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1952 Stjørdalingen Alf Jullum omkommer på Haslemoen
En sommerdag i 1910 flyttet Ellen Marie Jullum fra Stjørdal til Trondheim. Hun hadde stått
konfirmant det året, og som for alle andre på den tiden var dette et mer markant veiskille enn
nå i våre dager. Ikke bare var en voksen, men det å ta seg tjeneste hos andre var mest en
nødvendighet. Det var mange munner å mette. Ytterst få hadde muligheter til skolegang og
utdanning, og aller minst jentene. Nå dro de nok hjemmefra langt tidligere aldersmessig på
17- og 1800-tallet og tok seg tjenester på storgårdene, oftest kun for mat, klede og husvære
som betaling. For ungjentene var dette deres utdannelse og forberedelse mens de ventet på å
bli gift. Ved århundreskiftet kommer tjenesten mer i systematiserte og lønnede former etter
hvert som rettigheter også blir tillagt kvinner, først etter inntekt – deretter allment. Ellen
Marie Jullum vart heldigere enn de fleste. Tante Laura bodde på hotell Scandinavie i
Trondheim som var eid og ble drevet av datteren Laura og hennes mann, Karl Andresen. Her
ble hun familiemedlem og selskapsdame for
sin uføre tante. Hun gikk på aftenskole og
hjalp til på hotellet i ledige stunder.
På hotellet i byen skulle Ellen Marie, eller
Maja som hun ble kalt av sin nærmeste
familie, møte en skjebne som nok ikke var så
sjelden – men likevel så smertelig for den det
gjaldt. Maja ble god venninne med ei av
stuepikene, og kjente nok dennes
Jørgine og Johan Jullum
hemmelighet. Stuepiken kom i ”uløkka” og
fødte en sønn den 13.november 1913 uten
registrert far. Jenta ville ikke gi fra seg barnet til ”det offentlige”, og Maja tok gutten med seg
hjem til sine foreldre på Stjørdal, Jørgine og Johan Jullum. Familien på Hognesaunet tok til
seg gutten som fosterbarn uten godtgjørelse. Jørgine og Johan var da 55 år gamle og hadde sju
barn, hvorav den yngste var åtte år, het Adolf og er far til Jon Jullum (69 år), pensjonert
disponent for Stjørdal Samevirkelag og min kilde. Familien hadde sikkert nok med sitt, men
på Hognesaunet var det hjerterom.
Det å være lausunge kunne
være en stor påkjenning. I
mange tilfeller ble det holdt
hemmelig, en form for
beskyttelse. For andre ble de
lett mobbeoffer som
dessverre kunne ende i
tragiske skjebner. For gutten i
vår historie ble Maja en
reddende engel. Familien på
Hognesaunet ble et sikkert
anker. Her på et lite småbruk
skulle gutten, som ble døpt
Alf Jullum, få vokse opp i
gode og trygge omgivelser, i
et hjem fullt av varme og
kjærlighet.

Jon Jullum på motorsykkelen
til Alf i 1938
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Familien hadde bodd på dette bruket siden først på 1890-tallet. Det var
en husmannsplass frem til 1905 da plassene under Mæle ble kjøpt fri.
Gården var på knappe 20 mål, med tradisjonell drift – bestående av et
par kyr, en gris og noen sauer eller geiter. Jorda ble brukt til gras og
poteter, samt en god del bærbusker. Huset var på ca. 50 kvm, med totre lave loft, og huset to voksne og fem hjemmeværende barn. Og så
kom han litj-Alf. Mor Jørgine solgte bær, wienerbrød og kaffe til
soldatene på Værnes, et såkalt markenteri. Dette var datidens
”Forsvarets kantiner”. Johan Jullum hadde strøjobber i Trondheim og
på storgårdene i grenda, dessuten i skiferbruddene.

