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Da er vi i gang med et nytt fyr-år og vi 
takker for din støtte i 2016 

 
Søgne 29/1-17 

 
 

Kjære fyrvenner. 
 
2016 er nå historie, og et nytt år står for døren.  For hvert år som går, blir vår kulturperle i 
skjærgården ett år eldre.  Venneforeningen jobber aktivt for å holde fyret i god stand – vi 
sørger for at det harde klimaet ikke bryter ned bygningene.   
 
Bygningene på Hellersøya består av følgende: 
 
Fyrhuset: 
Funkisfyret som ble tatt i bruk i 1950.  Stilen er funkis – det skulle være enkelt og funksjonelt, 
og det ble satt opp i betong. Linsa, som ble laget i Paris i 1888, stod på det første fyret og  
fremstår i dag som et smykke på det fine funkisfyret. Linsa var en periode borte fra Songvår 
– men ble etter en stor innsats fra tidligere daglig leder i venneforeningen, Svein Eikeland, 
flyttet tilbake i 2007/08.  Fyret hadde ikke vært det samme uten! Fyrhuset har i dag et 
innredet samlingsrom/festsal som fint har plass til 30 mennesker.  Et verktøyrom ble på 
dugnad i 2016 innredet som grovkjøkken, med vann og kokemuligheter - i tillegg til alt 
nødvendig utstyr! Vi er også stolte av å kunne skryte av at fyrhuset har Norges sydligste, 
vedfyrte badstue, og et gallerirom som forteller den unike historien om livet på fyrstasjonen. 
 
Assistentboligen: 
Dette kalles også hovedhuset.  Det ble bygget i 1937, og var opprinnelig satt opp som bolig 
for fyrassistenten med familie.  Den gamle fyrbygningen fra 1888,  ble i 1955 revet og flyttet 
til fastlandet.  Assistentboligen ble innredet til hybler for å huse to betjenter og en 
reservebetjent. Det var starten på en endring mot automatisering! Det er 3 soverom med 10 
sengeplasser i hovedhuset.  Her finner dere et flott 60-tallskjøkken og ei koselig stue 
innredet fra samme tidsepoke.  Det bryter litt med stilen at det også er et baderom 
m/dusjkabinett, men stilen gjenspeiler 60-tallet. 
 
Oljebua: 
En bygning som mange har som sitt favorittovernattingssted!  Opprinnelig ble det oppbevart 
oljetanker her, derav navnet.  Det er ikke stort i kvadratmeter, men har en atmosfære som 
er unik! Det er 3 soveplasser i Oljebua, i tillegg til et enkelt kjøkken og en stue. Dusjen er på 
utsiden bak bua!   
 

 
Fotograf: Vidar Ertzeid 
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Fjøset: 
Ja, dette var i sin tid fjøset. Fyret var et hjem for fyrmesteren m/ familie, og det var ikke bare 
å hive seg i båten inn til fastlandet for å proviantere!  Her hadde de ei ku, noen sauer og 
noen høner.  De slo gresset og jorda ga grøde nok til et godt tilskudd til husholdningen.  
Fjøset er i dag ominnredet til overnatting for 10 personer, med en stue og kjøkkendel.  
 
Sjøbua: 
Her er godt å være i godvær, enten man vil bade eller nyte solnedgangen!  Det er benker og 
bord om man ønsker f.eks å ha et krabbelag?.  
 
 
Alle bygg vedlikeholdes av venneforeningen, både utvendig og innvendig.  Det er totalt lagt 
ned 2500 dugnadstimer i 2016.   Vi ønsker at fyrstasjonen skal fremstå mest mulig intakt slik 
den ble forlatt da fyrstasjonen ble automatisert 3. desember 1987.  Det er utfordrende, og 
det krever at vi har en solid base av venner som støtter vårt arbeid. Målet vårt er bevaring 
gjennom bruk og å fornye for å bevare! Vi vil takke hvert medlem for det økonomiske 
bidraget vi får ved at dere betaler medlemskontingenten! 
 
Venneforeningen avholder 4 dugnader i året, 2 vår og 2 høst.  Ellers gjøres det 
dugnadsjobbing innimellom når det er anledning til det.  Ingen må føle seg forpliktet til å 
jobbe dugnad!  Det er lov å komme ut for å nyte stedet selv om det offisielt heter dugnad! 
 
Hjertelig velkommen store som små, her skal alle føle seg hjemme!  Ta kontakt med 
Geir Smebøle om du har lyst til å ut en tur! 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er fuglereservat fra 15.04 – 15.07 hvert år.  Det betyr ikke at 
du ikke kan gå i land, men at det er begrenset ferdsel (info ved ankomst). 
 
Songvår Fyrstasjon er verdt et besøk, enten man vil overnatte eller bare beskue dette flotte 
stedet ytterst i havgapet! 
 
Vi ønsker alle våre medlemmer et fortsatt godt nytt år!  Vi skal også i 2017 sørge for å bevare 
vår kulturperle! 
 

 

 
Vennlig hilsen 
for Songvaar Fyrs Venner 
 
Geir Smebøle 
Daglig leder        

 

 

Fotograf: Vidar Ertzeid 


