
Møkkalass-mysterium løst

Det gamle og for lengst nedlagte fyret Møkkalasset utenfor Kilsund ble frastjålet de verdifulle
linseglassene for mer enn 20 år siden. Tyveriet har i alle år vært et mysterium. Nå letter angrende
syndere litt på sløret.

GLAD VENNEFORENING: Reidar Johansen fra Møkkalassets Venner fikk seg en overraskelse lørdag, da
han fant en tredel av den verdifulle fyrprisma i en plastsekk utenfor verkstedet sitt. I sekken lå det også et
anonymt brev.

Av Nils P. Vigerstøl  npv@at-avis.no
 
SKATT I SEKK: Han ble nesten stum av forundring, Reidar Johansen i foreningen Møkkalassets
Venner i Kilsund sist lørdag. Da han kom til verkstedet sitt i Gjerdalskrysset, fikk han se en
plastsekk. Da han løftet på posen var det noe tungt oppi.
 
Anonymt brev
Til sin store forskrekkelse fant han en tredel av det forsvunne og verdifulle prismeglasset.  Og et
brev fra en anonym person. Øynene til Johansen ble større og større etter hvert som han leste.
Med følgende innhold:
”Til fyrmesteren. Da jeg var på Flostaregattaen så jeg de etterlyste fyrlykten på Møkkalasset i
avisen. Jeg vet hvor den er. For mange år siden da vi enda var guttunger var meg og en kamerat
på land på Møkkalasset. Fyret var åpent så vi falt for fristelsen til å ta med oss fyrlykten. Da vi
hadde båret alt ned i båten så vi en sjekte som kom fra land full fart i mot oss. Vi ble så redde at
vi kastet alt sammen over bord og stakk av.  Senere var vi der og dykket, men fant bare dette
glasset. Det andre må ha kommet så dypt art vi ikke kunne nå det. Men det var ganske nære
fyret.”
 
En tredel
Den biten av fyrlinsa som lå i sekken, utgjør trolig en tredel av glasset, i følge Reidar Johansen.
Han har selv arbeidet i fyrvesenet, både som oppsynsmann og skipper på skipet ”Ryvingen” til
Kystverket.
- Vi antar at linsene og fyrmekanismen ble stjålet mellom 1986 og 1988. For i 1986 var
Møkkalasset fortsatt i drift, riktignok som fyrlykt, men ble da nedlagt for godt. Og i 1988 hadde jeg
ansvaret for sandblåsing og maling av fyret, og da var linsa bort, sier Johansen til Arendals
Tidende.
 

Les mer om mysteriet i dagens utgave av Arendals Tidende.


