
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 23 – 7. ÅRGANG – DEC 2018 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 

informere Støttemedlemmerne om bl.a. de tiltag der sker i Støtteforeningsregi 

omkring Hirtshals Fyr. 

 

Ruslan Merzlyakov 

Hirtshals fyr og Mælkevejen, taget med et lysforureningsfilter. 
Canon EOS 6D astro mod + Samyang 35mm f/1.2 + iOptron skytracker + Astronomik UHC filter 
instagram.com/rmerzlyakov/ RMS photography 
 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr  

ønsker alle dets medlemmer og venner 

et godt & lykkebringende Nytår med 

ønske om mange gode oplevelser i 

2019 omkring ”Vores alle sammen´s 

fyr”. 

Når man ser dette billede, der viser det 

man normalt ikke kan se med det blotte 

øje, så vidner det om magien omkring 

et sted som vores fyrtårn, som vi har 

kunnet følge med i, i TV2 ´s 

genudsendelse af julekalenderen 

Tvillingerne og Julemanden hvor Dr. 

Schwartz jo holdt til. 

Ser man tilbage på året 2018, ja så ser 

man igen et år, hvor mange forskellige 

aktiviteter har præget året, lige fra 

Kunstudstillinger, Stenture, Naturmødet 

til foredrag om fuglefald, rundvisning, 

åbent tårn og Kaffestue ifm. Black 

Friday og Guitarkoncerter både 

sommer og vinter og meget mere. 

Atter et år hvor den store faste stab af 

frivillige alle igen har ydet en stor 

uvurderligt frivillig indsats, od et år hvor 

nye tiltag blev afprøvet. Tiltag som helt 

sikkert vil blive udviklet til gavn for 

vores gæster til den kommende sæson.   

Derfor vil jeg som formand for Støtteforeningen gerne sige alle vores støttemedlemmer en stor tak for opbakningen. 

Derudover vil jeg også gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere vi efterhånden har fået landet over, i form af 

ligesindede frivillige på andre fyrtårne og webavisen Flaskeposten, som henover året har bidraget med artikler med fokus 

på vores frivillige arbejde.  

Ligeledes en stor tak til driftscenterchef Jørgen Royal Pedersen, Søfartsstyrelsen, for hans store velvillighed og hans 

forståelse for vores ønsker for formidling.  

Også en stor tak skal lyde til de ca. 1050 Facebook-venner der især gennem det seneste år har bidraget med flotte 

billeder både fra nu- og fortiden. Seneste billede et luftfoto fra 1928-32. (Omtales senere andet sted i Nyhedsbrevet). 

Godt Nytår…. 

https://www.facebook.com/rmerzlyakov?fref=gs&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAPu5EISW-BFwjFc8VRKiBKkqqjJB2NkilM5-RNaHb-0ooGPNd_rme2rPaOK3vzwCt8c_YHCoWQKPY7&hc_ref=ARQCbRFxkyg0JdSl7KX_VTh_zbNlARgW7kjnqLWOwiD7ADiLxAH8Sc6_Cnf4sVqGcXU&dti=103902496386516&hc_location=group
http://instagram.com/rmerzlyakov/?fbclid=IwAR2MZtkdmMxaBvwhP1f5xI7qzDKA4FBSqkvhfpQ2-Ru6bnELE0gm2xrOohQ
https://www.facebook.com/rmsphotography95/?ref=gs&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCAAH-5iu7iSj1wopUtUM2bub4Q6-PZZ2SoyPgmG8TmkZJsqx-K0j--ZXWJdrbwtDK3l5WvJCbL_xHt&fref=gs&dti=103902496386516&hc_location=group


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsåbent i Kaffestuen på Hirtshals Fyr blev en succes….. 

 

 

Fondsformand Torben Vandsted har slået nedenstående op på 

Facebook: 

Glædelig jul! Så blev det en herlig afslutning på julekalender-

arrangementet i Hirtshals! Nisserne i Kaffestuen havde rygende travlt 

med gløgg og æbleskiveservering. Adventsarrangementet har været 

en stor succes! Rigtig mange har hygget sig.. 

 

Tak for opbakningen. 

Lillian Jensen, leder af Kaffestuen: ”Jeg havde godt nok ikke regnet med så mange i dag, men vejret var 

perfekt, der var mennesker overalt - mange Hirtshals-folk - dejligt vi fik så meget ros for det så så godt 

ud.” 

