan har
en inglasad veranda i en våning byggts till. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. En av de
mindre byggnaderna på Alexandria, som gör det till en välbevarad helhetsmiljö, typisk för förra 
sekelskiftet. Byggnaden har ett miljöskapande värde genom placeringen intill färjeläget. 

Karaktär och detaljer: 
– Träpanel
– Profilsågade snickerier
– Takform
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Norra Lagnö 1:42, Bergshyddan
(Johannesberg 4)

Byggnadsår: ca 1890 (FIR)

Historik: Bergshyddan uppfördes för
byggmästare Johan Berggren. Byggmästare var O
J Haglund. Köptes 1894 av orgelfabrikanten C A
Andersson. Byggnaden hade tidigare plåttäckt
tak. När Lagnövägen breddades blev
Bergshyddans trädgård mindre och många
äppelträd togs ner. Villan har byggts ut i olika 
omgångar. (Källor: Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje samt Sommarnöjet i skärgården: 
Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård
1860-1915)

Beskrivning: Tidstypsikt utformad villa som är en
av de första som syns vid ankomst till Norra
Lagnö. Villan är i en och en halv våning och vilar
på en sockel i huggen natursten. Sadeltak. 
Plåtinklädd skorsten. Byggnaden är
tilläggsisolerad och har gulmålad, omväxlande
liggande och stående, spontad panel.
Våningsband och fönsteromfattningar är
vitmålade, medan fönsterbågarna är gröna.
Fönsteromfattningarna är breda och dekorativt
sågade. Öppen veranda i två våningar med
snickarglädje. Snickarglädje finns även på
farstukvisten och vindskivorna. Huset har byggts
ut i senare tid.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Tidstypisk
sommarvilla som trots förändringar har kvar delar av sin äldre karaktär. Genom sitt läge intill 
Lagnövägen, varifrån den tidstypiskt utformade och ursprungliga verandan syns, har byggnaden ett
stort miljöskapande värde och identitetsvärde för Norra Lagnö. Som sommarvilla ha byggnaden ett
samhälls- och socialhistoriskt värde då den berättar om den tidens exploatering av skärgården och 
ett växande borgerskaps nya vana och möjlighet att bland att bo på sommarnöje under 
sommarhalvåret.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Takform
– Panelarkitektur
– Fönstersättning, fönsteromfattningar
– Veranda med fönsterpartier med ursprungliga fönster och snickarglädje



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

– Farstukvistens utformning med fint utformade stolpar och snickarglädje
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Norra Lagnö 1:46, Stor-Ängsholmen

Byggnadsår: 1900

Historik: 

Beskrivning: En av de ursprungliga sommarvillorna
på Stor-ängsholmen, som blivit kraftigt förändrad
genom utbyggnad vid frontespis, ändrad
fönstersättning, nya fönster, ny fasad etc.
Byggnaden har också fått en stor och hög terrass
mot sjösidan. Byggnaden i ett och ett halvt plan
har gul locklistpanel och ett sadeltak täckt med
betongtegel.    

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Som en av
öns äldre byggnader har den ett visst 
kulturhistoriskt värde trots att den i stort sett
förlorat allt av sin ursprungliga karaktär.
Byggnaden har dock potential att återställas vid en
ev. renovering och ombyggnad. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:48, Myrholmen 1

1. Villa

Byggnadsår: 1897 (enl. Skärgårdsbygd:
Kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun)

Historik: Villan lät uppföras av husägare Lars
Allvin och handlande Thure Wilhelm Göransson.
Byggmästare var O J Haglund. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Tornvilla i cottageinspirerad stil med
utskjutande glasverandor och inglasade farstukvistar och
balkonger. Fasaderna är ljust gulmålad spontpanel. Under
bröstning, markerad med profilerade list är panelen
stående, över list liggande, i övre del stående som i
övergången mot den liggande är sågtandad. Höga ljust
grönmålade tvåluftsfönster med högt satt tvärpost som
delar in övre rutor i kvadratisk storlek. Dörrar är målade i 
mörkare grönt. Taket är ett sadeltak täckt med grönmålad
plåt liksom tornhuven som kröns av en spira. Taket bärs
upp av takfotstassar.    

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. Detta sommarnöje
är ett av de mest välbevarade på Norra Lagnö och en
utmärkt representant för en typisk tonvilla i cottagestil.
Villan är relativt autentisk med få till- och ombyggnader.
På tomten som är densamma som Myrholmen finns flera
små byggnader såsom lekstuga och badhytt som alla
utgör en komplett miljö för ett sommarnöje. Byggnaden
och miljön har både arkitektoniska och miljöskapande
värden samt samhällshistoriska värden som representant för ett mer påkostat sommarnöje i 
skärgården.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens något oregelbundna plan och form
– Naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Panelarkitektur
– Fönsterform och placering
– Sammanhängande fönsterpartier på förstugor och veranda
– Skorstenens utformning och placering
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2. Badhytt

Byggnadsår: 1900-1929

Historik: 

Beskrivning: Osäker funktion, men trolig badhytt.
Byggnaden är renoverad, men med en del bevarade
detaljer såsom handblåst ursprungligt glas och glaserat
tegel. Brutet tegeltak med valmade gavlar. Stående
spontad grå och grön panel och vita snickerier, bl a
solformad dekor på gaveln, med en armatur i mitten.
Plåtinklädd skorsten. Små spröjsade fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Badhytt med delar
av sin ursprungliga karaktär och material bevarade. Högt
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Takmaterial
– Träpanel med dekorativa inslag
– Ursprungliga fönster

3. Badhus

Byggnadsår: 1999-2004

Historik: 

Beskrivning: Vackert utformad paviljongliknande
bastu med tälttak.

Kulturhistorisk klassificering: -
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4. Bod/stuga

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Påkostad lekstuga med samma
fasadutförande som huvudbyggnad, stående
fasspontpanel i bröstning, liggande i mellandel
och stående i gavelröste som är sågtandad mot
liggande panel. Fasadfärg är ljust grön, Taket är
täckt med grönmålad plåt. En plåtinklädd
skorsten finns på ena takfallet. Litet, spröjsat
fönster. 

Kulturhistorisk klassificering: - Lekstugan har liksom övriga byggnader tagit upp huvudbyggnadens 
formspråk och det är inte otroligt att det funnits en lekstuga samtida med huvudbygganden. 
Platsen för denna lekstuga var vid mitten av 1900-talet en trädgård. 

5. Båthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Båthus med sadeltak täckt med
grönmålad korrugerad plåt. Fasaderna är
gulmålad liggande spontad panel  

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Som del i
miljön på Myrholmen har detta båthus ett
miljöskapande värde. Byggnadens fasader och
färgsättning ansluter till huvudbyggnad.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

6. Stuga

Byggnadsår:

Historik: Byggnaden har ersatt ett tidigare
badhus.

Beskrivning: Gäststuga som blivit tillbyggd åt norr
i vinkel mot ursprungsbyggnaden. Byggnaden har
ljusgul liggande spontpanel och stående
spontpanel i gavleröste som mot liggande panel
är sågtandad, lika huvudbyggnad. Fönster är
tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft. Byggnaden står står på en betongsockel. Taket är täckt 
med ljust grönt plegel.   

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnaden har ersatt ett tidigare badhus, men har visst 
miljöskapande värde genom att den i fasadutformning och färgval ansluter till huvudbyggnad. 
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Norra Lagnö 1:55, 1:69, Hagaberg

Byggnadsår: 1898 (FIR)

Historik: Hagaberg uppfördes till handlande J P
Johansson. Byggmästare var O J Haglund. Huset
ska ha uppförts av restvirke från intilliggande
Skutvik. (Sommarnöjet i skärgården:
Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård
1860-1915 samt Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning, med
rektangulär plan och symmetriskt utformning.
Byggnaden vilar på en naturstenssockel och är
täckt med ett sadeltak med plåt. Två plåtinklädda
skorstenar med utkragade krön. Locklistpanelen är
gulmålad medan knutar och fönsteromfattningar
är vita. Ett profilerat, vitmålat våningsband finns. 
På ena långsidan finns en inglasad veranda i två
våningar, med utbytta, moderna fönster. På andra
långsidan finns förstuga med balkong och
frontespis ovan. Över entrén finns ett litet valmat
tak. På den ena gaveln finns en balkong med
träräcke. Taksparrarna är profilsågade. Husets
fönster är utbytta och är idag främst tvåluftsfönster utan spröjs. Byggnadens karaktär har 
förändrats mycket genom fönsterbyten.

Kulturhistorisk klassificering
Klass III. Villa från förra sekelskiftet som genom förändringar förlorat mycket av sin ursprungliga 
karaktär. Den ursprungliga volymen är dock i stort sett intakt och avläsbar och som sommarvilla har
den ett visst samhälls- och socialhistoriskt värde samt miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Skorstenenarnas placering och utformning
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:60, Tallbacken 3

1. Villa

Byggnadsår: Villa 1910 (FIR)

Historik/ändringar: Fastigheten Tallbacken 3
friköptes 1899. Förste ägare var Källarmästare
August Gäfvert. (Källa: Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915). Fasaden har
tilläggsisolerats, fönstren är utbytta och en altan har tillkommit.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning  som vilar på en naturstenssockel. Sadeltaket är täckt 
med svart plåt. Fasaden är tilläggsisolerad med liggande grönblå panel. Knutar, fönster och 
våningsband är vita. Utbytta tvåluftsfönster med  tre rutor per luft. Byggnaden har senare 
tillkommen altan. Villan ligger intill Tallbacken 1 (Norra Lagnö 1:34) med en villa med liknande 
utformning och färgsättning.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villan är mycket förändrad exteriört genom bl a 
tilläggsisolering och fönsterbyten, men har ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Naturstenssockel
– Träpanel

2. Lusthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Lusthuset är åttakantigt och har ett
plåttäckt tälttak samt småspröjsade fönster.
Panelen, troligtvis ursprunglig, är spontad,
stående och med färgsättning liknande villans.
Profilsågade taksparrar. Lusthuset är genom sin
höga placering väl synligt från Norra Lagnös norra
strand.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Lusthuset är välbevarade med fina ursprungliga detaljer och 
är väl synligt i landskapet genom sin höga placering. Lusthus var typiska i sommarnöjesmiljöer 
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under förra sekelskiftet och är därmed en viktig del i helhetsmiljön på Norra Lagnö.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Ursprungliga fönster
– Befintlig panel
– Takform
– Profilsågade taksparrar

3. Stuga

Byggnadsår:

Historik/ändringar: Byggnaden renoverades
under inventeringen.

Beskrivning: En mindre stuga i en våning.
Plåttäckt sadeltak, en skorsten i tegel och stående,
spontad gul panel. Knutar och fönsterfoder är vita
medan de ursprungliga dörrarna och fönsterbågar
är gröna. En farstukvist med lite snickarglädje.
Äldre tvåluftsfönster med tre rutor per luft.
Profilsågade taksparrar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Den välbevarade stugan har ett miljöskapande värde och står
i kontrast till de större sommarvillorna i miljön.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Träpanel
– Äldre dörrar
– Äldre fönster och fönsterplacering
– Profilsågade snickerier

4. Dasslänga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Dasslänga med pulpettak med 
korrugerad plåt, röd panel och flera dörrar. 
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Byggnaden står på stenplintar. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Dasslänga med högt miljöskapande värde. Byggnadstypen 
berättar om en annan tid på Norra Lagnö och har därmed ett visst samhällshistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel med traditionell färgsättning
– De många äldre enkelt utformade dörrarna
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Norra Lagnö 1:61, Sundsborg

Byggnadsår: Sent 1800-tal. Ombyggt kring
sekelskiftet. (Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje – en historisk tillbakablick)

Historik: Namnet kommer efter ägaren Sundberg
som förvärvade fastigheten strax före
sekelskiftet. Byggnaden var i en våning men
Sundberg lät bygga om det. Huset fungerade som
Lagnös handelsbod i familjen Sundbergs regi fram
till 1967. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Villa i två våningar med källare och
vind. Taket är brutet och tegelklätt. Två
symmetriskt placerade plåtinklädda skorstenar.
Den stående panelen är slät och vitmålad medan
knutar och vindskivor är bruna. Fönsterbågarna
är vita. På ena långsidan finns en inglasad
veranda i två våningar med små takkupor intill.
På motsatt långsidan finns en frontespis. På ena
gaveln finns en tillbyggnad. Fönster av olika
modell och ålder, bl a tvåluftsfönster utan
rutindelning. På tomten finns flera uthus.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Byggnad med lokalhistoriskt värde då den länge fungerade som handelsbod och därmed 
hade en central roll på Norra Lagnö. Byggnaden har delar av sin äldre karaktär bevarad, bl a 
takform, byggnadens volym och några äldre fönster.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens ursprungliga volym
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel 
– Skorstenarnas placering
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Norra Lagnö 1:62, Klippan

Byggnadsår: 1896 (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: Klippan byggdes för plåtslagarmästare J
A Andersson. Arkitekt var Ernst Lundroth och
byggmästare var O J Haglund.

Verandans fönster är utbytta. Rikt dekorerade
bröstningar är borta. Vid verandan fanns tidigare
en ingång via trappa, där det idag finns ett stort
panoramafönster. Fönster är utbytta varav några
har fått en annan form än de ursprungliga.
Färgsättningen är ändrad. (Källor: se ovan, samt 
Norra Lagnö: Från bondby till sommarnöje – en
historisk tillbakablick)

Beskrivning: Villa i två våningar samt vind.
Byggnaden vilar på en  naturstenssockel och har
sadeltak med valmade gavelspetsar klätt i svart
plåt. Två plåtinklädda skorstenar med utkragning.
Tre spiror finns på taknockarna. Den ljusblå,
spontade panelen är omväxlande liggande och 
stående. Fasaden är indelad i fält med vita
listverk runt. Våningsband, fönsteromfattningar
och snickarglädje är vitmålade. Inglasad veranda i
två våningar som är innesluten mellan
byggnadskropparna. Den har förlorat sin
ursprungliga karaktär då en ingång med trappa
tagits bort och panel och fönster har bytts ut,
mot bl a ett stort panoramafönster. Farstukvisten
är placerad på ovanvåningen och nås via en
trappa från det intilliggande berget. Den är rikt
dekorerad med en sol i gavelröstet. På
farstukvistens sidor har glas satts in, vilka bryter
mot byggnadens ursprungliga karaktär.
Vindskivorna är dekorativt sågade. Över
ingången på nedervåningen finns en plåtbaldakin
med fin dekor. Dörren är modern. Fönstren har t-
post och flera fönster är utbytta och har fått ny
form.  Små takfönster har tagits upp.

