Familjen Holm på Hästbo station.

Stationsföreståndare Anton Holm

Hustrun Beda Pettersson

Anton Holm och Beda Pettersson hade fyra barn när de kom inflyttande till Torsåker och
bosatte sig på Hästbo station den 2 juni 1890. Med sig hade de pigan Augusta Andersdotter f.
1862. Två ytterligare barn föddes senare i Hästbo. Familjen hade tidigare bott i Göteborg och
i Alingsås. Anton startade sin bana inom järnvägen som förste hållplatsföreståndare vid gamla
Olskrokens station i Göteborg 1876. Han var stationsföreståndare på Torps station 1888-90,
sex km från Alingsås. innan han kom till Hästbo station.
Anton Holm och Beda Pettersson var min mormors föräldrar.
Hästbo station, som ligger efter Norra stambanan, invigdes 6 november 1875. Tre
stationsföreståndare (stinsar) var anställda före Anton Holm. Harald Friberg 1875-77 med
hustru Maria Louisa von Döbeln, August Holmberg 1876-84 med hustru Anna Lovisa
Eriksson och Nils Holmberg 1884-90 med hustru Elisabeth Lundin.

Tidtabell från sommaren 1912, Stig Lundin.
Siffrorna nedan visar antalet anställda, resande och gods/dygn. Både antalet anställda och
antalet resande ökade under Anton Holms tid vid Hästbo station. Anton var stationsförståndare på stationen 1890 till 1916.
År 1883: 2 anställda, 14 resande och 3 ton gods/dygn.
År 1893: 3 anställda, 22 resande och 14 ton gods/dygn.
År 1896: 3 anställda, 29 resande och 33 ton gods/dygn.
År 1900: 5 anställda, 41 resande och 35 ton gods/dygn.
År 1911: 6 anställda, 16 tåg, 43 resande, 41 ton gods och 9 till- och frånkopplade
godsvagnar/dygn.
År 1915: 5 anställda, 16 tåg, 45 resande, 32 ton gods och 6 till- och frånkopplade
godsvagnar/dygn.
År 1922: 5 anställda, 18 tåg, 22 avg resande, 21 ton gods och 4 till- och frånkopplade
godsvagnar/dygn.
Eldrift på banan infördes 1935. Under Antons tid vad det ånglok som trafikerade Hästbo
station.
Vad tjänade en stationsföreståndare på Hästbo station?
Anton Holm låg i löneklass 6 (1899-1908) och i löneklass 5 (1908-1916 fram till
pensioneringen). Begynnelselönen i löneklass 6 var i 1901 års reglemente 1.242:- och
slutlönen 1.530:- och i 1907 års reglemente 1.344:- resp 2.280:-. Begynnelselönen i löneklass
5 i 1907 års reglemente var 1.560:- och slutlönen var 2.640:-. När han kom till Hästbo var han
en av de lägst betalda stationsföreståndarna på linjen Stockholm-Uppsala-Krylbo-Storvik.
Hästbo var en liten station. Från 1/1 1892 hade han 900 kr i årslön plus bostad i statens hus.
1896-1897 var han uppe i 960 kr. Från 1/1 1898 var lönen 1080 kr. Från 1/1 1901 1200 kr.
Från 1/1 1908 fram till 1916 var lönen 1800 kr/år + 240 kr i bostads- o bränsletillägg + 120 kr
till beklädnad. Uppgifterna bygger på SJs avlöningsstater.
Jämfört med många andra yrkesgrupper hade stationsföreståndarna ganska bra betalt. I lönen
ingick fri bostad på stationshuset, fri uniform, fri sjukvård och en hel del fria resor med
järnvägen för alla i familjen. Dessa resor bidrog antagligen till att familjen kunde hålla
kontakt med släktingarna i Göteborg. Pensionen var 70% av avgångslönen om man hade 30
tjänsteår, vilket Anton hade.

