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Ett verksamhetsår med förändringar
Ordförande har ordet
I en förening liknande hembygdsföreningen
med nu 88 år ”på nacken” varierar inträffade
händelser, förutom våra återkommande
”fasta” arrangemang, ofta mycket mellan
åren. 2019 års verksamhet, som vi nu lägger bakom oss, innebar många förändringar.
Året inleddes med skifte av krögare på och
innehavare av Ingeborrarps Värdshus, då
James Svitzer med personal lämnade
Värdshuset efter fyra års verksamhet i och
med att hyresavtalet löpte ut per den 31
december 2018. Detta föranledde styrelsen
att överväga bästa sätt att rekrytera ny
krögare. I samband härmed införde HD/NST
en redaktionell artikel om Ingeborrarp med
bl.a. i rubriken att ”Ingeborrarp saknar
krögare”. Samma dag läste Kent Ekstrand
från Söndraby tidningen och kontaktade
föreningen. Efter vårt första sammanträde
förstod vi att vi ej behövde annonsera för att
söka efter nästa krögare. Med uppemot 40

år i branschen – främst i Helsingborgsområdet – och nu boende nära Ingeborrarp, blev
valet enkelt för styrelsen i jakten efter ny
krögare till 25-åriga värdshusverksamheten
i anslutning till vårt friluftsmuseum. Genom
den lyckosamma rekryteringen kunde Kent
hinna med att ombesörja de nödvändiga
myndighetstillstånd, vilka krävs för att driva
restaurangverksamhet med s.k. fullständiga
rättigheter och som måste ombesörjas vid
byte av innehavare. Därmed kunde Kent
Ekstrand med
personal öppna upp lagom till påskhelgen.
Verksamhetsårets början innebar även fortsättning med inriktad försäljning av bok
nr.50 i vår skriftserie, ”Grönadal i Västra
Ringarp”, vilken utkom i november 2018.
Vad gäller föreningens unika bokutgivning
och med denna kopplad betydelse för föreningens ekonomi, har vi under ett 25-tal år
haft förmånen att förvara lagret av de utgivna böckerna i lokal hos Brännborn

Fastigheter AB hyresfritt. Eftersom lokalen skall få ändrat ändamål, har nu
större delen av boklagret flyttats ned till
iordningsställt utrymme i Birkehallen.
Vi vill samtidigt passa på att tacka
Brännborn Fastigheter AB

barnfamiljer, vilket sedan fått positivt
genomslag vid våra ”fasta arrangemang” med dels ett stort inslag av barnfamiljer, dels besökanden utanför vårt
närområde. Som en väsentlig del av
Leaderprojektet var verksamhetsled-

för alla dessa års upplåtelse av ändamålsenlig lokal utan någon kostnad för
föreningen.
Lagom till påskhelgens säsongsupptakt
på Ingeborrarp blev den mycket efterlängtade uppbyggnaden av sista vägdelen efter Årrödsvägen fram till friluftsmuseumet färdigställt av Johansson
Grus & Mark Entreprenad AB. Denna
viktiga vägförbättring kunde möjliggöras
på grund av ett avgörande bidrag till
föreningens verksamhet av Stiftelsen
Gripen, då vår verksamhet är starkt bearen Felicia Campbells teateruppsättroende av bra tillfartsväg. Ett stort tack
ning sommaren 2018, uppbyggd kring
riktas härmed till Stiftelsen Gripen att
vår bok nr. 13 ”Ödesjulen i Lemmeshult
”ge tillbaka”.
1868” med hjälp av såväl amatörer som
Leaderprojektet ”Ingeborrarp - Ett kultur- professionella skådespelare. De sex
centrum mellan tid och rum” avslutades föreställningarna, som gavs inför fullunder första halvåret i och med att slut- taliga ”salonger”, filmades delvis av en
av ägarna till intilliggande Rya Gård,
redovisning till Jordbruksverket
kunde ges in. Detta projekt har genererat många nya ”förstagångsbesökare” till Svante Rosberg. Detta har sedan legat
till grund för att Svante Rosberg tillsamIngeborrarp, varav en stor del varit

