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2001  Det er håp i hengende snøre 

Han hadde tatt seg en skitur fra Banggrenda, hvor han var hjemme på juleferie. Opprinnelig 

hadde han hatt mest lyst til å ta turen i går, da været var så utrolig flott. Men i respekt for 

gammel tradisjon følte han det ikke var rett å gå ut på 1. juledag. Kroppen hungret etter en 

skitur. Det var så lenge siden sist. Tilværelsen som student i Oslo var noe statisk. Han savnet 

de ville utforbakkene i Banggrenda, hvor de ble til akrobater på ski. I dag var været litt mer 

overskyet, som på et vis gjorde dagene enda litt mørkere og kortere. Men temperaturen 

gjennom natten tilsa at føret burde være bra. Han hadde gått fra Bjørkbakken og rett vestover. 

Stoppet, og tok seg fem minutter ved Monaplassen. Det ble fortalt at her overnattet 

pilgrimmene på vei til Nidarosdomen. Merkelig, tenke han, hva i all verden gjorde de der 

oppe i utmarka? Det var ikke alt han forstod. Han fortsatte til Vollshaugen, og hadde tenkte å 

følge veien nedover på nordsiden av Finnkøyåsen mot Håve og Bangvegen. Men så erindret 

han femten år tilbake da noen av ungene i Bang dristet seg helt til Berri og opp i Bjørdalen. 

Der kunne de møte rampen fra Haraldreina og Hognesaunet. Det kunne mest bli for mye 

cowboy & indianer mellom gjengene. Han valgt brått å skifte retning, og tok kursen mot 

Brannmyra. Herfra ville han følge veien ned til Berri. Det var ikke så mye snø her, men 

tilstrekkelig og det var også tidligere skispor som var greie å følge. Utpå åskammen følte han 

at han kjente røyklukt, ja, sannelig var det også stemmer som bar lett i naturen. Hørte han ikke 

en eller annen som «kauka» og, tro? Slik møter vi en tilfeldig, fingert skiløper - en tilfeldig 

valgt 2. juledag i et tilfeldig år på 90-tallet. Skiløperen hadde helt tilfeldig ankommet Norsk 

Maltøltestfestival på Bjørdalsplassen, som har blitt arrangert, ikke tilfeldig, hvert år siden 

1989, med unntak 2020 (det første koronaåret).   

Bjørdalen er dalføret som danner «vegleia» mellom de ærverdige gårdene Bye og Berri øst av 

Stjørdal. Best tilgang er fra Haraldreina eller Bergskleiva. På høyeste punktet ligger 

Bjørdalsplassen, som et kryss og veiskille i flere retninger. Bjørdalen utviklet seg 

proporsjonalt med Stjørdalselvas mange ulike veivalg. Og vår historie er tidlig ute med 

relasjoner gjennom blant annet «kong» Birger (storbonde), Harald Hårfagre og raset/rasene i 

Beistadgrenda/Bjørdalen. Og så sent som i 1613, da det gikk temmelig hardt for seg på 

herredagen i København ble Bjørdalen nevnt. Bøndene i Stjørdal fikk da en generell dom for 

tafatthet i forbindelse med Mønnickhovens felttog gjennom dalføret. I tradisjonen heter det at 

hver gård i Stjørdal ble dømt til å betale to kyr, hvilket skulle tilsvare verdien av bota. Fra 

historiebøkene heter det seg at et befal, Anders Torkildsen hadde vitnet: «at der han først var 

Mæle gård i forgrunnen. Bak kløfta inn i Bjørdalen. Nebbet til høyre og E14 forbi Haraldreina på vei 

østover 
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på Birdal hadde han 120 Mand hos sig, men forstak sig uden 2 Jemter. Siden ble han 1 000 

Mand stærk og derover og droge til Lexdal». Birdal = Bjørdalen, og stedet var nok tiltenk 

som forsvarsskanse eller angrepspunkt.  

 

Bjørdalen er som nevnt innledningsvis i dag meget kjent for sin Maltøltestfestival på 

Bjørdalsplassen 2. juledag. Dette er en spesiell festival av og for viktige kulturbærere. Den 

smaker meget godt for oss alle som er glade i historie og tradisjoner. 

