
1962  Raset i Skjelstadmark 
 

Vi skriver en fredagskveld i 1962, den gangen helga var minst en dag kortere og folk la seg 

om kvelden og stod opp om morgenen. Gikk en på møte, ansamling eller fest - skjedde det 

etter fjøstid og en gikk hjem igjen senest ved midtnatt. I våre dager går folk ut på fest ved 

midnatt, og uka er på tre dager - i den forstand at skal noe skje bør det helst finne sted enten 

tirsdag, onsdag eller torsdag. Lørdag var både arbeidsdag og skoledag på den tiden. Slik var 

nok livet også i den fredlige bygda Skjelstadmark i Hegra. Fredag den 14. september 1962 var 

det et arrangement på Bedehuset, klokken nærmet seg 2200 og folk gjorde seg klare til å gå 

hjem og få seg ei god natts søvn, før et nytt fjøsstell måtte gjøres ved 6-tiden. Ei av de som 

var til stede på Bedehuset var May Edel Hammer. Nå langet hun ut i det klare måneskinnet og 

passerte broa over Gråelva ca. 10 minutter etter klokken 22. I ettertid vet vi at også Guttorm 

Moen passerte broa i samme tidsrommet.  

 

På gården Hoven nedre var de i 

ferd med å gå til ro. Dette var jo 

før TV’n gjorde sitt allmenne 

inntog. En nøyde seg med å lytte 

til radioen, og ellers bestod dagen 

av mye arbeid og lite fritid. En 

tok vare på minuttene. Reidun 

Reberg hadde nettopp lagt seg og 

sovnet. Det hadde vært en hard 

arbeidsdag grunnet pågående 

bygningsarbeide. På soverommet 

stod også sprinkelsenga hvor 

hennes toårige sønn, Alf Magnar 

sov sin trygge søvn. På kjøkkenet 

satt kaill’n, Arne Reberg, og lyttet til værmeldingen sammen med den 17-årige dattera 

Johanne. Hun skulle begynne på Bakketun folkehøgskole den høsten. I utgangspunktet var 

kvelden som vanlig. Mens statsmeteorologen messet om ”dalstrøkene innafor” tenkte Arne 

litt på at arbeidet med uthuset som snekker Petter Vinge utførte, var snart ferdig, og lånet han 

hadde anskaffet lå trygt og sikkert i et skap i stua. Alt var under kontroll. Rebergfamilien 

hadde den sommeren påkostet bygningsmasse for kr 30 000.- som nok var mer enn ei årslønn 

på den tiden. 

 

Langt nede i Gråelva holdt tre ungdommer på å rekognosere. De hadde tenkt å fiske litt i det 

vekslende måneskinnet. Hadde de ikke sett lysene fra de ulike gårdene oppover dalen, ville de 

trodd det var lyse dagen. Kvelden var litt trolsk. De snakket muligens om noen underlige 

smell, mest som dunk - i bygda tidligere på dagen. Nå la de merke til at Gråelva virkelig levde 

opp til sitt navn. Ikke bare hadde den steget mye, som i og for seg var ventet etter det kraftige 

regnværet de siste dagene, men at den var så grå og leiret - overrakset, og noe fiske ville det 

ikke bli. Plutselig sanser de at ikke alt er som det skal. Denne merkverdige følelsen som 

heldigvis varsler oss av og til. De skjønte ikke noe med det samme, men så ser de at lysene i 

bygda ble borte. Et kraftig sus oppstår, og de legger på sprang oppover til nærmeste gård. De 

skjønte nok ikke hva som var på ferde. Da de kommer opp i bakken, snur de seg og ser at 

stedet de nettopp stod på var borte. Hele dalbunnen var i bevegelse. Deler av leirmassene 

hadde noen minutter tidligere tatt med seg broa som May Edel Hammer og Guttorm Moen  

hadde gått på noen sekunder tidligere. Fra avisene heter det seg at en mann som hørte rop om 

Hoven nedre 

Hans Olav Løkken 

Stjørdal 

www.historiefortelleren.no 

 

http://www.historiefortelleren.no/


hjelp, beveget seg over ei anna bro. Den raste sammen under bena på ham. ”Bare flaks”, skrev 

Adresseavisen. 

