Familjen Jonsson
Grosshandlaren Axel Jonsson d.ä. (1844‐1931), gift med Ragnhild Lundgren (1864‐
1903), hade Beau Rivage (10) som sommarbostad från 1889 till 1931. De hade fem
barn, Rut, Rolf, Folke, Axel och Frej, som växte upp på Särö.
Rut Jonsson (1882‐1938) gifte sig med majoren Hjalmar Atterbom (1880‐1951) och
deras son Per‐Axel (1913‐82), gift med May Bartoft (1912‐99), bodde i Lindenhof (513)
som morfadern köpt 1937 från 1950 till 1977. Huset var samtidigt kontor för det
företag, Pan Nordic, som Per‐Axel drev.
Rolf Jonsson (1883‐1965) var konstnär, målade framför allt porträtt, och gift med
Annie Pryne (1894‐1965). De hade Rollebo (348) som sommarbostad från 1905 till
1965. Deras dotter Ragna‐Lena (1914‐89) gifte sig med sjökaptenen Stig Weibull
(1907‐97).
Folke Jonsson (1886‐1961), generalkonsul och gift med Olga Dawson (1890‐1978),
byggde först villa Florida (303) och bodde där fram till 1917 då de flyttade till det
nybyggda Lysholmen där deras nio barn växte upp. Äldsta dottern Anita (1910‐2002)
gifte sig med Sven Hansson (1902‐70), direktör och son till Elof Hansson (1869‐1955)
som byggde Munkekullen II (477) 1918 och bodde är fram till 1955 då hans änka
Marianne (1886‐1974) tog över huset och stannade där till sin död 1974.
Sven och Anita Hansson hade Särås (17) som sommarbostad från 1939 till 1944 då
huset brann ned. Under några hyrde de Nordvik (45) och Ekebacken (47) och köpte
sedan Solsidan (38) 1947 där de bodde på somrarna fram till sin bortgång. Deras
söner Peter (1935‐2010), gift med Eva Hallin (1939‐), köpte Furukulle (483) 1969 och
Kenneth (1939‐), gift med Maud Bruhn (1941‐), köpte Älvaliden (503) 1974.
Folke Jonssons dotter Mary (1913‐2000) var gift med Gunnar Laurenius (1912‐2003)
som gifte sig andra gången med Get Kreüger (1917‐2004) och bodde från 1966 till
1968 på Talludden (79) som han tog över från sin mor Anna (1882‐1973) och på
Nunnekullen (26) från 1968 fram till sin död.
Folkes bror Axel Jonsson d.y. (1888‐1950), generalkonsul och VD för Svenska Ameri‐
kalinjen, var gift med Sigyn Janson (1894‐1934), dotter till Dan Broströms syster Elin
Janson (1871‐1945) som hade Sandvik (454) som sommarbostad från 1926 till 1945.

Axel Jonsson bodde på Kartene (247) från 1917 till 1950. Fyra av deras barn bodde på
Särö: Ingela, Ragnhild, Åke och Maud.
Ingela ”Ping” Jonsson (1916‐89), först gift med Göran von Essen (1911‐2001) och
sedan med Alexander Keiller (1907‐76), hade Ekebacken (47) som sommarställe från
1950 till 1975. Hennes son Carl von Essen (1936‐), gift med Lena‐Brita Löwen (1937‐),
köpte Ugglevik (Gun 8) 1968 av Margareta Hallencreutz som samma år ärvt huset av
sin mor Thea Werner.
Ragnhild Jonsson (1917‐2007),gift med kommendörkapten Stig Broms (1907‐78),
hyrde Lyckan (19) och Eksäter (24) några år i mitten av 1940‐talet innan hon ärvde
Sandvik (454) 1946 av Elin Janson. Sonen Axel Broms (1944‐), gift med Catherine
Kjellberg (1943‐), tog sedan över Sandvik efter sin mor 1978. Dottern Anita Broms
(1942‐), gift med Magnus Unger (1942‐), övertog intilliggande huset (476) 1978 som
modern också ärvt.
Åke Jonsson (1919‐), ambassadör i Geneve och gift med Gunnel Sahlin (1924‐), ärvde
Kartene (247) av sin far 1950 och bodde där fram till 1974. Maud Jonsson (1926‐99),
gift med Bertil Uhlén (1921‐2001), ärvde Boogie Woogie (445) av sin far 1950.
Axels yngre bror Frej Jonsson (1893‐1978), direkör och gift med Inger Smedmark
(1894‐1974), ärvde Beau Rivage (10) av sin far 1931 och bodde där fram till sin död.

