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AKTUELT
Utsiktspunkt i Arendal 
– Vanntårnet på Hisøy

Denne gangen har vi tatt 
turen opp til vanntårnet 
på Hisøy. 

Området rundt tårnet ligger 
lett tilgjengelig ved Kirkeveien, 
og toppunktet i terrenget skal 

være 99 meter over havet, 
noe som gir flott utsikt i flere 
retninger. 

På det første bildet ser man 
Strømmen i forgrunnen med 
en del av Høllen til venstre. 

Videre ser man Rykeneveien 
som går oppover mot 
Bjorbekk og Rykene. 

Midt i bildet sees bebyggelsen 
rundt Sagåsen og Skibberhei. 
Nede til høyre har vi Heiveien, 
over den Vestre Strømsbu og 
Mariåsen.

Det andre bildet viser be 
byggelsen på Gåsåsen, 
bakenfor kommer vi inn i 
Froland kommune der vi 
set det kjente landemerket 
Jåmåsknutene.

Make-up for 
Møkkalasset

 
nils petter vigerstøl og 
guri gabriella hagen, foto
post@arendalstidende.no

Nå er der rundt 30 år 
siden Møkkalasset fyr 
utenfor Kilsund sist fikk 
et malingsstrøk. 

Nå har ekstra koronamidler til 
Kystverket gjort det mulig å fiffe 
opp det rubinrøde tårnet ut mot 
Skagerrak.

Verdalfirmaet Kaifer Energy AS 
vant anbudet med å pusse opp 
Møkkalasset. Nå skal det både 
sandblåses og males fra topp 
til tå. I tillegg blir det også lys i 
toppen, det ble slukket i 1986. 
Men nå skal det igjen inn på 
kartverkets navigasjonskarter 
som fyrtårn for sjøfarende.

fredet
Riksantikvaren har også fredet 
det gamle fyret fra 1888 med sitt 
støpejerns tårn. Dermed skal det 
også settes i stand innvendig, slik 

det opprinnelig var. Den gangen 
var fyret bemannet, vedfyrt 
også faktisk. Bemanningen 
varte vel frem til krigens slutt. 
For i de siste krigsdagene i 1945 
kom engelske fly og skjøt fyret 
i brann. Hvorfor er det flere 
teorier om, mens det meste inn
vendig ble nå ødelagt, og slik har 
tårnet stort sett stått siden. 

Fra innsiden kan en ennå se 
hullene fra maskinkanonene 
som pepret det flotte fyret, de 
er tettet igjen med treplugger. 

indignert
Navnet Møkkalasset har det etter 
sigende fra et gammelt sagn som 
kan fortelle siden, skjønt navnet 
var kanskje «Møklasset», som 
nok kan ha en annen betydning 
enn ordet «møkk». 

Uansett, navnet skjemmer 
ingen som det heter, men en 
fornem Oslofrue som ferierte 
i Kilsund var så indignert 
over navnet at hun omdøpte 
vårt kjære Møkkalass til 
«Måkeskrik fyr».

ansiKtsløfting: Møkkalasset får en skikkelig ansiktsløfting, nå 
skal det både sandblåses og males før det etter hvert skal til-
bakeføres også innvendig slik det var i 1888 det ble bygget.  
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