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Förord
Under min barndom i Tjörnarps socken i Skåne talade min mor gärna om sina
värmländska anor. Hon hade tidiga minnen från Filipstad och senare minnen från
besök i Bäckhammarstrakten. Hon berättade att hon härstammade från vallonsläkten
Birath. I hennes fotoalbum fanns bilder från hennes besök 1922 på Holmtorp nära
Bäckhammar, där hennes far bodde i sin ungdom. Min mor dog 1984 och mitt intresse för att ta reda på hennes anor kom först senare. Men den första kunskapen om
dessa anor kom från henne. Min kusin Siv är den från den närmaste släkten som
sedan givit mest information.
Bland källorna i övrigt spelar naturligtvis kyrkböcker och befolkningsdatabaser
den största rollen.
Huvudmannen för släkten Birath inom Sällskapet Vallonättlingar, Hans Hanner,
har försett mig med en mycket omfattande släktsammanställning, som en grupp inom
Birathsläkten arbetat fram t o m 1994. Mina uppgifter om släkten Birath kommer
därifrån.
Bergsingenjör Christian Ulff, verksam inom Degerfors hembygdsförening, har
hjälpt mig med information om och bilder på Hållunda soldattorp, där min morfars far
blev soldat, trakten däromkring och mycket annat, däribland historien kring det
järnbruk, Lidefors, där min morfars farfar var smed.
Min mors kusin Svea Bäck i Kristinehamn har berättat om släkten. Det har också
Siv Karlsson, hustru till en annan kusin till min mor, Martin Karlsson i Björneborg.
När jag tog kontakt med Visnums hembygdsförening i Bäckhammar visade det sig
att ingen direkt nedstigande ättling till min morfars syskon fanns kvar på orten. Det
var Bo Axelsson i Visnum, som gav detta besked. Men det visade sig att Bo hade
släktförbindelser med våra släktingar och jag är mycket tacksam för den hjälp han
har lämnat.
Senare har jag fått kontakt med Thomas Jansson från Kristinehamn. Thomas är
barnbarn till Edith, den näst yngsta i syskonskaran. Han har försett mig med mera
uppgifter, framför allt om Ediths och Tages familjer. Jag har också fått ytterligare
fotografier av släkten av honom.
Första gången jag gjorde denna släkthistoria färdig var i december 2004. Sedan
fick jag mera fakta, främst från Thomas Jansson. De lades in 2008. Efter ett besök i
trakten sommaren 2009 gjordes denna ”Version 3” i februari 2010.
Jag har skrivit detta främst med tanke på mina egna ättlingar och andra ättlingar
till min morfar, Emil Holm. Därför är skildringen av vår gren mera detaljerad.
För övriga släktgrenar har framställningen blivit ganska kortfattad och jag har
undvikit att i denna skrift lämna ut annat än födelsedata på nu levande personer med
undantag av min egen gren av släkten. Jag skriver dock gärna ut olika släkttavlor,
med de uppgifter jag har, till dem som önskar.
Mina uppgifter beträffande morfars syskons ättlingar har dock stora luckor. Det
har blivit en mycket stor släkt, och jag själv bor ju långt ifrån den trakt i Värmland,
där de flesta har bott och många bor kvar.
En del av uppgifterna i släkttabellerna, som gjorts för några år sedan, är säkert
numera inaktuella. Jag har inte haft möjlighet att kontrollera dem när detta skrivs.
Tjörnarp, Skåne i februari 2010.
Hans Ivar Svensson, Kyrkbyn 208, 240 40 Tjörnarp.
aghis@tele2.se

0451-62014
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Sydöstra Värmland och västra Närke, trakten där Johan Emil Holm växte upp och hans närmaste
förfäder kom ifrån. Många av hans syskon och syskonbarn stannade kvar i denna trakt.
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Min morfars släkt och anor
Inledning
Min morfar hette Johan EMIL Holm och föddes i Nysunds socken på gränsen
mellan Värmlands och Örebro län 1869. Egentligen var han av gammal vallonsläkt
och hans förfäder var järnbruksarbetare. Min morfars far hette från början JOHAN
Wilhelm Birath, men hade bytt till efternamnet Holm då han blev soldat. Hans företrädare på soldattorpet hette nämligen Holm. Birath är det gamla vallonnamnet, som
då burits av en vallonsmedsläkt i ett par hundra år i Sverige. Birathsläkten är fortfarande en stor vallonsläkt.

Järnframställning i gamla tider
Järn har varit en svensk exportprodukt sen urminnes tid.
På 1600-talet kom de mellansvenska gruvorna att få stor
betydelse i samband med att Sverige blev en stormakt.
Framställningen av smidbart järn från malm bestod i
princip av två moment: Framställning av tackjärn ur järnmalm i hyttorna, masugnarna och omvandling av tackjärn till
smidbart järn i bruken, hammarsmedjorna. För båda
momenten behövdes stora mängder träkol. Tillgången till
skog var begränsande. Vattenkraft var också begränsande.
Både masugnar och bruk behövde kraft till stora mekaniska
blåsbälgar. Bruken behövde dessutom kraft för de stora
hamrarna. Masugnar och bruk placerades därför vid forsar.
Slutprodukten var oftast stångjärn. En del järn
bearbetades vidare till olika produkter, t ex spik.

Stångjärnshammare enligt en
teckning från 1700-talet.

De svenska vallonerna
Folket i östra Belgien kallas fortfarande valloner och talar franska. I början av 1600-talet hade
nuvarande Nederländerna - Belgien blivit tekniskt och kulturellt ledande i Europa. I östra Belgien
bearbetades stora järnmalmsfyndigheter. I början av 1600-talet stördes dock verksamheten av krig och
det blev arbetslöshet.
Från området kom Louis de Geer, en affärsman som var född i Liege. Från och med ca 1610
gjorde han affärer med svenska kronan, som var invecklad i stora krig. Detta ledde till att han snart tog
hand om en stor del av den svenska järntillverkningen. För att utveckla den tog han in yrkesmän från
sin hembygd. De flesta torde ha haft kontrakt på några år, men många kom att stanna för gott. Detta är
de svenska vallonsläkternas ursprung.
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Vallonsmederna och vallonbruken
Vallonerna sysselsattes inom alla moment av järnframställningen. Somliga skötte masugnar,
andra framställde träkol men mest blev de kända som smeder i hammarsmedjorna. Vallonsmidet där
var en speciell teknik.
Kända stora vallonbruk är t ex de uppländska Löfsta och Österbybruk. Men de flesta enheterna
var små. Man utnyttjade även små vattendrag och låga fallhöjder. Därför finns det väldigt många
ruiner efter gamla järnbruk, hammarsmedjor, i bäckar och åar i Bergslagen.
Organisationen var strikt fastställd genom skråregler. Chef för en hammare var mästaren,
mästersmeden. ”Mästersven” var under lång tid en titel för de smeder som stod närmast under i rang.
Mästersmeden var inte bara ansvarig för arbetet utan också för de anställdas logi och kost och hade
ofta ogifta arbetare som inneboende.
Smedyrket gick ofta i arv inom släkten. Under ett par århundraden träffade man på ett stort antal
vallonnamn bland hammarsmederna. Alla var dock inte valloner. Man stöter på tyska namn och många
tydligt svenska namn.
Även om man ärvde yrket, stannade man ofta inte på samma plats. På de små bruken var det inte
alltid plats för nytt folk. Smederna flyttade därför ofta mellan bruken.

