KAPITEL 1

Särös utveckling från säteri till
badort

Författare Björn Alarik
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1847-97: Från inackorderingar till arrenden
1847 köpte Leopold Schmidt (18081877) Särö för 70 000 kr. Schmidt var
född i Tyskland men flyttade till Sverige
1835 och brukade innan köpet gården
Malevik. Under hans tid ”utvecklades badorten relativt hastigt, nya kallbadhus anlades, villor
uppfördes och en
hel del arealer utarrenderades på vissa
år, men företagets
ekonomi var redan
från början inte
den bästa” (Prytz,
sid. 50).

badgäster hade vuxit varje år och fyllde
tillgänglig kapacitet. Kommunikationerna med Göteborg hade förbättrats; båt
gick nu 2 à 3 gånger i veckan och hästskjutsar varje dag.

De kungliga besöken inleddes
sommaren 1857
då Oscar I bodde fem veckor
på Särö för att
där kurera sin
vacklande hälsa.
Han åtföljdes av
drottning Josephina, prins AuDet är oklart
gust och prinsesSkogshyddan. Parti från Ludvig Messman ”Särö” 1863.
vilka motiv
san Eugenie.
Schmidt hade för sitt köp, men man
Kungligheterna blev mycket firade av
kan gissa att han från sitt malevikspersommargästerna och inför deras vistelse
spektiv såg Särös möjligheter att utveck- byggdes Drottninghuset till med en matlas till högklassig badort och slog till när sal och ett provisoriskt hus uppfördes
det blev till salu.
för betjäningen. I bassängbacken restes
för kungen ett tält med stolar, bord och
Tio år senare hade en mängd nya
tältsäng.
hus byggts för badgästerna. Det fanns
100 rum att hyra och tolv av husen hyrSommaren 1866 återkom prins Audes ut till familjer och hushåll. Antalet
gust och hans gemål till Särö och bodde
4

där i Skogshyddan. De hyllades och firades, särskilt på prinsens 35-årsdag, då
han uppvaktades av daladräktsklädda
ungdomar. Sommaren 1871 kom Carl
XV till Särö för bad- och brunnskur under överinseende av dr Forsenius. Han
bodde också i Skogshyddan som förre
ägaren Robert Dickson låtit upprusta
och bygga till.
Under Schmidts tid utvecklades affärsidén successivt från inackordering
av badgäster till arrenden för sommargäster (den tidens lagar förhindrade
styckning och utförsäljning av tomter).

Han lät uppföra ett stort antal villor för
privatpersoner ”på subskription”, d.v.s.
han utarrenderade tomter och åtog sig
enligt kontrakt att bygga villor på dessa.
Arrendetiden kunde variera mellan 10
och 49 år och byggnaden tillföll jordägaren efter arrendetidens utgång, även
om den uppförts av arrendatorn. Villorna fick endast disponeras sommartid
och skulle oljemålas och tapetseras i enlighet med tidigare uppförda villor. Ett
annat vanligt villkor var att arrendator
inte fick bygga badhus eller annan bygg-

Villa Solsidan, troligen vid slutet av 1880-talet.
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nad som genom sin funktion kunde kon- (12) med nybyggt hus ut till B. Thulin
kurrera med badinrättningen.
på 10 år för 800 rdr/år.
En av de första arrendatorerna var
Friedrich Willerding som 1851 arrenderade det nybyggda Friedrichhof, senare
Lindenhof (513), på 10 år för 900 rdr/
år. 1857 arrenderade trä- och järnex-

1866 uppläts Berghem (499) till bryggaren David Weymyss på 49 år för 200
rdr/år exkl. byggnad. Kontraktet, nu
på 6 000 rdr, överläts fyra år senare på
arkitekt J. A. Westerberg och 1872 på

Berghem med familjen August Carlson, september 1878.

portören Bengt E. Dahlgren Solsidan
(38) på 50 år och betalade 30 000 kr.
För fabrikören Martin E. Delbanco
byggdes enligt dennes ritningar villa
Ängsäter (27) år 1858 med hyrestid på
tio år och 600 rdr om året i avgift. Följande år arrenderades Munkekullen

skeppsredaren och kolgrosshandlaren
August Carlsson. Gövik (461) uppfördes
1878 av konsul John Lyon med kontrakt på 49 år och 3 500 rdr samt 5
rdr/år.
Sommarvillorna på Särö låg ofta
gruppvis. På 1870-talet fanns utmed
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Gövik ca. 1886. Framför: Friherrinnan Leuhusen och John och Caroline Lyon.

Bassängbacken en rad villor som Solbacken, Kullen, Eksäter, Diana, Lyckan, Sjövik och Beau Rivage. Strax intill
låg Klinten, Sandvik och Röda stugan.
Kring Munkekullen och Nunnekullen
låg villor som Ängsäter, Munkekullen,
Nunnekullen, Fridhem och Ekeliden.
Mittemot låg Solsidan med Alphyddan
på sin tomt och Lindenhof.

och att ”stället är otroligt dyrt” och endast passar förmögna familjer. I sin
handbok för badgäster påpekar Johan
Wallin (1858) att sällskapslivet på Särö
”torde, mer än vid de andra badorterna, hafva
en smak af en viss förnämt stel hållning, likasom man anmärkt, att damernas toiletter vid
denna badort synas mera pretiösa, än hvad nödigt är för livet i det gröna”. …och att allmogen saknas nästan helt som badgäster på Särö.

Magnus Hollertz (1949) skriver i en
reseberättelse om Särö: ”Här är göteborgarnas älsklingsställe och gräddan av dess handelsaristokrati badar här om somrarna. …”

Viktor Rydberg som redan 1859
uppfattade Särö delvis som en förstad
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till Göteborg beskrev dess sommargäster: ”Särös sällskapslif under sommaren påstås vara stelt. Vi tro att det endast ser ut så.
Familjelifvet, der det slagit ut sin vackraste
blomma, skapar inom sina kretsar en anda af
sjelftillräcklighet i god mening, en känsla, att
man bland sina närmaste har sin värld, och
denna känsla gör den vanlige främlingen, om
än välkommen, så likväl icke eftersökt.” (Göteborg och dess omgivningar, 1859)

omgivningar där landerierna låg i ostörd lantlighet. På Särö bildades en öppen villamiljö där
det kurativa inte dominerade dess yttre gestalt
och inte heller dess sommarliv.”(sid. 160)
På 30 år byggde Leopold Schmidt
upp något av ett sommarparadis för en
utvald krets välsituerade göteborgsfamiljer. Denna idyll utsattes säkerligen för
ett allvarligt hot när Schmidt på grund
av alltför frikostiga borgensförbindelser
tvingades i konkurs den 20 augusti
1877. Prytz (190) skriver: ”Då han emellertid bland Särö badgäster åtnjöt det bästa förtroende och ej sparade sig när det gällde att göra
deras sommarvistelse så angenäm som möjligt,
beslöto dessa att vid den iråkade konkursen söka uppbringa ett 30 proc. accord genom att tillskjuta 80.000 kr. mot erhållande av inteckningar i Särö egendom efter 12.300 kr. Konsortiet
var sålunda berett att betala för egendomen
203.000 kr.” (s. 62)

Lars Stackell (1974) beskriver i sin
avhandling Särös karaktär: ”Särös särställning har sammankopplats med att ön utgjort ett säteris ägor och att en ”herrgårdskultur” utvecklat och vårdat den mångskiftande
växtligheten samt att man under badortsperioden förstått att vidmakthålla dess karaktär.”
(sid. 159)
”Under Schmidts tid fick Särö sin egenart som badort för ett mer begränsat skikt än
övriga västkustbadorter – begränsat i både geografisk och social bemärkelse. Den göteborgska
köpmannaaristokratin kom att uppta Särö som
sitt speciella sommarrevir och, som Rydbergs
omdömen visar, där skapa en familjär sammanhålling som i viss mån endast har sin like på
Gustafsberg under seklets slutande decennier.
Det är inte otroligt, vilket Mats Rehnberg påpekat, att Särö som badort kom till som en ersättning för de landerier i Göteborg vilka vid ungefärligen denna tid började naggas i kanten av
göteborgsindustrins expansion delvis i de stads8

Karta över Särö 1867

Vilka som ingick i och representerade konsortiet framgår inte, men gissningsvis hade August Carlsson, August
Mark och John Lyon ett finger med i
spelet. Vid auktionen den 3 februari
1878 i Särö gick emellertid planen i stöpet, och förste stadsfogden i Göteborg,
Alfred Almén, ropade in egendomen
för 277 715 kr. Sedermera ägaren av
Tjolöholm, J. F. Dickson, lär ha bjudit

260 000 kr och senare, under hand,
300 000 kr, men förgäves.
Almén hade stora förhoppningar;
hans avsikt var att kraftigt bygga ut badortsrörelsen genom en bolagsbildning
och göra Särö till en badort av första
rang. 1881 bjöd han in till en aktieteckning där kapitalet i det nya bolaget skulle fördelas på 350 aktier à 1 000 kr;
dessutom skulle varje aktieägare få en
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villatomt på ett tunnland. Men bolagsbildningen ledde inte till något resultat
och han gick i konkurs 1884. Erbjudandet var tydligen inte tillräckligt attraktivt, om det nu berodde på upplägg,
pris eller bristande förtroende för

300 000 kr. Denna gång var sommargästerna med på noterna och tecknade
sig för 202 aktier à 1 000 kr – om de nu
fann erbjudandet mer attraktivt eller hade större förtroende för styrelseledamöterna i Särö AB.

SS Lilla Edet (senare SS Särö) vid Nya bryggan i festskrud. Kung Oscar väntas.

Almén.

Styrelseledamöter var August Carlsson, August Johansson Mark och Ernst
Krüger med Carl Gustaf Weinberg och
John Hawks Lyon som suppleanter.
Bland de större aktieägarna märktes,
förutom Brattberg som själv behöll 25
aktier, August Röhss (42 aktier), August
Carlsson (25 aktier), Wilhem Röhss (20
aktier), John Lyon (20 akier) samt
Nancy Linderoth (10 aktier).

Samma år återköptes Särö av advokaten Frans Almén och agronomen J.
W. Brattberg från Alingsås för ett pris
av 325 000 kr, men 1885 övertog Brattberg även Alméns intressen i Särö.
Brattbergs motiv för förvärvet är inte
kända; han gjorde vissa förbättringar
och investeringar men sålde Särö 1892
till ett nybildat bolag - Särö AB - för
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Övriga aktieägare var August J:son
Mark, Ernst Krüger, A. Krüger, Carl
Wijk Sr., Hjalmar Pripp, J. F. Högberg,
James Keiller Sr., Alexander Keiller,
Gustaf Falk, Carl Leffler, Mary Leffler,
C. G. Prytz, Gustaf Krafft Jr., Sten Helling, A. O. Wilson, Alfred Söderberg,
Edward Berg, August Kock, Albert Olsson, C. G. Weinberg och Henrik Pripp.

staurangen byggdes om och fick en helt
ny veranda. I Stallbacken uppfördes arbetarbostäder och stenladugården byggdes om till stall. Rummen i paviljongerna och Drottninghuset moderniserades.

Mona Roth (1964) skriver: ”Man hyrde i allmänhet sina villor i gamla dagar. Ytterst
få ägde sina egna. Det var egentligen efter det
att Carl Prytz sålt Särö, som han samtidigt
Bolaget gjorde en hel del investering- gjorde affär med de gamla villorna. Jag tror
ar och förbättringar. En ny ångbåtsbryg- jag skulle kunna räkna upp åtminstone tjugo
ga med vänthus anlades vid Ålevik, och sådana gamla hyresvillor, byggda på 1830nära herrbadhuset uppfördes ett nytt,
eller 1840-talet och alla av samma typ.” (sid
modernt varmbadhus. Den gamla re28)
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