Familjen Willerding
Leopold Schmidt som köpte Särö 1847 skrev 1851 ett av sina första arrendekontrakt
med Friedrich Willerding (1781‐1869) som var preussisk konsul i Göteborg. Det var
säkert ingen slump; båda var födda i Tyskland, hade invandrat till Sverige och där
bildat familj. Willerding arrenderade en nybyggd sommarvilla på 10 år för som han
kallade Friedrichshof ‐ namnet ändrades senare till Lindenhof (513).
Hans dotter Eleonore Willerding (1821‐1900) gifte sig 1843 med sin kusin James J:son
Dickson. De övertog arrendekontraktet för Friedrichshof 1853 och förlängde det till
1885. Friedrich Willerding hyrde i stället lägenhet i Paviljong 1 (498) fram till 1861.
Eleonores bror Edwin (1819‐94) bodde också på Särö 1853‐70 men oklart var. Hans
dotter Eliza (1852‐1935) var gift med Sten Helling Sr (1839‐1921) och hyrde Kullen (18)
1872‐78 och Munkekullen (12) 1879‐85. De övertog Ängsäter (27) efter Mendel Del‐
banco 1886 och stannade där fram till 1927. I sitt tidigare äktenskap med Thecla Krafft
fick Sten Helling Sr sonen Sten Helling Jr (1869‐1949) som bodde på Kullen (18) 1930‐
49.
Edwins son Theodor Willerding (1854‐1929) som var gift med Helfrid Andersson,
sondotter till O. P. Andersson, bodde på Munkekullen (12) 1902‐39. Han hade tre
döttrar som också hade sommarställe på Särö.
Helfrid Willerding (1889‐1987) gifte sig med Folke C:son Weijdling (1886‐1971), son till
August Carlsson och Hilma Weijdling. De hyrde Ekeliden (37) 1911‐12 och
övertog 1914 Ekedal (34) efter Hjalmar Weijdling där Folke bodde fram till 1923. De
fick två söner som också bosatte sig på Särö, Tord och Sture, samt dottern Hilla‐Brita.
Helfrid Willerding gifte 1920 om sig med George Seaton d.y. (1881‐1954), sonson till
George Seaton d.ä. (1812‐67) som hyrde på Särö från 1856 till 1860 och son till Arthur
Seaton (1847‐1912), gift med Maria Kjellberg, som köpte Skogshöjd (496) strax innan
han dog. George d.y. ärvde Skogshöjd 1913 och bodde där med sin första hustru Anna
Grill (1884‐1972) som, omgift Murray, övertog huset 1919. Vid denna tid, 1916‐17,
byggde han jaktslottet på Hyltenäs (Seatons kulle) som brann ned 1923.
Helfrids yngre syster Ellen Willerding (1894‐1971) gifte sig andra gången med
generalmajor Sture Gadd och bodde på Munkekullen (12) från 1939 till 1964. Hennes
äldre syster Florence Willerding (1885‐1962), gift med Carl Kule Palmstierna (1887‐
1932), hade Nadeschda (495) som sommarbostad från 1956 till 1962.

