Böcker om Tjörnarps historia
Tjörnarps Sockengille har ge ut e antal böcker om Tjörnarps
historia. Alla utom den första finns a köpa via Leif Norlin, tel.
0705‐792594, E‐mail norlinleif@hotmail.com eller Ann Jöns‐
son, tel. 0731‐802934, E‐mail: ann@ljusningen.se

Den första var "En bok om Tjör‐
narp" 1979. Tyvärr är den slutsåld
sedan länge. Enstaka exemplar kan
dyka upp i bokstånd i samlarmark‐
nader. 210 sidor.

I samband med Landsbygd 90‐
kampanjen kom "Minnen från
Tjörnarp" 1989. Boken är kopierad
i A4 och finns nu i en senare upp‐
laga. Den innehåller vad teln
anger: Tjörnarpsbor berä ar sina
minnen från äldre d. 153 sidor.
Pris 150 kr.

När tegelugnen restaurerats skrevs
"Gunnarps Tegelbruk i Tjörnarp".
Det är en grundlig redogörelse för
verksamheten och restaureringen.
Allt är minnen från digare an‐
ställda, från andra, som ha an‐
knytning ll tegelbruket, och från
restaureringen. 95 sidor. Pris 80 kr.

I boken "Byar i Tjörnarp",
1997, berä ar invånare i socknens
olika byar om dessa. 189 sidor. Pris
190 kr.

Sockengillets hembygdscirkel äg‐
nade några år åt a iden fiera
intressanta kulturminnen inom
socknen. Vid varje sa es en ekpåle
med en ros ri plåt med nummer
och en rubrik. Kartor över dessa
pålar med beskrivningar finns i e
hä e, som utgavs 1999 och ny‐
tryckts 2012. Riksan kvarieämbe‐
tets dåvarande fornminnesinvente‐
ring är också redovisad, by för by.
19 sidor. Pris 50 kr.

En komple ering ll "Byar i Tjörnarp"
förfa ad av Nils Nilsson kom 2002. 50
sidor. Pris 50 kr.

Från 2005 är den lilla boken "Vi minns
Tjörnarp på 50‐talet" av Anna Brita och
Sven Erik Ohlsson. Boken kom i anslut‐
ning ll insamling av vykort med hus
från Tjörnarps samhälle. De hus, som
hade någon form av aﬀärs‐ eller yrkes‐
verksamhet på 50‐talet, skildras ll‐
sammans med bilder och kartor. 18
sidor. Pris 50 kr.

"Minnesbok över Gustav Andersson",
2007, innehåller mycket material om
Tjörnarps historia, med tonvikt på geo‐
login. 140 sidor. Pris 225 kr.

Det finns också e hä e med ”Justus
Högdahls hembygdsanteckningar”.
Justus Högdahl var född redan 1889.
Hans anteckningar omfa ar bl.a. proto‐
kollsutdrag från kyrklig och kommunal
verksamhet i äldre d. 50 sidor. Pris 30
kr.

Omkring 1990 gjorde Nils Hugo Carls‐
son e grundligt arbete med a tolka
inskri erna på gravstenarna på Tjör‐
narps gamla kyrkogård. Hans anteck‐
ningar gavs ut i en skri 2010. 19 sidor.
Pris 50 kr.

En bok om Tjörnarpsdiktaren Reinhold
Ekberg med hans liv och diktning gavs
ut 2016. 63 sidor. Pris 80 kr.

