
1828  Drukningsulykken i Kistafossen i Tydal 

 
Det ligger i vår natur å stole på en tradisjonsfortelling, en respekt for våre forfedre som ikke 

dokumenterte ulike hendelser på samme måte som i våre dager. For dem dreiet hverdagen seg 

mest utelukkende om matauk. Å skrive ga lite pålegg på brødskiva. De som ikke tenkte 

energiskapning og bevaring, som mat og klær, ble sett på som originaler og noen riktig 

raringer. Det var ikke nødvendig å ta ned noe skriftlig, alle visste jo om det likevel. Folketallet 

i bygdene var lite, hendelsene overlevde på folkemunne og det skulle så mye mer til den gang 

for at en episode ble dramatisk. I dag er det stort om du får flis i fingeren. Problemet med 

denne formen for historiefortelling, ligger naturligvis i manglende kritisk sans og vekstvilkår. 

Etter et par generasjoner, og tidsvitnene var borte, kunne fort en hendelse i gamle dager få en 

ny æra med ganske så ny innpakning. Disse tradisjonsfortellingene var datidens 

underholdning, og krevde et visst spenningsnivå. Sannhetsgehalten var selvsagt proporsjonal 

med navn og datoer tilknyttet en hendelse. Det sementerte historien. Og det er også noe med 

at det tragiske husker vi bedre enn en solskinnshistorie om bier og blomster. Folk i bygdene 

har gjennom generasjoner opplevd at nære familiemedlemmer har druknet, under arbeid, på 

jakt eller på reise. Små barn falt i elva, i brønnen - og så videre. Knapt noen familie gikk fri 

før i tiden. En levde mer i pakt med naturen, og kom fort og ukonsentrert lett i utakt. Og til 

flere personer en hendelse berørte, desto lettere ble det en tradisjonsfortelling ut av det. Vi ser 

i slekts- og gårdsbøker at en enkel drukning er så vidt nevnt. Men er flere med i samme 

drukningsulykken, blir den straks mer omtalt. 

I dette kapitlet skal vi til en slik historie, som i alt sitt vesen måtte overleve. Den hadde alt 

som skulle til. En trengte ikke papir og blyant for at den skulle bli husket. Den har alt, ja til og 

med et snev av moral. Den ble fortalt i en oppdragelseshensikt. Den var på sitt vis noe mer 

enn kun en ”spennende god historie”. Den ble pedagogisk. I vårt moderne språk sier vi ofte 

som forklaring at vedkommende var på feil sted til feil tid. Vår ulykke omhandler igjen dette 

med lettvint lykke, det å la seg friste vel vitende om en viss risiko. Moralsk tender den inn på 

grådighetens lokkemiddel. De det gjaldt skulle ikke krysse en elv på vei hjem, de falt ikke 

ufrivillig uti. De skled ikke, og under fallet havnet i sjøen. Nei, de søkte mot et bestemt mål 

som innebar en stor fare. De ble blinde i sin besettelse. Og de var ikke barn i den forstand. Vi 
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skriver 1828 og når du den gangen var 19 og 24 år, var du voksen. De glemte kun å telle til 

hundre, og begynne sitt resonnement forfra igjen. Vurderingsevnen var der, men de ble besatt. 

Før vi kommer fra Selbu til Ås i Tydal i våre dager, kjører du forbi Tydal kirke nede på 

Aunejordene, og så kommer de bratte bakkene oppover Tydalsvegen (705). Nederst i bakken 

ligger Tydal museum, og straks ovenfor er Brekka bygdetun, hvor tydalingene utøver 

kulturelle innslag med jevne mellomrom. Mest kjent er trolig ”karolinerspelet”, som går 

tilbake til nyttårshelga (svensk tidsregning) i 1718, hvor general Armfeldts soldater frøs i hjel 

i Tydalsfjellene i et antall av ca. 2 700, pluss ca. 1 000 omkom etter ankomst Sverige av 

kuldeskader, amputeringer etc.. Til sammen døde ca. 3 700 svenske soldater som følge av 

marsjen gjennom Sylane. Til høyre nederst i nevnte bakke ligger Kistafossen i elva Nea.   

 

Det er altså til Kistafossen vi skal i 1828. Men før vi kommer dit skal vi hilse på folket på en 

husmannsplass under gården Brekka. Her bor mor Anne Lisbeth, og hennes seks barn mellom 

6 og 21 år. Anne Lisbeth er 48 år og enke. Mannen Ole Larsen Løvøen døde for fire år siden. 

