
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 36 – 10. ÅRGANG – MAR 2021 

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

 
Nyhedsbreve i 10 år. 

Af Peter Jensen, Formand 

For 10 år siden fremkom jeg med et forslag, på et 

bestyrelsesmøde, om at vi skulle udsende et 

Nyhedsbrev med passende mellemrum, når der 

var noget at skrive ud om. Jeg har hele tiden haft 

et ønske om, man som medlem af 

Støtteforeningen eller som besøgende på selve 

Fyret, at man fik en god oplevelse på, også det 

informative plan.  

Ligeledes var det vores mulighed for at informerer 

vore mange medlemmer udenfor Hirtshals, om 

hvilke tiltag der skete omkring Hirtshals Fyr. 

Det er igennem de 10 år blevet til ca. 200 sider 

fordelt på 36 nyhedsbreve, indeholdende historier 

fra nutid og fortid, indkaldelser til 

generalforsamlinger, indbydelser til de mange 

kunstudstillinger og andre arrangementer som vi 

har afholdt.  

Nyhedsbrevene fortsætter som hidtil, der er nok i 

arkiverne at skrive om, og når denne Covid-19 tid 

forhåbentligt driver over, mon så ikke også bliver 

noget at berette om fra de arrangementer vi skal 

have gang i igen. 

Alle nyhedsbrevene ligger i arkiv på Fyret 

hjemmeside  

https://hirtshals-fyrtaarn.dk/index.php/stotteforeningen/nyheder 

 

 

Nye ben til Fyrets store bænke/bordesæt…. 

Vedligeholdet har hen over vinteren, set nærmere på Fyrets samling af de store bænkesæt. Tidens tand 

havde indhentet benene på sættene, i form af råd og svamp og en vis vakkelvornenhed i samlinger. Flere 

meter 2*4” trykimprægneret reglar er blevet skiftet, og flere store bolte er blevet sat i konstruktionen, for at 

sikre den fornødne stabilitet. Vi håber at disse tiltag kan sikre deres eksistens i de næste mange år… En 

STOR TAK til Fyrets Vedligehold for det store arbejde….. 

 

Forsiden af Nyhedsbrev nr. 1, Juni 2012. 

https://hirtshals-fyrtaarn.dk/index.php/stotteforeningen/nyheder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling af en permanent udstilling, om Fyret gennem tiderne, til brug i 

Assistenthuset… 

Det er blevet besluttet at vi skulle forsøge at 

fremstille en permanent udstilling, som hurtigt at 

sættes op og pilles ned, ind i mellem 

kunstudstillingerne og andre udstillinger, der hen 

over året har til huse i Assistenthuset. 

Der er så rigeligt med arkivmateriale i form af 

bygningstegninger, tekniske tegninger, ældre 

billeder osv. 

En plancheudstilling med nedenstående bullets 
kunne være en løsning….. 
 
Hirtshals Fyr 

• Opførelsen 

• Fyrets funktion 

• Fyrmestrene 

• De ansatte 

• Dagligdagen på Fyret 

• Fyret under krigen 

• Rationalisering 

• Salg af Fyretablissementet 

• Hirtshals Fyr i dag 

•  ………. 
 

 

Fyretablissementet ca. 1959. 

 

Støtteforeningen vil henover sommeren få 
udarbejdet et elektronisk forslag, som bl.a. vil 
blive vist her i nyhedsbrevet. 

 

 

Tegningen er bragt i Illustreret-Tidende den 30/11 1862. 

 

Udstilling i Maskinstuen 

 

Logo fra KDF. Fra før 1931 hvor sammenlægning af Kgl. Dansk 

Fyrvæsen og Kgl. Dansk Vagervæsen blev til  Fyr- og 

Vagervæsenet. 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kgl._Dansk_Vagerv%C3%A6sen&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære støttemedlemmer 
 

Foråret er på vej og Påskeudstillingen er helt klar, men som alle nok ved, driller Covid 19 stadig. 

 

Det er ikke ansvarligt at afholde kunstudstillinger med alle de restriktioner, vi stadig er underlagt.  

Vi og kunstnerne er naturligvis triste over, at vi endnu engang må aflyse vore  

Kunstudstillinger, men vi har fået ok for at de kommer næste år i påsken, vi giver ikke op. 

