
 

ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 



Det avslutade verksamhetsåret 
2017 har inneburit en värdefull 
breddning av föreningens verksam-
het, då vi under hösten fick defini-
tivt klartecken från Jordbruksverket 
till Leaderprojektet ”Ingeborrarp 
Kulturcentrum mellan Tid och 
Rum”.  
Ett treårigt projekt med målet att 
flera och nya kategorier besökan-
den skall hitta till Ingeborrarp. En 
genomgående tanke är att flera av 
de av föreningen hitintills utgivna 
49 skrifterna, skall utgöra material 
till teaterpjäser för att sedan spelas 

upp på i första hand Ingeborrarp. 
Denna tanke har förekommit under 
många år, men kan nu förverkligas 
genom att föreningens verksam-
hetsledare från och med 2017, 
Felicia Campbell, har bl.a. en skåde-
spelarbakgrund. Med denna er- 
farenhet och hennes nätverk har 
möjliggjort att projektet godkänts 
samt kunnat påbörjats under förra 
hösten. Därför sattes pjäsen ” 
Selma Lagerlöfs tre små kusliga” 
upp med premiär i samband med 
Föreningsmässan i Forum, Örkel-
ljunga. Närmast i tur i detta projekt  
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är att omsätta skrift nr. 13 ” Ödes-
julen i Lemmeshult 1868 ” med 
medverkande amatörer från  
Örkelljungatrakten. Preliminärt 
premiärdatum för denna pjäs är att 
den skall spelas upp för första 
gången den 1 juni. 

Till att förestå vår populära affärs-
bod har Felicia Campbell haft hjälp 
av Jeanette Ringwall och Moa Kokk. 
Under 2018 kommer Siw Söderberg 
att biträda. 

För att bl.a. öka turismen i kommu-
nen påbörjades under hösten ett 
destinationsutvecklingsprojekt med 
uppsättande av ”sevärdhetsskyltar”, 
varvid Ingeborraps Friluftsmuseum 
var en av de utvalda destinationer-
na. Därför sattes i november genom 
kommunens försorg upp en sådan 
skylt intill parkeringsplatsen på 
Ingeborrarp. 

Vårt goda samarbete med ” Hälsa 
med Hästkraft ” har fortsatt och har 
under året fått en mera långsiktig 
lösning, då hyreskontraktet för-
längts för tiden fram till den 30 
september 2020. Med anledning 
härav har föreningen fortsatt den 
under föregående år påbörjade 
renoveringen av ”Kammaren” och 
nu iordningställt ”Kammarens” 
köksytor samt försett köket med 
modern köksutrustning. 

Under året har problemet med den 
sista delen av vägen ned till Inge-
borrarp uppmärksammats och Inge-
borrarps Vägsammanslutning, som 
har hand om driften av vägen, har 
beslutat att ”uppgradera” vägen för 
att som slutligt mål förse vägen 
med asfaltsbeläggning. Anbud har 
därför infordrats samt pågår under-
sökning om möjligheterna till att  

tilldelas bidrag för finansiering av 
en del av kostnaderna.  

Avslutningsvis vill jag på styrelsens 
och hela föreningens vägnar tacka 
hedersmedlemmars, övriga med-
lemmars, sympatisörers och samar-
betspartners målmedvetna, gene-
rösa och välvilliga inställning till 
föreningens verksamhet. Dessutom 
vill styrelsen rikta särskilt tack till 
vår viktigaste samarbetspartner, 
nämligen krögaren James Svitzer 
och hans personal på Värdshuset 
samt vår alltid positivt inställde och 
skicklige rustmästare, Anders Hag-
ström och hans medhjälpare under 
vinterhalvåret, Bo Söderberg. Dessa 
utför ålagda arbetsuppgifter på ett 
skickligt sätt och värnar om skötseln 
och utvecklingen av Ingeborrarp 
samt utgör betydelsefulla ”ansikten 
utåt” för Ingeborrarp och föreningen. 
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Säsongspremiär påskhelgen 
I samband med påskhelgen  öppnade vi 
och firade att våren var i antågande med 
påskbord i värdshuset, massor med vår- 
nyheter i butiken & öppning av museer-
na. Vi anordnade även äggletartävling 
för barnen och sminkade dom till påsk- 
kärringar under påskdagarna. 