mans med Krister Wallman och Svantes
dotter, Margareta Rosberg, arbetade
fram en dokumentärfilm om ödesdramat
med titeln ” Jag har skjutit en dufva ”.
Filmen premiärvisades på ett fullsatt
Sparbanken Boken Blackbox i Forum i
Örkelljunga lördagen den 12 oktober.
Filmen i DVD format finns att köpa i
affärsboden.
I slutet av sommaren meddelade verksamhetsledaren Felicia Campbell att
hon i samband med familjens flyttning
till Hjo sade upp sin anställning. Innan
styrelsen hunnit påbörja rekryteringsarbete anmälde Emelie Andersson sitt
intresse av anställning, då hon i samband med familjens flyttning till Brekille
från Linköping och arbete där inom
kultursektorn, efterhörde om anställning
på Ingeborrarp. Efter styrelsens sammanträffanden med Emelie anställdes
hon från och med den 1 oktober som
verksamhetsledare och kastades därmed rakt in i bl.a. förberedelsearbetena
inför julmarknaden.
Som avslutning vill jag som representtant för styrelsen tacka hedersmedlemmars, övriga medlemmars, sympatisörers, sponsorers och övriga samarbets3

Midsommarafton på Ingeborrarp — årets höjdpunkt

partners målmedvetna, generösa, framåtriktande och välvilliga inställning till bevarande och vidareutveckling av föreningens verksamhet. Som särskilt viktiga
samarbetspartner vill jag framhålla vår
nye krögare Kent Ekstrand med personal
och personalen vid Hälsa med hästkraft.
I och med att verksamhetsledaren under
nästan tre år, Felicia Campbell, som ovan
nämnts slutat sin anställning, vill styrelsen
rikta särskilt tack till henne för denna tid.
Med den stora omfattning, som föreningens verksamhet omspänner, är den
mycket beroende av de goda arbetsinsatserna från vår anställda personal.
Därför riktas särskilda tack till anställda
verksamhetsledaren Emelie Andersson,
rustmästaren Anders Hagström och Bo
Söderberg.

Bengt Andersson
Föreningens ordförande
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AN S V AR S O M R ÅD E N

Aktiviteter 2019
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 under 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.

Säsongsöppning på Ingeborrarp

Årsmöte

I samband med påsk öppnade vi för året
och firade att våren var i antågande med
massor av nyheter i butiken samt
öppning av museerna.

Styrelsen i Örkelljunga Hembygdsförening
bjöd in till årsmöte den 15 april i
Värdshuset.
Efter årsmötet berättade och visade Gösta
Imberg under rubriken ”Örkelljunga
Hembygdsförening genom Sven
Hjalmarssons bildarkiv”.
Det bjöds på en lättare förtäring.

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

Juridiska ärenden
Bengt Andersson
Ekonomiska ärenden
Bengt Hammarstedt,
Erika Ebbesson
Marknadsföring
Felicia Campbell
Medlemstjänst Felicia Campbell
Lotterier Bo Söderberg
IT & Hemsida Felicia Campbell
Utställningar Felicia Campbell
Aktiviteter Åsa Johnsson, Felicia
Campbell
Miljö & Säkerhet Nils Rosenlund
Sponsorer Styrelsen
Guidning Felicia Campbell
Personal Bengt Andersson,
Bengt Hammarstedt
Byggnadsärenden
Anders Persson
Föremålsregistrering Styrelsen

HEDERSMEDLEM
Nils-Arvid Bringéus, hedersordf., Ulla

Birke, Rune Brännborn, Henrik
Hammar, Bo Hellström, Tomas
Nilsson, Helge Persson, Arne Roos,
Kerstin Stjärne, Birgitta Svensson,
Anita Söder, Tommy Wallstedt,
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FONDER
Hembygdsföreningens
arbetsutskott tillika styrelse
för stiftelserna Bröderna
Birkes Hembygdsfond,
Elsa Kristianssons
Hembygdsfond och Helga
Falks Hembygdsfond.
Stiftelsernas 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.
Bengt Hammarstedt
Nils-Arvid Bringéus
Revisorer för Bringéusfonden
Kjell-Åke Elofsson, Örkelljunga
Olle Nilsson, Örkelljunga
Magnus Björk, suppl.

6-åringarnas Hembygdsdag
Varje år i början av maj
bjuder vi tillsammans
med Örkelljunga kulturförvaltning in alla sexåringar till ett besök på
Ingeborrarp. Detta år
finansierades detta 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 mm. I år fick barnen även leka lekar som
man lekte förr och de blev skjutsade med
häst och vagn.
Sommarlov
Som en del av sommarlovsprogrammet som
kommunen anordnar fick alla barn under
flera tillfällen under sommaren och under
vissa evenemang pyssla och leta efter skatter runt hela Ingeborrarp. Speciellt skattjakten var mycket uppskattad och många barn
kom. Besökarna fick också låna utomhusspel gratis som en del av samarbetet.
Gökottepromenad hölls den 30 maj
Denna tradition lockar alltid till sig en grupp
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tappra fågelskådare för att lyssna på göken
under ledning av Nils Rosenlund.
Ett välkommet inslag var
när Nils lyfte på en fågelholk och visade alla fina
fågelungar som satt där.
Han berättade också med
stor entusiasm om all fauna som finns runt
Ingeborrarp.

