
Mars 2022

Segelflygets Veteransällskap

Nr 1
ISSN 2002-2700

Wolf Hirth i Japan
Säsongen har börjat!

Vem är du, Eva Marie?

SVS 22-1.indd   1 2022-03-26   17:02:10



2

SVS-nytt ges ut av SVS,
Segelflygets Veteransällskap

SVS hemsida och Facebook
www.svs-se.org

Redaktör: Björn Magnusson
bjorn.magnusson11@gmail.com

facebook.com/segelflygetsveteransallskap/

Adress
c/o Björkman

Backlöksvägen 103
165 78 HÄSSELBY

REDAKTIONEN

Redaktör, grafisk formgivare
Rolf Björkman

070 342 81 61, rolf@ksak.se

Ansvarig utgivare
Rolf Björkman

Omslaget

Ordförandens och
redaktörens spalt

Manusstopp Nr 2 2022: 20/5

SVS postadress
c/o Bernt Hall
Karl Eks väg 1
541 54 Skövde

nr 1 mars  nr 2 juni  nr 3 sept nr 4 december
i slutet av respektive månad

Utgivningsdatum

Rolf Björkman

Rolf Björkman

Kalendariet 2022
2-3 april  Underhållshelg
22-24 april  Flyghelg
26-29 maj  Flyghelg (obs 4 dagar)
28 maj  Årsmöte
17-19 juni  Flyghelg
9-17 juli  Flygvecka
26-28 aug  Flyghelg
16-18 sept  Flyghelg
7-9 okt  Flyghelg
29-30 okt  Underhållshelg
12-13 nov  Underhållshelg
På flyghelgerna flyger vi generellt fredag-
söndag. Briefing 09.00. Torsdag är normalt 
resdag. Men flygning kan förekomma andra 
dagar vilket normalt i så fall annonseras på 
hemsidan och FB. Vi uppmanar till samåk-
ning m. h. t. bensinpriser och att pande-
miläget förbättrats. .
Önskemål om boende anmäls minst en 
vecka före till rolf@ksak.se
Utöver detta planeras resa till VGC 1-12 
aug i Celja Slovenien samt till DaSK Old-
timerrally 20-28 aug i Arnborg (delar av 
tiderna och om intresse finns).

Flygplan denna säsong
2022 räknar vi med att flyga Bergfalke 
II/55 SYY, K8b SZT, Vasama SZY, Olym-

pia SMH, Grunau Baby SML och Schwei-
zer 2-22 SMM. Kranich eller Slingsby blir 
inte klara förrän nästa år. Under flygveckan 
kommer dessutom den danska tvåsitsiga 
skolglidaren 2G som vi hade även 2019 och 
även går att bogsera. Den är häftig, boka 
in redan nu.  Bogsering sker normalt med 
Segelflygets Super Cub. Vid vissa tillfällen 
kommer vi att vinscha med den danska 
vinschen (även på tvärbanan vid hangvind). 
För dom som vill prova eller bara åka med 
har Bergfalken vinschkoppling. Båda Tiger 
Motharna kommer dessutom att vara flyg-
bara. 

Medlemsavgift 2022
350 kr. Du kan betala på vårt plusgiro 
454 34 69-3 eller till swisch (Rolf )  070-
3428161. Ange ändamål och namn. Aktiva 
piloter som vill ha förbundstillhörigheten 
till Segelflyget via SVS betalar ytterligare 
1250 kr. Nya medlemmar anmäler sig också 
digitalt på vår hemsida www.svs-se.org med 
adresser, tel och mail.. Tack till alla som 
stöttar oss att bevara vår svenska segelflyg-
historia med medlemsavgiften oavsett om 
du är aktiv eller ej.
Som medlem flyger du våra flygplan till 
medlemspris oavsett om du flyger själv el-
ler med säkerhetspilot/lärare. Du får fyra 

Sekreterarens information

Så här såg hon ut och så skall hon se ut igen, vår 
Kranich, som är under stor översyn i Polen.
Foto: Robert Danewid

Vilka farsoter som drabbar oss. Först kom 
Trump, sedan Coronan och nu är det Putin, 
allt i stegrande obehag. Vilken är den fjärde 
och ännu värre farsoten? Nej, den kan inte 
vara värre än Putin i vart fall. Innan dessa 
obehag kunde vi tro att de var möjliga att 
inträffa innan de var ett faktum. Så man 
bör nog vara beredd!