Släkten Biraths ursprung
Birath är inget ursprungligt vallonnamn. Man har inte funnit det i vallonernas
hemtrakt. En svensk vallonforskare, Bertil Kjelldorff, har kommit fram till att ”Birath”
sannolikt är omskrivning av namnet Pira, som var det ursprungliga. En präst har
kanske hört fel och Pira kan ha blivit Birath, som i vissa gamla handlingar f ö stavats
på många olika sätt: Birhaat, Bierhaus, Birhatt, Byrhatt, Byrat, Birat m m.
Bertil Kjelldorffs rön är i sammandrag: En smedmästare Jean Pira skrev kontrakt
för sig och två drängar i Liege i nuvarande Belgien 1626 för arbete i Sverige. Här i
landet tycks han ha flyttat runt bland järnbruken, och spåren är inte helt säkra. Han
dog 1679-07-14 i Österbybruk i Uppland och begravdes där i Films socken. Detta bör
vara vår belgiske stamfader. Jean hade sonen Johan, som sannolikt är den man som
senare skrevs som Johan Birath. Jean hade också sonen Regau Pira/Pierard, dottern
Catarina Pira och sonen Nicolas Pira.
Troligen är det den nämnde sonen Johan Birath som enligt dödboken dog på
Godegård i Östergötland 1690 och som då angavs vara född 1620, d v s sannolikt i
Belgien. Godegård är ett gods, som hade ett järnbruk och ägdes av Louis de Geer. Det
ligger i närheten av Finspång, vars bruk också drevs av de Geer. Johan Birath var
hammarsmed på Godegård men hade tidigare verkat på ett antal bruk i t ex Uppland,
Västmanland och Närke.
Johan hade sönerna Johan och Erich Birath. (Både namnen Johan och Erik
återkommer senare ofta inom Birathsläkten).
Under de närmast ca 150 åren fick släkten Birath stor spridning. Störst koncentration tycks den ha fått inom området västra Närke – sydöstra Värmland – nordöstra
Västergötland.

Våra Birath-anor
Vår gren av släkten kommer från den förste Johan Biraths son Erich. Efter ett par
andra anställningar blev denne Erich hammarsmed i Finnerödja och i denna trakt, bl
a i Undenäs, stannade en del av hans ättlingar ett par generationer.
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Två ättlingar till denne Erich, återigen med namnen Johan och Erik Birath, kom
1711 som smeder till Lidefors bruk vid Letälven i Nysunds socken, vid gränsen mellan
Värmland och Närke. Bruket hade startat efter ett bergskollegiebeslut 1691. Smeder
av släkten Birath verkade sedan periodvis vid Lidefors bruk i över 150 år.
En senare ättling, Adam Birath, kom från Röfors bruk och blev mästersven på
Lidefors bruk i början av 1800-talet. En period var han på Krontorps bruk i Visnum
men återvände. Adam Birath levde på Lidefors till 1844.
Adams son, Jan Erland Birath, född 1817, flyttade först till andra bruk som
smed. Han hamnade på bruket Frösvidal i Kils socken, norr om Örebro. Där gifte han
sig med mästersmedens dotter Stina Gustafva Selja och fick bl a sonen Johan Wilhelm 1844. Senare flyttade han tillbaka till sin födelsebygd och blev även han mästersven på Lidefors bruk. Jan Erland levde till 1901.
Släkten Selja (även skrivet Seljah och Seljat) kom från Karlskoga. Det har sagts
att namnet troligen är en förkortning av Silliacusson, vilket tyder på finskt påbrå.
Jan Erlands son Johan Wilhelm, kallad Johan, är min morfars far. Inklusive den
belgiske invandraren Jean Pira var han den nionde generationen i släkten Birath.

Antabell för JOHAN Wilhelm Birath Holm
(Sven Birath och Anna Stina Birath i generation 3 var kusiner. Detta är orsaken till de dubbla
beteckningarna från generation 5 och bakåt.)

Generation 1
f Jan Erland Birath, född 1817-01-04 Nysund, död 1901-10-26 Nysund.
m Stina Gustafva Selja, född 1819-04-03 Karlskoga, död 1914-05-28 Nysund.

Generation 2
ff Adam Birath, född 1787-04-07 Ramundeboda, död 1844 Nysund.
g: ca 1813 Nysund.
fm Lisa Andersdotter, född 1781 Karlskoga, död 1828-05-19 Nysund Lideforsbruk.
mf Isak Seljah, född 1792-06-25 Karlskoga.
mm Maja Stina Lundgren, född 1788-05-07 Godegård.

Generation 3
ff f Sven Birath, född 1755-08-14 Askersunds landsf., död 1834-07-27 Karlskoga.
ff m Anna Stina Birath, född 1763-01 Ramundeboda, död 1847-03-29 Karlskoga.

Generation 4
ff ff Jacob Birath, född 1730-07-06 Undenäs, död 1804-04-13 Ramundeboda Röfors bruk.
ff fm Helena Ersdotter, född 1726 Brevik, död 1811-05-04 Ramundeboda Röfors Bruk.
ff mf Eric Birath, född 1727-08-25 Undenäs, död 1800-05-30 Kyrkefalla Årebergs bruk.
ff mm Christina Jansdotter, född 1734 Ramundeboda.

Generation 5
ff ff f och ff mf f Sven Birath, född ca 1685, död 1766-07-14.
ff ff m och ff mf m Sigrid Nilsdotter, född 1678 Hova, död 1770-02-26 Ramundeboda Brattfors
hammare.

Generation 6
ff ff ff och ff mf ff Erich Birath, född ca 1655, död 1698 Finnerödja Stora Välevattnet.
ff ff fm och ff mf fm Catharina Taberman.

