Familjerna Carlsson och Weijdling
En av de ledande gestalterna i Särös utveckling under senare delen av 1800‐talet var
grosshandlaren och redaren August Carlsson (1834‐1908). Han gifte sig med Hilma
Weijdling (1851‐1934) och hyrde 1870‐71 Gröna stugan (30). De övertog 1872 arrende‐
kontraktet för Berghem (499) från J. A. Westerberg och hade Berghem som sommar‐
ställe fram till 1935. I Göteborg byggde Carlsson som vinterbostad 1884 det hus på
Vasagatan där Odd Fellows numera har sitt säte.
Döttrarna Sigrid ”Issi” (1874‐1949) och Torborg (1877‐1958) fick 1904 var sin nybyggd
sommarvilla i Släp, Wijkagården resp. Solbergagården. Sigrid ”Issi” gifte sig med jur.
dr Bertil Wijk (1868‐1949), sonson till Olof Wijk och Hilda Prytz, och de bodde på
Wijkagården fram till sin död 1949. Deras son Erik Wijk (1906‐80) övertog 1935
Berghem (499) efter sin mormor Hilma, byggde ett nytt hus och bodde där fram till
sin död.
Torborg gifte sig med advokaten och bankdirektören Karl Westin (1873‐1958), son till
Henrik Westin och Margaret Gibson som hyrde Ekeliden (37) 1886‐87 och Vesta
(475) 1894‐99. Karl Westin köpte 1917 Vallda säteri och gifte om sig 1918 med
Valborg Kjellberg (1880‐1956), dotter till Margaret Gibsons syster Eliza och Carl
Kjellberg. Efter tio år sålde Westin Vallda säteri och hyrde f.d. kamrersbostaden (149)
på Särö från 1934 till 1948.
August och Hilma Carlssons son Folke C:son Weijdling (1886‐1970) gifte sig med
Helfrid Willerding (1889‐1987), dotter till Theodor och Helfrid Willerding. 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.
Hilma Carlssons bror, Hjalmar C:son Weijdling (1856‐1924), gift med Kerstin Lamm
(1868‐1970), var grosshandlare men också begåvad konstnär som tillsammans med
sin svåger, Robert Thegerström, målade många tavlor med särömotiv. De hade Eke‐
dal (34) som sommarbostad på Särö 1894‐1914 och byggde sedan Gröna Lund på
Budskär.