Bjørdalen har sin historie og sitt rike mangfold innen naturopplevelser gjennom 

helleristninger, arkeologi, geologi, botanikk - dyre og fugleliv. Bjørdalen har vært ei viktig 

samferdselsåre gjennom hundrevis av år. I gamle dager også et lite piknikområde, og for 

unger i uendelige tider en leke- og tumleplass. Her fikk de utfolde seg og prøve krefter. Det 

ble arrangert hopprenn og barne-OL. Og i Skaret øst av Nebbet, var selve manndomsprøven. 

Du var på et vis ikke ordentlig «voksen» før du hadde klatret opp der. Lokale fester ble 

sikkert avholdt med og uten foreldrenes velsignelse. Kanskje var det møteplass for hormonell 

utvikling, et hemmelig kjærestepar på vandring.  

 

Bjørdalen og omegnen ble naturlig nok, bokstavelig talt, lekegrinda for Jon Jullum. Tidlig en 

søndagsmorgen da han var ca. ni år, og lenge før folket hadde stått opp, hadde han tatt seg en 

tur opp på Nebbet. Jon forteller at han var ganske så flink til å etterligne haner. Han stod der 

ute på Nebbet og skrek ut sine «kykkeliky…». Og med rett luftfuktighet, trykk og lufttetthet, 

vet alle hvordan lyder kan bære av sted, så brått kom det svar fra haner over hele Hognesaunet 

og Haraldreina. Plutselig våknet folket øst av Stjørdal, og fikk liksom ikke ligget frempå på 

sin etterlengtede hviledag. Det ble mange turer opp på Nebbet for Jon oppover i barndommen. 

Da han var 10-12 år løp han et utall med turer berrføtt opp dit, mens de hjemme tok tiden på 

ham. Slik blir en sprek av. Det vises den dag i dag på Jon.   

 

Torsdag 20. mai 2021. Jon Jullum (t.h) forteller Ole Myrbekk om Bjørdalen. Myrbekk er min kilde og 

opphavet til tittelen på kapitlet 



I dag har Bjørdalen blitt et særdeles fint rekreasjonsområde, takk være ildsjeler som Jon 

Jullum. Han har over 80 år i Bjørdalen, kjenner området bedre enn de fleste og har sågar stått 

bak utgivelsen av et hefte i 2013 som heter: Gammelvegen Berri By, et lite lokalt leksikon, et 

oppslagsverk for blant annet unger/skoleklasser og andre besøkende. Kommunen burde så 

absolutt mangfoldiggjøre dette til brukere - hvor blant annet skoler bør kjenne sin 

besøkelsestid. Jon Jullum har klart å hoste opp økonomisk bistand, og fått iverksatt utbedring 

av veien. Et slikt område er sårbart på mange måter. Dersom ildsjelene blir borte, gror faktisk 

slike områder igjen. Naturen sletter raskt alle spor. En av fordelene Bjørdalen har, er alle de 

solide ankerfestene som finnes i områdets mangfoldige historie. Disse har blitt sementert 

gjennom det arbeid Jon har nedlagt. I mange år har han kvistet løypa, slik at vi andre kan 

finne fram. Men et lite feiltrinn, ikke bare i overført betydning - men direkte også, kan 

forandre tilværelsen bokstavelig talt både hos stifinneren og området. Det var i ferd med å 

skje en vårdag i 2001 - da hang håpet i hengende snøre - for ikke å si livet bokstavelig talt. 

Jon Jullum (f. 1937) var kanskje bare en millimeter og/eller et milliontedels sekund fra å 

miste livet.  

Søndag 6. mai 2001 hadde Annbjørg og Jon Jullum, vært en tur oppe ved Bjørdalsplassen. 