Generation 7
ff ff ff f och ff mf ff f Johan Birath, född ca 1620 Belgien, död 1690-05 Godegård.
ff ff ff m och ff mf ff m Anna, född ca 1623, död 1697-03 Godegård.
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Lidefors bruk – en arbetsplats för Birath-smeder
Ca en mil söder om det nuvarande Degerfors i socknen Nysund ligger byn Liden på branten
väster om Letälven. Älven har där en svag fors. (Vid besök vid påsk 2002 såg den bara ut som en
kraftig ström. Men vattenståndet var högt). Där finns resterna av Lidefors bruk. På andra sidan älven
finns de mera välbevarade ruinerna av Håkanbols bruk. (Nu med mycket informativa skyltar.) Detta
bruk var f ö på 1690-talet flyttat från en plats, som inte låg vid älven utan vid en bäck några kilometer
nordväst om en nya platsen.
Med hjälp av naturliga eller konstgjorda öar dämde man upp Letälven och fick en måttlig fallhöjd
för de båda brukens behov. (Se bilden av Lidefors bruk ca 1890).
”Tvillingbruken” Håkanbol – Lidefors hade samma ägare. Verksamheten gick bra och produktionen ökade fram till 1840-talet. Från slutet av 1840-talet blev produktionen vid de små bruken i
Bergslagen allt mindre lönsam. På 1890-talet upphörde den på Håkanbol - Lidefors.

Ovan: Tvillingbruken HåkanbolLidefors på var sin sida om
Letälven. (Från Häradsekonomiska
kartan, ca 1885). I kartans övre
vänstra del, vid pilen, finns
Hållunda och Lidens soldattorp
(torp för soldat nr 50 respektive
49).
Nedtill: Lidefors bruk på 1890talet. Ur Degerfors hembygdsförenings samlingar.
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Jan Erland och Stina Gustafva hade tre döttrar och sex söner. När sönerna skulle
ut i arbetslivet hade ”bruksdöden” tagit många arbetsplatser och arbetstekniken
ändrats. Två söner emigrerade till USA och tycks ha fortsatt som järnverksarbetare
där. En blev arbetare i Bofors. Två blev trädgårdsmästare (Men en av dessa, Isak,
återgick till järnhanteringen i Degerfors). Sonen Johan blev, som nämnts, senare
soldat under namnet Holm.

De gamla järnbrukens nedgång.
Mot mitten av 1800-talet började järnframställning med helt nya metoder. Konkurrensen blev stor
för de gamla bruken. Detaljstyrningen upphävdes därför 1848 och det blev en kort högkonjunktur.
Men konkurrensen blev övermäktig och ”bruksdöden” spred sig.
En del järnbruk hade möjligheter att utvecklas med modernare teknik. Ett sådant fanns i
Björneborg i norra delen i Visnums socken. Ett annat, Svartå, fanns i Kvistbro socken sydost om
Nysund. Degerfors utvecklades vidare till ett mycket stort bruk, som drevs tills för några år sedan.
För vår släkt betydde dessa växlingar mycket. Johan och en del av hans bröder fick överge
familjens gamla yrken i Sverige. Men åtminstone en svärson och en del av Johans barnbarn återgick
till järnhanteringen.

Johan Birath Holm, Augusta Johansdotter och
deras familj
1866 hade Johan Birath tjänst på en gård i Grytsjön i norra delen av Nysunds
socken. Dit kom även pigan Augusta Johansdotter, född 1851. Augusta var dotter till
torparen under gården Bäcken, Johannes Olsson och hans hustru Carolina Göransdotter.
Johan och Augusta flyttade båda vidare till gården Högberg, där de gifte sig i
november 1868. Dessförinnan hade de fått en son Carl Edvard i juni samma år. Sonen dog dessvärre
redan i januari
1869.
I november
1869 flyttade
Johan och Augusta in på Hållunda
soldattorp i Nysunds socken och
Johan blev soldat
nr 50 Johan Wilhelm Holm. Namnet Holm hörde till
soldattorpet.
Johan hade
kvar tjänsten som
soldat på Hållunda
soldattorp tills i
mars 1885. Han
hade då hunnit bli
vicekorpral. Under
åren på Hållunda
soldattorp föddes
ytterligare åtta

Ett par kilometer väster om Letälven, nära järnvägen låg två gamla
soldattorp, Hållunda soldattorp för soldat nr 50 och Lidens soldattorp för
soldat nr 49. Torp nr 50 är utmärkt med grov pil.
Båda torpen finns kvar men i starkt ombyggt skick.
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barn: Johan Emil 1869, Anna Lovisa
1871, Hilda Christina 1875, Gustaf
Theodor 1876, Selma Josefina 1878,
Augusta Wilhelmina 1880, Edla
Maria 1884 och Vendla Emilia i
januari 1886. Då hade Johan dock
redan slutat sin tjänst i Nysund.
Från Nysunds socken flyttade
familjen västerut till grannsocknen
Visnum, där Johan blev soldat nr 67
och korpral i byn Torpa. Där bodde
man tills Johan tog avsked från sin
soldattjänst 1894. Under dessa år
Jakobsdal, f d Hållunda soldattorp 2002.
föddes fyra barn: Beda Elisabeth
1888, Clara Cecilia 1890, Karl Wilhelm Johan 1892 och Edit Sofia 1894. Karl Wilhelm Johan dog dock ett par månader
gammal.
Vid den tidpunkt då Johan
tog avsked som soldat var han
50 år gammal. Han och Augusta hade 12 barn i livet. Av
dessa var bara två söner. Det
var alltså tio döttrar. Enligt
husförhörslängden 1895 hade
då dock fyra barn lämnat hemmet. Men det var ändå en stor
familj.
Johans nya yrke blev
cellulosafabriksarbetare. Bäckhammars bruk låg ett par
kilometer norrut. Detta var
ursprungligen ett järnbruk
under herrgården Krontorp.
Omkring 1871 ändrades verksamheten till en pappersmassefabrik enligt sulfatprocessen.
På ett järnbruk under Krontorp
hade Johans farfar Adam
Birath arbetat. Kanske var det
på Bäckhammar.

