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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.
Av Bjørg Støen

KREFTER: I årenes løp har
uværet satt spor etter seg
. Store betongelementer er flyttet ma
nge meter fra de de opprin
nelig ble støpt.

FLOTT: Trappa og inngangspartiet på Sletringen fyr er spesielt flott.
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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.

FORFALL: Sletringen fyr
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slik det ofte blir når det ikk
e er daglig bemanning der. Dette
fyret står
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satt sted, og
forfallet er godt synlig. Gr
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de opprinnelig så staslige
bygningene. Den vanskelige tilg
jengeligheten til holmen må nok
ta en del
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