Ellen Marie
(Maja)

Alf reiste som ung gutt til Oslo for å søke lykken, mens pleiebrødrene Adolf og Ole startet
Stjørdal Handelsgartneri. Alf jobbet sørpå som bilmekaniker, men kom hjem til Stjørdal en tid
i de hardeste 30-årene, da han som så mange andre var uten arbeid. Han var en aktiv ung
mann som var med på det meste som
ubemidlet ungdom kunne være med på,
blant annet stuping fra Hellbrua. Alf reiste
i 1936 tilbake til Oslo for å ta et kurs på
Teknologisk Institutt. Etter dette fortsatte
han en stund til i bilbransjen. Da han kom
i arbeid igjen i Oslo skaffet han seg en stor
motorsykkel som han brukte mye, bl.a
flere turer til Stjørdal. Rett etter krigen
fikk han arbeid som flymekaniker på
Fornebu. På fritiden bygde han sin egen
Adolf og Ragnhild Jullum med bilen
to-seters bil med svigermorsete, som han
til Alf på tur i Drammen
fikk registrert og vakte oppsikt med når
han var på besøk i Stjørdal.
Alf var sterkt interessert i fly og flyging, så han solgte bilen og tok flygerutdanning. Han ble
ansatt som flygeinstruktør i Forsvaret etter å ha lagt bak seg ca. 700 flytimer i det sivile.
Sommeren 1952 skal han delta på årets Landsflyveleir.
En hønsehauk svever på sine vinger over Haslemoen. Den
seiler høyt, tett oppunder en hvit sky, elegant og majestetisk
– luftens suverene hersker. ”Se på denne hauken”, sier
flyvelandsleirens sjef, fenrik Ingvard Mellesdal. ”Den
utnytter teknikken, de oppadgående luftstrømmer, presis på
samme måte som seilflygere må gjøre det”. En flokk unge
potensielle flygere står og beundrer hauken. Akkurat slik vil
de selv sveve der oppe. Haslemoen var på dette tidspunkt
svært aktuell som base for seilflygere. Noen dager før
”flyvelandsleiren” begynte, hadde Gösta Johansson satt ny
norsk rekord både hva gjaldt strekkflyging og utholdenhet.
Han var i lufta i 6 timer og landet i Alvdal, vel 200 km
lenger nord.
Landsflyveleiren var et samarbeid mellom NAK og
Luftforsvaret. Et datidens rekrutteringstiltak. Geir Bakken,
som var eleven til Alf Jullum, forteller meg at Luftforsvaret
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ville teste ”ferdigheter”, og ikke kun satse alt på psykomotoriske prøver. Samtidig var det et
solid grunnlag for å få bekreftet interesse- og motivasjonsgrunnlaget. (Dagens testbatterier
innen luftfart har mye å lære her). - Det var kurs i både motorflyging og seilflyging. Curt
Haydn kom direkte fra verdensmesterskapet i Spania. Den første uken var det kun 23 til stede,
men så kom flere ungdommer til etter hvert. På sitt meste var det derfor 7 instruktører og 37
elever. Med alle medhjelpere, var det til sammen 52 personer som deltok på leiren. Alf Jullum
var hovedinstruktør vedrørende motor, mens Knut Berg tok seg av seilflygerne.
Tirsdag den 22.juli 1952 er altså Alf Jullum til stede på nevnte
”flyvelandsleir for ungdommer” på Haslemoen i Våler. Omkring
klokken 1430 den ettermiddagen tar han av med en Piper Cub,
sammen med flyelev Geir Bakken fra Elverum. I følge avisene hadde
de kun vært i lufta i sju minutter da de gjør seg klare til første innlegg
for landing. Plutselig mister de brått høyde og går i bakken fra ca. 10 –
15 m høyde. Slik ble det beskrevet i flere aviser. Men faktum var at de
hadde vært i lufta omkring en time, og hadde utført fem landinger, i
tillegg til andre øvelser. Eleven hadde før denne turen gjennomført 8
1/2 time flyging, og var klar for landingsøvelser. Lekfolk mente de
Geir Bakken
hadde truffet et såkalt ”lufttomt rom”, hvilket kan tyde på at de fløy på
”idle” – tilnærmelsesvis tomgang, fikk windshear (som ødelegger
løftet), kom på etterskudd og mistet brått høyde. Et velkjent fenomen som dessverre har krevd
mange liv i luftfartens historie. Det er som å gå på is. Vanligvis er vi forberedt. Vi går
forsiktig, har muskulaturen spent og forberedt. Armene er litt ute og kompenserer balansen, vi er klare. Dersom du ikke er ”klar” – skjer alt plutselig og du ligger der. Slik også i lufta. En
flyger må ha motorkraften på, flaps og andre tilgjengelig hjelpemidler ute og i påvente. Glir
du kun inn uten å ”forvente” noe – kan du som flyger komme på etterskudd. – Nå kan nok
lekfolk og andre gå god for ”windshear”, men det vil vi aldri få svar på. Havarikommisjonen
tilkjennega også urolige og overraskende vindforhold som medvirkende årsak.
Men det som var fakta, og hovedårsaken til flystyrten var følgende: Under landsflyveleiren
var det slik at seilflyene og motorflyene benyttet samme rullebane. Det var ingen
flygekontroll og flygingen foregikk etter innøvde og avtalte rutiner. Slik også da
Jullum/Bakken kom inn for en landingsøvelse, såkalt ”touch-and-go”. De lå i sin normale
landingsrunde og skulle lande mot nord. Da de var på vei mot finalen, på såkalt ”base-leg”,
blir de oppmerksomme på at en glider var i ferd med å starte. Meningen var at seilflyene
skulle startet ca. 200 m fra den søndre enden og nordover. Opprinnelig skulle derfor
motorflyene lande langt inne på banen, hvor asfalten var bedre. Men siden en glider var i ferd
med å ta av, er det stor
sannsynelighet for at Jullum
bestemte at landingen måtte
skje lengst i sørenden. På dette
tidspunktet var det Bakken som
fløy. Jullum skjønner at det blir
noe trangt i forhold til glideren,
overtar flygingen og forlenger
sin ”base-leg”. Han følger
dermed opp med en ganske så
Geir Bakken
Alf Jullum
krapp S-sving – for å forlenge
(faksimile fra Østlendingen)
oppholdet i luften. Dette var i
og for seg ikke unormalt, og