 
Årsmöte 26 mars 
Styrelsen i Örkelljunga Hembygds-
förening bjöd in till årsmöte 2017. 
Förutom de sedvanliga årsmötes-
förhandlingarna bjöds det även  
på fika från värdshuset och Bengt 
Emgård höll i en workshop om 
”Släktforskning”.  

Aktiviteter 2017 
”Ett besök på Ingeborrarp ska vara en unik, underhållande och 

upplysande upplevelse för hela familjen – en tidsresa över 150 år 
tillbaka i tiden, tillbaka till en svunnen tid då Sverige fortfarande  
var ett aktivt landsbygdssamhälle, långt innan storstadsstress,  

miljöpåverkan och tillsatser i maten.  

Besökaren ska genom att samtliga sinnen stimuleras, inspireras  
till en ökad medvetenhet och ett inre lugn med naturupplevelser  
och fysisk aktivitet. Besökaren ska erbjudas möjlighet till ökad  

kunskap kring kultur-, hembygds- och lantbrukshistoria.  
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Iremyr. 
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Whiskyprovning på Ingeborrarp 
Genom ett samarbete mellan 
Ingeborrarps värdshus och 
Glenwood Whisky Club hade vi 
möjlighet att bjuda in till whisky-
provningar på Ingeborrarp även 
under 2017. 

Valborgsmässofirande i Örkel-
ljunga 30 april 
Örkelljunga Hembygdsförening 
står traditionsenligt som värd för 
kommunens valborgsfirande. 
Årets uppskattade tal framfördes 
av Andreas Meimermondt som 
berättade om vad kommunen 
bidragit med under året som gått 
och alla eldsjälar som finns i  
Örkelljunga. Majbål tändes och 
våren sjöngs in.  
 

Gökottepromenad 25 maj 
Tidigt på morgonen gick en grupp  

 
naturintresserade för att lyssna på 
göken. Nils Rosenlund berättade 
om vår naturs fauna och inte att 
förglömma göken.  

6-åringarnas Hembygdsdag  
10-11 maj 
Ett viktigt inslag i barnens kun-
skapsbank där Örkelljunga kultur-
hus i samarbete med hembygds- 
föreningen bjuder in alla sexåring-
ar till ett besök på Ingeborrarp. 
Här blir de undervisade i hur det 
var förr – hur man bodde, hur 
smeden arbetade, vilka redskap 
som användes i ett jordbruk mm. 
De fick även i år en uppskattad 
åktur med häst och vagn.  
 

Grållerally 11 juni 
Årets Grållerally bjöd på många  
fina ”Grållar”. Traktorerna och 
dess förare kunde diverse konster  
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Hembygdsföreningens arbetsutskott 

tillika styrelse för stiftelserna  

Bröderna Birkes Hembygdsförening, 

Elsa Kristianssons Hembygdsfond 

och Helga Falks Hembygdsfond. 
 

Styrelse  

Bengt Andersson, ordf. 

Bengt Hammarstedt, vice ordf. och sekr. 

Nils Rosenlund, ledamot 

Revisorer för stiftelserna 

Bengt Jönsson, aukt revisor, Ängelholm 

Ersättare: Anders Melander, aukt revisor, 

Ängelholm. 

Bengt Svensson, Eket 

Ersättare: Ann-Charlotte Johansson, 

Åsljunga  

 

Styrelse för Bringéusfonden 

Bengt Andersson, ordf. 
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Nils-Arvid Bringéus 
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FONDER  
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och visade upp stor skicklighet. 
Både värdshus och gårdsbutik  
höll öppet för de besökare som 
ville fika eller handla medan de 
väntade.  

Midsommarfirande 23 juni 
2017 bjöd på ett traditionsenligt 
midsommarfirande med väder, 
folkdans och lekar! Värdshuset 
serverade midsommarmeny för 
de som var hungriga och värdshu-
set bjöd på hembakat för de som 
ville fika. 

Våffelsöndagen 9 juli 
Godaste våfflorna serverades 
enligt tradition på Ingeborrarp 
andra söndagen i juli. En dag med 
trivsam musik, lotteri, bokförsälj-
ning, kaffeservering. Barnen fick 
klä ut sig och laga våfflor enligt 
Cajsa Wargs recept. 