 

På Hoven nedre skjer alt nå veldig fort. Reidun våkner brått fra sin døs, skjønner ingenting – 

annet enn at noe er i bevegelse. Hun hører lille Alf Magnar skrike. Så kjenner hun en intens 

smerte, og ser at hun har skåret seg nedover låret. Nå er hun ved vinduet som er i ferd med å 

knekke sammen. Hun tenker på Alf Magnar, trolig skrek hun ut navnet, men registrerer ikke 

noe mer før hun mest griper fatt i sin mann. Hvor kom han fra? Hvor er Alf Magnar? Arne og 

Johanne hører et kraftig sus, så et smell og veggen forsvinner. De får ikke tid til å tenke på 

hva og hvorfor. De mest bare seiler av sted. Brått er de tre, Reidun klamrer seg fast i Arne. De 

fikk ikke tid til å bli redde med det samme. Det var så uvirkelig. Høyere makter ville det slik 

at de havnet på et torvflak. De holdt seg fast og ble med nedover dalen, på linje med folk som 

lar seg drive nedover elvestryk på ei flåte. Etter 1 ½ km blir farten mindre, de stanser nesten 

opp, glir litt igjen, stanser opp – siger litt hit og dit på massene som stadig presses av mer 

tilsig etter hvert som en slags demning bygges opp. Reidun veksler mellom fortvilelse, redsel 

og tankene på lille Alf Magnar.  

 

 

Hans Lund har på dette tidspunktet hørt smellet og larmen fra jordraset. Han var nærmeste 

nabo. ”Jeg kjente det på meg”, sa han til pressen senere, ”….det måtte ha vært et ras……”. 

Han løp ut og nedover for å forsøke å orientere seg i det dunkle mørket. Nede i dalen hørte 

han hjerteskjærende skrik. Hans bange anelser ble bekreftet da han plutselig stod på raskanten 

og så ned i den dype avgrunnen. Familien Reberg satt langt der nedenfor, ute i et leirhav på en 

øde øy. Etter hvert skjønte de at hjelpa var underveis da de hørte stemmer innefra land. Men 

hvordan skulle noen kunne ta seg hit ut? Folk hadde nå kommet til, alle hadde sine forslag, 

råd og ideer. Lensmann Nilsen og hans folk ledet arbeidet. Hjelpemannskaper kom til fra 

Værnes. Helikopter var selvsagt det første de tenkte på da de skjønte at det var folk der ute i 

massene. Men de jobbet mot tiden. Fra torvflaket fikk Arne Reberg gjort redningsmannskapet 

oppmerksomme på at øya krympet inn. Presset fra massene og stadige vannstrømninger sneiet 

torvkantene og vasket vekk jord, slik at arealet minket drastisk. Familien Reberg befant seg 

ute i massene i ca. to timer. Omsider stanset massene, noen på land fikk lagt ut planker og 

stiger. Reidun forteller meg hvor mørkt det var til å begynne med, i det raset gikk. Men etter 

Reidun speidet hele tiden etter gutten sin...... 



hvert ble det mer og mer måneskinn. Likevel kan hun ikke i dag erindre ansikter hos 

redningsmannskapet. Disse ble totalt blokkerte,  på netthinnen satt selvsagt Alf Magnar. Da 

de forlot sin redningsøy var den trolig ikke større enn et par kvadratmeter. Det var altså i siste 

liten.     

 

Like etter at raset hadde gått, kom Aksel Reberg, sønn av Johan Reberg på Hoven østre, 

springende til Harald Hoven (34). Harald forsøkte straks å alarmere lensmannen, men allerede 

da var telefonforbindelsen brutt. Aksel løp videre for å varsle. Harald tok deretter varebilen og 

kjørte nedover mot gården. Veien gjør her en s-sving, og da han rundet den nederste kurven så 

han naboen Petter Hoven (51) komme springende og fortalte at et ras var gått. Harald rygget 

ca. 40 meter, og fikk snudd bilen etter at Petter hadde fjernet et elektrisk gjerde. Da Petter 

satte seg inn og de var klare til å kjøre, falt plutselig bilen ca. 20 meter rett ned. De var tatt av 

raset. Hvilke tanker som da fór igjennom hodene på Hovenkarene, er ikke lett å si i ettertid. 