Midsommarfirande 21 juni
Året bjöd på ett traditionsenligt midsommarfirande med folkdans och lekar!
Alla fick också
hjälpa till att klä
midsommarstången. Värdshuset serverade
midsommarmeny för de som var hungriga och hembygdsföreningen serverade fika.

Våffelsöndagen 14 juli
24 andra utställare på 13 olika verksamÄven i år anordnades det våffelsöndag,
heter runt Örkelljunga. Allt från B&B, bioddenna trevliga tillställning med goda våfflor lare, konstnärer till hantverkare höll öppet.
är en tradition som lockar många besökare.
Höstmarknad 8 september

Ingeborrarpsdagen 11 augusti
Denna långa tradition bereder en möjlighet
för lokala hantverkare och för Örkelljunga
hembygdsförening att visa sina verksamheter. Det bakades självklart bröd och smederna och Örkelljunga vävstugeförening var
där som alltid vid evenemang vilket vi är
mycket glada för. Avslutningsvis bjöds det
på teater av ”Origonalen från Össjö” och
Hans Stenssons Hädanfärd.
Öppet på landet:
I slutet av juli anordnade vi tillsammans
med Butiker på landet lite extra långa
öppettider på Ingeborrarp. Detta är ett
arrangemang som vi arrangerade med

Besökarna fick i år
se många redskap
och maskiner och
hela Ingeborrarp
osade av rök från
veterantraktorer och
andra äldre motorer.
Smeden smidde i
smedjan, vävstugeföreningen vävde och
självklart bakades det
i Slättsjöstugan.
Förutom utställare så var Munka-Ljungby
biodlarförening på plats för att berätta allt
om bin. Alla barn fick tillfälle att pyssla och
göra något fint att ta med hem.
Julmarknad 7-8 december
Trots varierande väder med regn och blåst
nalkades julstämning i samband med andra
advent. I år bjöd marknaden på en härlig
kombination av utställare med kransar,
hantverk i textil, hårdslöjd, keramik, hembakta kakor, sylt, glögg och mycket mer.
Det anordnades ringlekar med dragspel
kring granen och en tomtenissejakt för

F AK T A

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
Kent Ekstrand
Tel. 0766-788 247
E-post:
ingeborrarpvardshus@gmail.com
www.ingeborrarpvardshus.se

M E D L E M M AR
294 st. inkl. Heders- & ständiga
medlemmar.
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Ingeborrarpsdagen med marknad 2019
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barnen. Alla barn fick en presentpåse av Tomtemor och kunde lämna sin önskelista till Tomten.
Julmarknaden erbjöd även ponnyridning och

ter 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 viktigare. Föreningen har under 2019 både
deltagit på och själva anordnat möten.
Örkelljunga Näringsliv, Butiker på Landet
och Destination Hallandsåsen är några
grupper som föreningen samverkat med.

Tomtefar och tomtemor delar ut julklappar
till barnen efter skattjakten
föreningen sålde kaffe och grillade korv. Vävstugeföreningen och smederna arbetade stämningsfullt i öppna verkstäder.”
Övrigt på Ingeborrarp 2019

Utställningar
På biblioteket/kulturhuset i Örkelljunga har
föreningen haft utställningar under hela året,
som främst berättat om kommande aktivite-

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 2019 har flera
mindre företag och organisationer 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 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.
9

Från midsommarfirandet, delar av Örkelljungabygdens
folkdanslag tar en liten paus i grönskan.
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Verksamhetsplan 2020
Syfte
Föreningens uppgift är att inom Örkelljunga Arbetsförmedlingen, Örkelljunga
kommun bedriva och befrämja hembyggds- kommun m.fl.
vård och hembygdsforskning.
Fastighetsunderhåll - Följa vårdplanen
för anläggningens fastigheter, utrymmen
och betesmarker.
Verksamhetsmål
Att tillsammans med medlemmar och sam- Inventering - Säkerställa nuvarande diariearbetspartners bedriva ett kvalitativt utförda föremål och samlingar.
vecklingsarbete i enlighet med vårt syfte
Kursverksamhet - Utveckla kursverksamoch långsiktiga mål
heten genom bl.a. nya samarbetspartners.
”En levande 1800-tals gård på
Ingeborrarp”.
Marknadsföring - Implementera

Plan & Mål 2020
Ekonomi - Genom att utveckla våra
aktiviteter och kampanjer öka intäkterna
för framtida investeringar och underhåll
av anläggningen.