 

Ingeborrarpsdagen 13 augusti 
Andra söndagen i augusti anord-
nades Ingeborrarpsdagen med 
hantverkare, utställare, stenugns-
bak, vävstuga. 

Teater på Ingeborrarp  
Teatergruppen ”Origonalen från 
Össjö” framförde i år teaterstyck-
et “Margreta och möllesvenen ”. 
Arrangör här var också i år Örkel-
ljunga teaterförening och arrange-
manget var lika uppskattat som 
vanligt!  
 

Höstmarknad 11 september 
I september anordnades årets 
höstmarknad och skördefest.  
Veterantraktorer plöjde och har-
vade och många gamla maskiner 
och redskap visades upp. Smedjan  
var i full gång, Jonas Johansson 
visade fårklippning, Alpackor 
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Örkelljunga Hembygdsförening 
Adress:  Pl 406 

  286 91 Örkelljunga 

Tel:: 0435-531 00 

 072-387 99 70 

E-mail: info@ingeborrarp.se 

Hemsida:  www.ingeborrarps.se 

Plusgiro: 930 04-0 

Bankgiro: 945-0099 

Organisations nr: 83 76 00-3466  

Värdshuset 
Telefon:  0435-532 36 

Mobil:  0730-52 87 02 

E-mail: 

info@ingeborrarpsvardshus.se 

Hemsida: 

www.ingeborrarpsvardshus.se 

392 st. inkl. Heders- och ständiga 

medlemmar. 

 

FAKTA  

MEDLEMMAR  



Bild  

Bild  

Bild  Valborgsfirande vid Prästsjön i Örkelljunga 2017.  

Årets talare var Andreas Meimermondt (Kultur- & Fritidschef i kommunen) 
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visades upp, bröd bakades och 
vävstugan var igång mm. Duktiga 
hantverkare och utställare fanns 
på plats med gott om närodlat. 
 
Nytt för i år var att barnen fick så 
sina egna fröer och de vuxna lärde 
sig att fermentera grönsaker. 
 

Kulturdagen 21 oktober 
Kulturdagen 2017 anordnades av 
Örkelljunga Kommun på Forum 
och Kulturhuset. Representanter 
från Hembygdsförening fanns på 
plats och visade upp delar av  
föreningens boksortiment samt 
berättade om föreningens verk-
samhet.  
 

Julmarknad 9-10 december  
Denna bjöd på lite varierande 
väder men modet var gott. Många 
duktiga utställare fanns på plats.  

 
Värdshuset serverade julbord och 
ponnyridningen höll igång. 
Ovanpå stallboden bjöds det på 
julsaga av tomtemor och pyssel. 
Dessutom nybakat stenugnsbröd, 
smedja, levande musik och glögg-
servering.  

 

Rotary 
Även i år valde Rotary att under 
sommarperioden lägga sina 
måndagsmöten inklusive luncher 
på Ingeborrarps Värdshus.  
 
Utställningar 
På biblioteket/kulturhuset i  
Örkelljunga har föreningen haft 
utställningar under hela året, som 
främst berättat om kommande 
aktiviteter på Ingeborrarp. Ett fint 

Övrigt  på Ingeborrarp  
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evenemang står uppställt. Vi syns 
även på deras analoga info board 
vid evenemang. 

Nätverk 
Att samverka och bilda nätverk 
blir allt viktigare. Föreningen har 
under 2017 både deltagit på och 
själva anordnat möten. Ö:a 
Näringsliv, Butiker på Landet och 
Destination Hallandsåsen är några 
sammanslutningar som förening-
en samverkat med.  

Konferenser 
Ingeborrarp lämpar sig för de lite 
mindre konferenserna. I unik miljö 
-t.ex. i Slättsjöstugan - har man 
möjlighet att träffas och genom-
föra dagens agenda för att sedan, 
före eller efter, intaga en god 
måltid i Värdshuset. Under 2017 
har flera mindre företag valt att  

 
lägga sina möten här på 
Ingeborrarp.  

