Familjen Krafft
Gustaf Friedrich Krafft (1806‐1902), inflyttad till Sverige från Tjeckien, gifte sig med
Carin Prytz (1822‐1922), dotter till Gustaf Rudolph Prytz och Catharina Broms. Krafft
blev grosshandlare och tjeckisk konsul i Göteborg och lärde som sådan säkert känna
både Friedrich Willerding och Leopold Schmidt. Det var också hans svärfar, ägare av
Vilhelmsberg i Örgryte, som sålde varmbadhuset till Anders Åkerman, Schmidts
företrädare och förre ägaren av Särö. Mot den bakgrunden är det inte överraskande
att Kraffts hyrde Munkekullen (12) av Schmidt mellan 1855 och 1859.
Sonen Gustaf Krafft (1842‐1935), gift med Ellen Lindberg (1855‐1926), blev också
grosshandlare och konsul i Göteborg. Han hyrde Röda stugan (508) från omkring
1880 och köpte huset 1897 av sin kusin Carl Robert Prytz (1865‐1938) som samma år
förvärvat Särö och avstyckat egendomarna. Äldsta dottern Theta (1880‐1968) ärvde
Röda stugan (508) och bodde där som ogift fram till sin död 1968. Yngsta dottern Eva
(1896‐1979) bodde sedan i huset mellan 1968 och 1976 och Gustaf (1950‐), son till Per
och Ragnhild Krafft, från 1976 fram till 1985 då Röda stugan köptes av Ove Ekman,
systerson till Eva Krafft.
Ryttmästare Henning Krafft (1885‐1965), Thetas och Evas bror, gifte sig 1919 med
Kerstin Lindström (1884‐1956) som skilt sig från Gunnar Setterwall och flyttade in
hos henne på Åsen (447). När Kerstins barn, Åke och Brita Setterwall tog över Åsen
1938 flyttades äldsta delen av huset till Hamra som bostad för Henning och Kerstin.
Tio år senare flyttade de till Gransäter (61) och bodde där fram till 1958 då Kaj
Franzén köpte huset.
Henning Kraffts syster Vera (1883‐1947) gifte sig med Hennings svåger Arnold Lind‐
ström (1882‐1964) och hade Täppan (310) som sommarbostad från 1914 till 1947.
Hennings yngre bror Philip Krafft (1888‐1963) gifte sig med Tyra Weinberg (1891‐
1983) som 1933 ärvde Klinten (14) av sin far Carl‐Gustaf. Där bodde de fram till 1963
då sonen Per ”Putte” Krafft (1918‐2007), gift med Ragnhild Hellgeson (1921‐96), tog
över huset. Putte och Ragnhilds söner Gustaf (1950‐) och Peter (1952‐) byggde 1986
villor (507 och 506) på tomter avstyckade från Röda stugan (508).