skjer den dag i dag under skoleflyging. Men ved å knappe inn på finalen, kan det øke faren for
steiling, og med vind i ryggen kan det være lett å overvurdere farten. Jullum kan ha gitt for
meget nedgangsror, skjønt et vitne opplyste å ha sett at høyderoret sto på oppgang like før
flyet tok bakken! Uansett, en slik aggressiv flyging krever en viss hastighet, og er noe mer

kritisk ovenfor vind. Kommisjonen og undersøkelser viste i ettertid til at Jullum hadde ca. 1
500 omdr/sek, mens full turtall er 2 300. Farten ble anslått til 72 km/t. Jullum var nok ganske
så irritert over denne glideren, og det var ikke første gangen. Bakken uttalte nemlig senere i
forhør at Jullum hadde vært ”sinna”.
Denne gangen klarte ikke maskinen påkjenningen av det harde sammenstøtet med den
sementbelagte rullebanen. Understellet kollapset, stendere og hjul ble revet av og propellen
splintret. Vingene og akterstellet hadde ubetydelige skader. Skolesjef Curt Haydn var på
vingene samtidig i en glider. Han fortalte at han så flyet skled ca. 50 m. Flyet, en Piper J-3C65 Cub, var utlånt av formann i NAK, Sindre Hesstvedt, og hadde registreringen LN-RAS.
Begge hadde hjernerystelse og ryggskader. Alf fikk lungene spiddet av ribbeina og døde ca.
10 timer etter ulykken, natten til den 23.juli på Hedemark Fylkessykehus på Elverum. Alf

T.v: Sjef for flyverlandsleiren, Ingvard Mellesdal og hans 8 år gamle sønn Ivar. I midten
Alf Jullum, og til høyre: seilflyinstruktør Knut Berg.
(faksimili fra Glåmdalen)

.

