
Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan 

om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade 

med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas 

framväxt. Beslutet blev att initialt driva museiverksamheten som ett 

utskott till Byalaget.
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Den sedan år 1947 i Tyringe verksamme fotografen Sven 

Rosengren  donerade i mars 2003 genom testamente sina 

samlingar av foton från orten till Byalaget. Nu fanns ytterligare en 

anledning att ordna ändamålsenliga lokaler för att hysa och visa 

dessa intressanta dokument. Samtidigt ändrades inriktningen och 

därmed namnet för museet till Inte enbart 

industrierna utan hela näringslivet inkl handel och hantverk skulle 

speglas.
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19 januari 2004 började 5 ideella krafter arbetet med att iordningsställa 
lokalerna (ca 1 000 kvadratmeter). Detta arbete pågår fortfarande.

Den 15 mars 2004 bildades 
med egen styrelse och ekonomi. I oktober samma år blev museet 
genom Byalaget medlem i Skånes Hembygdsförbund.
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I samband med julskyltningen år 2004 visades 

museilokalerna första gången. Arrangemangen runt 

julskyltningen har därefter blivit tradition och lockar 

många besökare.
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I maj 2005 var arbetena avseende el- och VVS klara i 
utställnings- och sammanträdeslokalerna. Köket med sin 
utrustning färdigställdes hösten 2006. 

Från den 1 januari 2007 är museet en kommitté inom Byalaget 
med egen ordförande och särredovisad ekonomi. 

Uppdraget från Byalaget för kommittén är att ”bevara och 
förmedla ortens och näringslivets utveckling och historia”. 
Genom denna breddning och konkretisering av uppdraget blev 
under våren 2007 namnändringen till naturlig.
De ideellt arbetande ”Museiknegarna” är år 2009 över 20 
stycken!
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MUSEET INVIGS 24 MAJ 2008!
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VISION – LÅNGSIKTIGT MÅL 
Tyringe Museum ska, som en del av Tyringe 

Byalag vara ett levande forum för 

föremålsbevaring, arkivering och dubbelriktad 

information.
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”Nutid blir dåtid inom en snar framtid”
Tyringe Museum skall vara länken!
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HUR VI ARBETAR
 Arbetsförmiddagar två gånger i veckan september – maj, 15 - 20 pers

 Permanent utställning av maskiner och föremål 

 Pedagogisk visning av maskiner  och föremål 

 Studiecirklar, samtalsaftnar och ”öppet hus” för att lära oss mera     
och visa upp våra samlingar

 Sammanställningar som trycks, säljs och distribueras

 Videoinspelade intervjuer med äldre Tyringebor.

 Integrerar fotosamlingen, med början runt 1900 och framåt i helheten
 Utvecklar bildinnehavet med ytterligare  ”vardagsbilder” genom       

inventering, inlåning och skanning.
 Presenterar museet på egen hemsida under www.tyringe.nu

http://www.tyringe.nu/�


OMFATTNING

 Cirka 400 föremål, från stora maskiner till hattnålar

 Cirka 30 000 fotonegativ

 Cirka 3 000 framkallade foton i olika storlekar och ålder

 Cirka 3 meter pärmar med osorterade tidningsurklipp 

 Hyvelsamling och andra träbearbetningsverktyg

 En smedja från cirka 1880-talet med fungerande ässja

Café inredning med köksskåp från cirka 1950

Café, uteservering

 4 sammanträdeslokaler (ett utrustat med projektor)

 Verkstad med moderna snickerimaskiner
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STUDIECIRKLAR

• Bildidentifiering

• Dokumentation av hantverkare under 1900-talet

• Dokumentation av villanamn och boende från 1930-talet och fram 

till nutid 

• Dokumentation av hotell och pensionat samt sjukhem

  

  

ETT URVAL HANTVERKARE 
OCH NÄRINGSIDKARE I 
TYRINGE UNDER DE 
SENASTE HUNDRA ÅREN 

SAMMANSTÄLLT AV 
MINNESGODA TYRINGEBOR 
HÖSTEN 2008 OCH 
VINTERN/VÅREN 2009 
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ÅRETS TYRINGEBOR 2009 !

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiumkällan Tyringe 24 maj 2009 

Företagarna          Lions Club Tyringe 
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