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Grosshandlare Håkan Holm (1811–1881) gift med Fredrique (1815–1898) född 
Cederstrand, från Malmö. I äktenskapet föddes fem barn; en son Nils Otto Christian, 
född 1853 men som avled redan 1861. Samtliga fyra flickor uppnådde däremot vuxen 
ålder; Wilhelmina Helena (1842–1920) gift med lantbrukare Carl Lange i Elleholm, 
Hilda Fredrika (1840–1931) gift med fabrikör Carl Lundblad i Kristianstad, Maria 
Cristina (1844–1896) gift med löjtnant Carl Södergren i Sölvesborg samt Anna Lovisa 
(1850–1920) gift med garvare G.A. Grönwall i Ystad. 

Liksom sina bröder Nils och Sven började Håkan sin yrkesbana i blygsam omfattning, 
för sin del som bokhållare hos handlaren C.E. Ahlstedt. Från 1837 drev han en med 
tiden omfattande handelsrörelse i en fastighet i kvarteret Bävern. Här, i hörnet av 
Gamla Skolgatan och Östra Storgatan, låg utöver behövliga ekonomibyggnader även 
hans bostadshus (1893 nedrivet och därefter ersatt av "Odd Fellowhuset") med en 
ännu synlig del av den tidigare större trädgården i nordväst. 
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Håkan Holm var en av de 
ledande gestalterna i stadens 
synnerligen lönsamma och 
solida brännvinsbolag. Det 
enda ställe i staden, som för 
sina törstande kunder 
förmådde stå till tjänst med 
minuthandel ur Sölvesborgs 
spritförsäljningsaktiebolags 
eftertraktade sortiment var 
nämligen exklusivt lokaliserat 
till källaren i hans bostad. 
Strålande tider, härliga tider för 
någon med dylika 
handelsrättigheter! 

Spritbolaget i Sölvesborg håller sin djupa och innehållsrika källare öppen för alla och 
envar. Bakom kassaapparaten står förmodligen fröken Charlotte Flinkenberg och vill 
ha betalt för alla dyrbarheter, som du har stoppat ned i din korg eller i lomman 
därbak. 

Håkan var också initiativtagare till den kägelbana, som 1850 stod helt färdig i Tivoli. 
Med Kägelbanebolaget som finansiär införlivades snart även en restaurangrörelse med 
övriga lockande begivenheter i lustparken på Murarbacken. 

Kägelbanan och restaurangen i sölvesborgarnas tidigare lustpark
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