
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 30 – 9. ÅRGANG – MAR 2020 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 
informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-
regi omkring Hirtshals Fyr. 

 

Torben Vandsted, afgående formand, og Kurt 

Bærentsen, der tiltræder som ny formand for 

Fyret i Hirtshals. Der bliver lige lagt arm, og Kurt 

Bærentsen tabte pænt kampen. Foto: Jens 

Brændgaard 

 

Hirtshals- Bindslev Avis 24. januar 2020 

FYRMESTEREN TAKKER AF 

Torben Vandsted har overladt 

formandsposten for Fyret i 

Hirtshals til Kurt Bærentsen 
 

HIRTSHALS: Fyret i Hirtshals har fået ny formand, 

nemlig Kurt Bærentsen, der afløser Torben Vandsted. 
 

Den nye formand konstaterer, at Fyret i Hirtshals har været Torben 

Vandsteds barn. 

- Det er hans store arbejde og fortjeneste, at vi i dag har så flot et 

vartegn for Hirtshals, som er en stor turistmagnet for hele vort område, 

siger Kurt Bærentsen. 

- Der er en stor arv at overtage efter Torben, tilføjer Kurt Bærentsen. 

- Torben Vandsted har været formand for fyret siden 2007, og er i dag 

faldet for aldersgrænsen, for at være med i fondsbestyrelsen, og vi 

skylder alle i Hirtshals, Torben Vandsted en stor tak, for det kæmpe 

arbejde han har lagt i Hirtshals Fyr. 

Den nye formand tilføjer, at de frivillige omkring fyret også fortjener en 

stor tak. 

- Uden dem kunne vi ikke drive fyret i det daglige. De sørger for alt 

omkring, og ved fyret, og sørger for billetsalg og kaffestue i højsæsonen, 

samt meget andet. 

Den afgående formand for Fyret Torben Vandsted er forhenværende 

journalist fra Vendsyssel Tidende, hvor han blev ansat i 1969, og var 

ansat til 1989. I den tid var han tillidsmand på V.T, i 18 år, og var 

medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Journalistforbund i samme 

periode. 

Derfra kom Torben Vandsted til TV 2 Nord, og her var han ansat i 20 år 

frem til 2009. 

 

 

 

Bestyrelsen for fyret - og i baggrunden nogle af 

de uundværlige frivillige, som er fyrets gode 

venner. Foto: Jens Brændgaard 

Bestyrelsen for Hirtshals Fyrfond 

Formand    Kurt Bærentsen 

Næstformand    Bruno Pedersen 

Kasserer   Kim Bennedsen 

Sekretær    Karin Eilers 

Best. medlem    Alex Jensen 

Best. medlem    Mette Jensen 

Best. medlem    Kim Roden 

Observatør fra 

Støtteforeningen  Peter Jensen 



TV-optagelse på Fyret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

I programserien på TV2Nord "Er der 

nogen?", forsøger de to værter Nicolai 

Sund og Mikkel Egelund at finde ud af, 

om Ånden på fyret i form af den gruelige 

Peter spøger på fyret, som der kunne 

læses om i den sidste udgave af 

Nyhedsbrevet. 

 

Optagelserne fandt sted lørdag 

den 18 jan. 2020, mens mørke 

og uhyggen sænkede sig over 

Fyret. Seriens 6. og sidste 

sæson starter den 21. feb. og 

optagelsen fra fyret vil sendt 

som det sidste afsnit i serien 

ca. 6 uger efter.  

På besøg hos Vendsyssel Historiske Museum, VHM 

33 frivillige ved Hirtshals Fyr, var den 29. jan 2020 inviteret til formiddagskaffe hos Vendsyssel Historiske 

Museum, VHM. Formålet med mødet var ganske enkelt at udbrede de frivilliges kendskab til hvad der sker bag 

kulisserne på VHM, og se lidt af hvad der gemmes på et museum. Støtteforeningen Hirtshals Fyr takker 

museumsdirektør Anne Dorthe Holm, museumsinspektør Jens-Christian Hansen og serviceleder Peer Nielsen 

for rundvisningen. 