Karta över Krontorp, Bäckhammar, byn Torpa m m vid ån
Visnan. Häradsekonomiska kartan ca 1885. ”Holmtorp” och
”Soldattorp” har lagts till.
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Bostadsfrågan löste familjen genom att man fick förvärva
en liten jordbruksfastighet, en
så kallad ”lägenhet”. Johan står
sedan i kyrkoböckerna varierande som ”cellulosafabriksarbetare” eller liknande och
”lägenhetsinnehavare”. Båda
sönerna blev också till att börja
med cellulosafabriksarbetare.
Många av döttrarnas män hade
också detta yrke. Familjens
”lägenhet” fick namnet Holmtorp och där bodde Johan och

Augusta sedan kvar. Johan dog 1924
och Augusta levde till 1938.
På Holmtorp föddes ytterligare en
son Tage Wilhelm 1899. Även Tage
började så småningom arbeta på
cellulosafabriken.
Augusta hade fött 15 barn under
en period av 31 år. Tretton av barnen
levde till vuxen ålder och gifte sig. En
del av barnen fick stora familjer och
det har sammantaget blivit ett mycket
stort antal ättlingar. De flesta var
flickor och förde alltså inte namnet
Holm vidare. Av de tre sönerna Emil,
Gustaf och Tage fick Emil inga söner.
Men Gustaf Holm fick tre söner och
Tage Holm fem, och ifrån dessa stammar de av våra släktingar som ännu
heter Holm. I övrigt har det dock ju
varit ett vanligt soldatnamn.
Johan Holm och Augusta Johansdotter

Min mor hade starka minnen av
Holmtorp och räknade det som min
morfars barndomshem. Min ”styvmormor” Bengta i Malmö (se nedan) berättade också gärna om vistelser i
Värmlandsskogarna, och hon hade
tydligen haft ett mycket gott förhållande till sin svärmor Augusta.
Vid påsk 2002 gjorde jag och min
hustru, Anna-Greta, en resa för att
söka mina rötter på min morfars sida.
Vi besökte Holmtorp som nu var en
fritidsbostad, där ingen var hemma.
Enligt våra släktingar i trakten hade
fastigheten sålts i samband med Augustas frånfälle, d v s på 1930-talet.

Holmtorp 2002 och på Holmtorps trappa 2009

I juli 2009 besökte vi åter min
morfars hemtrakter tillsammans med
vår son Bengt och vårt barnbarn
Emma. En granne berättade att Holmtorp fortfarande var fritidsbostad. Inte
heller nu var någon hemma. Jag,
Emma och Bengt blev fotograferade på
trappan till detta hus, som Emmas
farfars morfars far bör ha byggt för
cirka 115 år sedan.
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Augustas och Johans barns familjer
Emil
Det äldsta av barnen som nådde vuxen ålder var Johan Emil, kallad Emil, som
blev min morfar. Emil konfirmerades 1884 när man bodde kvar i Nysund och började
förmodligen arbeta sedan. Sannolikt var han anställd som cellulosafabriksarbetare på Bäckhammar
sedan man flyttat till Visnum, eftersom han 1893
sökte sig till annat arbete inom denna bransch. Han
flyttade då till Valbo vid Gävle, där han fick arbete
på en annan cellulosafabrik, Mackmyra.
1894 flyttade Emil vidare till Mariestad, en stad
med tidig pappersmassetillverkning. Han kallas nu
”maskinförare”, vilket kanske tyder på att han gjort
en yrkeskarriär. I flyttningsbetyget kallades han
felaktigt Johan Erik Holm, men det är rättat i
husförhörslängden till Johan Emil.
Emil bodde i ett kvarter eller dyligt som betecknades T 18. Förmodligen i närheten, i T 17, hade
sömmerskan Anna Matilda Olsson (också kallad
Larsdotter enligt det äldre släktnamnssystemet) från
Björsäter i Västergötland flyttat in 1893. De båda
träffades. Hur vet vi inte. Tycke uppstod tydligen,
och de gifte sig 1895. Den 13 juni 1896 föddes
äldsta dottern Elsa Matilda.
Emil Holm med sin mor.

Beträffande Anna Matildas anor har jag gjort en
särskild skrift.
I december 1896 flyttade familjen till Ställdalen i
Ljusnarsbergs socken. Man stannade till i maj 1899.
Ställdalen är också en gammal cellulosafabriksort i
Västmanland i norra delen av Örebro län. Nära
Ställdalen ligger orten Kopparberg. Hos en fotograf
där togs den första familjebilden av Emil, Anna
Matilda och dottern Elsa.
Medan Emil bodde i Ställdalen flyttade även hans
bror Gustaf dit som cellulosafabriksarbetare. När
Emil drog vidare 1899 stannade Gustaf kvar och
rotade sig i Ställdalen för resten av livet.

Anna Matilda, Emil och deras
dotter Elsa när de bodde i
Ställdalen.
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Nästa anhalt var Skåpafors i Laxarby socken i
Dalsland. Där föddes min mor, Anna Emilia, den 4
augusti 1899. Det finns ett par noteringar i födelseboken för henne. Den ena är ”Icke döpt av svenska
Kyrkan”. Den andra på en särskild lapp lyder: ”Döpt
av Otto Magnusson, Predikant i Metodist Episkopala
församlingen i Bengtsfors. Intyg om dopet ankom 99
22/9.” Emil, liksom flera i familjen, var mycket aktiv
medlem av metodistkyrkan och denna var det enda
samfund vid sidan av Svenska kyrkan som hade rätt
att döpa.
I Skåpafors fanns ett pappersbruk sedan 1898.
Emil Holm kallades fortfarande ”maskinförare” och

arbetade sannolikt där. Man bodde där tillräckligt
länge för att min mor skulle ha minnen därifrån.
Bland annat mindes hon hur hon fallit i vattnet men
flutit på luften under sin vida kjol.
I februari 1907 hade familjen flyttat till Filipstad. Emil kallas nu ”inspektör”. Troligen hade han
bytt yrke till vad han sedan skulle ha under resten
av sin aktiva tid, nämligen försäkringstjänsteman.
Nu inträffade katastrofen. Anna Matilda dog den 11
februari 1907 i akut lunginflammation. Hon var
gravid med tvillingar som föddes för tidigt den 9
februari. En dog omedelbart, den andre efter två
dagar samtidigt med sin mor. Min mor, som var 7 år
då, har berättat om ett mycket litet barn som levde
ett par dagar. Anna Matilda och de två barnen begravdes på Filipstad kyrkogård nedanför John Erikssons mausoleum. Vid vår resa 2002 besökte min fru
Anna-Greta och jag denna kyrkogård och kunde
gissa var denna gravplats ungefär borde vara. På
området fanns en del äldre stenar men ingen med
Anna Matildas namn.

Systrarna Elsa och Anna när
familjen bodde i Skåpafors.