Livet ble ikke så enkelt for husmannsfamilien. Og det skulle bli verre. Det er søndag 13. juli 

og de gjør seg klare til den obligatoriske turen til gudstjenesten i Tydal kirke. De romsterte 

noe fælt, og det var vel ikke sikkert at motiveringen var så stor for dagens kirketur,  

i alle fall ikke hos sønnen Lars. Han hadde faktisk andre planer for dagen, og så nok på 

kirkebesøket som en forsinkelse og plage. Trøsten for Lars og de andre ungene var at turen 

ikke var så lang, de var tross alt for naboer å regne til selve kirken. Verre var det nok for de 

som kom fra oppi Stugudalen. Familien besto av ungene Maren på 21. Hun ble senere gift 

Kistafossens nåværende nordlige utløp, med lite vassføring 



med Ole Olsen Aune (1804-1887) fra Bortstugu. De ryddet seg husmannsplassen Aunefetten. 

Så var det nevnte Lars på 19 år, Beret på 17 og Lovise på 14. Hun ble gift med Einar 

Ingebrigtsen Løvøen (1807-1877) fra Løvøen, hvor de overtok bygselen. Og til slutt var det 

Hans på 10 år, som utvandret til Amerika i 1857 og lille Berte på 7 år. Hun ble gift med Lars 

Larsen Henmo (1830-1908) fra Henmo vestre. De slo seg ned på Langmyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mor Anne Lisbeth ga sine ordrer og henviste til at det trolig ville bli mer nedbør, som om det 

ikke hadde kommet nok de siste dagene. Store nedbørsmengder, kombinert med varme og 

snøsmelting den siste uken, hadde ført til at Nea gikk stor og kraftig og det var flom lengre 

nedover i dalen. ”Kanskje blir det torden også,” sa hun mens hun knyttet de slitte skoene på 

lille Berte. Skoene hadde gått i arv, og var mest hvite blitt av slitasjen. Skyene som ga mor 

Anne Lisbeth en form for værmelding var begynte å bli mørke, der de bygde seg opp bak 

Henvola. Bak huset skreik plutselig en korp til. Anne Lisbeth skvatt, korpen var sjelden så 

lavt nede i bygda. Hun likte det dårlig - var det et varsel?     

 

På Åslien gjorde samtidig Anders Lian seg klar til å gå til kirken. Han var 24 år og forlovet 

med Beret fra Brekka, nevnt overfor, altså søster til utålmodige Lars. De tre hadde alle vært i 

lag hele lørdagskvelden. Nå skulle Anders bare få unna den eviglange kjedelige 

gudstjenesten, så skulle de tre møtes på nytt. Han tittet bort på noen lange stranger han hadde 

gjort klar kvelden før. De skulle han ta med og gjemme litt bortenfor kirka. Han tenkte på 

Dagens nedre nordlige utløp til venstre og sørlige til høyre, ikke lengre slik det en gang var….. 



Beret. Han var begeistret for henne. De hadde som normal prosedyre var, kunngjort sin 

forlovelse. Og som de fleste på den tiden så de på ekteskapet som en livsforsikring. De hadde 

derfor diskutert hvordan bryllupet skulle bli. Og planene for fremtiden hadde Anders absolutt 

klare. Det som hadde startet som en drøm, var mest blitt en besettelse. Denne søndagen skulle 

forandre hans liv. Han så virkelig lyst på livet i det han ruslet mot kirken. Han stanset brått 

opp og lyttet. Var det "Tor med hammeren" han hørte i det fjerne? Var det et godt eller dårlig 

tegn å høre gudene når en var på vei til sin gud? Anders flirte litt for seg selv, folk var så 

opptatt av varsler. Han trodde ikke på slikt. Lite ante han at han selv mest var i en beruselse 

gjennom sin egen drøm om et bedre liv, og han var raskt tilbake i tankene vedrørende dagens 

gjøremål, for ikke å si ekspedisjon, som hadde sin bakgrunn i følgende:          

 

I hele sin oppvekst hadde Anders og Lars begge hørt et sagn om en gjerrigknark av en mann i 

Tydal som hadde gjemt unna sølvet sitt, og det vissnok på Brekkholmen ute i Nea, nærmere 

bestemt der de kalte det Brekkhølen. For ikke lenge siden hadde de sett det blinke i noe ute på 

holmen. Brekkhølen ligger rett opp for Kistafossen, hvor elveløpet tar hver sin vei på siden av 

en større holme, før vannet kaster seg utfor den store fossen. Dette sagnet hadde fortryllet de 

to guttene fra hver sin husmannsplass. Rask rikdom var ikke å forakte. Nå gjaldt det bare å 

komme seg ut på holmen. Selve Brekkhølen er omgitt av bratte og glatte bergvegger, men det 

kunne være en mulighet å la seg gli inntil holmen og legge bi ovenfra der Nea roer seg litt 

ned.       

