
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 47 – 11. ÅRGANG – Sep. 2022. 

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

 

 

Fyrets åbningstider. 

Hver dag Kl. 10:00 til Solnedgang 

Entrépriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr. 

Gratis entré for Støtteforeningens  

medlemmer. 

Stenture 2023 

Kom og oplev geologien på Hirtshals 

Klint nedenfor Hirtshals Fyr. 

Uge 26 Søn. 02. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 28 Søn. 16. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 30 Søn. 30. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 32 Søn. 13. aug. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Turledere Lars Danielsen og  

Hugo Richner,  

Vendsyssel Stenklub. 

Mødested: Madpakkerummet, 

Hirtshals Fyr. 

Gratis deltagelse. 

 

Efterårsudstilling: 

Søndag den 16. okt. til fredag den 21. okt. 2022. 

Åben hver dag fra kl. 13-17. 

Fernisering søndag den 16. okt. 2022 kl. 13. 

Udstiller: Grafiker Jan Andersson mfl. 

 

Sæsonafslutning på Hirtshals Fyr 

    

Den 7. sep. 2022 var 60 frivillige samlet til sæsonafslutning. 

Læs mere om sæsonafslutningen inde i Nyhedsbrevet…  

Ny teknik indtager Fyrtårnet  

 

I takt med at betalingskortene, 

blandt især vores tyske 

gæster, har vundet mere og 

mere indpas og bankernes 

håndtering af kontanter, er 

blevet mere og mere 

besværlig, har Fyrfonden 

truffet beslutning om at der 

skal opsættes en billetauto-

mat i Tårnet, der skal betjene 

vores gæster i de 9½ måned 

om året hvor Kaffestuen er 

lukket og hvor der ikke er et 

personligt billetsalg. Derved 

slipper vi for mønter og sedler 

og derved også for turen ned 

til banken på sigt. 

 
Automaten er blevet sat i drift, og Støtteforeningen har bidraget 

med økonomisk støtte i forbindelse med købet af automaten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt design på Fyrets webside. 

Måske har nogen allerede lagt mærke til, at Fyrets webside har skiftet udseende. 

Klikker man ind på https://hirtshals-fyrtaarn.dk/, så vil man møde en ny opdateret udgave af Fyrets 

webside. Siden har fået et helt nyt design, der passer til visningen på både tablet og mobiltelefon. 

Siden vil løbende blive opdateret med de aktiviteter der sker i løbet af sæsonen på Fyret. 

Fyret blev taget i brug for 160 år siden 1. januar 1863. 

Den 18. november 1858, blev der under 2. behandlingen i Rigsrådet, bevilget 60.000 rigsdaler til 

Marineministeriet, til opførelse af et fyrtårn med tilhørende bolig til fyrbetjente. 1. maj 1860 afholdtes 

der licitation og grundstenen blev lagt 28. juni 1860. Den 1. januar 1863 kl. 16.08 om eftermiddagen 

tændte man blus i olielampen i fyrets top under ledelse af Fyrmester Peter Halvorsen Bjørneboe. 

Dermed var endnu et lys tændt for skibsfarten, på den ellers så mørke vestkyst. 

 

 

Foto ca.  1880. 

 

Foto 1881. 



 

 

 

 



 

 

  8 færøske kunstnere fra Steinprent på Hirtshals Fyr 
 
Kunst på Fyret præsenterer i uge 42 en række spændende yngre samt andre mere velkendte færøske 
kunstneres litografiske værker, der er blevet til på det meget anerkendte grafiske værksted, Steinprent. Værker 
med stor inspiration, udtryk, farver og former fra det lille grønne ørige ude midt i Atlanten. Et ørige med fine 
traditioner hvad angår kunst og kultur. 
 
Kunstnerne er: 
Tróndur Patursson, Fríða Matras Brekku ,Torbjørn Olsen, Marius Olsen, Tóroddur 
Poulsen, Hansina Iversen, Hanni Bjartalið og Bárður Jákupsson. 
 

Steinprent har virket i Tórshavn i snart 25 år hvor omkring 140 professionelle kunstnere fra ind og udland har 

arbejdet med de fleste grafiske teknikker, med hovedvægt på stentryk (Litografi). 