Ett litet uthus finns, med liggande spontad panel,
plåttäckt sadeltak och dekorerade vindskivor.
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Trädgården, samt grannfastigheten, avgränsas mot vägen av ett äldre trästaket med diagonalt 
ställda spjälor.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Klippan är ett exempel på en sommarvilla från förra sekelskiftet som trots många 
förändringar har kvar delar av sitt ursprungliga uttryck och rik snickarglädje. Villan är ett exempel 
på den arkitektoniska utvecklingen för sommarvillorna på Norra Lagnö och som sommarnöje har 
den samhälls- och socialhistoriskt värde. Det lilla uthuset har ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och plåttäckning
– Naturstenssockel
– Fasadbehandling med liggande och stående spontad panel samt fältindelning
– Snickarglädje
– Spiror på taket
– Fönsterplacering
– Skorstenarnas form och placering

– Uthusets träpanel, profilsågade snickerier och takform

– Det äldre trästaketet
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Norra Lagnö 1:63, Solhem

Byggnadsår: 1890-tal (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915)

Historik: Solhems första köpare var
finbageriidkerskan Emilia Kristina Söderberg.
Byggmästare var O J Haglund. (Källa: se ovan)
Huset är tillbyggt i omgångar.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning samt
källare. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
och är täckt med ett sadeltak med skivplåt. Den
liggande pärlspontade panelen är vit och
fönsterbågar är röda. Fönstren är tidstypiskt
utformade, främst tvåluftsfönster med tre rutor
per luft. På gavlarna finns små fönster med spetsig
ovandel. Vindskivorna är tandsågade men i övrigt
finns inte mycket lövsågeri. Byggnaden är
vinkelbyggd med tillbyggda glasade verandor i en
våning, samt tillbyggnad i en våning på ena gaveln.
Över entrén finns ett tak som bärs upp av stolpar.
En senare tillkommen altan på trädäck finns. 

På tomten finns en jordkällare.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från tiden kring förra sekelskiftet som trots flera tillbyggnader har viss tidstypisk 
karaktär bevarad. Som sommarnöje har den ett samhälls- och socialhistoriskt värde. Miljöskapande
värde i sommarnöjesmiljön på Norra Lagnö.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Spontad liggande panel
– Takform
– Ursprunglig fönstersättning- och form
– Tak över entré
– Tandsågade vindskivor och andra snickeridetaljer
– Jordkällare
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Norra Lagnö 1:64

Byggnadsår: 1910 (FIR)

Historik: Tomten Eriksudd 2 avsöndrades 1899.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som vilar
på en naturstenssockel och täcks av ett sadeltak
klätt med tvåkupigt tegel. En plåtinklädd skorsten
med utkragat krön finns vid taknocken. Väggarna
är tilläggsisolerade och klädda med röd
locklistpanel. Vita knutar, fönsterfoder och
vindskivor. Ett vitt våningsband markerar
våningarna. På ena långsidan finns en centralt
placerad utbyggnad i två våningar med farstukvist
utanför. På ena gaveln finns en senare tillkommen
altan med skärmtak över. Utbytta fönster samt en
senare upptagen ingång på ena gaveln. Modernt
utformade dörrar. Profilsågade taksparrar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnad
som har genomgått förändringar, bl a fönsterbyten
och tilläggsisolering, vilket gjort att delar av dess
ursprungliga karaktär gått förlorad. Byggnaden har
ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer:
– Byggnadens form och storlek
– Takform
– Naturstenssockel
– Skorstenens placering
– Profilsågade taksparrar
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:68, Villa New York

Byggnadsår: Sekelskifte-tidigt 1900-tal

Historik: Villa New York byggdes för
verkstadsföreståndaren Anders Bohman. (Källa: 
Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915)

Beskrivning: Villa i två våningar. Huset har en
kvadratisk plan och vilar på en gråputsad sockel.
En inglasad veranda i två våningar, en farstukvist
med inglasad ovanvåning, en liten förstuga i en
våning samt en farstukvist finns. Det flacka,
valmade taket är klätt med röd plåt och en
plåtinklädd skorsten finns, utspridda på alla fyra
fasader. Panelen är målad i en ljus, gulaktig kulör.
Den spontade panelen är liggande, samt stående
i några av bröstningarna. Fönsteromfattningar,
våningsband och knutar är vitmålade. De flesta
fönster är höga, med mitt- och tvärpost.

Ett uthus med röd liggande panel och sadeltak.

Trädgården omges av ett rött spjälstaket med
grindstolpar i trä. En vackert utformad järngrind.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa som har ett arkitekturhistoriskt
värde, samt ett samhälls- och socialhistoriskt
värde, som del i den exploatering som skedde av
skärgården under sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Villan representerar en av de arkitekturstilar
som förekom bland sommarvillorna.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och planform
– Stora verandor
– Ursprungliga fönster med tidstypisk

utformning
– Panelarkitektur
– Takform
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Norra Lagnö 1:70, Liesenberg

Byggnadsår: Sekelskifte/tidigt 1900-tal

Historik: 

Beskrivning: Villa i två våningar samt
suterrängvåning. Huset ligger i en sluttning och
har en hög putsad sockel i en riktning. Taket är
flackt och täckt med plåt. En centralt placerad
skorsten mked utkragat krön. Den spontade
panelen är omväxlande liggande och stående och
målad gul medan snickerier är vita. Dörrarna är
ursprungliga och grönmålade. Över en av
entréerna finns ett litet valmat skärmtak. Den
andra entrén omges av en portal i klassicistisk
utformning. De äldre fönstren är småspröjsade,
medan några är utbytta moderna
panoramafönster. På ena fasaden finns en
inglasad veranda med balkong med smidesräcke
ovan. Balkong med likadant räcke finns även på
ytterligare en fasad. På den ena långsidan finns
ett senare tillkommet, något utskjutande parti
klätt med brun träpanel och med rundbågiga fönster.

Vid vattnet finns ett litet, åttkantigt lusthus färgsatt i vitt
och lila. Liggande panel. Profilsågade vindskivor. Papptäckt
tälttak. Detta är troligtvis inte byggnadens ursprungliga
placering och utseende.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villa som genom sin
kubformade utformning skiljer sig från de flesta
sommarvillorna på Norra Lagnö. Villan har välbevarade,
fina detaljer som ursprungliga dörrar och portaler, men har
genom fönsterbyten och tillbyggnader förlorat delar av sin
ursprungliga karaktär. Som representant för 
sommarvillorna har byggnaden ett samhälls-,
socialhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och form
– Takform och plåtbeklädnad
– Panelarkitektur
– Tidstypiska småspröjsade  fönster
– Ursprungliga dörrar, portaler samt tak över entréer
– Skorstenens form
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Norra Lagnö 1:74, Annelund

1. Villa

Byggnadsår: 1880-tal (FIR)

Historik: Annelund hette först Marielund och
användes som skolhus. Instrumentmakare Jonas
Petter Reinhold Lindgren köpte huset 1900 och
villan uppkallades efter hans hustru. (Källor:
Norra Lagnö: Från bondby till sommarnöje – en
historisk tillbakablick samt Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915) Tillbyggt i olika
omgångar.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning i
suterräng med källarvåning. Huset vilar på en
naturstenssockel. Sadeltaket är klätt med svart
plåt och panelen är stående locklist. Panelen är
gul medan knutar och fönsterfoder är vitmålade
och fönsterbågar röda. Fönsterfoder, vindskivor
mm är dekorativt utformade. Små takkupor finns.
Huset är tillbyggt i olika omgångar. På den ena
långsidan finns en förstuga under sadeltak och
med fönsterparti. På motsatt långsida finns en
tillbyggnad i en våning. På gaveln mot vattnet
finns en inglasad veranda med småspröjsade
fönster och en balkong ovan.  
På motsatt gavel finns en förstuga med
småspröjsade fönster med färgade glas. Ovan
förstugan finns en balkong och ett fint
fönsterparti med en triangelformad ovandel av
fönsterfodret. Högst upp i gavelröstet finns ett
litet, åttkantigt fönster.

På tomten finns en jordkällare samt ett äldre
uthus med dass.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från sent 1800-tal som har en
bevarad tidstypisk utformning och välbevarade
fina detaljer. Som representant för
sommarvillorna har byggnaden ett samhälls-,
socialhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde.
Huset har fungerat som skola och har därmed ett
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visst lokalhistoriskt värde. Uthuset har mycket av sin äldre karaktär och material bevarat och har 
ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och form
– Naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Skorstenens form
– Stående panel
– Ursprungliga fönster och vackert utformat

fönsterparti på gavel
– Dekorativt utformade fönsterfoder

– Äldre uthus med ursprungliga panel,
takform, naturstenssockel

– Jordkällaren

2. Mindre bostadshus

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Bostadshus i en och en halv våning
som vilar på en naturstenssockel och  täcks av ett
sadeltak klätt med plåt. En plåtinklädd skorsten
med utkragat krön på taknocken. Gul
locklistpanel och vitmålade detaljer. Äldre
stuprör med skarpa vinklar. På ena gaveln finns
ett litet burspråk med plåttäckt tak. Utbytta
fönster utan spröjs. En tillbyggd förstuga finn s på ena långsidan.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnad som genom bl a fönsterbyten och tilläggsisolering 
har förlorat delar av sin ursprungliga karaktär. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
– Burspråk
– Skorstenens placering
– Äldre stuprör



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:75

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Liten byggnad intill vattnet. Valmat
sadeltak klätt med plåt. Plåtinklädd skorsten på
ena takfallet. Gul locklistpanel och spontad panel.
Vita detaljer. Bygganden vilar på plintar.
Profilsågade taksparrar. Delvis äldre fönster och
delvis utbytta fönster utan spröjs. Tillbyggnad på
ena gaveln.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Mindre
byggnader  som exempelvis sjöbodar och
badhytter är vanliga inslag i somamrnöjesmiljöer
och viktiga för helhetsmiljön. Byggnaden har
därmed ett miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens lilla skala
– Träpanel
– Äldre fönster



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:77, Eriksudd 4

Byggnadsår: Tidigt 1900-tal

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Huset har en rektangulär plan och form.
Byggnaden vilar på en sockel av huggen natursten
och har ett skifferklätt sadeltak. Nedervåningen
har liggande spontad panel i en grå kulör, medan
husets gavelrösten är klädda med eternit. Fönster
av olika form, men samtliga utan spröjs. På ena
gaveln finns en inglasad veranda. Ingång på den
andra gaveln, med en stentrappa med
smidesräcke.

Kulturhistorisk klassificering: - Byggnaden har
förlorat mycket av sin ursprungliga karaktär vilket
gör att den inte tillskrivs något kulturhistoriskt
värde.



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:78, Brunnsberg

1. Stuga

Byggnadsår: Sent 1800-tal – tidigt 1900-tal

Historik: 

Beskrivning: Sommarstuga i en våning som vilar
på en låg naturstenssockel. Flera
byggnadskroppar har sammanfogats och ger
byggnaden en oregelbunden form. Sadeltaket är
klätt med plåt medan tillbyggnader och
farstukvist har tak täckt med papp. En skorsten
med rökhuv i plåt och ”ballerina” finns. Den
stående panelen är röd medan knutar och
fönsteromfattningar är vita. En fasad är klädd i
masonit och en fasad är klädd med liggande
panel. Ursprungliga tvåluftsfönster med tre rutor
per luft. En inglasad veranda finns mot vattnet.
Verandans dörr är ursprunglig med färgade glas.
Farstukvistar med fina, tidstypiska
snickeridetaljer. Taksparrarna är profilsågade.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Fin, välbevarad sommarstugemiljö med stuga, badhus och lusthus som har ett 
miljöskapande värde. Sommarstugan är tidstypiskt utformad och är ett exempel på ett mindre 
sommarhus från perioden kring förra sekelskiftet.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och form
– Naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Skorstenens form
– Stående panel
– Ursprungliga fönster
– Dekorerade snickeridetaljer som taksparrar och räcken



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

2. Lusthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Ett litet, åttkantigt lusthus. Stående 
panel. Lusthuset är färgsatt i vitt, grönt och grått.
Tälttak klätt med takpapp. Tvåluftsfönster med
tre rutor per luft.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Lusthuset
är en typisk byggnadstyp i sommarnöjesmiljön
och har därmed ett samhällshistoriskt och
miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Träpanel
– Befintliga fönster

3. Badhus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Ett badhus med sadeltak klätt med
korrugerad plåt, stående spontad panel i rött och
med vita snickerier. Ursprungliga fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Badhus är
en typisk byggnadstyp i sommarnöjesmiljön och
har därmed ett samhällshistoriskt  värde. Det
välbevarade badhuset har ett miljöskapande och
byggnadshistoriskt värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form som visar byggnadens

funktion
– Takform
– Spontad träpanel
– Ursprungliga fönster och dörrar



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

4. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En stuga på hög sockel, murad av
huggen natursten. Sadeltak klätt med korrugerad
plåt. Röd locklistpanel och vita detaljer. På ena
gaveln finns två, troligtvis ursprungliga, dörrar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Stugan har
ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Träpanel
– Takform



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:82, Skogshem 1

1. Villa

Byggnadsår: 1905 (Källa: Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915)

