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ønnungen
ganger mer til brydderi enn til glede. Silda satt seg
ofte fast i garnmaskene, og lokket til seg sulten sel.
Selen var ikke tålmodig nok til å plukke silda ut av garnet,
og tok like godt og gaflet i seg både fisk og deler av
garnet. Derfor ble det ofte ekstra arbeid med garnbøting
etter selens etegilder.
Prisgrunnbukta

Det er ikke så mange av oss som har fått stor laks i
våre områder, men i «bånngarnet» var dette ikke uvanlig.
Det var vanlig hver sesong å få laks på 5 til 8 kilo, og
rekordlaksen i garnet er på mer enn 15 kilo. Likevel var
det ikke laks hver gang det var noe som plasket kraftig
i garnet. Etter fisken fulgte det ofte andre jegere, og
ærfugl var ingen uvanlig fangst i garnet.
Bånngarnet var også kilde til mye agnfisk i teinene til
far og sønn Hvalvik. Det var mye mindre arbeid med dette
garnfisket enn det var med trollgarnfiske som var vanlig
for å skaffe agnfisk til teinefiske etter krabbe og hummer
(uttales hommær lokalt i Bamble).
Da Hans Hvalvik sluttet med bunngarnet på Prisgrunn
på åttitallet så valgte hans sønn «Nenne» å ikke
videreføre dette fisket. Det ble for mye arbeid til å
kunne la seg kombinere med full jobb, og det ga ikke lenger
de store inntekter. I dag er dette fisket allerede en del
av vår historie.

Hva er ei hytte?
De fleste av hytteeierne i våre områder er vant til å
bære vann, og til å bruke mer eller mindre kalde og
langt fra luktfrie utedoer. Med nye generasjoner
brukere, og mer bemidlede eiere, er ofte kravene til
standard langt høyere. Bamble kommune er, som mange
er informert om, i disse dager i gang med å legge ny
vann- og kloakkledning fra Brevikstrand til Åbyfjorden.
Kommunen ønsker på sikt å tilby oss hytteeiere å knytte
oss til dette nettet. Mange av oss, som bruker hyttene
mye, kan være villige til bruke en del midler for å få
full standard på hyttene. Velforeningen har derfor
satt ned en arbeidsgruppe som sammen med kommunen
skal utrede mulighetene for å realisere dette. I løpet
av noen år håper vi at vi kan tilby hytteeierne i store
deler av våre områder å koble seg inn på dette nettet.
Noe av det viktigste i vårt arbeid nå blir å se hvilke
kostnader dette vil medføre for oss som hytteeiere.
Ellers så vil jeg nok en gang oppfordre til å stille opp
på dugnadene – vi trenger nytt blod i dugnadsgjengen!
Dessuten ønsker vi oss flere medlemmer i velforeningen.
Dersom dere har noen hyttenaboer som ikke er medlem
– sørg for å fortelle om velforeningen – og oppfordre
dem til å bli medlem. Husk at vi står sterkest når vi
er mange samlet!
Tim A. Kronborg, leder
************************************

Velforeningen

Kontingenten til Velforeningen er for tiden kr. 200,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
Tim Kronborg, leder
Laila Lerum, nestleder,
Bente Tangen, sekretær
Randi Kleven, kasserer
Rolf Terkelsen, styremedl.
Janek Hejna, styremedl.
Torhill Gudbrandsen, vara
Ivar Brobakken, vara
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Flytting av postkasser
På oppfordring fra grunneiere i
Brevikstrand har velforeningen
igangsatt prosjekt med å flytte og
samle postkasser for hytteierne.
Dette gjelder de av oss som har
hatt kasser ved gamle «Finns
kolonial» og i området ved nedkjøringen til Ivarsand. Som
dere ser av bildet ser ikke de gamle stativene særlig delikate
ut, og mange av kassene er gamle, og ikke lenger i bruk.
Vi vil sette opp nytt stativ ved nedkjøringen til Ivarsand,
og i forbindelse med dugnaden i juni blir de gamle
stativene og kassene fjernet. Vi har bestemt at kassene
i det nye stativet skal være like. De av hytteeierne som
ønsker å ha kasser i det nye stativet kan kontakte Rolf
Terkelsen innen 7. juni. på mobil 957 53 059 eller
rolf.terkelsen@edb.com.
Pris for nye kasser med påmalt navn er kr. 300,-.

