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Da kom det endelig sommer til Folda. Etter en 
heller kald og snøvillig våt vår. Ja, etter det vi 
kan huske, så har det ikke vært en dag uten 
nedbør siden påska, og det har skikkelig ausa 
ned. Sør i landet er det viss nok vannman-
gel og tomme magasiner, men her fikk ikke 
bøndene frauet før helt i slutten av mai. Det 
har ikke vært mulig å kjøre på de vassprengte 
jordene. Løvet har også latt vente på seg, helt 
til nå. I dag har det kommet for fullt.

Kommet har også Arve, -Nessets store vakt-
mester og velgjører sammen med Hilde og 
barnebarnet Linea på to år. Etter nitidig studie 
av langtidsvarselet, traff de blink på ankom-
sten av sommervarmen, sjøsatte Nessabåten 
og la over fjorden. På slep i en plastbåt hadde 
de med seg en splitter ny plentraktor som Arve 
hadde sikret seg et godt tilbud på. Dette er en 
stor, men også viktig investering til Nesset, 
som vi må forsøke å finne en måte å være 
med å finansiere. Den har allerede ført til at 
tunet er mer velstelt en det noen gang har 
vært. Hilde og Arve fikk dog en stor jobb med 
å rydde opp etter ubudne gjester som på en 
eller annen måte har klart å komme seg inn. 
Det er jo museår i år og det har gitt resultater 
også innendørs. Heldigvis så har vi fått frivillig 
hjelp med musejakten i form av en røyskatt 
som stadig har tittet rundt nåva.

Dette første Nessa-besøket i år, Arve og Hilde, 
har ikke ligget på latsiden akkurat. De har 

ryddet en hel del rundt husene. Slått haugevis 
med gress og tynnet fint ut «skogen» som var 
i ferd med å vokse seg stor på fjøstuftene. 
Arve har fått satt opp en redskapsbod som 
skal fungere som garasje for plentraktoren, 
men også som lagerplass for utstyr som til nå 
har blitt oppbevart i gangen til gammelstua. 
Materialet til å bygge redskapsboden, hentet 
Arve fra nausttomta på Stranda, men Hallgeir 
og Synnøve lot oss også få av plank som de 
har saget til på Varpmoen.

Ja, igjen så er Nessa-sesongen i gang. Men 
hvor blir det av bookingen? Så langt denne 
sesongen så har det vært stille på booking-
fronten. Vi har hørt at noen tenker seg hit, 
men også at flere har lagt andre planer. Noen 
planlegger sikkert tur til utlandet, og det er 
forståelig etter to år med pandemi og nærmest 
stengte grenser. Likevel vil vi håpe at noen nå 
ser muligheten for å booke seg Nesset i den 
mest attraktive delen av sommersesongen, 
som fortsatt er ledig. 

Tingene er bedre på stell på Nesset enn de 
har vært på lenge. I fjor sommer fikk Arve klar 
ny bruktmotor til Nessa-båten og min siste tur 
med denne over fjorden overbeviste. Det gikk 
så det kostet etter og sjøsprøyten stod høyt. 
I fjor sommer begynte vi å teste ut en mygg-
fanger av det voksne slaget, -av den typen 
som er ut som en påhengsmotor påkoblet en 
gasstank. Den sommeren så ble ikke denne 



satt opp før i slutten av juni, og knottsesongen 
var da godt i gang. Likevel kunne det virke 
som om den hadde en positiv effekt på knott-
plagen, selv om fangsten ikke var av det store 
slaget. Optimalt, så bør denne igangsettes 
straks myggsesongen tar til slik at den forhin-
drer ny tilvekst. Det vil vi forsøke på i år, og 
Arve har alt tatt den over fjorden med oppla-
dede batterier og full gasstank. Så får vi se da, 
om det blir en suksess. Å minske knottplagen 
litt, er verd å håpe på.

