Välkommen till Sanatorieskogen
”Tyringes lungor”

Sanatorieskogen

Bakgrund till denna folder

Allt sedan August Bergman (1849-1921) år 1905 lät
bygga ”Tyringe Kur- och Badanstalt” efter att år 1896
startat Skandinaviska Verktygsfabriks AB SVA, har
Sanatorieskogen varit en uppskattad tillflyktsort för
sanatoriegäster och tyringebor. Det var den av en
läkare rekommenderade friska och ozonrika luften, som
fick Bergman, med svåra luftvägsbesvär, att etablera
sig i Tyringe. Fortfarande är dock skogen,
ursprungligen 100 hektar stor, en ovärderlig tillgång för
rekreation, motion och vederkvickelse. I skogen finns
kilometervis med promenadstigar, spår för löpning och
skidåkning beroende av årstid samt åtskilliga
möjligheter till bär- och svampplockning.

”Tyringe är en ort med stolta traditioner som kurort.
Kurhotellet hade sin blomstring under första delen av
förra århundradet. Utöver omsorgen på Kurhotellet med
bad och behandlingar fanns ett fantastiskt
rekreationsområde i hotellets absoluta närhet,
Sanatorieskogen. Väldigt fin och hälsobringande luft
och vackra omgivningar med promenader i vacker
skog, mestadels bokskog. Stigar var anlagda, bänkar
utsatta längs stigarna, springvatten med sin
avkopplande effekt och vägvisning på stolpar så att inte
någon skulle behöva gå vilse. Kort sagt en idyll för
rekreation och hälsa!”

Skogens naturvärden är dokumenterade i flera
undersökningar och kulturvärdena är också betydande.

Med dessa rader gick en projektgrupp inom Tyringe
Byalag till Jordbruksverket hösten 2016 och sökte
Leaderstöd genom lag PH för ett Lokalt Lett
Utvecklingsprojekt ”Restaurering av Sanatorieskogen”.
Tanken var att återskapa den forna idyllen med nytt
springvatten, nya vägvisningar liksom nya bänkar längs
stigarna samt kultur- och naturhistorisk information
redovisade på informationsställ, orienteringstavlor samt
i denna folder.
Utöver dessa ”Leaderpengar” har bidrag erhållits från
Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse.
Äldre foton och faktauppgifter är hämtade från Tyringe
Museisamlingar - nya foton är tagna företrädesvis av
Bert Wilnerzon Thörn.

Från Göingebygdens Biologiska Förening, Tyringe
Tennisklubb har sakuppgifter erhållits.
Värdefulla fakta är också hämtade från tidigare
kartläggningar i Hässleholms kommun samt även ifrån
ett projekt från Högskolan i Kristianstad och
Hässleholms kommun i samverkan ”Underlag inför
förstudie – Sanatorieskogens naturreservat”
Stort tack också till Hässleholms kommun, som är
fastighetsägare.
Lilla Springvattnet
Anlades genom doktor Otto Reimers redan år 1905.
Förmodligen fungerade fontänen genom självtryck från
en högre belägen källa söder om platsen.
Springvattnet blev det naturliga navet för de olika
förberedda stigar som gästerna ordinerades promenera
på två gånger om dagen.

Blåbärsdalen

Tyringe Kurhotell

Rekreation och motion

Byggdes 1905 som Tyringe Vattenkuranstalt men kom
inte att ha någon verksamhet.

Skogen erbjuder motionsmöjligheter för de flesta av
Kurhotellets gäster och närboende, såväl sommar som
vinter.
Delar av de preparerade stigarna är delvis
handikappanpassade – om än jobbiga, beroende av
den backiga terrängen.
Med anslutning till Malmövägen vid utsiktsplatsen finns
direkt tillgång till ett friluftsgym med olika kraftstärkande
redskap och behagligt plana stigar.

Nöje och rekreation
Redan under 1910-talet började dalen användas för
gudstjänster, konserter och andra samlingar i hotellets
eller ideella föreningars regi.
Hjorthägn
Under en period då direktör Fasth drev Kurhotellet
ordnades ett hjorthägn i dalen. Tanken var att skapa en
mer vildmarksliknande omgivning och ha tillgång till
viltkött på menyn.
Fotbollsplan
För att ytterligare förstärka Kurhotellets idrottsprofil och
ge fotbollen ökade träningsmöjligheter lät direktör Fasth
anlägga en uppvärmd fotbollsplan. Det var exklusivt att
spela på grönt gräs då snön låg förhållandevis djup på
sidorna om.

1907 köpte doktor Otto Reimers fastigheten och
startade Aktiebolaget Tyringe Badanstalt och
Sanatorium. Från detta år benämnde man rörelsen
endast för ”Sanatoriet”. 1951 dog Otto Reimers och
hans son Arne, också han läkare övertog verksamheten
som år 1956 namnändrades till Aktiebolaget Tyringe
Kuranstalt. 1962 köper Bergmans Chuck &
Verktygsfabrik aktiemajoriteten och Kay Bergman blir
VD fram till 1966 då Arne Reimers som varit ansvarig
läkare avlider. Bergmans säljer 1966 till Arne Wihlborg
som anställer Sten Fasth som intendent. Namnändring
till Tyringe Kurhotell. Sten Fasth är ägare 1971-1985
och förändrar hotellets inriktning mot en tydlig
idrottsprofil. 1985 övertar Skåneväg hotellet och något
år senare övertar dess VD Kjell Öhman verksamheten.
Efter en konkurs på 90-talet köptes hotellet av en grupp
näringsidkare i Tyringe. Några av dessa driver
verksamheten nu.

Biologisk mångfald

Allemansrätten

Det är en stor biologisk mångfald i Sanatorieskogen. De
varierande naturtyperna och den böljande topografin är
attraktiva för både människor och djur.

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det
allemansrätten. Du använder dig av allemansrätten när
du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en
sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för
oss alla att röra oss fritt i naturen.

De olikåldriga träden bidrar till den biologiska
mångfalden; den höga andelen död ved utgör också
viktiga livsmiljöer för många organismer.
Bokskogsbeståndet är relativt glest vilket gynnar
värmekrävande insekter.
Verktygsdammarna, Svartevadsbäcken samt
omgivande fuktiga marker är också bidragande faktorer
som höjer naturvärdet.
Sanatorieskogens omgivningar innefattar goda
livsmiljöer för bland annat fladdermöss. Intilliggande
Verktygsdammarna och Svartevadsbäcken utgör
jaktmiljöer med gott om föda.
Att den kuperade skogen varierar mellan öppnare och
tätare partier är också faktorer som gynnar
fladdermössen.

På den tidigare uppvärmda fotbollsplanen vid hotellet
finns möjligheter till olika bollsporter.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många
andra länder. Man kan också se den som en stor frihet.
Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra.
Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får
inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn
mot markägare och mot andra människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfattas i orden
"Inte störa – inte förstöra”..
Do not disturb, do not destroy. Here, you can read
about the rules that apply. Please note that the Swedish
Environmental Code places especially strict demands
on those who conduct organized activities in nature.
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