Skagerak Energi
Kundesenter
Feilmelding hele døgnet

35 93 50 00
815 33 933
815 20 050

Viktige datoer i 2006

Dugnad og St.Hansfest 24. juni
Sommerregatta 29. juli
Årsmøte lørdag 23. september
Bomåpning 22. - 24. september
Dugnadsoppgaver:
v
Henge opp oppslagstavle for velforeningen på
Ivarsand, samt sette på plass nytt
postkassestativ i krysset Elvikveien/veien
ned til Ivarsand. Ta med spett og hammer.
Møtested: Servicebygget på Ivarsand kl.1030.
Ansvarlig: Rolf Terkelsen
v
Rydde i hele området
Ansvar: Alle
v
Bygge St.Hansbål på Ivarsand
Ansvar: Alle
v
Skilting/merking av stier
Ansvar: Ivar Brobakken (vil mest sannsynlig
bli utført uka før dugnaden)
For dugnadsfolket vil det bli servert kaffe på
Ivarsand kl.1300.
St. Hans-fest – lørdag 24. juni kl.18.00
Tradisjonen tro vil vi også i år arrangere bålbrenning,
grilling, leker og moro for de minste på Ivarsand
dugnadskvelden kl.18.00. Ta med grillmat og noe å sitte
på, så ordner velforeningen resten.
Jubileumsregatta lørdag 29. juli
For femte året på rad arrangerer vi regatta for store
og små med utgangspunkt i stranda på Ivarsand. Alle kan
delta med alle typer farkoster med seil. Vi har en seilas
for de minste, og en for de voksne. Vi har to vandrepokaler
som det trengs tre napp i for å få beholde til odel og eie.
Til nå er det ingen som har fått beholde vandrepokalen,
men det er tre som har to napp. Møt opp på Ivarsand
kl.1200. Det vil bli premieutdeling etter «voksenregattaen» og mulighet for å avtale felles grilling på
stranda etterpå.
Behov for båtplass?
På årsmøtet i Sameiet Leirvad brygge 29. april ble det
vedtatt at medlemmer av PIL velforening skulle få
mulighet til å søke på ledige båtplasser i Leirvad. Dette
vil være båtplasser som eierne ikke vil benytte denne
sesongen. Styret i sameiet fordeler plassene, og det
anbefales interesserte å kontakte Rolf Terkelsen som er
leder av styret i sameiet.
E-post?
Kan de av dere som har e-post sende sin e-postadresse
til sekretær Bente – brtangen@online.no - så kan vi
lage ei e-postadresseliste for medlemmene av
velforeningen? Det vil gjøre utsending av informasjon
både raskere, billigere og enklere.

Torget i Langesund
Tlf. 35 96 80 90
Åpent hver dag fra kl 11.00 - 23.00

Historiske tilbakeblikk
Bunngarnfiske i Prisgrunnbukta.

Foto: Håkon Mollestad

I en periode på ca 30 år, fra begynnelsen av femtitallet
og fram til første halvdel av åttitallet så hadde
familien Hvalvik bunngarn mellom Prisgrunn og
Daumannsbukta. «Bånngarnet» ble et begrep for oss
som hadde hytte i området, og var kilde til mange
fiskemåltider for både folk og dyr. Hans Hvalvik
flyttet fra Hvalvika i Åbyfjorden til Brevikstrand i
1952, og han var rask til å sette i gang med kommersielt
bunngarnfiske. Garnet, som sto ute hele
sommerhalvåret, var festet med 7-8 meter lange
trepåler til bunnen, og fisken som svømte inn i garnet
ble fanget som i en labyrint.
Bunngarnfisket har historiske tradisjoner i våre
områder, og inntil for ikke så mange år siden var det
vanlig å se bunngarn flere steder inne i våre fjorder.
I Åbyfjorden, der Hvalvik også hadde et bunngarn helt
fram mot 1990, var det i en periode 7-8 slike garn.
For både store og små morrafugler var det ofte knyttet
spenning til det å se Hans Hvalvik komme tøffende
med koggen for å trekke garnet. I Daumannsbukta hadde
Hvalvik en pram som han rodde ut med, og brukte til å
trekke garnet. Han rodde inn i garnet og begynte det
møysommelige arbeidet med å trekke. Garnet ble
trukket forsiktig opp, og litt etter litt så kunne vi
som lå med joller og kanoer langs utsiden av garnet se
konturer av fisk som pilte fram og tilbake nede i
vannet. Mange av oss var der kun for å oppleve
spenningen i forhold til hva slags fisk som var gått i
garnet, mens andre var der for å kjøpe fersk fisk til
eget forbruk. Dessuten må det ha vært utrolig mange
glupske katter på hyttene i «gamle dager», for jeg
husker godt at det var mange som tagg seg til store
mengder «kattefisk».
Fangstene kunne variere, og av og til ble det tatt store
mengder fisk i garnet. Noe av fisken ble tatt opp der
og da, mens en del av ble helt over i en «garnpose» og
fikk «gå» der til det var på tide å ta dem opp for salg
eller konsum. Det kunne være opp til 200 kilo levende
fisk i denne posen. Det var slett ikke uvanlig at folk i
nattens mulm og mørke dro ut med håv og «tjuvfisket»
i denne posen. Nils Kristen «Nenne» Hvalvik, sønn til
Hans, forteller at de engang opplevde å bli frastjålet1520 kilo levende ørret som var forhåndsolgt, og skulle
fraktes fersk til Oslo dagen etter.
Det var både bunnfisk og stimfisk som gikk i dette
garnet, og det var vanlig med store fangster av både
makrell og sild. Silda var i følge Nenne Hvalvik noen