Steinprent er beliggende ved havnefronten i Tórshavn i en tidligere fabrik fra 1886.Et sted, som tilbage i 

1890´erne rummede livlig kulturel aktivitet i fabrikken, som kendes under navnet Østrøm. 

Litografen Jan Andersson er i dag leder af Steinprent. Han har nære forbindelser til Vendsyssel, fordi han efter 

endt læretid og ansættelse hos Litografen J. Chr. Sørensen, drev Det Grafiske Værksted i Hjørring videre og var 

dets leder fra 1983 -1997.  

Udstillingen finder sted fra den 16. - 21. oktober fra kl. 13-17 med fernisering den søndag den 16.oktober kl. 13. 

Åbningstaler: Jan Andersson, Steinprent. 

Fríða Matras Brekku og Louise Aakerman Ved pressen i arbejde med Tróndur Patursson  
 



 

 

  

Litografisk sten som Hanni Bjartalið har arbejdet på inden trykning af gul farve: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OVERDRAGELSE / SAMMENLÆGNING BUNKERGRUPPEN HIRTSHALS 

Efter 31 år på egne ben, er den frivillige forening ”Bunkergruppen Hirtshals” nu officielt gået fra 
at være en selvstændig forening, til at være en selvstyrende arbejdsgruppe under Hirtshals 
Fyrfond, der både er ejer af Hirtshals Fyr og hele området omkring hvor Hirtshals 
Bunkermuseum har til huse. 

Bunkergruppen Hirtshals er en frivillig forening der startede tilbage i 1991, hvor de 4 gutter 
Tonny Jensen, Flemming Hammer, Peter Jensen og Ib Soelberg, dannede foreningen med det 
formål at udgrave og oprette et bunkermuseum i Hirtshals. 

Under ledelse af Tonny B. Jensen som daværende formand, påbegyndte de fire venner 
udgravningen af de 70 bunkere/barakker mm. og kan med en vis tilfredsstillelse i dag se 
tilbage på 31 års hårdt frivilligt arbejde i bunkersområdet omkring 10`batteri, med både 
udgravninger, registreringer, udstillinger og massevis af guidede bunkerture, hvor Hirtshals 
Bunkermuseum i dag med stolthed kan kalde sig, Danmarks største og mest komplette 
udgravede forsvarsanlæg fra 2`verdenskrig. 

De første 14 år fra 1991 til 2005, var Bunkergruppen Hirtshals alene om opgaverne og stod 
selv for både udgravningerne af de mange bunkere og varetog selv de mange guidede 
bunkerture i området, og var selv ude og skaffe effekter til udstillinger, samt 
formidlingsmaterialet til skilte og plancher. 

I 2005 kom der professionelle kræfter med ind over, da VHM (Vendsyssel Historiske Museum) 
overtog driften og formidlingen, samt bidrog med vedligehold af området, og i 2008 kom 
Hirtshals Fyrfond ind som nye ejere af området og vedligeholdelsen blev herefter sat i system, 
med Bunkergruppen Hirtshals som hovedansvarlig på vedligehold og reparationer mm. 

I novembers 2012 stod alting stille i Bunkergruppen Hirtshals, da meddelelsen om at den 
ikoniske formand og foregangsmand for Hirtshals Bunkermuseum, T. B. Jensen, var afgået 
ved døden. 

Bunkergruppen Hirtshals der i en årrække havde kørt på lavt blus, besluttede derfor at starte 
gruppen op på fuld tid igen og Flemming Hammer overtog derefter stafetten som foreningens 
formand og Peter Jensen som næstformand, som de to tilbageværende stiftende medlemmer 
fra starten i 1991. 

Samarbejdet imellem de tre instanser, Hirtshals Fyrfond, VHM og Bunkergruppen Hirtshals, 
har fungeret optimalt siden 2012 og den frivillige arbejdsgruppe har haft frie hænder til at 
vedligeholde området og servicere de historiske bunkerudstillinger. 

