Bli medlem i PIL Velforening!
Kjære hytteeier

Prisgrunn, Ivarsand og Lønnungen

Velforening ble i 1979 stiftet som en interesseorganisasjon for hytteeierne i området. Hovedoppgaven
er å ivareta hytteeiernes interesser, og prioritert
oppgave har vært arbeid knyttet til reguleringsplaner og etablering av Skjærgårdspark i området.
Velforeningen ønsker å oppfattes som en konstruktiv
part i de saker der vi finner det naturlig å engasjere
oss, og vi er opptatt av å informere våre medlemmer
om saker som berører oss som hytteeiere.
Skjærgårdsparken er etablert, men vi har en rekke
spennende saker å jobbe med i tiden som kommer.
For å stå sterkest mulig er det viktig for oss å kunne
representere flest mulig av hytteeierne i området,
og vi håper derfor at flere hytteeiere melder seg inn
i Velforeningen.
Kontingenten til Velforeningen er for tiden kr.
150 pr. år, dette inkluderer også medlemskap i
Norsk Hytteforbund.
Dersom hytta er solgt, eller overdratt til andre,
ber vi om at dere gir oss beskjed.
Ta kontakt med:
Prisgrunn, Ivarsand og Lønnungen Velforening
v/Knut A. Mollestad, Øvre Morenevei 1B,
3420 Lierskogen
Tlf. 926 56 042 eller
e-post knut-mol@online.no

VIKTIGE DATOER:

INFO

risgrunn
varsand
ønnungen

Årgang 2002

HYTTA- PUSTEHULLET OG
PAUSEROMMET
Det å reise bort å ta seg fri både fra jobb og andre
forpliktelser er hva vi forbinder med det gode liv på
hytta.
Nyte stillheten, komme nær naturen, gode sommerdager med sol og badeliv eller det å prøve fiskelykken til tross for at det for noen av oss ofterer gir
ro i sjelen eller matauk
Vi er heldige som har et slikt pustehull på Bamblekysten i Telemark.
Du har i hende et infoskriv fra hyttevellet, det representerer ett av flere tiltak som styret gjør for å
få flere av dere til å bli med på å jobbe for fellesskap og fellesgoder på Prisgrunn, Ivarsand og Ausa.
Vi har fått tak i adresser på alle hytteeiere på området, så er du ikke medlem så meld deg inn
Våren er vakker om dagen, Speidersletta er full av
blåveis og snart kommer hvitveisen
Vi satser på å gjørene stiene ennå mer tilgjengelige i
nærområdene våre, til det trenger vi at alle forsøker å bidra på dugnadene vi annonserer!
Midtsommerkvelden tar vi opp
igjen en gammel tradisjon med
St.Hansbål på Ivarsand
Det må være en nydelig måte å
starte sommeren på , på
HYTTA!!!

DUGNAD - lørdag 22. juni fra kl. 11.00
Dugnadsarbeidet inneværende år fordeles på tre
prosjekt:
1. Trapp ( tretrapp eller steinblokker/ mur) i
«dead men`s passet»
2. Trapp ( tretrapp eller jernbanesviller) ned/
opp fra Speidersletta
3. Klopper og rydding av stien på strekningen
Prisgrunn til Daumannsbukta
Arbeidsledelse for 1 og 2: Erik Tangen og Jørn Hansen og for 3: Harald Østenfor
Samme kveld avholdes det dugnadsfest/
midtsommerfeiring på Ivarsand

Gode hilsener fra Laila Lerum
styreleder

BOMÅPNING: 10.-12. mai og 20.-22. september 2002

Styret inviterer til
MIDTSOMMER FEIRING PÅ IVARSAND

ÅRSMØTE: 21. september
PRIORITERTE OPPGAVER I 2002:
*
*
*
*
*

Rekruttering
Infoskriv til medlemmer og potensielle
medlemmer
Forstsette arbeidet med stier, trapper og
klopper
Merking av båer
St. Hansarrangement

************************************

St.HANSfeiring på IVARSAND
- BLI MED !!!!
En rekke skikker knytter seg til
Midtsommerfeiring - kalt Jonsok
eller St. Hans
Bålbrenning er en av dem.

LØRDAG 22.6 KL 18.00
Ta med grillmat og noe å sitte på
Vi arrangerer leker for barna og kan hende blir det
en svingom til trekkspillmusikk
VELKOMMEN!
************************************

Bamble Nikkelkompani og
Prisgrunn smelteverk
Historikk

Bamble har meget lang gruvehistorie, faktisk helt
tilbake til 1500-tallet. Det er få kommuner i landet
som kan oppvise et slikt mangfold med mineraler og
malmtyper.
Bakgrunnen for etableringen av smelteverket som vi
ser restene av ved Prisgrunn finnes lenger inne i
Bamble. Landskapet i den såkalte bambleformasjonen
består av urgamle forvandlede sedimentære bergarter slik som gneiser og kvartsitter, men også
granitter og degmatitter. Dette har gitt mulighet
for gruvedrift, og nevnes bør Meikjær gruve, Nystein gruve og Vissestad gruve.

