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1903  Beret Aune og hennes bro i Selbu 

 
Solveig Borseth skrev om Beret Aune i Årsskrift for Selbu og Tydal historielag 2013. Solveig 

innledet så godt på følgende måte: Bygda vår har fostret mange sterke kvinner. Med 

innsatsvilje, pågangsmot og hardt arbeide var de drivkraft i egen familie og ildsjel i bygd og 

grend. Så sant, så sant. Men pensjonspoeng var de ikke verd da den moderne Staten etter 

krigen skulle lage til et system som takk for innsatsen i arbeidslivet. Bonde- og 

fiskerkjerringene hadde i noens øyne ikke arbeid. Skulle du få pensjonspoeng måtte du mest 

gå i silkestrømper, høye hæler og være ansatt i Staten.  

 

Ingfrid Borseth (f. Aune) og Jon O. Evjen 

har begge gode minner om sin oldemor. 

«Tida sto stille i kammerset hos oldemor», 

sier Ingfrid, som ofte var hos familien på 

Nergarn og hjalp bestemora med husarbeid, 

og sang for oldemor Beret.  

 

Dette kapittel er en gjengivelse av det som 

sto i Årsskriftet, og som bygger på Berets 

egne ord like før hun døde i 1958, 102 år 

gammel, hvor hun fortalte om sitt liv til 

barnebarnet Borghild, gift Evjen og mor til 

John O. Evjen. Borghild tok med blokk og 

blyant, og her er noe av det hun noterte ned 

mens Beret fortalt:  

 

Jeg ble født 26. august 1856 på Overvik i 

Selbu, ikke langt fra mitt nåværende hjem. 

Jeg vokste opp på en plass som mine 

besteforeldre dyrket og bygde. Plassen ble 

kalt Bernåm. Mine foreldre var Ole 

Berntsen Overvik og hustru Ingeborg 

Nilsdatter født Nervik. Mine besteforeldre 

var Bernt Berntsen fra Rønningen i Tydal 

og hans hustru Beret Åsbakken fra 

Mebonden, en ætling etter lærer og klokker 

Ole Bjørnør. 

 

Mine oldeforeldre i Tydal var Bernt Jonsen og hustru Sara fra Ol-Olsgarden. Mine 

besteforeldre bosatte seg altså på Bernåm som nygifte og tok navnet Overvik. Det var ikke 

dyrkingsbidrag å få i den tiden, men de fikk seg da opp en liten stue såpass at de hadde tak 

over hodet. Første året de bodde der, var det bare jordgulv, og noen stubber som sto tilbake på 

tomten, tjenestegjorde som stoler. Mine foreldre og besteforeldre var dyktige, arbeidsomme 

mennesker, og da jeg og mine søsken, vi var fire i tallet, vokste opp der, var økonomien slett 

ikke så verst mot visse andre steder. Nøden gren en i møte og spøkte i husmannsstuene. Især 

på vårparten ble det smalhans. Da reiste både menn og kvinner, unge og eldre, til Trondheim 

og fikk seg arbeid på de store gårdene omkring byen. De gikk for det meste. I en liten tretine 

bar de med seg det aller nødvendigste av klær og niste for turen. Når barna ble store nok, ble 

de satt bort som gjetere. Jeg kom elleve år gammel til en gård på Strinda som tilhørte 

gardbruker Solberg. Jeg fulgte min bestemor nedover. Hun arbeidet også der om sommeren, 

Beret O. Aune, 87 år 
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og det var hun som fikk meg dit. Vår og høst hjalp jeg til med forefallende arbeid, bl.a. gikk 

jeg om høsten omkring i husene i byen og solgte bær og grønnsaker, men om sommeren var 

jeg alene på en seter ved Jonsvatnet og passet dyrene. En husmannskone like ved melket 

morgen og kveld. Melken ble hentet ned til byen. Det var ofte en trist og ensom tilværelse, 

men jeg fikk mat og klær og var glad til. Så gikk jeg da der hele sommeren og lengtet hjem og 

gledet meg til høsten da jeg og bestemor skulle begi oss på hjemveien. En gang fikk jeg besøk 

av mor. Hun var på hjemtur fra en gård ved byen hvor hun hadde arbeidet om våren og 

sommeren og kom så innom. Jeg fulgte henne et stykke på veien. Det var trist for mor å 

forlate meg, og så spurte hun om jeg ville være med hjem. Det ville jeg jo helst og syntes det 

var fælt å skilles fra henne, men jeg holdt meg tapper og sa nei - det ville jeg ikke, men da 

mor ble borte i en sving og kommet så langt at hun ikke kunne høre meg, kastet jeg meg ende 

ned i lyngen ved veien og strigråt en lang stund.  

