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INFO

ønnungen
Ivarsand: Også kalt
Ivarshavn, og Ivers
havn. Dette navnet
tyder på at stedet har
vært brukt som havn, og
trolig av en lokal
gårdbruker som het Ivar
eller Iver. Jordene på
Ivarsand har vært
dyrket, og det er faktisk under 50 år siden grunneier
Børre Elviks bestefar sist dyrket poteter i dette
området.
Lønnungen: Stedsnavnet kommer av ordet «løyning» –
som betyr skjul eller bortgjemt beliggenhet. I følge
gamle historier skal Lønnungen ha vært brukt som havn
og skjulested for kaper-skuter, og det skal ikke mye
fantasi til å forestille seg små raske seilskuter liggende
for anker i denne bukta, ventende på at intetanende
«bytter» skulle komme seilende forbi. «Kaperne» hadde
utkikkspunkter på fastlandet, og så snart de så
fremmede seil i horisonten dro de ut i håp om å sikre
seg et godt bytte i form av en lovlig prise.

Velforeningen
Kontingenten til Velforeningen er for tiden kr. 150 pr.
år, dette inkluderer også medlemskap i Norsk Hytteforbund. (www.hytteforbund.no)
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/Bente Tangen, Krabberødkollen 31, 3960 Stathelle
brtangen@online.no

Prioriterte oppgaver i 2004
* Videreføring av dugnadsarbeid
* Informasjon og rekruttering
* St.Hans-arrangement

2004

Endelig kan rettighetshaverne til bryggeplass på
Ivarsand glede seg over å ha
fått en permanent brygge i
Leirvad. Etter mange år med
lite
tilfredsstillende
løsninger kan hytteeierne i
området denne sommeren ta i
bruk et av Bamblekystens
fineste bryggeanlegg. Anlegget skal overleveres til
Bryggeforeningen 01.juli, og brygga har en kapasitet
på 46 båtplasser med en bredde på 2,6 meter, i tillegg
til fem jolleplasser innerst mot stranda. Bryggeplassene
er fordelt ved loddtrekning. Det er også planlagt å sette
opp sjøboder i området, men dette blir ikke realisert i
år.
Velforeningen gratulerer med det flotte bryggeanlegget,
og vil berømme ildsjelene som har stått på for å få
gjennomført dette prosjektet.
Når det gjelder fremtidige oppgaver som velforeningen
skal jobbe med, så er vi avhengige av å få tilbakemeldinger
og forslag fra medlemmene. Vi håper på en god dialog
med vellets medlemmer, og at så mange som mulig også
deltar på årsmøtet 25. september.
God Sommer!

HUSK DUGNAD 26. JUNI KL. 11.00
************************************

St.Hansfeiring på Ivarsand i år 26. juni kl. 18.00
Velforeningen inviterer til
midtsommerfeiring på Ivarsand. Det blir en uformell
sammenkomst med leker for
store og små. Ta med grillmat
og drikke, noe å sitte på, og gjerne ved tilbålet.

Styret 2004
Tim Kronborg, leder
Laila Lerum, nestleder
Bente Tangen, sekretær
Knut A. Mollestad,
Eli Karin Østenfor, kasserer
Rolf Terkelsen,
Arvid Kolstad,
Ivar Brobakken,
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Regatta og seilerfest 24.juli kl.12.00
Ogå i år blir det sommerregatta på
Ivarsand for seilbåter og brett,
junior og seniorklasser. Seilerfest
og premieutdeling på kvelden.

Skagerak Energi
Kundekontor
Feilmelding hele døgnet

35 93 50 00
815 33 933
815 20 050

Viktige datoer i 2004
Lørdag 26 juni. Dugnad og «St.Hans-fest»
07. – 09. september Bomåpning Ivarsand-veien
Lørdag 25. september Årsmøte
Dugnad 26.juni fra kl. 11.00
Dugnaden i år fordeles på tre prosjekter, i tillegg
til bygging av St.Hans-bål:
1. Vedlikehold og utbedring av trapper i «Dead
Mans pass», mellom Leirvad og Speidersletta,
samt utbedring av stier i området
2.

Utbedring av stien mellom Prisgrunn-stranda og
Daumannsbukta

3.

