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Föreningens 87:e verksamhetsår har  
kännetecknats av ett utökat antal arrange-
mang och ett ökat antal besökanden till 
Ingeborrarp. Starkt bidragande faktor till 
detta är bl.a. föreningens pågående  
Leaderprojekt. Detta genererar många s.k. 
”förstagångsbesökare” genom främst de 
olika uppskattade teaterföreställningar, 
vilka vi får ut av projektet och som i princip 
är en ny företeelse för föreningen. Att 
kunna identifiera nya kategorier besökare 
till Ingeborrarp är helt enligt Sveriges  
Hembygdsförbunds vision för hembygds-
rörelsen att vi skall försöka erbjuda en  
levande hembygd öppen för alla. Därför 
gäller det för oss att anpassa oss framför-
allt mot den yngre generationen och locka 
fram ett intresse, så att de även kan bidra 
till ett ökat intresse hos deras föräldrar.  
En betydande grupp att försöka engagera 

är de nyanlända och  väcka fram ett  
intresse för historien om deras nya hem-
bygd. I detta avseende sitter vår förening 
på de bästa förutsättningarna genom vår 
bokserie, som nu är uppe i 50 olika titlar, 
som beskriver vissa delar av Örkelljunga-
bygden och dess historia. Detta gör att här 
finns ett gediget underlag för att t.ex. i  
skådespelsform som ett alternativ visa upp 
hembygden på ett annorlunda, men fängs-
lande sätt och som kan öka nyfikenheten.  
 
För att möjliggöra en fortsättning med den 
populära och uppskattade bokutgivningen 
skulle styrelsen vilja komma i kontakt med 
medlemmar eller andra, att ingå i en red-
aktionskommitté, vilken skulle kunna med 
fackmässig assistens arbeta vidare på de 
bokmanus, som redan lämnats över till för-
eningen och vilka håller en god kvalitet, 



men i brist på resurser fått hitintills 
stanna på manusstadiet. 
 
Förutsättningarna för fortsatt positiv 
utveckling under 2019 är goda. Då  
tänker jag i första hand på den förbätt-
ring av sista vägdelen om 500 meter 
till Ingeborrarp, som redan påbörjats 
genom att vägbanken byggts upp efter 
gällande normer samt slutligen under 
våren kommer att belägges med asfalt. 
Detta möjliggörs genom ett generöst 
bidrag från Stiftelsen Gripen, som insåg 
att föreningens verksamhet hämmades 
gravt av den dåliga vägstatusen.  

Så bidraget skall ses som ett bidrag till 
vår verksamhet och inte som ett väg-
bidrag. Efter anbudsförfarande slöts av-
tal med Johansson Grus & Mark 
Entreprenad AB i Heljalt, som är anlitad 
totalentreprenör. 

En ytterligare positiv omständighet är att 
nye ”värdshuskrögaren” Kent Ekstrand 
planerar för utökat öppethållande samt 
erbjuda ett bredare sortiment. Detta 
gagnar ej bara värdshuset, utan även 
föreningens verksamhet, då det rimligen 
kommer att generera flera besökanden 
till Ingeborrarp. 
 
Avslutningsvis vill jag på styrelsens och 
föreningens vägnar tacka hedersmed-
lemmars, övriga medlemmars, sym-
patisörers, sponsorers och övriga sam-
arbetspartners målmedvetna, generösa 
och välvilliga inställning till föreningens 
verksamhet. 
Härutöver vill styrelsen 
rikta särskilt tack till våra 
viktigaste samarbetspart-
ners, krögaren James 
Svitzer med sin personal  
på Värdshuset och företrädarna för 
Hälsa med hästkraft.  
Med den stora omfattning, som förening-
ens verksamhet omspänner, är den 
även beroende av de goda arbets- 
insatserna från vår anställda personal.  
Därför riktas särskilda tack till anställda 
verksamhetsledaren Felicia Campbell,  
rustmästaren Anders Hagström och  
Bo Söderberg. 
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Säsongsöppning på Ingeborrarp 
I samband med påsk öppnade vi för året 
och firade att våren var i antågande med 
påskbord i värdshuset, massor med vår- 
nyheter i butiken och öppning av muséerna.  

Barnen sprang mellan husen och letade 
påskägg och vissa blev även sminkade till 
påskkärring.  