Ingeborrarp genom nyhetsblad, trycksaker,
Facebook, hemsida, Tidsmaskinen, audioguider mm.
Butik & Konferensrum - Utveckla utbudet
på produkter och skapa konferensverksamhet.

Medlemmar - Öka medlemsantalet
med 10%.

Påbörjar arbetet med skapandet av en konferenslokal på Värdshusets vind.

Samarbetspartners - Utveckla samarbetet med Restauratör, Hälsa med
Hästkraft, Familjen Helsingborg,

Sponsorer - Utveckla sponsorverksamheten genom olika paketlösningar och
öka intäkterna med 20%.
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Foto: Sofia Thulin
Värdshusets mysiga uteservering
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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.
Kort utvärdering och utdrag från slutrapporteringen.
Vi har skapat en kreativ mötesplats med
ambitionen att berätta vår lokalhistoria på
ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika
kulturyttringar har vi lyft Ingeborrarp som
besöksmål. Vi har producerat pjäser med
inspiration av lokalhistorian. Spelat in en
auidoguide med och för barn som handlar
om bygdens historia. Vi har arrangerat
evenemang: Hur levde man förr, för
skolbarn.
Anordnat årliga hembygdsdagar för
6-åringar på Ingeborrarp. Vi har bjudit in en
känd historiker som berättat om vad och
hur man åt maten förr och besökarna har
även fått smaka på maten som man åt förr.
En projektledare anställdes på halvtid för
att planera, koordinera och tillsammans
med alla involverade genomföra projektet
med dess aktiviteter.

Uppfört två pjäser.
Aktivitet 2 och akt. 6, Selma Lagerlöfs tre
små kusliga och Ödesdramat i Lemmeshult.
Arrangerat aktivitet
3. En Matresa mellan Tid och Rum.
Besökarna fick prova på mat från förr och
lyssna på måltidens historia.
Arrangerat aktivitet
4. För barn i alla åldrar Hur levde man på
Ingeborrarp. Där barnen fick prova på
smide, äta mat som man åt förr och lära
sig om måltidens historia. Dansa folkdans.
Leka medeltida lekar och prova på hur det
var att vara riddare och bonde.
Följande föreningar har hjälpt till i projektet:
Örkelljunga teaterförening, Ifall Örkelljunga
konstförening och Ekets Byggnadsförening.
Forts. nästa sida
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Våra mål med Leaderprojektet:
Genom att uppföra pjäser, anordna arrangemang samt att arrangera historiska
kulturkurser på Ingeborrarp samt i kommunen har vi uppfyllt vårt syfte, nämligen
att bilda ett Kulturcentrum. Ett annat mål
var att utbilda barn i lokalhistoria på ett
kreativt sätt.

Bilder från 2018 års sommarpjäs ”Ödesdramat i Lemmeshult”
En aktivitet ur Leaderprojektet ”Ett Kulturcentrum mellan tid och rum”
Foto: Margareta Rosberg

Efter projektet ville vi att Ingeborrarp
skulle bli en naturlig mötesplats för barn
och ungdomar och vi ville också arran-

Projektet har skapat 1488
dagsbesökare.
Aktivitet 2: Uppföra pjäs 1: 200 personer.
Aktivitet 3: Matresa tid och rum: 55 besökare.
Aktivitet 4: För skolbarn: 288 barn från olika
skolor i hela Örkelljunga under
fem dagar.
Aktivitet 5: Barnen och ensemblen visade upp
det material de hade producerat för
Tidsmaskinen under 5 tillfällen 161
besökare kom.
Aktivitet 6: Pjäs 2 : 527 besökare.
Aktivitet 7: Hembygdsdagarna: 136 barn 2018
och 121 barn 2019

14

Två bilder från 2017 års pjäs ”Selma Lagerlöfs tre små kusliga”