Historik/ändringar: Förste ägare var glasmästare
C J L Johansson. (Källa: se ovan) Byggnaden ahr
tilläggsisolerats och fönstren är utbytta. Flera
tillbyggnader har skett.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som
vilar på en gråmålad naturstenssockel. Tegelklätt
sadeltak. Fasaden är tilläggsisolerad och har
vitmålad locklistpanel. Knutar och fönsterfoder är
grå medan fönsterbågarna är vita. Utbytta
tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Inglasad
veranda/förstuga i två våningar på ena långsidan.
Byggnaden är tillbyggd i omgångar på samtliga
fasader, med bl a en veranda i två våningar på ena
gaveln. Profilsågade vindskivor samt
gavelornament.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III.
Sommarvilla som  p g a exteriöra förändringar har
tappat upplevelsen av autenticitet, men har ett
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Den ursprungliga byggnadens avläsbara

volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel 
– Skorstenens placering



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: På tomten finns en liten stuga med
liggande, ljust målad panel samt papptäckt
sadeltak. Förstuga med plåttäckt valmat tak. På 
ena takfallet finns en skorsten.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III.
Miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens storlek och form
– Takform
– Träpanel
– Skorstenens placering



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:86, Sunneräng, Stor-
Ängsholmen

Byggnadsår: 1905 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Sommarvilla i nationalromantisk stil.
Villan med för stilen typisk tung volym
karaktäriseras av mansardtaket, smårutiga fönster
och markerade entréparier. Den rektangulära
byggnaden står på en hög sockel av huggen sten.
Fasaderna består av liggande spontpanel målad
med röd slamfärg. I söder bryts takfoten upp av
en frontespis som markerar en av entréerna. En
trappa leder upp till entrén. Entrépartiet består av
en pardörr med överljus. Entrén på nordvästra
gaveln består av en inbyggd farstukvist med
mansardtak. Över entrén finns en klocka.
Fönstren är typiska småspröjsade två eller
treluftsfönster. Fönster, vindskivor, lister snickerier
och räcken är vita. Trappräcken har dekorationer
med hjärtan, typiskt för tiden. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. Sommarvillan är en
mycket representativ villa i nationalromantisk stil, och den
enda i sitt slag på Norra Lagnö. Villan är mycket välbevarad och
innehåller för  stilen alla typiska arkitektoniska element.
Byggnaden har  bl a  höga arkitekturhistoriska och
samhällshistoriska värden och är därför en omistlig del av
Värmdö och Norra Lagnös byggda kulturarv.      

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprunglig panel med tids- och stiltypisk färgsättning
– Ursprungliga fönster där sådana finns och dess

placering
– Träräcken med stiltypisk dekor



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:100

Byggnadsår: 1963 (FIR). En byggnad finns
markerad på tomten på 1952 års karta.

Historik: 

Beskrivning: Stuga i en våning med vind. Huset
vilar på en låg gjuten sockel och täcks av ett brant
sadeltak med tvåkupigt tegel. På ena långsidan
finns en utanpåliggande skorstensstock i tegel som
fortsätter upp genom ena takfallet som en hög
skorsten. Tjärad förvandringspanel. Små liggande
fönster med gröna bågar. På ena gaveln finns ett
större treluftsfönster. På motsatt gavel finns en
indragen förstuga. 

På tomten finns en mindre stuga, som dock ej
klassas som kulturhistoriskt intressant.

Kulturhistorisk klassificering
Klass III. Huset representerar en senare årsring i
fritidsbebyggelsen på ön. Huset har kvar mycket av
sin ursprungliga karaktär och har miljöskapande
värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad
– Skorstenens placering och utformning
– Träpanel med stiltypisk färgsättning



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:112, Berghill

Byggnadsår: 1910 (enl. Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning  samt
suterräng. På ena långsidan finns en symmetriskt
placerad inglasad veranda i två våningar.  På
motsatt långsida finns en fronton. Byggnaden
vilar på en naturstenssockel och täcks av ett
plåtklätt sadeltak. Den liggande panelen är vit och
fönsterbågarna blåmålade. Fönster finns av olika
modeller, främst tvåluftsflönster med tre rutor
per luft. Några nyupptagna fönster finns.
Verandans gavel pryds med lövsågad dekor. I
övrigt finns knappt något lövsågeri på byggnaden.
En senare tillkommen altan sträcker sig längs tre
av byggnadens sidor. Några tillbyggnader finns. På
ena gavelns ovanvåning finns en nyupptagen
entré, till vilken en altan/spång från ett
intilliggande berg leder. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Sommarvilla från tiden kring förra sekelskiftet som har 
förändrats exteriört genom den stora senare tillkomna altanen samt nyupptagna fönster.  
Byggnaden ligger intill färjeläget på Norra Lagnö och har därmed ett miljöskapande värde. Som 
sommarvilla har byggnaden ett samhälls- och socialhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Den ursprungliga byggnadens avläsbara volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Panelarkitektur



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:123, Sjöhyddan

Byggnadsår: 1915 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
vind och källare. Huset står på en putsad sockel.
Det tunga brutna taket är tegelklätt och är
dominerande i husets uttryck. Takkupor, bl a små
med lunettfönster. Takkuporna och taknocken
kröns av klot i röd plåt. I den centralt placerade
takkupan finns ett tidstypiskt utformat och
ursprungligt fönster med rundad överdel och
småspröjsade övre rutor. I övrigt är de flesta
fönster troligtvis utbytta men med en tidstypisk
utformning. Panelen är omväxlande stående och
liggande och målad i en ljusgrå kulör medan
knutar och detaljer är ljusröda. En femkantig
inglasad veranda med balkong över finns på ena
långsidan och på den andra långsidan en förstuga
under valmat plåttak. Profilsågade taksparrar.
Byggnaden är välbevarad från entrésidan, men
har genomgått större förändringar på sjösidas
fasad.

På tomten finns en nybyggd stuga, i vilket man
har använt arkitektoniska drag och detlajer
inspirerade av villan. Stugan klassas ej som
kulturhistoriskt intressant.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Tidstypiskt utformad villa med drag av
nationalromantik, vars ursprungliga form och
arkitektur är avläsbar trots förändringar som
exempelvis en stor trappa och balkong på
sjösidan. Byggnaden representerar en av stilarna i villabyggandet under det tidiga 1900-talet.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens storlek och form
– Takform
– Takkupor samt dess dekor med klot
– Skorstenens placering
– De ursprungliga fönster som finns bevarade/fönstertyp samt fönstersättning
– Dekorativt utformade snickeri
– Träpanel och lister



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:133

Byggnadsår: 1911 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
symmetriskt placerad veranda. Byggnaden vilar
på en naturstenssockel och täcks av ett sadeltak
med betongtegel. Den röda, spontade panelen är
dels stående och dels liggande. Vita knutar och
fönsteromfattningar. Fönstren är utbytta.
Verandans fönster ska likna de ursprungliga, men
har modern hängning.

Trädgård med bl a fruktträd och kastanj. Senare
tillkommet garage.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Tidstypiskt utformad villa med delar av
sitt ursprungliga uttryck bevarat, men som pga
förändringar har tappat upplevelsen av
autenticitet. Byggnaden har ett miljöskapande
värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Spontad panel

– Trädgård med bl a fruktträd



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:135

1. Villa

Byggnadsår: 1926 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa med rektangulär plan, i en och
en halv våning. Byggnaden vilar på en murad,
putsad sockel. Det brutna taket är tegelklätt. En
skorsten i tegel och takkupor på den ena
långsidans takfall. Locklistpanelen är gulmålad.
Fönsterfoder och andra snickerier har varit bruna
men vid inventeringstillfället höll de på att få en
ljusgrön färg. På byggnadens knutar finns kraftiga
pilastrar i trä. Fönstren är utbytta och har två
lufter med tre rutor per luft. På det ena
gavelröstet finns ett litet lunettfönster. På ena
långsidan finns en liten tillbyggnad i en våning. På
andra långsidan finns en farstukvist.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villa och
uthus från 1920-talet som har delar av sin ursprungliga, tidstypiska karaktär bevarad. Villan 
representerar en av årsringarna i bebyggelsen på ön och visar den arkitektoniska utvecklingen från 
sekelskiftets rikt utsmyckade sommarvillor.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Fönstertyp och fönsterplacering
– Träpanel

2. Bod

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Uthus med färgsättning likt villan.
Tegelklätt sadeltak, tegelskorsten på ena 
takfallet. Småspröjsade fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. 



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
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Välbevarad bod med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad
– Skorstenens placering
– Träpanel
– Äldre fönster

3. Stuga/garage

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga med garage. Röd panel.
Sadeltak med tvåkupigt tegel. Tegelskorsten på
nocken. Fönster av olika ålder och modeller.
Lunettfönster på gaveln.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnaden
har miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad
– Skorstenens placering
– Träpanel
– Äldre fönster



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:138

Byggnadsår: 1920 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
symmetriskt placerad veranda och balkong på
ena långsidan. På andra långsidan finns en
förstuga. Byggnaden vilar på en spritputsad, grå
sockel. Byggnadskroppen är tidstypiskt hög och
smal med ett brant, brutet tegelklätt tak. Den
liggande, spontade panelen är röd och knutar
och fönsteromfattningar vitmålade. Byggnaden
har ett tidstypiskt, enkelt uttryck utan dekorativa
inslag. De flesta fönster är ursprungliga.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från 1920-talet med sitt tidstypiska
uttryck välbevarat. Villan visar på förändringen av
arkitektoniska ideal sedan sekelskiftets
utsmyckade villor.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och höga, smala byggnadskropp
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel med tidstypisk färgsättning
– Ursprungliga fönster av olika modeller



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:145

Byggnadsår: 1886 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning.
Byggnaden täcks av ett plåttäckt sadeltak och har
en centralt placerad plåtinklädd skorsten med
utkragat krön. Omväxlande stående och liggande,
spontad panel i en grå kulör. Övervåningens panel
har spetsigt sågade ändar nedåt vilket har en
dekorativ effekt. Knutar och fönsterfoder är vita
medan fönsterbågarna är röda. Fönstren är i olika
former och storlekar. Små fönster med spetsig
överdel på gavelröstena. På ena långsidan finns
en inglasad veranda i två våningar med spröjs
med dekorativ utformning på nedre våningens
fönster. På andra långsidan finns en tillbyggnad
och på ena gaveln ett burspråk. Byggnaden har
profilsågade vindskivor, taksparrar och
fönsterfoder.

Ett litet, senare tillkommet uthus är placerat i den
sluttande terrängen och har hög naturstenssockel.

Kulturhistorisk klassificering
Klass II. Tidstypisk och välbevarad skärgårdsvilla
från sent 1800-tal, som har arkitekturhistoriskt
värde, samt ett samhälls- och socialhistoriskt
värde som del i den exploatering som skedde av
skärgården under sent 1800-tal. Byggnadens höga
läge gör den väl synlig i landskapet och den har
därmed ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform och plåtbeklädnad
– Träpanel med omväxlande liggande och stående panel med dekorativa inslag
– Fönsterformer och placering
– Veranda och burspråk
– Dekorativt utformade inslag som vindskivor, taksparrar



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:153, Villa Owen

Byggnadsår: Troligtvis sent 1800-tal

Historik/ändringar: Byggnaden har fått en ny
färgsättning och en altan har tillkommit.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning i
suterräng. Flera byggnadsvolymer har
sammanlänkats och ett torn finns centralt
placerat, vilket ger villan en omväxlande,
oregelbunden form. Huset vilar på en hög
naturstenssockel och täcks av ett plåttäckt
sadeltak. Tornet har plåttäckt tälttak. Utanför
tornet finns en balkong. Panelen är dels liggande,
dels stående och målad i en ljusgrön kulör medan
fönsterfoder är vita och fönsterbågar och dörrar
röda. De flesta fönster är ursprungliga med
småspröjsade överpartier. Några fönster har
rödfärgade rutor. Taksparrarna är profilsågade
och stuprören av äldre modell. En senare
tillkommen altan finns.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från tiden kring förra sekelskiftet med stora delar av sitt tidstypiska uttryck bevarat. 
Villan är en av representanterna för sommarvilleepoken vilket ger den samhälls- och socialhistorisk
liksom arkitekturhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och form
– Takform och plåtbeklädnad
– Naturstenssockel
– Panelarkitektur
– Ursprungliga fönster
– Karaktärsskapande, tidstypiska detaljer som profilsågade taksparrar och äldre stuprör



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:161

Byggnadsår: 1907 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa med vinkelformad plan i en
och en halv våning samt källare och vind. Huset
vilar på en vitputsad naturstenssockel. Taket är
brutet och har utsvängd takfot samt takkupor.
Den liggande panelen är troligtvis ursprunglig
och har en ljusgul kulör medan
fönsteromfattningar är vita. Fönster i olika
modeller och av olika ålder. Utbytt dörr. Ett
tidstypiskt burspråk med balkong över finns,
samt senare tillkomna altaner.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa från tidigt 1900-tal med delar av
sitt tidstypiska uttryck bevarat genom bl a
byggnadens volym, takform och burspråk, vilket
gör den kulturhistoriskt intressant och ger den
ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Träpanel
– Burspråk och balkong



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:166

Byggnadsår: Troligtvis förra sekelskiftet

Historik:

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som vilar
på en naturstenssockel och täcks av ett tegelklätt
sadeltak. Takkupa.  En plåtinklädd skorsten med
utkragat krön finns på taknocken. Liggande, ljusgul
spontad panel och vita fönsteromfattningar och
knutar. Några mindre partier med stående panel
finns. Utbytta fönster, dels tvåluftsfönster utan
spröjs, dels  fönster utan lufter och spröjs som
även har ändrad form från de ursprungliga. Runt
ett av byggnadens hörn finns fönster med
småspröjsade överdelar. Profilsågade taksparrar
samt gavelornament. På ena långsidan samt ena
gaveln finns tillbyggda förstugor. På motsatt gavel
leder en trappa upp till en entré.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Byggnad med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer:
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
– Äldre fönster
– Skorstenens placering
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Norra Lagnö 1:180, Villa Ida