Coronan var och är delvis fortfarande ett 
stort obehag. I ett sent skede nu i februari 
åkte jag på den med ett par dagar som var 
jobbiga men nu verkar jag ha kommit över 
den helt. För SVS gick den ändå på något 
sätt rätt spårlöst förbi. Vi hade rekord i 
museet och vi flög mycket och fick mycket 
gjort. Tyvärr drabbas vi direkt av Putins 
framfart. Det blir dyrare att resa till Ål-
leberg och av samma ansledning blir det 
dyrare bränsle till Cuben. Men vi kämpar 
för att hålla våra priser oförändrade så länge 
det går.

Finns det en smärtgräns? Den ligger nog 
väldigt högt när det gäller att få våra trevliga 
flygplan flygklara och äntra dem. En direkt 
Coronaföljd är Kranichen som befinner sig 
i Polen för stor renovering och omdukning. 
Fabriken har förlorat viktig personal i pan-
demin så vi måste vänta en säsong till innan 
vi kan börja flyga med den igen. Men vi har 
ju många andra klenoder så vi behöver inte 
vara så svältfödda. Med vår väldigt duktiga 
teknikerkårs hjälp kommer vi att ha många 
fina flygplan att flyga med i år.

Men allt är inte flygning! Vi har ju så 
himla kul vid våra flygtillfällen och alltid 
en festkväll. Det är obegripligt att det inte 
är överfullt på Ålleberg varje gång vi har 
flyghelg!
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nummer av SVS-Nytt och dessutom gratis 
inträde i museet.

Museet - kan du hjälpa till?
• Vi behöver ytterligare en assistent till 
arkivansvarig  (vårt bibliotek mm). Anm 
intresse till sekr.
• Vi behöver någon som kan hålla i 
SISU rapportering av aktiviteter. Anm 
intresse till sekr.
• SVS behöver Dig som museiguide!
Vi är jättetacksamma om du kan vara mu-
seiguide, en helg eller hel vecka 2022. Vi 
kommer att ha öppet helger (lö-sö) 7 maj 
– 29 maj. Alla dagar från 4 juni till 2 sept, 
därefter helger 3 sept – 25 sept. Extra öppet 
påskdagen då det s.k Museirallyt pågår. Vi 
lär dig det du behöver kunna om du är osä-
ker. Vi kommer eventuellt att ha en kortare 
guidekurs en dag under våren. Anmäl till 
Lennart eller Björn och om du har frågor.  
Av dom får du även villkor och ersättningar.
Kontakta gärna redan nu:
l.lagerfors@gmail.com            070-5575416
bjorn.sr.svensson@gmail.com 070-8158611

Nya medlemmar SVS
Kent Anderson  Falkenberg
Tommy Haglund   Hälleforsnäs
Kristofer Strindö    Täby
Tomas Torsein     Falköping
Lisa Torsein     Falköping
Mats Axelsson     Falkenberg
Lars-Erik Ingerlo      Uppsala
Henrik Lindgren      Stenstorp
Följande har betalat medl.avg men vi har 
inga adress eller mailuppgifter. Så om någon 
känner någon av dessa hör av er till sekre-
teraren :   Bo Axel Persson, G Kretschmer, 
Jens Kofoed, Bilal Alheld

Årsmöte 2022
Du kallas härmed till årsmöte i SVS 28 maj 
17.00 på Ålleberg i teorisalen. Dagordning, 
verksamhetsberättelse, ekonomirapport, 
valberedningens förslag och övriga hand-
lingar läggs ut på vår hemsida www.svs-se.
org senast en månad innan årsmötet. Anmäl 
om du vill ha den skriftligt per brev.  

Det händer….
-Vi har fått tre fina glasmontrar via Ken-
neth Hensner i Motala. 
-Sune Johansson i Falköping har tillverkat 
låga pyramider av fanerskivor att ställa någ-
ra av de statiska flygplansobjekten på.
-Vi får en ny fallskärm levererad i månads-
skiftet mars/april.
-Många av våra medlemmar deltog i Ott-
sjölägret som hade finfint väder i år. Särskilt 
grattis till Ola Öbom och Tor Widman som 
fixade sina diamanthöjder (5000 m höjd-
vinst) även om det skedde i plastflygplan.…

Alla 
Segelflygklubbar

har fått detta nummer att göras 
tillgängligt för medlemmarna på
t. ex. klubblokalen.