Oppsett av fangnett bak fotball-mål på
speidersletta

Oppmøte kl 11.00 – Speidersletta eller
Daumannsbukta
Vi håper at så mange som mulig har anledning til å
delta i dugnadsarbeidet, og vi ber dugnadsdeltakere
ta med redskap som spade, krafse, spett, sag, eller
kvistsaks.
***************************

Smånytt
Norges Hytteforbund (NHF)
Velforeningens medlemskap i Hytteforbundet
innebærer at Velforeningen kan får medlemservice og
juridisk bistand i saker av felles anliggende for
foreningen. Alle medlemmer i velforeningen får rabatter
hos rabattleverandører til HNF, dette gjelder bl.a.
trevare. For ytterligere opplysninger, se foreningens
hjemmeside på internett: www.hytteforbund.no. Dersom
den enkelte hytteeier ønsker bistand fra NHF i en sak
som ikke berører andre i velforeningen, så anbefales
det et individuelt medlemskap i forbundet.
TV2-program fra våre nærområder
29.juli sender TV2 et program i serien «Villmarksliv»,
og programmet handler om jakt og fiske på
Bamblekysten. Det ble gjort opptak i fjor høst, og
jakt etter sjøfugl og rådyr er sentrale tema i
programmet. Sjøfugljakten foregikk i farvannene rundt
Kråka, og rådyrjakta ble gjennomført på eiendommen
til Nils Elvig. Programmet viser noe av spenningen
knyttet til jakt, og med seer-tall på nærmere 350.000
mennesker, vil mange få se hvilke idylliske områder vi
er så heldige å ha som rekreasjonsområder.
Vannpumpe på speidersletta
Som mange kjenner til finnes det under fjellet ved
Speidersletta et underjordisk vannreservoar, og en
brønn som i mange år har vært brukt som
drikkevannskilde. Velforeningen har i år dekket
kostnadene til oppsett av ny manuell pumpe ved denne
brønnen, og det er også foretatt analyse av
vannkvaliteten. Resultatrapporten av analysen er hengt
opp over brønnen, og viser at vannet holder brukbar
kvalitet, selv om det finnes spor av bakterier i det.
Velforeningen presiserer at enhver bruk av vannet som
drikkevann skjer på eget ansvar, men vi kjenner til at
hytteeiere jevnlig bruker dette som drikkevannskilde,
og skryter av både klarhet og smak.

Fuglereservater og generell båndtvang
Innenfor våre nærområder har vi to områder som er
regulert til fuglereservater, det dreier seg om ytre
del av Kråka, også kjent som «Lille-Kråka», og nordre
del av Såstein. Vi minner om at det ikke er lov til å
gå i land på disse holmene før 15.juli.
Generelt vil vi også minne om båndtvang for hunder.
Fra 1. april til 20. august er det båndtvang, det vil si
at hunder må holdes i bånd, eller i innhegninger
utendørs.
Hunder som løper løse i båndtvangsperioden kan fanges
av hvem som helst og leveres til politiet.
Nye boligtomter
Det pågår graving og planering på jordet før
nedkjøringen mot Ivarsand, og det skyldes at
grunneier Børre Elvik arbeider med å legge til rette
for å selge 8 boligtomter på jordet der det tidligere
var gartneri. Elvik håper at planen skal være ferdig
regulert i løpet av året, og vil selge boligtomtene
med båtplasser i Brevikstrand.

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

Navn og og historiske tilbakeblikk
Våre nære kystområder virker idylliske en rolig
sommerdag, og for mange kan det være vanskelig å
forestille seg at de samme kystområdene har vært
gjenstand for dramatiske forlis og drukningsulykker
opp gjennom tidene. De områdene vi i dag bruker som
rekreasjonsområder sommerstid var tidligere tildels
boplasser for fiskere og bønder, og farlige
kyststrekninger som kunne være en utfordring for
både skipper og skute.
Mange av navnene i området har historisk sus, og vi
vil i denne utgaven av PIL-posten ta for oss noen av
navnene, og etter beste evne gi et historisk
tilbakeblikk.
Som kildemateriale har vi bl.a benyttet Kystguiden
for Telemark, skrevet av Tor Kjetil Gardåsen, en bok
som kan anbefales, og som selges hos lokale
bokhandlere. Vi har også vært i kontakt med
navneforskere som Arne Flaatten, Frank Refsdal og
Bottolv Helleland.
Prisgrunn: Første del av navnet «Pris» – kommer trolig
av det gamle sjømannsuttrykket «prise» - et fartøy
som beslaglegges av en krigførende makt (skuta ble
erklært lovlig prise) Mye tyder på at beslaglagte/
kaprede fartøy ble manøvrert inn i dette området, og
at området har vært sentralt under Kapertiden fra
1807 til 1814.
Norge ble i 1807 dratt inn i Napoelonskrigen etter
Storbritannias angrep på den dansk/norske flåten.
Som en del av krigføringen fikk mange norske skuter
et såkalt «Kaper-brev», og de kunne bevæpnes, og
med loven i hånd angripe og kapre fiendtlige skip,
eller nøytrale skip som hadde last tilhørende fienden.
Dette var en lovlig form for sjørøveri, og de kaprede
skipene ble brakt til land. Her ble det avgjort av en
rett om byttet var lovlig. Dersom «prisen» ble
godtatt av retten så ble båt og last solgt på auksjon,
og inntektene gikk til rederi, skipper og mannskap på
kaper-skuta. Om skipene som ble kapret ikke var
fiendtlige, eller ikke hadde varer som var av betydning
for fienden, ble de frigitt.