Trods et upåklageligt samarbejde i knapt 14 år, har Bunkergruppen til tider været udfordret af 
at være en selvstændig forening og ikke var underlagt hverken Vendsyssel Historiske Museum 
eller Hirtshals Fyrfond, og på den måde stod lidt alene i ingenmandsland, når der skulle hentes 
økonomiske midler til de større opgaver, som pumper, udgravninger, reparationer mm, da de 
to instansers midler forståeligt nok var bundet til primært vedligehold af Hirtshals Fyr for 
Fyrfondens vedkommende, og til drift af alle de øvrige museer i Vendsyssel, for VHM`s 
vedkommende. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En yderst generøs Fyrfond har reddet Bunkergruppen Hirtshals projekter mere end én gang og 
på den måde holdt Hirtshals Bunkermuseum oppe i den fine ende af bunkermuseer i Danmark, 
til glæde for alle de besøgende i museet og da hele området er ejet af Hirtshals Fyrfond og 
hele Bunkermuseet også er ejet af selvsamme fond, er det i alles interesse at hele området 
fremstår i en vedligeholdt og plejet stand, både fyrtårnets bygninger, Bunkermuseet og hele det 
skønne naturområde omkring. 

Efter nogle fornuftige forhandlinger og nogle bolde smidt i luften, er det nu lykkedes at få en 
god fremtidssikret aftale i hus, der både sikrer de 31 års arbejde i Bunkermuseet, samt de 
mange effekter der igennem årene er samlet sammen, men også sikrer Bunkergruppen et lidt 
mere stabilt økonomisk grundlag, når der skal findes midler til vedligehold og nyetableringer 
mm. 

Bunkergruppen Hirtshals vil fremadrettet være en selvstændig gruppe med samme 
ansvarsområder som altid og stadig stå til rådighed for Vendsyssel Historiske Museum, som 
VHM`s arbejdsgruppe. 

”Vi har længe stået på egne ben og altid haft et særligt behov for at være os selv, men tiden er 
nu til at vi samler kræfterne og tager imod tilbuddet fra lodsejerne, der tilbyder os at blive en del 
af et stærkt hold! og vi glæder sig til at være en del af de frivillige på Hirtshals Fyr og ser frem til 
at have et tilhørsforhold med egne lokaler, arkivplads, værksted og kaffe på kanden…”udtaler 
en smilende formand Flemming Hammer og fortsætter afslutningsvis.. 

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om at vores mentor og forbillede, og især vores personlige ven 
Tonny Jensen, vil være enig i vores beslutning om at søge fællesskab, til glæde for Hirtshals 
Bunkermuseum…” 

---------- 

Flemming Hammer Mortensen. 
28296707 

Formand 
Bunkergruppen Hirtshals. 
Hirtshals Bunkermuseum. 

Næstformand 
Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 

 

 

Flemming Hammer Mortensen formand for Bunkergruppen Hirtshals tv. 

samt Fondsformand Kurt Bærentsen th. ses her foran Hirtshals Fyr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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 / revisor 

   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 

   Bestyrelsesuppleant / revisorsuppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

Kaffestuen byder velkommen i 

den julepyntede Kaffestue de fire 

adventssøndage. 

Efter at have måtte holde lukket i julen 2021 

pga. Covid-19 restriktionerne, vender de frivillige 

stærkt tilbage til at fejre julen 2022. 

Der vil, som det fremgår af plakaten til venstre, 

være åbent i 4 timer, alle de fire advents-

søndage. 

 

 

 

 

mailto:nejst@privat.dk


 

Hirtshals Fyr 
 

Afslutning på sæson 2022, den 07.09.22. 
Af Fondsformand Kurt Bærentsen. 

 
Tak til alle ambassadører. 
 
Jeg vil gerne takke alle jer frivillige/ambassadører for Hirtshals Fyr. 
 
Uden Jer - ingen Fyr... !! I knokler for Hirtshals Fyr - som var det jeres eget. Det kan jeg mærke når jeg er 
sammen med jer i forskellige sammenhæng. I vil Hirtshals Fyr det bedste. I er ikke bange for at komme 
med ideer, forslag, kritik - positivt/negativt. 
 
Jeg synes det altid bliver serveret på en positiv og konstruktiv måde. 
 
Der træffes en gang imellem nogle beslutninger som vi alle ikke er enige i. Sådan er demokratiet jo nu en 
gang. Men det er helt sikkert, at alle har ret til at ytre sig - også selv om vi ikke er enige. 
 
