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Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs 
församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 
18 i Norra Håslöf. 
 
På grund av luckor och ofullständigheter i kyrkoböckerna är det svårt att följa släkten längre tillbaka i tiden 
och man kan där endast röra sig med lösa uppgifter och antaganden. Sålunda visar sockenanteckningarna för 
år 1694 och år 1700 att gården nr 18 då ägdes av Anders Jönsson och hans hustru Una Andersdotter. Mellan 
åren 1700 - 1734 finns inga uppgifter. Det var under denna period som Hans Jakobsson - släktens äldste - 
tillträdde gården. Huruvida något släktskap skulle råda mellan Anders Jönsson och Hans Jakobsson torde 
därför svårligen kunna påvisas. 
 
Anmärkningsvärt är emellertid, att åldersskillnaden mellan makarna Anders Jönsson och Una Andersdotter 
var mycket betydande. Anders var född 1660 och hustrun 1623. Sannolikt har Una Andersdotter varit ägare 
av gården nr 18 och efter makens död gift om sig med den 37 år yngre Anders Jönsson. Som medhjälpare på 
gården synes de ha haft en dräng och en piga. Efter sin gamla hustrus död - efter år 1700 - har sannolikt 
Anders Jönsson gift om sig med någon yngre kvinna och genom henne fått arvingar till gården. Därest släkt-
skap råder mellan Anders Jönsson - Hans Jakobsson skulle alltså ett av dessa barn vara den "felande 
länken" i släkten. 
 
Med Hans Jakobsson är vi emellertid på säker mark i släktforskningen. Åldersskillnaden mellan honom 
och hans hustru Mätta är även betydande, fast här är det maken som är den äldre och född 1697 medan 
hustrun är född 1715. 
 
I vigselboken finner vi följande uppgifter: "År 1733 den 27 Martii blev drängen Hans Jakobsson i Norra 
Håslöf och pigan Mätta Christensdotter därsammanstädes vigda". 
 
Anmärkas bör att Hans Jakobsson i mars 1733 har titeln "dräng" men i kyrkböckerna följande år står som 
"husman", dvs ägare av gården nr 18. Om hustrun Mätta finns inga andra uppgifter än dopbokens, där vi 
läser: "Anno 1715 Dom Cantate blev christnat Christen Svens dotter i Norra Håslöf, kallat Mätta. Moderns 
namn Mätta Svens dotter." Av föreliggande uppgifer kan man inte utläsa vem av de båda makarna som från 
början ägde gården. I varje fall synes gården ha utvidgats, ty i en specifikation av år 1740 finner man att två 
drängar Jöran och Christer samt två pigor Inger och Sissa varit anställda där. 
 
"Anno 1738 den 22 februarii föddes Hans Jakobssons son i Norra Håslöf, döpt den 26 februarii, kallad 
Christen. Modern Mätta Christensdotter. Faddrar: Hans Jeppsson, drängarna Tröls, Jöran, Ola och Pär.  
Änkan Anna Jeppe Ols i Boderup bar barnet. -  Hustru Ingar Truls Jörnas, pigorna Anna, Elsa och 
Carin."(Det var vanligt att de manliga faddrarna nämndes för sig och de kvinnliga för sig. Pigor och drängar 
nämndes endast vid förnamn.) 
 
En "bänklängd" från denna tid förtäljer att gårdsfolket på gård nr 18 N:a Håslöf disponerade följande bänkar 
i kyrkan, nämligen kvinnliga bänken nr 11 och manliga bänken nr 8. (Kvinnobänkarna fanns i ena halvan av 
kyrkan, männens i den andra.) 
 
Vi är nu inne på släktens andra säkra generation. Christen tog namnet Hansson efter fadern Hans. (Namnet 
Christen, som sedan i vartannat led följt genom släkten, har tydligen kommit från Mätta 
Christensdotter,alltså från kvinnolinjen till manslinjen. 
 
"Den 28 december 1762 copulerades drängen Christen Hansson i Norra Håslöf nr 18 och pigan Boél 
Olufsdotter i Södra Håslöf." 
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Christen Hansson anförtroddes uppdraget att vara församlingens klockare år 1774 och innehade detta 
uppdrag till sin död år 1800. De båda makarna avled i bröstsjukdom samma år med en tidsintervall av endast 
1 månad och 11 dagar. Dödsboken berättar därom: 
 

"Martii den 29 döde, april den 18 - år 1800 - begrovs Klockaren 
Christen Hans hustru Boél, 56.5 år. Död av bröstsjukdom." 
"Maj den 10 döde, maj 21 - år 1800 - begrovs Klockaren Christen 
Hansson i Norra Håslöf, 62 år gammal. Död i bröstsjukdom." 