Efter Anna Matildas död flyttade Emil med sina
döttrar Elsa och Anna mycket snart till Malmö, där han torde ha fortsatt som försäkringstjänsteman. Det var en mycket lång flyttning för denna tid och man kan bara
spekulera över omständigheterna. Med till Malmö följde en av Emils systrar. Enligt
min mor var den stackars Värmlandsflickan mycket olycklig i Malmö och grät. Efter
en tid bytte hon med en annan syster, som trivdes bättre. Vilka två av Emils systrar
det var fråga om vet jag ej. Jag har dock ett svagt minne av att ha hört att en av dem
var Beda.
Emil engagerade sig starkt i metodistkyrkan Sankt Marcus i Malmö. Förmodligen
där träffade han den från Löderup inflyttade Bengta Andersson. De gifte sig 1910.
1928 dog Emil Holm 59 år gammal. Emil och Bengta hade inga barn. Under sin
Malmötid var Emil anställd vid försäkringsbolaget Trygg. Han är begravd på Malmö
östra kyrkogård tillsammans med Bengta och Bengtas syster Elna. På gravstenen står
”Kassören Johan Emil Holm”.
Det var en mycket stor språklig omställning att flytta till Skåne från Värmland i
början på 1900-talet. Det var långt före radions tid och de flesta människor hörde
sällan folk med annan dialekt. Min mor brukade berätta att min morfar en gång frågade en försäkringskund om dennes bostadsort och fick det obegripliga svaret
”Klörp”. Morfar förstod inte omedelbart att det fanns en ort som hette Klörup. Flickorna hade till en början språkproblem i skolan både med kamrater och lärare. Mor
och moster Elsa pratade sedan hela livet ett språk med rullande ”r”, som här i Skåne
verkade främmande och kallades ”uppsvensk” eller t o m ”uppländsk”. Med en viss
spydighet i tonfallet kunde folk här i trakten säga att det lät ”fint”. I min egen barndom var jag starkt påverkad av min mors dialekt och fick ibland höra detta.
Moster Elsa arbetade sedermera på kontor och min mor, Anna, blev kindergartenlärarinna, d v s förskollärare. Elsa var trolovad med Kjellvar Johannesson från Vinslöv. De fick dottern Siv. Men trolovningen bröts och Siv växte upp i morföräldrahemmet i Malmö. Elsa gifte sig senare med lantbrukaren Arvid Svensson i Kviinge socken
norr om Kristianstad. De fick sex barn. Min mor Anna gifte sig med en annan lantbrukare, Ivar Svensson i Tjörnarp i Mellanskåne. Jag är deras enda barn.
Släkttavla som visar Emil Holms ättlingar finns i slutet av denna skrift.
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Augustas och Johans äldsta dotter Anna
Anna Lovisa flyttade från hemmet i Visnum till
Ölme socken 1890. Hon återkom 1891 för att 1893
flytta ända till Brunflo socken i Jämtland där hon blev
piga på en gård som hette Odenslund. Enligt flyttningslängderna flyttade hon sedan 1894 till Östersund. Där har hon dock inte kunnat spåras. 1900 var
hon sömmerska i Kristinehamn.
I början av 1908 gifte sig Anna med hyttarbetaren
vid Svartå bruk i Kvistbro socken i Närke, Carl Gustaf
Hjerpe. I december 1908 föddes en dotter, som dock
dog 1915. Ytterligare fyra barn föddes mellan 1911
och 1915 i Svartå.

Anna Hjerpe.

1919 bröt familjen upp från Svartå och flyttade
ända till Porjus i Norrbotten. Carl var järnarbetare
även där och gjorde sig känd för att även arbeta
mycket aktivt för metodistkyrkan.

Barnen Hjerpe på en bild som tagits när familjen
bodde i Lappland och skickats som födelsedagshälsning till mormor Augusta.

Systrarna Edith, Anna och Edla

Annas familj
ANNA Lovisa Holm, född 1871-08-30 Nysund, död 1956-04 Sollentuna.
+ CARL Gustaf Hjerpe, född 1869-06-13 Nysund, död 1939 Sollentuna.
Barn:
Signe Maria, född 1908-12-12 Kvistbro, död 1915-03-31 Kvistbro.
NANNA Linnea, född 1911-02-22 Kvistbro, död 2003-10-10 Sollentuna.
+ IVAR Kjellgren, född 1898-11-18, död 1966-11-16.
SVEN Gustaf, född 1912-05 Kvistbro, död 1944-01-02.
+ MAJ Signe Maria Flodin, född 1917-05-05, död 1994-06-10.
Carl Wilhelm (VILLE), född 1913-09-12 Kvistbro, död 1996-05-06 Sollentuna.
+ Gunhild (GULLAN) Anny Kristina Karlsson, född 1919-07-17, död 2007.
Alfhild (ALVA) Maria, född 1915-12-29 Kvistbro, död 1975-04-23 Ed.
+ Toivo INGVAR Wahlberg, född 1916-08-20 Risinge, död 1986-02-03 Ed.
14

1924 återvände familjen till Mellansverige. Man bosatte sig i Rotebro samhälle i
Sollentuna socken mellan Stockholm och Uppsala och barnen bildade familjer.
Min kusin Siv har haft mycket god kontakt med dessa familjer under åren.

Hilda
Hilda Christina gifte sig med en fiskare Otto Nilsson i Varnums socken. Varnum
är socknen närmast norr om Visnum, intill den gamla staden Kristinehamn. Varnum
har tidvis också kallats Kristinehamns landsförsamling.
Hildas make Otto Nilsson omkom tragiskt i november1920. Vid arbeten med en
kraftledningsstolpe föll denna över honom och krossade honom.
Hilda avled i Kristinehamn1962. Barnen tycks övervägande ha stannat kvar i
Kristinehamnstrakten och gift sig där. Det lär fortfarande finnas många ättlingar i
trakten. Bo Axelsson i Visnum har släktskap med Hildas son Göstas hustru och har
lämnat information om Hildas ättlingar m fl.

Hildas familj
HILDA Christina Holm, född 1875-04-20 Nysund, död 1962-01-25 Kristinehamn.
+ Otto Nilsson, född 1872-06-07 Varnum, död 1920-11-24 Varnum.
Barn:
ESTER Erika, född 1901-03-24 Visnum, död 1989-12-28 Kristinehamn.
+ August Rudolph Andersson, född 1897-01-01, död 1967-10-07 Kristinehamn.
Gustaf (GÖSTA) Emanuel, född 1903-12-28 Varnum, död 1989-12-20 Kristinehamn.
+ ELSA Maria, född 1912-09-16 Varnum, död 1984-11-21 Kristinehamn.
Karl Otto Nilsson, född 1906-07-17 Varnum, död 1982-06-20 Kristinehamn.
+ Märta, född 1911-04-21 Malung, Dalarna, död 1991-09-17 Kristinehamn.
Nils Reinhold, född 1908-10-11 Varnum, död 1964-03-19 Kristinehamn.
Karin Maria, född 1911-03-21(ev 27) Varnum.
Edit Margareta (GRETA), född 1913-11-10 Varnum, död 1997-06-03 Kristinehamn.
+ Karl Gustav Hellberg, född 1914-04-20 Visnum, död 1988-10-06 Kristinehamn.