Guidningar 
Antalet sällskap som tar sig till 
Ingeborrarp för att bli guidade 
runt i museerna och uppleva hur 
det var att leva och verka förr ökar 
varje år. Vi välkomnar grupper 
bestående av allt från 10-100 
besökare. Är de färre än så finns 
alternativet att besöka museerna 
med vår audioguide. För ett för-
längt besök kan man avsluta det 
med fika eller lunch i värdshuset.  

Teaterkurser 
Under våren och hösten har vi 
anordnat teaterkurser på Inge-
borrarp och på Bokelundaskolan. 
Barnen har fått improvisera och 
lära sig hur man samarbetar i 
grupp. Vi anordnade även lov- 

Bild 
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aktiviteter för barnen med inrikt-
ning teater, vilket var mycket 
uppskattat.                

 

Axplock av 

utförda arbeten 

under året 

•Gallrat södra ekbacken och  
   bäckfåran. 

•Omändringsarbete i  
   Värdshusets kök och installa- 
   tion av nya maskiner. 

•Putsat och målat om södra 
   fasaden på Värdshuset.  

•Tillverkat ett nytt fönster till 
   skomakeriet. 

•Renoverat och byggt nytt kök 
   i Backstugan. 
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Besök vår  

stallbod på  

Ingeborrarp 

Vi har ett stort 

utbud av  

hantverksprodukter 

och sköna ting. 

Här finns även 

närproducerade 

produkter. 

Välkomna! 
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Verksamhetsmål  
Att tillsammans med medlemmar 
och samarbetspartners bedriva ett 
kvalitativt utvecklingsarbete i enlig-
het med vårt syfte och långsiktiga 
mål ”En levande 1800-tals gård på 
Ingeborrarp”. 

Plan & Mål 2018 

Ekonomi  - Genom våra aktiviteter 
och kampanjer öka intäkterna för 
framtida investeringar och underhåll 
av anläggningen. 
Medlemmar - Öka medlemsantalet 
med 10%. 

Samarbetspartners - Utveckla sam-
arbetet med Restauratör, Hälsa med 
Hästkraft, Familjen Helsingborg, 
Arbetsförmedlingen, Örkelljunga 
kommun m.fl. 

 
Fastighetsunderhåll - Följa vårdpla-
nen för anläggningens fastigheter, 
utrymmen och betesmarker, samt 
genomföra vägförbättringsprojekt. 
Inventering - Säkerställa nuvarande 
diarieförda föremål och samlingar 
Kursverksamhet -  Utveckla kurs-
verksamheten genom bl.a. nya 
samarbetspartners. 
Marknadsföring - Implementera 
Ingeborrarp genom nyhetsblad, 
trycksaker, Facebook, hemsida,  
Tidsmaskinen, audioguider mm. 
Butik & Konferensrum -  Utveckla 
utbudet på produkter och skapa 
konferensverksamhet. 
Sponsorer -  Utveckla sponsorverk-
samheten genom olika paketlösning-
ar och öka intäkterna med 20%. 

Verksamhetsplan 2018 
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Bilder från Leaderprojektets pjäs 
”Selma Lagerlöfs tre små kusliga” 



Här några av aktiviteterna i 

Leaderprojektet 

• Sätta upp pjäsen ”Selma 
Lagerlöfs tre små kusliga” år 
2017 på Forum Örkelljunga. Med 
ett konstnärligt professionellt 
team. 
 

•Sätta upp ”Ödesdramat i 
Lemmeshult” på Ingeborrarp 
2018, med professionella och 
amatörer. 
 

•Att arrangera evenemang:  
Hur levde man förr för skolbarn. 

•Anordna kurser för gymnasiet. 
 

•Kvällskurser för intresserade 
barn och ungdomar, samt för 
föreningen IFALL. 

•Att anordna årliga hembygds- 
dagar för 6-åringar på 
Ingeborrarp. 

 

Leaderprojektet 
”Ett Kulturcentrum mellan tid och rum” 

I december förra året fick vi det glädjande beskedet att vi fått EU- 
bidrag för att få till ett kulturcentrum av Ingeborrarp fram till 2019. 