 

Med hensyn til de næste udstillinger, afventer vi situationen og håber det bedste. 

 

Fyret er jo også lukket, men vores smukke natur inviterer os til at nyde en god spadseretur med den bedste 

udsigt man kan tænke sig. 

 

God Påske til alle 

Kunstudvalget 

 

 

Vi har arrangeret endnu en kunstudstilling…… 
 

Navnet på Udstillingen: Samklang 

Udstillere: 

Hanne Ida Helstrup Knudsen 

Tove Dehn 

Lise Tuxen 

Ninne Nielsen 

 

Fernisering: Lørdag den 21. august 2021 kl. 13. 

Åben fra 21. - 29. august 2021 

Hver dag fra kl. 13-17. 

 

Alt er under forudsætning af Corona situationen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

Støttemedlemmers adgang til tårnet…. 

Efter en forespørgelse af Formanden for Støtteforeningen Peter Jensen på sidste bestyrelsesmøde i Hirtshals 

Fyr Fond, mandag den 19. oktober 2020 på Hirtshals Fyr, blev det besluttet at det skulle offentliggøres, at et 

personligt medlemskab af Støtteforeningen Hirtshals Fyr, giver fri adgang til tårnet, max 1 person pr. medlem. 

Dette skal dog præciseres at den frie adgang, kun gælder den person som har tegnet medlemskabet.  

Derfor nytegnes der ikke flere medlemskaber pålydende flere navne, men udelukkende personlige 

medlemskaber. Dog overvejes der om vi kan lave firmastøttemedlemsskaber, med flere personers 

adgang til tårnet. 

 

 

mailto:nejst@privat.dk


 

 

 

 

UGENS BUNKERMØDE… stod i historiens tegn, da oldebarnet af Fyrmester Andreas Julius Hass 

Agerskov, Thomas Agerskov fra Århus, havde valgt at kigge forbi med fine gaver til Fyret og Bunkergruppen. 
 
Fra 1941 til 1954 var Julius Agerskov fyrmester på Hirtshals fyr og var derved efter krigen også den 
”øverstbefalende” på fyrvæsenets område ved Fyret. 
 
I årene efter krigen hvor tyskerne havde forladt området og den engelske delegation havde frigivet området, 
der var der stadig meget oprydning i stillingerne  og fyrmester Agerskov fandt mange spændende 
efterladenskaber i bunkers-området og de fleste af de ting havde han været så klog at gemme til eftertidens 
interesserede. 
 
Tingene er gået i arv fra søn til søn og de sidste par år har fyrmester Agerskovs barnebarn, valgt at lade 
oldebarnet Thomas Agerskov, overbringe en del af disse effekter, til fremtidig udstilling på Hirtshals Fyr. 
Thomas har været et par gange forbi og det er blevet til flere flotte gaver fra familien Agerskov, bl.a. en 
original flagermus-lamper brugt på fyret, håndværktøj fra fyret, det autentiske ur fra fyrmesterens stue og 
uniformsknapper. 
 