 

Dagen før kirkegang, altså lørdagskvelden, hadde Anders og Lars derfor tatt seg ned til 

elvebredden nedenfor Brekka. Med seg hadde de nok mindre plank og utstyr til å binde 

sammen en flåte. Sammen med dem var den 17-årige Beret, forloveden til Anders og søster til 

Lars. Hvorfor hun var med er usikkert. Rett nok tilhørte hun ”familien”, men dette var ikke 



noe for ei jente, hvis da ikke hun ble tatt med i den hensikt å passe flåten når de nådde over til 

holmen? Muligens hadde de hammer og spiker også, da hammerslag synes å ha tiltrukket en 

nysgjerrig mindre guttunge. Han ble nok regelrett jaget unna. 

 

Søndag etter gudstjeneste samlet folk seg på kirkebakken for å høre nytt, bli informert og få 

med seg litt nødvendig sladder også. Stunden på kirkebakken var viktig, vel så viktig som 

selve gudstjenesten. Men for Anders, Lars og Beret var det andre ting som var viktigere. Kort 

tid etterpå er de ved elvebredden hvor de hadde lagret flåten. Nå var det om å gjøre å få den 

godt ut i elva, forbi den innerste strømmen – men ikke bort til den ytre. Komme seg 

midtstrøms og unngå de to ledene som ble stadig striere grunnet dragsuget fra fossen 

nedenfor. Men Nea var stor den søndagen, og tradisjonsfortellingen tilsier at den vokste seg 

ytterligere og i rekordfart da det satte inn med uvær, kraftig regn, blåst og tordenvær.    

 

Så hva som hendte der og da vet ingen. Selv om de to guttene var store og sterke, var nok 

strømmen sterkere enn de to til sammen. Kanskje mistet de stakene? Eller hadde de kommet 

seg utpå holmen, men hadde ikke tenkt på hjemturen og motstrøms. Hva med Beret? Klarte 

ikke hun å holde på flåten, mistet hun repet, og de måtte svømme til land. Neppe, det ville de 

trolig ikke våge - alle tre samtidig. Da ville de ha blitt på holmen til hjelp kom. 

Sannsynligheten er stor for at de regelrett undervurderte strømmen, og elva skyllet dem raskt 

og nådeløst utfor Kistafossen, hvor de ble slått i svime og druknet. Johanna Marie Østby (85) 

skildrer deres siste sekunder så godt i en mindre artikkel i ”Jul i Nedalen 2002”, hvor hun 

skriver: ”Drømmen om rikdom og et bedre liv ble endret til en nådeløs kamp mot 

vannmassene – en kamp ungdommene var dømt til å tape…”.    

 

Det er lite trolig at ungdommene ble savnet før langt utpå kvelden – for ikke å si natta. En var 

tidlig selvstendig og klarte seg på alle vis, noen ganger kom de ikke engang hjem før dagen 

derpå. Men så var det denne gutten, dette vitnet. Hva han fortalte satte i gang leting. Dagen 

derpå, mandag, ble det foretatt sokning. Ingen ble funnet. Noen dager senere fant de Anders 

og Lars. Beret ble aldri funnet. Og slik ender vel historien om tre ungdommer som lot seg 

friste av lett rikdom, fremkommet gjennom et sagn om en sølvskatt gjemt av en gjerrig 

person. Naivt ja, men ikke verre enn andre tilfeller fra husmannstiden, fra folk som levde 

under fattige kår. Drømmen kan du aldri ta fra noen. 

 

Det er flere slektninger i vårt nærområdet av de som druknet, men jeg lar to personer 

representere dem alle på følgende vis. Mor og far til Lars og Beret som druknet er 

3xtippoldeforeldre til brødrene Ole Einar Aashaug i Selbu og Leif Arne Aashaug i Tydal.  

 

              Ole Einar Aashaug                                                           Leif Arne Aashaug 



Tydalsnavnet henspeiler seg nok på øverste delen av dalføret: den store, svelle opp, "Dalen 

som vokser seg stor/høg”, hvor en har relasjon til det gamle ordet "Pjód" = folk. Underforstått 

"folket som bor der dalen svuller opp". Nea kommer av Nidr, som er gammelnorsk for "ned" 

(nedover) eller  bare "nid": strømme, flyte. I overført betydning blir vel alt dette: "elva som 

ligg lågt nede". Enkelte mener også at navnet er beslektet med "nidwa" som betyr "rust" eller 

fra latin: nitere = skinne: "den skinnende elva".  Mens andre blander inn det nyislandske 

"nidur" = "brusende": "den brusende elva". Kistafossen har navnet sitt fra "tømmerkiste", som 

var en gammel betegnelse på den måten de bygde en demning på. 

