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Familjen Kjellberg  

Stadsmäklaren i Göteborg, Aron Kjellberg (1816-95), gift med Georgina Hebden 

(1825-75) hyrde Kullen (18) från 1856 till 1871. Hans halvsyster Julia (1818-59) var gift 

med tobaksfabrikören Adolph Prytz (1813-70). 

 

Carl Ossian Kjellberg (1825-91), riksdagsman och ledamot av stadsfullmäktige, var 

gift med Ingeborg Arnoldson (1829-85) och med sina tio barn hyrde de sommarbo-

stad på Särö från 1864, däribland Drottninghuset (157) från 1871 till 1880. Deras 

äldsta dotter Ingeborg (1851-1936) gifte sig med William Gibson IV (1848-1917) och 

bodde som änka i villa Florida (303) från 1917 till 1927. 

 

Deras äldste son, bankdirektören Carl August Kjellberg (1853-1925) som också blev 

riksdagsman och ledamot av stadsfullmäktige, gifte sig med Eliza Gibson (1853-

1934), syster till William. Dottern Valborg (1880-1956) var först gift med Martin 

Levisson (1871-1915) och hyrde Gransäter (61) sommaren 1915. Efter hans död gifte 

hon om sig med advokaten Karl Westin (1873-1957) som tidigare var gift med Tor-

borg Carlsson och ägde Vallda säteri från 1917 till 1927. De hyrde f.d. kamrers-

bostaden (149) på Särö från 1934 till 1948. 

Carl Augusts yngre syster Hildegard (1854-1918) gifte sig med Harald Sternhagen 

(1846-1927), grosshandlare och ledamot av stadsfullmäktige. De hyrde Drottning-

huset (157) från 1880 och köpte 1901 Furuhöjd (504) av Ernst Krüger och bodde där 

fram till 1917 då fastigheten såldes till Dan Broström. 

Carl Augusts yngre bror, bankdirektören Jonas Kjellberg (1858-1942), hyrde Skogs-

hyddan (2) från 1912 till 1916 och hans son Carl Fridhem (490) 1934 och Eksäter 1935.  

Sigrid Kjellberg (1864-1938), yngre syster till Carl August och Jonas, gifte sig med 

Gustaf Åhlund (1852-1940), överste och ledamot av stadsfullmäktige.  De köpte 

Sandvik (454) 1908 och bodde där fram till 1926 då huset såldes till Elin Janson. 

Sigrids och Gustafs dotter Kerstin Åhlund (1891-1975) gifte sig med P.O. Westerberg 

och bodde bl.a. på Täppan (310), Eksäter (24) och Stallarhöjden (269). Brodern Nils 

Åhlund (1897-1993) bodde på Glimt (312) mellan 1947 och 1950. 

Carl Augusts yngste bror, professorn i medicin Knut Kjellberg (1867-1921), gift med 

Helga von Bahr (1870-1960), hade Göta (495) som sommarställe från 1911 till 1923. 

Hans sondotter Catherine (1943-) gifte sig med Axel Broms (1944-) som tog över 

Sandvik (454) efter sin mor Ragnhild 1978. 
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Claes Kjellberg (1907-99), sonsons son till Carl Ossians bror John Kjellberg (1823-96) 

och gift med Ingid ”Kisse” Laurenius (1915-66), hade Lyckan (19) som sommarbostad 

från 1949 till 1999. 

 