Årsmöte söndagen den 15 april 
Styrelsen i Örkelljunga Hembygdsförening 
bjöd in till årsmöte 2018. Det bjöds på fika 
i värdshuset under årsmötesförhandlingarna.  

Avslutningsvis berättade den otroligt  
kunnige Gösta Imberg om Örkelljunga 
Hembygdsförening genom Sven  
Hjalmarsons bildarkiv. 

Aktiviteter 2018 
När man  kommer till Ingeborrarp slås man över hur vackert här är. Även om tiden 

står stilla och man känner historiens vingslag ligger utmaningen att möta besökarnas 
preferenser. För även om god mat, fina museum och trevlig butik kan stilla mångas 

mättnad behövs det mer och större grepp om framtiden. Många pratar om att turistmål 
behöver vara skräddarsydda upplevelser. För Ingeborrarps del är förhoppningen att 

möta besökarna med upplevelser som har en kulturhistorisk anknytning och samtidigt 
lyfta naturen och dess anda.  Det är inte för intet man känner av de människor och 
öden som bott i de olika husen  och i området och dessa historier och levnadsöden 

är lika aktuella idag och bör inte glömmas! 

Därför har vi förra året valt att berätta en del av de historierna genom 
att dramatisera dem.  

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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Valborgsmässofirande i Örkelljunga 
Örkelljunga hembygdsförening höll i Val-
borgsfirandet vid Prästsjön även i år.  

Lennart E Bengtsson, VD på Wapnö AB 
mejeri höll ett fint tal. Våren sjöngs in och 
majbålet tändes sedvanligt av scouterna 
fastän vinden blåste.  

Gökottepromenad den 10 maj 
Denna tradition lockar alltid till sig en grupp 
tappra fågelskådare för att lyssna på göken. 
Nils Rosenlund, som för övrigt sitter med i 
styrelsen, berättade om naturens fauna och 
göken.  

Hembygdsdag för 6-åringar  
Varje år bjuder vi tillsammans med Örkel-
ljunga kulturhus in alla sexåringar till ett be-
sök på Ingeborrarp. Detta år finansierades 
det med hjälp av Leaderprojektet . Här blir 
barnen undervisade i hur det var förr – hur 
man bodde, hur smeden arbetade, vilka 
redskap som användes i ett jordbruk med 
mera. I år fick barnen även prova på teater 
vilket var mycket uppskattat. 

Midsommarfirande 22 juni 
2018 bjöd på ett traditionsenligt midsom-
marfirande med folkdans och lekar! Värds-
huset serverade midsommarmeny för de 
som var hungriga och hembygdsföreningen 
serverade fika.  

Våffelsöndagen 8 juli 
Även i år anordnades det våffelsöndag. 
Denna tillställning med goda våfflor var ett 
mycket trevligt inslag i den annars så varma 
sommaren.  

Ingeborrarpsdagen 12 augusti 
Denna långa tradition bereder en möjlighet 
för lokala hantverkare och för Örkelljunga 
Hembygdsförening att visa sina verksam-
heter. Det bakades självklart bröd och sme-
derna och Örkelljunga Vävstugeförening var 
där som alltid vid evenemang vilket vi är 
mycket glada för. 

Teater på Ingeborrarp  
Teatergruppen ”Origonalen från Össjö” 
framförde i år teaterstycket “” – Madame 
Magdalenas Machinationer! ”. Arrangör här 
var också i år Örkelljunga Riksteaterförening 
och arrangemanget var lika uppskattat som 
vanligt!  

Butiker på landet  
I slutet av augusti anordnade vi tillsammans 
med Butiker på landet extraöppet på 
Ingeborrarp. Detta är ett arrangemang som 
vi arrangerade med 24 andra utställare på 
13 olika  verksamheter runt Örkelljunga.  
Allt från B&B, biodlare, konstnärer till hant-
verkare höll öppet. 
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Hembygdsföreningens arbets-
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Bild från aktivitet under kulturdagen 2018 

Foto: Felicia Campbell 



Höstmarknad 9 september 
Besökarna fick i år se fler redskap än nå-
gonsin och hela Ingeborrarp osade av rök 
från veterantraktorer, diverse äldre motorer 
och tillverkning av gengas, ved, harvning 
och plogning. Smeden fanns i smedjan, 
vävstugeföreningen vävde och självklart 
bakades det bröd i Slättsjöstugan.  

