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Ordförande har ordet 
Nytänkande präglade det andra 
verksamhetsåret med covid-19 

Efter den ofrånkomliga begränsningen av 
vår verksamhet under de tre första kvarta-
len 2021, där vi ersatte traditionsenliga 
större arrangemang med något mindre, 
men återkommande nya teman för att 
visa upp föreningens verksamhet och  
friluftsmuseumets ”bredd”, kunde vi sedan 
avsluta årets sista kvartal med helt ordina-
rie verksamhet och med personal ”åter på 
plats”.  
 
Den automatiska nedstängningen under 
större delen av året medförde att persona-
len och styrelsen fick tänka i nya banor för 
att attrahera besökanden till gården med 
affärsboden och värdshus och samtidigt 
följa myndigheternas föreskrifter och med 
begränsad personalstyrka. Som ett led i 
detta vände vi oss till externa företag/
föreningar för att avhålla arrangemang 
efter deras egna ”upplägg”. Som exempel 
härpå kan särskilt nämnas den välbesökta 

utställningen ”Veteranmaskiner i bruk” den 
12 september med över 300 besökanden. 
Föreningens traditionsenliga midsommar-
firande under midsommarafton mellan  

kl.12 och kl.16 kunde genomföras med 
vederbörligt hänsynstagande till gällande 
myndighetskrav för att minska risken för 
smittspridning och där deltagarna upp-
visade motsvarande disciplin. 

Midsommar-firandet på Ingeborrarp har 
genom åren spritt sig som en populär trad-
ition bland ett utökat antal familjer i nord-
västra Skåne. 
 
Under större delen av året har museerna 
varit öppna under helger och då beman-
nats av medlemmar. Därtill kommer be-
ställningar från företag och föreningar av 
separata visningar med upptill 75-talet 
besökanden. Här kan särskilt nämnas 
företaget MCCM Travel AB:s uppskattade 
besök under hösten. 
 
Det över åren starkt ökande antalet besö-
kande har inneburit att Årrödsvägens upp-
byggnad ej varit anpassad till det alltmer 
ökande antalet fordon. Detta innebar att 
Årröds vägsamfällighet, Woodlands Golf  
& Country Club, hembygdsföreningen och 
en privat fastighetsägare tillsammans  
finansierade omläggning av 600 meter av 
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vägen med högkvalitativ asfalt, tillsam-
mans med att vägbanan byggdes upp efter 
nu gällande föreskrifter. Detta underlättar 
även skötseln av vägen.  

Föreningen och med Nils Rosenlund, som 
huvudansvarig i styrelsen, har av länssty-
relsen särskilt uppmärksammats för det 
långsiktiga arbetet med stöd av får mot-
verka igenväxning av det öppna landskap-
et kring Ingeborrarp. 

Det sedan några år tillbaka goda samar-
betet med ”Hälsa med hästkraft”, har fort-
satt i utökad omfattning och med positiv 
uppmärksamhet. På motsvarande sätt har 
samarrangemangen med ”Öppet på lan-
det” bidragit till ett ökat antal besökanden 
till Ingeborrarp. 

Covid-19 föranledde även att årsmötet fick 
flyttas fram till att avhållas den 8 augusti. 
Under året har även fiberanslutningen till 
gården blivit utförd till gagn för vår admi-
nistration och föreningens dagliga skötsel. 
Under året överlämnade flyg fotografen 
Bertil Hagberg restupplagan av sin bok 
”Bondens konst Jordens poesi” – Livsverk 
från ovan – till föreningen för egen försälj-
ning. 

De ändrade villkoren för covid-19 för det 
sista kvartalet kom lägligt för oss, då dels 
Emelie återkom efter föräldraledigheten, 
dels vi under detta kvartal arrangerar dels 
”Öppet på landet”, dels vår populära 

”Julmarknad” den 11-12 december. Båda 
arrangemangen lockade rekordstort be-
söksantal samt var där upptill 30-talet  
utställare på julmarknaden.  

Med föreningens omfattande verksamhet, 
är den mycket beroende av de goda ar-
betsinsatserna från vår anställda personal. 
Därför riktas särskilda tack till anställda 
verksamhetsledaren Emelie Andersson, 
rustmästaren Anders Hagström och Bo 
Söderberg. Härutöver som viktig samar-
betspartner skall omnämnas vår krögare 
Kent Ekstrand med personal, vars värds-
husverksamhet är viktig för Ingeborrarps-
gårdens helhet. 

Som avslutning vill jag som representant 
för styrelsen tacka hedersmedlemmars, 
övriga medlemmars, sympatisörers, spon-
sorers och övriga samarbetspartners mål-
medvetna, generösa, framåriktade och 
välvilliga inställning till bevaran-
de och vidareutveckling av före-
ningens verksamhet. 

 

Bengt Andersson 
Föreningens ordförande 
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VERKSAMHETSPLAN 2022 

SYFTE 
Föreningens uppgift är att inom Örkel-
ljunga kommun bedriva och befrämja 
hembygdsvård och hembygdsforskning. 

 

PLAN & MÅL2022 
Ekonomi  - Genom att utveckla  våra 
aktiviteter och kampanjer öka intäkterna 
för framtida investeringar och underhåll 
av anläggningen. 

 

Medlemmar - Öka medlemsantalet 
med 20%. 

 

Samarbetspartners - Utveckla samarbetet 
med Restauratör, Hälsa med Hästkraft, 
Familjen Helsingborg,  
Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun.  

 

Fastighetsunderhåll - Följa vårdplanen 
för anläggningens fastigheter, utrymmen och 
betesmarker.  

 

Inventering - Säkerställa nuvarande 
diarieförda föremål och samlingar.  

