Hirtshals Fyr ca. 1880.
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Hirtshals Fyrs 150-årige
historie skal nu samles
Den 1. januar 2013 er det 150 år siden, at der for første gang
blev tændt lys i Hirtshals Fyr.
Fyrtårnet, bygningerne og installationerne på
fyretablissementet har en spændende historie at fortælle, og
den opgave er historieudvalget i Støtteforeningen Hirtshals
Fyr gået i gang med.
Det er et omfattende arbejde, når der skal indsamles effekter
og fremskaffes dokumenter, tegninger og øvrige papirer, som
dokumenterer og belyser historien.
Mange familier har gennem tiderne haft deres dagligdag på
Hirtshals Fyr og sat deres præg på stedet, indtil tjenesten
forflyttede dem til et af landets mange andre fyrtårne.
Telegrafstation og telefoncentral blev indrettet ved Fyret i
1902, og gennem tiderne har det tjenestegørende personale
haft mange opgaver udover pasningen af selve fyret og dets
maskineri. Det er alt tænkeligt lige fra indrapportering af
forbipasserende skibe, fugle, der blev blændet af fyrets
kraftige lysstråle og derved knækkede halsen ved nærkontakt
med ruderne i fyrets lanternehus, til indberetning af vejr- og
vindsituationen. Bl.a. blev der sendt balloner til vejrs så
skyhøjde og andet kunne måles. Disse metrologiske data blev
videregivet til brug for Statens Luftfartsvæsens prognoser og
statistikker.
I de 150 år, der snart er gået, er der sket mange forandringer
på fyretablissementet. Bygninger er opført og nogle er
nedrevet.
Det gælder blandt andet Fyrets første maskinhus, der
indeholdt den første tågesignalstation. Den blev opført på
skrænten nedenfor Fyret i 1878 som en 8-kantet bygning af
tilhuggede granitsten, og den blev revet ned igen i 1960.
Mange ting er allerede skrevet i lister og protokoller, men
historieudvalget vil nu have endnu mere frem i dagens lys.

Hertil er det nødvendigt med hjælp fra hjælp fra
lokalbefolkningen, som kan bidrage med at få dagligdagen
dokumenteret ved hjælp af gemte billeder, effekter og
beretninger fra stedet.
- Vi vil gerne have hjælp ude fra. Det er vores opfattelse, at
rigtig mange ligger inde med såvel billedmateriale som
effekter fra fyret. Det er materiale, som vi meget gerne vil
have registreret og helst indlemmet i en samling. Vi vil også
meget gerne have oplysninger om de personer der har haft
tilknytning til stedet, siger formanden for historieudvalget,
Peter Jensen.
- En hel del effekter er allerede kommet tilbage. Fyrets
tidligere ejer, Farvandsvæsnet, har påskønnet Fyrfondens og
Støtteforeningens arbejde med bevarelsen af kulturarven
Hirtshals Fyr. En del af de effekter, som blev fjernet og
pakket ned ved Farvandsvæsnets fraflytning, er kommet
tilbage. Det er materiale, som belyser den historie, der knytter
sig til Hirtshals Fyr.
Samtidig med, at udvalget arbejder på at indsamle effekter,
overleverede beretninger og dokumenter, opstår der ideer til,
hvorledes materialet skal præsenteres. Der er allerede
etableret informativ skiltning i Maskinhuset.
Ligger man inde med oplysninger, der kan være med til at
belyse Fyrets 150-årige historie, vil historieudvalget meget
gerne kontaktes. Det kan ske til udvalgets formand Peter
Jensen på mob. 40 14 71 38 eller på e-mail pjb@stofanet.dk