Förutom utställare så var Munka- Ljungby 
biodlarförening på plats för att berätta allt 
om bin för alla intresserade. 
I år firade vi även Kulturarvsdagen med att 
ensemblen från Ödesdramat huserade i de 
olika husen. 

Boksläpp den 2 december:  
Äntligen var det då dags för boksläppet av 
Örkelljunga Hembygdsförenings bok 50 om 
Grönadal i Västra Ringarp. 

Författarna Johan Svinhufvud Roos och 
Arne Roos berättade för en nästan fullsatt 
läktare i Sparbanken Boken Blackbox om 
boken och dess historia. Boken fanns 
självklart till försäljning och det bjöds på 
fika.  

Julmarknad i dagarna två  
8–9 december 
I år bjöd marknaden på mer än någonsin. 
I alla hus och i serveringstältet kunde man 
höra julmusikens muntra toner medan be-

sökarna läppjade på varm choklad med 
marshmallows.  

Ett trettiotal hantverkare och våra andra 
funktionärer stod ut i regnet som öste ner. 
Örkelljunga Hembygdsförening sålde jul-
granar bl. a och smeden och vävstugeföre-
ningen ställde sedvanligt upp.  

För alla barn fanns det mycket att göra. 
Tomtemor läste julsagor, det dansades 
kring granen, barnen fick pyssla och träffa 
tomtefar. En julkör gick dessutom runt och 
sjöng julsånger på söndagen. Till vår hjälp 
hade vi elever från Yrkeshögskolan Lands-
krona och dess eventkoordinatorutbildning, 
som bistod med utformning och marknads-
föring. 
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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.ingeborrarp.se 

Bankgiro: 945-0099 

Organisations nr: 83 76 00-3466  

Värdshuset 
Under verksamhetsåret har 

Värdshuset arrenderats av 

Svitzer & Son Bälinge HB. 

Arrendet avslutades den 31 dec. 

2018. 

Ny Krögare 2019 

Kent Ekstrand 

Tel. 076-678 82 47,  

E-post:  

ingeborrarpvardshus@gmail.com 

282 st. inkl. Heders- och 

ständiga medlemmar. 

FAKT A  

M EDLEMM AR  

Foto: Sofia Thulin 
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Bild från sommarpjäsen ”Ödesdramat i Lemmeshult” 
En aktivitet ur Leaderprojektet ”Ett Kulturcentrum mellan tid och rum” 

Foto: Margareta Rosberg 



Rotary 
Även i år valde Rotary att under sommarperi-
oden lägga sina måndagsmöten inklusive 
luncher här på Ingeborrarps Värdshus. Det 
var mycket trevligt och vi önskar dem själv-
fallet välkomna åter!  

Utställningar 
På biblioteket/kulturhuset i Örkelljunga har 
föreningen haft utställningar under hela året, 
som främst berättat om kommande aktivi-
teter här på Ingeborrarp. Vi syns även på 
analoga infobord vid evenemang på bl.a. 
Coop i Örkelljunga. 

Nätverk 
Att samverka och bilda nätverk blir allt vikti-
gare. Föreningen har under 2018 både delta-
git på och själva anordnat möten.  
Örkelljunga Näringsliv, Butiker på Landet 
och Destination Hallandsåsen är några grup-
per som föreningen samverkat med.  

Konferenser 
Ingeborrarp lämpar sig alldeles utmärkt för 
de lite mindre konferenserna. I unik miljö – 
t.ex. i Slättsjöstugan - har man möjlighet att 
träffas och förhandla dagens agenda för att 
sedan, före eller efter, inmundiga en god 
måltid i Värdshuset.  

Under 2018 har flera mindre företag valt att 
lägga sina möten här på Ingeborrarp.  

Whiskeyprovning på Ingeborrarp 
Genom ett samarbete mellan Ingeborrarp 
värdshus och Glen Wood Whiskey Club 
hade vi möjlighet att bjuda in till whiskey-
provningar på Ingeborrarp även under 2018. 