           

           



 

 

Grundet coronavirus/covid-19. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frivillig arbejdskraft ved Hirtshals Fyr. 

Går du med en drøm om at yde en frivillig arbejdsindsats ved Hirtshals Fyr…. Så er du kommet det rette sted… 

Ved Fyret er der året rundt mange opgaver, der alle bliver varetaget af de frivillige ulønnede frivillige ved Fyret. 

Billetsælgerne er gæsternes første møde med Hirtshals Fyr. Sommeren igennem møder man som billetsælger 

rigtig mange glade feriegæster og andre fra lokalsamfundet. 

Kaffestueholdet tager godt imod fyrets gæster i Kaffestuen og sætter kaffe med hjemmebagt på bordet. Der 

bliver også tid til at ekspedere ved is- og souvenirdisken. 

Vedligeholdet forestår de praktiske opgaver omkring de gamle bygninger samt pasningen af de grønne arealer 

omkring Fyret. Området er ca. 26 tdr. land eller 14,4 hektar. 

Kunstudvalget tilrettelægger udstillinger i Assistenthuset – den tidligere fyrassistentbolig. Udvalget har hentet 

gode kunstnere til nogle spændende udstillinger, i de velegnede lokaler. 

Historieudvalget indsamler dokumentation og formidler historien om det gamle Fyretablissement. 

Stenudvalget formidler i samarbejde med Vendsyssel Stenklub Stensamlingen i Madpakkerummet og de årlige 

Stenture på Hirtshals Klint nedenfor Hirtshals Fyr. 

Ønsker du at prøve kræfter med det frivillige arbejde er du velkommen til at kontakte Formand Peter Jensen 

mail: stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk som så vil formidle kontakten til den rette teamleder. 

Herunder ses billeder fra den præsentationsvideo som Støtteforeningen fik lavet for et par år siden og som 

ligger på Fyrets hjemmeside www.hirtshals-fyrtaarn.dk/ under fanen Støtteforeningen…. Se her. 

  

 

             

             

 

mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk
http://www.hirtshals-fyrtaarn.dk/
https://www.hirtshals-fyrtaarn.dk/index.php/stotteforeningen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

 

Onsdag 15.04. 2020 kl. 19.00. 
 

i Mesterhuset, Hirtshals Fyr 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne. 

 

Forslag bedes sendt til stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk eller til 

 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

Fyret 2 

9850 Hirtshals 

 

På bestyrelsen vegne 

 

Peter Jensen 

Formand 

 

Vi følger situationen nøje vedr. coronavirus, så en evt. aflysning/ 

udsættelse kan komme på tale med meget kort varsel. 
 

 
 

mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk


 

 

 

 

 

  

 

Besøg ved Søfartsstyrelsen 

Driftcenter Korsør. 
 

Tidlig morgen torsdag den 14.02. rejste en mindre 

delegation mod Korsør for at besøge 

Driftcenterchef Jørgen Steen Royal Petersen. 

Dette var kulminationen på et forløb, der startede for over 2½ år 

siden, da jeg som formand for Støtteforeningen, første gang 

rettede henvendelse til Driftcenter Korsør i forbindelse med 

vores Fyrmesterkasket projekt.  

Senere henvendte de sig til os, at de i forbindelse med 

oprydning havde fundet nogle fyrjournaler fra 1950-erne og 

1960-erne. Da pakken ankom med de 12 fyrjournaler, kunne vi 

konstatere at den bl.a. indeholdt fyrjournalen fra 1945, hvoraf 

det fremgår, at den 12. maj kl. 15.00 blev Fyret overtaget af 

Fyrmester Agerskov og at vagten atter er genoptaget efter de 5 

krigsår. Få dage efter var linsen atter båret op og sat i drift. 

Forud for besøget havde Jørgen Steen Royal Petersen 

fremsendt nogle fotos af nogle større effekter, der stod for at 

skulle afhændes. Det var sidste chance for at redde disse 

effekter for eftertiden. Derfor var vi blevet inviteret og for at se 

om disse effekter måtte have vores interesse. Nogle af 

effekterne vil dog nok også ende på andre Vestkystfyr, som vi 

har kontakt med. 