Om man tittar på 1908 års lönestatistik för Sverige så tjänade 57,5% under 1.500:-/år, 24%
tjänade mellan 1.500:- och 2.499:- och 18,5% tjänade över 2.500:-. 1913 tjänade 71,6% under
1.500:-, 17,6% tjänade mellan 1.500:- och 2.599:- och 10,8% över 2.600:-.

Hästbo station 1902. På perrongen syns bla Anton och Beda och barnen Gustaf, Elis, Hildur
och Ester.
Anton Holm var född 11 april 1854 i Härryda och han dog 24 februari 1943 i Hästbo.
Hustrun Beda Pettersson var född 25 juni 1853 i Örgryte och hon dog 12 maj 1932 i
Hästbo.
Paret gifte sig 1882, flera år innan de kom till Hästbo.
När Anton gick i pension som stins 1916 och flyttade paret från stationen först till Bodås och
sedan till Väster Hästbo nr 6 och 1925 till Väster Hästbo nr 5.
I Antons bouppteckning finns förutom de vanliga möblerna, kläderna och husgeråden även ett
piano och en radio.
Familjen odlade grönsaker på stationsområdet och barnen fick hjälpa till att sköta om
trädgårdslanden.
Anton och Bedas sex barn heter:
Gustaf f. 1 nov 1882, d. 1971
Hildur f. 21 jan 1886, d. 1970
Gunnar f. 17 nov 1887, d. 1975
Signe f. 5 feb 1889, d. 1980
Ester f. 12 dec 1891, d. 1977
Elis 14 juni 1893, d. 1970

Familjen Holm spelar krocket. Från v. Signe, Gunnar, Hildur, Gustaf, Beda, Anton, Elis och
Ester. Bilden är tagen vid Hästbo station ca 1900.
Sonen Gustaf var kontorsbiträde i Hästbo när han flyttade till Järbo 1902. Han gifter sig med
Sofia Grip från Bollnäs och paret var bosatt i Storvik. Gustaf följer i pappans fotspår och
arbetade vid järnvägen först på Storviks station och på Kälarne station i Jämtland och därefter
som stins på Viksjöfors station i Hälsingland 1931-36, Åshammars station 1936-39 och Järbo
station 1939-42. De får sonen Börje 1910. Börje gifter sig med Margit Berlin och familjen har
varit bosatt i Storvik. Börje var vd i AB Perforerad plåt i Storvik från 1962 fram till
pensioneringen 1975. Börje var också idrottsman, han tävlade för Storviks IF och var
trotjänare i föreningen. Han var ledare, revisor och skötte elljusspåret. Hans sporter var
skidor, skidorientering, orientering och friidrott. Börje och Margit fick barnen Ulla 1941 och
Lars 1946. Gustafs släkt träffade vi ibland när jag växte upp.
Sonen Gunnar var stationsbiträde i Hästbo när han flyttade till Söderala i Hälsingland 1908.
Han gifter sig 9 september 1911 med Josefina Forsberg från Skog i Hälsingland. Gunnar
följer också i pappans fotspår och var stins i Bispgården i Jämtland 1935-44 och Myskje
(Marmaverken) i Hälsingland 1944-50. Han gick i pension 1950. De får dottern Margit 1913.
Hon lever fortfarande och bor i Hedemora. Dottern Margit har arbetat som gymnastiklärare i
Hedemora och hon var gift med Olle Jonsson från By i Dalarna. Paret har under större delen
av sitt liv bott i Oxelösund i Södermanland. Margit och Olle fick dottern Mona 1934. Jag hade
ingen kontakt med Gunnars släkt när jag växte upp. De bodde för långt borta.
Sonen Elis var stationsbiträde och kontorsbiträde i Hästbo. Han flyttade till Bromma,
Stockholm 22 juli 1930 och han gifter sig med Karin Leksell från Sandviken. De bodde i
Stockholm, men tillbringade somrarna i Sandviken. De ägde ett hus i Barrsätra i Sandviken
som mina morföräldrar Ester och Johannes Rehn bodde i på nedervåningen. Mina
morföräldrar skötte om huset och trädgården. Elis och Karin bodde på övervåningen på
somrarna när de var i Sandviken. Elis var utbildad skogvaktare, men arbetade inte som detta.
Både Elis och Karin arbetade med hustruns tobaksaffär i Stockholm. Elis målade tavlor. Paret
var barnlöst. Mina barndomsminnen av paret var ett lite ”högdraget” par och att de var lite
svåra att få kontakt med. De lekte aldrig spontant med oss barn när vi hälsade på mormor och
morfar. De visade sig inte så ofta för oss, men spatserade runt lite fint i kvarteren i Barrsätra.,