Et annet minne fra barneårene er om den gangen jeg fulgte min bestemor til kirken da biskop 

Grimelund innsatte presten Hansteen etter Thybring. Det var i 1861, og jeg var fem år 

gammel. Jeg satt på et trappetrinn bakerst i kirken og så de tre prestene gå forbi, men var visst 

mer opptatt av et hull som gnister fra grua hadde brent i mitt nye forkle. 

 

Den festligste dagen hjemme var julekvelden. Juletre eller pynt av noe slag fantes ikke, men 

foreldre, besteforeldre og barn var samlet, gulvet var hvitskurt, og lefsene og julegrøten var 

god. Mor badet oss, og etterpå fikk vi springe halvnakne omkring og leke og more oss før vi 

gikk til sengs. 

 

Det hadde vært omgangsskole før, men da vi søsken skulle på skolen, ble det fast skole på 

garden Viken. Mannen der var lærer for oss. Vi måtte nedover noen bratte bakker om 
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morgenen. Ofte var det dyp snø. Jentene hadde side, hjemmevevede stakker, bukser var ikke 

brukelig. Strømpene nådde bare til knærne, og da vi kom fram til skolen, måtte vi brette 

strømpene og karre vekk snøen. Så tørket vi så noenlunde til vi skulle hjem igjen. 

 

I min ungdom tjente jeg på Sorgenfri herresete ved Trondheim. Da var jeg til fotograf. Da 

bildet kom, synte jeg det til fruen. Hun sa straks: «Var jeg deg Berit, ville jeg ikke godta 

dette». Jeg svarte forundret: «Jeg hadde vel aldri trodd at jeg så ut såpass bra». Da brast det 

for fruen. «I dag har du lært meg noe Berit. Jeg har aldri før møtt noen som trodde de var 

dårligere enn de virkelig var». 

 

En søndag hadde jeg vært borte. Da jeg kom hjem om kvelden, lå det et lite ark på bordet på 

værelset mitt. På det var det skrevet et lite dikt: «Jeg sitter og venter på Sorgenfri slott, og 

dagen er lang. Akk - visste, du kjære, sorgen min blott, så kom du en gang». Etterpå fikk jeg 

vite at det var mitt søskenbarn, den senere skoledirektør Bernt Thomassen Overvik, som 

hadde tenkt å besøke meg - den skøyeren! 

 

27. desember 1881 ble jeg gift med Ole N. Aune. Min søster Ingeborg ble samme dag gift 

med hans bror Nils. Bryllupet ble holdt i «Pigarden» Aune, brudgommens hjem. Det var 

således dobbeltbryllup. Det var visst 100 gjester. Folk ble buden til første kvelden i den tiden, 

som altså var kvelden før bryllupet, og i dette tilfelle 2. juledag. To småbarn i grenda var til 

kirken og ble døpt den dagen, og på hjemvegen kom foreldrene til bryllupsgarden med barna 

så det var også to dåpsgilder. Bryllupsdagen hadde brudgommens foreldre, samt et par av 

naboene, sølvbryllup, så det ble altså to brudepar og to sølvbrudepar. En onkel av 

brudgommen som var barnefødt på garden, men bodde i en annen krets av bygda, var kommet 

hjem til bryllupet med sin kone. Nå gikk det slik at kona ble syk og fødte et guttebarn. Men 

det kom for tidlig til verden og døde. Men først ble det hjemdøpt. Barnet lå i en liten kiste på 

buret i bryllupsgarden til foreldrene reiste. 



