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A b s  t r a  c t. On August 14th, 1953, at 2.30 p.m. a castrophe struck some 
farms of Xedre Helland, Modalen, Hordaland fylke (county). 

The proceedings were the following: 
l. A piece of rock, estimated to 24 000 tons, fell vertically about 200 m 

and hit a rock-strewn slope. The slope was about 30°. 
2. Immediately the talus began to move, and 300 000 tons were pushed 

forward, covering 45 000 m2 of cultivated land, situated on a large terrace. 
T1YO farms got their houses crashed, but no person was injured. 

3. This talus dammed the brook that used to drain the terrace, and in 
rainy weather a lake covers large parts of cultivated land. 

4. The water of this lake, having no drain, sunk into the deeper parts of 
the terrace, soaked the fine sand, and caused small landslips along the edges 
of the terrace. 

This is a very unique accumulation of accidents, but it may happen again 
in narrow valleys in mountaineous regions. 

14. august 1953 kl. ca. 14 Yz falt en fjell blokk ned fra Storfjellet 
nord for nedre Helland i Modalen herred, Hordaland fylke. Da kata
strofen foregikk ved høylys dag, var alle mennesker på stedet vitne 
til den. For undersøkelsene og for denne fremstilling var det særlig 
verdifullt at topograf ved Norges Geografiske Oppmåling, kaptein 
HJ. SKAAR, var blant disse øyenvitner. Han skrev ned en beretning, 
og han målte straks opp rasets dimensjoner. Han har dessuten tegnet 
et kart over stedet i l : 15 000, med ekvidistanse l O m (fig. 2), slik 
at det på dette grunnlag lot seg tegne et nøyaktig profil over rasstedet 
(fig. 3). Jeg vil få takke kaptein HJ. SKAAR på det beste for hans 
interesserte medarbeiderskap. 
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Fig. l. Det skraverte felt viser området for detaljkartet 

fra ras-stedet ved Helland i Modalen (fig. 2). 

Situasjonen er vist på fig. l. Den trange Mofjord, 4 km lang og 
5-700 m bred, står i sydvest gjennom Mostrømmen i forbindelse 

med Osterfjorden. Fra fjordbunnen i nordøst ved Mo og Otterstad 
skjærer Modalen seg inn i fjellmassene. 5 kilometers vei opp i dalen 
ligger gården nedre Helland med 6 bruk på en terrasseflate, ca. 50  m 
o.h. Terrassen har ca. 500 mål jord, hvorav særlig de langs fjellsiden 

har et bra jorddekke. Terrassen er for det meste overdekket , så dens 
bygning i detalj er ikke kjent. Men etter leilighetsvise snitt kan man 

slutte at den høyest oppe vesentlig har hardpakket, noe rustfarget 

grus med nevestor stein. Nedover blir materialet finere , og langs 

elven er det observert fin sand, pussesand. Terrassen ble før raset 

drenert ved en flombekk, som hadde gravd seg et ca. 10m dypt far i 
sydlig retning. Hele terrassens overflate heller svakt mot bekkefaret, 

slik at den er høyest mot elven i syd. 

Fjellsiden i nord for terrassen er først kledd m2d storsteinet ur, 

med helningsvinkel omking 30°, eller 2: l. På rasstedet gikk uren 
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Fig. 2. Kart over omradet ved nedre Helland. Inntegnet utbredelsen av raset 
og posisjonen av profilet (fig. 3). Tallene i parentes er bruksnummere. 

opp til 328 m o. h., eller 180m over terrassen. Derfra står det en 

henimot loddrett fjellvegg til 524 m o. h .  Disse tallene gjelder bare 

for selve rasstedet. Lenger østover rekker ikke uren så langt opp. 

lengst i øst er det et parti som kalles <<Storstovo1>. Her heller fjellet 

utm·er uren, så man står tørt i regnvær. Fjellsiden har en ganske 

frisk bruddflate, så her har et fjellparti falt ut forholdsvis nylig. Hele 

uren langs nordsiden av terrassen er selvsagt materiale som er falt 
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Fig. 3. Profil gjennom ras-stedet Storfjellet-2\Ioelvi. 
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ned fra fjellsiden. Det er ikke avrundete moreneblokker i den, men 

bare skarpkantete ur-blokker. Det var på sine steder meget vege

tasjon i uren, så det var ikke så lite jord mellom steinene. 

