
1955    Fly i spinn fra 700 m høyde 
  

Onsdag ettermiddag den 26.januar i 1955 går et skolefly av typen Havard 

på vingene fra Værnes. Det som var tiltenkt å bli en rutinemessig skoletur 

skulle ende i en tragedie. Flyets registrering var MAE, og om bord var den 

23 år gamle flyinstruktøren fenrik Steinar Juel fra Porsgrunn –  bosatt i 

Stjørdal, og eleven Svein Ivar Gjerde – også han 23 år. Fenrik Juel var 

ferdig utdannet i USA i juni 1952. Svein Ivar Gjerde hadde også vært i 

USA, men måtte avbryte utdannelsen på grunn av en skade i forbindelse 

med en bilulykke.  

 

Da flere fly var i lufta på samme tidspunkt, hvorav enkelte trente på 

landinger – ble det til at berørte skolefly, MAE, ba om å få ligge utenfor 

Malvik for å utøve spinnøvelser i henhold til skolens treningsprogram. 

Øyenvitner uttalte at de syntes flyet foretok sine øvelser fra meget lav 

høyde. Slike utsagn er vanlige fra lekfolk som normalt sett har vansker med 

å bedømme høyder i relasjon til flygebevegelser, hvilket har forårsaket 

mang en telefon til flygeskolen og flygekontrollen oppover årene om såkalt 

”lavflyging”, men som nok i de fleste tilfeller var innenfor tillatte grenser. 

Så også i dette tilfelle. Ved nærmere intervju (forhør) av vitner kom det 

etter hvert også frem at flyet ikke gikk i bakken som en direkte manøver ut 

av spinnet. Flere vitner fortalte at flyet syntes å være under kontroll i 

horisontalplanet, og fortsatt rett fram i ett minutt. Deretter gjorde det en 

høyresving mot stigende terreng, så kom en venstresving – og flyet gikk i 

bakken ved Hønstadåsen i Malvik. Årsaken får vi aldri vite, men mye tyder 

på at flyet ”steilet”. Gårdsarbeider Magnar Brandli var den første på åstedet, 

og kunne raskt konstatere at begge flygerne var døde.. Den ene var slengt ut av flyet. Flyet 

hadde sneiet med seg fire trær før det gikk i bakken, men hadde ingen antydning til 

brann/eksplosjon. 

 

Lørdag etter den tragiske ulykken ble 

de to unge flygerne bisatt fra Værnes 

kirke. Feltprest Wold holdt en 

minnetale over ordene om ”Jesus som 

stilner stormen”. Oberstløytnant, 

stasjonssjef Weisteen fremførte en siste 

hilsen, og prost Tangvik ba en bønn 

foran bårene. Med tonene av 

fedrelandssalmen ble kistene brakt ut til 

ventende transport til hjemstedet - og et 

siste hvilested for to av landets beste 

ungdommer.  
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