Knut Agathon Wallenberg och Särö
På sidan 233 i ”Finansfursten: K A Wallenberg 1853‐1938” (Ulf Olsson, 2006) kan
man läsa:
”Trots att saltsjöbadsprojektet hade det trångt i portgången behöll Knut tron på
själva grundidén, vilket framgår av att han gjorde en liknande satsning på
västkusten. Söder om Göteborg växte det fram en bebyggelse på Särö, gynnad av
kungliga familjen och Göteborgs societet. Intressant nog skulle Knut Wallenberg i
slutet av 1890‐talet engagera sig i utvecklingen av denna badanstalt med sina
”grosshandlarvillor”. Han köpte 1898 med hjälp av en göteborgsköpman, Hans
Ludvig Ygberg, hela Särö och medverkade också i bygget av en järnväg från
Göteborg några år senare. År 1905 övertog Ygberg officiellt hela ägandet, men hade
stora lån hos Knut Wallenberg till sin död 1917.”
Ulf Olsson, professor i ekonomisk historia på Handels i Göteborg, refererar här till
dels Klas Heymans ”Särö genom tiderna”, dels brevväxling mellan KA Wallenberg
och Ygberg (Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och
Företagande, Stockholms Enskilda Banks arkiv). Men det finns ingenting om KA
Wallenberg vare sig hos Heyman eller Prytz.
På sidan 394 kan man läsa om Knut och Alice Wallenbergs umgänge med Broströms:
”I Ostasiatiska Kompaniet var Knut ordförande ifrån dess start 1907 till sin död. Han
samarbetade nära med Dan Broström, den verkställande direktören fram till 1925. …
Umgänget med släkten Broström hade också fortsättningsvis en privat karaktär.
Sommarumgänget på Särö förblev fortfarande livligt; dit kom Knut med ”Fujiyama”,
ofta lämpligt i tid för årets kungamiddag med Gustaf V. Här fanns också tidvis
brodern Oscar Wallenberg, gift med Beatrice, dotter till göteborgsföretagaren James
Keiller.” (Fel, skall vara Alexander Keiller).
Vidare om Alice Wallenberg på sidan 446:
”På somrarna vistades hon gärna en tid på societetsbadorten Särö söder om
Göteborg. Där umgicks hon nära med framför allt Elin Janson, syster till Dan
Broström, och även med hans hustru Ann‐Ida. Hon bodde då hos Elin i villa Sandvik
på Särö.”