Jullum ble 38 år gammel. Han hadde vært forlovet med sin Johanne i 10 år - og hadde nettopp
giftet seg da fremtiden endelig så ganske lys og sikker ut. Johanne Knutshaug var fra Hitra og
det heter seg at faren døde av sjokk da han fikk meldinga om at Alf var død som følge av en
flystyrt. Eleven Geir Bakken berget livet, men sterkt skadet. Alf Jullum var kjent som en
meget god instruktør og flyger. Han gikk for å være en sikker og dyktig flyger med lang og
allsidig utdannelse bak seg. Alf var tilknyttet NAK, og var en av ildsjelene bak Oslo flyklubb.
I Luftforsvaret hadde han sersjant grad. I ”flyvelandsleiren” på Haslemoen var han
ualminnelig godt likt blant guttene. En pålitelig instruktør som kunne gjøre kunnskapsstoff
lettfattelig og morsomt. I avisene kunne en lese følgende om Alf Jullum: Som kamerat var
han bramfri i all sin ferd, og vek ikke tilbake for å ta de verste jobbene om det knep. Både
elever og instruktører vil savne hans usvikelige vennskap.
Forsvaret satte ut vakter i påvente kommisjonen. Luftfartsdirektoratet satte ned en kommisjon
som skulle forsøke å finne årsaken til flyulykken. ”Ulykken skyldes trolig uheldige
vindforhold som gjorde at flygeren mistet styringen”, uttalte overingeniør Truls Dahl i
Luftfartsdirektoratet til Morgenbladet den 24.juli. Kommisjonen besto av nevnte overingeniør
og flygeleder Alf Gunnestad. All flyging ble øyeblikkelig innstilt etter ulykken. Da
kommisjonen ankom Haslemoen ved 0100-tiden om natten, ble flyet besiktiget i lag med
lensmann Astrup og lensmannsbetjent Rynning i Våler.
Kommisjons rapport forelå den 23.september og hadde følgende konklusjon: ”Årsaken til
ulykken antas å være tap av fart under sving med eller uten sideglidning i lav høyde. Svingen,
eventuelt sideglidningen, var en del av et unormalt innlegg for landing, sannsynligvis utført
for å unngå å komme i veien for et glidefly. Vanskelige vindforhold har antagelig vært en
medvirkende årsak”. Kommisjonen kom også med kritikk av Norsk Aero Klubb, som hadde
satt i gang utdannelse av motorflygere i så vidt stor stil uten erfarne ledere, hvorpå det ble
påpekt at Curt Haydn ikke hadde sertifikat på motorfly. Likeledes bemerket kommisjonen at
ingen av Luftfartsdirektoratets inspektører hadde vært der oppe og sett på kurset.
Kommisjonen tilrådde at det i fremtiden blir sendt inspektør som kan gi slike kurs rettledning
og påse at bestemmelsene blir overholdt. Kommisjonen sa det slik: ”Foruten å være en
sikkerhetsforanstaltning vil dette kunne være til meget hjelp for Norsk Aero Klubb og vil
dessuten ha en viss verdi ovenfor publikum”. Denne forfatter synes å kjenne igjen en form for
kanseli, i dag ivaretatt gjennom all verdens tilsyn. Og hensikten med leiren var ikke å utdanne
motorflygere, slik kommisjonen hevdet – men å være et rekrutteringsgrunnlag for
Luftforsvaret.
Eleven Geir Bakken kom fra Elverum, født den 15.mai 1931. Geir
var nettopp ferdig med førstegangstjenesten i Tysklandsbrigaden da
han så utlysningen og meldte seg på. ”Alt virket normalt”, forteller
Geir. Men plutselig mistet de løftet og det ble en meget hard
”landing” direkte i asfalten. Geir Bakken sier det slik: ”….det var
nok flere uheldige omstendigheter som inntraff samtidig…..”. Han
besvimte straks sammenstøtet fant sted, og husker ikke så meget av
hva som virkelig skjedde – alt gikk så fort. Han kom til seg selv da
”ambulansebilen”, som i dette tilfellet var en drosje med nedlagte
Geir Bakken i 2005
bakseter, svingte nitti grader av Solørvegen mot sykehuset. Dette
husker han meget godt, fordi den krappe svingen medførte store smerter. Geir Bakken ble på
sykehuset til ut november med store ryggskader (kompresjonsfaktur). Han var lam fra livet og
ned, men klarte å trene seg delvis opp igjen. I dag sliter han fortsatt med lammelse i høyre
ben. Hans flygerkarriere var over før den hadde begynt, og utpå vinteren fikk Geir seg

