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1658: Svenskene angrep Halden første gang. 1906: 
Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol. 
1972: Vebjørn Rodal født. OL-gull 800 m 1996. 
1982: I Libanon drepte falangister over 2000 sivile 
palestinere i Shabra og Shatila. Navnedag for Lillian 
og Lilly, engelsk av latin lilium (lilje), evt. kjælenavn 
for bl.a. Elizabeth. Bildet: Lillian Wessel.

Det blir satt opp ekstra sundbåt i anledning konserter i Nordlandet 
kirke under Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival.

Gror igjen: – Det trengs å ryddes også ved gravhaugene, sier Madlen Behrendt (til venstre) og Heidi Hogset. Her ved en gravrøys hvor tegnene etter plyndring, trolig på 
1700-tallet, er godt synlige den dag i dag.

Dugnad for Ikorneset

Lek: Ikorneset er et turmål hvor både barn og voksne kan ha det 
moro, slår Heidi Hogset og Madlen Behrendt fast.

GJEMNES: Ikorneset 
er en nesten glemt kul-
turperle med historiske 
gravhauger i skjønn 
forening med turstier. 
Stedet trenger et lite 
løft, så på lørdag blir det 
dugnad.

grunn av den betydningen 
området ville ha som et offent-
lig rekreasjonsområde.

– Støy fra steinbruddet er én 
ting, men verre er de estetiske 
sårene som masseuttaket vil 
etterlate seg i form av skjem-
mende sår i landskapet. Det er 
nettopp naturen her som gjør 
området så attraktivt, sier 
Hogset.

Dugnad � I tillegg til at 
området er rikt på fornminner, 
trekker både Hogset og Behr-
endt fram områdets mulighe-
ter for bading, fritidsfiske og 
turgåing. Høgsetleira like ved 
er også et flott vernet våt-
marksområde.

– Her er det veldig natur-
skjønt. Stedet har kvaliteter 
både som fornminnested og 
turmål. Vi satser nå på å gjøre 
området enda bedre, og på sikt 
skal det bli både ny skilting og 
bedre tilrettelagt for rullestol-
brukere, avslutter de to, og 
ønsker vel møtt til dugnad.

JAN ØIVIND JENSEN
jan.oivind.jensen@tk.no

trommer Gjemnes Ytre inn til 
storstilt dugnad på lørdag for-
middag.

– Vi håper på i alle fall 20 
stykker, sier Behrendt. Her 
skal trær og kratt fjernes, og 
langs stier og rundt gravhau-
ger skal det ryddes i einer og 
tettvokst lyng og falne tre-
stammer. Bålplasser skal reno-
veres, og skilting og stimerki-
ng skal flikkes på. Folk opp-
fordres til å ta med hagesaks 
og motorsag, mens Saniteten 
vil stille med mat, kaffe og 
kaker.

Omstridt � Nylig foretok 
kommunestyret sluttbehand-
ling av reguleringsendringen 
for Høgset 2, et vedtak som 
innebærer en utvidelse av 
steinbruddet opp mot fornmi-
nneparken. Dette vedtaket er 
innklaget til Fylkesmannen.

– Steinbruddet vil bety en 
vesentlig forringelse av Ikor-
neset som rekreasjonsområde, 
sier Heidi Hogset som er 
grunneier i området. Hun ble 
tidligere bedt om å selge 
området til Direktoratet for 
Naturforvaltning, nettopp på 

sted som burde bli mye mer 
besøkt.

– Det er mye folk her om 
sommeren som griller, bader 
og koser seg, men kanskje ikke 
så mange ellers i året. Vi synes 
dette flotte stedet bør bli mye 
mer besøkt, sier Behrendt.

For å gjøre området enda 
mer attraktivt og tilgjengelig, 

set og Behrendt, og peker og 
forteller.

Historierikt � – Fornmin-
nene gjør området spesielt 
godt egnet til undervisnings-
formål, sier de to.

Derfor er Ikorneset også en 
fornminnepark hvor historien 
ligger tett opp i dagen, og et 

Madlen Behrendt og Heidi 
Hogset fra Gjemnes Ytre får en 
egen glød i øynene når det 
snakkes om Ikorneset og Vor-
pneset på Storlandet.

Neset som ligger like ved 
meieriet på Høgset, er myte-
omspunnet. Her skal de falne 
vikingene til Eirikssønnene ha 
blitt begravet etter slaget på 
Rastarkalv, noe som histori-
kerne i dag slett ikke vil gå god 
for, men som lever videre i fro-
dig lokal folklore.

– Men det ligger flere grav-
røyser her, og det fins tufter 
etter bosetting fra yngre jern-
alder. To laksevorper ligger 
også her og minner om 
næringsaktivitet i en ikke alt-
for fjern fortid, forteller Hog-