Dottern Hildur gifter sig 9 februari 1918 med sågverksbokhållare Anselm Blomberg från
Öster Hästbo i Torsåker och de var bosatta i Uppsala. Mannen hade egen firma. Hildur blev
änka redan 1942. Paret var barnlöst. Mina barndomsminnen av denna gammelmoster, som vi
besökte i Uppsala några gånger om året, var en lång och smal kvinna med skinn på näsan.
Hon var ensamstående och hade sedan 1942 varit änka och fått försörja sig själv. Hon tyckte
om att väva och har bla vävt åt kungafamiljen. Hon hyrde ut ett rum i lägenheten till studenter
i Uppsala, antagligen som en del i försörjningen. Hon bodde i en lägenhet med högt i tak i ett
gammalt hus i Uppsala. Hon hade en del gamla fina möbler i sin lägenhet. Jag har en byrå
med marmorplatta i arv efter henne.
Dottern Signe gifter sig 1913 med folkskolläraren och konstnären Isidor Woxberg från
Enånger i Hälsingland och de var bosatta i Hudiksvall. Släkten har många tavlor målade av
Isidor Woxberg. Paret får barnen Yngve f. 1914, Inga f. 1916 och Arne f. 1921.
Yngve tog magisterexamen 1939, tjänstgjorde först som lärare i Örebro och sedan vid
kommunala realskolan i Hoting i Ångermanland, Jämtlands län. 1949 blev han rektor och
1958 förste rektor inom Tåsjö skoldistrikt, 1967 skolchef för Fjällsjö kommuns skolor och
1974 rektor för Hotings rektorsområde. Yngve besökte ibland oss i Sandviken och han hade
en stor fin bil. Han gick på fotboll och bandy med min pappa och besökte min morfar och
mormor, som var hans moster. Han startade Hotings Lions club och han var dess president.
Inga var lekskolelärarinna i Gävle. Inga bodde nära oss. Vi åkte ofta till Gävle och passade då
ibland på att besöka Inga. Hon hade många leksaker som min bror och jag fick leka med. Hon
var ju lekskolefröken. Ett minne är att jag fick bygga med mekano hos henne någon gång i
början av 1950-talet. Hon var tydligen före sin tid i könsrollstänkandet om leksaker. Inga
lever fortfarande och bor i Hudiksvall.
Arne utbildade sig vid Konstfack i Stockholm och han anställdes hösten 1949 som
teckningslärare vid folkskoleseminariet i Härnösand. Han kom 1955 som teckningslärare vid
Högre allmänna läroverket i Hudiksvall och tjänstgjorde även vid gymnasiet där fram till sin
pensionering 1980. Makarna flyttade därefter till Härjedalen och hade fram tills de dog sitt
hem i Funäsdalen. Arne var gift med Ingrid Wagenius från Funärdalen och de fick barnen
Anne-Lena 1952 och Per 1954. Arne har haft utställningar bla i Härnösand, Hudiksvall och
Funäsdalen. Jag har en fin akvarell av honom med motiv från Härjedalsfjällen.
Bara några dagar före sin bortgång hade han ordnat en utställning i Funäsdalen. Den fortsatte
sedan som en minnesutställning.
Dottern Ester gifter sig 16 juli 1921 med byggmästare Johannes Rehn från Sibbersbo i
Torsåker. De blir mina morföräldrar. Mer om henne nedan.
Två av flickorna Holm, Hildur och Ester gifter alltså in sig i gamla Torsåkerssläkter.

I främre raden längst till vänster Ester Holm, längst till höger Hildur Holm och i övre raden
längst till vänster Signe Holm. Övriga flickor är också systrar och de är flickornas kusiner
från Göteborg. Bilden är tagen 1909.
En liten kommentar till fotografiet ovan. Det visar tydligt att flickorna var ”lite fina av sig”.
Se bara deras fina vita klänningar. De fria järnvägsresorna som hela familjen Holm hade
gjorde antagligen att kusinerna kunde träffas ofta.
Jämförelsen med lönerna i Sverige visar att stationsföreståndarna hade bra statliga löner med
bra förmåner och pensionsavtal. Så visst var de ”fint folk”.

Min mormor Ester Holm

Ester Holm

Storbröllop i Torsåker. Ester Holm och Johannes Rehn gifter sig 1921.
Ester gick på Bollnäs Folkhögskola för kvinnor 1909 på kurser i handarbete och teoretisk
inriktning. Den 15 augusti 1888 startade folkhögskolan för kvinnor i Bollnäs. 18 elever infann
sig och betalade 25 kr i avgift för kursen. Krav för inträde var att de uppnått
konfirmationsåldern och kunde visa frejdebetyg. Första året var kurstiden 3 månader. From
1889 inrättades en andra årskurs. Denna utvidgades 1905 till att omfatta även en
husmoderskurs.

Undervisningsämnena i kvinnliga folkhögskolan var: modersmålet, historia, geografi,
räkning, naturkunnighet, sång, hälso- och sjukvårdslära, mjölkhushållningslära, välskrivning,
stickning, sömnad, styckning och vävning.
Mormor vävde mattor när jag växte upp och jag fick några med mig när jag flyttade hemifrån.
Hennes kusiner i Göteborg som hade mode och hattaffär skickade ofta kläder att klippa
mattrasor av i lådor till henne. Några av hennes mattor finns fortfarande kvar, men lite trasiga.
Ester vistades mellan åren 1911 och 1918 i Stockholm under långa perioder.
1921 gifter hon sig med Johannes Rehn och de bosatte sig i Sandviken. I frejdebetyget står
Johannes som byggnadssnickare.
Johannes Rehn föddes 1 december 1886 i Torsåker. Han genomgick Västerbergs folkhögskola
(vinterkursen 1910-11) och därefter Bergslagernas verkmästare- och teknikerskola i Krylbo
och han hade även praktisk utbildning. Efter utbildningen började han sin
byggnadsverksamhet i kompanjonskap med byggmästare O. Wirén i Torsåker. Johannes var
ansvarig byggmästare och hade egen verksamhet från 1914 i Sandviken. Han var
bruksbyggmästare i Sandvikens järnverk 1917-1924 och därefter åter egen verksamhet. Hans
byggproduktion omfattade ett 50-tal hyreshus och ca 25 villor. Dessutom deltog han i en
omfattande ombyggnads- och moderniseringsverksamhet.

Morfar Johannes var även träsnidare och har gjort mångas vackra träföremål. Jag har bla bord,
klockfodral, dockhus, barnmöbler och trätavlor som han har gjort.

Ester Holm.

Johannes Rehn.

2 juni 1922 fick Ester och Johannes dottern Maj-Britt, som var min mamma. Hon växte upp i
Sandviken och bodde sedan kvar där hela sitt liv, Maj-Britt var gift med min pappa Nils
Fredriksson född 1919. Maj-Britt dog år 2000. De fick en dotter Kerstin, undertecknad, 1948
och en son Curt 1951. Jag har växt upp i Sandviken, men bor nu i Jämtland sedan 1975 och
min bror bor i Härjedalen. Vi hade under hela vår uppväxt mycket kontakt med släktingarna i
Torsåker, både på mormors och morfars sida. Min pappa var bokförare vid Sandvikens
järnverk under sin yrkesverksamma tid och han bor i Sandviken.
Kerstin Ellert f. Fredriksson
kerstin.ellert@nacksta.com