Petter har siden fortalt at hans tanker likevel raskt gikk til sine 12 barn. Hvordan skulle 

familien klare seg dersom han falt fra? - De måtte først konsentrere seg om å komme ut av 

bilen. Bilen hadde nå lagt seg på høyre siden, og de måtte begge to forsøke å krabbe ut på 

rattsiden. Harald forsøkte å gripe fatt i ei lommelykte, men mislyktes. Men han fikk tak i en 

kjetting, som de senere brukte å holde i for ikke å komme bort fra hverandre.  

 

 

 

De kom seg omsider klar av bilen og ut på ei lita torv som fløt nedover. Litt nedenfor fikk de 

se driftsbygningen fra Hoven som var tatt av raset. Den raste sammen og kom drivende mot 

dem i en vinkel som så ut som den ville treffe torva de satt på, men heldigvis gikk den klar i 

siste liten. Samtidig kom de seg vekk fra torva og over i et tre med stor rot på. De ble med ca. 

en kilometer nedover. Da avtok farten på raset, og de så en mulighet til å komme seg over på 

ei lita øy med to-tre grantre på. Her ble de sittende i spenning og vente. Måneskinnet formet 

terrenget om til et månelandskap. Det hele var som en kombinasjon mellom en drøm og et 

mareritt. Det tok ca. 1 ½ time før de hørte hjelpa kom. Fra sin lille øy hørte de lyder som fra 

en mitraljøse. Dette var lyder som oppstod da gnister knitret fra ledninger i fall straks før alt 

lys i bygda gikk. Det var ca. 50 m leirmasse på begge sider, og de skjønte raskt at det ville bli 

 

          Hovenkarene klamret seg fast på ei øy i raset 



umulig å benytte tau - så flytende som massene var. I utgangspunktet var det nettopp det 

faktum at de satt i en bil – som reddet dem da raset gikk. Senere var det måneskinnet som 

berget dem. De ble funnet av personer som var på leting. Etter hvert ble det hentet planker og 

stiger som ble lagt ut som primitive landganger. Hadde det regnet slik som dagen før, ville de 

ikke hatt muligheter. 

 

Hovedraset kom etter hvert til ro ved totiden. Mindre utsklidninger i raskantene forekom 

stadig, og ga varsel om hvor utrygge omgivelsene fortsatt var. Men letingen etter lille Alf 

Magnar måtte selvsagt likevel finne sted. Hjelpemannskap kom seg ut til det som var igjen av 

bygningen fra Hoven nedre. De hogg seg inn igjennom veggene i våningshuset for om mulig 

å finne barnet. Utpå dagen da det lysnet, kom helikopter fra Ørland og sveipet over hele 

raseområdet. Etter hvert som timene gikk, svant håpet om å finne 2-åringen. Men all erfaring 

fra historien har vist at slike smårollinger kan overleve det meste, så her var ikke håpet borte 

før det motsatte kunne bevises. Og skjelstadmarkingene er ikke et ”folkeslag” som gir opp. 

Men det skulle gå ytterligere et døgn før Alf Magnar ble funnet, ca. 100 m ovenfor stedet hvor 

foreldrene ble reddet. Det var den 18-årige Per Sætran som fant han. Per hadde tatt på seg 

hoppski og beveget seg med livet som innsats ut i massene. Både han og andre hadde trolig 

gått forbi guttungen, som var totalt kamuflert av leirmassene. Per fant den omkomne 

toåringen ved 1230-tiden søndag. "Du skjønner det - jeg kunne ikke stå stille ", sier Per en dag 

han tok meg med til rasstedet - " da jeg fant gutten og vurderte hvordan jeg skulle løfte han 

opp og få ham med meg, stod jeg heller ikke stille, men gikk i ring."  

