
Göinge
blev svenskt
och Gerhard von Buhrman
ritade karta 1684 när mina
anfäder dömdes för kuppen i
Loshult 1676. Kyrkor och slott
har markerats med färg.





På biblioteket:

Den stora trolösheten
om "krigskasseröfvaren" Niclas Jonsson och andra gränsbor i 1600-
talets Göinge : dramadokumentär Loshultskuppen 1676
av Per Ragnarson (Bok) 1999, Svenska, För vuxna
Ämne: 1600-talet, Skåne, Snapphanar, Loshultskuppen 1676

Det blev så att den släkthistorien bara måste
skrivas. Det skedde under åren med krigandet på
Balkan. Samma ingredisneser: mörda, bränna,
skövla, våldta…vänner över gränser skulle bli
fiender, som göingar och smålänningar.
De hade bomärken, kunde inte skriva och berätta till
oss. Så sade mig fantasin att skräcken hade spridit
sig i stugorna när det stod klart vad som hade hänt
den där julidagen. ”Men ä´n I ente galna, karar? Den
swenske kongen kommer och bränner gaurana faa
voss!” Hörde jag min mormors farfarsfarmor gråta.



"Dn: 16. p. Trin: Jon Nicklason Geet af Karhult. föd ibidem. Mat. Kirstin. Uxorem
duxit primo Swenborg Måns-dotter. In Conjugo 52. åhr. Liberi - 5. quorum 3.
Superstites. Ad secunda transiit cum Kirstina Jönsdotter. In Conjugo - 24. åhr.
Liberi - 4. quorum 3. superstites. War en Gudfruchtig och sachtmodig man, warit
tilförne rijk och Wälbehållen, men blef på sidstone mychit fattig, så att han måtte
gå ostiatim. Döde den - 1. Octobr. Aet: 100. åhr och några wekur. L: S: ad
occidental: Templi plagam."

Möte med mormors farfarsfars farfarsfar Jon NiclassØn i Loshult 2001



Lille Pers resa

i en hembygd…

1684











Hembygdsvännen Jan
Bengtssonf.d. rörmokare



Lågvatten och
översvämningar



En halvmilasten
visade platsen









I Ravlunda kyrka finns målat på väggen vid
predikstolen följande vittnesbörd om Gustav II
Adolfs fälttåg över 26 socknar och staden Vä
(”Ve”): Anno 1612 den 4 februari kome de
Suenske ind i goinge herrid der brende
roffuede oc odelagde vid fem eller sex oc tiufue
kirjrcke sogner: den 8 februari brende Ve:
denne 11. dag bleffue de tappert igien besot
aff vorris Kongis folck antastede på Visse So
bade yhielslagne oc drucnede nogle (og)
tiuffue hundrede mend oc miste al derris Bitte:
som de haffde tagit: C. M. V. (”Visse so” =
Vittsjön).





Povel, den siste prästen som prækede paa dansk.



”Snapphanekalken” med paten från 1672, tiden då
terroristjakten gick som värst.



<<<Det var trollen!











En småländsk
avknoppning och en
glasepok 1919-1961.

















Tack, Robert, för att Du
provocerade ”Lille Per” till en
resa i natur, historia och
historier.
Vi delar ett starkt medvetet
hembygdsintresse. Din nya
status som ordförande i Oxie
Härads Hembygdsförening
borde markeras på något sätt
vid tjänsteutövning, särskilt
publik sådan.
Vi fann ett bra förslag vid
besöket i Glimåkra Hembygds-
föreningsgård Drakeberga vid
göingarnas vackra badplats vid
trollens hemlighetsfulla backar.



Skaffa en kubb att lyfta på för Din
trevliga berättarpublik!



.ps ps ps
Om man inte är född
göing,
får man försöka ta sig
fram ändå…



I Göinge ”kreda”
doj trägobbar


