Fyrhuset i Skälderviken
Ulf Wade Andersson

I Lotsstyrelsens underdåniga berättelse från år 1884 kan man läsa att ett
gråmålat fyrhus blivit uppfört vid den norra hamnarmen i Skälderviken. Ett
fyrhus försett med linsapparat av 6:e ordningen, uppsatt i en lykta på husets
gavel. Fotogenbelysning med växlande rött och vitt sken.
kontakt. Sven Anders som är född och
uppvuxen i Skälderviken berättade att
han under 1970-talet hade sin båt nära
fyrhuset. Tillsammans med några båtkompisar tog Sven Anders initiativ till att
rusta upp fyrhuset. De fick 5.000 kronor
i bidrag från Länsantikvariet i Kristianstad. Fyrhuset målades och inreddes bl.a.
med några äldre bilder på segelskutor
som i slutet av 1800-talet hämtade säd
och betor vid hamnen i Skälderviken.
Den norra hamnarmen var utskeppningshamn för dessa produkter fram till slutet
på 1890-talet då ånglokstrafiken på västkustbanan tog över dessa transporter.
Ordföranden Christine Hansson i
Fyrhusets vänner välkomnar.
År 1935 byttes fotogenlampan ut mot
elektrisk belysning och fyrkaraktären
ändrades till att endast visa vitt klippsken. År 1955 färdigställdes de nya fyrarna, Ängelholm nedre och övre som
då ersatte fyrhuset vid Rönneåns utlopp
efter drygt sjuttio år i drift.
Under senaste året har det gamla fyrhuset fått nytt liv. Fyrhusets vänner bildades i fjol och i år har dörren öppnats
för allmänheten.
Jag blev nyfiken på det gamla fyrhuset och besökte Skåne en av de soligaste
och varmaste dagarna i juli månad. Sven
Anders Nilsson som driver STF´s vandrahem i Magnarps hamn var min första

Det upprustade fyrhuset med fyrlyktan.
1

Det lilla fyrhuset vackert beläget vid Rönneåns utlopp i Skälderviken.
Sven Anders berättade också att fyrhuset
använts av Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap i samband med segeltävlingar.
Båtentusiasterna använde även huset för
att fira midsommar eller en kopp kaffe
efter dagens båttur, men av olika anledningar blev efter hand tyvärr besöken i
fyrhuset inte så ofta förekommande.
Efter ett givande samtal med Sven
Anders körde jag till hamnen i Skälderviken för att träffa Christine Hansson som är ordförande i Fyrhusets
vänner. Vi besökte fyrhuset tillsammans och väggarna i detta charmiga
lilla hus som i år blir 130 år har många
intressanta historier att berätta.
Fyrhusets vänner är en ideell förening med femtio medlemmar. Under
det senaste året har huset fått en välbehövlig uppfräschning genom medlemmarnas försorg. Fyrhusets vänner
har låtit öppna upp för allmänheten
och i sommar har två kända konstnärer haft utställningar i fyrhuset. Först ut
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var Pontus Carle som är född i Lund,
men sedan många år är bosatt i Paris.
Därefter har även Karin-Hedda Persson
haft en välbesökt utställning.
Det 17 kvadratmeter stora fyrhuset i
småbåtshamnen i Skälderviken som varit bortglömt i många år har nu fått stor
uppmärksamhet. Väl värt ett besök för
alla fyr- och konstintresserade eller om
du bara är nyfiken på att få se detta lilla
hus som nu åter öppnat sin dörr.

Interiörbild från fyrhuset där man under
sommaren haft flera utställningar.