 

 

Reidun og Arne hadde miste alt, absolutt alt. Menneskelig, i dobbelt forstand hadde de 

opplevd det verste et menneske kan gjennomgå, nemlig det å miste sin egen unge. Det 

materiell skulle de nok klare på et vis, men tapet av et barn er noe ingen klarer å komme ut av. 

Per Sætran bringer gutten i land 



Et tidsskille, en menneskelig forvandling av personlighet, krefter som kan rive en selv i 

stykker sakte, men sikkert. Etter at det menneskelig var avklart, gikk enkelte tanker på det 

materielle – av underordnet art, selvsagt, men dog. Familien Reberg hadde investert mye i den 

vakre og velstelte gården. Blant annet hadde de tatt opp et lån på kr 15 000 for å sluttføre 

enkelte utbedringer og nyetableringer. Disse pengene hadde Arne nettopp fått utbetalt, cash – 

slik det var vanlig på den tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse hadde han lagt i en konvolutt i et skap inne i stua, hvor han hadde sine verdisaker. Tross 

omstendighetene, ville vel ethvert fornuftig menneske starte letingen etter disse verdiene. Det 

ble også gjort, uten resultater. Mange mente at det ikke ville være mulig å finne pengene, da 

alt syntes som å være totalt begravd av massene, slik mesteparten av bygningene, redskapene 

og traktoren ble. Men så var det troen på høyere makter eller skjulte evner. Det ble tatt 

kontakt med Inga Thamnes på Brekken ved Røros. Hun var på 60-tallet ansett for å være en 

av de fremste ”synske” i landet, i lag med Marcello Haugen. Noen trakk sikkert på 

smilebåndet da Inga Thamnes kunne fortelle at pengene lå ca. 200 m ovenfor stedet der 

sønnen Alf Magnar ble funnet, og ca. en meter under leirmassene. De måtte bare prøve. Per 

Lund, Johan Hofstad og Olav Kleven tok seg utover til det de mente var stedet Inga hadde 

utpekt. Det så håpløst ut, men de øynet en mulighet da de merket at massene her var litt 

tørrere. Etter litt graving støttet de på det som med stor sannsynlighet var skapet hvor etter 

sigende Arne Reberg hadde oppbevart pengene. Det var totalt knust og maltraktert. Her kunne 

da ikke noe være berget. Men brått fant Johan Hofstad ei mappe og noen konvolutter. Og der 

var blant annet pengene! Et lite lyspunkt i en ufattelig tragedie. Nå var det ikke noen som 

trakk på smilbåndet av Inga Thamnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Per Sætran først på 60-tallet                            Per Sætran 21. juni 2012 

Uklare bilder av Arne Reberg og lille Alf Magnar fra 1962 - 

de eneste bilder som finnes, alt forsvant i raset 

Reidun Reberg 17. april 2012 



To millioner kubikkmeter leirmasser hadde flommet nedover Rømodalen og tok med seg 120 

mål dyrka jord, veier, broer, telefon- og kraftlinjer. Tre broer gikk med i raset, den ene ganske 

så ny (over Råelva) til en sum av 80 000 kroner. Det hele kunne nok fått enda større og 

skjebnesvangre følger, men det synes som fjellgrunnen ved Hoven på en måte stanset raset. 

Som under det store Verdalsraset i 1893, da Follobekken grov seg ned, forsvant og 

underminerte grunnen, var det nok Gråelva og enkelte sidebekker som gjorde det samme i 

Skjelstadmark. Dagen før Verdalsraset gikk, var det flere som bemerket hvor grå, tung og full 

av leire Verdalselva var blitt. Signalene ble ignorert. Hvem kunne vel gjette seg til hva som 

var på gang? Slik var det faktisk også i Skjelstadmark utover fredagen. I etterpåklokskapens 

atmosfære var det som tidligere nevnt noen i Skjeldstadmark som mente de hørte flere drønn. 