Byggnadsår: 1897 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning samt
källare. Byggnaden vilar på en mörkgrå
betongsockel och har ett tegelklätt sadeltak,
samt tälttak i plåt över tornet. Panelen är utbytt
och är liggande spontad på nedervåningen och
stående, spontad på övervåningen. Panelen är
gul medan knutar och fönsteromfattningar är
vita. Utbytta fönster. Två förstugor, den ena med
en balkong ovan. Byggnaden har genomgått flera
förändringar som har förändrat dess ursprungliga
karaktär.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa från förra sekelskiftet som trots
förändringar har delar av sitt ursprungliga uttryck
bevarat men har förlorat upplevelsen av
autenticitet. Byggnaden har ett miljöskapande
värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel
– Fönstersättning
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Norra Lagnö 1:184

Byggnadsår: Troligtvis förra sekelskiftet

Historik:

Beskrivning: 
Lusthus eller liknande som är sammanbyggt med
mindre uthus. Byggnaden ligger intill Toivovägen.
Röd träpanel, vita snickerier. Övre delen av
byggnaden har sammanhängande fönsterparti.
Fönstren är utbytta men efterliknar de
ursprungliga. Plåttäckt tälttak.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Lusthus med något annorlunda utformning, väl synligt från Toivovägen. Lusthus och 
liknande byggnader var vanliga på sekelskiftets Norra Lagnö, vilket gör att byggnaden tillskrivs ett 
arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Fönsterparti med befintlig fönstertyp
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:234

Byggnadsår: 1926 (FIR)

Historik: Byggmästare Gustaf Bengtsson sålde
sin bostad till Kooperativa Förbundet som drev 
konsumbutik i huset mellan 1927 och 1965.
1954 blev butiken ett snabbköp. 1958 tillkom en
lokal för postutlämning. Tilläggsisolering på
1980-talet. (Källor: Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje – en historisk tillbakablick samt
information från Föreningen Gustavsbergs
Vänner)

Beskrivning: Villa, tidigare konsumbutik, i en och
en halv våning med källare och vind. Huset vilar
på en gråputsad sockel. Det tegelklädda taket är
brutet och har utsvängd takfot. Den liggande
panelen har en ljusgul kulör medan fönsterfoder
är vita och -bågar vita eller bruna. Fönster finns i
olika modeller, några ursprungliga. På gavlarna
finns lunettfönster med färgade glas. Över en
entré finns ett skärmtak. En förstuga har fina,
ursprungliga dörrar. En tillbyggnad i en våning har gjorts
på ena gaveln. Här visar trappan med smidesräcken och
dörren att affärsverksamhet har bedrivits. En bred trappa
leder upp till trädgården, vilket också visar på dess tidigare
funktion som affär.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa och butikslokal från tidigt 1900-tal med delar
av sitt tidstypiska uttryck bevarat vilket gör den
kulturhistoriskt intressant och ger den ett miljöskapande
värde. Som före detta konsumbutik har byggnaden ett
lokalhistoriskt värde och ett samhällshistoriskt värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Trappan som leder upp till huset från vägen
– Den ursprungliga byggnadens avläsbara volym
– Takform och tegelbeklädnad
– Skoprstenens placering
– Ursprungliga fönster
– Träpanel
– Detaljer som visar på byggnadens tidigare funktion som affär
– Smidesräcke till trappa
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Norra Lagnö 1:239, Solbacken

Byggnadsår: troligtvis 1910-1920-tal

Historik/ändringar: Under inventeringen höll
byggnaden på att renoveras och moderna fönster
byttes mot fyrluftsfönster i äldre stil. 

Beskrivning: Villa i två våningar med källare.
Byggnaden vilar på en putsad sockel. Taket är
brutet och täckt med skivplåt. En skorsten med
utkragat krön och svep i plåt. Panelen är spontad,
liggande och målad i en ljusgrön kulör.
Fönsterfoder är vitmålade och -bågarna är
färgsatta i grönt och blått. Ett garage är senare
tillkommet, och ovan det finns en altan. Över
entrén finns ett skärmtak samt balkong och
frontespis. Förstuga på ena gaveln. Fönster av
olika ålder och form.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villa från
1900-talets början som har delar av sin
ursprungliga karaktär bevarad. Villan  visar på den
arkitektoniska utvecklingen från sekelskiftets rikt
utsmyckade sommarvillor.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Takform
– Skorstenens placering
– Träpanel, delvis ursprunglig
– Fönstersättning
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Norra Lagnö 1:241

1. Villa

Byggnadsår: 1910 (FIR)

Historik: Tomten avstyckades från Hildegård och
huset uppfördes till familjens döttrar. På
fastigheten finns en stuga och ett vattentorn som
har tillhört Hildegård. Stugan fanns redan innan
Hildegård byggdes och beboddes av fattighjonet
Johan Palmroth från Estland. Palmroths dialekt
kan ha gjort att stugan fick namnet ”Finngubbens
stuga”. Vattentornet uppfördes 1920 för Hildegård.
(Källor: Norra Lagnö: Från bondby till sommarnöje
– en historisk tillbakablick samt Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915) Restaurerat 2002. Villan är
tilläggsisolerad och har utbytta fönster. Den hade
tidigare plåttak.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som vilar
på en sockel av huggen sten. Sadeltak med
betongtegel. Byggnaden är tilläggsisolerad och har liggande spontad panel, samt ett parti med 
stående panel längst ned på fasaden. Fasaden är ljusgul, med vita fönsterfoder och knutar. 
Fönstren är utbytta men av samma modell som de tidigare. Frontespis och farstukvist med stram 
snickarglädje på ena långsidan. En plåtinklädd centralt placerad skorsten.

Kulturhistorisk klassificering
Klass II. Sommarvilla som har behållit sin mindre storlek, och som trots tilläggsisolering och utbytta
fönster har kvar en del av sin tidstypiska karaktär. Som sommarvilla har huset ett samhälls- och 
socialhistoriskt värde. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Fasadens indelning mellan liggande och stående panel
– Fönsterform och placering
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2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: se ovan.

Beskrivning: På tomten finns en stuga samt ett
vattentorn. Stugan, ”Finngubbens stuga”, är i en
våning och är sedan en tillbyggnad på 1950-talet
vinkelformad. En balkong har också byggts till.
Tegelklätt sadeltak, röd locklistpanel och gröna
detaljer. Den äldre delen har äldre fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Finngubbens stuga stod på på platsen före sommarvillorna. 
Stugan, som då var mindre än idag, står i tydlig kontrast till sommarvillan och dessa två hus 
beboddes av människor från olika samhällsskikt. Stugan kan därmed tillskrivas ett visst 
socialhistoriskt värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Äldre fönster

3. Vattentorn

Byggnadsår: 1920

Historik:  se ovan.

Beskrivning: Vattentornet uppfördes 1920 för
Hildegård. Det är gjutet och cylinderformat. Intill
det står några mindre bodar med röd träpanel och
gröna snickerier.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. 
Vattentornet, uppfört för sin specifika funktion, är
en något ovanlig byggnadstyp och är byggnadshistoriskt värdefull.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Byggnadens befintliga material (ej takmaterial)
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Norra Lagnö 1:253, Vilhelmsberg

Byggnadsår: 1915 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning i
suterräng. Byggnaden vilar på en
naturstenssockel som delvis är putsad. Taket är
brutet och klätt med tegelimiterande pannor. En
plåtinklädd skorsten med utkragat krön samt
takkupor. Panelen är spontad och omväxlande
stående och liggande, i en grön kulör. Knutar och fönsteromfattningar är vita. Fönstren är utbytta 
och har utanpåliggande spröjs och är överhängda. Veranda i två våningar, med svarvade stolpar 
men senare tillkommet räcke i metall. På ena långsidan samt gaveln finns burspråk.

Kulturhistorisk klassificering
Klass III. Villa som pga förändringar har tappat upplevelsen av autenticitet men har ett 
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel 
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Norra Lagnö 1:257

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Villa i två våningar. Sockeln är dels
av natursten och dels gjuten med en
källarvåning.  De flesta väggar är klädda med vit
plåtpanel, men någon vägg är fortfarande klädd
med träpanel. En- eller tvåluftsfönster utan
spröjs eller med en mittspröjs. Fönsterband på
verandan. Över veranda finns en balkong med
smidesräcke. Byggnaden täcks av ett flackt tak.
Två skorstenar finns; en i tegel och en
plåtinklädd. Byggnaden är utformad i
funktionalistisk stil och skiljer sig därmed från de
närliggande sommarvillorna.

På tomten finns två bodar/stugor med liggande
röd panel, vita detaljer och fönster utan spröjs.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villa som
skiljer sig från de intilliggande byggnaderna, då
den är utformad i funktionalistisk stil och har en
säregen prägel. Byggnaden har ett
miljöskapande värde. De två mindre
byggnaderna har miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Funktionalistiskt uttryck
– Fönstertyp
– Takform
– Skorstenarnas placering 
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Norra Lagnö 1:259, Johannesro

1. Villa

Byggnadsår: 1870-80-tal (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: Marken uppläts till kolmätare A J
Forsenius 1877. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning.
Byggnaden vilar på en naturstenssockel.
Sadeltaket är klätt med grön plåt. Plåtinklädda
skorstenar. Panelen är spontad och gulmålad. Den
är omväxlande liggande och stående, och fasaden
delas in i fält av vitmålade vertikala och
horisontella lister. Det finns också partier med
diagonalt ställd panel. Knutar och fönsterfoder är
vita medan fönsterbågarna är gröna.
Snickarglädje finns på vindskivor och vissa
fönsterfoder.
En tillbyggnad finns åt sydost. På den sydvästra
långsidan finns en femkantig inglasad veranda i
två våningar. Vid sidan om den finns en farstukvist
med skärmtak och en liten frontespis ovanför. 
På nordvästra sidan finns en inglasad veranda i en
våning. På denna fasad finns också tre
frontespiser – en större och två mindre. Fönstren
är tvåluftsfönster med tre rutor per luft på den
ursprungliga delen av huset, och av modernare
modell på tillbyggnaden. Taksparrarna är
profilsågade.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass I. Ett av de allra första sommarnöjena på
Norra Lagnö vilket ger byggnaden ett
lokalhistoriskt värde. Som en tidstypiskt utformad
sommarvilla som trots förändringar har delar av
sin ursprungliga karaktär bevarad har den också
att arkitekturhistoriskt värde och ett visst
samhälls- och socialhistoriskt värde som del i den
exploatering av skärgården som skedde under
perioden.

Karaktär och detaljer: 
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– Byggnadens ursprungliga volym som är avläsbar
– Naturstenssockel
– Ursprunglig panel och dess indelning i fält
– Takform och plåtbeklädnad
– Ursprungliga fönster och fönsterplacering
– Snickarglädje och profilsågade taksparrar

2. Länga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Badhyttslänga. Tre längor ligger intill
varandra vid vattet, varav en tillhör denna
fastighet. Den har vit liggande panel och grå
snickerier. Sadeltak. Ursprungliga småspröjsade
fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Längan har
miljöskapande värde och visar på en byggnadstyp som förekom i sommarnöjesmiljöerna.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Träpanel
– Takform
– Ursprungliga fönster
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Norra Lagnö 1:260, Sundsvik

Byggnadsår: Efter 1900 (Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre
skärgård 1860-1915)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
och är täckt med ett tegelklätt sadeltak. Två
symmetriskt placerade skorstenar med utkragade
krön. Den stående spontade panelen är ljusgul och
knutar och fönsterfoder är vita. Tvåluftsfönster
med tre rutor per luft samt små, diagonalt ställda
fönster på gavlarna. På ena långsidan finns en
senare tillkommen veranda klädd i rundpanel med
balkong ovan. På andra långsidan finns en
farstukvist med en senare tillkommen balkong
ovan. Entré med farstukvist finns även på ena
gaveln. Vindskivor och taksparrar är profilsågade.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Tidstypisk sommarvilla som trots
tillbyggnader har delar av sin ursprungliga karaktär och många ursprungliga detaljer bevarade. Som
sommarvilla har byggnaden ett samhälls- och socialhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Huggen naturstenssockel
– Ursprunglig panel
– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprungliga fönster där sådana finns, fönsterform och placering
– Profilsågade vindskivor och taksparrar
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Norra Lagnö 1:262, Karlsruhe 2

Byggnadsår: ca 1880-tal

Historik/ändringar: Tomten köptes av
trädgårdsmästare Rundqvist år 1882. Namnet
Karlsruhe var aktuellt från bröllopet mellan
kronprins Gustaf och Victoria av baden i karlsruhe
1881. På 1930-talet låg ett motionsinstitut här och
det fanns en boxningsring samt en tältbio. Här har
det även varit barnkoloni. På 1950-talet byggdes
huset om. Dagens villa har få likheter med den
ursprungliga, som hade en glasad veranda med
snickarglädje, ett burspråk/halvt torn i två
våningar på ena gaveln, profilsågade fönsterfoder
och plåttäckt tak. (Källa: Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje – en historisk tillbakablick)

Beskrivning: Villa i två våningar som vilar på en
naturstenssockel. Tegelklätt sadeltak och 
profilsågade taksparrar. Byggnaden är
tilläggsisolerad och har ljusgul locklistpanel och
vitmålade fönsteromfattningar och knutar.
Fönstren är utbytta och överkantshängda.
Fönsterfodren är lätt dekorerade. På den ena
långsidan finns en frontespis, på andra långsidan
veranda i två våningar. På ena gaveln finns en
tillbyggnad med balkong ovan. På gavlarna finns
originaltrappor i trä, den ena med entré under
skärmtak uppburet av svarvade stolpar. 

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa som genom förändringar har förlorat
sin ursprungliga karaktär men som har ett
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
– Skorstenens placering
– Originaltrappor
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Norra Lagnö 1:267, Stor-Ängsholmen

Byggnadsår: 1890 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Ursprunglig äldre byggnad från
slutet av 1800-talet, med nutida stora
förändringar såsom ny fasad i locklist, nyupptagna
fönster i olika storlekar och former. Byggnaden
står på en grund av huggen sten, vilket är
byggnadens enda del som talar för att det är en
äldre byggnad från 1800-talets senare del.
Sadeltaket är täckt med bandplåt. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Som en av
öns äldre byggnader har den ett visst
kulturhistoriskt värde trots att den i stort sett
förlorat allt av sin ursprungliga karaktär.
Byggnaden har dock potential att återställas vid
en renovering och ombyggnad.   