Flått –
ikke til å spøke med!
Vi ønsker ikke å skremme
noen bort fra våre idylliske
rekreasjonsområder, men
fordi både mennesker og dyr
risikerer å komme i kontakt med
Flått, eller Skaumann som den
også kalles, vil vi gjerne komme
med noen faktaopplysninger:
En skogflått er en liten blodsugende midd. Den lever
normalt av å suge blod fra større dyr som for eksempel rådyr, men den kan også sette seg på mennesker.

I 1858 inngikk Kragerøs bergmann nr 1, Johan Dahl,
kontrakt med Halvor Christensen på Meikjær hvoretter regulær gruvedrift ble opprettet på de tre
nevnte steder. Bamble Nikkelgruber AS var med
dette etablert. Gruvene var ikke i full drift hele året
i denne perioden, men på enkelte tidspunkt var arbeidsstokken såpass stor som 50 mann.

*

Skogflått sitter på høyt gress og lignende
og venter på at en potensiell vert skal gå
forbi. Får du en skogflått på deg vil den
helst gå til et varmt, fuktig og mørkt sted
på kroppen din (skrittet eller armhulene),
men den kan slå seg ned over alt.

Da Dahl døde i 1877 gikk det nedover med virksomheten og driften ble innstilt i 1886 p.g.a. dårlige
nikkelpriser. Gruvene hadde da brakt ut 30 000 tonn
malm. Samtlige gruver stanset og ble fylt med vann,
og de eksisterende bygninger og utstyr forfalt. De
lå faktisk øde frem til første verdenskrig. Da sted
nikkelprisene rett oppover, og man startet opprenskning av de gamle gruveanleggene.

*

Når skogflåtten har funnet et passende
sted å slå seg ned på, stikker den sin sugesnabel i deg. Flåtten er en parasitt som
lever av blodet ditt.

*

I de fleste tilfeller forlater skogflåtten
deg etter litt tid, eller så fjerner du den
uten at
det skjer noe. Men i enkelte tilfeller har
skogflåtten en liten bakterie kalt Borrelia
burgdoferi i sitt fordøyelsesapparat. Denne
mikroorganismen kan bli overført til deg og
gi deg sykdommen Borreliose.

Ved kongelig resolusjon av 15. desember 1916 ble
Bamble Nikkelkompani AS gitt konsesjon til ”gruvedrift og forsmelting av den vundne malm”. Med aksjekapital på hele 1.5 mill kroner og hovedkontor i
Oslo overtok selskapet alle rettigheter etter det
tidligere Bamble Nikkelgruver AS. Firmaets driftskontor ble lagt til Prisgrunn, hvor det skulle bygges
smelteverk og anlegges 10 km lang taubane fra Meikjær gruve via de andre gruvene.
Mer enn 250 personer i arbeid
I etableringsåret hadde selskapet 1 driftsbestyrer,
5 ingeniører, 11 stigere og oppsynsmenn og 7 kontorister. På Nysten gruve var det i tillegg 77 gruve- og
anleggsarbeidere, på Wissestad 23, og på Meikjær
55 gruvearbeidere ansatt. Samtidig begynte anleggsarbeidene til smeltehytta på Prisgrunn 6. mars
1916 og pågikk hele året med ca 80 mann – smeltehytta på Prisgrunn ble satt i drift 13. januar 1917.
1917 var toppåret både i gruvene og smeltehytta.
Gruvedriften pågikk i 288 av årets dager. I gruvene
jobbet det nå ca 185 personer, hvorav 6 kvinner og
14 personer under 18 år. De dreiv ut 37 000 tonn
malm og 14 000 tonn gråberg, og skeidet ca 6000
tonn malm.
Dette året var det på Prisgrunn 2 funksjonærer og
91 arbeidere. Med drift i smelteovnen måtte folk
være tilstede hele døgnet.
Men så var det slutt på eventyret. Driftskostnadene
steg samtidig som prisene sank, og driften på Prisgrunn ble innstilt september 1917. I 1921 ble selskapets aksjekapital nedskrevet fra 2 mill. kr til 20.000
og i 1922 ”trår firmaet i likvidasjon” - dvs. oppløses.
Fritt etter foredrag av Ingulv Burvald,

Borreliose
Sykdommen er meldepliktig. Hvert år meldes det
150-200 tilfeller av alvorlig borreliose i Norge; omlag 80% av tilfellene fra Vestfold, Telemark og
Agderfylkene.
Omlag 1/3 av alle med borreliose har ikke selv oppdaget at de er blitt bitt. Borreliabakterien kan invadere nervesystemet og gi lammelser og kroniske
smertetilstander. Det kan oppstå alvorlige ledd- og
muskelsmerter.
Hvis man er blitt bitt av en skogflått og deretter
har fjernet den, er risikoen for at utvikle borreliose
så liten at der ikke er grunn til behandling med antibiotika som forebyggende behandling. Derimot er
det viktig å holde øye med symptomer på borreliose,
spesielt en rød flekk omkring det stedet hvor skogflåtten satt. Typisk er dette en flekk som gradvis
blir større, og etter hvert kommer det et blekt område i midten. Dette vil ofte vise seg mellom 3 og 30
dager etter at man ble bitt.
Får man mistanke om sykdommen skal man kontakte
lege.