 
Fädernegården har sannolikt utvidgats än mer under Christen Hanssons tid. Hans titel "Rust-hållare" visar 
att gården varit så stor att han underhållit en eller flera ryttare. (Indelningsverket hade införts genom 
riksdagens beslut 1682-83.) 
 
Den 28 december 1763 föddes Rusthållaren Christen Hanssons nr 18 i Norra Håslöf son hemma, döptes 
den 29 december, kallad Hans. Modern Boél Olsdotter. Faddrar: Nils Jönsson, Måns Svensson, Ola 
Andersson, Drängen Nils + Ola Pärs hustru Elna i Södra Håslöf bar barnet. Hustru Kersti, pigorna Anna, 
Hanna, Malena, Inga. 
 
Huruvida andra barn föddes i äktenskapet är inte känt, men denne Hans Christensson synes inte ha 
övertagit fädernegården utan inflyttat till Hököpinge församling, där han gift sig med Marna Larsdotter 
född uti Hököpinge den 18/11 1777. Inflyttningen torde ha skett före år 1804 och makarna har till en början 
bott på gård nr 6 i Hököpinge. 
 
Dopboken för Hököpinge församling meddelar den 29/9 1804 att då föddes "Rusthållaren Hans 
Christenssons och hans hustru Marna Larsdotters son på nr 6, som följande dagen döptes vid namn 
Christen. Modern 27 år. Barnet bars vid dopet av mormodern Hustru Anna Lars Andersson på nr 3. 
Faddrar: Sven Pålsson på nr 2, Jeppa Nilsson på nr 6 d 14 - Möllaren ... Andersson, Hustrun Ingar Måns 
Olsson på nr 1, Kierstin Måns Olsson på nr 24." 
 
Som synes är även Hans Christensson rusthållare och gården nr 6 torde - oaktat den varit delad - varit så 
stor att han nödgats hålla en eller flera ryttare. 
 
(Rusthållningen inrättades av Karl XI. De hemman som befunnos lämpliga att bära rustningen, utsågs till 
rusthållsstammar, vars innehavare kallades "rusthållare" och var skyldiga att mot vissa avkortningar på 
skatten fullgöra de med rusttjänsten förenade skyldigheterna. Hela denna indelning var genomförd år 1695. 
Rusthållaren iklädde sig skyldigheten att i såväl krig som fred anskaffa och underhålla ryttare och häst samt 
för dem lämpliga och erforderliga persedlar och att deltaga i trossens underhåll. Rekryteringsskyldigheten i 
krigstid upphävdes år 1810.) 
 
 ***** 
 
Sekelskiftet 1700-1800 var en orolig tid. Det revolutionära Frankrike låg sedan 1792 i strid med flera av 
Europas makter, och England, dess huvudmotståndare, bombarderande Köpenhamn år 1801 och hotade 
därefter att anfalla vår flotta i Karlskrona. Gustav IV Adolf, ung och inte särskilt begåvad, sökte till en 
början hålla Sverige neutralt, men år 1805 ingick Sverige tillsammans med England, Ryssland och Österrike 
en koalition mot Napoleon. En svensk armé överfördes till Pommern - och i denna var säkerligen även Hans 
Christenssons ryttare - men sedan Napoleon ryckt in i Pommern, måste den svenska armén återföras till 
Sverige. 
 
Mot förmodan slöt Alexander av Ryssland fred med Napoleon i Tilsit 1807. Samma år bombarderade en 
engelsk armé ånyo Köpenhamn och tvingade Danmark att utlämna hela sin flotta till England. I vredesmod 
gick Danmark över på Frankrikes sida och blev samtidigt Sveriges fiende. Såväl i öster som i söder blev 
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Sverige nu utsatt för angrepp. Och för att hindra en överskeppning av fransk-danska trupper uppsattes en 
armé i Skåne under Toll. Genom Englands bistånd hindrades en överföring. Vid norska gränsen utkämpades 
mindre strider, men i Finland blev det en allvarlig kamp, som slutade med svenskt nederlag vid Oravais. 
Kungen avsattes och landsförvisades. År 1810 adopterades Jean Bernadotte av Karl XIII och åtta år senare 
blev han Sveriges konung. Under tiden, åren 1813 - 14, hade emellertid en svensk armé överförts till 
Tyskland och tillsammans med ryska och preussiska trypper vunnit betydande segrar över Napoleon. 
Därefter tvingades Danmark till freden i Kiel år 1814. Samma år slöts freden i Paris, då även Sverige var 
inbegripen. 
 