Denne torsdag aften var Thomas Agerskov så igen kaffetørstig og i gavehumør, og han havde medbragt 4 
yderst lokale og spændende effekter. 
--- 
1 Stk. tysk ID-mærke ”Hundetegn” fundet i området efter krigen. 
( DOLM. ERS. KOMP. XXl – Soldat Nr. 515 – blodtype B ) 
Hundetegnet tilhørte en tysk soldat der havde til opgave at fungere som ”Tolk” for de hviderussiske 
infanterister der tilhørte ”21erstatningskompagni” (reservestyrker) der ankom til Ålborg i efteråret 1944, hvoraf 
1 deling (32 mand) blev sendt til Hirtshals i foråret 1945. 
Enten har den tyske soldat smidt sit id-mærke ved befrielsen, eller tabt det i området, hvor fyrets folk fandt det 
i årene efter krigen. 
--- 
1 Stk. Canadisk ID-mærke ”Hundetegn” med original snor, fundet i området efter krigen. 
( R.C / Royal Canadian – R. Boyd – 24000004 – blodtype A pos ) 
Hundetegnet tilhørte en canadisk soldat fra Royal Canadian army og var en af de 46 engelsktalende soldater 
der ankom til Hirtshals i dagende efter befrielsen. 
Den engelsktalende delegation havde til opgave at fungere som den bestemmende styrke, som de tyske 
kommandanter skulle overdrage stillingerne til og efterfølgende havde de til opgave at gennemgå de tyske 
stillinger og bl.a. sikre våben og sikre ny radarteknologi mm og stå for sikkerheden i og omkring de tyske 
stillingsområder, og lede vagtopgaverne med de lokale modstandsgrupper og CB-folk. 
De Canadiske styrker var i Hirtshals i 4 måneder og i denne periode har den canadiske soldat højst 
sandsynligt tabt sit hundetegn i området omkring fyret. 
--- 
1 Stk. personligt lak-stempel med våbenskjold og Fyrmester Agerskovs personlige initialer A.A. 
Stemplet er med stor sandsynlighed blevet overdraget til fyrmesteren ved hans første officielle udnævnelse 
som statslig fyrmester. 
--- 
7 Stk. projektiler til tysk Mauser k98 – 7.92 mm. – 3 stk. i stål og 4 stk. i messing. 
Patronerne er fundet i området omkring Hirtshals Fyr og fyrmesteren har for sikkerhedens skyld taget 
projektilerne ud af hylstrene og bortskaffet krudt, hylster og fænghætte. 
--- 
En stor tak til familien Agerskov og en spændende aften og flotte gaver fra en svunden tid i Hirtshals Fyrs 
besættelseshistorie.  

 



 

               

            Tysk ID-mærke ”Hundetegn” fundet i området efter krigen.                    Canadisk ID-mærke ”Hundetegn” med original snor. 

                       

                                      Projektiler til tysk Mauser k98 – 7.92 mm.                                    Personligt lak-stempel med våbenskjold og  
             Fyrmester Agerskovs personlige initialer A.A. 
 
 
 

 

 

 

 

Ovenstående effekter vil indgå i en senere udstilling, i en dertil fremstillet ny udstillingsmontre, som vil få 

placering i Maskinstuen, hvori der vil blive udstillet effekter, som alle er har det til fælles, at de er blevet 

fundet af fyrpersonalet, på selve fyret eller i bunkersområdet efter besættelsen, for derefter at blive doneret 

af efterkommere til fyrpersonalet. I udstillingen vil bl.a. også indgå en kikkert, en tysk taburet og andre 

effekter der stammer fra tiden, hvor Fyrpersonalet var fraflyttet fyret, på grund af besættelsen…. Og 

tyskerne havde kommandoen over vort fyretablissement…. 

 



 

 

Generalforsamling 2021 
 

Grundet Covid19 ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde generalforsamlingen i 
Støtteforeningen, i lighed med andre aktiviteter som vi havde planlagt her i foråret. 

 
Vi vil, når vi igen får lov, sende indbydelsen ud her via et nyhedsbrev. 

 
Vores kasserer Karen-Bente Søgaard har gennemgået vores medlemslister.  

 Vi er stadig væk de omkring 400 støttemedlemmer, der er med til at støtte op 
 omkring foreningen. 

 
Dog har flere i år valgt ikke at betale deres kontingent. Om det skyldes corona-en,  
eller blot en forglemmelse, kan vi jo kun gisne om, men vi i bestyrelsen kan da kun 

 opfordre til at man forsat støtter op omkring Hirtshals Fyr. Alle bidrag i denne 
 nedlukkede tid, er med til at gøre os endnu mere klar, til vi igen må lukker op.  

 

 

 



 

          Lidt fra arkivet 

 

 

Vedligeholdet bekæmper rynket rose. 

 

Vedligeholdet har onsdags den 3. marts 2021 

trimmet hybenroserne rundt om på fyrets stendiger, 

således at når foråret sætter i, så tager de sig 

smukke ud med de grønne blade og smukke lilla 

blomster.  

Andre steder har vedligeholdet tidligere gået lidt 

hårdt til værks og helt fjernet planterne med rod og 

det hele. Det er bla. gjort syd for assistenthusets 

have ved den sydlige p-plads. 

 