kontorjobb i Oslo. Hans far var entreprenør, og i 1955 kom Geir tilbake til Elverum for å
hjelpe til med familieforetaket innen byggevarebransjen, hvor han etter hvert ble disponent og
ledet bedriften til han ble pensjonist. I dag bor Geir Bakken og hans kone i Hans Øvergaards
veg på Elverum. De har tre barn og seks barnebarn.
Samme dag som Jullum mistet livet på Haslemoen, ble 22 mennesker drept i tre flyulykker i
USA. En Vampire kolliderte med et bombefly. Og over byen Marianna i Florida eksploderte
en helt ny B47 over byen. En av motorene falt ned på huset til en prest og drepte to barn som
lekte i hagen.
Da Alf Jullums kiste forlot kapellet på sykehuset, var Johanne og hennes søster til stede,
likeledes alt personell fra flygeskolen. Sokneprest Solberg
forrettet og talte dypt og inntrengende ut fra ordene: ”Alene
i håp til Gud er min sjel stille, i ditt lys ser jeg lys”. Presten
skildret Alf som en mann, som til tross for sin unge alder,
hadde vunnet seg en posisjon som en ualminnelig dyktig og
trofast mann i sitt yrke, og brakte ham kollegaers og elevers
takk, som den gode og trofaste kamerat han var. Før og
etter prestens tale, ble det sunget ”Nærmere deg, min Gud”.
Alf og Johanne Jullum
Instruktører og elever stod æresvakter ved båren og bar
deretter kisten ut mens salmen ”Bedre kan jeg ikke fare”
ble sunget.
Ved den senere bisettelsen i det nye krematoriumet, var generalmajor Odd Bull, sjefen for
Luftforsvaret Østlandet – til stede. Kisten var dekket av det norske flagget. Ved båren stod
seks av Alfs flykamerater. Høytideligheten ble innledet med salmen: ”Den store hvite flokk”.
Feltprest Olaf Hillestad forrettet og talte over ordet av profeten Esaias: ”For mine tanker er
ikke eders tanker – som himmelen er høyere enn jorden er mine veier og tanker høyere enn
eders”. Presten skildret i sine minneord Alf Jullum som meget dyktig og en mann som viste
stor forståelse ovenfor andre. Presten uttrykte medfølelse ovenfor fru Jullum. Etter talen ble
det sunget ”Å tenk når engang samles skal”. Hillestad la ned blomster fra avdødes kone og
svigerfar. Journalist Bjarne Jullum la ned krans fra søskenflokken og de nærmeste pårørende,
med en varm takk for hva den gode broren var for hver enkelt i den tid de fikk være sammen.
Bjarne Jullum var fra en annen Jullumfamilie og var gift med Maja (Ellen Marie). Så her var
det faktisk to med samme etternavn som fant hverandre. - Formann i NAK, Sindre Hesstvedt
la ned krans fra NAK. Teddy Wiik la ned krans fra Oslo Flyklubb. Det var krans fra arbeidere
og kollegaer ved Oslo flyverksted. Foran båren lå det hvite liljer og nelliker fra Luftforsvaret.
Det var krans fra Flyklubben Ser-Fo, fra Norsk Helikopterklubb og fra venner i Oslo. Kisten
ble senket under orgelspill. Marskalker var Sindre Hesstvedt og Bjarne Jullum.
Dødsfallet gikk hardt inn på søsknene og de han var onkel til - kanskje spesielt tante Maja
som var en ”reservemor” for Alf. Alf var en likanes kar på så mange måter og en onkel de
beundret sterkt. Maja var for øvrig en ”favoritttante” for alle som oppholdt seg kortere eller
lengre tid i Oslo i ungdommen.

