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TYRINGEVYER DÅ 1900-TALET VAR UNGT 
Jämför med vad du nu ser vid respektive punkt då 
du går tipspromenaden. 

1       Småskolan mitt för folkskolebyggnaden, där  
vårdcentralen nu ligger byggdes 1902 och revs 1973 

   Svartevadsbäcken var betydligt bredare  
och mäktigare 1910. 
”Borgen” byggdes som privatbostad 1902  
under namn ”Villa Epstein” 

”Solgården”, nu del av 
Björklunda boende byggdes 
1920 som barnbördshus. 
Var ”Hotell Tyringe” under 
många år 

”Villa Nybo”  från år 1902, länge kyrkoherdebostad 
och pastorsexpedition. På fotot poserar byggherren 
handlanden A. Nilsson med Sankt Bernhardshund 

År 1921 startade 
Petrus Bergman chuck- 
tillverkning. 
Lokalerna har sedan  
byggts till och hyser 
nu bland andra Tyringe 
Museum 



                  PROGRAM   
 Utställning av skolplanscher i skolans       

gymnastiksal  fredag 14-16 och lördag kl 12-16 
  Skolmuseet  öppet  lördag kl 12-16  

Kaffeservering utanför Aulan lördag kl 12-16 
  Tipspromenad mellan museerna lördag 
     31 maj 12-16 
  Tyringe Museum öppet lördag kl 12-16 

FOLKSKOLEBYGGNADEN 
         1914-2014 ! 

”NOSTALGI- OCH  HEMVÄNDARHELG”       
30-31 MAJ 

TYRINGE SKOLMUSEUM 
      i samarbete med 

Folkskolan 100 år – lite skolhistorik 
Hässleholm fyller 100 år och det är en stor händelse som kommer att 
uppmärksammas hela året i vår kommun! 
I Tyringe har vi en egen hundraåring! Folkskolebyggnaden den äldsta delen utmed 
Malmövägen fyller 100 år, men ändå är den inte Tyringes äldsta skolbyggnad. 1902 
invigdes nämligen Tyringe småskola på den plats där Vårdcentralen ligger idag. En 
annan ännu äldre  skola som fanns i Tyringe var Tvärskogs skola, då belägen längs 
gamla Finjavägen precis efter kyrkogården mot Finja ute i Tvärskog. Denna 
ursprungliga boningslänga flyttades från Vedema under 1870-talet till Tvärskog 
och kom att bli Tvärskogs skola och tjänade som skola för årskurserna 1-6 fram till 
Tyringe Småskola byggdes 1902. Efter det fram till avvecklingen fanns årskurserna 
4-6 på skolan. Sista skolklassen på denna skola gick ut år 1964 och flyttades inför 
årskurs 6 till Tyringe skola. Gunnel Rolf var läraren för klassen större delen av året. 
Tvärskogs skola stod sedan tom fram till rivningen i slutet av 1980-talet. 
Folkskolebyggnadens utseende och funktion har ändrats ett antal gånger genom 
årens lopp. Vid invigningen fanns ingen takkupa överst i mitten utan den tillkom 
troligen under 1920-talet . Av gammal litteratur framgår att skolan snabbt blev för 
trång och första tillbyggnaden skedde då en flygel tillbyggdes 1945 med den 
östvästliga delen. 
Ytterligare senare tillkom gymnastikbyggnaden. Den gamla revs 1946. 
En modernisering och renovering gjordes i slutet av 1960-talet. 
Den gula paviljongen(numera röda) byggdes 1959 och hade även lektionssal i 
suterrängplanet, där idag vaktmästarna huserar. 
Högstadiedelen med två byggnader i vinkel med matsal/aula togs i bruk 1962. 
Expeditionsbyggnaden tillkom 1961 och inrymde från början förutom expedition 
även skolhälsovård med omklädningsrum för vardera flickor och pojkar. I östra 
delen fanns sal för hushållsundervisning och maskinskrivning. 
Vedhyggeskolan byggdes 1960 och användes under åren 1960-70 som yrkesskola. 
En tillbyggnad gjordes 1964 med en skolverkstad, där Vedhyggeskolan idag har 
matsal. Sedan 1970 har Vedhyggeskolan tjänat som skola för de lägre årskurserna 
samt även för fritidsverksamhet under ett antal år. 
Den gamla småskolan revs i början av 1970-talet för att ge plats åt dagens 
vårdcentral, som togs i bruk 1973. Under ett antal år användes den lilla 
skolbyggnaden vid dagens vårdcentral, som idag utgör Montessoriförskolan 
Solens lokaler även för undervisning av mellanstadieklasser och i källaren med 
slöjdundervisning. Den byggnaden byggdes under 1950-talet. 
Skolbyggnaderna i Tyringe - den äldsta delen byggd 1914, vinkelbyggnaden med 
påbyggda gymnastiksalen, högstadiedelen i vinkel samt expeditionsbyggnaden 
genomgick en genomgripande renovering under åren 2004-2007. Renoveringen 
skedde etappvis medan undervisningen kunde pågå som vanligt i övriga delar. 
Nämnas kan att från slutet 1970-talet har elever från Tyringe bussats ut till skolorna 
i Matteröd och V Torup för att bland annat klara de utökade lokalbehov som fanns i 
Tyringe samt för att skapa ett bättre elevunderlag för de två bygdeskolorna. Till V 
Torup sker detta än idag medan det avslutades för Matteröds del 2010 då skolan 
stängdes. 
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