Og I er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg stiller gerne op til en snak. 
 
Noget af det der har rørt sig blandt jer her på det sidste, er den nye billetautomat som bliver sat op i Fyret. 
 
Nogen siger: ”Så kan alle vores gæster jo bare købe billetten dérude. Så får vi jo ikke den gode snak med 
gæsterne og de kommer ikke ind i kaffestuen”. 
 
Ja, de kan sagtens bare købe billetten i Fyret. Vi behøver ikke at sælge billetter i Kaffestuen osv.. 
 
Men hvad er det vi vil med vores gæster? Vi vil gerne give dem en ekstraordinær oplevelse, hvor de er i 
kontakt med os, der hver dag færdes på fyret på den ene eller anden måde. 
 
Gæsterne skal have personlig betjening. De skal have den gode historie. De skal kunne spørge os. Og de 
skal fornemme det levende fyr. 
 
Derfor er I alle uundværlig for Hirtshals Fyr. For uden jer - som sagt ingen Fyr. 
 
Men - vi skal udbygge vores service med teknologien. Gæsternes betalingsadfærd har ændret sig. 
 
Kan I huske da vi begyndte med MobilePay? Jamen alle går da rundt med lidt kontanter, så de kan nok 
betale kontant. MobilePay har vist, at det er ikke alle der går med kontanter - langt fra!! MobilePay udgør i 
år til dato på entre siden kr. 145.060,-. 
 
I de godt 2 måneder vi har haft billetsalg åbent, har det vist sig, at kortautomaten - Visakort og Mastercard, 
udenlandske kort har haft en omsætning på kr. 128.766,-. Vel at mærke kun i 7 timer om dagen.  
 
Fyret er stadig åbent i mindst 6 timer mere om dagen. Tror I der kommer nogen i det tidsrum som kun har 
kort?  - det gør der!! Altså - hvis vi ikke har den nye billetautomat, som jo i princippet kan ekspedere i 
døgnets 24 timer, ja så vil vi miste en del af denne omsætning. 
 
Et godt eksempel på, at vi SKAL følge med tiden. Så derfor den nye automat i Fyret. 
 
Husk billetsalg er kun åbent i godt 2 måneder om året. Der er altså 10 måneder, hvor de ikke kan betale 
med kort. Det kan vi ikke være bekendt over for vores gæster og vi har ikke råd til at miste den omsætning 
vi med sikkerhed går glip af. 
 
Det er en stor investering med billetautomaten. Den har kostet ca. kr. 94.000,-. Som Hirtshals Fyr fond har 
betalt og det med en tro på, at den har tjent sig selv ind i løbet af 2 år. Så det er en ganske god 
investering. Personligt tror jeg på, at den har tjent sig selv ind i løbet af et år. 
 
 

   



 
 

  
Hvad så når billetsalget er åben? Ja, så lukker vi billetautomaten i Fyret og skilter kraftigt med, at billetter 
skal købes i Kaffestuen og at der kan betales med kort. 
 
Jeg er sikker på, at det også vil give et mersalg i Kaffestuen. 

  
Og helt sikkert en rigtig god og personlig betjening med et smil på læben og den gode historie og 
information. 

  
Lidt tal på Billetsalget til dato. 
 
Salg i Kaffestuen kr.      9.256,- 
MobilePay   kr.   145.060,- 
Kort            kr.   128.766,- 
Kontant       kr.   171.273,- 
I alt             kr.   454.355,- 
Rest år.      kr.   107.127,-(tal fra sidste år.) 
 
I alt.            kr.    561.482,- mod kr. 495.543,- i 2019. 
 
Dette er rekord  
 
 
Kaffestuen 
 
Har også haft travlt. 
 
Der er solgt 133 stk. skuffekager Der bliver 25 stk. ud af en skuffekage - altså 3.325 stk. kager er der solgt 
og dertil kaffe/the. 
 
Så er der solgt souvenirs m.m. En omsætning i alt på kr. 308.362,- Det er rekord!!! 
 
Omsætningen er fordelt på: 
 
MobilePay        kr.      22.270,- 
Kontant            kr.       92.906,- 
Kort                  kr.   193.186,- 
 
En stor tak til servicemedarbejderne i Billet- og Kaffestuen. 
 
 
Kunstudvalget 
 
Kunstudvalget har haft en flot sæson - både kunstnerisk og økonomisk. 
 
Jeg ridser lige op helt fra 2008, hvor den første udstilling åbnede. 
 
Fra start og til nu har der været ca. 46.000 gæster til vores udstillinger. 
I år har der til dato været 2.000 gæster. Så mangler vi jo efterårsudstillingen. 
 
Der er solgt rigtig meget gennem årene. Der er solgt for kr. 1.369.000,- siden 2008.  
 
I år er der indtil nu omsat for kr. 278.100,- 
 
Der har været 46 udstillinger indtil nu gennem årene. 
Så skal vi ikke glemme, at vores gæster her også bidrager i Kaffestuen og entreen til Fyret. 
Og så giver det liv i området omkring Fyret og noget for gæsterne at se på og være en del af. 
 
Stor tak til Kunstudvalget for jeres arbejde og med flotte og varierede udstillinger. 
 

 
   



 
 
 

Vedligeholdet. 
 
Vedligeholdet kører jo deres helt eget årshjul, idet I jo er her hele året - mindst en gang om ugen. 
 
I går sådan stille og roligt rundt og gør lidt her og lidt der.vMen når man går i området og omkring vores 
bygninger, ja så ser man det straks og man hører det fra vores gæster. 
 
Hvor er det et smukt område og hvor er det en fantastisk vedligeholdelsestand det hele er i. Både 
bygninger og området omkring. Det kan vi kun takke jer for. I gør en stor forskel. Det er jo her penge kan få 
ben at gå på, hvis vi skal have lønnede håndværkere til at lave det hele. 
 
I år har der ikke været de helt store investeringer. 
 
I har fået et vinduesvaske anlæg som I og alle vi andre (Kaffestue og Kunstudvalg) er glade for. Ja og Fyr 
Fonden. Nu har vi rene vinduer op til starten af forskellige arrangementer i nogle minutter eller timer. Det er 
jo vilkårene her. 
 
I har også fået nyt stillads, så det passer i højden når I maler vinduer m.m. Det er godt givet ud, bl.a. rent 
sikkerhedsmæssigt og også effektiviseringsmæssigt. 
 
Stor tak til jer. 
 
 
Så har vi fået en ny gruppe ind under Fyret, Bunkergruppen. 
 
Bunkergruppen har hidtil været en selvbestaltet foreningen. Den har ikke sådan rigtig hørt til nogen steder. 
 
Det har vi rådet bod på i Hirtshals Fyr Fond. Bunkergruppen er nu under Fyr Fonden. 
 
Vi har i sidste uge haft møde med VHM om det, så vi har alle formalia i orden. 
 
Det hele er konfirmeret. VHM har formidlingen og udstillinger i bunkerne. Bunkergruppen har 
vedligeholdelsesansvaret og det er overfor VHM. Bunkergruppen/Fyret ejer effekterne i udstillingerne. 
 
Bunkergruppen må bruge Fyrets faciliteter. 
 
Velkommen til jer og en stor tak for det arbejde som mange af os slet ikke ser, men som er vigtig for 
historien og formidlingen. 
 
Aktiviter hen over året. 
 
Der har i år været bl.a. været flg aktiviteter i denne sæson. 
 
Militærbiler på Fyret, Rappelling på Fyret., Tværkulturelt forening – udstilling, Fotoudstilling med Arturs 
Pirazkov, Udstilling med Peter Wendelboe, Coffee-Break Påskekoncert, Naturmødet - ringmærkning af 
fugle samt 4 stenture. 
 
Hvad skal der ske i 2023? 
 
Fyret skal males.  
 
Toiletter bliver til betalingstoiletter. 30.000 x kr. 5,- = kr. 150.000,- 
I dag har vi en omkostning på ca. kr. 50.000,- til rengøring, papir og vand. 
 
Vi undersøger om mulighed for lås/betaling via betalingskort. Skal gerne være klar inden sommersæsonen 
2023. 
 
 
Endnu en gang tak for indsatsen. Det er jeres skyld vi har Hirtshals Fyr. 

 
   



 
 

 