Gåvor
Vi är tacksamma för gåvor och 
ekonomiska bidrag till vår verk-
samhet.  Vi har flera stora kost-
nadskrävande projekt på gång 
med grundöversyner på Kranich  
och Slingsby mm.  Belopp sätts in 
på vårt plusgiro 4543469-3 Med-
dela också  sekr@svs-se.org eller på 
070-5413674.
När det gäller fysiska gåvor som 
flygplan, instrument eller annat 
intressant, hör av dig först till 
museigruppens Björn Svensson     
bjorn.sr.svensson@gmail.com eller 
till sekr.
Du kan också ge bort presentkort-
start i veteransegelflygplan (900 
kr). Anmäl till sekr så får du ett 
presentkort att lämna över.

SVS Shop
Kolla vår hemsida www.svs-se.org 
så ser du vilka artiklar vi säljer i 
vår shop. Framförallt en del fina 
böcker men även en del annat. Be-
gagnade barografer gick som smör 
i somras. Fint att ha i bokhyllan 
hemma. Stöd vår verksamhet ge-
nom att handla i shopen.

Tack
För att du stödjer oss med din 
medlemsavgift oavsett om du är 
aktiv eller ej. 2022 en mindre höj-
ning till 350 kr.
Plusgiro 4543469-3

Retrocupen i RST 2022
Detta är SVS tävling för att främja kvali-
tativ segelflygning med äldre segelflygplan 
och går som vanligt baserad på två distanser 
och fyra höjdvinster i RST. Flygplansty-
perna man får deltaga med skall ha gjort 
sin första flygning senast 1970 och ha högst 
koefficient 88 i RST. Segraren erhåller fint 
pris, i år donerat av Nordic Gliding.

Försäkringar
Förutom att våra flygande flygplan har 
ansvars- kasko- och sittplatsförsäkringar i 
HDI så omfattas vi även av RF:s förenings-
försäkring Bas, kostnadsfri för föreningar 
och förbund. Omfattar ledare, funktionärer 
och förtroendevalda.
Ansvarsförsäkring:
Styrelseansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Rättskyddsförsäkring
Patientförsäkring
Stiftelsen har försäkring hos Länsförsäkring-
ar för museiföremål inkl förrådet i Kälvene.

Vill Du/ni ha ett eget 
veteranobjekt att jobba 

och flyga med?
Vi har följande objekt till fadderskap/utlå-
ning eller försäljning. De är i olika stort 
behov av tillsyn/översyn/renovering men 
kan samtliga göras flygande med större eller 
mindre insats. Hör av er till sekr. Ka6CR, 
K8b, SF 27, Bergfalke 3, Bergfalke II/55, 
Grunau Baby.

Kan Du hjälpa till?
• Vi behöver ytterligare en assistent till 
arkivansvarig  (vårt bibliotek mm). 
• Vi behöver någon som kan hålla i SISU 
rapportering av aktiviteter. 
• Vi behöver någon som håller hemsidan 
uppdaterad (webbansvarig finns).
• Tekniskt intresserad? Jobba med trä, duk 
och stålrör? Vi har flera mycket kvalificerade 
tekniker som deltager i vår underhållsverk-
samhet men vi blir gärna fler. Har du ingen 
erfarenhet – vi utbildar dig och lär dig nya 
saker. 
Till samtliga ovan: Anmäl intresse till sekre-
teraren.

Har vi rätt mailadress???
Om du ej fått ett e-mail från ”segelflygre-
gistret” nu i början av mars har vi inte din 
mail-adress eller att den är fel eller att du 
bytt. Meddela i så fall    sekr@svs-se.org.

Mailadresser till SVS 
styrelse

Rolf Björkman           ordf@svs-se.org
Bernt Hall       sekr@svs-se.org
Anna-Kari Warming  ekonomi@svs-se.org

