Fyrmestre gennem tiden

Fyr historie og fakta

1862 Peder Halvorsen Bjørneboe

Hirtshals Fyr blev tændt for første gang den 1.
januar 1863. Det blev bygget i Kong Frederik
den VII’s regeringstid, og kongens monogram
pryder tårnet lige over indgangsdøren.

1871 N. Mogensen
1875 Edvald Theodor B Jensen
1890 F. V. M. Frich
1891 H. P. C. Hinrichsen
1921 Frederich Albert Born
1921 John Johnsen
1928 Carl Valdemar Fiedler

Byggeriet varede 2½ år. Projekteringsarbejdet
startede efter ministeriel ordre af 20. februar 1859
om udførelse af tegninger til et fyranlæg ved
Hirtshals.
Fyret er opført på et fundament af beton og
granit. Selve tårnet er bygget i røde mursten,
beklædt med hollandske klinker. Fyrvæsnet
havde selv ansvaret og ledelsen af projekteringen
og bygningsarbejdet.

1936 Julius Hansen
1941 Andreas Julius Hass Agerskov
1954 Helge Holm-Hansen
Stillingen som fyrmester blev nedlagt i
1980 og derefter blev arbejdet varetaget af
fyrpassere indtil 2008, hvor Hirtshals Fyr
Fond overtog Fyret.
1980 Kaj J. Christensen
1982 Holger Eskildsen
1997 Niels Chr. Nielsen

I 1896 blev de røde hollandske klinker kalket
over, og tårnet fik det udseende, det har i dag.
Fyret var fra starten forsynet med fast linseapparat og roterende forstærkningsprismer.
Fyrtårnet er 35 m. højt og fokushøjden er 57 m.
I 1914 blev der monteret en glødenetsbrænder til
petroleum og fyret blev ændret til at udsende fast
lys med blink.
I 1939 blev der ført elektricitet til fyret, som
herefter benytter elektrisk pære som lyskilde.
I 1973 blev fyret automatiseret og er stadig i drift.
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Hirtshals Fyr i årstal
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Hirtshals Fyr i årstal
1860 Grundstenen blev nedlagt 28. juni.

1920 El installeret i boliger og maskinhus.

1953 Bifyret fjernes.

1863 Fyret taget i brug og tændes første
gang 1. januar.

1939 To stk. BUKH motorer afløser DAN
motorene.

1877 Signalstationen oprettes.

1939 Fyret elektrificeres. Vagtstue flyttes fra
tårn til maskinhus.

1958 Nyt Supertyfon tågesireneanlæg bliver
installeret og tågesirenebygningen
bygges højere.

1878 Tågesirenebygning bygget i skrænten
foran Fyret. Med to stk. kaloriske
(varmlufts) maskiner.

1940 Fyret slukkes grundet besættelsen.

1879 Bifyret opsat til at give beskeder om
issituationen.
1883 Skifertag lægges på boligerne, der
erstatter tegltagene.
1883 Fyrkarakteren ændret. (Måden lyset
vises på).
1888 Den ene kaloriske (varmlufts) maskine
erstattes med en dampmaskine.
1896 Fyrtårnets overflade af røde
hollandske klinker kalkes.
1902 Telefon installeret i forbindelse med
oprettelsen af telefoncentral ved Fyret.
1914 Maskinhus opført, med to stk. DAN
motorer som trækkraft for
kompressoren til tågesirenen.
1914 Ny tågesirenebygning opført på sin
nuværende beliggenhed.
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1942 WC installeres i de 3 boliger.
1942 Linsen taget ned af fyrpersonalet og
opbevaret i en lade på et landbrug hos
Gårdejer P.C. Christensen, Horne.
1943 Oliehuset til opbevaring af petroleum til
glødenetsbrænderen nedrives.
1943 Signalmast og signalhus nedbrydes af
fyrpersonalet.
1943 Alt personale flytter/afskediges fra
Fyret grundet besættelsen.
1945 Boligerne tages i brug af fyrpersonalet,
men er stærk ramponeret af tyskerne.
1945 Linsen sættes på plads igen og fyret
tændes igen efter befrielsen.
1946 Tågesirenebygningen genopføres.
Den blev nedrevet af tyskerne under
besættelsen.

1958 Flaskegasanlæg bliver installeret i de 2
boliger.
1959 Gaskomfur opsættes i de 2 boliger.
1962 Elmotorer installeres som trækkraft for
sirenekompressor.
1962 LISTER motor installeres som
trækkraft for nødgeneratoren og
nødkompressoren.
1963 Radiofyr oprettes umiddelbart vest for
fyret.
1973 Fyret bliver fuldautomatiseret.
1980 Fyrmesterstillingen nedlægges.
1995 Radiofyr nedlægges.
1997 Tågesirenen nedlægges.
2008 Fyret overtages af Hirtshals Fyrfond.