Kl. 10.30 ankom vi til Driftcentret hvor vi fik en præsentation af, 

hvad Søfartsstyrelsen er for en størrelse anno 2020 og hvordan 

historien indtil i dag har været. 

 

 

 

 

 

 
Derefter var vi rundt i gemmerne i de store haller, der var blevet lidt halvtomme, efter at stort set al bøje-

reparation var blevet samlet på et tilsvarende depot i Grenå. Ligeledes har plast- og glasfiberbøjer overtaget 

de omkostningstunge jernbøjers tid, så værkstedsfaciliteterne i Korsør var blevet til overs. Kun de store 

Storebæltsfyr bliver forsat færdigsamlet i en hal i Korsør. 

Der var store mængder af bøjemateriel, gasbrændere i alle afskygninger og lignende ting lagde i kasser og på 

paller. Ligeledes der flere paller stablet med flyttekasser med papirer og dokumenter.  

Ved gennemgang af det, der kunne have vores interesse, fandt vi frem til en trykflaske, som vi senere kunne 

se på en arkivtegning fra april 1914, stammede fra en Pintsch Lampe. Vi stod og talte om nogle andre 

beholdere som ingen af os viste hvad var til, men det viste sig senere at være brændstofbeholdere til selv 

samme lampe. 

Vi har efter hjemkomsten været i dialog med Driftcenter Korsør igen, og de vil kigge efter en brænder og en 

pumpe blandt alle deres arkivalier. Så mon ikke der kommer en forsendelse nordpå, hvorefter at vi kan få lavet 

en opstilling der viser, hvordan der blevet lavet lys i fyrets top, før elektriciteten blev indført i 1939. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LØRDAG D. 18. APRIL 2020 kommer der fint militært besøg på 
Hirtshals Fyr.  
 
Den landsdækkende forening "Militærkøretøjs-Klubben" holder denne weekend deres årlige generalforsamling og 

denne gang foregår det i Nordjylland.  

 

I et samarbejde imellem Støtteforeningen Hirtshals Fyr, Bunkergruppen Hirtshals og Militærkøretøjsklubben, er 

der stablet et lækkert forårsarrangement på benene, hvor medlemmerne af militærkøretøjsklubben kommer op til 

Hirtshals Fyr og udstiller deres flotte køretøjer.  

 

Med en bred vifte af militære-køretøjer, fra før 2. Verdenskrig og helt op til 90-erne, er der lagt op til et super 

arrangement for hele familien og der er bestemt noget for enhver smag!  

 

Lige fra køretøjer der rent faktisk har deltaget i 2. Verdenskrig, til køretøjer der har været med i Korea- og 

Vietnamkrigen, samt køretøjer fra den kolde krig! Flere af køretøjerne har også været aktive i den danske hær.  

 

Arrangementet foregår fra kl. 11 til kl. 15 og der er FRI ENTRÉ til både arrangementet, til Fyrtårnet og i Bunkerne!  

 

Køretøjerne bliver opstillet i en lille "militærlejr" for sig selv og der vil være rig mulighed for at tale med ejerne af 

de mange køretøjer og lade far og farfar fortælle røverhistorier, om dengang de kørte i køretøjer magen til.  

 

I "Militærlejren" er der også mulighed for at købe pølser mm. da Idrætsforeningen BTI fra Bindslev/Tversted, vil 

opstille et telt og grille lækre markedspølser. Fyrets Kaffestue holder også åbent denne dag og her kan der købes 

både kaffe og kage samt sodavand og is.  

 

Tag venner og familie i hånden og brug et par timer lørdag eftermiddag oppe ved det smukke Hirtshals Fyr og se 

de flotte køretøjer, og samtidig snup en tur i Fyrtårnet og i Bunkermuseet, og tag en lækker frokost i pølseteltet 

eller en kop kaffe i vores hyggelige Kaffestue på Fyret. 