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Takform 
– Träpanel 
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Norra Lagnö 1:269, Lövudden

Byggnadsår: Sekelskifte - tidigt 1900-tal

Historik: Byggmästare var O J Haglund.
(Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915)

Beskrivning:  Villa i en och en halv våning med
rektangulär plan och symmetrisk uppbyggnad.
Byggnaden vilar på en sockel av huggen
natursten och har ett tegelklätt sadeltak. Två
plåtinklädda skorstenar med utkragning.
Byggnaden är tilläggsisolerad och har gul 
locklistpanel. Fönsteromfattningar är vita.
Fönstren är utbytta och är idag tvåluftsfönster,
samtliga utan spröjs. På bägge gavlar finns
senare tillkomna förstugor i en våning. På ena
långsidan finns en inglasad veranda i två
våningar. På andra långsidan en inglasad veranda
i en våning med balkong ovan.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Byggnad som till stor del har förändrats
och har tappat upplevelsen av autenticitet, men
har ett miljöskapande värde. Värdebärande
element är ursprunglig volym, takform och tegelbeklädnad,
naturstenssockel och träpanel.

Karaktär och detaljer: 
– Den ursprungliga byggnadens avläsbara volym
– Naturstenssockel
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:273

1. Villa

Byggnadsår: 1922 (FIR)

Historik: 

Beskrivning:  Villa med rektangulär plan, i en och
en halv våning i suterräng. Byggnaden vilar på en
murad sockel av huggen natursten. Det plåttäckta
taket är brutet med valmade gavlar och är något
utsvängt vid takfoten. Vindskivorna är
profilerade. En plåtinklädd skorsten finns samt
takkupor på bägge långsidorna. Panelen är
liggande, spontad och röd, medan fönsterfoder
är vitmålade och fönsterbågar gröna. Fönstren
har två lufter. På ena långsidan finns en förstuga 
och på andra långsidan en tillbyggnad i en våning
med altan ovan.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från 1920-talet som har stora delar
av sin ursprungliga, tidstypiska karaktär bevarad
och representerar en av stilarna i villabyggandet
under 1900-talets första hälft.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens ursprungliga volym
– Naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Fönsterplacering

2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En stuga med sadeltak klätt med
korrugerad plåt, röd spontad liggande panel och
ursprunliga/äldre tvåluftsfönster med tre rutor
per luft. Vita detaljer och gröna fönsterbågar.
Farstukvist på ena långsidan.
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Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Välbevarad stuga med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens storlek
– Takform
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Äldre fönster och fönstersättning

3. Uthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Två bodar med sadeltak, röd
träpanel och gröna och vita detaljer.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III.
Miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel med traditionell färgsättning
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Norra Lagnö 1:276

Byggnadsår: 1923 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
nationalromantiska drag. Byggnadskroppen är
rektangulär och hög och smal med ett brant,
brutet tak klätt med tvåkupigt tegel. Den liggande
panelen är röd och knutar och
fönsteromfattningar är vita. Fönstren är troligtvis
original och har två lufter och småspröjsade
överdelar. Den inglasade verandan i en våning har
ett tidstypiskt utformat gavelornament. En senare
tillkommen altan finns.

In till trädgården finns vackra smides- och
gjutjärnsgrindar med bl a blomsterdekor. 

Kulturhistorisk klassificering
Klass II. Tidstypisk sommarvilla från 1920-talet
med större delen av sin äldre karaktär bevarad.
Byggnaden representerar en av stilarna i
villabyggandet under det tidiga 1900-talet.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym och hög, smal

byggnadskropp
– Spontad liggande panel med tidstypisk

färgsättning 
– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprunglig fönstersättning- och form
– Veranda och dess gavelornament
– Äldre grindar in till trädgården
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Norra Lagnö 1:281, Östervik

Byggnadsår: Troligtvis sent 1800-tal 

Historik: Hovslagarmästare J Sandberg ägde
huset under sent 1800-tal. (Källa: Norra Lagnö:
Från bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
symmetriskt placerad inglasad veranda i två
våningar på ena långsidan och en förstuga i två
våningar på andra långsidan. Tillbyggnader på
bägge gavlarna. Byggnaden täcks av ett sadeltak
med tvåkupigt tegel. Den stående panelen är röd
och fönsterfoder och vindskivor är vita.
Fönsterbågarna är gula. Fönstren är utbytta och
av modern form och typ. Små fönster med
spetsig överdel och spröjs finns på husets
gavelrösten. Enkelt utformade, senare tillkomna,
gavelornament.

Stor trädgård med fruktträd och syren.

Kulturhistorisk klassificering: - Sommarvilla från sent 1800-tal med utformning typisk för tiden och
byggnadstypen, som dock har förändrats kraftigt i senare tid, bl a genom byte av fönstertyp coh 
fönstersättning, och därför inte kan tillskrivas något kulturhistoriskt värde.
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Norra Lagnö 1:282, Loviseborg

Byggnadsår: ca 1890-tal (enl. Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje – en historisk tillbakablick)

Historik: Loviseborg fick på 1890-talet sitt namn
från den förste ägaren A E Wassmuths hustru
Anna Lovisa. (Källa: se ovan)

Beskrivning: Villa med rektangulär plan och
symmetrisk utformning, i en och en halv våning.
Byggnaden är täckt med ett tegelklätt sadeltak och
har två plåtinklädda skorstenar med utkragade
krön på nocken. Panelen är liggande, spontad och
gulmålad medan knutar och fönsteromfattningar
är vita. De äldre fönstren har röda bågar. På ena
långsidan finns en veranda i två våningar, med
övre delen öppen och med snickarglädje. På andra
långsidan finns entrén med ett litet valmat
tegelklätt tak över samt frontespis. Några fönster
är ursprungliga och har två lufter med tre rutor
per luft, samt profilsågade fönsterfoder. Några
fönster är utbytta mot tvåluftsfönster utan spröjs
vilket förändrar husets karaktär. Lövsågeri och fina
snickeridetaljer finns på verandan fönsterfoder, 
dörröverstycke, taksparrar och vid entréerna.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från förra sekelskiftet som trots förändringar har kvar delar av sin ursprungliga 
karaktär med bl a veranda med lövsågeri. Som sommarvilla från sent 1800-tal har den ett visst 
arkitekturhistoriskt, samhälls- och socialhistoriskt värde som del i den exploatering som skedde av 
skärgården under sent 1800-tal.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Liggande spontad panel
– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprungliga fönster och fönsterplacering
– Veranda
– Entréernas utformning med tak
– Lövsågeri, dekorerade fönsterfoder och andra snickeridetaljer
– Skorstenarnas placering och utformning
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Norra Lagnö 1:283, Agnesberg

Byggnadsår: ca 1880-tal

Historik: Agnesberg arrenderades från 1885 av
trädgårdsmästare Jonas Örtengren. (Källa: Norra
Lagnö: Från bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick) 

Beskrivning: Villa med rektangulär plan i en och en
halv våning i suterräng. Byggnaden vilar på en
murad naturstenssockel och är täckt med ett
sadeltak med sinuskorrugerad plåt. En skorsten
nära taknocken. Panelen är spontad, liggande och
gulmålad medan knutar och fönsterfoder är bruna
och  fönsterbågar vitmålade. Ursprungliga
tvåluftsfönster med tre rutor per luft, samt mindre
fönster med spetsig överdel på gavlarna. På ena
långsidan finns två balkonger med frontespis ovan.
På andra långsidan finns entré under ett skärmtak.
Taksparrarna är profilsågade. Stuprören är av äldre
modell med skarpa vinklar.
Byggnaden är välbevarad och till stor del
oförändrad.

Kulturhistorisk klassificering
Klass II. Välbevarad och relativt oförändrad, typisk
sommarvilla, som har ett arkitekturhistoriskt,
samhälls- och socialhistoriskt värde som del i den
exploatering som skedde av skärgården under sent
1800-tal.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Spontad, liggande panel, troligtvis

ursprunglig
– Takform
– Ursprungliga fönster
– Profilsågade taksparrar
– Äldre stuprör
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Norra Lagnö 1:284, Björkhaga

1. Villa

Byggnadsår: 1905 (FIR)

Historik: Tomten hette vid tiden kring förra
sekelskiftet Vilan 1, men fick senare namnet
Björkhaga. Tomten avsöndrades 1900 och köptes
och bebyggdes av kakelugnsmakare Gustaf
Svensson. (Källa: Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje – en historisk tillbakablick)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning som vilar
på en sockel murad i natursten och täcks av ett
brutet valmat tak klätt med tvåkupigt tegel. Två
skorstenar finns symmetriskt placerade på
taknocken. Väggarna är klädda med röd liggande
panel. Vita knutar, fönsterfoder och vindskivor.
Småspröjsade fönster. Takkupor finns både på
långsidornas och gavlarnas talfall. På ena
långsidan finns en asymmetriskt placerad inglasad
veranda i en våning med balkong över. Verandans
fönster är moderna, utan spröjs.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Sommarvilla från tiden efter förra sekelskiftet, med stora 
delar av sitt ursprungliga uttryck bevarat. Villan är en av representanterna för sommarvilleepoken 
vilket ger den samhälls- och socialhistorisk liksom arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden har 
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer:
– Byggnadens form och storlek
– Naturstenssockel
– Takform och tegelbeklädnad 
– Skorstenarnas placering
– Fönstertyp och fönsterplacering
– Träpanel
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2. Bod

Byggnadsår: 

Historik:

Beskrivning: Bod i en våning med en tillbyggnad
på ena långsidan. Byggnaden täcks av ett sadeltak
samt pulpettak. Röd liggande träpanel och vita
detaljer. Flera grönmålade dörrar. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnad
med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer:
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Byggnadens form
– Takform

3. Stuga

Byggnadsår: 

Historik:

Beskrivning: Liten stuga i en våning med sadeltak,
liggande röd träpanel, vitmålade detaljer,
småspröjsade fönster samt en farstukvist.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnad
med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer:
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Takform
– Fönstertyp
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4. Bod/garage

Byggnadsår: 

Historik:

Beskrivning: Garage och bod i en våning.
Pulpettak. Liggande röd, spontad panel och vita
detaljer. 

Kulturhistorisk klassificering: -

5. Lusthus

Byggnadsår: 

Historik:

Beskrivning: Lusthus i en våning som täcks av ett
tälttak klätt med papp. Röd, diagonalt ställd panel.
Vita detaljer. Profilsågade snickerier. Fönster med
dekorativt placerad spröjs.  

Kulturhistorisk klassificering:Klass III.
Miljöskapande värde i sommarnöjesmiljön.

Karaktär och detaljer:
– Byggnadens form
– Takform
– Träpanel
– Fönsterutformning
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Norra Lagnö 1:287, Ekbacken

1. Villa

Byggnadsår: Troligtvis 1880-1890-tal

Historik:

Beskrivning: Villa (foto 1-2) med rektangulär
plan, i en och en halv våning i suterräng. Fasaden
är putsad ljusgrå medan verandan har vitmålad
träpanel. Fönsteromfattningar är grönmålade.
Knutar och fönsteromfattningar är vitputsade.
Sadeltaket är täckt med grön plåt. Två
plåtinklädda skorstenar. På långsidan mot vattnet
finns en veranda i två våningar; den nedre delen
inglasad och asymmetrisk, och den övre delen
öppen med snickarglädje. Verandans fönster har
två lufter med småspröjsad överdel, medan
övriga fönster är fyrdelade. Små lunettfönster på
gavlarna. En frontespis finns på ena sidan om
verandan. Tillbyggnad med altan ovanför finns på
den ena långsidan.

Stor trädgård med bl a fruktträd.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från sent 1800-tal som trots tillbyggnader är relativt välbevarad. De äldre 
småbyggnaderna och den stora trädgården bildar en fin miljö. Villan har ett  arkitekturhistoriskt 
värde, samt ett samhälls- och socialhistoriskt värde som del i den exploatering som skedde av 
skärgården under sent 1800-tal.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens avläsbara ursprungliga volym
– Putsad fasad med ljus färgsättning
– Plåttäckt sadeltak
– Fönsterform och fönsterplacering
– Dekorativt utformade inslag som vindskivorna, taksparrar och verandans snickerier
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2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga (foto 3) med vita, spånklädda
väggar. Plåttäckt sadeltak. Liten förstuga med
dekorativa snickerier. Fönster av olika modeller,
med gröna foder och bågar. Några fönster är
äldre. Små lunettfönster på gavlarna. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. Välbevarad
mindre stuga som utmärker sig genom
spånklädda väggar och har ett högt
miljöskapande värde i helhetsmiljön. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Spånklädda väggar
– Plåttäckt sadeltak
– Ursprungliga fönster samt fönstersättning

3. Bod

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Bod vid tomtens ingång med
färgsättning likt villan. Sadeltak och liggande
träpanel.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Bod med
miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Träpanel
– Takform
– Byggnadens storlek
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4. Båthus

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Relativt nyuppfört båthus.

Kulturhistorisk klassificering: -
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Norra Lagnö 1:291

Byggnadsår: 1924 (FIR)

Historik:

Beskrivning: Villa i en och en halv våning. Huset
vilar på plintar. Brutet, tegelklätt tak. En
plåtinklädd skorsten på nocken.  En takkupa finns
på varje takfall. Liggande, ljusgul panel samt
stående panel längst upp på husets gavelrösten,
takkupor och tillbyggnader. Vita
fönsteromfattningar och knutar. Tillbyggnader på
bägge långsidor. På ena långsidan finns en
balkong med enkelt utformat metallräcke samt
ett senare tillkommet skärmtak över en uteplats.
Fönstren är utbytta och moderna.

En liten stuga finns på tomten. Den har en
förstuga på ena långsidan och en mindre
tillbyggnad på ena gaveln. Tegelklätt sadeltak.
Liggande gul panel. 

