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Klageren tok seg 
inn i Sula Fyr for 
å dokumentere 
det han mener 
er vanskjøtsel 
av fyret,  mens 
Kystverket sva-
rer at bare dedi-
kert personell 
har adgang til 
fyret.

HF Lars Otto Eide

Ola Flyum, som har tilknyt-
ning til fyret på Sula, skrev 
i august et brev til Kystver-
ket der han uttrykker sin 
bekymring for manglende 
vedlikehold av fyret. Lo-
kalavisa har gjennom of-
fentlig postliste fått tilgang 
til e-postutvekslingen mel-
lom partene, der Flyum 
skriver at han har vært inne 
i fyret for blant annet å ta 
bilder av tilstanden til fyret. 

Les korrespondansen 
mellom partene:

- En langsom tragedie
Til Kystverket

Med dette varsler jeg nok 
en gang om det elendige 
vedlikeholdet som bedrives 
på Sula Fyr. Sist gang jeg 
ringte inn om dette var for 
to år siden. Da hadde en 
rekke vinduer blitt ødelagt 
og hadde store huller. Fyr-
lykta sto åpen for vær og 
vind. Folk fra Kystverket 
kom nokså raskt og tet-
tet de verste hullene, men 
dette er lappverk og repre-
senterer en minimal innsats 
for å sikre dette ærverdige 
og viktige bygget. Som 
nærmeste nabo og med en 
sterk familietilknytning til 
fyret, er det en langsom 
tragedie som utfolder seg 
på fyrhaugen. Min bestefar, 
fyrmester Johan Jøstensen, 
var med å bygge og vedli-
keholde fyret i 30 år. Min 

mor og onkler vokste også 
opp på fyret. Vi er ikke de 
eneste som som ser med 
stor uro på forfallet. Be-
søkende og fastboende er 
rystet over tristheten som 
preger tårnet. Rustvann 
renner ned langs hvite veg-
ger. Utvendige gelendre er 
delvis løsnet. Verst er det 
likevel at vann kommer inn 
i tårnet og legger seg som 
en dam på det spesielle og 
flotte tregolvet under selve 
fyrlykta. Sist jeg var innom 
fyret, fikk jeg tørket opp 
vannet. Det som også er 
svært urovekkende er vin-
dusrammene som nå snart 
er oppspist av rust. Jeg har 
tatt en rekke bilder av til-
standen. Dette er en skam 
mot den stolthet og tradi-
sjon som følger fyret. Selv 
om det ikke lenger er like 
livsviktig som de en gang 
var, er fyret likevel et mål 
for hundrevis av besøkende 
hvert år. Det er derfor flere 
enn meg som undres over 
om Kystverket er fornøyd 
med den innsats som legges 
ned der ute.

Mvh
Ola Flyum

- Har ikke ressurser
Vi har registrert Deres til-
bakemelding vedr. tilstan-
den ved Sula fyr.

For å opprettholde den 
standarden vi ønsker, har 
Kystverket ikke tilstrekke-
lige ressurser, og det blir 
dessverre strenge priorite-
ringer som må gjøres. Vi 
setter likevel pris på tilba-
kemeldinger om skader på 
installasjoner og bygninger 
som kan utvikle seg til stør-
re skader. Det er likevel 
ikke alltid at det mest syn-
lige, eksempelvis rustvann 
over hvite vegger, som er 
det mest alvorlige, men 
eksempelvis vanninntren-
ging forsøker vi å håndtere 
raskest mulig. Vi brukte 
derfor en del ressurser på 
vindusarbeid i 2012, med 
bl.a utskifting av glassruter 
i fyrlykta.

Vi har likevel et spørs-

mål tilbake når det gjelder 
adkomst til fyret. Slik vi 
leser e-posten har De hatt 
adgang til fyrinstallasjonen, 
og vi ber derfor om en til-
bakemelding på hvordan 
De har kommet inn i byg-
ningen, og opp i fyrlykta.

Kystverkets navigasjons-
installasjoner er avlåst, 
med adgang kun for dedi-
kert personell.

Vi ber om en tilbake-
melding, slik at vi evt. kan 
iverksette tiltak for å hin-
dre at uvedkommende tar 
seg inn i Kystverkets instal-
lasjoner.

Med hilsen
Bjørn Relling
-senioringeniør-

- Innebærer fortsatt 
vanskjøtsel

Hei.
Takk for svar, men dette 

var en skuffende og lite of-
fensiv tilbakemelding. Alle 
som har et forhold til Sula 
fyr vet at det skisserte ved-
likeholdet i denne eposten, 
er ensbetydende med status 
quo. Det innebærer fortsatt 
vanskjøtsel fra Kystverkets 
side.

- For hva er budsjettet, 
kravspesifikasjonene/mål-
settingen med Kystverkets 
vedlikehold av Sula fyr?

- Hvor er evalueringsrap-
portene av utført arbeid?

- Når man sier at man har 
lite ressurser, hva mener så 
Kystverket må til av arbeid 
og økonomiske ressurser 
for å hindre ytterligere for-
fall?

Din etterlysning av dedi-
kert personell er også min. 
Basert på det arbeid som 
er gjort på Sula fyr, burde 
Kystverket ha en helt an-
nen ydmyket og selvinnsikt 
enn det ditt svar innebærer.

Gi meg og sulværingene 
et skikkelig svar på mine 
spørsmål i stedet for spre 
mistenksomhet, og forsøke 
å så tvil om mine og andres 
hensikter. Folk på Sula er 
dedikerte!

Ola Flyum

- Folk på 
Sula er 
dedikerte!

Andel av Gnr 65, bnr 98 er overdradd fra 
Malvin Olav Hansen til Ann Kristin Hansen 
(30.08.2013) Overdragelsen omfatter også 
andel av Gnr 65, bnr 285

Andel av Gnr 65, bnr 98 er overdradd fra 
Ann Kristin Hansen til Leif Sveinung Hansen 

(30.08.2013) Overdragelsen omfatter også 
andel av Gnr 65, bnr 285

Gnr 28, bnr 52 er solgt for kr 1.320.000 
fra Kelvin Kwame Ofori til Rita Zekoniené  
(02.09.2013)

FRØYA:  Omsetning av eiendommer

Ola Flyum uttrykker sin bekymring for hvordan det over 100 år gamle fyret på 
Sula blir ivaretatt. (arkivfoto)