Gustaf
Gustaf Theodor började förvärvsarbeta på Blaxmo kvarn i närheten av föräldrahemmet i Visnum. Kvarnägaren hette Otto Wilhelm Birath och var en avlägsen släkting till Gustafs far, Johan Birath Holm. Därefter blev även Gustaf cellulosafabriksarbetare. Som redan har nämnts flyttade han till Ställdalen i Ljusnarsbergs
socken medan storebror Emil vistades där.
Gustaf gifte sig med Johanna Olivia Jansson från Ljusnarsbergs socken och
bodde sedan i den del av socknen som kallades Dunderbo. Gustaf kallades i
församlingsböckerna först pappersfabriksarbetare och så småningom förman.
Gustaf levde ända till 1967. Hans hustru dog redan 1950. Uppgifterna om barnen
härrör till stor del från tillgängliga databaser men har också bekräftats och kompletterats av Siv och Martin Andersson i Björneborg. Jag har försökt men inte lyckats få
kontakt med någon nutida ättling till Gustaf. Det kanske fortfarande finns någon som
heter Holm bland dem.

Selma
Selma Josefina, född 1878-06-04, gifte sig 1898 med ”egarsonen” Axel Andersson,
enligt vigselboken från Rudskoga, men födelsesocknen var Ölme. Axel var född 187507-05. 1900 bodde paret i Trangärdstorp i Grava socken och hade inga barn. De
bodde inte kvar där 1910. Släktingar har hört att Selma dog ung.
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Gustafs familj
GUSTAF Theodor Holm, född 1876-05-09 Nysund, död 1967-06-21 Ljusnarsberg.
+ Johanna Olivia Jansson, född 1876-01-28 Ljusnarsberg, död 1950-06 Ljusnarsberg.
Barn:
PER Gustav, född 1901-04-11 Ljusnarsberg, död 1967-04-17 Ljusnarsberg.
+ Hanna Linnea Karlsson, född 1903-11-12 Ljusnarsberg, död 1998-12-22 Ljusnarsberg.
EVA Elisabeth, född 1903-05-16 Ljusnarsberg, död 1982-02-26 Ljusnarsberg.
+ Anders Ture Andersson, född 1895-04-28 Ljusnarsberg, död 1973-09-04 Ljusnarsberg.
Karl MARTIN, född 1909-11-11 Ljusnarsberg, död 1979-09-02 Ljusnarsberg.
+ Astrid Elida, född 1910-09-13 Järna, Dalarna, död 1996-01-11 Ljusnarsberg.
Rut Margit GRETA Maria, född 1913-12-05 Ljusnarsberg, död 1985-11-16 Ludvika.
+ Nils Hugo Eklund, född 1916-12-12 Ljusnarsberg, död 1976-11-09 Ludvika.
SVEN Bertil, född 1916-05-06 Ljusnarsberg, död 1999-03-23 Ljusnarsberg.
+ Eva Kristina, född 1920-12-23 Ljusnarsberg, död 1999-04-28 Ljusnarsberg.

Augusta
Augusta Wilhelmina gifte sig med en fabriksarbetare i Bäckhammar, som i
kyrkböckerna kallades Axel Emanuel Andersson, men som annars hette Axel Bergström. Senare hade han ett torp i Vall, Kärret, Visnum.

Augustas familj
AUGUSTA Wilhelmina Holm, född 1880-08-02 Nysund.
+ AXEL Emanuel Bergström, född 1883-09-22, död 1961-03-16 Säffle.
Barn:
Artur Emanuel, född 1905-07-20 Visnum, död 1995-03-08 Stora Kil.
+ Ester Hildegard, född 1906-08-13 Karlstad, död 1984-03-11 Stora Kil.
Karl Ivar, född 1907-04-27 Visnum, död 1987-08-27 Segmon.
+ Elin Oktavia, född 1906-12-06 Nor, död 1997-05-09 Grums.
INGRID Axelina, född 1909-01-20 Visnum, död 2005-06-28 Karlstad.
+ ERIK Albin Johansson, född 1898-02-23 Alingsås, död 1971-04-10 Karlstad.
INEZ Wilhelmina, född 1920-12-18 Visnum, död 2005-07-14 Nyed, Värmland.
+ Arne Frans Georg Lind, född 1920-05-27 Väse, död 1985-04-05 Kroppa.
Aina HELDIS Margareta, född 1921-07-20 Visnum, död 1993-05-02 Gullspång.
+ Johan Harald Karlsson, född 1922-10-17 Södra Råda, död 1992-07-13 Gullspång.

Elin
Elin Amanda gifte sig 1906 med Hjalmar Olsson (i kyrkböckerna dock kallad
Karlsson). De fick tre barn. Maken Hjalmar dog 1915. 1920 gifte Elin om sig med
Manne Sköld, som var änkling också med tre barn. Manne arbetade på Bäckhammars
bruk. På något ställe i kyrkböckerna kallades han eldare. Elin och Manne fick två
barn tillsammans. Den yngsta, Svea, pratade jag i telefon med i samband med att jag
samlade in uppgifter om släkten. Svea hjälpte mig med mycket information om syskonen Holm och familjens senare öden.
Min kusin Siv bodde med sin familj i Närke på 1960-talet och brukade då träffa
Elin och Manne Sköld.
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Elins familjer
ELIN Amanda Holm, född 1882-11-01 Nysund, död 1971-07-30 Visnum.
+ Hjalmar Olsson, född 1882-04-16, död 1915-05-29 Visnum.
Barn:
Nils Hjalmar, född 1906-08-05 Visnum, död 1974-12-17 Lundby Västerås.
+ Erika Elvira Linnea, född 1905-03-15 Visnum, död 1997-01-03 Lundby.
Elin Elisabet, född 1908-05-26 Visnum.
Sigrid Maria, född 1910-02-28 Visnum.
+ Johan Emanuel (MANNE) Sköld, född 1887-03-29 Visnum, död 1971-02-24 Visnum.
Barn:
GÖTE Emanuel, född 1920-02-28 Visnum, död 2002-08-31 Kristinehamn.
+ INEZ Maria Backman, född 1920-07-12 Visnum, död 1981-12-29 Kristinehamn.
SVEA Teresia, född 1921-12-24 Visnum.
+ Karl FOLKE Bäck, född 1920-11-10 Visnum.