 

Bryllupsdagen opprant med regn og sludd. Vi måtte alle iføre oss regnkapper, sydvest og 

sjøstøvler da vi startet på kirkeveg. Det var ingen bru over Nea enda, og fergemannen ville 

nødig ro da elva kom med flom - men endelig kom vi da over og fram til prestegården hvor 

prestefruen skulle hjelpe oss med brudestasen. Det var meldt flere brudevielser til den dagen, 

og som regel pleide alle brudepar å vies samtidig på den tid, men i dette tilfelle sa presten nei- 

de to brødre og to søstre skulle vies alene. Så var vi da pyntet, min søster og jeg. Bare 

brudekronene manglet. Det var to av dem i Selbu kirke. Den ene var litt mer staselig enn den 

andre, og prestefruen spurte hvem av brudene som var eldst - hun skulle ha den fineste krona. 

Jeg skyndte meg å si at jeg var yngst, skjønt jeg var eldre enn Ingeborg, men jeg ville så 

gjerne at hun skulle få bære den peneste krona. 

 

Bryllupsmaten på den tiden var meget enkel, men god. Det ble bakt lefser og brød. Noen få, 

små hvetekringler var innkjøpt fra Trondheim - mer kaffebrød fantes ikke. Før kirketid 

bryllupsdagen fikk gjestene rømmegrøt som ble satt på bordet i store trefat. Gjestene rundt 

bordet fikk hver sin skje og spiste flere av samme fat. Bryllupsmiddagen besto av kjøttsuppe 

før og etter hovedretten som var kjøtt og flesk, som gjestene selv hadde båret med seg som 

beining (sending/føring/gave). Hver husstand bar med seg til bryllupet en stor beiningskurv 

med lefser, brød, gum, samt formsmør. Videre bar gjestene med seg kjøtt, flesk, 2 l rømme, et 

spann nysilt melk, samt et spann tykkmelk. 

 

Ja, så feiret vi bryllup da, tre og fire dager, men hverdagen kom, og vi måtte tenke på hvordan 

vi best kunne ordne oss for å klare tilværelsen. Hjemme kunne vi ikke bli. Ole og Nils var 

ikke eldst. Så vi bestemte oss for å reise til Amerika. Ole og jeg skulle reise først. Vi fikk 

tilsendt billetter fra et søskenbarn av meg som bodde i Minnesota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole N. Aune, Nils Aune og Beret O. Aune 



30. januar 1882 fikk jeg mitt første og eneste barn, en gutt som ble døpt Nils etter sin farfar.  

1. mai 1882 stevnet vi utover Selbusjøen med dampbåten «Telegraf». Det var ekstra tidlig vår 

det året. Så bar det videre med hesteskyss til Trondheim. Derfra reiste vi med båt til Hull i 

England - jernbane derfra til Liverpool, og videre med en lastebåt til Quebec. Det var en hard 

tørn, især for meg og min lille gutt som da var tre og en halv måned. Verst var det å få vann til 

det aller nødvendigste stell av barnet, men det gikk da på et vis. 

 

Endelig nådde vi Amerika, og så reiste vi med tog til Minnesota. Ole fikk arbeid på en farm. 

Jeg og gutten fikk bo i et skur som lå inne i en byggåker. Det var kummerlig og smått, men 

sommers dag, og Ole besøkte oss om søndagene. Litt etter litt fikk jeg plass hos en familie 

Wilhelmsen fra Telemark. De var svært snille mot oss, og Ole fikk besøke oss hver helg hos 

dem. Men om høsten dro vi til Minneapolis hvor Ole fikk arbeide på teglverket. Det var satt 

opp en brakke for arbeiderne. Så kjøpte vi den og skaffet kost og losji for andre selbygger 

som var kommet over og arbeidet på samme sted. Jeg ble litt om senn kjent med familiene 

rundt omkring i byen. Min søster og hennes mann kom også snart etter og bosatte seg i 

Minneapolis. De fikk mange barn, 14 i alt, mens vi hadde bare ett, så det ble til at vi ofte 

måtte ha noen av deres barn hos oss. Nils vokste til og begynte på skolen, men det var ingen 

religionsundervisning der. Jeg snakket med en del andre mødre om vi skulle leie en 

søndagsskolelærerinne for barna. Så slo vi oss sammen og stiftet en forening til inntekt for 

dette formål. Foreningen fikk senere navnet «The Womens Missionary Federation». Denne 

foreningen bygget siden «Getsemane Lutheran Church» i Minneapolis. Da foreningen feiret 

femtiårsjubileum, fikk jeg tilsendt et diplom i glass og ramme som takk for innsatsen. 

I året 1893 reiste vi til Norge på besøk. Min mor og mine to brødre var døde, min far holdt 

auksjon over sine eiendeler for å følge oss til Amerika. Tenk så kjøpte Ole plutselig denne 

garden her hvor jeg fremdeles bor. Han hadde arbeidet hardt i Amerika og følte seg ikke riktig 

sterk. Jeg og Nils gråt natt og dag, vi lengtet tilbake til Amerika. Gutten til kameratene og 

                   Getsemane Lutheran Church i Minneapolis (Foto: pastor Jeff Nehrbrass) 



skolen, jeg til min søster og mitt daglige arbeid i Minneapolis. Men Ole sa nei, og så måtte vi 

bli, men Amerika har jeg aldri glemt. Vår sønn ble gift og fikk mange barn. Det ble en travel 

arbeidsdag, rik på gleder, men også sorger. Min mann, min sønn og en sønnesønn er død. Jeg 

ligger her og lar alle minner passere revy. Nå er jeg snart ved veis ende. 

 

Min kjære bestemor Beret O. Aune døde 20.11.58, glad i håpet om å få møte sine kjære 

bortgagne hjemme hos Gud. Dette fikk uttrykk i et par strofer fra sangen «Gud når du til 

oppbrudd kaller» som hun leste kort tid før hun døde. Det var de to linjene «Også de som gikk 

foran, hilser meg med kjærlig blikk». En vakker dag senhøstes ble hun fulgt til graven av en 

stor skare slekt og venner.  

  

 

I 2004 ble det avduket et minnesmerke over Beret Aune ved Teigen bro. Det var en 

påskjønnelse for det arbeidet hun gjorde for å få til bro over Nea. De som bodde i Vikvarvet 

var avhengig av båt for å komme over Nea, og i flomtida var det rådløst å komme fram over 

Vikaengene. I mange år var det strid om å få til bru over Nea og gjentatte søknader og 

henvendelser førte ikke fram. Da var det at Beret Aune satte seg i sving for å skaffe penger til 

bygging av bro. «E vart så le tå å sitte og vent på den da raklinne båten når e skull åt kjørkjen 

hell på bua. Å da tenkt e de: E fikk te kjørkje borti Amerika, det va nå rart om e itt skull fo te 

bru ivi elva.» 

Beret hadde et sterkt ønske om bro….. 



 

 

Alle kvinnene i kretsen ble spurt om å være med i en «Broforening», men de svarte Nei. For 

dem var det viktigere med Misjonsforening og innsamling til hedningene. Etter noe 

betenkningstid gikk Beret runden i kretsen en gang til, og da snakket hun med mennene. De 

var enige med Beret, det ble broforening, kvinnene kom sammen med bundinga og det kom 

inn mange penger. Her er Berets egne 

ord: «Mi tykt mi fikk in my peng, men itt 

nok åt brun. Men di pengen mi ha fått 

in, to e tin påsså å va å levert ordførara 

å sa at no fikk kommun legg ti resten, 

for bru villa mi hå!»  

 

Diskusjonen om ei bro over Nea hadde 

vel pågått siden 1887. Broa ble bygd og 

sto ferdig i 1903. Da hadde den kostet 

totalt kr 15 000 (1, 1 million i 2020-

verdi). I 1922 ble den nye «Teigen bru» 

bygd omtrent på samme sted, en 

hengebro oppført i stål og med 

betongpilarer. Brukerne på Henmo 

kjøpte den gamle broa og satte den opp 

over Nea ved Østeraunet i 1926, hvor 

den sto til 1975.   


