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De äldsta familjerna på Särö 
Om Anders Åkerman lade grunden för Särö som badort, var det Leopold Schmidt 
som gjorde Särö till badort och sommarparadis för välsituerade göteborgare. Bland 
de familjer som på 1850-talet etablerade sig på Särö kan nämnas Willerding, Dickson, 
Keiller, Lyon, Krafft, Lindström, Prytz, Ewert, Hammarberg och Kjellberg. 

Familjen Andersson-Hammeltz 
Utöver de tidigare ägarna till Särö säteri var familjen Andersson-Hammeltz, som 
kom till ”Stallen”, Guntofta omkring 1800, en av de första familjerna som bosatte sig 
på Särö.  Carl ”i Stallen” Andersson (1860-1947) var fiskare och gift med Kerstin 
Hammeltz (1849-1933). Deras son Arvid Andersson (1892-1973), snickare och gift 
med Hulda Johansson (1894-1985), hyrde Alphyddan (298) 1923-24 och byggde 
samma tid ett hus (374) med virke från det rivna Hvilan (Gun 8) på andra sidan 
Långa bron. De bodde där fram till Arvids bortgång 1973 då sonen Bengt Hammeltz 
(1927-84), polis och gift med Ethel Olsson (1930-), tog över huset. Sedan 1984 bor 
dottern Birgitta (1956-) med sin man Björn Danehed (1957-) i hus (374) och sonen 
Lennart Hammeltz (1957-) i hus (369), byggt 1986. 
 

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 
Delbanco 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.  
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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. 
  

Familjen Dickson 
James Dickson (1784-1855) invandrade från Skottland till Göteborg och startade 
firman James Dickson & Co. 1816. Han var svåger till Friedrich Willerding – de var 
gifta med var sin syster Bagge.  Tre av hans söner, James J:son, Robert och Axel, samt 
svärdottern Marika hade sommarställen på Särö. 
 
James J:son Dickson (1815-85) som var gift med Eleonore Willerding arrenderade 
Friedrichshof (senare Lindenhof) från 1853 till 1885 då sonen James Fredrik Dickson 
(1844-96) övertog kontraktet fram till 1894. Han gifte sig med sin kusin Blanche 
Dickson och byggde Tjolöholms slott 1897-1904.  James Fredriks affärsmetoder och 
lånetransaktioner blev till slut så graverande att han uteslöts ur familjeföretaget 
James Dickson & Co.  
 
James Fredriks svärfar och farbror, Axel Dickson (1826-99), hyrde sommarbostad på 
Särö från 1854 till 1870. Hans dotter, Blanche (1875-1960), som var gift med Carl 
Gustaf Bonde, köpte 1952 Skogshöjd (496) av Franklin Eck och bodde där till 1961 då 
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Kerstin Lindelöf köpte huset. James Fredriks syster Caroline Dickson (1846-1918) 
gifte sig med Olof Wijk (1833-1901) och byggde Solliden (57) 1905 och bodde där 
fram till 1919 då sonen Hjalmar Wijk (1877-1965) övertog huset och bodde där till 
1935 då Axel Nordström köpte det. 
 
Robert Dickson (1819-1903), bror till James J:son, hyrde Skogshyddan (2) 1857-66. 
Roberts son, James Robert, startade och drev Dickson & Sjöstedt fram till sin bort-
gång 1944.  
 
Marika Dickson (1836-1917), född von Rosen och änka efter Oscar Dickson (1823-97), 
fil. dr och adlad 1880, köpte Nordvik (45) 1907 och bodde där fram till sin död 1917. 
Hennes söner Osborn och Walter gift sig med systrarna Inga och Ellen Damkier från 
Danmark. Osborn Dickson (1866-1921) ärvde Nordvik eller ”Dicksonska villan” som 
den kom att kallas, och den gick sedan vidare till döttrarna Marika och Maud som 
1946 donerade Nordvik till Göteborgs stad för att bli vårdhem. Osborn Dicksons 
änka Inga (1883-1970), född Damkier, bodde på Vesta (475) från 1947 till 1957 och 
Nadeschda (495) från 1962 till 1970. 
 
I sitt äktenskap med Walter Dickson (1879-1909) fick Ellen Damkier (1882-1945) 
dottern Sonja (1909-2000) som gifte sig med Malte Barnekow (1904-77). Efter hans 
död gifte hon om sig med överstelöjtnant Otto Ankarcrona (1878-1943) och fick 
ytterligare tre döttrar: Helen (1912-77), gift Wennberg, Gullan (1915-), gift Juel samt 
Märta (1919-), gift Kuylenstierna. De hade Nunnekullen (26) som sommarbostad på 
Särö från 1918 till 1945 då döttrarna ärvde huset och ägde det till 1968 då det såldes 
till Gunnar Laurenius. 

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) 
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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. 
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. 
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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 
(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. 
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Alexander och Hedvig Keillers yngsta dotter Beatrice (1877-1962) gifte sig med Jacob 
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). 

Familjen Lyon 
John Hawks Lyon (1836-97), gift med Caroline Zachau (1839-1928), hyrde från 1858 
olika sommarbostäder på Särö, bl.a.  Göta (495) mellan 1867 och 1870. Han byggde  
Gövik (461) 1878. Efter hans död 1897 gifte Caroline Lyon om sig med August Röhss 
(1836-1904) och blev änka för andra gången 1904. Som änka bodde hon kvar på 
Gövik fram till 1915, då hon bytte bostad med sin dotter Alice (1869-1968) som var 
gift med James Keiller Jr. och flyttade till Fjellbo (6) där hon stannade fram till 1920. 
 
Johns och Carolines son Carl Hawks Lyon (1867-1935), bror till Alice och konsul, 
gifte sig med Dagmar Keiller (1868-1954), dotter till Alexander Keiller. 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. Nystroem hade tidigare varit gift med Gladys 
Heyman (1891-1946). Carl Hawks Lyon gifte om sig med Dolly Jackson (1881-1974) 
och de bodde i Lyons villa (377) i Bassängbacken från 1928 fram till Dollys död 1974. 
 