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villan representerar en av årsringarna i
villabebyggelsen på ön och visar på den
arkitektoniska utvecklingen från sekelskiftets rikt
utsmyckade sommarvillor.

Karaktär och detaljer: 
– Den ursprungliga byggnadens volym
– Takform och tegelbeklädnad
– Skorstenens placering
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:292

Byggnadsår: sent 1890-tal/1905 (enl. Norra Lagnö:
Från bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick / Länsmuseets inventering 1969)

Historik: Renoverat 1960

Beskrivning: Villa med rektangulär plan och
symmetrisk uppbyggnad, i en och en halv våning.
Byggnaden vilar på en sockel av huggen sten samt
betong och är täckt med ett tegelklätt sadeltak. Två
plåtinklädda skorstenar med utkragade krön finns
på nocken. Locklistpanelen är målad ljusgrå,
medan knutar och fönsteromfattningar är vita och
fönsterbågar och vindskivorna blå. På ena
långsidan finns en veranda i två våningar med
inglasad nederdel och öppen ovandel med
träräcke. På andra långsidan finns en förstuga i två
våningar med farstukvist. Fönstren är utbytta och
har olika form, alla utan spröjs, vilket förändrar
husets karaktär.

Ett litet åttkantigt lusthus med plåttäckt tälttak.
Ljusgrå träpanel och vitmålade fönsterbågar.
Småspröjsade fönster med några färgade glas.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Villa från förra sekelskiftet som genom
förändringar har förlorat sin ursprungliga karaktär,
men har ett miljöskapande värde. Välbevarat
lusthus, vilka var typiska i sommarnöjesmiljöerna.
Som sommarnöje har byggnaderna ett samhälls-
och socialhistoriskt värde. Miljöskapande värde. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform och tegelbeklädnad
– Fönsterplacering
– Träpanel

– Lusthuset med befintlig takform, träpanel, ursprungliga fönster och färgade glas
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Norra Lagnö 1:296, Stora Skönvik

Byggnadsår: ca 1890-tal (enl. Norra Lagnö: Från
bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick)

Historik: Stora Skönvik fungerade som skola från
ca 1900 till 1907, och finns markerat som skola på
den häradsekonomiska kartan från denna tid.
Bostad för lärarinnan fanns på ovanvåningen och
hyrdes på somrarna ut till sommargäster.
Byggmästare var O J Haglund. (Källa: Se ovan samt
Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915)

Beskrivning: Villa med rektangulär plan och
symmetrisk uppbyggnad, i en och en halv våning i
suterräng. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
som delvis är spritputsad.  Sadeltaket är klätt med
tvåkupigt tegel. Två plåtinklädda skorstenar. Den
omväxlande liggande och stående spontade
panelen är gulmålad och knutar och
fönsteromfattningar är vita. Tvåluftsfönster med tre rutor per luft, samt små fönster på 
gavelröstena. På ena långsidan finns en öppen veranda i två våningar med snickarglädje. På andra 
långsidan finns farstukvist med balkong och frontespis ovan. Träräckena har ett karaktäristiskt 
utseende med snickerier i cirkelformer. Profilsågade taksparrar.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass I. Välbevarad och tidstypiskt utformad sommarvilla från sent 1800-tal, vilket ger den ett  
byggnadshistoriskt värde. Som del av den exploatering som skedde av skärgården under perioden 
har villan ett samhälls- och socialhistoriskt värde. Genom sin tidigare funktion som skola har 
byggnaden också ett lokalhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Huggen naturstenssockel
– Liggande och stående spontad panel
– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprunglig fönstersättning- och form
– Veranda samt balkong med snickarglädje och träräcken
– Profilsågade taksparrar
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Norra Lagnö 1:308, Granliden

1. Villa

Byggnadsår: Sent 1800-tal – tidigt 1900-tal

Historik/ändringar: Granliden har tidigare
fungerat som semesterhem. På den västra
verandan har fönstersättningen ändrats. Åt söder
på verandan fanns tidigare en entré där det idag
är fönster.  

Beskrivning: Villa i två våningar samt
sutterängvåning.  Byggnaden har en kubisk form,
med inglasad veranda i två våningar, samt
verandor med balkong ovan på bägge gavlarna. På
södra långsidan finns en entré under ett litet
plåttäckt tak. Byggnaden täcks av ett plåttäckt
valmat tak. En plåtinklädd skorsten. Spontad
panel som är omväxlande stående och liggande
och indelad i fält genom vertikala lister. Panelen
är gul medan övriga snickerier är vita.
Tvåluftsfönster med två rutor per luft.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Sommarvilla som visar på en av arkitekturstilarna för denna 
byggnadstyp under perioden. Som sommarvilla har byggnaden ett byggnadshistoriskt, samhälls- 
och socialhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form och volym
– Takform
– Omväxlande stående och liggande spontad panel samt fasadens indelning i fält
– Fönstersättning

2. Länga

Byggnadsår:

Historik/ändringar: På äldre fotografier syns
längan med tvåluftsfönster utan spröjs och utan
fönsterluckor. Entrén i norr är senare upptagen. 

Beskrivning: Länga i en våning som täcks av ett
tegelklätt sadeltak och vilar på en gjuten sockel. 
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Stående gul träpanel och vita snickerier. Dels tvåluftsfönster utan spröjs och dels småspröjsade 
fönster. Fönstren har gröna fönsterluckor.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Länga med miljöskapande värde och som kan ha upprförts 
och brukats då Granliden var semesterhem. 

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Träpanel
– Fönstersättning
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Norra Lagnö 1:310, Lagnövallen

Byggnadsår: ca 1907 (Norra Lagnö: Från bondby
till sommarnöje)

Historik: Från 1907 fanns Lagnö skola i
byggnaden. Lärarbostad fanns i byggnaden. 1940
lades skolan ner. Huset köptes sedan av KFUM
och byggdes om. (Källa: se ovan) Idag drivs skola
åter i huset. Byggnaden har byggts ut i flera
omgångar.

Beskrivning: Skolbyggnad vars ursprungliga del
är väl avläsbar och synlig från Toivovägen. Den
ursprungliga byggnaden har naturstenssockel,
omväxlande stående och liggande rödfärgad
panel med vita snickerier och plåttäckt sadelttak.
Ursprungliga, små fönster på den ena gaveln.
Skolan har byggts ut efter behov i omgångar,
varav stora tillbyggnader under de senaste åren
sträcker ut sig norr om den äldre
byggnadskroppen.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Byggnaden har stora tillbyggnader. Dock
ser den ursprungliga byggnaden relativt orörd ut
från sydost på Toivovägen, vilket är intressant att
bevara. Den har också ett lokalhistoriskt värde
genom sin kontinuitet som skola på Norra Lagnö.
Värdebärande element är naturstensgrund,
takform och träpanel med traditionell
färgsättning.

Karaktär och detaljer (hos den ursprungliga
byggnaden): 

– Den ursprungliga byggnadens avläsbara volym
– Symmetri
– Naturstenssockel
– Takform
– Panelarkitektur och traditionell färgsättning
– Farstukvistarnas utformning
– Äldre fönster/fönstertyp samt fönstersättning
– Skorstenarnas placering
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Norra Lagnö 1:312 

Byggnadsår: 1885 (enl. uppgift vid
inventeringen)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning.
Byggnaden vilar på en naturstenssockel samt
gjuten sockel och täcks av ett sadeltak klätt med
röd bandplåt. Fasaden är klädd med omväxlande
liggande och stående spontad panel och har 
våningsband. Panelen är ljusgrå, med vita knutar
och fönsterfoder samt röda fönsterbågar. Främst
fyrluftsfönster. Verandans fönster har delvis
färgde rutor. På ena långsidan finns en inglasad
veranda i två våningar samt takkupor på var sida
om den. På andra långsidan finns en senare
tillkommen tillbyggnad samt ett sekundärt
skärmtak längs hela fasaden. En senare
tillkommen altan finns också. Taksparrarna är
profilsågade.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa som trots tillbyggnader har viss äldre karaktär och detaljer bevarade, samt har ett 
högt miljöskapande värde genom sitt läge på en höjd intill Lagnövägen, varifrån den tidstypiska 
inglasade verandan är synlig. Som sommarvilla har byggnaden ett samhälls- och socialhistoriskt 
värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform och plåtbeklädnad
– Naturstenssockel
– Träpanel
– Veranda med färgade glas
– Fönsterform och placering
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Norra Lagnö 1:315

1. Villa

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning samt
källare. Byggnaden vilar på en putsad sockel och är
täckt med ett brutet, tegelklätt tak. En skorsten i
tegel. På ena långsidan finns en symmetriskt
placerad inglasad veranda i två våningar. På
motsatt långsida finns en förstuga i två våningar
som tillkom under 1900-talets slut.
Locklistpanelen är röd och knutar och fönsterfoder
är vita medan fönsterbågarna är blå. Fönstren är
främst tvålufts- och treluftsfönster med tre rutor
per luft, några är av senare tids modell med annan
form på rutorna. En senare tillkommen altan finns
intill verandan.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Villa som genom förändringar har förlorat sin ursprungliga 
karaktär, men har ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel

2. Stuga/garage

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga som ändrat funktion till garage
och fått en mindre tillbyggnad med garageportar
på ena gaveln. Liggande röd panel, vita knutar och
fönsterfoder samt ljusblå fönsterbågar.
Ursprungliga fönster. Sadeltak klätt med
korrugerad svart plåt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Miljöskapande värde.
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Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Fönstertyp

3. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Uthus med tegelklätt sadeltak, en
tegelskorsten på ena takfallet, röd locklistpanel,
vita knutar och fönsteromfattningar, grön dörr
med diagonalt ställd panel. Småspröjsade fönster.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III.
Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Skorstenens placering och utformning
– Träpanel med traditionell färgsättning
– Äldre, enkelt utformad dörr
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Norra Lagnö 1:321, Vilhelmsberg

Byggnadsår: 1916 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Byggnaden vilar på en gråputsad sockel
och har en fyrdelad plan. Byggnadskroppen är hög
och smal med ett brant, brutet tak täckt med grön
skivplåt. Den liggande, spontade panelen är
gulmålad medan fönsteromfattningar är vita.
Byggnaden har drag av jugend, genom de
stiltypiska fönstren med två lufter och
småspröjsade överpartier, samt burspråken.
Några fönster är nya och med modern hängning.
En femkantig inglasad veranda i en våning med
balkong ovan. Till trädgården finns vackra
smidesgrindar.

En bod med liggande spontad panel i färgsättning
likt villans. Plåtklätt valmat sadeltak. Ursprungliga,
småspröjsade fönster.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa med tidstypisk utformning och delar
av sin ursprungliga karaktär bevarad. Som
välbevarad sommarvilla från tidigt 1900-tal har
den ett arkitekturhistoriskt värde, samt ett
samhälls- och socialhistoriskt värde. Villan visar på
en av stilarna i villabyggandet under det tidiga
1900-talet. Till miljön hör den välbevarade boden.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Hög och smal byggnadskropp
– Takform och plåtbeklädnad
– Burspråk
– Ursprunglig fönstersättning- och form
– Träpanel
– Bod med ursprungliga panel, dess takform och småspröjsade ursprungliga fönster
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Norra Lagnö 1:322

1. Villa

Byggnadsår: 1912 (FIR)

Historik: Renovering pågick vid
inventeringstillfället 2011.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning i
suterräng. Sockeln är putsad. Sadeltaket är täckt
med svart skivplåt. På taknocken finns smidd
dekor. Plåtinklädda skorstenar. Fasaden är
tilläggsisolerad med spontad panel, omväxlande
liggande/stående. Den har en ljus gulgrön färg.
Fönsterkarmarna är grå och -bågarna vita. På
långsidan mot vattnet finns en inglasad veranda i
två våningar, två burspråk och ett torn, samt
takkupor. Fönstren är tidstypiskt utformade, men
utbytta. Verandans fönster har dekorativt
utformad spröjs. Byggnaden har flera tidstypiska,
dekorativt utformade snickeridetaljer,
exempelvis balkongräcke och vindskivor.
Stuprören är ursprungliga och dekorerade
upptill. Huset har förlorat mycket av sin
ursprungliga karaktär genom byten exempelvis
byte av panel och fönster.
 
En senare tillkommen stuga med utformning likt villans finns på tomten, men den saknar 
kulturhistoriskt värde.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Sommarvilla från 1910-talet med många inslag typiska för 
stilen och tiden, men som genom förändringar har förlorat mycket av sin ursprungliga karaktär och 
autenticitet genom byten av bl a panel och fönster. Huset har ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Panelarkitektur med omväxlande liggande/stående panel
– Plåttäckt sadeltak med dekor
– Skorstenarnas placering och utformning
– Ursprungliga fönster
– Dekorativt utformade inslag som taksparrar och vindskivor
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2. Paviljong

Byggnadsår: 1912

Historik: 

Beskrivning: Paviljong som täcks av ett tälttak i plåt.
Taket kröns av ett klot samt en vindflöjel med årtalet
1912. Ursprungligt småspröjsat liggande fönster.
Liggande spontad panel. Paviljongen är i orört skick
medan villan har genomgått flera förändringar .

Kulturhistorisk klassificering: Klass I. Tidstypisk
byggnadstyp som är ett mycket viktigt inslag i
helhetsmiljön på Norra Lagnö och på denna fastighet.
Byggnaden är orörd och visar hur mindre byggnader i
sommarnöjesmiljön på Norra Lagnö kunde vara
utformade kring förra sekelskiftet.  Byggnaden har ett
byggnadshistoriskt och samhällshistoriskt värde som en
del i sommarnöjesmiljön.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnaderns form och storlek
– Takform och plåtbeklädnad
– Spira med klot och vimpel med årtal
– Liggande panel
– Ursprungligt fönster 

3. Lekstuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Lekstuga som vilar på
plintar/hörnstenar. Stående spontad panel nertill
och liggande panel upptill, med färgsättning likt
villans. Sadeltak klätt med plåt. Plåtinklädd
skorsten.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III.
Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form och storlek
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– Takform
– Träpanel
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Norra Lagnö 1:323, Bergtorp

1. Villa

Byggnadsår: 1912 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
korsformad plan. Inglasad veranda i två våningar
mot vattnet. Byggnaden vilar på en
naturstenssockel som är målad grå. Sadeltaket är
täckt med tegel. Skorsten i tegel. Fasaden är
klädd med den ursprungliga, spontade panelen,
som är omväxlande liggande och stående. Den är
gulmålad medan fönsteromfattningar, knutar och
våningsband är vita. Tvåluftsfönster med två eller
tre rutor per luft. I vinkeln mellan de två
huskropparna finns en förstuga med valmat tak.