Klubbläger på vackra 
Ålleberg

Vi välkomnar flygklubbar som vill ha läger 
på Ålleberg. T.ex långhelg eller hel vecka. 
Kan vara i anslutning till SVS flyghelger 
eller flygvecka men kan också ligga utanför. 
Med eller utan egna segelflygplan. Efter 
överenskommelse kan ni helt eller delvis 
utnyttja SVS flygplan och/eller Segelflygets 
DG 1001. Kontakt med Henrik Svensson, 
henrik.svensson@segelflyget.se  samt SVS 
sekr Bernt Hall,  sekr@svs-se.org  
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in och beställde en Gö 1 Wolf. Flygklubben 
höll till på flygplatsen Tatetsu (numera ned-
lagd) med närhet till hang några kilometer 
från Osaka. Där fanns Kyutei-7 som likna-
de Grunau Baby II konstruerat av professor 
Hiroshi Sato. Med det planet hade landets 
bäste pilot Tadao Shizuru sommaren 1935 
hangflugit över vulkanen Aso 1) 4 timmar 
och 12 minuter sommaren 1935 (innan 
Wolf Hirth anlände). Klubbmedlemmarna 
ville döpa klubben till ”Wolf Hirth min-
nesflygklubb” vilket Wolf motsatte sig med 
motiveringen att han fortfarande var i livet. 
Majoriteten körde dock över hans åsikt!

Åter nya resor, nu per tåg (med uppvakt-
ning på stationerna!) och föredrag. Även 
invigning av flygdag i Nagoja. De två måna-
derna var till ända och sällskapet utskeppa-
des i Kobe för hemfärd via hamnar i Kina, 
Filippinerna, Sri Lanka och Egypten.

Wolf Hirth och segelflyget i Japan
När Wolf kom till Japan 1935 var landet 
på väg att bli en stormakt. Japan hade 
erövrat Korea och skaffat sig inflytande i 
Manchuriet (Manshukuo) och Mongoliet 
(Mengjiang) som båda blev lydstater. Även 
Formosa (Taiwan) tillhörde Japan. Östasien 
hade i århundraden varit oroligt med krig 
och spänningar mellan olika intressegrup-
per. Långt tillbaka i tiden hade Khubilai 
Khan (med Marco Polo som berömd gäst) 
vid två tillfällen 1274 och 1281 försökt 
erövra landet med hjälp av koreaner som 
fick tillverka hundratals båtar. Samurajerna 
låg illa till speciellt vid senaste försöket men 
räddades av en orkan, en gudomlig vind 
kallad Kamikaze, som slog sönder en tred-
jedel av båtarna och fick erövrarna att dra 
sig tillbaka. På senare tid första och andra 
krigen mellan Japan och Kina. På 1800-ta-
let de två Opiumkrigen i Kina med brittisk 
seger och det fransk-kinesiska kriget. Därtill 
Inbördeskriget i Kina 1927-1949, med 
”paus” för den japanska erövringen 1937-
1943. Kanske borde Wolf dragit öronen åt 
sig

Wolf Hirth var sannolikt förtrollad av all 
uppmärksamhet och alla vänliga människor. 
Visst, han fick skriva på ett avtal vilket var 
en oroande formalitet han inte upplevt 
tidigare. Och hans elever var alla utbildade 
motorflygare (från flygvapnet) som i sin 
tur skulle utbilda landets blivande strids-
flygare enligt tyskt modell, något som han 
i grunden ogillade. Han hade reagerat mot 
den militära uppvaktningen när sydame-
rikaexpeditionen kom hem till Tyskland. 
Han hade reagerat mot uniformerna på 
Wasserkuppe och slutligen skulle han inte 
återvända till Hornberg ”där den nya tiden 
dragit in”.

Wolf Hirth
Av Thorsten Fridlizius
Del 6

Berättelsen om Wolf Hirth spänner över 
flera nummer av SVS-Nytt. Del 1, som 
presenterades på fem sidor i nr 4 2020, 
omfattade perioden från den inledande 
karriären som pilot fram till och med en 
spännande överflygning till USA. I nr 1 
2021 presenterades del 2 på fyra sidor 
som behandlade tiden i USA. Del 3 på två 
sidor hittar vi i nr 2 2021 där hemkom-
sten från USA inleddes och vi var inne i 
tävlingarna. Del 4 på tre sidor presente-
rades i nr 3  2021. Där fortsatte vi med 
tävlingarna i Europa, kom sedan in på 
uppbyggnaden av företag och relationen 
till de nya makthavarna, för att sedan be-
handla resan till Sydamerika där vi följer 
sällskapet i Brasilien. Del 5 fortsatte i 
Sydamerika, hemma i Tyskland och resa 
till Japan. I detta nummer fortsätter och 
avslutas japanperioden. Här får vi också 
veta hur segelflyget i Japan utvecklades 
före andra världskriget. Thorsten Frid-
lizius har gjort en grundlig research på 
Wolf Hirth. Fortsättning följer om berät-
telsen om Wolf Hirth och hans närmaste 
flygkamrater!Slutperioden i Japan

Uppvisning i Osaka väntade. Släpet med 
Gö 3 fick motvind och gjorde bara 70 km/h 
läste vi i förra avsnittet. Men de väckte en 
del uppmärksamhet under färden. Ordina-
rie trafikplanet, Fokkern på sträckan Tokyo-
Osaka gick upp jämsides för att granska 
det unika ekipaget. Så också några gamla 
dubbeldäckare med roterande motorer. De 
tankade i miljonstaden Nagoja på vägen. 
De var två timmar sena men hade ändå 
en stor publik som väntade. Som vanligt 
gjorde Wolf sin uppvisning med ”boden 
nahe”(marknära) loopingar som alltid fick 
applåder.