Der møtte de Astrid og Oddmund Børstad. Likeledes deres sønn, Roar og svigerdatteren 

Randi Drogseth. Hjemveien valgte de alle å legge om Nebbet, en yndet utkikkspost, som i 

uendelige tider har tiltrukket seg skuelystne, både som rekreasjon og som fremskutt 

observasjonspost i en forsvarslinje militært sett. Etter å ha bivånet sitt rike derfra, skulle de 

begynne den krevende nedstigningen ned selve Nebbet, og ta seg videre mot Svea og 

dalbotnen før kryssing av E14 ved Haraldreina. Fra Nebbet var det ulike veivalg. Den korteste 

var å bruke et tau som hang utfor bergnabbene, ca. seks av ni meter ned til et lite platå, en 

avsats - ei slags berghylle gjengrodd med mose. Fra avsatsen tok en seg så videre til venstre, 

               Ole Myrbekk og Jon Jullum på toppen av Nebbet, torsdag 20. mai 2021 



og rundt stupet mot stien nedunder berghylla. Fallet i terrenget fra berghylla var loddrett ned 

åtte meter, til sammen ca. 17 meter, en ikke ubetydelig høydeforskjell for å si det forsiktig. 

For mange ble denne utveien fra Nebbet ofte benyttet. Dersom en ønsket det, kunne en faktisk 

rappelere seg ned til avsatsen/berghyllen, en effektiv, rask og ganske fornøyelig opplevelse, 

som til alle tider har fristet. En trengte ikke rappelere, men kunne åle seg ned, la seg skli utfor. 

Eller gå tilbake på selve Nebbet, og ta seg ned ei kløft bak og rundet hele Nebbet under på vei 

mot Svea. For Jon Jullum sin del, var dette mest rutine, der han hadde brukt teknikken med å 

rappelere flere ganger fra Nebbet.  

 

Først ålte alle de andre seg utfor, unntatt Oddmund, som sto igjen da Jon Jullum grep fatt i 

tauet ca. en meter nedenfor festet i treet. Mens de andre valgte sin metode, tok Jon godt tak i 

tauet og skjøv ifra med stor kraft. Plutselig følte han at han ble kastet ut i verdensrommet, 



samtidig som han hørte et slags smell. I løpet av en milliontedels av et microsekund lyste de 

ulike varsellamper i hans hjerne. Menneskeenhetens og skaperverkets mest avansert forsvar 

gikk til aksjon. Hele utenriksdepartementets diplomater, politikere og staben fra 

analyseavdelingen fortalte at tauet hadde røket midtveis mellom hans tak og knuten ved treet. 

Speidere og e-tjenesten ga samtidig beskjed om hva som lå foran og ville komme. 

Forsvarsstaben ga ham strategien og målet. De ulike våpengrener ga sine disponible taktikker 

mot målet. Intendanturen fortalte om hans muligheter hva gjaldt støttefunksjoner, ville 

utrustningen (klærne) være tilstrekkelig til å tåle trykket, fallet - beskytte hodet?  

Ingeniørvåpenet i hans hjerne fortalte om alternative tiltak for om mulig å klamre seg fast, 

finne et brohode, etablere en venteposisjon. Klare meldinger kom inn om at redningstjenesten 

var klar, sanitetskompaniet var alltid der bak fullt mobile. Han kunne se opposisjonen som 

allerede var frampå med kritikk, etterpåklokskapens grådighet hadde samlet seg for å bivåne 

det hele og de hadde allerede tatt fram fasiten. Han fikk på et vis ikke muligheten til å bli 

redd, det var mer en slags blandet frykt for fremtiden, ikke for seg selv, men for sine 

nærmeste. 

 

Jon Jullum ble ved hjelp av egne krefter bokstavelig kastet utfor stupet. Alt skjedde så utrolig 

fort. Han merket selvsagt at tauet røk, det var ingen motstand - armene traff ham hardt i 

brystet. Han visste meget vel hvordan terrenget var, hvor høyt det var - millioner av tanker og 

scenario kom og forsvant. I ettertid er han nok ikke helt sikker på om han krøkte seg sammen, 

om han tenke på hodet, eller følte han bare sprellet. Mest sannsynlig ble han stiv, spente seg 

og visste hva som ville komme. Plutselig tok han bakken etter ni meters fall. Det erindrer han 

som et meget kort øyeblikk også. Han husker at han traff, - og at han fortsatt hadde tauet i 

hendene, det hadde han ikke sluppet. Og så gjorde farten sitt til at han rullet rundt, og der kom 

neste stup - ned fra avsatsen/berghylla. Han rullet på et vis utfor kanten og falt ytterligere åtte 

meter ned, til sammen altså 17 meter. Likeledes forteller Jon at han husker meget godt at han 

kom bort i ei furu straks etter at han rullet utfor kanten fra berghylla. Jon mener at den furua 

dempet hastigheten og dermed fallet. Kanskje reddet furua livet hans? La meg få leke litt 

overtroisk: kanskje var det en takk for et langt liv som beskytter av jordens vekster og grøde. 

