
 

 

 

 

 

Leopold Schmidt, född den 29 juli 1808 i Altenburg i Thüringen, död den 26 december 1877 
på Särö, var en tysk-svensk apotekare och ägare till Särö. Han spelade en viktig roll i 
utvecklandet av denna ö till en populär och fashionabel kurort. Leopold verkade 
ursprungligen som apotekare i Meerane i Sachsen. 

Tillsammans med sina bröder Ewald och Herman Schmidt invandrade Leopold Schmidt 1835 
till Sverige. Bröderna köpte Slottet i Partille medan Leopold tog över Maleviks gård och gifte 
sig med Albertina Wennberg, jungfru från Hagryd i Malevik. 1847 sålde han Malevik och 
inköpte istället Särö egendom. Särö hade redan under den föregående ägaren Anders Helmich 
Åkerman inrättats till kur- och badort, och under Schmidts tid vidareutvecklades denna 
verksamhet snabbt ytterligare. Leopold Schmidt lät bland annat inrätta ett kurhotell med 
restaurang och uppförde två stycken kallbadhus, ett varmbadhus och ett antal villor som 
badgästerna kunde hyra. Leopold skötte badorten på ett patriakaliskt vis och det var under 
hans tid som mer bemärkta Göteborgsfamiljer började bygga sig egna villor på Särö. Leopold 
tilldelades Konung Oscar I:s enskilda medalj, Memoriae Pignus i guld av 8 storleken.  

I Post och Inrikes Tidningar den 5. 10. 1857 stod att läsa:  

"H. M. Konungen har förärat egaren till Särö, hr Leop. Schmidt, en medalj i guld af åttonde 
storleken ( "Memoriae Pignus" ) att i blått band bäras på bröstet, till minne af H. M:ts höga 
belåtenhet med hr Schmidts anordningar vid Särö i anledning av H. M:ts vistande därstädes 
innevarande år." 



Leopold gifte sig med Maria Albertina Wennberg och tillsammans fick de 8 barn. Albertina 
föddes 1821 i Göteborg och växte upp på Hagryd 1 i Malevik. Hennes föräldrar var Peter 
Wennberg (1784-1866) och Anna Margareta. 

Emma, William, Leopold, Theodor, Bertha, Anna, Johann G. och William. Endast Emma 
Leopold och Johann G uppnådde vuxen ålder. 

• Emma gifte sig med sin kusin Ewald Schmidt på Partille 
• Leopold gifte sig med Charlotte Santesson 
• Johann emigrerade till Nya Zeeland och gifte sig med Catherine Dingwall 

Enligt rikstidning (Nya Daglig Allehanda) utgiven den 28 december 1877 står bla. om 
Leopold. 

”Tusentals personer inom och utom vårt land, hvilka sökt rekreation och helsa å det 
hafomslutna, skogiga Särö, skola helt visst i vänligt minne bevara dess originelle, men 
outtröttligt välvillige och tillmötesgående egare och badintendent.”  

Vidare går att läsa i samma dödsannons att: 

”Redan Oscar I tilldelade Schmidt ett af en guldmedalj bestående vedermäle, erkännande 
gagnelig verksamhet och medborglig förtjänst” 

Vid uppförandet av Släps kyrka 1852-1853 anlitades Leopold för att ombesörja de sjöväga 
transporterna av kalk till bygget. Leopold Schmidt drev Särö till 1877 då han avled 26 
december samma år. Han ligger begravd på Släps kyrkogård tillsammans med sin hustru 
Albertina Wennberg.   

 