Väl i Osaka blev det nya uppvisningar 
inför stor publik. Nya föredrag med filmvis-
ningar och inbjudningar till Geishamålti-
der. Även tidningen Osaka Mainitschi bjöd 

Gö 3 Minimoa. Tyskt original som hamnade i Frankrike efter kriget. Renoverades och flögs 
i Tyskland men köptes till Japan av ”Mr Honda” för hans museum. Tre Minimoa flög i Japan 
före kriget. FOTO: Yasuhiro Yama

En av många bjudningar. Vacker geisha läg-
ger handen på Wolfs axel.
UR KARL BUCKS BOK WOLF HIRTH. SEGELFLYG-
MUSEUM WASSERKUPPE

1) Japans största vulkan på ön Kyushu, södra 
Japan.
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alltmer avancerade. Så också intresset och 
prestationerna. Professor Sato grundade 
1932 tillsammans med piloten Sizuru en 
segelflygklubb vid sitt universitet som kom 
att bygga Satos konstruktioner. Redan 1933 
flög Sizuru 8 km på 20 min i Satos glidflyg-
plan Aso-1 (med start från vulkanen Aso!) 
Med samma glidflygplan flög Sizuru en och 
en halv timma 1934.

Innan Wolf anlände 1935 bildades ”Ja-
pans segelflygförbund”och Satos nykon-
struktion Kyutei-7, som Wolf tyckte var 
förbryllande lik Grunau Baby, kom också i 
luften. I Sizurus händer flög den 4 timmar 
och 12 minuter. Var? Jo, vid vulkanen Aso 
förstås. Och så rullade det på med allt högre 
hastighet. Klubbar bildades och 1936 flög 
Sizuru nio och en halv timma. Denna gång 
i trakten av Osaka. 1938 hade 700 tagit 

Wolf Hirth tillsammans med Shizuru Tadao, Japans då 
främste segelflygare som samarbetade med konstruktö-
ren professor Hiroshi Sato, Kyushu universitetet (”Kyu-
Te”) Shizuru rekordflög 1 sept 1934 1h 26 min med Kyu-
Te Model 5 ”Aso-go”.
BILD: ARKIV HELLMUT HIRTH

Japan och segelflyget
Förutsättningarna är inte de bästa. Landet 
består av ett stort antal bergiga öar med 
toppar ofta över 3 000 meter varav Honshu 
är den största och viktigaste med kyla i norr 
och subtropiskt klimat i söder med korta 
heta och fuktiga somrar. Ofta med åskväder 
och skyfall långt häftigare än vad vi är vana 
vid. Tyfoner kan också uppträda, vanligen 
i slutet av augusti. Då aktuella Formosa 
har milda vintrar i norr och tropiskt höga 
temperaturer året om i söder. Annorlunda 
är Korea med långa och kalla vintrar och 
somrar som är  korta, heta och fuktiga.

Japanerna testade ”efter Wolf” både For-
mosa som fick en flygklubb 1938, men 
också Korea och Manchukuo (Manchuriet) 
som ansågs utomordentligt bra för segelflyg 
och en flygklubb bildades i huvudstaden 
Xinjing (Chanchung) där Qingdynastins 
kejsare Puy fick residera som ”riksförestån-
dare”. 2)

Av Japans yta är bara 15% odlingsbar 
mark som utnyttjas till max för risodling 

2)  Puy hamnade hos ryssarna vid krigsslutet 
och överlämnades 1950 till Kina där han 
satt i fängelse nio år. Han skrev boken ”From 
Emperor to Citizen” som Bertolucci gjorde 
film av;  ”Den siste kejsaren” succéfilmen som 
belönades med nio Oscar.
3) Produktionen var heller inte blygsam, som 
mest under kriget hade Japan ca 5 000 glid- 
och segelflygplan av ett hundratal typer. Även 

Gö 3 Minimoa.    FOTO: YASUHIRO YAM

hade uppfyllt de japanske kunskapskraven. 
Landet räknade 20 ”prestationsflygplan”, 
högvärdiga enligt dåtidens terminologi. An-
talet glidflygplan (primaries) var över 250 
och segelflygplan och glidflygplan tillverka-
des i allt större mängd på fem ställen. Sato 
berättar stolt att Mitzuno, Fuku-Maeda och 
Akashia i Osaka t o m tillverkarkar tvåsit-
sare. 3) Själv kom han så småningom att 
besöka Tyskland.