Jon Jullums store lidenskap har alltid vært å sørge for at naturen får godt stell og får puste.     

 

                Jon Jullum viser Ole Myrbekk hvor det startet                                  - og hvor det endte 



Mange har fortalt om dette med øyeblikkets tanker, 

skyldfølelse, logisk tenking og analyser i det noe 

skjer - eller alle varsellamper forteller at noe 

dramatisk vil skje. Hva den enkelte i livets siste 

øyeblikk ser, varierer selvsagt ut ifra hendelsen, ut 

ifra ideologi, tro og livserfaring. Noen møter Jesus, 

andre avfinner seg med skjebnen mest uten verken 

øyeblikkets følelser eller ettertanker. Denne 

forfatter har gjennom mine historier, intervju og 

besøk, møtt flere som har vært hundre prosent sikre 

på at de ville dø, ja sågar «har vært døde», men 

overlevde - for å si det noe komplisert. Og jeg vil 

driste meg til å fortelle min erfaring, nemlig en 

slags fellesnevner jeg sitter med. Enkelte mannfolk 

forteller selvsagt at de så sine barn og/eller sin 

kone, men jeg har inntrykk av at «mor & far», 

kanskje «mor», er det som går igjen mest som 

«siste minne», uansett hvor gammel vedkommende 

er. En spitfireflyger under krigen, som utrolig nok - 

også for ham selv, overlevde - har fortalte meg om dette siste glimtet av «a mor å’n far».  

 

La oss holde oss litt til hos de dødelige, nemlig slike uvitende som meg selv. Jeg har jo sett en 

del tau som har råtnet i naturen, og min første og eneste tanke var selvsagt at tauet var 

gammelt og hadde råtnet grunnet 

naturlige variabler, slik som regn 

og snø. Men nei da, kunne Jon 

fortelle, da vi en vårdag i 2021 var 

på befaring på åstedet. Årsaken 

var trolig at den type tau som ble 

brukt var eksponert for ultrafiolett 

stråling. Mørke tau vil normalt 

klare seg bedre enn lyse tau hva 

gjelder UV-stråling. Sammenlignet 

med slitasje og kjemikalier har 

alder og UV-stråling allikevel 

relativt lite å si på helhetsstyrken 

på tauet. Men syntetiske stoffer 

blir svakere med alderen. 

Syntetiske stoffer liker ikke lys. 

Tau som henger lenge i solen 

svekkes av at UV-strålene 

ødelegger fiberne.  

 

Kona Annbjørg så fallet nedenfra 

sammen med Roar og Randi, og 

oppe på toppen sto Oddmund 

Børstad og så det ovenfra. 

Sammenstøtet med moder jord, 

gjorde at Jon Jullum mistet pusten. 

Randi hev seg over Jon, hun var 

Noen uker etter fallet i 2001 var de tilbake på stedet Jon traff 

bakken. F.v: Oddmund Børstad (d.2015), Astrid Børstad 

(d.2010), Edith Skjervold og Jon Jullum. Bildet er tatt av 

Håvard Størseth (d. 2019) 

Helge Holm, fredag 4. juni 2021 



tross alt sykepleier, og Roar hev seg over mobiltelefonen han heldigvis hadde med. Det var 