 

I 1917 begynte Trondheim E-verk å planlegge utnyttelse av hele Neavassdraget til 

kraftutbygging. Selve byggingen ble påbegynt under 2. verdenskrig med reguleringen av 

Stugusjøen og Essandsjøen. Etter krigen bygde E-verket Sylsjødammen og derigjennom 

skapte en ny kunstig sjø: Sylsjøen. I 1960 ble Nea kraftstasjon tatt i bruk som den første i 

rekken av flere. I tidligere tider var det en del gruvedrift i Tydal, som faktisk sysselsette hver 

femte innbygger. Mange tjente godt på den sju mil lange turen til/fra Hyttbakken i Selbu. 

Ellers ble det bra inntekter på forsyningsvirksomhet, men det gikk kraftig ut over furuskogen 

øverst i Tydal. Tydal hadde også sin egen smeltehytte mellom 1779 og 1801. Den ble bygd av 

Selbu kobberverk. Ut over det ble også Tydal trukket inn i virksomheten på Røros.  

 

Kistafossen stod ferdig i 1949, etter at den først ble planlagt så langt tilbake som i 1913. De 

fire eldste kraftverk i landet ble utbygd i perioden 1885-1901. Årsaken til at det tok sin tid i 

Tydal var naturligvis dårlige tider, dårlig økonomi. Kistafossen kostet i overkant av en million 

kroner, hvilket er mangfoldige millioner i dag. Fossen hadde en fallhøyde på 23 meter. Hele 

Tydal ble forsynt med strøm i 1951. Kistafossen var i drift til 1960. I 1985 ble den et museum. 

Kistafossen tiltrakk seg campingturister og andre besøkende. Nå er opplevelsesverdien borte. 

Men området tilknyttet Kistafossen, Tydal museum og Brekka bygdetun er virkelig verd et 

besøk med mye informativ historie.  

 

Og så til slutt var det skeptikerne. Vi har vel alle lest 

om lignende hendelser, som den ved Kistafossen, 

men da ofte uten tilknyttede navn og tidsfaktor. Der 

var det også ett vitne. Noen må i dramatiske 

hendelser overleve, ellers ville ikke historien blitt til. 

Derfor er det mange historier som kun blir ”ei soge”. 

Hendelsen ved Kistafossen i Tydal i 1828 er derimot 

sann og tilstrekkelig dokumentert, men den har en 

svakhet som skeptikerne ofte griper fatt i. Hvorfor er 

ikke vitnet (guttungen) navngitt og dermed overlevd 

som navngitt i tradisjonsfortellingen på linje med de 

andre nede ved flåten? Skjønt den dyktige Odd 

Svelmoe har en mistanke om hvem gutten var, en 14-

åring den gangen og en fjern slektning av Odd fra en 

av Svellmoengårdene. Og en kan drukne uten å ha en 

sølvskatt som lokkemiddel. Hvorfor skulle de tre 

prektige ungdommene fortelle en liten rakkerunge at 

de skulle på skattejakt? Og er det ikke slik at 

gjennom uendelige tider har mange sagn blitt testet 

ut et utall ganger av lykkejegere. Hvorfor skulle 

disse tre være de første - så sant da at denne 
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   Odd Svelmoe, en dyktig historieforteller                              



gjerrigknarken ikke nettopp hadde plassert sølvet sitt der ute på holmen. Men da ville vel hans 

navn også ha fremkommet i den videre tradisjonsfortellingen?  

 

La ikke dette ta vekk brodden av historien, vi trenger slike settinger. Hendelsen er så tragisk i 

seg selv at den ville ha overlevd også uten sølvskatten. Ungdommer, flåter og ønske om å 

komme ut på en holme har alltid ligget der gjennom alle tider. Det som tilsier at det var en 

sølvskatt innblandet, er det faktum at tydalingene er jordnære og kloke. Rett nok kan ønske 

om lettvint rikdom gjøre deg blind og korttenkt. Men ungdommene var faktisk voksne og 

skjønte selvsagt faren med strømmen og fossen. Hvorfor ta denne sjansen dersom det var kun 

et ønske om å komme til holmen ….. noe ekstra må ha tiltrukket dem og sperret logikken og 

fornuften, - kanskje en sølvskatt! Vel, skeptikerne får alltid vann på møllen uansett. De 

prektige tydalingene tok seg bokstavelig talt vann over hodet, dessverre. 

 

  

 


