
Sletringen - 
værhardt og 
lite tilgjengelig
Det er ikke hver dag det er mulig å komme seg 
på land på Sletringen. Vi ble med kystverket en 
av de få dagene det var forsvarlig å innta den 
lille holmen vest for Titran.

INGEN KAI: Når kystverkets ansatte skal på land på Sletringen setter de baugen mot landet og hop-

per opp på svabergene. En mann må alltid være ombord båten til kollegaene har utført ærendet sitt og 

skal ombord igjen. Det er været som avgjør om det i det hele tatt er forsvarlig å ta seg på land.

NORGES HØYESTE: Det kneiser så stolt mot himmelen, Sletringen fyr. Tårnet er i 

jern, stående på en betongsokkel. Med sine 45 meter er det norges høyeste, og det har en 

helt spesiell arkitektur. Lyset fra fyret er synlig i 18,5 nautiske mil. Det nåværende fyret sto 

ferdig i 1923, og erstattet fyret som kom etter Titranulykka i 1899. Sletringen var beman-

net til automatiseringen trådte i kraft seksti år senere (i 1993).

LYS: Skiltet på 
lynblinklinsa fortel-
ler at linsa er fra 
1923, og at den ble 
produsert i Paris i 
Frankrike. 

KREFTER: I årenes løp har uværet satt spor etter seg. Store be-tongelementer er flyttet mange meter fra de de opprinnelig ble støpt.
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VÆRHARDT: Selv på en værmessig nokså 

stille dag, bryter det godt rundt øya Sletrin-

gen vest for Titran. Man kan bare forestille seg 

hvordan bølgene ser ut når det er kraftig uvær.

FORFALL: Sletringen fyr bærer preg av forfall og lite vedlikehold, slik det ofte blir når det ikke er da-glig bemanning der. Dette fyret står også på et spesielt værutsatt sted, og forfallet er godt synlig. Grønske og rustrenning gir et slitent inntrykk av de opprinnelig så staslige bygnin-gene. Den vanskelige tilgjengeli-gheten til holmen må nok ta en del av skylda for dårlig vedlikehold.

FLOTT: Trappa og inngangspartiet på Sletringen fyr er spesielt flott. 
Dette er også noe av det som er best vedlikeholdt på det nitti år gamle 
fyret, som er fredet etter lov om kulturminner.

HJELPEMIDLER: Den 
gang det var bemanning på 
Sletringen brukte de vinsj for 
å dra båten på land, i og med 
at farvannet var for urolig til at 
framkomstmiddelet kunne ligge 
ute på sjøen. Krana ble også 
benyttet til å trekke matvarer 
og andre nødvendigheter etter 
skinnene som gikk fra sjøkanten 
og opp til bygningene.