Randi som snakket med nødetaten. Jon besvimte utrolig nok ikke, men mistet som nevnt 

pusten. Da han på et vis «kom til seg selv», følte han at han var ok, ingen ting tydet på brudd 

eller at noe var knust, og han var nok ganske så lettet, selv om kanskje tankene kom virkelig 

senere. Likevel husker han godt at det under fallet gikk igjennom hodet hans en slags undring 

da han mellomlandet: «Det stoppet ikke her heller….». Randi ba ham bli liggende, for 

eventuelt å ikke gjøre skadene større ved bevegelser. Det tok ikke lang tid før både 

ambulansebil, brannbil og ambulansehelikopteret (Helidoc) kunne høres. Utrykningsleder for 

brannkorpset var Helge Holm. Han fikk raskt etablert en kommandopost på selve flaten de 

kaller for Svea. Det tok litt tid å få ned Jon, som var fullt bevisst der han lå på båren. Ja, så til 

de grader, at det var han som fortalte bærerne hvor de skulle gå. Landskapet hadde sine 

utfordringer, spesielt med en båre seg imellom. Det samlet seg etter hvert en del nysgjerrige 

på Svea som Helge Holm myndig måtte forhindre å ta seg oppover.  

 

Jon ble på sykehuset noen dager til 

observasjon etter å ha blitt sendt gjennom 

MR/CT-tunnelen to ganger. Og de var i lang 

tid fremover opptatt av potensielle 

senvirkninger. Jon Jullum var 64 år da han 

falt utfor Nebbet. Han forteller at han i og 

for seg ikke merket noe i den nære 

fremtiden, men noen år senere fikk han 

vondt i nakken, som fysioterapeuten Arne 

Jacobsen ikke kunne utelukket var en 

senvirkning. I de påfølgende årene har Jon 

Jullum gått til behandling hos ham. Såkalte 

ettertanker kan slå ulikt ut, selvsagt - men 

Jon forteller at han aldri har hatt mareritt, 

men har nok tenkt tanken på hva som kunne 

ha hendt dersom mellomlandingen på 

berghylla hadde medført at hodet hadde 

kommet utenfor. Da hadde trolig nakken blitt 

knekt. Jon mener at hans ubevisste harde 

grep om taustubben, strammet kroppen og 

løftet mest hodet krampaktig opp.         

 

Kort tid etter ulykken, var nytt tau på plass i 

Nebbet, og en av de første som var oppe å 

sjekke tauet var Jon Jullum. Det er nok ofte slik at mange som har vært utsatt for sterke 

påkjenninger, velger bort miljøet etterpå. Men for Jon ble det nok slik vi har brukt innen 

luftfarten til alle tider. Etter en nødlanding og/eller havari - få de opp i lufta igjen fortest 

mulig.  

 

Da ulykken hendte var datteren Hege hjemme. Hun visste at foreldrene var oppe i Bjørdalen, 

og hun hadde direkte utsyn til åsene der borte. Hege var høygravid og hadde termin om tre 

uker. Plutselig hører og ser hun alt oppstyret på E14. Hun skjønner hva som er på gang. Hun 

la nok sammen to pluss to, og fikk dessverre fire. Hun dro av sted, men fikk ikke komme opp 

fra Svea hvor bilene og helikopteret sto. Helge Holm mente bestemt at det var best hun ble 

der hos dem, høygravid som hun var og lite egnet for terrenget for å si det slik, pluss at Holm 

på dette tidspunktet ikke var helt sikker på tilstanden til Jon. Men for datteren Hege var tanker 

         Jon Jullum i mai 2021, 20 år etter fallet 



og krefter på vandring, påkjenning og utladning. Dagen derpå nedkommer hun med sønnen 

Kristoffer, muligens fremprovosert av opplevelsen.  

 

Kona Annbjørg var som nevnt vitne til hele fallet, og sjokkert tenkte at dette går aldri bra. 

Men som hun erindrer, kom også en spesiell tanke da hun så Jon i svevet: «Det var nå bra at 

det var her Jon skulle ende sine dager - det var nå i disse omgivelsene han trivdes best».  

 

I ettertid vet vi at Jon normalt sett ikke skulle fått livet til låns igjen. Mulighetene for å 

overleve slike fall er mest fraværende. Da Jon nevnte dette for vår prest, Knut Skogrand (f. 

1937 - d. 2018) - og Jon brukte ordet «englevakt», skulle en vel tro at Guds tjener ville 

samtykke i det, han som tross alt sto englene nærmest i vertikalaksen. Men Skogrand sa det 

kun slik: «Det var ikke din tur ….».   

 