Trädgård med fruktträd. Tomten omges av ett
gult spjälstaket. På tomten finns en senare
tillkommen stuga som inte kan tillskrivas något kulturhistoriskt värde.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa från tidigt 1900-tal med mycket av den ursprungliga karaktären bevarad. En fin miljö 
genom läget intill vattnet och välbevarade uthus med utformning i stil med villan.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Ursprunglig panel, omväxlande liggande/stående, samt våningsband
– Takform och tegelbeklädnad
– Fönsterform och placering

2. Bod

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: På tomten finns tre uthus med
utformning, material och färgsättning likt villan. 
Boden har tegelklätt sadeltak och vilar på en låg 
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naturstenssockel. Liggande gul panel och vita detaljer. Två liggande småspröjsade ursprungliga 
fönster samt ursprungliga dörrar.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Välbevarat uthus med högt miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Sadeltak med tegelbeklädnad
– Träpanel
– Ursprungliga fönster och dörrar

3. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: Stuga i en våning och som ligger i en sluttning.
Byggnaden vilar på en naturstenssockel och täcks av ett
sadeltak med tvåkupigt tegel. Gul stående träpanel och
vitmålade detaljer. Tvåluftsfönster med två rutor per luft. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Välbevarad mindre
stuga med miljöskapande värde i miljön.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
– Ursprungliga fönster
– Byggnadens lilla skala
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Norra Lagnö 1:326

Byggnadsår: 1920 (FIR)

Historik: F d stall (enl. uppgift)

Beskrivning: Boningshus med rektangulär plan.
Huset vilar på en gjuten och putsad sockel. På
något ställe syns den äldre murade sockeln
genom putsen. Huset är tilläggsisolerat med röd
stående panel. Liggande panel i husets
gavelrösten. Sadeltak med betongtegel. Tegelskorsten. Takkupa på ena takfallet. Fönster av olika 
modeller. 

Kulturhistorisk klassificering: - Tidigare uthusbyggnad som har genomgått flera förändringar och 
förlorat sin äldre karaktär. Genom sitt läge intill vägen har byggnaden dock ett miljöskapande 
värde.



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:330, Lagnö gård

1. Huvudbyggnad

Byggnadsår: Nedervåningen ska vara timrad och
betydligt äldre än 1870-tal, olika årtal
förekommer, 1815 och 1845. I interiören finns
snickeridetaljer från 1700-talet och 1800-talets
första hälft. (Källa: Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje – en historisk tillbakablick samt 
Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860-1915)

Historik: Platsen där huset står omnämndes i
skrift redan på 1500-talet och på 1700-talet fanns
gårdsplatsen utritad på kartor. Lagnö gårds
mangårdsbyggnad är ett av de äldsta husen på
Norra Lagnö och gården har haft en central
betydelse för Norra Lagnös utveckling.
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1875.
Byggmästare O J Haglund köpte gården 1881. Vid
den tidpunkten fanns bara två sommarnöjen på
ön. Haglund styckade upp marken och började
bygga sommarvillor till försäljning och uthyrning.
Jordbruk bedrevs på gården fram till 1950-talet. 
Restaurerat på tidigt 2000-tal då också
tillbyggnaden tillkom. (Källor: Skärgårdsbygd,
Norra Lagnö: Från bondby till sommarnöje – en
historisk tillbakablick)

Beskrivning: Huvudbyggnad i en och en halv
våning  med rektangulär plan och symmetrisk
uppbyggnad. Byggnaden vilar på en sockel av
natursten och täcks av ett plåtklätt sadeltak. Två
skorstenar i tegel med utkragade krön.
Byggnaden är putsad i en ljusgul kulör och
fönsterbågar och knutar är grå. På ena långsidan finns en öppen veranda i två våningar. Verandan 
är smyckad med snickarglädje, målad i en ljusgrön kulör, och har en trappa vid sidan. Tidigare fanns
en symmetriskt placerad trappa på verandan ner till gårdsplanen. På husets motsatta fasad finns 
en förstuga i två våningar samt en tillbyggnad i en våning åt ena hållet, vilken inrymmer 
våtutrymmen. Fasaden på utbyggnaden är liggande, spontad panel. Entrén till förstugan har en 
äldre spegeldörr med rundel på mitten. Tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Stuprör av äldre 
modell. Dekorativt sågade vindskivor. Mycket av husets äldre karaktär är bevarad.

Kulturhistorisk klassificering
Klass I. Lagnö gårds huvudbyggnad är en av få byggnader som finns kvar från tiden före 
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exploateringen av halvön under förra sekelskiftet. O J Haglund lade grunden till bebyggelsen av 
sommarvillor på Norra Lagnö genom att stycka av Lagnö gårds ursprungliga ägor. Gårdens samband
med Norra Lagnös utveckling till sommarvilleort ger den ett högt lokalhistoriskt värde. Byggnaden 
har kvar mycket av sitt uttryck från 1800-talets slut och bildar tillsammans med bevarade 
ekonomibyggnader på intilliggande fastigheter en värdefull kulturmiljö.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Putsad fasad med ljus färgsättning
– Veranda med snickarglädje
– Plåttäckt sadeltak
– Stuprör av äldre modell
– Dekorativt utformade snickerier som profilsågade vindskivor
– Fönstersättning och ursprungliga fönster
– Skorstenar med utkragade krön

2. Stuga

Byggnadsår: 

Historik: 

Beskrivning: Stuga i en våning som vilar på en
låg sockel av  natursten. Sadeltak klätt med svart
korrugerad plåt. En tegelskorsten med utkragat
krön finns på ena takfallet. Gul locklistpanel. Vita
fönsterfoder och vindskivor. Vindskivor och
taksparrar är profilsågade. Ursprungliga 
tvåluftsfönster med två eller tre rutor per luft. På
ena gaveln finns en klocka.

Kulturhistorisk klassificering
Klass II. Mindre stuga som är ett viktigt miljöskapande värde i gårdsmiljön på Lagnö gård.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Takform
– Skorstenens placering och utformning
– Träpanel
– Klocka
– Profilsågade taksparrar
– Ursprungliga fönster



Kulturhistorisk inventering; Norra Lagnö
2011-2012

Norra Lagnö 1:331, Gnetabo

Byggnadsår: Mitten av 1900-talet

Historik: Skolhuset köptes på 1950-talet av
KFUM:s gymnastikavdelningar, och byggdes om till
”Lagnövallen”, en träningsgård för gymnastik.
Detta huset uppfördes mittemot skolbyggnaden,
som sedan dess kallats för Gnetabo - efter en
skämtsam benämning på de unga manliga
gymnasterna. Huset fungerade vid inventeringen
som daghem.

Beskrivning: Byggnad i en och en halv våning som
vilar på en låg naturstenssockel och täcks av ett
sadeltak klätt med falsad kopparplåt. En
plåtinklädd skorsten centralt placerad. Röd,
liggande spontad panel. Svarta och vita snickerier.
Fönster av olika ålder och modeller. På
nedervåningen tvåluftsfönster med tre rutor per
luft. På den nordvästra långsidan finns ut- och
tillbyggnader. På motsatt långsida finns en
frontespis. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass III. Byggnad med miljöskapande värde och ett visst 
lokalhistoriskt värde genom sin tidigare funktion.

Karaktär och detaljer: 
– Låg naturstenssockel
– Takform och plåtbeklädnad
– Skorstenens placering
– Träpanel och traditionell färgsättning
– Fönstertyp
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Norra Lagnö 1:332

Byggnadsår: 

Historik: Byggnaden kan ha fungerat som väntkur
tidigare.

Beskrivning: Liten byggnad och brygga vid
Märteberg. Byggnaden täcks av ett tegelklätt
sadeltak. Ljusgula masonitväggar med locklister
över skarvarna. Vita detaljer. Ursprungliga
småspröjsade fönster. Profilsågade taksparrar. 

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Ursprungliga fönster
– Profilsågade snickerier
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Norra Lagnö 1:333,  Dansbanan

Byggnadsår: Återuppbyggdes sent 1900-tal

Historik: Dansbanor började uppföras mot slutet
av 1800-talet. I början av seklet var det vanligt att
folk utifrån lade till med båtar inne i Lagnöviken
för att delta i dansen. Dans skedde på lördagar
och söndagar, och ibland på onsdagar. Även
kabaréer, teater och midsommarfirande har skett
på dansbanan. Dansbanan har byggts om flera
gånger. 1985 revs den. Den dansbana som idag finns är alltså relativt nybyggd. (Källa: Norra Lagnö 
Skeppslag 1973-2003)

Beskrivning: Dansbanan ligger högt belägen på Dansbaneberget, på den östra delen av Norra 
Lagnö, i naturomgivning. En flerkantig dansbana med trägolv och träräcke samt en liten byggnad 
med öppningsbara luckor och tjärade träfasader, avsedd för försäljning. I mitten av dansbanan 
växer en stor tall, i vilken armaturer är upphängda.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Dansbanan är relativt nybyggd, men på samma plats som 
den äldre dansbanan låg. Dansbanan och platsen har fyllt en viktig social roll som samlingsplats på 
Norra Lagnö och har ett lokalhistoriskt värde. Dansbanan har också ett socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt värde då den berättar om en typ av nöjesplatser som började byggas under förra
sekelskiftet, och som från efterkrigstiden allt mer började försvinna pga ändrade nöjesvanor.
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Norra Lagnö 1:348, Karlsberg 1

Byggnadsår: 1878 (FIR)

Historik: Karlsberg byggdes för handlanden C F
Hägg och fungerade som sommarställe fram till
1960-talet. Numera permanentboende. (Källa 
Sommaröarna samt uppgift från boende)

Beskrivning: 
Ljust putsad villa på naturstenssockel, i en och en
halv våning. Byggnaden har sadeltak klätt med
plåt och två plåtinklädda skorstenar. En trappa
med dekorerat träräcke leder upp till entré i
verandan i två våningar. Den nedre våningen är
inglasad och den övre är öppen och dekorerad
med snickarglädje. På var sida om verandan finns
en takkupa. På andra långsidan finns en
frontespis och under den en senare tillkommen
förstuga under skärmtak, klädd med med
stående träpanel. Fönsteromfattningarna är
ljusgula, liksom husets knutar, och
fönsterbågarna röda. Tvåluftsfönster med tre
rutor per luft. På den ena gaveln finns små
fönster med spetsig ovandel. Vindskivorna är
tandsågade.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Välbevarad och tidstypisk villa från sent
1800-tal. Som del i den exploatering som skedde
av skärgården under perioden kan den tillskrivas 
ett samhälls- och socialhistoriskt värde, samt ett
visst arkitekturhistoriskt värde som ett typiskt
utformat sommarnöje.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens ursprungliga volym
– Takform
– Naturstenssockel
– Fönstersättning och fönsterform, ursprungliga fönster där sådana finns
– Veranda med snickarglädje samt andra dekorativt utformade snickerier
– Skorstenarnas placering
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Norra Lagnö 1:354, Torsholmen

1. Villa

Byggnadsår: 1899 (FIR)

Historik: Byggnaden renoverades vid
inventeringstillfället, då den eternitklädda
fasaden återställdes till träpanel.

Beskrivning: Tornvilla med tornhuv.
Byggnadskroppen är rektaungulär med
asymmetrisk placerad glasveranda, över verandan
skjuter en frontespis upp som bryter upp den
norra långsidan. Södra sidan bryts också upp av
en frontespis mitt på fasaden. Panelerna har varit
täckta med eternit, men vid inventeringstillfället
renoverades villan och panelerna återställs i stil,
typisk för byggnadens tillkomsttid eller efter
originalutförande. Panelerna är ömsom liggande
och ömsom stående gråmålad spontpanel,
indelade av vita lister. Taket är täckt med
grönmålad skivplåt. Fönstren är av olika typ,
främst tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft.
Tornet har spetsbågiga fönster i ett band under takfot. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Sommarvillan är en
av två tornvillor på öarna i Torsbyfjärden strax utanför
Norra Lagnö. Villan är en något enklare tornvilla, men med
typiska inslag av den asymmetriska cottegeinspererad
villan. Villan är återställd genom att eternitfasaden tagits
bort och har därmed återfått sin karaktär och
kulturhistoriska värde. Som representant för den villatyp
som var vanlig från 1890 till 1900 har byggnaden ett högt
kulturhistoriskt värde.   

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym samt något oregelbundna form

med torn
– Naturstenssockel
– Takform och takmaterial
– Skorstenen utformning
– Panelarkitektur
– Fönster av äldre typ och dess placering
– Tornets små fönster
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– Veranda
– Dekorativt utformade snickerier, t ex taktassar

2. Dass

Byggnadsår: Troligtvis samtida med villan – ca 1899.

Historik: 

Beskrivning: Hemlighus som tagit upp sommarvillan
formspråk. Kvadratisk byggnad med korstak belagt med
papp. fasaderna består av liggande spontpanel och
stående panel i gavelrösten. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Hemlighuset som
troligen är samtida med huvudbyggnaden och har tagit
upp sommarvillans formspråk och är därför en viktig del
del i miljön. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Träpanel
– Ursprungligt/äldre fönster
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Norra Lagnö 1:359, Oskarsberg

Byggnadsår: 1890-talets slut (enl. Norra Lagnö:
Från bondby till sommarnöje)

Historik: Byggmästare var Wiktor Bohman.
Handelsidkerska Albertina Olsson var den förste
köparen. Namnet Oskarberg kommer troligtvis
från kung Oskar vars 25-årsjubileum planerades
då villan uppfördes. Byggnaden uppfördes av
tretumsplank med asfaltspapp utanpå och
brädfodrades med spontade, ohyvlade brädor. Ett badhus och en ångbåtsbrygga fanns. (Källa: se 
ovan samt Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915)
Huset har byggts ut, fått en större veranda samt trappa upp mot den, utbytta fönster och nya 
fönsterformer.