Nesset er en unik plass og vi er heldige som 
gjennom Nessets Venner kan ta del i den. 
Her sitter historien i veggene, omgivelsene og 
lufta. Minnene om våre elskede forfedre som 
Peggy og Ingebrigt, men også fra våre foreldre 
og for noen besteforeldre, som dessverre alle 
nå har gått bort. Når jeg snakker med folk 
her i bygda som brukte å besøke Nesset, så 
opplevde de Nesset som et sted for felles-
skap og trivsel. De følte seg alltid velkommen 
og inkludert. Det var et gjestfrihetens hjem. 
Jeg tenker på den lille stua, når vi kom hele 
Engjom-hurven og slo oss til for flere uker på 

rad. Jeg kan ikke huske at det bød på noe 
problem. Der det er hjerterom, er det husrom.
Det må ha vært et strevsomt liv også. Å drive 
gården, med noen kyr, okse, gris og høner. Å 
slå og kjøre inn høyet fra de bratte teigene. Å 
dyrke poteter, gulrot og kål som man skulle ha 
å leve av et helt år. Peggy hadde hagen full 
av forskjellige planter som rabarbra, rips, sol-
bær, jordbær, stikkelsbær og kirsebær. Den 
var omkranset av et stakittgjerde som forsøke 
å ta vare på sine herligheter i forkant at de 
var modne og kunne komme på bordet. Der 
grener strakk seg over gjerdet, var de utrygge 
for langfingra smårips som oss.

Ingebrigt var en tømrer av rang. Til tider 
så jobbet han på et av de mange båtbyg-
geriene som den gang lå langs med samme 
fjorden. Ellers så drev han mye med tøm-
merhogst. Han hadde også sitt eget sagbruk 
ved fjæra inne på Varpmoen. Jeg kan huske 
at vi besøkte han mens maskineriet av i full 
gang. Det støyet felt og sagmuggen lå i store 
dunger. Dessverre så satte springfloa i 71 en 
brå slutt for sagbruket og andre bygninger i 
nærheten av strandkanten, men ennå i dag 

så kan man finne rester etter løpestrengen 
som ble benyttet til å frakte tømmeret ned fra 
platået ovenfor Varpmoen. En særs luftig ferd 
for en som har stått på rot i alle år.

Ja dette var ennå da skogsdrift var lønnsomt i 
Norge og det forstår man på hvordan de plan-
tet til hver eneste ledige flekk med sitkagran 
og det som verre er. Nå gjør det at vi snart har 
jungel der det før var hogst- og plantefelt. 

Kjære alle dere som slekter til Nesset. Jeg 
håper at dere ikke har glemt prosjektet vårt 
selv om det ikke så mye går ut på å redde 
hytta lenger med masse dugnadsarbeid og 
fysisk innsats, -selv om det også er kjær-
komment. Det er faste utgiftene som det må 
legges ut for, og båten som man skal kunne 
bruke: «Nessa-båten», må være i orden. Som 
nevnt ble ny motor ordnet i fjor. Den dugna-
den som aldri tar slutt, er klippinga av gresset 
som på nytt og på nytt strekker seg mot sky. 
Den jobben må kunne gjøres lettest mulig, er 
du ikke enig i det, men til det trengte vi en ny 
plentraktor. Selv om Arve kjøpte denne til en 

svært gunstig pris, så bør det ikke bare være 
han som bærer den økonomiske byrden. Godt 
utstyr er halve jobben. Jeg vil si, største job-
ben. Det blir en fryd å ta en runde rundt huset 
med den nye traktoren.

Medlemsavgiften er som før 500,- kr. for par/
familier og 250,- kr. for single og betales innen 
første juli til konto nummer: 4516 23 48470

Se det for deg. «En solfylt sommerdag på 

Nesset er mer enn fem noe annet sted.» “Love 
lift us up where we belong. Where the eagles 
cry, on a mountain high…” Nesset er stedet du 
føler deg hjemme, du tilhører. Sikre deg årets 
ferieopplevelse og book deg inn på Nesset via 
nessetsvenner.no. Husk også å benytte skje-
maet der til å registrere din e-postadresse 
slik at vi slipper å bruke penger på porto 
ved utsendelse av Nesset´s Venner til deg.

Sommerhilsen fra Åge.
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