Innan giftermålet med James Keiller Jr. var Alice Lyon gift med Henrik Pripp (1861-
1921) som hon hade hade två döttrar med. Eina (1891-1961) var mångfaldig svensk 
mästarinna i tennis och gift med Carl Ekman (1883-1957). 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 Orla och Rolf  Ygberg och bodde där sommartid fram till sin död 1979. 

Familjen Krafft 
Gustaf Friedrich Krafft (1806-1902), inflyttad till Sverige från Tjeckien, gifte sig med 
Carin Prytz (1822-1922), dotter till Gustaf Rudolph Prytz och Catharina Broms. Krafft 
blev grosshandlare och tjeckisk konsul i Göteborg och lärde som sådan säkert känna 
både Friedrich Willerding och Leopold Schmidt. Det var också hans svärfar, ägare av 
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Vilhelmsberg i Örgryte, som sålde varmbadhuset till Anders Åkerman, Schmidts 
företrädare och förre ägaren av Särö. Mot den bakgrunden är det inte överraskande 
att Kraffts hyrde Munkekullen (12) av Schmidt mellan 1855 och 1859.  
Sonen Gustaf Krafft (1842-1935), gift med Ellen Lindberg (1855-1926), blev också 
grosshandlare och konsul i Göteborg. Han hyrde Röda stugan (508) från omkring 
1880 och köpte huset 1897 av sin kusin Carl Robert Prytz (1865-1938) som samma år 
förvärvat Särö och avstyckat egendomarna. Äldsta dottern Theta (1880-1968) ärvde 
Röda stugan (508) och bodde där som ogift fram till sin död 1968. Yngsta dottern Eva 
(1896-1979) bodde sedan i huset mellan 1968 och 1976 och Gustaf (1950-), son till Per 
och Ragnhild Krafft, från 1976 fram till 1985 då Röda stugan köptes av Ove Ekman, 
systerson till Eva Krafft. 
 
Ryttmästare Henning Krafft (1885-1965), Thetas och Evas bror, gifte sig 1919 med 
Kerstin Lindström (1884-1956) som skilt sig från Gunnar Setterwall och flyttade in 
hos henne på Åsen (447). När Kerstins barn, Åke och Brita Setterwall tog över Åsen 
1938 flyttades äldsta delen av huset till Hamra som bostad för Henning och Kerstin. 
Tio år senare flyttade de till Gransäter (61) och bodde där fram till 1958 då Kaj 
Franzén köpte huset. 
 
Henning Kraffts syster Vera (1883-1947) gifte sig med Hennings svåger Arnold Lind-
ström (1882-1964) och hade Täppan (310) som sommarbostad från 1914 till 1947. 
 
Hennings yngre bror Philip Krafft (1888-1963) gifte sig med Tyra Weinberg (1891-
1983) som 1933 ärvde Klinten (14) av sin far Carl-Gustaf. Där bodde de fram till 1963 
då sonen Per ”Putte” Krafft (1918-2007), gift med Ragnhild Hellgeson (1921-96), tog 
över huset. Putte och Ragnhilds söner Gustaf (1950-) och Peter (1952-) byggde 1986 
villor (507 och 506) på tomter avstyckade från Röda stugan (508). 

Familjen Lindström 
Grosshandlaren och ledamoten av stadsfullmäktige Julius Lindström (1825-1904), gift  
med Amanda Wahlgren (1826-70) och ägare av Nolhaga slott,  hyrde sommarbostad 
på Särö 1858-70. Hans son Carl-Erik Lindström (1851-1910) gifte sig med Augusta 
Montgomery (1855-1936) och hade Lindenhof (513) som sommarbostad mellan 1894 
och 1928. Alla deras fem barn hade sommarbostad på Särö: Gösta, Greta, Arnold, 
Kerstin och Bertil. 
 



8 
 

Gösta Lindström (1876-1952), direktör och ledamot av stadsfullmäktige, gifte sig med 
Kitty Wilson (1879-1930) vars far A. O. Wilson byggde villa (377) i Bassängbacken 
där de bodde från 1905 till 1925 då systern Kerstin övertog huset och tre år senare 
sålde det till Lyons. 
Kerstin Lindström (1884-1956) var först gift med Gunnar Setterwall (1881-1928), 
flerfaldig svensk mästare i tennis, som 1909 köpte det nyuppförda Åsen (447) strax 
väster om herrbadhuset.  När Kerstin gifte om sig med Henning Krafft 1919 övertog 
hon Åsen där de bodde fram till 1938 då äldsta delen av huset flyttades till Hamra 
och blev deras bostad fram till 1948. De flyttade då till Gransäter (61) och stannade 
där till 1958 då Kaj Franzén köpte huset. Kerstins barn, Åke och Brita Setterwall, tog 
över Åsen (447) 1938 och 1954 blev Brita (1912-2000), gift med Bertil Wallenberg 
(1903-57) ensam ägare av huset. 
 
Arnold Lindström (1882-1964) gifte sig med Henning Kraffts syster Vera (1883-1947) 
och hade Täppan (310) som sommarbostad från 1914 till 1947. 
 
Greta Lindström (1879-1957) gifte sig med överstelöjtnanten Fredrik Wachtmeister 
(1869-1950) och bodde på Havsvik (68) från 1913 till 1924, på Lindenhof (513) mellan 
1928 och 1949 samt på Glimt (312) från 1950 till 1958 då Lennart Holm köpte huset. 
Deras son Hans Wachtmeister (1912-96) gift med Maj Rystedt (1914-2001) bodde på 
Eksäter (24) från 1948 till 1972. 
Bertil Lindström (1885-1950), gift med Ingrid Forsberg (1891-1959), hade Gransäter 
(61) som sommarbostad från 1915 till 1918. 
 