Beskrivning: Sommarvilla i en och en halv våning som täcks av ett plåttäckt sadeltak. Ljus 
locklistpanel. Utbytta fönster. På ena långsidan har en veranda och balkong tillkommit, samt en 
stor trappa. 

Kulturhistorisk klassificering: - Byggnaden är såpass omgjord att dess ursprungliga karaktär gått 
förlorad och den kan inte tillskrivas något kulturhistoriskt värde.
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Norra Lagnö 1:364 

Byggnadsår: 1920 (FIR)

Historik: 

Beskrivning: Byggnad i nationalromantisk stil. En
hög smal byggnadskropp med en lägre del på
ena långsidan. Tegelklätt sadeltak som övergår i
ett pulpettak över den lägre byggnadsdelen. En
liten, ursprunglig takkupa på ena takfallet.
Skorsten i tegel. Byggnaden står på plintar.
Panelen är brun och liggande medan knutar och
fönsteromfattningar är gröna. Fönstren är
småspröjsade, men några fönster är utbytta mot
moderna fönster utan spröjs. Ursprungliga
fönsterluckor finns på de flesta fönster.
Farstukvisten finns indragen i ena hörnet av
byggnaden. 

Kulturhistorisk klassificering:
Klass  III. Byggnad i nationalromantisk stil med
flera ursprungliga detaljer bevarade. Byggnaden
representerar en av stilarna i villaarkitekturen
från tidigt 1900-tal och har ett byggnadshistoriskt
värde. Miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens ursprungliga volym
– Takform och tegelbeklädnad
– Träpanel med stiltypisk färgsättning
– Ursprungliga detaljer
– Ursprungliga fönster och fönsterluckor
– Skorstenens placering
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Norra Lagnö 1:367, Klockartorpet

1. Villa

Byggnadsår: ca 1887 (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: Byggmästare var O J Haglund. Förste
köpare var bokförläggare Carl Johan Fahlcrantz,
en av de drivande bakom Torbolaget som
trafikerade Norra Lagnö. Villan stack ut bland
1880-talets villor i området, då den hade en T-
formad plan och liknade cottagetypen. (Källa: se
ovan)

Beskrivning: Cottageinspirerad villa i en och en
halv våning som vilar på en naturstenssockel. Två
byggnadskroppar i vinkel mot varandra ger villan
en T-formad plan, men huset har flera
tillbyggnader som gör den ursprungliga formen
något svår att urskilja. Sadeltaket är klätt med
bandplåt och har utskjutande takfot. Två
plåtinklädda skorstenar med utkragning finns.
Den stående pärlspontspanelen är vit, liksom
fönsteromfattningarna. Många fönster är utbytta och av olika form. De flesta är fyrluftsfönster  
med småspröjsad övre del. På den ena gaveln finns en inglasad veranda i en våning med stora, 
höga fönster, och balkong ovan. Intill den finns en senare tillkommen altan. På ena långsidan finns 
en femkantig inglasad veranda i en våning med senare tillkomna höga fönster. I vinkeln mellan de 
båda byggnadskropparna finns en förstuga. I gavelröstena finns gavelornament.

Grinden in till trädgården sitter mellan grindstolpar murade av natursten. Villans namn finns skrivet
i grinden i smidesjärn.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Villa som trots förändringar har viss del av sin äldre karaktär bevarad och ett miljöskapande
värde. Som sommarvilla har byggnaden ett samhälls- och socialhistoriskt värde.

Karaktär och detaljer: 
– Naturstenssockel
– Takform
– Träpanel
– Fönstertyp och fönstersättning
– Skorstenarnas placering
– Gavelornament
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2. Stuga

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En stuga är utformad i samma stil,
material och med samma färgsättning som villan
och är välbevarad. 

Kulturhistorisk klassificering: Klass II. Välbevarad
stuga med miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens form
– Takform
– Träpanel
– Naturstenssockel

3. Klockstapel

Byggnadsår:

Historik: 

Beskrivning: En liten klockstapel i vitmålat trä,
med ett plåttäckt tälttak. 

Kulturhistorisk klassificering: -
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Norra Lagnö 1:377

Byggnadsår: Troligtvis sent 1800-tal

Historik: Byggdes om på 1960-talet. Hade tidigare
liggande gul panel. (Källa: Länsmuseets
inventering gjord 1969)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
tegelklätt sadeltak. Byggnaden har byggts ut åt
öster. En inglasad veranda i två våningar finns på
den ursprungliga byggnadsdelen. Stående, röd
locklistpanel och vitmålade knutar och
fönsteromfattningar. Utbytta tvåluftsfönster. Mot
vattnet finns en senare tillkommen balkong med
träräcke samt en inglasad veranda i en våning.
Byggnadens karaktär är mycket förändrad, genom
bl a utbyggnad och fönsterbyten. Trädgården
avgränsas mot vägen med ett röd-vitt spjälstaket.

Kulturhistorisk klassificering: - Byggnad som har
genomgått alltför många förändringar i exteriören
för att klassas som kulturhistoriskt intressant,
exempelvis tillbyggnadernas utformning, byte av
panel och fönster.
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Norra Lagnö 1:378, Gula
huset/rättarbostad – Riven!

Byggnadsår: 1860 (FIR)

Historik: Huset uppfördes som en del av Lagnö
gård och fungerade som rättarbostad.
Byggnaden är utbyggd i etapper och var
ursprungligen i en våning. Byggnaden ska enligt
uppgift vara byggd delvis av
överblivet byggnadsmaterial från andra
byggnader.

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
och täcks av ett sadeltak med tvåkupigt tegel.
Fasaderna har gul, liggande pärlspontad panel,
samt stående panel på husets ena långsidan. På
den ena långsidan finns en symmetriskt placerad
förstuga i två våningar, med lägre utbyggnader
vid sidan om. Genom entrén i den ena
tillbyggnaden nås övervåningen. På den andra
långsidan finns en liten takkupa. På ena gaveln
finns en liten förstuga. Fönsteromfattningar, knutar och våningsband är vitmålade medan dörrar är 
gröna. Tvåluftsfönster med två rutor per luft, samt några fönster har spröjs med  cirkelform. 
Byggnaden har profilsågade taksparrar.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass I. Byggnad från 1800-talets andra hälft med äldre uttryck och ursprungliga material bevarade,
vilket gör det till en autentisk miljö. Rättarbostaden har ett högt kulturhistoriskt värde och 
miljöskapande värde som en del av Lagnö gård. Byggnaden är en av få byggnader på halvön från 
tiden före sommarville-epoken, men som har anpassats efter de rådande arkitektoniska idealen 
omkring förra sekelskiftet.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Ursprunglig panel, omväxlande liggande/stående samt våningsband
– Tegelklätt sadeltak
– Ursprungliga fönster och fönster med dekorativ spröjs
– Äldre dörrar
– Dekorativt utformade inslag som profilsågade taksparrar
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Norra Lagnö 1:390, Hildegård

Byggnadsår: ca 1896 (enl. Sommarnöjet i
skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms
inre skärgård 1860-1915)

Historik: Villan uppfördes åt handlanden F W
Löfgren. Byggmästare var O J Haglund.
Ritningarna till villan kan ha gjorts av arkitekten
Ernst Lundroth. På tomten stod sedan tidigare en
förfallen stuga där fattighjonet Johan Palmroth
från Estland bodde. Palmroths dialekt kan ha
gjort att stugan fick namnet ”Finngubbens stuga”.
Hildegård fick senare ett eget vattentorn. Stugan
och vattentornet tillhör idag fastigheten Norra
Lagnö 1:241. 1915 ändrades namnet från
Hildetorp till Hildegård. Huset renoverades på
1970-80-talet och fönster är utbytta. (Källor: Se
ovan samt Norra Lagnö: Från bondby till
sommarnöje – en historisk tillbakablick)

Beskrivning: Tidstypisk villa från förra sekelskiftet
i en och en halv våning i suterräng. Huset har en
asymmetrisk utformning och vilar på en
naturstenssockel. Taket är brutet med valmade
gavelspetsar och klätt med grön plåt. Takkupor
samt två plåtinklädda skorstenar med utkragade
krön. Mot trädgården finns ett burspråk samt en
veranda med inglasad nedre våning och öppen
övervåning. Mot vattnet finns ett
burspråk/veranda i två våningar. Panelen är
omväxlande liggande/stående och målad i en ljus
kulör. Vissa mindre partier har diagonalt ställd
panel. Fönsteromfattningar, våningsband och 
snickerier är vitmålade. Fönster av olika modeller
och ålder, bl a med T-post och med fyra lufter.
Villan är rikt smyckad med snickarglädje. På
verandan finns bl a drakhuvuden i dekoren.
Farstukvisten och verandan har svarvade stolpar 
och balustrad.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. Arkitektritad, tidstypisk och välbevarad
sommarvilla från sent 1800-tal, som har
arkitekturhistoriskt värde, samt ett samhälls- och
socialhistoriskt värde som del i den exploatering 
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som skedde av skärgården under sent 1800-tal.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Naturstenssockel
– Panelarkitektur med omväxlande liggande/stående/diagonal panel och våningsband och 

lister
– Takform och taktäckning
– Fönstersättning- och fönster med ursprunglig/tidstypisk form
– Snickarglädje med detaljer som drakhuvuden
– Svarvade stolpar och balustrader
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Norra Lagnö 1:397

Byggnadsår: Troligtvis tillkommen under 1900-
talets första decennier och  tillbyggd 1940-tal.

Historik: 

Beskrivning: Liten stuga i en våning utformad i
allmogestil. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Röd
stående spontad panel, vita knutar och vindskivor
samt gröna fönsterbågar. På farstukvisten finns
enkelt, stiltypiskt snickeri. Ursprungliga
tvåluftsfönster med två rutor per luft. Ett dass
finns påbyggt på en av fasaderna. En del av huset
är senare tillkommen, med fasad med locklistpanel
samt treluftsfönster utan spröjs, som går runt ett
hörn.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Liten stuga i allmogestil som har ett
miljöskapande värde och står i kontrast till de
större villorna från sekelskiftet samt senare tids
villor i området.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens storlek
– Panel (spontad panel på den äldre

byggnadskroppen) med stiltypisk
färgsättning

– Takform och tegelbeklädnad
– Ursprungliga fönster
– Stiltypiska snickerier på farstukvisten
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Norra Lagnö 1:399

Byggnadsår: 1906 (enl. ägare)

Historik/ändringar: Senare tillkommen veranda.
Verandan har i sig byggts om under senare tid.
Altan ska ha tillkommit på 1950-talet. Takkupor
upptagna för några år sedan. Nya fönster
upptagna på ena gaveln. (Källa:
bygglovshandlingar)

Beskrivning: Sommarvilla av mindre modell från
tidigt 1900-tal, vars ursprungliga formspråk är
enkelt och återhållsamt. Byggnaden i en och en
halv våning samt suterrängvåning. Gjuten sockel
och plåtklätt sadeltak. En tegelskorsten med
plåtsvep. Liggande pärlspontad panel, samt
stående panel på husets översta del. Den stående
panelen avslutas nedåt med spetsiga ändar vilket
har en dekorativ verkan. Knutar och
fönsteromfattningar är vita. Husets baksida
saknar fönster men en entré med skärmtak över
finns. På andra långsidan finns en senare
tillkommen inglasad veranda i två våningar, med
en utanpåliggande altan samt nyupptagen
takkupa och balkong ovan.

Trädgård med fruktträd.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass III. Mindre, enkelt utformad sommarvilla
från tidigt 1900-tal vars uttryck har förändrats
genom tillbyggnad av veranda, altan och takkupa.
Byggnaden har ett miljöskapande värde.

Karaktär och detaljer: 
– Takform
– Skorstenens placering
– Liggande och stående spontad panel
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Panama 3:2, Villa Panama

Byggnadsår: Bygget påbörjades 1879 (enl. Norra
Lagnö: Från bondby till sommarnöje – en historisk
tillbakablick)

Historik: Villan uppfördes av byggmästare O J
Haglund. Namnet Panama, vid kanalen som delar
Norra Lagnö och Värmdölandet, uppkom i
samband med att projektet med Panamakanalen i
Centralamerika startade omkring 1880. (Källa: se
ovan)

Beskrivning: Villa i en och en halv våning med
källare. Byggnaden vilar på en naturstenssockel
och är täckt med ett plåtklätt sadeltak. Den
stående pärlspontade panelen är ljust målad.
Knutar och fönsterfoder är gröna medan
fönsterbågar är röda. Fyrluftsfönster samt små,
diagonalt ställda fönster på gavlarna. På bägge
långsidor finns symmetriskt placerade öppna
verandor i två våningar. Byggnaden är rikligt
smyckad med snickarglädje, bl a på fönstrens
överstycken, kring den ena entrén samt på
verandorna. Vindskivorna är dekorativt sågade ,
liksom trapporna och verandornas träräcken.

Kulturhistorisk klassificering:
Klass II. En av de första sommarvillorna i området,
med bevarad snickarglädje med fina detaljer. Villan
representerar de mer utsmyckade villorna i
schweizerstil från sent 1800-tal och har ett
arkitekturhistoriskt värde. Som sommarvilla har
den ett samhälls- och socialhistorisk värde.

Karaktär och detaljer: 
– Byggnadens volym
– Huggen naturstenssockel
– Pärlspontpanel
– Takform
– Ursprunglig fönstersättning- och form
– Verandor
– Snickarglädje på verandor, vindskivor, fönster- och dörröverstycken, träräcken
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