Familjen Dickson
James Dickson (1784-1855) invandrade från Skottland till Göteborg och startade
firman James Dickson & Co. 1816. Han var svåger till Friedrich Willerding – de var
gifta med var sin syster Bagge. Tre av hans söner, James J:son, Robert och Axel, samt
svärdottern Marika hade sommarställen på Särö.
James J:son Dickson (1815-85) som var gift med Eleonore Willerding arrenderade
Friedrichshof (senare Lindenhof) från 1853 till 1885 då sonen James Fredrik Dickson
(1844-96) övertog kontraktet fram till 1894. Han gifte sig med sin kusin Blanche
Dickson och byggde Tjolöholms slott 1897-1904. James Fredriks affärsmetoder och
lånetransaktioner blev till slut så graverande att han uteslöts ur familjeföretaget
James Dickson & Co.
James Fredriks svärfar och farbror, Axel Dickson (1826-99), hyrde sommarbostad på
Särö från 1854 till 1870. Hans dotter, Blanche (1875-1960), som var gift med Carl
Gustaf Bonde, köpte 1952 Skogshöjd (496) av Franklin Eck och bodde där till 1961 då
Kerstin Lindelöf köpte huset. James Fredriks syster Caroline Dickson (1846-1918)
gifte sig med Olof Wijk (1833-1901) och byggde Solliden (57) 1905 och bodde där
fram till 1919 då sonen Hjalmar Wijk (1877-1965) övertog huset och bodde där till
1935 då Axel Nordström köpte det.
Robert Dickson (1819-1903), bror till James J:son, hyrde Skogshyddan (2) 1857-66.
Roberts son, James Robert, startade och drev Dickson & Sjöstedt fram till sin bortgång 1944.
Marika Dickson (1836-1917), född von Rosen och änka efter Oscar Dickson (1823-97),
fil. dr och adlad 1880, köpte Nordvik (45) 1907 och bodde där fram till sin död 1917.
Hennes söner Osborn och Walter gift sig med systrarna Inga och Ellen Damkier från
Danmark. Osborn Dickson (1866-1921) ärvde Nordvik eller ”Dicksonska villan” som
den kom att kallas, och den gick sedan vidare till döttrarna Marika och Maud som
1946 donerade Nordvik till Göteborgs stad för att bli vårdhem. Osborn Dicksons
änka Inga (1883-1970), född Damkier, bodde på Vesta (475) från 1947 till 1957 och
Nadeschda (495) från 1962 till 1970.
I sitt äktenskap med Walter Dickson (1879-1909) fick Ellen Damkier (1882-1945)
dottern Sonja (1909-2000) som gifte sig med Malte Barnekow (1904-77). Efter hans
död gifte hon om sig med överstelöjtnant Otto Ankarcrona (1878-1943) och fick
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ytterligare tre döttrar: Helen (1912-77), gift Wennberg, Gullan (1915-), gift Juel samt
Märta (1919-), gift Kuylenstierna. De hade Nunnekullen (26) som sommarbostad på
Särö från 1918 till 1945 då döttrarna ärvde huset och ägde det till 1968 då det såldes
till Gunnar Laurenius.
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