 ***** 
 
Hans Christensson och hans maka Marna har senare flyttat till gården nr 22H i Hököpinge, där han även 
avled den 8 juli 1842 i "Åldomsbräcklighet", 78 år gammal. Han begrovs den 17 juli. 
 
Ett och ett halvt år senare, den 31 januari 1844, avled hans änka Marna Larsdotter i en ålder av 67 år. Hon 
begrovs den 4 februari 1844. 
 
Deras barn var följande: 
 

Nr 1 Christen f 22/9  1804 i Hököpinge 
Nr 2 Jakob  f 11/10 1807 i Hököpinge 
Nr 3 Elna  f  4/12 1809 i Hököpinge. Fl till V.Skräflinge 26/11 

1924, sedan till Grenia, Hököpinge. 
Nr 4 Pehr  f  5/12 1811 i Hököpinge. Fl till Vellinge 2/12 1825. 
Nr 5 Boél  f  8/ 3 1815 i Hököpinge. Fl till Vellinge 1843. 
Nr 6 Hanna f  4/ 3 1821 i Hököpinge. "I evigheten 16/6 1836" 

 
Christen blir släktens huvudman och skildras längre fram (se även ovan). Men då brodern Jakob - genom 
att hans dotter Hanna gifter sig med Christens son Lars - knytes till samma linje, skall även han nämnas 
här. 
 
Dopboken berättar om Jakobs födelse följande: "År 1807 den 11/10 föddes Rusthållaren Hans 
Christenssons och hans hustru Marna Larsdotter son, som 14 dagar senare döptes vid namnet Jakob. 
Modern 30 år gammal. Bars vid dopet av Elna Jeppa Nilsson. Faddrar Rusthållaren Ola Persson, Erik ...., 
Hans Andersson, Möllaren Per Andersson samt hustrurna Ingar Måns Olsson på nr 1 och Sissa Per Persson 
på nr 12 samt Gunilla Nils Persson." 
 
Jakob var dräng hos olika bönder bl.a. hos Truls Hansson, Nils Eskils och Lars Månsson. Konfirmerades år 
1824. 
 
Jakob gifte sig sedermera med dottern till en från Danmark under de engelska bombardemangen hit 
inflyttad smed. Hon hette Hanna. Hennes föräldrar hade i en enkel farkost under oroligheterna tagit sig över 
sundet. Ett skåp som de medtagit från Danmark, bevarades i många år av Per Holmberg i Eskilstorp, men 
förstördes sedermera. Hanna var s.k. "Kagekvinna". Hon köpte kakor i Trelleborg och vandrade sedan 
omkring i byarna och sålde dem och bidrog på det sättet till familjens uppehälle. 
 
Av deras 6 barn gifte sig sedermera Hanna Jakobsdotter med Christen Hanssons son Lars Christensson - 
se nedan. Övriga barn var: Lars Jakobsson, Kerstin Jakobsdotter, Gertrud Jakobsdotter, Karna 
Jakobsdotter och Elna Jakobsdotter. 
 
Familjens välstånd synes ha gått till spillo under Hans Christenssons tid. Möjligt är att överflyttningen till 
nr 22H framtvingats därav. Titeln rusthållare förekommer inte längre utan endast "husmannen". 
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Äldste sonen Christen med tillnamnet Hansson har först olika drängplatser, bl.a. i Gessie varifrån han 
inflyttar år 1826. Åren 1826 - 28 är han anställd som dräng hos sockenskräddaren Hans Trulsson, som var 
"krympling i foten" och därefter en tid hos sockenskräddaren Ola Pehrsson å nr 16H som också var 
"krympling i foten". Huruvida drängplatserna avsåg utbildning i skrädderiyrket, framgår inte av 
anteckningarna, men sannolikt har så varit fallet. Ty efter ett kortare uppehåll i föräldrahemmet nr 22 H 
under år 1833 flyttar han samma år till Hököpinge kyrkohus, där han står skriven som skräddare. 
 