I påsken 1953 gikk det et mindre ras fra Storfjellet. På den tiden 

var det avvekslende tøvær og frost. Omkring midten av august var 

det varmt om dagen og forholdsvis kjølig om natten, så det var en 

ganske stor temperaturforskjell i løpet av et døgn. Natten til 14. 

august og utover formiddagen falt det stadig steinblokker fra Stor
fjellet ned i uren, og kl. 14 }2 kom så den store stein blokken styrtende. 
Den falt i praktisk talt fritt fall nedover i uren med et øredøvende 

brak, og deretter ble hele uren innhyllet i en sky av gråhvit steinrøyk. 
Først da den hadde lagt seg, kunne man få øye på skadens omfang. 

SKAAR målte bruddflatens høyde til 4 8  m, og beregnet vekten av 

blokken til 24 000 tonn. Da denne slo ned i uren, satte den uren i beve

gelse nedover, og en masse stein og jord skred utover terrassen, 

trengte 200 m frem på den, fylte bekkefaret som går på tvers a\' 

rasets retning, og dekket 4 5  mål jord. Dekket av ur på terrassen var 

mellom 5 og 10 meter høyt, og omkring 200 meter bredt. Hele dekket 

er meget skarpt begrenset. På de fleste steder reiste dekket seg bratt 

opp fra terrasseflaten, og de stein som var kommet utenfor var 

neppe større enn et mannsløft. Det var slike som var slått av de større 

blokkene når de støtte mot hverandre i fallet. Kaptein SKAAR har 

beregnet vekten av blokken til 24 000 tonn, og den fremskjøvne mas-
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Fig. 4. Raset i Modalen 13. august 1953 sett fra bruk nr. 4 

på gården nedre Helland. 
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sen til 300 000 tonn. D.v.s. den fremskjøvne massen er ca. 12 ganger 
så stor som den blokken som falt ned. 

Det var et stort hell i uhellet at ingen menn�sker ble skadd. På 
et bruk, nr. 5, strøk samtlige hus med, på bruk nr. 2 strøk vånings
huset med. Raset stoppet temmelig nær husene på bruk nr. 4. I 
tillegg til husene med innbo kom så verdien av den ødelagte jord, 
likesom gårdveien og telefonlinjen ble ødelagt. At ingen mennesker 
forulykket skyldtes at praktisk talt alle arbeidet i fri luft. Bare en 
kvinne var inne i et av de husene som strøk med, og hun kom seg ut. 
Noen kreaturer gikk i tjor og beitet. To av dem ble drept. Skaden 

ble i første hånd taksert til kr. 380 000,-. 

Husene var blitt ødelagt på den måten at de undre delene var mer 
eller mindre knust. De øvre delene, med takene, så flere steder ut 
som om de hadde seilt fremover på skredet, og var stillet skjevt eller 
veltet over. Men det var forbausende hvor lite taksteinene var knust. 
Det var mange hele vindusrammer, til dels med hele ruter i. 

Hele høsten og vinteren kom det stadig mindre ras fra Storfjellet, 
og dessuten forårsaket raset selvsagt forstyrrelser i de hydrologiske 
forhold, så jord og slam rett som det var ble skyllet nedover uren. 

Når uren kunne gli ut slik som den gjorde, kom det selvsagt av 
at den lå på en så bratt fjellskråning. Men det kan vel også ha spilt 
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en rolle at finmaterialet, jorden, mellom steinene var bløt og virket 
som smurnmg. 

Det er ganske klart, både etter erfaringene fra dette raset og fra 
forholdene i Storstovo, at det kan komme flere liknende ras i frem
tiden, enten samme sted eller ved siden av. Det kan derfor ikke bli 
tale om å la noen bo så nær fjellsiden. Både bruk nr. 5, som fikk alle 
sine hus ødelagt, og bruk nr. 2, som fikk noen ødelagt, må bygge opp 
igjen på andre steder. Men et tredje bruk, nr. 6, har også sine hus 
så utsatt at de ikke bør beboes, og det er heller ikke særlig tillokkende 
å bo på det fjerde bruk, der hvor raset stoppet like innpå husene. 

A rydde de ødelagte 45 mål jord igjen vil bli et slikt kjempearbeid at 
det ikke er å tenke på. Det var heller ikke hensiktsmessig å legge ny vei 
gjennom rasmassene. Når husene på fire bruk ble flyttet, kom den 
gamle veilinje ikke til å være så praktisk, og en ny gårdsvei ble anlagt. 

