
 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 34 – 9. ÅRGANG – OKT 2020 

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

 

 

Grundet den seneste 

udvikling i vores 

kommune mht. 

Covid19, er det med 

stor beklagelse at må 

meddele, at dette års 

efterårsudstilling 

”Kunst på Fyret” er 

aflyst. 

Vi havde alle håbet til 

det sidste, at der var 

en lille chance for at 

det var muligt, at 

gennemfører 

arrangementet, men 

det vil ikke gøres 

forsvarligt.  

Kunstudvalget 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynket rose. 

Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger 
den naturlige flora. Den er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark, og 
spreder sig fortsat. Den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde. 

Rynket rose hører oprindeligt hjemme i den tempererede zone i Nordøstasien. Den blev 
indført i Europa omkring år 1800 som prydplante, og blev registreret som vildtlevende i 
Danmark første gang i 1875. I 1950'erne fik rynket rose en gevaldig fremgang i 
forbindelse med udbygningen af sommerhusområderne, hvor den blev udplantet i 
læhegn, afskærmning og som prydplante.  

Hvorfor skal den bekæmpes? 

Rynket rose er den mest udbredte invasive art i Danmark. Rynket rose udgør især en 
trussel mod strandoverdrev, klitheder og andre kysthabitater, der repræsenterer noget af 
den mest oprindelige natur, vi har i Danmark. Store rosenkrat overskygger og fortrænger 
den naturligt hjemmehørende flora og udgør en potentiel trussel mod biodiversiteten. 
Rynket rose angives at kunne danne hybrider med hjemhørende rosenarter bl.a. blød 
filtrose og dermed at være trussel mod arten. 

De tætte tornede krat hæmmer adgang og kan være et problem for den rekreative 
udnyttelse af kystområder. Efter rydninger af bevoksningerne kan de døde grene med 
deres skarpe torne forblive på arealet i mange år. Derfor er rynket rose på den danske 
sortliste over de værste invasive arter i kategorien: ”arter, der muligvis kan udryddes 
lokalt, men kun vil kunne holdes nede på acceptabelt niveau på landsplan”. 

Kilde: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-

goere/bekaempelse/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/ 

Fyrets Vedligehold har med ren rå muskelkraft, fjernet nogle meter af den rynket rose, inden den overtog P-pladsen.  



 

 



 

 



 

 

 

Fyret lagde kulisse til Eventbranchens synliggørelse af deres situation i denne tid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

                                     

 

 

 

 

 

Hirtshals Fyretablissement skabt i en 3D-printer 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr har modtaget en fin gave i form af en flot model af fyretablissementet fra  

Lökken-Badehäuser v/ Frank Koller.  

 

Modellen er blevet printet i en 3D printer over flere omgange for hver farve, derefter monteret med lys med timer i både 

top, trappetårn og bygninger.  

Besøg hjemmesiden https://www.loekken-badehaeuser.de/ eller https://www.facebook.com/loekkenbadehuse/ 

 

 

Overdragelse af en model af Hirtshals Fyretablissement til Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 

Tak til Ute og Christoph for billederne. 

 

Fremstilling af Hirtshals Fyr. Jeg har rejst til Løkken - Hirtshals-regionen i cirka 15 år, fordi jeg synes det er meget smukt 

her. Jeg har haft en 3D-printer og en CNC-fræsemaskine i 2 år. Sidste år kom jeg på ideen om at tegne og udskrive et 

badehus. Først som en køleskabsmagnet, derefter som en pengeboks. Over tid konstruerede jeg Rubjerg Knude Fyr og 

også Hirtshals Fyr. I fremtiden vil jeg have tegnet alle fyrtårnene i Nordsøen og produceret dem som belyste versioner. 

Hvordan er produktionen? Først tegner jeg fyret i et CAD-program, der tager op til 50 timer. Derefter udskriver jeg flere 

prøver for at se, om alt er i orden. Derefter udskriver jeg de forskellige dele. I tilfælde af Hirtshals Fyr er disse hvide, sorte 

og farveløse. Efter udskrivning sliber jeg de dele, der skal limes ned. Derefter limes de med speciel lim. Imellem har jeg 

allerede lavet bundpladen på CNC-fræsemaskinen. Belysningen placeres derefter på denne plade. Alt sammen tager cirka 

3 dages produktion. 

 

 

 

https://www.facebook.com/loekkenbadehuse/?__tn__=kC-R&eid=ARA2ykjI9T9UDfUugDJJMEnUM5LI8Rw-g-nL5jWY3Kk0Fg5QgXseQ02MvQIeGG59p-JMTq8FEor3LmCe&hc_ref=ARR1-wiwApg5x4d3fEwnvWHh9p6pxHxoY-es9gBIjIF5gJubMbg_17sZtVmqXbBY734&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAkBGjlyQRpFp9ENgEpIAVDM-sS5aXv4vx2ie2jaj7TNM596uV0E9lCKRpHW1ezAwOrjT8t-_yGaQRGcUGM5i4nwBB80zq9uvy0icMW9fj4x2nVujupNhSA782xvrhcgFN0haRUsvltlkvTXCrpJ9NmpN3YWfgpD7-AsZx2Gj2VIPDdDy_ZtwtOvJctdZeyfPUA6PeopRr-D_dwlL3wwQ29yNbxGOY5RfJRwWIASa-hMWt7ug_5edh4MpmFwCgpl3m300OmXevVqk0SFVAbpfNGVmFdBAqTXQMtYSPbx_42qWEpHByN77VyglsfAd65pQnUxkvidpcRwZ2KoG3DPvk
https://www.loekken-badehaeuser.de/
https://www.facebook.com/loekkenbadehuse/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er kommet en elektronisk 

vejrstation op i vinduet, ovre i 

Maskinstuens vagtlokale. 

 

Støtteforeningen har fået fremstillet stålunder-

stellet til to nye bænke i samme model som de to 

andre deri hele tiden har stået i Fyrgården. 

Nej der har ikke været indbrud. Vores egetræsdøre 

er sendt til maleren, i den erkendelse af at egetræ og 

klimaet i Hirtshals ikke er forenelig. Derfor er det nu 

besluttet at de skal males hvide på ydersiden, så 

dørene i beboelseshusene nu alle er hvide, og 

tårndøren forbliver den i markante grønne farve. 

Indgangen til det 

nye toilet i gården 

Den store tårndør i den 

markante grønne farve. 

 

Pengeskabet i sollys. 

Himlen viser sine  

mørke skyer. 

 

Prøv selv infoskærmen i Madpakkerummet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

mailto:nejst@privat.dk