”Hanna havde vagten da jeg kom derop kl.14. og hun havde travlt. To gange hentede jeg først gløgg og 

så ekstra æbleskiver. Der er solgt 8 liter gløgg, 4 liter kakaomælk, kaffe og jeg ved ikke hvor mange 

æbleskiver. 

Jeg kom først hjem 16.30 - så der har været tav på - masser af glade mennesker.” 

 

Atkivfoto: TV2  

 

Et tvillingepar skal hjælpe julemanden i kampen mod den onde Dr. Schwartz - 
og den kamp foregår blandt andet ved Hirtshals fyr. Billedet er fra foråret 2013, 
hvor optagelserne foregik. Arkivfoto: Bent Bach 

 



 

         Årets julegave fra Facebook… 

          En af vores trofaste følger på vores FB-gruppe Lars Christian Christensen, tidl. Fyrbakken, skrev forleden dette: 

          Peter Jensen her er en lille julegave. Kan du tidsfæste det????    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød Støtteforeningen på Facebook… 

Se bl.a. mange gamle fotos af Fyret… 
 

 

Mit umiddelbare gæt var:  

Efter 1914, for der blev Maskinhuset opført, og inden 1940 da tyskerne rykkede ind.... 

Ellers synes jeg ikke jeg kunne finde et mere præcist pejlemærke. Signalhuset og Signalmasten (opført 1871-nedlagt 

1955) ses lige bag lanternehuset. Stakittet i Fyrmesterens have nede foran (Nedlagt og sammelagt med Ass.haverne i 

1928). Det gamle oprindelige 8-kantede Sirenehus, (opført 1878 - nedrevet 1960) senere Vandværksbygning og 

værksted efter opførelsen af Maskinhuset i 1914. Ass. haverne længst oppe til højre (anlagt 1880 – nedlagt 1975). 

Afdækningen af lanternehuset imod land. Længst nede i venstre hjørne ses Fyrskibssignalmasten (opført 1877 - 

nedrevet 1952). Oliehuset (opført 1878 - nedrevet 1943). Det hvide issignalfelt på fyret (opført 1879 - nedlagt 1953) 

Men et skønt billede. 

Billedet er fra 1928-32 ikke nærmere angivet. 

Titel: Hirtshals Fyr Bygningsnavn: Hirtshals Fyr Sted: Danmark, Jylland, Hirtshals  

Ophav: Nordisk Luftfoto År: 1928-1933 Id: NL64710_001.tif  

 

https://www.facebook.com/groups/745844218776392/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirtshals Fyr søger historieinteresseret arkivar 
med hang til frivilligt arbejde… 

Der er mange historieinteresserede blandt de frivillige i Støtteforeningen Hirtshals Fyr, men de har 
travlt med andre opgaver i den sammenhæng, så Fyret mangler en eller flere, der kan og vil være 
med til at få styr på alle de effekter, som foreningen ligger inde med...  

Af Torben Elling, Flaskeposten 12. november 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Fyrets stempel fra..hvornår..? og hvem har brugt 

det…? 

Denne formidling foregår løbende, men nu ønsker 
Støtteforeningen at kunne sætte tingene i system, så 
alle interesserede får nem adgang til fortiden… 

Støtteforeningens formand, Peter Jensen, har derfor via 
facebook rundsendt en opfordring til…dig? 

Peter Jensen skriver: 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr søger personer med 
interesse i lokalhistorie og registrering af arkivalier.  

Støtteforeningen har gennem de sidste 10 år samlet en 
del effekter sammen, som er doneret af bl.a. Fyrets tidl. 
ejere Farvandsvæsenet, men også af privatpersoner der 
er kommet med effekter, som Støtteforeningen med stor 
glæde har modtaget. 

 

 

Logbøger – journaler – over hvad og hvornår  

og til hvem…? 

 

Historien går jo helt tilbage til 1859, hvor 
de første skitser foreligger, grundstenen 
blev lagt juni 1860, og fyret blev tændt 
første gang 1. januar 1863. Denne del af 
historien frem til Fyrfondens overtagelse af 
Fyret i 2008 er der mange sider omkring, 
men historien fra 2008 og frem skal jo 
også registreres…..det er jo historie i 
morgen. 