Här följer lite information: 
Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att 

berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika 
kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa 

ett större intresse för vårt gemensamma kulturarv. Projektet 
kommer att fokusera på folkbildning, skapa en mötesplats med 
fokus på kvalitet och delaktighet med målgruppen samt hjälpa 
till att lyfta lokala kulturaktörer. Det huvudsakliga syftet är att 
bilda ett Kulturcentrum på Ingeborrarp och på det sättet locka 

fler besökare i alla åldrar till Ingeborrarp. 
I nuläget är ett antal kulturföreningar i kommunen med som 

deltagare i projektet. Dessa är Örkelljunga Konstförening, 
Örkelljunga Teaterförening, samt IFALL – integration för alla. 
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Väglagning 
och Vägsyn 
Förr i tiden 
ålåg det bön-
derna att 
svara för väg-
hållningen 
även på de 
stora vägarna 

och varje hemman eller hemmans-
del hade sin del att hålla ordning 
på. Det blev en brokig karta över 
olika sätt och olika material varmed 
de varierande vägbitarna blev an-
sade och underhållna. 
   Gubbarna hade en mängd histo-
rier från sina väglagningar. Många 
skrattade åt och kasserade sina 

grannars arbete och eländigt dåliga 
gruskvalitet. I många byar fanns det 
på en del hemman på kartorna 
utmärkt ”Allmänna grustag” för 
byn. Då var det lättare att få likartat 
grus på en längre sträcka. 
 

En gång om året förrättades vägsyn 
- eller som gubbarna sa ”väjasyn”. 
Synemännen bestod av länsman-
nen— senare betitlad landsfiska-
len—samt två nämndemän. Syne-
nämnden åkte i hästskjuts och ofta 
stod de väghållningsskyldiga bön-
derna vid sina väjastycken med 
mössan i hand för att få höra 
domen om vägbiten blev godkänd 
eller kasserad. 
En spydig gubbe som fick kasserat 

sin sträcka sade då: ”Ja ja förstår 
att fiskalen ville att vägen skulle 
varit jämnare och rakare, men säg 
mej fiskalen, är den lång nog?” 

 

Dåvarande inspektorn på Rössjö-
holm var god vän med mannarna i 
synenämnden och hade för vana 
att bjuda hem dom på kaffe med 
tillbehör, så att dom fick lite om-
växling i sitt pliktåliggande värv. 
Men en liten gubbe på åsen som 
fick sitt vägstycke kasserat ville då 
framställa en fråga till fiskalen. 
”Jo”, sa gubben: ”Ja bara undrar 
om de är sanning som folk i bygden 
säger att baronen på Rössjöholm 
han lagar sina vägar med kaffe å 
konjak?” 

Vi presenterar här ett utdrag ur 

Anders Andersson bok ”Ja´ kommer ihu!” 
som ingår i Örkelljunga Hembygdsförenings böcker och skrifter. 
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BÖCKER 
1 Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka 
 av Nils-Arvid Bringéus, 1949 
2 Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat 
 av Nils-Arvid Bringéus ,1950 
3 Folkmål från Örkelljunga 
 av Gustaf Öhrstedt. 1951 2:a uppl 1979 
4 Folkminnen från Örkelljungatrakten 
 av Nils-Arvid Bringéus, 1953 
5 Kring livets högtider i Örkelljunga 
 församling, av Gabrielle Jeansson och 

 Inga Kindblom, 1968 
6 På Skyttepaviljongens tid 
  av Emfrid Tangell, 1978 

7 Några anteckningar till folkskolans 
 historia i Örkelljunga församling 
 av Alarik Svensson, 1:a uppl. 1979 
8 Barndomsminnen från Örkelljunga 
 av Birger Birke, 1980 
9 Torpen på Lärkesholm 
  av Lars Buhrgard 

 
10 Örkelljunga Hembygdsförening 
 1931-1981 Ett minnesalbum av 

 Nils-Arvid Bringéus och Sven 
 Hjalmarson, 1981 
11 Resekörare och besekrämare  
 Om handeln i Örkelljungabygden i  
 gången tid av Nils-Arvid Bringéus, 1983 

12 Lärkesholm och von Reiserska 
 stiftelsen av Nils-Arvid Bringéus och 

 Nils Erik Forsell, 1984 

13 Ödesjulen i Lemmelshult 1868 

 En etnologisk studie av Christina Billing,   
 Helene Ehriander, Jan Garpenhus och 
 Helena Holmkrantz, 1985 

