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Familjen Keiller 
Alexander Keiller (1804-74) flyttade till Sverige från Skottland 1825 och grundade 
1841 den mekaniska verkstad som senare blev Götaverken. Han gifte sig 1830 med 
Maria Lovisa Wijk (1804-86), yngre syster till kommerserådet Olof Wijk d. ä.. Deras 
två söner, Alexander och James Sr. gifte sig med systrarna Hedvig och Hilda Falck. 
 
James Keiller Sr. (1836-1918) utbildade sig till civilingenjör, efterträdde 1868 sin far 
som chef för Keillers Verkstad och blev ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg. Han 
gifte sig med Hilda Falck (1839-1927) och hyrde olika sommarställen på Särö från 
1858, bl.a. Diana (28) 1877-85 och Solsidan (38) 1886-89. De byggde Furuhäll (292) 
1894  där familjen bodde fram till 1926 då sonen James Jr. tog över huset och hyrde ut 
det till H.G. Turitz som sedan köpte Furuhäll 1945. 
 
James ”Jemmy” Keiller Jr. (1867-1962), kabinettskammarherre och son till James Sr., 
gifte sig med Alice Lyon (1869-1968), dotter till John Hawks Lyon som byggde 
Gövik. De köpte Fjellbo (6) 1903 och bodde där fram till 1915 då de bytte bostad med 
Alices mor, änkan Caroline Röhss (f.d. Lyon), flyttade till Gövik (461) och bodde där 
fram till 1968. 
 
Alice Lyon var tidigare gift och hade två döttrar med Henrik Pripp (1861-1921). Eina 
(1891-1961) var mångfaldig svensk mästarinna i tennis och gifte sig med Carl Ekman. 
De byggde Ekstugan (366) i Västerskog 1918 och bodde där fram till 1962. Systern 
Karin (1893-1979) som var gift med författaren Jean-Victor Pellerin (1888-1970) köpte 
Stenstugan (355) i Västerskog 1919 av Ygbergs och bodde där fram till sin död 1979. 
 
James Jr. och Alice Keillers äldsta dotter Irene (1899-1991) gifte sig med konstnären 
Gustaf Carlström (1896-1964) som byggde en ateljé bakom stallet på Särö. Hennes 
svärfar, Olof Wilhelm Carlström (1852-) bodde på Särås (17) från 1894 till 1908. Sonen 
Diego Carlström (1922-), läkare och professor, ärvde Stenstugan (355) och Ysäter 
(286) av Karin Pellerin 1980. Han bodde i Stenstugan ett par år men flyttade efter 
ombyggnad till Ysäter 1982 medan brodern Bruno Carlström (1925-) tog över 
Stenstugan 1982. 
 
Irenes bror, disponent Douglas Keiller (1906-86), övertog Gövik (461) 1968 och bodde 
där fram till sin död 1986. Hans son David (1951-) i äktenskapet med Maria de Sosa 
Laurencena (1915-2003) byggde 1986 ett hus (356) på tomt avstyckad från Gövik. 
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Davids systrar Alice (1949-) och Anne (1955-) flyttade till Buenos Aires, Argentina 
1967 resp. Hastings, Storbritannien 1987. 
 
James Jr.s äldre syster Ellen Keiller (1866-1928) gifte sig med godsägaren Knut 
Lindström (1857-1925) och hyrde Fjellbo (6) från 1922 till 1925. 
 
James Sr.s syster Mary (1834-1912) gifte sig med Niclas Oterdahl (1831-89), av samma 
släkt som ägde Särö säteri från 1772 till 1847. De tillbringade somrarna 1856-69 på 
Särö, ovisst var. 
 
James Sr.s äldre bror Alexander (1832-1918), godsägare och civilingenjör, gifte sig 
med Hedvig Falck (1840-1916) och bodde på Ekudden (170) 1880-1919. Deras dotter 
Mary (1865-1912) gifte sig med Carl-Gustaf Weinberg (1856-1933) och bodde på 
Klinten (14) från 1895 till 1933 då dottern Tyra, gift med Philip Krafft, ärvde huset.  
 
Dottern Dagmar (1868-1954) var gift tre gånger. Andra gången gifte hon sig med Carl 
Hawks Lyon (1867-1935), bror till Alice som var gift med Dagmars kusin James Jr. De 
bodde på Munkekullen (12) mellan 1886 och 1902. Deras dotter Helen ”Hella” Lyon 
(1897-1990) gifte sig först med Harry Krüger (1893-1971) och bodde i Villa Florida 
(303) mellan 1927 och 1947, därefter med Gösta Nystroem (1890-1966) och bodde på 
Furulund (20) från 1950 till 1966.  
 
Alexanders och Hedvigs son Harry Keiller (1870-1940) var gift två gånger. I sitt första 
äktenskap med Kate Anker (1885-1966) fick han sönerna Alexander och Harry och 
bodde på Nordanskog (510) mellan 1911 och 1924. I sitt andra äktenskap med Ingrid 
Hammarberg (1895-1980), syster till Helfrid Kempe, fick han sönerna Clarence och 
Kenneth och bodde på Flora (475) från 1924 fram till sin död 1940. 
 
Harry Keillers äldste son  Alexander (1907-76) gifte sig först med Anna Kuylenstierna 
och sedan med Ingela ”Ping” Jonsson (1916-89), dotter till Axel Jonsson och tidigare 
gift med Carl von Essen. De bodde  Ekebacken (47) mellan 1950 och 1975.  
 
Alexanders yngre bror Harry (1911-2002) var gift tre gånger och bodde i Sjöstugan 
(416) från 1941 fram till sin död 2002. Han var första gången gift med Kerstin ”Dette” 
Mark (1913-89) som senare bodde på Nallehöjd  (465) från 1968 fram till sin död 1989. 
Deras dotter Eva (1944-2003), gift med Bertil Eklund von Götz,  ärvde och byggde om 
huset. I sitt andra äktenskap med Brita Broström (1909-72) hade han dottern Veronica 
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(1950-) som gifte sig med Sten Magnusson och bosatte sig på Ekebacken (47) 1975. 
Tredje gången var Harry gift med Dagmar ”Daddy” Forssenius (1918-) som bodde 
på Munkekullen (12) mellan 1970 och 1974. 
 
Harry (d.ä.) och Ingrid Keillers söner Clarence (1927-) och Kenneth (1932-) bodde 
tidvis i Drottninghuset (157). Kenneth gifte sig först med Vici Bindon (1938-) och 
sedan med Ingela Svensson (1945-) och köpte och byggde ut det hus (506) som Peter 
Krafft byggt 1986. 
 
Alexander och Hedvig Keillers yngsta dotter Beatrice (1877-1962) gifte sig med Oscar 
Wallenberg (1872-1939). Deras son Carol (1904-85) bodde på Maracaibo (439) från 
1936 till 1970. I sitt första äktenskap med Marianne Blix (1909-89) fick han döttrarna 
Catharina ”Caja” (1933-) och Mariana (1935-) och i sitt  andra med Märtha Norman 
(1915-62) sonen Jacob (1946-). Från omkring 1970 har Caja, Mariana och Jacob bott 
omväxlande på Makalös (100), Maracaibo (439) och Mumlebo (452). 
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