Har det din interesse så skriv en besked.. 

mvh  
Peter Jensen 
Formand  
Støtteforeningen Hirtshals Fyr  

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fflaskeposten.nu%2Fhirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde%2F
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/
https://plus.google.com/share?url=http://flaskeposten.nu/hirtshals-fyr-soeger-historieinteresseret-arkivar-med-hang-til-frivilligt-arbejde/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr modtog oktober en fornem gave, i form 
af 12 originale fyrjournaler fra Hirtshals Fyr fra perioden 1945 til 1970.  

   

   

Gaven kommer fra Søfartsstyrelsen Driftcenter Korsør, der ved oprydning i deres magasiner faldt over 
disse spændende journaler. 

Journalerne vil indgå i den samling som Støtteforeningen har i forvejen af fyrjournaler og andre 
originale indkomne skrivelser som tidl. fyrpasser Niels Christian Nielsen, fandt på loftet over 
Maskinstuen ved lidt af en tilfældighed.  

Disse skrivelser var en tur omkring Lokalhistorisk Arkiv til kopiering, inden de blev sendt videre til det nu 
nedlagte distriktsoverfyrpasserkontor i Frederikshavn.  

Derefter var de en tur omkring Nordjyllands Kystmuseum, hvorfra de atter blev hentet hjem til Hirtshals 
Fyr igen, grundet den forståelse der var herom, at de ville gøre mere gavn på Hirtshals Fyr end på et 
støvet arkiv. 

Denne Journal bestaaende af 14 gennemtrukne og paginerede Blade og forsynet med 
Fyrdirektørens Segl, autoriseres herved som Fyriournal for Hirtshals Fyr i Aaret 1945. 

Fyrdirektoratet, København den 11. Maj 1945. 
Sinding. 

I fyrjournalen skulle indføres fyrpersonalets følgeorden, hvem den vagthavende var i det bestemte 
tidsrum hvor fyret ifølge tændningstabellen skulle tændes og slukkes, hvilke fyr man kunne observerer 
lys fra (Rubjerg Knude, Højen eller Skagen), melding om vind og vejr og evt. anmærkninger. Derfor er 
en gave som denne en vigtig brik i dokumentationen for det arbejde der blev udført under tjenesten ved 
fyretablissementet.  

Af 1945-udgaven fremgår det at den 12. maj kl. 15.00 er fyret overtaget af Fyrmester Agerskov og at 
vagten er genoptaget. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bestyrelsen for Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

   Formand - Sekretær 

   Peter Jensen 

   Violvej 4, Åbyen 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 40 14 71 38  

   E-mail: violvej4@gmail.com 

   Næstformand 

   Flemming Mortensen 

   Åbrinken 14, Uggerby 

   9800 Hjørring  

   Mob.: 28 29 67 07 

   E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

   Kasserer 

   Karen-Bente Søgård 

   Fyrbakken 11 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 23 41 64 40 

   E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 

   Bestyrelsesmedlem 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 

   Tlf.: 40 59 17 52 

   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

   Suppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

Kære modtager af vores Nyhedsbreve, invitationer til udstillinger og arrangementer. 
 

25. maj 2018 trådte EUs Persondataforordning i kraft. Persondataforordningen handler om behandling og opbevaring af 

personlige oplysninger. Derfor informerer vi dig hermed om vores brug af personlig data, for fortsat at kunne sende dig 

informationer om Støtteforeningen Hirtshals Fyr´s aktiviteter i form af vores Nyhedsbreve, udstillingsinvitationer mm. 

 

Vi bruger udelukkende dine personlige oplysninger med det formål at sende vores Nyhedsbreve, udstillingsinvitationer og 

kontingentopkrævninger til dig.  

 

Vi deler dine personlige oplysninger med Nets A/S til brug for kontingentopkrævninger via Nets A/S. 

 

Du vil fortsat modtage vores Nyhedsbreve og invitationer medmindre, du informerer os om, at du ikke længere ønsker at 

modtage dem. Registreringen af dine data til dette formål er baseret på et samtykke fra dig, og du kan til enhver tid 

trække dette samtykke tilbage. 

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage Nyhedsbreve og invitation m.m. fra os, kan du afmelde dig på denne mail: 

 

stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. 

 

Peter Jensen  

Formand 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

mailto:nejst@privat.dk

