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Följ med på en tidsresa tillbaka till 60-och 70-talet när Tyrolen i Blädinge i Småland var en av södra Sveriges
största festplatser och lockade tiotusentals nöjeslystna ungdomar.

Lena Birgersson har träffat artister, musiker, besökare, bybor och ordningsvakter från förr och vi får höra alla
deras härliga historier.

Boken skildrar också livet på nya Tyrolen och här finns cirka 150 härliga nytagna foton av fotografen Anders
Roos. Tyrolen drar åter igen stora skaror besökare och den fina

folkparkspärlan drivs nu av ett hängivet gäng ungdomar. Samtidigt som de bevarar den unika miljön med
dess byggnader och målningar skapar de en modern mötesplats där

alla umgås med alla. Här träffas nu både hårdrockare, punkare och raggare såväl som loppisentusiaster och
trädgårdsintresserade.

Förord av Ingmar Nordström och Ola Salo.
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