14 Hemma i Harbäckshult Minnen och 

  uppteckningar av Daniel Harbe, 1987 

15 Korgmakeri I Örkelljungabygden 

 av Anna Kinell och Marita Malmborg, 1987 
16 Martin Ahlberg, provinsialläkare 
 av Gull Ahlberg, 1988 
 

 
17 Minnesbilder från järnvägens tid 

 Utgivna av Nils-Arvid Bringéus, 1988 

18 Ljuvliga toner 

 En minnesrapsodi av Elis Pålsson, 1989 

19 Sjökapten Gustav Nilsson och hans 
 stiftelse av Bror Malmsten och Anders   

 Andersson, 1990 

20 Folkskola och byfolk i Rya 

 av Arvid Hedfors, 1990 

21 Fotografier i Örkelljunga av Ann-Marie 

 Campbell och Monica Gauffin, 1992 

22 Hjelmsjö En berättelse om ett familjeföretag 

 och en samhällsmiljö av Nils-Arvid Bringéus, 
 1992 

23 Från bokskåp till kulturhus En berättelse 

 om biblioteken i Örkelljunga kommun under 
 redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 1993 

24 Herremän, handlare och husare  
 av Arvid Hedfors, 1994 

Böcker, skrifter och filmer utgivna av  
Örkelljunga Hembygdsförening 

Finns att köpa hos följande: 
Kulturhuset, Örkelljunga ¤ Gemet Stockholmsvägen 9 Örkelljunga ¤ Stallboden Ingeborrarpsgården 

Röd text markerar slutsålda böcker och skrifter 

17 



 
25 Utan krusiduller Klipp ur minnet och  

 Annonsbladet av Elis Pålsson, 1995 

26 Katederfolk Om folkskollärarna i   
 Örkelljunga församling av Nils-Arvid 

 Bringéus, Arvid Hedfors, Sven Mjörnheden, 
 Helge Persson och Elsa Ågren, 1996 

27 Örkelljunga kyrka av Nils-Arvid Bringéus 

  och Sven Hjalmarson, 1997 

28 Från klocksägen till kommunvapen  
  av Nils-Arvid Bringéus , 1998 

29 Gåramålningar från Örkelljunga, Rya 
 och Fagerhult av Nils-Arvid Bringéus och 

 Sven Hjalmarson, 1999 

30 ”Ja´ kommer ihu!” av Anders Andersson, 

 1999  

31 Gästgiveriet i Örkelljunga 
  av Nils-Arvid Bringéus, 2000 

32 Minnen från en skogsbygd 
  av Hugo Wallin, 2001 

33 Landshövdingen på Lärkesholm 
  En levnadsberättelse i anledning av trehund- 
 raårsminnet av Anders von Reisers födelse  
 av Nils-Arvid Bringéus, 2001 

34 Elsa Kristiansson—Minnen och 
  Hågkomster Kvinnlig advokat i Norra Åsbo 

 av Bengt Andersson och Kjell Å Modéer, 2002 

35 Örkelljungabilder En bok till minne av Sven 

 Hjalmarson av Nils-Arvid Bringéus,  2002 

36 I Örkelljunga på 1930– och 1940-talet 
 av Bo Hellström, 2003 
 

 
37 Rune Brännborn—Företagsbyggare 
 under 50 år av Nils-Arvid Bringéus, 2003 

38 Järnvägsminnen från Örkelljunga   
 Utgivna av Nils-Arvid Bringéus, 2004 

39 Spåra i landskapet 
  Utgiven av Riksantikvarieämbetet, 2004 

40 Tockarp—En bygd i förändring 
  under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2005 

41 Örkelljunga Hembygdsförening 75 år 
 under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2006 

42 Samrealskolan i Örkelljunga och dess 
 föregångare av Evert Abrahamsson, 2007 

43 Krig och fred i Örkelljungabygden   
 under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2008 

44 Emigrantöden från Örkelljungabygden 
 under redaktion av Nils-Arvid Bringéus och 
 Stephan Swärd, 2009 

45 Lärkesholms gods och von Reiserska 
 stiftelsen under redaktion av Nils-Arvid 

 Bringéus, 2010 

46 Örkelljungaminnen från 1900-talet. 
 Tretton ortsbor berättar under redaktion 

 av Nils-Arvid Bringéus, 2011 

47 Örkelljungatrakten från ovan 
 av Bertil Hagberg, 2012 

48 Örkelljunga—en hantverksbygd  
 av Nils-Arvid Bringéus med bidrag av 
 Bo Hellström, 2012 