Guidningar 
Antalet sällskap som tar sig till Ingeborrarp 
för att bli guidade runt i museerna och upp-
leva hur det var att leva och verka förr, ökar 
varje år.  

Vi välkomnar grupper bestående av allt från 
10–100 besökare. Är ni färre än så finns 
alternativet att besöka museerna med vår 
audioguide.  
För ett förlängt besök kan man toppa det 
med fika eller lunch i värdshuset.  
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Övrigt  på Ingeborrarp  2018  
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Foto: Sofia Thulin 



 
 

Besök vår  

stallbod på  

Ingeborrarp 

Vi har ett stort 

utbud av  

hantverks-

produkter 

och sköna ting. 

Här finns även 

närproducerade 

produkter. 

Välkomna! 
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Verksamhetsmål  
Att tillsammans med medlemmar och sam-
arbetspartners bedriva ett kvalitativt ut-
vecklingsarbete i enlighet med vårt syfte 
och långsiktiga mål  
”En levande 1800-tals gård på 
Ingeborrarp”. 
 

Plan & Mål 2019 

Ekonomi  - Genom att utveckla  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 vårdplanen 
för anläggningens fastigheter, utrymmen 
och betesmarker.  

 

Inventering - Säkerställa nuvarande diarie-
förda föremål och samlingar. 

Kursverksamhet -  Utveckla kursverksam-
heten genom bl.a. nya samarbetspartners. 

Marknadsföring - Implementera  
Ingeborrarp genom nyhetsblad, trycksaker, 
Facebook, hemsida, Tidsmaskinen, audio-
guider mm. 

Butik & Konferensrum -  Utveckla utbudet 
på produkter och skapa konferensverk- 
samhet. 

Sponsorer -  Utveckla sponsorverksam- 
heten genom olika paketlösningar och 
öka intäkterna med 20%. 

Tillfartsvägen 
Under 2019 färdigställa infartsvägen till 
Ingeborrarp genom slutlig asfaltering under 
april månad. 

Verksamhetsplan 2019 
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Foto: Sofia Thulin 



13 

Bilder från sommarpjäsen ”Ödesdramat i Lemmeshult” 
En aktivitet ur Leaderprojektet ”Ett Kulturcentrum mellan tid och rum” 

Foto: Margareta Rosberg 



 
Här några av aktiviteterna i 

Leaderprojektet 
2017-2019 

·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  
hembygdsdagar för 6-åringar 

på Ingeborrarp. 
 

 

 

Leaderprojektet 
”Ett Kulturcentrum mellan tid och rum” 

I december 2017 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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Tidsmaskinen 
Vi slutförde rundan Ingeborrarp i appen; 
Tidsmaskinen som vi arbetade med under 
hösten 2017.  

I rundan som de barn som gått teater har 
utformat med mediapedagogen Annette  
Söderlund och Felicia Campbell kan man 
höra om olika historiska händelser i  
Örkelljungatrakten med omnejd. 

Hembygdsdagar för 6 åringar 
Vi arrangerade och finansierade tillsammans 
med Örkelljunga kommun hembygdsdagar-
na för 6 åringar.  

”Ödesdramat i Lemmeshult” 
Under sommaren satte vi upp Ödesdramat 
i Lemmeshult med 19 personer i ensemblen. 
Och 527 besökare. Det var många som inte 
hann med att se pjäsen men vi hoppas att 
vi kan spela upp fler sommarpjäser.  

Lite om pjäsen: Ödesdramat i Lemmeshult 
är baserad på en verklig händelse som 
skedde under mitten av 1800 talet i  
Örkelljunga trakten. Per som kommer att 
mörda Hanna blir bara nio år gammal 
utkastad från sitt barndomshem. Innan mor-

det kom han att sitta på anstalt en längre 
period och när han träffar Hanna är han 
redan 41 år. Han kom att fästa sig vid 
Hanna och ett svartsjukedrama utvecklas 
varpå han mördar Hanna. 

Aktiviteter för skolorna i Örkelljunga 
Under slutet av augusti bjöd vi in skolor från 
Örkelljunga. Under en vecka fick barn från 
olika skolor i Örkelljunga prova på smide, 
folkdans, leka medeltida lekar och sist men 
inte minst prova på mat som man åt förr och 
lyssna på en historiker vad och hur man åt 
maten. Barnen fick också tillverka ett medel-
tida spel som de fick ta med hem. Projektet 
blev uppskattat med förhoppning från sko-
lorna att fortsätta framöver. 

