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Erling Börjesson har varit bygden trogen hela sitt liv, på
grund av livskvaliteten.

Skogen runt Radiumkällan nås från skolan utan att en
enda väg behöver passeras. ”Vi påstår att Tyringe är den
barnvänligaste orten i Skåne”, säger Rolf Rantzow.

Tyringe skid– och skridskosällskap, eller rätt och slätt Tyringe Hockey, har varit ett nav i orten under många decennier. FOTO: LASSE OTTOSSON

Tyrehallen stod klar 2017, sedan Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse gått in med cirka 30 miljoner kronor. Till höger finns det snart 50 år gamla
Tyrs Hov, som i premiären mot Rögle fylldes av drygt 4 000 åskådare. I orten bor knappt 5 000 personer. FOTO: MIKAEL PERSSON

Sju OS-deltagare
har fostrats i byn

”

Rolf Rantzow

HÄSSLEHOLM

Sport i går, sport i dag och sport i morgon. När Tyringe ska utvecklas som ort
bygger man på historiska plattformar.
Med hjälp av idrottsanläggningarna
vill man locka fler besökare till orten.
– Sju stycken OS-deltagare.
Det tror jag inte ens att
Lund har haft, säger Rolf
Rantzow.

Frågan är vad de
vuxna ska sysselsätta sig med när
ungdomarna
sportar? Där
jobbar vi med
att ta fram ett
program och
information.

Kristianstadsbladet har i
tur och ordning besökt Vinslöv, Hästveda, Vittsjö och
Sösdala för att prata om de

byutvecklingsplaner som
tagits fram det senaste året,
inom ramen för ett Leaderprojekt (landsbygdsprogram med stöd av EU).
Men det är också en möjlighet att pejla samhällenas
själ. En historisk styrka kan
– rätt hanterad – även vara
en framtida styrka.
Sport är en av Tyringes
styrkor. Intervjun är förlagd
till ortens museum och kan

inte påbörjas utan en visning av porträtten på byns
OS-legendarer, som ryttaren Jan Brink och löparen
Dan Glans.
I orten anlades en gång
landets första uppvärma
året runt-fotbollsplan, alldeles bakom Kurhotellet.
För några år sedan invigdes
inomhusarenan Tyrehallen. Sedan finns klart hela
komplexet Tyrs hov, med

ishockeyn och simhall. Liksom en boulehall, som kan
räknas till Skånes finaste.
– Nu är även en padelhall
på gång, är tanken, säger
Rolf Rantzow.
Bakom byutvecklingsplanen står tre herrar. Förutom
Rolf Rantzow har även
Ingemar Hesselbom och Erling Börjesson mött upp på
Tyringe museum. De tre
männen har en gedigen

kunskap om sin bygd.
Erling Börjesson har levt
här i hela sitt liv. Rolf Rantzow bodde i Blekinge en
större del av 1970-talet innan han återvände.
– Och jag var otrogen i tre
månader, när jag bodde i
Hässleholm, men sedan
flyttade jag tillbaka, berättar Ingemar Hesselbom.
Vad är det bästa med Tyringe?
– Här finns en grundskola upp till årskurs 9 och fantastiska fritidsmöjligheter,
säger Ingemar Hesselbom.
Ungdomar har ansett –
och anser – att Tyringe är
”pest”, men många flyttar
tillbaka när de själva blir
föräldrar, berättar Rolf
Rantzow. Inte minst på
grund av att allt är så tillgängligt och barnvänligt.
Erling Börjesson, som arbetar i bygg– och anläggningsbranschen, framhåller en annan fördel med Tyringe.
– Kommunikationerna.

Det är väldigt bra pendlingsmöjligheter. Att ha tågstation gör mycket.
Det kan behövas. När industrialismen stod på sin
höjdpunkt var runt 2 000
personer anställda inom
tillverkningsbranschen
som fanns i orten. I dag har
det krympt ihop till en
bråkdel.
– Men det finns kreativa
krafter, som Sand & Vattenbläst AB. Swedsafe (som tillverkar öronproppar) hade
invigning av sin nya anläggning för några veckor sedan. Produktionskapaciteten har ökat med 300 procent, säger Ingemar Hesselbom.
De tre herrarna räknar
upp en handfull företag till,
som går väldigt starkt.
Industrin har betytt
mycket för samhället även
i ett annat avseende. Det
attraherade människor till
Tyringe. Kurhotellet och
pensionaten växte fram och
genererade många jobb,

inte minst för kvinnor.
Även Radiumkällan, som
ansågs ha välgörande vatten, gjorde klart sitt.
– Folk vallfärdade hit på
1980-talet för att dricka
brunn, säger Rolf Rantzow.
Ni hoppas man åter få
folk att vallfärda till Tyringe och det vill man göra
genom den rika tillgången
på idrottsanläggningar.
Rolf Rantzow var nyligen i
Leksand, Dalarna, för att se
hur man arbetar där.
– Vi vill locka idrottsföreningar att förlägga träningsläger här, med Kurhotellet som bas.
I kölvattnet av de idrottande ungdomarna kommer dessutom många föräldrar.
– Frågan är vad de vuxna
ska sysselsätta sig med när
ungdomarna sportar? Där
jobbar vi med att ta fram ett
program och information,
säger Rolf Rantzow.
Allt det här har redan
funnits en gång i tiden. Den

uppvärmda fotbollsplanen
lockade till exempel elitklubbar från när och fjärran
under vintrarna. Idrottsplatsen bakom Kurhotellet
fick namnet ”vodkavallen”
genom en Lionsrevy 1987.
Det anspelade på de spritfyllda rören under fotbollsplanen, men det lär ha tagits en och annan värmande sup på läktarplats också.
Fast det dracks sannolikt
mer på ishockeymatcherna,
innan Tyrs Hov byggdes för
snart ett halvt sekel sedan.
Då spelades matcherna på
konstfrusen rink, utan tak,
och där snö delvis utgjorde
läktare.
– Under en landskamp
mot Danmark skulle vi
dricka en snaps för varje
mål. Men det gick ju inte.
Sverige vann med 17-2, säger Rolf Rantzow.
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