Edla
EDLA Maria gifte sig med Valfrid Karlsson som först arbetade med jordbruk men
sen på fabrik. Han kallades också senare ”lägenhetsägare”. Familjen skaffade sig
alltså en liten jordbruksfastighet, en s k lägenhet som säkert drevs vid sidan om det
vanliga arbetet. Lägenheten lär ha kallats ”Förvärvet” men mera på skämt ”Fördärvet”.
Faktum är att på en karta från 1880-talet finns ett hus med namnet Fördärvet. På
nyare kartor står det Förvärvet.
Ett barn dog i späd ålder. De övrigas ättlingar utgör nu en stor och spridd släkt.
Sonen Martin Karlsson och hans hustru Siv i Björneborg i Visnums socken har
lämnat mycket information om släkten. En annan källa är min kusin Siv som besökte
Edla på 40-talet

Edlas familj
EDLA Maria Holm, född 1884-04-18 Nysund.
+ VALFRID Karlsson, född 1870-10-11Visnum, död 1947-02-02 Visnum.
Barn:
Valborg Maria (MAJA), född 1908-12-13 Visnum, död 1963-04-12 Ölme.
+ Karl Nilsson.
SVEN William, född 1910-05-04 Visnum, död 1997-08-11 Kristinehamn.
+ Brita SOFIA, född 1902-09-12 Ljusdal, död 1978-10-05 Visnum.
MÄRTA Elisabeth, född 1911-10-26 Visnum, död 1985-12-26 Visnums- Kil.
+ HELGE Samuel Jansson , född 1907-09-01 Visnums-Kil, död 1973-09-18 Visnums-Kil.
Karl (KALLE) Valdemar, född 1913-10-28 Visnum, död 1975-08-03 Molkom.
+ GUNHILD Astrid Viola Larsson, född 1917-04-25 Ösmo.
Gustav (GÖSTA) Wilhelm, född 1915-11-26 Visnum, död 2002-06-10 Visnum.
+ NANNA Maria Thor, född 1921-03-20 Ölme, död 1992-11-25 Visnum.
ELSA Margareta, född 1918-07-20 Visnum, död 1974-05-20 Flen.
+ NILS Gustaf Johansson, född 1908-02-28 Lunda, död 1994-02-07 Flen.
MARGIT Linnéa, född 1920-05-10 Visnum, död 1920-05-16 Visnum.
Lars MARTIN, född 1921-05-25 Visnum.
+ SIV Torborg Nilsson, född 1933-08-18 Anundsjö.
RUTH Linnéa, född 1923-08-28 Visnum.
+ NILS Oskar Georg Johansson, född 1923-04-24 Björnlunda.
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Edla t v

Längst bak på
bilden t h Edlas
och Valfrids dotter
Maja, framför
henne Elsa,
Märta, Kalle och
Gösta. Längst
fram ett barn som
inte hör till
familjen.

Emilia
Vendla Emilia gifte sig med Emanuel (Manne) Karlsson, som var pappersbruksarbetare. Familjen flyttade så småningom till Bengtsfors i Dalsland.

Emilias familj
Vendla EMILIA Holm, född 1886-01-25 Nysund, död 1962-03-25 Ärtemark Bengtsfors.
+ Emanuel (MANNE) Karlsson, född 1887-11-22, död 1965-03-27Ärtemark Bengtsfors.
Barn:
JOHN Paul Emanuel Karlsson, född 1910-10-12 Visnum, död 1990-12-23 Bengtsfors.
+ Hilma VIKTORIA, född 1911-01-03 Bengtsfors.
Gustav ARNE Karlsson, född 1912-07-29 Visnum, död 2001-05-01 Bengtsfors.
+ Ebba Maria, född 1912-05-10 Torsö.

Beda
Beda Elisabeth gifte sig med kvarnarbetaren Axel Gerhard Lindgren. Denne var
senare mjölnare på många platser, i Fellingsbro, i Härad vid Strängnäs, i Gökhem,
Bäreberg och Dimbo i Skaraborgs län. Dimbo ligger i Tidaholms kommun och i Tidaholm avled både Beda och hennes man.

Bedas familj
BEDA Elisabeth Holm, född 1888-07-10 Visnum, död 1981-05-18 Tidaholm.
+ Axel Gerhard Lindgren, född 1882-04-27 Askersunds landsförsamling, död 1965-04-08
Tidaholm.
Barn:
Elsa Axelina Harriette, född 1909 Fellingsbro, död 1964-06-09 Helsingborg.
+ Karl Viktor Hallqvist, född 1908-05-03 Tarsled, död 1993-03-04 Helsingborg.
Axel HARRY Valentin, född 1912-02-16 Härad Sörmland.
+ GERD Ingrid Sofia, född 1926-05-15 Värsås.

Clara
Clara Cecilia föddes 1890-08-12. Hon flyttade tidigt till Fellingsbro i Västmanland. En gissning är att hon flyttade till sin syster Beda, som bodde där under en
period. Bedas dotter föddes nämligen i Fellingsbro 1909. 1911 gifte Clara sig med
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Claras familj
CLARA Cecilia Holm, född 1890-08-12 Visnum, död 1965-11-21Fellingsbro.
+ Karl KONRAD Östlund, född 1883-04-23 Fellingsbro, död 1970-01-04 Fellingsbro.
Barn:
ASTRID Cecilia Östlund, född 1911-08-02 Fellingsbro, död 2003-06-03 Landeryd, Linköping.
+ John Birger Burman, född 1911-11-23 Eskilstuna, död 1984-10-17 Slaka, Linköping.
RUNA Lysblei Cecilia Östlund, född 1920-09-29 Fellingsbro.
+ Torsten Olof Ylander, född 1910-08-31 Borås, död 2005-09-28 Borås.
Konrad Östlund. Uppgifterna i ovanstående tabell är dels från Claras bouppteckning
och dels från från databasen ”Sveriges dödbok”.

Edith
Ediths dotterson Thomas Jansson i Kristinehamn fick jag kontakt med ett par år
efter det att första upplagan av denna skrift blivit färdig. Tack vare Thomas hjälp har
det varit möjligt att komplettera uppgifterna om flera av Holm-syskonens familjer.
Detta är också orsaken till att skildringen av Edits familj nu blivit något mera
omfattande.
Edith gifte sig med Johan Andersson från gården Lövhagen, Bäck i Visnum. Johan blev lantbrukare på gården Fallhagen i Uppsjön, ca 1 mil söder om Kristinehamn.
Han dog dock i 55-årsåldern och Edith flyttade då efter någon tid till Kristinehamn.
Äldste sonen Harry antog släktnamnet Aggebro och har varit åkeriägare i Kristinehamn. Harry har varit gift med Linnea som dog 1991 och har dottern Ulla.
Nästa barn Alice föddes 1922 men dog späd i kikhosta.
Tredje barnet Vanja har bott i Hallstahammar och bor numera i Västerås. Hon
har arbetat på ABB. Det är Vanja som är källan till många av de uppgifter, som jag
fått från Thomas Jansson. Vanja är gift med Gunnar Eriksson.
Nästa barn Elisabeth, kallad Lisa, gifte sig med Sigurd Jansson. De fick två barn
Thomas som nämnts ovan och Kristina.
Ediths yngste, Sven, har 10 barn: Lars-Åke, Anita, Sven-Ove, Dan, Maud, Inger,
Gert, Per, Lars-Gunnar och Jan-Åke. Sven är gift med Kerstin. Någon gång på 60-talet

T v Edith.