 

Vi tager 

forbehold for 

yderligere  

Coronatiltag. 

I så fald 

kommer 

køretøjerne 

på besøg, 

men 

pølseteltet 

og åbent i 

Kaffestuen 

aflyses. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

   Skagensvej 165 

   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 

Engelsk hytte til Lodbjerg Fyr 

      

Støtteforeningen er blevet kontaktet af Lodbjerg Fyr 

der ledte efter fotos, tegninger og beskrivelse af en 

Engelsk hytte med henblik på at få opstillet en lig 

vores ved deres fyr. 

Støtteforeningen har derfor delt det materiale, som vi 

i sin tid fik samlet ind, da vi søgte oplysninger om en 

Engelsk hytte og fik vores fremstillet. 

Dette er et godt eksempel på vidensdeling fyrene 

imellem, om hvordan man kan dele de oplysninger 

man får samlet sammen omkring fyrenes funktioner. 

   

Glødenetsbrænderen  

 

I øjeblikket ledes der efter en glødenetsbrænder 

af denne type, som sad i Fyret fra 1914. Vi håber 

Søfartsstyrelsen Driftcenter Korsør finder en i 

gemmerne. 

mailto:nejst@privat.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2020 
 

Tårnets åbningstider  

Kl. 10 til solnedgang alle årets dage! 

 

Billetpriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr.   

 

Kaffestuen åbningstider 

Påske 4. april – 13. april kl. 13-17. AFLYST 

Kr. Himmelfart 21. maj - 24. maj kl. 13-17. 

Pinse 30. maj – 1. juni kl. 13-17. 

Sommer 20. juni - 30. august kl. 10-17. 

Efterår 10. oktober - 18. oktober kl. 13-17. 

 

Kunst på Fyret 

Påskeudstillingen 2020  AFLYST 

Fernisering lørdag den 4. april kl. 11.  

(Bemærk tidspunktet). 

Åbningstider: fra lørdag den 4. april –  

mandag den 13. april hver dag fra kl. 13 – 17. 

Udstillere: Pia Birkholm, Anne Østergaard,  

Niels Knøss og Pia Skogberg. 

 

Sommerudstilling 2020 

Fernisering lørdag den 27. juni kl. 13. 

Åbningstider: lørdag 27. juni –  

søndag den 12. juli hver dag fra kl. 13 – 17. 

Udstiller: Mads Dahl Petersen. 

 

Efterårsudstilling 2020 

Fernisering lørdag den 10. oktober kl. 13. 

Åbningstider: lørdag den 10. oktober – 

søndag den 18. oktober, hver dag fra kl. 13 – 17. 

Udstillere: Jenny Hansen og Mogens Jensen. 

 

Militærkøretøjs-Klubben 

Lørdag den 18. april 2020 kl. 11 – 15. 

 

 

 

Aktiviteter 2020 
 

Stenture  

Hirtshals Fyr afholder guidede stenture i 2020 

  

Kom og oplev geologien på Hirtshals Klint  

nedenfor Hirtshals Fyr. 

 

Uge 26 Søn. 28. juni 2020 kl. 11-14. 

Uge 28 Søn. 12. juli 2020 kl. 11-14. 

Uge 30 Søn. 26. juli 2020 kl. 11-14. 

Uge 32 Søn. 09. aug. 2020 kl. 11-14. 

  

Turledere Lars Danielsen og Hugo Richner, 

Vendsyssel Stenklub. 

  

Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr. 

 

Gratis deltagelse. 

Arrangør: Støtteforeningen Hirtshals Fyr og 

Vendsyssel Stenklub. 

 

Naturmødet  

Lørdag den 16. maj kl. 11-14. 

Kom og oplev geologien på Hirtshals Klint  

nedenfor Hirtshals Fyr. 

I lighed med tidligere år er der en stentur i 

forbindelse med Naturmødet. 

Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr. 

Gratis deltagelse. 

Arrangør: Støtteforeningen Hirtshals Fyr og 

Vendsyssel Stenklub. 

 

 