Hadde de inspiserte Gråelva ville de kanskje ha oppdaget hvor tung den gikk av leire, slik de 

tre ungdommene observerte straks før helvete tok løs. Enkelte eksperter mente at raset 

kanskje begynte akkurat der Skarsjøbekken møter en bekk fra Hovskogen. Lenger nede i 

Rømodalen renner Frigårdsbekken sammen med Råelva og derfra heter elva Gråelva. 

 

Fra vår egen tid husker vi nok også raset i Rissa den 29. april 1978, mest fordi det var første 

gangen i verdenshistorien at et så stort ras ble filmet. En person omkom den gangen. Tre år 

tidligere enn Rømoraset, gikk et ras den 14. april 1959 i Overhalla i Namdalen, hvor de to 

Furregårdene forsvant og ei kvinne mistet livet. Det har nok vært flere ras i Stjørdalen, siden 

navn som Lerfald og Leirfall finnes. Kylloraset den 21.desember 1686 krevde 7 menneskeliv. 

Visstnok var det kun mannen på gården som overlevde da han var kirkeklokker og befant seg 

i kirka da raset gikk. Tillerraset i 1816 krevde 15 ofre. Og dersom en går tilbake til 

Skjelstadmark gikk det såkalte Børstadraset den 18. august 1893. Det begynte trolig ved 

Møset og var omlag 650 m langt og på det bredeste ca. 450 m. Ingen omkom. Og vi kommer 

selvsagt ikke utenom Verdalraset den 19. mai 1893, som trolig er det raset som har krevd nest 

mest menneskeliv her i landet - da 116 omkom (112 i selve raset + fire senere). Dessverre har 

Trøndelag også rekorden. Den 14. september 1345 (merk datoen) gikk det som senere ble 

hetende Gauldalsraset, som foldet seg ut nedover Horg og Melhus og dannet en 14 km lang 

innsjø av leire. Overalt på internett står det at ca. 500 mennesker omkom. Ut ifra folkeantallet 

i Gauldalen på den tiden, er nok det en overdrivelsen. Har også sett at noen opererer med 

tallet 250 omkomne. Disse tall er selvsagt meget usikre. Husk hva som skjedde fire år senere! 

Kanskje ble det med tall fra nettopp 1349? Vil du lese mer om raset i Skjelstadmark i 1962, 

anbefaler jeg Hegra historielags bok, i samarbeid med Hegra Sparebank - ført i pennen av 

Kjell Håve. Meget oversiktlig og bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovraset i Rømodalen 1962 



Etter at Reidun, Arne og Johanne var reddet "på land", ble de tatt hånd om av Gury og Ludvig 

Husbyn. Deretter kom de hjem til foreldrene til Reidun (Ida & Magne Buland), og etter hvert 

fikk de bo hos Hans Lund. De hadde mistet alt, smerten av tapet av lille Alf Magnar - alt var 

så håpløst. Men som andre som utsettes for slike enorme krefter, hadde heller ikke de noe 

valg. De måtte begynne forfra igjen. Ei traktorulykke innen familien Lund, på Håmmåren i 

Åsen, førte til at Reidun og Arne Reberg overtok gården der - hvor de la ned sitt livsverk. To 

år etterpå fikk de en ny Alf Magnar, og i 1967 kom Ruth Arna. Reidun ble enke i 1988. Når 

jeg sitter i lag med Reidun og hører henne fortelle, kommer det klart frem at hun alene har 

bearbeid sin smerte og sin sorg. Den tiden var det ikke krisepsykiatri eller mentalt 

hjelpeapparat rede til å bistå. "Jeg liker ikke durer - styggvær, sterk vind og torden", sier 

Reidun,  " - og der er bilde av lille Alf Magnar", og så løfter hun armen og peker - en arm 

som har tatt mange tunge tak, hvor det tyngste er - i underbevisstheten - å holde om 

godgutten. "Hain snakka heilt reint, hain Alf Magnar - hain va ein klok gut". Reidun ser på 

meg for å se om jeg forstår. Forstår gjør kun den som bærer tapet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