Det spennende var om vannet kunne sige gjennom raset og følge 
det gamle bekkefaret. Det viste seg ved første alvorlige regnvær at 
rasmassene er praktisk talt tette. Det dannet seg en svær sjø bak 
raset, og denne sjøen strakte seg så langt nordover at kjellerne på et 
femte bruk, nr. l, sto under vann. Dermed var det bare ett av de 
seks bruk som ikke ble berørt av katastrofen, bruk nr. 3, som ligger 
sydligst på terrassen. 

A sprenge et avløp gjennom raset langs det gamle bekkefaret kunne 
selvsagt la seg gjøre, selv om det ble kostbart. Men et slikt avløp, 
enten det skulle være en åpen kanal eller et nedgravd rør, ville i høy 
grad være utsatt for å bli beskadiget, tettet igjen av nye ras. Det skal 
ikke så store masser til for å stenge et slikt avløp, og så ville man ha 
vannet inn i kjelleren igjen, foruten at oversvømmelse ville skade 
årsveksten. Det ble da til at man bestemte seg for å grave en kanal 
sydover mot Moelven. Av økonomiske grunner tenkte man først 
ikke å tappe denne sjøen helt ut, idet det ville bli så uforholdsmessig 
dyrt å grave dypt nok til å få alt vann ut. Noen få mål jord fikk man 
heller ofre. Men det viste seg snart at dette resonnementet ikke holdt. 
Vannet fra denne sjøen seg ned i grusen, og bløtet opp den fine san
den i bunnen av terrassen. Det begynte å trenge frem vann flere 
steder i underkanten av terrassen, særlig langs Moelven. Og sanden 
kom selvsagt sammen med vannet. Det var tydelig at det brygget 

opp til utrasninger, og hvis dette fikk fortsette, ville store deler av 
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terrassen stå i fare for å rase ut. Det var da ikke annet å gjøre enn å 

få en tappeledning fra det dypeste punkt av sjøen, stort nok dimen
sjon ert til å hindre enhver oppsamling av vann bak raset. Hvis dette ikke 
ble gjort, måtte man se i øynene at hele terrassen kunne være farlig å bo 

på. En utrasning som demmet opp hovedelven i Modalen kunne dessuten 
medføre uberegnelig risiko for gårder og bosetning nedover dalen. 

Raset i Modalen 14. august 1953 er det eneste eksempel jeg kjenner 

hvor en fjellblokk er falt ned i en ur og har satt i bevegelse en masse 
12 ganger så stor som blokken. Men det er sannsynlig at vi, når vi 
er oppmerksom på forholdet, vil kunne finne vitnesbyrd om liknende 
ras, som det ikke finnes beretninger om. Kaptein SKAAR har således 
pekt på et sted lenger oppe i dalen, hvor noe liknende kan tenkes å ha 
foregått. Jeg siterer fra hans beskrivelse: 

<<Det er en del urd langs n.-sida av Modalen (hoveddalen). De 
fleste steder er den overgrodd av skog og ikke lett å få øye på, men 
Vaulurdi ved Farestveit er tydelig nok tross litt krattskog. Den er 
nær 300 m høy og 350 m bred ved foten. Det er stein fra det bratte 
fjellet Stortungsgavlen ovenfor som har lagt seg til ro der. Men det 
er ikke alle steinsprang som har stanset i urda. På sørsida av elva, 

i haugen mellom Kalsåsen og Farestveit ligger der i dagen et par 
steinblokker, store som middels hus, som tydeligvis ikke kan være 
kommet dit annet steds fra enn fra Stortungsgavlen. De har altså 
rullet tvers over dalen og det spørs om ikke hele haugen er dannet 
på denne måtem. 

Raset i Modalen og ettervirkningene av det hadde altså følgende 
fire faser: 

l. En fjellblokk på 24 000 tonn falt ned i uren under. 
2. Uren, som lå i ca. 30° vinkel, skred ut, og 300 000 tonn ble 

skjøvet frem på terrassen. 
3. Den fremskjøvne massen demmet opp den bekken som dre

nerte terrassen, og det oppstod en stor sjø i regnvær. 
4 .  Vann fra den oppdemte sjøen seg ned i de dypere deler a v  ter

rassen, og ble årsak til utglidninger langs kantene av terrassen. 
Det vil si at vi her fikk presentert på ett brett de fleste av de 

midler naturen bruker for å skade bosetning. Noe liknende kan selv
sagt komme til å hende andre steder. 

Manuskript mottatt 26. apti\ 1954. 