Carl-Eriks bror, godsägaren Knut Ivar Lindström (1857-1925), var gift med Ellen 
Keiller (1866-1928) och hyrde Fjellbo (6) från 1922 till 1926. Deras dotter Ebba (1888-
1928) gifte sig med Sidney Holm (1884-) och hyrde Fjellbo (6) från 1930 till 1945. 

Familjen Prytz 
Släkten Prytz har spelat en framträdande roll i Särös utveckling. Grosshandlare 
Gustaf Rudolph Prytz (1776-1861), gift med Catharina (Carin) Broms (1789-1822) och 
ägare av Vilhelmsberg i Örgryte, sålde sitt varmbadhus vid Örgrytebäcken till 
Anders Åkerman, Schmidts företrädare och förre ägaren av Särö. Hans brorsdotter 
Hilda Prytz (1810-90) var gift med Olof Wijk (1786-1856), kommerseråd och riksdags-
man. 
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Gustaf Rudolphs son Carl-Gustaf Prytz (1819-1907) var ledamot av stadsfullmäktige 
och gift med Ida Mosén (1840-85), vars far var badläkare på Särö 1840-44. De hyrde 
sommarbostad på Särö från 1857, bl.a. Ekeliden (37) från 1861 till 1885. Carl-Gustaf 
skrev utförliga dagböcker och målade ett stort antal akvareller från Särö.  
 
Carl-Gustafs yngre syster Carin Prytz (1822-1922) gifte sig med konsul Gustaf 
Friedrich Krafft (1806-1902) och bodde på Munkekullen (12) mellan 1855 och 1859. 
Hans äldre syster Vilhelmina ”Mina” (1814-92) gifte sig med Johan Anders Falck 
(1792-1852) och fick två döttrar, Hilda och Hedvig, som gifte sig med bröderna James 
och Alexander Keiller. 
 
Det var Carl-Gustafs och Idas son  Carl Robert Prytz (1865-1938) som köpte Särö 
säteri när Särö AB försattes i likvidation 1897, lät stycka egendomen och sålde 
samtliga villor 1898. Brodern August Prytz (1867-1939) skrev boken ”Särö” (1930) och 
Björn Prytz (1887-1976), sonson till Carl-Gustafs bror, tobaksfabrikören  Adolf Prytz, 
blev VD för SKF och Sveriges envoyé i London under andra världskriget. 

Familjen Ewert 
Carl Henrik Ewert (1802-82) var borgmästare i Göteborg 1845-67 och hyrde sommar-
bostad på Särö från 1854 till 1971, bl.a. Nunnekullen (26) 1868-71. Brodern Christian 
Fredrik Ewert (1804-81) tillbringade också flera somrar på Särö och var badläkare 
1857. Hans sonson grosshandlaren Reinhold Ewert (1879-1948) var gift med Dagmar 
Carlander (1887-1974), byggde Furukulle (483) 1912 och bodde där fram till 1924 då 
brodern Harry Ewert (1882-1939) tog över huset som sedan var i familjens ägo till 
1969 då Peter Hansson köpte Furukulle.   
 
Dagmar Ewert hyrde sedan halva Stallgården (Alg 73) från 1945 till 1974 och sonen 
Herbert Ewert (1911-2003) från 1975 till 1988. Herbert hade  tidigare hyrt bl.a. 
Skogshyddan (2), Fridhem (490) och Billnerska villan (291). Dagmars far, Algot 
Carlander (1847-1910) som var häradshövding och ledamot av stadsfullmäktige, 
hyrde Skogshyddan (2) mellan 1880 och 1912. Hennes syster Maria (1879-1966) var 
gift med Karl Erik Hasselblad (1874-1942) och mor till Victor Hasselblad (1906-78). 

Familjen Hammarberg 
Riksdagsmannen och ledamoten av stadsfullmäktige Peter Hammarberg (1814-88), 
gift med Mary Barclay (1811-71) hyrde sommarbostad på Särö 1853 och 1864-71. 
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Deras dotter Mary Hammarberg (1849-1922) gifte sig med grosshandlaren James 
Leffler (1838-93) och arrenderade Beau Rivage (10) från 1873 till 1889 då Axel Jonsson 
tog över arrendet. 
 
Marys bror James Hammarberg (1847-96), som sin far riksdagsman och ledamot av 
stadsfullmäktige, gifte sig med ”Mina” Evers (1853-1924), dotter till Axel Evers och 
Charlotta Oterdahl. Efter makens död köpte ”Mina” Hammarberg Villa Flora (475) 
1898 och bodde där fram till 1924 då huset övertogs av dottern Ingrid Hammarberg 
(1895-1980) som gifte sig med Harry Keiller d.ä. (1870-1940). Hon sålde Villa Flora till 
Paul Göransson 1948. 
 
Ingrids äldre systrar Elisabeth och Helfrid bodde också på Särö. Elisabeth ”Tuttan” 
Hammarberg (1877-1962) gifte sig med majoren Oswald Kuylenstierna (1865-1932) 
och bodde på Lyckan (19) från 1899 till 1917. Deras dotter Cornelia (1897-1980) gifte 
sig med ambassadören Wilhelm Winther (1891-1983) och hade Fridhem (490) som 
sommarställe från 1939 fram till 1983 då barnen ärvde egendomen. Deras son, advo-
katen Christian Winther (1940-), gifte sig med Agneta Billner (1944-) och byggde ett 
sommarhus (324) på Särö 1986. 
 
Helfrid Hammarberg (1885-1975) var gift med Carl Kempe (1884-1967), VD för Mo & 
Domsjö och ägare till Ekolsund, och hyrde Fjellbo (6) 1926-27. Helfrid byggde 1936 
Thalatta (383) och 1939 övertogs det av sonen, konstnären Frans Michael Kempe 
(1911-78), gift med Ingrid Lithander (1911-) som bodde där året runt fram till 1969. 
Sedan tog brodern Stig Kempe (1912-87), direktör på Mo & Domsjö och gift med Ann 
Channer (1916-84), över Thalatta och bodde där från 1969 fram till 1987 då deras 
dotter Vivian Kempe (1944-) ärvde huset.  