T h Edith och
Johan
Andersson
med sina
barn: Sven,
Harry,
Elisabet och
Vanja.
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Ediths familj
EDITH Sofia Holm, född 1894-10-06 Visnum, död 1974-02-03 Kristinehamn.
+ Karl JOHAN Andersson, född 1888-03-01 Nysund, död 1943-03-08.
Barn:
Karl HARRY Aggebro, född 1918-05-12 Visnum.
+ Vera LINNEA Christina, född 1913-12-21 Nor, död 1991-02-06 Kristinehamn.
Hulda ALICE Andersson, född 1922-02-01 Visnum, död 1922.
VANJA Johanna Maria Andersson, född 1924-06-08 Visnum.
+ Karl GUNNAR Eriksson, född 1930-01-09 Berg (Västm. län).
Linnea ELISABETH (LISA) Andersson, född 1925-10-22 Visnum, död 2000-01-28
Kristinehamn.
+ SIGURD Valdemar Jansson, född 1930-12-16 Järnskog.
SVEN Erik Tjörnebro, född 1929-06-20 Visnum.
+ KERSTIN Viola, född 1933-10-31 Ytterby.

flyttade familjen med undantag av sonen Lars-Åke till
Tjörn i Bohuslän. Där har de antagit släktnamnet
Tjörnebro. Familjemedlemmarna finns nu spridda på
västkusten.

Tage
Johans och Augustas yngsta barn, TAGE Vilhelm, föddes i september 1899 fem år efter sin närmast äldre syster. Han var också ca 1½ månad yngre
än sin brorsdotter, min mor Anna, som var dotter till
den äldsta av de av Tages syskon, som nådde vuxen
ålder.
Tage gifte sig med Hanna Niklasson och de fick
tio barn.

Tage Holm. Bilden troligen tagen
vid min morfars och mors besök
på Holmtorp 1922.

Av födelseuppgifterna att döma bodde familjen i
Visnum tills i början av 40-talet och sedan i Karlskoga och i Bjurjärn. Tage och Maria avled båda i
Degerfors.

Tages familj
TAGE Vilhelm Holm, född 1899-09-20 Visnum, död 1989-03-27 Degerfors.
Maka: HANNA Maria Niklasson, född 1908-07-03 Visnum, död 1987-08-18 Degerfors.
Barn:
NANNA Adele Maria Holm, född 1929-01-12 Visnum, död 2006-03-30 Rudskoga.
Tage ERHARD Holm, född 1932-06-06 Visnum, död 1998-06-23 Oxelösund.
OLLY Kristina Holm, född 1933-12-18 Visnum.
LARS Gerhard Holm, född 1935-07-31 Visnum.
JOHN Egon Holm, född 1937-09-02 Visnum.
MARIANNE Ienata Holm, född 1939-04-13 Visnum, död 2010.
Eva Elisabeth (EVA-LISA) Holm, född 1941-05-05 Visnum.
AINA Inez Margareta Holm, född 1943-03-21 Visnum, död 2011.
PER-ÅKE Vilhelm Holm, född 1947-05-13 i Karlskoga.
Gustav KJELL-OLOF Holm, född 1949-07-08 Bjurtjärn, död 2009-07-11.
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En del av uppgifterna i släkttabellen över Tages familj har jag fått via Thomas
Jansson. De har kompletterats med hjälp av databaserna Sveriges befolkning 1970
och 1890. Med tanke på att de flesta av barnen ännu lever och f ö ej är särskilt gamla
har jag avstått från att sätta ut annat än födelsedata.
Nedan följer en stamtabell över den del av Holmsläkten som jag själv tillhör. Av
sekretesskäl slutar den med min generation Till dem som så önskar lämnar jag dock
gärna ut en mera fullständig stamtabell över denna gren. Jag kan också lämna ut
även (inte särskilt fullständiga) stamtabeller över övriga släktgrenar, som jag har i
min databas.

Stamtabell för Johan EMIL Holm
Tabell 1
Johan EMIL Holm, född 1869-12-02 Nysund, död 1928-04-08 Malmö.
+ Anna Matilda Larsdotter, född 1867-10-02 Björsäter Trankärr, död 1907-02-11 Filipstad.
Barn:
ELSA Matilda, född 1896-06-13 Mariestad, död 1987-04-09 Kviinge, tabell 2.
ANNA Emilia, född 1899-08-04 Laxarby Skåpafors, död 1984-10-12 Tjörnarp, tabell 3.
Johan Mathias, född 1907-02-09 Filipstad, död 1907-02-11 Filipstad.
Emil Ananias, född 1907-02-09 Filipstad, död 1907-02-09 Filipstad.
+ Bengta Andersdotter, född 1870-01-23 Löderup, död 1951 Malmö.

Generation 1
Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1)
ELSA Matilda Holm, född 1896-06-13 Mariestad, död 1987-04-09 Kviinge.
+ Conrad KJELLVAR Johannesson, född 1897-05-10 Vinslöv, död 1973-02-21 Hörby.
Barn:
SIV Anna Matilda Holm, född 1924-06-09 Malmö.
+ ARVID Svensson, född 1893-01-24, död 1959-09-12 Kviinge.
Barn:
BIRGIT Marianne, född 1930-08-08 Kviinge.
JAN Svenning, född 1931-11-12 Kviinge, död 1951-07-19 Kviinge.
BENGT-ARVID, född 1935-03-09 Kviinge.
INGER Margareta, född 1936-05-21 Kviinge, död 1937-02-01 Kviinge.
LARS-ERIK, född 1939-04-18 Kviinge.
Berit LILLEMOR, född 1942-03-17 Kviinge.

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1)
ANNA Emilia Holm, född 1899-08-04 Laxarby Skåpafors, död 1984-10-12 Tjörnarp.
+ Axel IVAR Julius Svensson, född 1899-07-17 Tjörnarp, död 1986-02-14 Tjörnarp.
Barn:
HANS IVAR, född 1930-10-04 Tjörnarp.
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