INGEBORRARPS FRILUFTSMUSEUM

Upplev den
unika miljön!
Ingeborrarp är en av de gamla byarna i Rya församling i
Örkelljunga kommun. Här kan du uppleva bygdens äldsta
bevarade gård på ursprunglig plats i mjuk och vacker
kulturmiljö. Boningshuset daterar sig tillbaka till slutet av
1600-taet och här har generationer av människor levt och
verkat ända fram till 1954.
I gårdens ryggåsstuga kan man se hur folket bodde, lagade
sin mat och skötte olika hushålls- och hantverksgöromål.
I logen, där säden förvaras och tröskades på lergolv, finns
nu vagnar och jordbruksredskap. På stall loftet kan man
följa bondens arbetsår från sådd till skörd.
Utöver själva gården finns här en backstuga som nu nyttjas av projektet ”Hälsa med Hästkraft”. Slättsjöstugan
uppfördes 1841 och flyttades hit 1996. Förutom boningshuset på Krökatorpet finns här också ett trämuseum och
ett järnmuseum. Sammantaget erbjuder Ingeborrarps
Friluftsmuseum en unik miljö för en rad aktiviteter både
inomhus som utomhus.
15

”Mitt hjärta bor i en
gammal gård”
En uppteckningsfärd med cykel förde mig för 65 år sedan för första
gången till Ingeborrarp. Frans Olsson hade just börjat riva
loglängan på sin uttjänta arrendegård. Inom kort skulle även den
knuttimrade ryggåsstugan och det stenfogade stallet vara utplånade
och ägorna planterade med gran.
Det var då jag fick visionen att gården måste räddas och
få en ny funktion som hembygdsmuseum. Tanken var djärv,
men Bjärsgårds godsförvaltare lät oss få arrendera gården.
Steg för steg sattes den i stånd och är nu i Hembygdsföreningens
egen ägo jämte Krökatorpet och Slättsjöstugan.
Tillsammans med den närbelägna Rya gamla kyrka har
Ingeborrarps Friluftsmuseum blivit ett kultur-reservat av
omistligt värde för kommunens invånare och för in- och
utländska turister.
Ett kunskapscentrum som vill levandegöra gångna
tiders kultur för 2000-talets människor.

Nils-Arvid Bringéus
Hedersordförande i Örkelljunga Hembygdsförening
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INGEBORRARPS FRILUFTSMUSEUM

Trämuseet
I den här trakten arbetade alla med
hantverk…
Örkelljunga ligger i en skogsbygd, men också
en gränsbygd. Här gällde det att kunna lite av
varje för att klara sig. Det gav grund för ett
väl utvecklat trähantverk.
I trämuseet kan man följa hur trästockar
behandlades och förvandlades till timmer.
Husmodeller visar timmerkonstruktioner och
taktäckningsmetoder av olika slag.
I markplanet, där det tidigare varit loge, finns
ett sågverk med vattendriven såg som flyttats
hit från Vångamöllan
(Lärkesholm). På slöjdloftet visas exempel på
alla de träbaserade
hantverk som bedrevs
i denna trakt. Praktiskt
taget alla sysslade med
hantverk i någon form.
Här visas hur man
gjorde stegar, räfsor,
vävskyttlar, baljor, bykor, smördrittlar och
mycket annat av trä. Samt hur man
flätade korgar av ene och pile.
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Järnmuseet
Det är sjö- och myrmalmen som
lagt grunden…
Järnmuseet är inrymt i en gammal
smedja som återuppförts här efter att
tidigare ha legat vid Stockholmsvägen i
Örkelljunga. Upptagning och smältning
av sjö- och myrmalm spelade under den
danska tiden en stor roll i bygden. På
järnmuseets loft finns en unik utställning
som visar hur bönderna tog upp malm
om vintrarna och smälte den i en enkel
blästerugn med träkol. Det är grunden
för den smidestradition som länge funnits i Örkelljunga kommun.

Slättsjöstugan
med textstilutställning och skomakeri
Denna mangårdsbyggnad uppfördes
1841 i Slättsjö i Röke socken och
förvärvades 1937 av hembygdsföreningen. Stugan är uppförd i
skiftesverk med sågade väggplankor
av fur.
I samband med återuppbyggnaden
isolerades byggnaden och elvärme
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installerades. På taket lades ett kupigt
tegel och ytterväggarna fick ny panel.
På ovanvåningen finns föreningens
textilutställning och på husets ena
gavel har ett skomakeri inretts med
verktyg från Hjalmar Paulssons skomakeri i Örkelljunga.
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Textilmuseet
Innan maskinernas intåg var knyppling den självklara
metoden för att tillverka spetsar. Med hjälp av en
knyppeldyna, särskilda knyppelpinnar och lintråd skapades delikata spetsar att dekorera diverse textila föremål
med. Genom att korsa, vrida och förflytta pinnarna framställs olika mönstervariationer.
Knyppeldynan på bilden ovan tillhör samlingen och finns
i Textilmuseet i Slättsjöstugans ovanvåning.