Ungefär samtidigt ingick han äktenskap med Ingeborg Nilsdotter,född i Kärrstorp  16/3 1812. Hon hade 
inflyttat till Hököpinge från Tygelsjö 1832. 
 
Att sockenskräddaren Christen Hansson nådde någon större skicklighet i yrket är knappast troligt. Dock 
hade han under åren 1835-40 följande lärlingar anställda hos sig: Anders Hansson, Hans Jönsson & Johan 
Larsson. 
 
Familjen växte: 

Barn nr 1  Elna f  1/11 1835  fl t Bodarp 25/10 1850 
Barn nr 2  Lars f 15/3  1838  död 2/6 1840 i tbc 2 år 
Barn nr 3  Lars f 23/10 1840 
Barn nr 4  Marna f  5/2  1846 
Barn nr 5  Hans f 12/5  1849  död 16/3 1852, 3 år 

 
Med barnen har tydligen även fattigdomen kommit till hemmet. Och i kyrkboken antecknas att "fattighjälp" 
lämnats. 
 
Den 30 mars 1853 förtäljer dödboken "dog på onumrerad kyrkoplats och den 10 april begrofs skräddaren 
Kristen Hansssons hustru Ingeborg Nils Dotter, 41 år 14 dagar". 
 
Äldste sonen Lars' födelse omnämnes på följande sätt: "År 1840 den 23/10 föddes å nr 47 Hököpinge 
sockenskräddaren Christen Hanssons och dess Hustru Ingeborg Nilsdotters son Lars, som döptes den 26 
oktober. Pigan Elna Hansdotter å nr 22H (=Lars faster) höll barnet till dopet. Vittnen voro Husmannen Hans 
Christensson å nr 22 och hans hustru Marna Larsdotter. Modern 28 år. 
 
Lars, som tog namnet Kristensson, vigdes Marie Bebådelsedag år 1867? med Hanna Jakobsdotter (se 
ovan) född den 11/11 1841 i Fuglie. Makarna var kusiner. 
 
Båda makarna hade före äktenskapet haft plats hos olika bönder, Lars i Hököpinge och Hanna i Fuglie. De 
flyttade därefter till Vellinge, där de köpte en liten gård och stannade några år. Där föddes Christer och 
Edvard. Lars hade arbete på en gård i Vellinge, och inkomsterna hade inte varit över sig. Familjen flyttade 
sedan till Börringe Kloster, där Lars fick anställning hos en Lemmeström, där han bl.a. lärde sig 
vagnmakeriyrket. Där föddes Ida och Johanna. Men då skism uppstod mellan Lars och Lemmeström, 
flyttade han och familjen tillbaka till Vellinge. Detta var omkr 1882-83. 
 
Medan familjen bodde i Vellinge, arbetade Lars i Malmö som timmerman. Lördagar och söndagar gick han 
tillfots den 17 km långa vägen mellan Vellinge - Malmö i ur och skur. Han hade mat med sig för veckan. 
Det sägs att han under denna tid ådrog sig den lungsjukdom som senare kom att bryta ner honom. 
 
Följande år - 1884 - flyttade familjen till Malmö och bodde först på "Uppland" på söder och sedan på Södra 
Förstadsgatan 100, där Gerda föddes. I två år bodde de sedan på Södra Förstadsgatan 55 inne på gården och 
därefter på Mjölnaregatan 4. 
 
År 1896 blev Lars svårt sjuk och lungtuberkulos kunde konstateras. I sex år - varvid under de två sista 
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struptuberkulos tillstötte - var han oförmögen till arbete. Han avled den 27/2 1901. 
 
Hanna hade god hälsa och bodde hos barnen till sin död den 26/4 1920. Båda makarna ligger begravda på 
mellersta kyrkogården i Malmö. Kv 9 nr 136. Fjärde raden. År 1911 flyttade familjen till Spångatan 30. 
 
Barnen Elna   f 25/9  1867 

Magnus  f 15/12 1869 
  Christen  f 14/2  1872 

Jakob Edvard f 16/6  1876 
Johanna  f 17/5  1879 
Ida   f 30/8  1881 
Gerda   f 25/4  1885 

 
 