Skrönvandringar på Ingeborrarp 
Under hösten har vi även visat upp tre 
skrönor på Ingeborrarp. De som går teater 
på musikskolan framförde Sägnen om 
kyrkklockan och Sägnen om Trollet Snibe 
på Rya kyrkoruin och på en stor kulle vid  
Ingeborrarp. I början av december satte  
ensemblen från Ödesdramat upp Tomten 
från Töreby av Selma Lagerlöf.  

Projektet kommer att fortsätta våren 2019 
med fler skrönor.  
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Leaderpro jektets  akt iv i te ter  

under  2018  

Skrönor i 

skymningen 
Välkomna till Ingeborrarp för 

guidade vandringar 

och lyssna på spännande 

historier från förr. 

Skrönorna är olika från gång 

till gång. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arrangemangen genom- 

fördes den 3 november, 

17 november och den 

1 december 2018. 

 

 

 
 



Under hösten presenterade 

Hembygdsföreningen sin 50:e hembygdsbok 

Grönadal i Västra Ringarp 
Historien om byn, gården, ägarna 

av Johan Svinhufvud Roos och Arne Roos 
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Boken grundar sig på studier av 
omfattande arkivmaterial. Jag 
gläds åt ytterligare ett viktigt kul-
turhistoriskt dokument om vår 
bygd. 

Nils-Arvid Bringéus, professor 

emeritus, bl.a. författare av böcker om 
Örkelljungabygden från 1949, och  
Hedersordförande i Örkelljunga  
Hembygdsförening. 

Författarna har gått till verket 
med stor noggrannhet och 
förmår därigenom belysa den 
allmänna historiska utvecklingen 
under hundratals år med fokus 
på en specifik gård. 

Dick Harrison, professor i historia 

och populärhistoriker, bl.a. författare till 
Sveriges historia 600-1300 (2009) och 
Sveriges historia 1350-1600 (2010). 

Boken kombinerar undersökning-
ar av ett stort otryckt källmaterial 
med att på ett intressant sätt 
relatera byns och gårdens för-
ändringar till större historiska 
skeenden. 

Sten Skansjö, professor emeritus 

i historia och bl.a. författare till Skånes 
historia (1977) och Skånsk skogsbygd 
under äldre historisk tid (2010). 

I gårdens och ägarnas skiftande 
öden speglas jordbrukets moder-
nisering och samspelet med in-
dustrins och tätortens tillväxt. På 
så vis berikar boken kunskapen 
om traktens och landskapets 
historia. 

Gunnar Wetterberg, historiker och 

bl.a. författare av Skånes Historia Del 1-3 
(2016-2017) 



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 familje- 
  företag och en samhällsmiljö av Nils- 
 Arvid Bringéus,1992 
23 Från bokskåp till kulturhus En berät
 telse om biblioteken i Örkelljunga kom
 mun under  redaktion av Nils-Arvid 
 Bringéus,1993 
24 Herremän, handlare och husare  
 av Arvid Hedfors, 1994 
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 

 

Böcker, skrifter och filmer utgivna av  

Örkelljunga Hembygdsförening 
Finns att köpa hos följande: 

Kulturhuset, Örkelljunga ¤ Gemet Stockholmsvägen 9 Örkelljunga ¤ Stallboden Ingeborrarpsgården 
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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 
 trehundraårsminnet 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 Spåren 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 
50 Grönadal i Västra Ringarp 
  av Johan Svinhufvud Roos och Arne  
 Roos, 2018 

 

 
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, och 
 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 
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 
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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. 

Nyhetsbrev skickas via mail om du uppger din e-postadress. 

 

Örkelljunga i mars 2019 
Styrelsen för Örkelljunga Hembygdsförening 

Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, Nils Rosenlund, Erika Ebbesson 
Anders Persson, Bo Söderberg, Lisa Ohlsson och Catharina Jernse 
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ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENING 
PL 406, 286 91 Örkelljunga 

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

www.ingeborrarp.se 

INGEBORRARPS VÄRDSHUS 
Tel. 076-678 82 47, E-post: ingeborrarpvardshus@gmail.com 
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