Gåstol Finns i Mangårdsbyggnaden på Ingeborrarpsgården
På Ingeborrarp finns föremål från förr som väcker uppmärksamhet. Den vanligaste gissningen vad detta är
brukar vara någon form av toalett.
Föremålet är en gammaldags modell av en gåstol.
Stången fästes i tak och golv och sedan placerades
barnet i ringen och kunde träna på de första stegen
genom att gå runt stången. Den kunde också agera
som en perfekt barnpassare när det fanns en varm
kamin i närheten.
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Böcker, skrifter och filmer utgivna av
Örkelljunga Hembygdsförening
Finns att köpa hos följande:
Kulturhuset, Örkelljunga ¤ Almgrens Contain Storage AB (Bokhandeln) Stockholmsvägen 9 Örkelljunga ¤ Stallboden Ingeborrarpsgården
Röd text markerar slutsålda böcker och skrifter

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, 1981
10 Örkelljunga Hembygdsförening
1931-1981 Ett minnesalbum av
Nils-Arvid Bringéus och Sven
Hjalmarson, 1981
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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
av Nils-Arvid Bringéus, 1988
18 Ljuvliga toner
En minnesrapsodi av Elis Pålsson,1989
19 Sjökapten Gustaf Nilsson och hans
stiftelse av Bror Malmsten och Anders
Andersson, 1990

20 Folkskola och byfolk i Rya
av Arvid Hedfors, 1990
21 Fotografer i Örkelljunga av Ann-Marie
Campbell och Monica Gauffin, 1992
22 Hjelmsjö En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö av NilsArvid 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 i
Åsljungatrakten 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

42 Samrealskolan i Örkelljunga och dess
föregångare 1920-1967
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, Tretton ortsbor
berättar under redaktion av Nils-Arvid
Bringéus, 2011
47 Örkelljungabygden 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. Historien
om byn, gården, ägarna
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, 994
4 Kara-or å stue-snack
av Anders Andersson,1995
5 Våra Milstolpar av Bo Hellström,1997
6 Bebyggelsenamn i Örkelljunga
kommun av Carl-Erik Lundbladh,
2009

FILMER
1 Örkelljunga kommun - Från öde
bygd 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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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 Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa
Kristiansson av Bengt Andersson och
Kjell Å Modéer, 2002
35 Örkelljungabilder En bok till minnet 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

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 2020
Örkelljunga i mars 2020
Styrelsen för Örkelljunga Hembygdsförening
Styrelsen för Örkelljunga Hembygdsförening
Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, Nils Rosenlund, Erika Ebbesson
Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, Nils Rosenlund, Erika Ebbesson
Anders Persson, Bo Söderberg, och Åsa Johnsson
Anders Persson, Bo Söderberg, och Åsa Johnsson
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Välkommen att besöka vår

STALLBOD
Vi har ett stort utbud av hantverksprodukter
och sköna ting.
Här finns även närproducerade produkter.

Årsmöte Örkelljunga
Hembygdsförening.
29 mars - Årsmötet börjar kl.16.00

Gökottepromenad
på Ingeborrarp
21 maj kl. 07.00

Stor REA i gårdsbutiken
29 mars - REA i butiken
kl. 12.00-16.00

Midsommarfirande med
folkdans och levande musik
19 juni kl. 12.00-16.00

Säsongsöppning i gårdsbutiken
och friluftsmuseet.
Påskbuffé på värdshuset
10-13 april kl. 12.00-16.00

Våffelsöndag
12 juli kl. 12.00-16.00

Valborgsmässoafton
vid Prästsjön i Örkelljunga
30 april kl. 19.30

Ingeborrarpsdagen
9 augusti kl. 12.00-16.00
Höstmarknad och skördefest
13 september kl. 12.00-16.00
Ingeborrarps Julmarknad
5-6 december kl. 12.00-16.00

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att ställa
ut vid något event. Mail: info@ingeborrarp.se Tel: 0435-53100
Läs gärna mer om varje arrangemang på vår hemsida!
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PROGRAM 2020
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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

www.ingeborrarpvardshus.se

Hammarstedt Support & Promotion • Örkelljunga

ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENING

