
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

”Boken Om Bonnarp” 
 

Utgiven av Bonnarps Byförening 2006 

 

 

Under år 2001 fick den nystartade byföreningen i Bonnarp tillgång till ett stort antal gamla 

fotografier. Det var en samling med glasplåtar som den förre läraren i Bonnarp, Robert 

Romberg, tagit i början av 1900-talet. Bilderna är tagna i Bonnarp med omgivning. Inom 

föreningen insåg man ganska snart att detta var en kulturskatt och det fanns ett intresse av 

att ta hand om och bevara, inte bara bilderna, utan även historian kring dessa. 

 

En studiecirkel bildades 2002 och när kartläggningen av glasplåtarna gjordes, startade ett 

mer omfattande arbete för att dokumentera och bevara en del av Bonnarps historia. Cirkeln 

tog eslut om att utgå från byns historia snarare än bildmaterialet och fick då ett antal 

platser, byggnader, människor och händelser att dokumentera. Efterhand som cirkeln 

fortsatte, kom nytt material fram och efter 4 år av cirkelverksamhet var det dags att göra en 

sammanställning av materialet. 

Resultatet blev "Boken om Bonnarp" 

Boken är på 187 sidor och består av två delar: 

1. Byggnader och platser numrerade avsnitt, som är utmärkta på karta. 

2. Människor, miljöer & bilder. 

Bilderna i boken är utvalda av cirkelns totalt ca 800 arkiverade (inskannade) fotografier. 

Boken kan beställas hos Inger Persson 0435-441627 

 

 

Sedan 1:a tryckningen 2006 har en del felaktigheter i boken upptäckts. 

Nedastående rättelser är gjorda i samband med 2:a tryckningen av boken 2010. 

 

 



 

”Boken om Bonnarp” - Rättelser 
 
 
Sedan 1:a tryckningen 2006 har en del felaktigheter i boken upptäckts. 
Detta rättelseblad är gjort i samband med 2:a tryckningen av boken 2010. 
Rättelser och tillägg är markerade i kursiv stil. 
 
Sid 14 Modern Edit med sonen Sten... 
Sid 21  Erik (f. 1918) och ....               Tore och Kurt (f. 1955). 
Sid 24 Agnes flyttade själv hem till Bonnarp i början på 1940-talet, men flyttade senare ... 
Sid 26 ... Nilsson affären av Hilmer och Alda Appelqvist. 
Sid 29 …gått i arv fram till 1943. 

…. efter branden. Gården övergick sedan genom arv 1929, till sonen Per Runfäldt, 
som drev gården. 
Per Runfäldts dödsbo sålde 1943…. 
….Rögle Säteri (Torsten Olsson) och gården arrenderades ut till Axel Ludvigsson. 

Sid 31 ... Johan Nilsson med hustu Maria Lovisa kallad Lova bodde ...  
Sid 32 ..., Åke (f.1928) och Hasse (f.1934). 
Sid 33 ...hade barnen: Ebba (f 1914) , Svea Ingegärd (f. 1923), Stig...........Ulla (f.1933), 

Gullan (f.1935). 
Sid 33 Bröderna tog sedan namnet Brickling. 
Sid 43 .... köpte Artur Appelkvist (f. 1906) och hans Hustru Agnes (f.1908) huset..... 
Sid 44 ... Hans och Kerstin Willen. 
Sid 52 ...ägde själv en gulbrun häst som hette Petter. 
Sid 64 ...köpte Sven och Evy Hansson fastigheten. 
Sid 68 Verkat i bysmedjan en period under 1930 och 40-talet. 
Sid 73 ...Curt och Anna-Lisa Fors med barnen Magnus (f. 1962) och Malin (f. 1965) 

fastigheten.... 
Sid 75 ... tog emot en pojke, Olavi ... 
Sid 76 1954 -1974 arranderades fastigheten av Birger och Elsie Brinkåker.    

1974 köpte Christer Lannerborn fastigheten av Herta Andersson och arrenderade ut 
den till en Färingtoftabo vid namn Carsten. 
1988 var jorden avyttrad till Slättåkra. Köpare var Roy Andersson. 
År 2006 ägs byggnaderna inkl.skog... 

Sid 78 ...bodde familjen Einar (f.1910) och ... 
Sid 79 ... som heter Madelaine (f.1996). 
Sid 80 ... med dottern Madelaine (f.1996). 
Sid 81 1973 köpte Bertil Lindfors och ... 

 Bertil och Gun-Britt har två barn, ….. 
Sid 81 ... Gun-Britt och Marie drev Spångens Lanthandel mellan 1987 och 2000. 
Sid 83 ... och Folke (f.1937). 
Sid 88 ... diverse ströjobb. Barnen var Erik, Stig och Asta. 
Sid 91 ... fastigheten. Barnen är Malin (f.1973) och Åsa (f.1975). 1974 gjordes ett 

markförvärv ... 
Sid 131 August Liljedhl: Han var bördig från Rottne i Småland och ... 
Sid 166  Krigsåren på 1940-talet:  ... att tyskarna redan fanns på andra sidan av Söderåsen. 
Sid 173 I slutet på 1930-talet: I början av 1940-talet störtade ... 
 
 