49 Åsljunga– en bygdebeskrivning 
  under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2013 

 
SMÅSKRIFTER 
1 Ingeborraps friluftsmuseum 
  av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 
 1992 

2 Rya gamla kyrka av Nils-Arvid Bringéus 

  och Sven Hjalmarson, 1993 

3 Bonadsmålningar av Nils Lundbergh med 

 kommentarer av Nils-Arvid Bringéus, 1994 

4 Kara-or å stue-snack 
  av Anders Andersson, 1995 

5 Våra Milstolpar av Bo Hellström, 1997 

6 Bebyggelsenamn i Örkelljunga 
 av Carl-Erik Lundbladh, 2009 

FILMER 
1 Örkelljunga kommun—Från ödebygd 
 till storkommun En film av Rolf Herletz och 

 Sven Hjalmarson, 1968. 
 Video/DVD: Hagblom Foto, 1997. 

2 Kara-or å stue-snack Anders Andersson 

 och Elsa Kristiansson, Utan Krusiduller,  

 Elis Pålsson, Video/DVD: Tommy Nilsson, 1995 

3 Anders Andersson och  
 Elsa Kristiansson berättar  

  Video/DVD: Tommy Nilsson, 1995 

4 Örkelljunga på järnvägens tid 
 Bildspel av Sven Hjalmarson,  
 Video/DVD: Tommy Nilsson, 1995 

5 Slättsjöstugan  
 Video/DVD: Tommy Nilsson, 1998 
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6 Abessinien 1938 
 Bildspel av Sven Hjalmarson 1968.  
 Video/DVD: Tommy Nilsson 2002 

7 Små och stora händelser i Örkelljunga 
 Bildspel av Sven Hjalmarson.  
 Video/DVD: Tommy Nilsson 2002 

8 Takmålningar i Skånes Fagerhults 
 gamla kyrka  

  Bildspel av Sven Hjalmarson 1968.  
 Video/DVD: Tommy Nilsson 2002 

9 Skördetid på Ingeborrarp 
 DVD framställd av Tommy Nilsson 

10 Människor i en bygd 
 DVD framställd av Tommy Nilsson 

11 Eket byn i våra hjärtan 

 DVD framställd av Tommy Nilsson 

12 Skånes Fagerhult byn i våra hjärtan 

 DVD framställd av Tommy Nilsson 

13 Åsljunga byn i våra hjärtan 

 DVD framställd av Tommy Nilsson 

14 Halmtak 

 DVD framställd av Tommy Nilsson 

 

 
 

Bli medlem i Örkelljunga 

Hembygdsförening 
 

Vill Du stödja föreningen och vara en 
del av Ingeborrarps utveckling? 

 
Bli medlem genom att sätta in 200 kr 

på bankgiro 945-0099. 
Glöm inte att uppge namn, adress,  
telefonnummer och e-postadress. 

 
Medlemsförmåner 

Subventionerade deltagaravgifter vid kurser. 
Deltagande i medlemslotteri 4 ggr/år. 

Örkelljunga i mars 2018 
Styrelsen för Örkelljunga Hembygdsförening 

Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, Ewa Zachau, Nils Rosenlund, 
Anders Persson, Bo Söderberg och Kristoffer Brink 
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Sponsorer 2017 
Advokat Bengt Andersson AB •Bilprisma AB •Blommor & Design 

Bälinge El •EMC AB •EMP:s Massage •Hammarstedt Support & Promotion 

Joma reklam •Lack och Färg Harald Jansson AB •Bilprisma  AB 

Mired AB •NSG Entreprenad •RM Gräv •Snickarboa.com •Stigs TV & Video AB 

Södra Skogsägarna •Thoresen Webbdesign •Örkelljunga kommun 

 

 

 

ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENING 
PL 406, 286 91 Örkelljunga 

Tel. 0435-531 00, Mobil 072– 387 99 70, E-post: info@ingeborrarp.se 

www.ingeborrarp.se 
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