 

Kursverksamhet - Utveckla kursverksamhet-
en genom bl.a. nya samarbetspartners.  

 

Marknadsföring - Implementera  
Ingeborrarp genom nyhetsblad, trycksaker, 
sociala medier, hemsida. 
 

Butik & Konferensrum - Utveckla utbudet på 
produkter och skapa konferensverksamhet. 
Planeringsarbetet för skapandet av en konfe-
renslokal på Värdshusets vind. 

 

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

 

Styrelsens 
verksamhetsberättelse 

Avgiven i januari 2022 
Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, 

Nils Rosenlund, Petra Brodén, 
Bo Söderberg och Thommy Thörnkvist 



Säsongsöppning på Ingeborrarp 

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.  

Årsmöte  

Styrelsen i Örkelljunga Hembygds 

förening bjöd in till årsmöte den  

8 augusti i Värdshuset. Det bjöds på en 

lättare förtäring. 

Anders Persson utsågs till hedersmedlem 

efter många aktiva år i föreningen och 

dess styrelse. 
 

Inför årsmötet framförde Bygdespels-

gruppen Origonalen pjäsen ”Vänd 

varenda sten” 

Aktiviteter 2021 
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! 

Under detta år präglat av pandemin har vissa av våra årliga aktiviteter 

ställts in på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner. 
 

Besökaren ska erbjudas möjlighet till ökad  kunskap kring bygdens  

kultur-, hembygds- och lantbrukshistoria.  
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Valborgsmässofirande den 30 april 

Örkelljunga hembygdsförenings Valborgs-

firande vid Prästsjön ställdes in pga. 

restriktioner från Folkhälsomyndigheten 

(FHM).  

 

Gökotte promenad 

den 13 maj 

Ställdes in efter 

restriktioner från FHM. 

 

Midsommarfirande 25 juni 

Året bjöd på ett traditionsenligt midsommar-

firande med lekar och dans kring midsom-

marstången. 

Alla fick också hjälpa till att klä midsommar-

stången. Värdshuset serverade fika och 

midsommarmeny för de som var hungriga. 

Allt anpassades till gällande restriktioner. 

Ingeborrarpsdagen den 8 augusti 

Denna långa tradition som bereder en 

möjlighet för lokala hantverkare och för 

Örkelljunga Hembygdsförening att visa sina 

verksamheter fick tyvärr ställas in med hän-

syn till FHM:s restriktioner. 

Höstmarknad 12 september 

”Årets tema var Veteranmaskiner i bruk” 

Besökarna fick i år se fler redskap än nå-

gonsin och hela Ingeborrarp osade av rök 

från veterantraktorer och diverse äldre 

motorer. Smeden fanns i smedjan. 
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Bilder från 

”Veteranmaskiner i bruk” 



Julmarknad den 11-12 december 
En efterlängtad julmarknad ägde rum 11-12 
december kl.12-16. Vi hade vädret med oss 
och det snövita 
landskapet bidrog 
till härlig julstäm-
ning. Barnen 
kunde kasta snö-
boll med Tomte-
mor och lämna 
önskelistor hos 
Tomten i Man-
gårdsbyggnaden. 
På söndagen fick 

vi besök av ett underbart luciatåg med häs-
tar, barn och släde som sjöng för besökarna.  

Vi hade besök av 28 utställare under helgen 
och här såldes lokalproducerat hantverk i 
form av träslöjd, smide, silver, luffarslöjd, 
handgjorda tvålar och motorsågskonst. Det 
fanns också trasmattor, bivaxdukar, stickat, 
vävt, betongföremål, glögg, sylt, praliner och 
mycket mer.   

Smedjan var i gång och det såldes nybakat 
bröd i Slättsjöstugan. På gården grillade för-
eningen korv  och besökarna kunde sitta ner 
på höbalar och värma sig vid elden. Vi hade 
också besök av islandshästen Gauti som 
barnen kunde rida en tur på.  
Många glada och trevliga besökare kom till 
marknaden och med tanke på ett verksam-
hetsår präglat av pandemin var det en fan-
tastiskt lyckad tillställning och avslutning på 
verksamhetsåret 2021. Nytt rekord - 525 
betalande besökare. 
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Välkommen 

att boka! 

Konferens 

Ingeborrarp lämpar sig alldeles 

utmärkt för de lite mindre kon-

ferenserna. I unik miljö – t.ex. i 

Slättsjöstugan - har man möj-

lighet att träffas och förhandla 

dagens agenda för att sedan, 

före eller efter, inmundiga en 

god måltid i Värdshuset.  

Guidning 

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 be-

söka museerna med vår audio-

guide.  

För ett förlängt besök kan av-

slutas med fika eller lunch  

i värdshuset.  
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Luciatåg till häst under julmarknaden  
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Böcker och skrifter utgivna av  

Örkelljunga Hembygdsförening 

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 
 

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 An-
dersson, 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 familjefö-
retag och en samhällsmiljö av Nils-Arvid 
Bringéus,1992 
23 Från bokskåp till kulturhus En berät-
telse om biblioteken i Örkelljunga kommun 
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 

Finns att köpa hos följande: 

Kulturhuset, Örkelljunga ¤ Almgrens Contain Storage AB (Bokhandeln) Stockholmsvägen 9 Örkelljunga ¤ Stallboden Ingeborrarpsgården 
Röd text markerar slutsålda böcker och skrifter 
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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 
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 Örkelljunga-
bygden 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, 1994 
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 

Besök vår 

Stallbod! 
Vi har ett stort utbud av 

hantverksprodukter och 

sköna ting. 

Välkomna! 

För aktuella öppettider besök vår  
hemsida, www.ingeborrarp.se 