Familjen Kjellberg  
Stadsmäklaren i Göteborg, Aron Kjellberg (1816-95), gift med Georgina Hebden 
(1825-75) hyrde Kullen (18) från 1856 till 1871. Hans halvsyster Julia (1818-59) var gift 
med tobaksfabrikören Adolph Prytz (1813-70). 
 
Carl Ossian Kjellberg (1825-91), riksdagsman och ledamot av stadsfullmäktige, var 
gift med Ingeborg Arnoldson (1829-85) och med sina tio barn hyrde de sommarbo-
stad på Särö från 1864, däribland Drottninghuset (157) från 1871 till 1880. Deras 
äldsta dotter Ingeborg (1851-1936) gifte sig med William Gibson IV (1848-1917) och 
bodde som änka i villa Florida (303) från 1917 till 1927. 
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Deras äldste son, bankdirektören Carl August Kjellberg (1853-1925) som också blev 
riksdagsman och ledamot av stadsfullmäktige, gifte sig med Eliza Gibson (1853-
1934), syster till William. Dottern Valborg (1880-1956) var först gift med Martin 
Levisson (1871-1915) och hyrde Gransäter (61) sommaren 1915. Efter hans död gifte 
hon om sig med advokaten Karl Westin (1873-1957) som tidigare var gift med Tor-
borg Carlsson och ägde Vallda säteri från 1917 till 1927. De hyrde f.d. kamrers-
bostaden (149) på Särö från 1934 till 1948. 

Carl Augusts yngre syster Hildegard (1854-1918) gifte sig med Harald Sternhagen 
(1846-1927), grosshandlare och ledamot av stadsfullmäktige. De hyrde Drottning-
huset (157) från 1880 och köpte 1901 Furuhöjd (504) av Ernst Krüger och bodde där 
fram till 1917 då fastigheten såldes till Dan Broström. 

Carl Augusts yngre bror, bankdirektören Jonas Kjellberg (1858-1942), hyrde Skogs-
hyddan (2) från 1912 till 1916 och hans son Carl Fridhem (490) 1934 och Eksäter 1935.  

Sigrid Kjellberg (1864-1938), yngre syster till Carl August och Jonas, gifte sig med 
Gustaf Åhlund (1852-1940), överste och ledamot av stadsfullmäktige.  De köpte 
Sandvik (454) 1908 och bodde där fram till 1926 då huset såldes till Elin Janson. 
Sigrids och Gustafs dotter Kerstin Åhlund (1891-1975) gifte sig med P.O. Westerberg 
och bodde bl.a. på Täppan (310), Eksäter (24) och Stallarhöjden (269). Brodern Nils 
Åhlund (1897-1993) bodde på Glimt (312) mellan 1947 och 1950. 

Carl Augusts yngste bror, professorn i medicin Knut Kjellberg (1867-1921), gift med 
Helga von Bahr (1870-1960), hade Göta (495) som sommarställe från 1911 till 1923. 
Hans sondotter Catherine (1943-) gifte sig med Axel Broms (1944-) som tog över 
Sandvik (454) efter sin mor Ragnhild 1978. 

Claes Kjellberg (1907-99), sonsons son till Carl Ossians bror John Kjellberg (1823-96) 
och gift med Ingid ”Kisse” Laurenius (1915-66), hade Lyckan (19) som sommarbostad 
från 1949 till 1999. 

 

Några äldre familjer till 
Det fanns ytterligare några välrenommerade sommargäster som etablerade sig på 
Särö på 1850-talet men endast i begränsad utsträckning följdes av söner och döttrar. 
Mendel E. Delbanco (1780-1862), ägare av Mölndals oljeslageri, byggde Ängsäter (27) 
1858. Hans son  Eduard Delbanco (1817-96), ledamot av stadsfullmäktige, tog över 
Ängsäter 1868 och bodde där fram till 1878. Eduards dotter Hanna Delbanco (1858-
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1925) gifte sig med Carl Leopold Leffler (1854-) och hyrde Göta (495) somrarna 1892-
1910. Deras dotter Daga Leffler (1884-1968) gifte sig med Fredrik Hallencreutz (1876-
1961) och hade Platån (497) som sommarbostad mellan 1918 och 1953. 
 
Bengt E. Dahlgren (1809-76), grosshandlare och ledamot av stadsfullmäktige, var gift 
med Anna Lisa Geijer (1814-76) och hyrde lägenhet i Paviljong 2 (498) mellan 1853 
och 1858. Han byggde Solsidan (38) 1857 där de bodde fram till 1876. Svägerskan och 
änkan Catharina Geijer (1807-1891) hyrde Eksäter (24) mellan 1866 och 1890. 
 
Grosshandlaren B. Thulin (1793-1864) hyrde undervåningen i Skogshyddan (2) från 
1857 och byggde nytt hus på Munkekullen (12) 1859. Hustrun Betty övertog arrendet 
1867 och förlängde det till 1878.  
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Familjer som etablerade sig på Särö 1860-1900 
Efter de äldsta familjerna som kom till Särö på 1850-talet etablerade sig ytterligare ett 
antal familjer under decennierna fram till sekelskiftet. Hit hör bl.a. familjerna 
Carlsson-Weijdling, Heyman, Jonsson, Lundström, Mark-Broström, Werner, 
Westerberg och Ygberg. 

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-
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dal (34) som sommarbostad på Särö 1894-1914 och byggde sedan Gröna Lund på 
Budskär. 

Familjen Heyman 
Elias Heyman (1829-89), professor och ledamot av stadsfullmäktige, hyrde sommar-
bostad på Särö i början av 1860-talet. Hans brorson Fredrik Heyman (1864-1915), gift 
med Henni Friedeberg (1870-1952), byggde Fredriksro (463) 1904 och bodde där fram 
till sin död. Hans änka bodde kvar till 1922 och sålde huset 1925 till W. Willumsen. 
Fredriks syssling August ”Agge” Heyman (1880-1960), gift med Elsa Albertz (1892-
1985) bodde på Ängsäter (27) från 1928 till 1960. Deras dotter Carin-Hilda gifte sig 
med Per-Olof Lindblom och köpte Göta (495) 1956.  
 
Elias kusin Alfred Heyman (1845-1917), gift med Alice Moss (1853-) hade Sjövik (433) 
som sommarbostad från 1902 till 1911. De ägde också Lyckan (19) samt tomterna 
Furulund (20) och Iwara (22). Deras dotter Gladys Heyman (1891-1946), gift med 
Gösta Nystroem (1890-1966), ärvde samtliga hus och tomter 1917. De byggde en 
ateljé på tomten Furulund (20) och bodde där från 1929 till 1946. Gösta Nystroem 
gifte om sig med Hella Lyon (1897-1990), byggde ut Furulund och Iwara och bodde 
kvar till sin död 1966 då de tre döttrarna Joy, Lilian och Mona ärvde Furulund och 
Iwara. 

Familjen Jonsson 
Grosshandlaren Axel Jonsson d.ä. (1844-1931), gift med Ragnhild Lundgren (1864-
1903), hade Beau Rivage (10) som sommarbostad från 1889 till 1931. De hade fem 
barn, Rut, Rolf, Folke, Axel och Frej, som växte upp på Särö. 
 
Rut Jonsson (1882-1938) gifte sig med majoren Hjalmar Atterbom (1880-1951) och 
deras son Per-Axel (1913-82), gift med May Bartoft (1912-99), bodde i Lindenhof (513) 
som morfadern köpt 1937 från 1950 till 1977. Huset var samtidigt kontor för det 
företag, Pan Nordic, som Per-Axel drev. 
 
Rolf Jonsson (1883-1965) var konstnär, målade framför allt porträtt, och gift med 
Annie Pryne (1894-1965). De hade  Rollebo (348) som sommarbostad från 1905 till 
1965. Deras dotter Ragna-Lena (1914-89) gifte sig med sjökaptenen Stig Weibull 
(1907-97). 
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Folke Jonsson (1886-1961), generalkonsul och gift med Olga Dawson (1890-1978), 
byggde först villa Florida (303) och bodde där fram till 1917 då de flyttade till det 
nybyggda Lysholmen där deras nio barn växte upp. Äldsta dottern Anita (1910-2002) 
gifte sig med Sven Hansson (1902-70), direktör och son till Elof Hansson (1869-1955) 
som byggde Munkekullen II (477) 1918 och bodde är fram till 1955 då hans änka 
Marianne (1886-1974) tog över huset och stannade där till sin död 1974. 
 
Sven och Anita Hansson hade Särås (17) som sommarbostad från 1939 till 1944 då 
huset brann ned. Under några hyrde de Nordvik (45) och Ekebacken (47) och köpte 
sedan Solsidan (38) 1947 där de bodde på somrarna fram till sin bortgång. Deras 
söner Peter (1935-2010), gift med Eva Hallin (1939-), köpte Furukulle (483) 1969 och 
Kenneth (1939-), gift med Maud Bruhn (1941-), köpte Älvaliden (503) 1974. 
 
Folke Jonssons dotter Mary (1913-2000) var gift med Gunnar Laurenius (1912-2003) 
som gifte sig andra gången med Get Kreüger (1917-2004) och bodde från 1966 till 
1968 på Talludden (79) som han tog över från sin mor Anna (1882-1973) och på 
Nunnekullen (26) från 1968 fram till sin död.  
 
Folkes bror Axel Jonsson d.y. (1888-1950), generalkonsul och VD för Svenska Ameri-
kalinjen, var gift med Sigyn Janson (1894-1934), dotter till Dan Broströms syster Elin 
Janson (1871-1945) som hade Sandvik (454) som sommarbostad från 1926 till 1945. 
Axel Jonsson bodde på Kartene (247) från 1917 till 1950. Fyra av deras barn bodde på 
Särö: Ingela, Ragnhild, Åke och Maud. 
 
Ingela ”Ping” Jonsson (1916-89), först gift med Göran von Essen (1911-2001) och 
sedan med Alexander Keiller (1907-76), hade Ekebacken (47) som sommarställe från 
1950 till 1975.  Hennes son Carl von Essen (1936-), gift med Lena-Brita Löwen (1937-), 
köpte Ugglevik (Gun 8) 1968 av Margareta Hallencreutz som samma år ärvt huset av 
sin mor Thea Werner. 
 
Ragnhild Jonsson (1917-2007),gift med kommendörkapten Stig Broms (1907-78), 
hyrde Lyckan (19) och Eksäter (24) några år i mitten av 1940-talet innan hon ärvde 
Sandvik (454) 1946 av Elin Janson. Sonen Axel Broms (1944-), gift med Catherine 
Kjellberg (1943-), tog sedan över Sandvik efter sin mor 1978. Dottern Anita Broms 
(1942-), gift med Magnus Unger (1942-), övertog intilliggande huset (476) 1978 som 
modern också ärvt. 
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Åke Jonsson (1919-), ambassadör i Geneve och gift med Gunnel Sahlin (1924-), ärvde 
Kartene (247) av sin far 1950 och bodde där fram till 1974. Maud Jonsson (1926-99), 
gift med Bertil Uhlén (1921-2001), ärvde Boogie Woogie (445) av sin far 1950. 

Axels yngre bror Frej Jonsson (1893-1978), direkör och gift med Inger Smedmark 
(1894-1974), ärvde Beau Rivage (10) av sin far 1931 och bodde där fram till sin död. 

Familjen Lundström 
Carl David Lundström (1809-79), grosshandlare och ledamot av stadsfullmäktige, 
gift med Malin Bergman (1816-67), hade Ekudden (170) som sommarställe från 1875 
till 1880. Hans sondotter Dagmar Lundström (1867-1932) var gift med statsministern 
Carl Swartz (1858-1926) och deras son Erik Swartz (1887-1963) var första gången gift 
med Elsa Jacob (1890-1987) och de hade sonen Carl-Reinold Swartz (1914-96), taxe-
ringsintendent. Elsa Swartz byggde Tallbo (425) 1932 och bodde där fram till 1978. 
Hennes morfar, grosshandlaren Herrman Henriques (1815-64), hyrde Solbacken (15) 
från 1857 till 1865. 
 
Carl Davids son David Lundström (1847-1924) var gift med Hilda Prytz (1854-1933) 
och deras son Einar Lundström (1877-1917) byggde 1915 Clasegården (320) som 
såldes vid hans bortgång och kom i Gustaf Clases (1891-1969) ägo 1919. Hans änka 
Birgit Clase (1895-1998) som blev 103 år överlät fastigheten till sin sonson Carl Göran 
1979 men bodde kvar på Clasegården ytterligare några år. 

Familjerna Mark och Broström 
Grosshandlaren August J:son Mark (1848-1900), först gift med Alma Holming (1848-
79) och därefter med Sophie Uggla (1862-1911), hade Solsidan som sommarbostad 
från 1890 till sin bortgång 1900.  
 
Hans son i första äktenskapet, Bror-Gustaf ”Gigge” Mark (1876-1921) gifte sig med 
Anna Laurenius (1882-1952) och bodde på  Havsvik (68) somrarna 1905 och 1906 och 
på Solsidan (38) från 1916 till 1918. Dottern Eva Mark (1908-40), gift med Ivan Bratt 
(1878-1956), hade Nadeschda (495) som sommarbostad från 1936 till sin död 1940 då 
modern Anna tog över huset. Systern Kerstin ”Dette” Mark (1913-89) gifte sig med 
Harry Keiller (1911-2002) som hade Sjöstugan (416) som sommarbostad sedan 1941. 
1968 köpte hon Nallehöjd (465) och bodde där fram till sin död 1989 då dottern Eva 
(1944-2003) tog över och byggde nytt hus.  
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Augusts dotter i andra äktenskapet, Ann-Ida Mark (1882-1965), gifte sig med skepps-
redaren och statsrådet Dan Broström (1870-1925). De hade Havsvik (68) som som-
marbostad från 1906 till 1913 och 1917 flyttade de in på nybyggda Furuhöjd (504) där 
Ann-Ida bodde fram till sin bortgång 1965 då yngsta dottern Margareta (1917-67) tog 
över huset. Hennes fem barn med Karl Moseby (1918-63) ärvde sedan Furuhöjd 1967. 
 
Margaretas syskon bodde också på Särö. Kerstin (1907-94) gifte sig med Erik Wijk 
(1906-80) och bodde på  Berghem (499) mellan 1935 och 1951. Brita (1909-72) var 
fjärde gången gift med Harry Keiller (1911-2002) som ägde Sjöstugan (416) sedan 
1941. Dottern Veronica (1950-), gift med chiropraktorn Sten Magnusson (1950-), 
köpte Ekebacken (47) 1975. 
 
Skeppsredare Dan-Axel Broström (1915-76), gift första gången med Ulla Holm (1918-
93), ägde hus (395) vid Bassängbacken från 1945 till 1976, då tredje hustrun Heidi 
Boyce (1939-) ärvde huset. Sonen Dan (1943-), gift med Ursula Salén (1945-), bodde i 
hus (478) intill Furuhäll (292) mellan 1973 och 1975. Ursula tog sedan över neder-
våningen i Gransäter (61). 
 
Dan-Axels faster Elin Broström (1871-1945), gift med Albert Jansson (1860-1926), 
köpte 1926 Sandvik (454) och bodde där fram till sin död då huset övergick till 
dotterdottern Ragnhild Broms. Elins dotter Sigyn Jansson (1894-1934) som var gift 
med Axel Jonsson hade Kartene (247) som sommarbostad från 1915 till sin död. 
 

Familjerna Werner och Weibull 
Carl Edward Werner (1847-1901), gift med Olga Green (1855-1915), bodde på Hvilan 
(Gun 8), sedermera Ugglevik, från 1884 till sin bortgång och hans änka fram till 1915. 
Deras son Bror Werner (1875-1960) tog sedan över Hvilan och hyrde ut det till sin 
syster  Lilly Werner (1885-1932), gift med Johannes Weibull (1874-1941), från 1916 till 
1922. Själv bodde Bror som var gift med Thea Pettersson (1882-1968) i ”Spetsiga 
taket”, ett litet hus intill Hvilan, innan husen revs 1922 och ett nytt hus uppfördes där 
de bodde fram till 1964.  
 
Brors dotter Margareta Werner (1921-99) gifte sig först med Kjell Billner (1919-71) och 
sedan med Dag Hallencreutz (1907-62) som 1937 byggde ett hus (440) på Utsikts-
vägen där hon bodde fram till 1999. Margaretas dotter, Agneta Billner (1944-), gifte 
sig med Christian Winther (1940-) och byggde ett sommarhus (324) på Särö 1986. 
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Lilly och Johannes Weibulls tre barn bodde också på Särö. Sjökapten Stig Weibull 
(1907-97) som först var gift med Rolf Jonssons dotter Ragna-Lena (1914-89), därefter 
med Astrid Holmberg (1902-69) och sist med Gullan Clase (1921-85) bodde på Vår-
littaklätt (111) från 1959 fram till sin död 1997. Gertrud Weibull (1908-99) gifte sig 
med sjökapten Bo Bille (1906-85) och hade Båtbacken (Gun 45) som sommarbostad 
från 1958 till 1989 då sonen Sven Bille (1942) som 1970-88 bott på Brovik (Alg 125) tog 
över och byggde nytt. Hugo Weibull (1914-), gift med Ann-Marie Hedvall (1923-), 
hade sommarbostad på flera ställen, bl.a. Munkekullens f.d. stall (219). 

Familjen Westerberg 
Johan August Westerberg (1836-1900) var en framstående arkitekt och ritade bl.a. 
Jonsereds herrgård och posthuset i Göteborg. På Särö ritade han Eksäter (24) och det 
första Berghem (499). Han gifte sig med Jemima Anderson (1842-1915) och bodde 
1870-72 på Berghem (499), 1890-91 på Solbacken samt 1895-1915 på Eksäter (24).  
 
Hans son Oswald Westerberg (1868-1934) var också en framgångsrik arkitekt och 
ritade många av Särös villor, bl.a. Solliden (57), Stallarhöjden (269), Åsen (447), 
Munkekullen (477) och Furuhöjd (504). Han bodde på Stallarhöjden (269) från 1905 
till 1934.  
 
Oswalds äldre syster Olga (1867-1940) gifte sig med Gustaf Bratt (1859-1909) och 
bodde på  Solbacken (15) mellan 1891 och 1917. Deras dotter Mona Roth (1902-88) 
skrev boken "Särösomrar" 1964. Oswalds yngre syster Helga (1874-1957) gifte sig 
med kompositören Wilhelm Stenhammar (1871-1927) och hyrde bl.a. Lilla Klev som 
sommarbostad. 
 
Oswalds bröder  ”Egge” och ”Pelle” hade också sina sommarställen på Särö. Egmont 
Westerberg (1881-1922) bodde på Eksäter (24) från 1915 till 1923 och P.O. Westerberg 
(1885-1951) på Täppan (310) 1913-14, på Solbacken (15) från 1917 till 1922, på Eksäter 
(24) mellan 1923 och 1935 samt på Stallarhöjden (269) från 1935 till 1954. Han var gift 
med Kerstin Åhlund (1891-1975), dotterdotter till Carl Ossian Kjellberg.  
 
Deras dotter, Marianne (1913-), gift med Kjell Möller (1915-1974), bodde på Stallar-
höjden (269) från 1954 till 1982 då sonen Christian tog över huset fram till 2007. 
Mariannes bror Johan ”Buppa” Westerberg (1916-97), gift med Karin Glimstedt 
(1924-), bodde i huset (337) intill Stallarhöjden från 1954 till 1982 då döttrarna 
Suzanne (1951-) och Görel (1953-) tog över det. 
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Familjen Ygberg 
Grosshandlare Hans Ygberg (1856-1917) ägde Särö från 1898 till 1917 och var gift 
med Anna Maria Hertz (1864-1948). Han lät flytta ett hus från Kapellplatsen till 
Stallbacken på Särö, Solhem (148) där de bodde från 1899 till hans bortgång då 
sonen, advokat Rolf Ygberg (1888-1977) som var gift med Lilla Jansson (1899-1978) 
övertog huset och bodde där fram till 1950 då de flyttade till Hannebacka. Deras 
dotter Lillemor ”Lill” (1923-), gift med läkaren Bengt Kumlien (1913-), lät flytta ett 
hus från Dalarna till Särö, Kattlassa (468) och Fjällnissagården (469) där de bodde 
från 1952 till 1971. 
 
Rolfs bror, arkitekten OrlaYgberg (1886-1935), ritade ett tiotal byggnader på Särö, 
bl.a. Lokmannahemmet, sedermera Säröhus (441), Clasegården (320), Stenstugan 
(355) och Ekstugan (366) i Västerskog, Furukulle (483), Täppan (310) och Glimt (312). 
Tillsammans med brodern byggde han Stenstugan 1910 som de ägde fram till 1919 
då Jean-Victor och Karin Pellerin förvärvade och byggde ut huset. 

Familjen Wernle 
Familjen Wernle ägde Särö från 1666 till 1754. Det var ägaren av Vallda frälsegård, 
befallningsmannen Marcus Larsson, som köpte frälsehemmanet Särö 1666 av Hans 
Makléer, f.d. officer vid engelska flottan och ägare till Gåsevadholm. Samma år avled 
Marcus Larsson och gårdarna ärvdes av hans dotter Elisabeth som var gift med 
Michael Wernle, inspektor över fyrarna på väst- och sydkusten. 
 
Några år senare dog Michael Wernle och änkan gifte om sig med presidenten och 
burgreven i Göteborg, Gerhard Leijoncrantz som 1669 lyckades utverka säterifrihet, 
dvs. skattebefrielse, för Särö. Nu byggdes också säteriet och 1670 kunde herrskapet 
flytta in i den nya säteribyggnaden. Elisabeth Wernle-Leijoncrantz avled 1678 och 
hennes make 1684. 
 
Säteriet övertog 1685 av Elisabeths syster Catharina Wernle som var gift med 
justitiepresidenten Gabriel Spalding som avled 1687.  Catharina avled 1690 i 
skörbjugg och 1698 övergick Särö till sjötullsinspektören i Göteborgs och Bohuslän, 
Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, som var gift med Catharinas syster Anna 
Wernle. När Anna dog 1708 övergick Vallda och Särö säteri till brodern och vice-
amiralen Marcus Wernle som adlades på grund av faderns och farfaderns förtjänster. 
Han var gift med Catharina von Rosenfelt Reimers, kallad ”Amiralskan” och 
synnerligen populär på Vallda och Särö. 
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När Marcus Wernle avled 1710 flyttade änkan till Vallda och Särö övergick till 
överste Georg Christoffer Witting som var gift med Christina Elisabeth Wernle, 
syster till Marcus. Vallda säteri såldes 1725 till överste Axel Rutenskiöld och 
”Amiralskan” flyttade tillbaka till Särö. Efter hennes död 1749 övertogs Särö av 
viceamiralens son, kapten Werner Michael Wernle som 1755 avflyttade till gården 
Klev. 1754 lämnade släkten Wernle Särö då gården pantförskrevs till supercargeuren 
i Ostindiska Kompaniet, Sven Norman. 

Familjerna Otterdahl och Åkerman 
Innan badortsepoken och Leopold Schmidt tog över Särö ägdes säteriet av familjerna 
Otterdahl och Åkerman mellan 1772 och 1847. Det var änkefru Johanna Christina 
Otterdahl som 1772 köpte Särö säteri av supercargeuren i Ostindiska Kompaniet, 
Sven Norman. Hon var född Böker och gift med handlanden Philip Otterdahl (död 
1753) av den från mitten av 1600-talet välkända släkten uppkallad efter stadsdelen 
Otterhällan i Göteborg. Efter hennes död 1786 ärvdes säteriet av sonsonen Philip 
Otterdahl (1757-1803) som var ogift och drev gården fram till sin död. 
 
Sedan övergick Särö 1804 till landssekreteraren i Göteborg, Fredrik Magnus Åker-
man (1754-1830) som var gift med Ingeborg Otterdahl (1761-1825), syster till Philip. 
Efter hans död 1830 övertogs gården av sonen grosshandlaren Anders Helmich 
Åkerman (1791-1869). Hans hustru beskrivs av Prytz som ”den glada och musika-
liska Jeanna Elisabeth Åkerman (1798-1859), född Bauck, blev den ledande själen i 
alla de toner, som denna tid ljödo på Särö.” 
 
Niclas Otterdahl (1831-89), sonson till Ingeborg Åkermans bror med samma namn, 
gifte sig med Alexander Keillers dotter Mary (1834-1912) och hyrde sommarbostad 
på Särö från 1856 till 1869. Hans systerdotter ”Mina” Evers (1853-1924) gifte sig med 
James Hammarberg (1847-96) och bodde som änka i Villa Flora (475) från 1898 till sin 
död 1924.  
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1850-59 
Friedrich Willerding  1851-52  Lindenhof (513) 
  1853-61  Paviljong 1 (498) 
James J:son Dickson  1852-85  Lindenhof (513) 
Peter Hammarberg  1853, 1864-71 ? 
Bengt Erland Dahlgren  1853-58  Paviljong 2 (498) 
  1857-76  Solsidan (38) 
Axel Dickson  1854-70  ? 
Aron Kjellberg  1856-71  Kullen (18) 
Gustaf F. Krafft  1855-59  Munkekullen (12) 
B. Thulin  1855-57  Skogshyddan (2) 
  1859-78  Munkekullen (12) 
Niclas Oterdahl  1856-69  ? 
Robert Dickson  1857-66  Skogshyddan (2) 
Edwin Willerding  1857-70  ? 
James Keiller Sr  1858-71  ? 
  1877-85  Diana (28) 
  1886-89  Solsidan (38) 
  1894-26  Furuhäll (292) 
Julius Lindström  1858-70  ? 

Mendel Elias Delbanco  1858-68  Ängsäter (27) 

1860-69 
Carl Gustaf Prytz  1861-85  Ekeliden (37) 
Catharina Charlotta Geijer  1866-90  Eksäter (24) 
John Hawks Lyon  1867-70  Göta (495) 
  1878-15  Gövik (461) 
Eduard Delbanco  1868-78  Ängsäter (27) 
Carl Henrik Ewert  1868-71  Nunnekullen (26) 

1870-79 
August Carlsson   1870-71  Göna stugan (30) 

1872-35  Berghem (499) 
J. A. Westerberg   1870-72  Berghem (499) 
    1890-91  Solbacken (15) 
    1895-15  Eksäter (24) 
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Carl Ossian Kjellberg   1871-80  Drottninghuset (157) 
Axel Prytz    1871-75  Göta (495) 
Sten Helling Sr   1872-78  Kullen (18) 
    1879-85  Munkekullen (12) 
    1886-21  Ängsäter (27) 
James Leffler   1873-88  Beau Rivage (10) 
Carl David Lundström   1875-80  Ekudden (170) 

1880-89 
Alexander Keiller   1880-19  Ekudden (170) 
Gustaf Krafft   1880-35  Röda stugan (508) 
Algot Carlander   1880-12  Skogshyddan (2) 
Harald Sternhagen   1880-??  Drottninghuset (157) 
    1901-17  Furuhöjd (504) 
Carl E. Werner   1884-16  Ugglevik (Gun 8) 
James F. Dickson   1885-94  Lindenhof (513) 
Carl Hawks Lyon   1886-02  Munkekullen (12) 
Henrik Westin och Margret Gibson  1886-87  Ekeliden (37) 
    1894-99  Vesta (475) 
Axel Jonsson   1889-31  Beau Rivage (10) 

1890-99 
Gustaf F. och Olga Bratt   1890       Ekeliden (37) 
    1891-17  Solbacken (15) 
August J:son Mark   1890-02  Solsidan (38) 
Hjalmar Weijdling   1894-14  Ekedal (34) 
O. W. Carlström   1894-08  Särås (17) 
Carl-Erik  Lindström   1894-28  Lindenhof (513) 
Carl-Gustaf Weinberg   1895-33  Klinten (14) 
James Hammarberg   1898-24  Flora (475) 
Oswald Kuylenstierna   1899-17  Lyckan (19) 
Hans L. Ygberg   1899-17  Solhem (148) 

1900-10 
Charlotte Willerding   1901-28  Kullen (18) 
Theodor och Helfrid Willerding  1902-39  Munkekullen (12) 



23 
 

Alfred och Alice Heyman  1902-11  Sjövik (433) 
James Keiller Jr   1903-15  Fjellbo (6) 
    1915-68  Gövik (461) 
Fredrik och Henni Heyman  1904-22  Fredriksro (463) 
Bertil och Sigrid Wijk   1904-49  Wijkagården 
Karl och Torborg Westin  1904-??  Solbergagården 
Oswald Westerberg   1905-34  Stallarhöjden (269) 
Caroline Wijk   1905-18  Solliden (57) 
Erik Gustaf Lindström   1905-25  (377) 
Bror-Gustaf Mark   1905-06  Havsvik (68) 
    1916-18  Solsidan (38) 
Dan Broström   1906-13  Havsvik (68) 
    1917-65  Furuhöjd (504) 
Oscar Dickson   1907-19  Nordvik 
Gustaf och Sigrid Åhlund  1908-26  Sandvik (454) 
Gunnar och Kerstin Setterwall  1909-38  Åsen (447) 
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