Det kan antas att många av Japans erkänt 
välutbildade militärflygare hade en bak-
grund i segelflyget. Det kan också antas att 
många (ofta unga akademiker) av kamika-
zeflygarna i krigets slutskede, ca 2.000, var 
klent utbildade motorflygare. Sannolikt var 
de i grunden segelflygare. Det pågår idag en 

Tävling med 75 deltagare i ”primaryklassen” 
redan 2 september 1936. Stilig elev framför 
”Ito”. BILD FRÅN NÄTET

Kyu-Te (Kyushu) Model 5 ”Aso-go”
BILD FRÅN NÄTET

och som sommartid står under 
vatten. Wolf var oroad för detta 
speciellt som landet också hade 
mängder av el- och telefonstolpar 
som skulle försvåra utelandning. 
Japanerna förklarade optimistiskt 
att de kunde bygga segelflyg 
av bambu och lackat papper 
(japansk specialitet) och att de 
skulle vara ”vattentäta” för land-
ning i risfälten. I vad mån detta 
infriades i senare konstruktioner 
låter jag vara osagt.

Segelflyget före och efter 
Wolf
Födelsedatum för japanskt 
segelflyg var 11 maj 1930 då 
örlogskapten Isobe flög 80 meter 
på åtta sekunder (!) i ett egen-
konstruerat glidflygplan. De 
japanska planen gjordes till en 
början med enkla förlagor som 
bilder och treplansskisser i tid-
skrifter och broschyrer, efterhand 

Wolf kopierades och fick japansk beteckning 
Hikara 3-1.
   En glimt av de japanska efterkrigsplanen 
fick vi under VGC-mötet i Tibenham år 
2000 då Shigeyuld Honda (tyvärr död idag) 
tagit med en Hagiwara H-23 C2 från 1964 
påminnande om Ka 4 Rhönlerche II och ett 
”inglasat” glidflygplan Hagiwara H-22 B-3 
”Momonga” (Flygande ekorren).

C-diplom och aeroklubben 
blivit ansluten till ISTUS. 
Fortfarande kom ekonomiskt 
bidrag från tidningarna 
”Mainitsi” och ”Asahi” men 
segelflyget blev mer och mer 
en statlig angelägenhet. 1938 
fanns 150 föreningar med 
glid- och segelflygning på 
programmet. 190 segelflygare 
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debatt i Japan om de flög frivilligt eller blev 
beordrade att flyga. I ”Svensk Flyghistorisk 
Tidskrift” Nr 1 2022 har Bo Genvad be-
sökt Chiran Peace Museum i Japan, särskilt 
tillägnat Kamikazeoperationerna. Genvads 
texter och bilder talar för att många var be-
ordrade och heller inte längtade efter att dö.

Som vi sett tidigare var Wolf föga impone-
rad av uniformer Han sålde ju dessutom sin 
egen väst och tröja med segelflygmotiv! Och 
nyordningen med Hornberg som ”Reichs-
segelflugschule (rikssegelflygskola) under 
de nya herrarna passade honom inte alls. 
Eleverna ifrån Wasserkuppe och Hornberg 
slussades in i organisationen ”Jugend Flie-

och hjul för enklare hantering på marken. 
Betecknande nog köptes det första exempla-
ret av ”Cobhams Flying Circus” och Joan 
Meakin,  ”uppvisningsflygerska” och en 
resolut kvinna som lät sig bogseras i sin nya 
”Wolf” hem till London och cirkusen..

Wolf som motorflygare
Wolf Hirth var inte bara segelflygare. Vi har 
tidigare läst om hans resa i lilla Klemmen 
till Island och USA 1930. Som den för-
siktige general han var hade han först låtit 
motortillverkaren Salmson göra en grundlig 
översyn av motorn och själv hade han övat 
långflygning i ”Tillförlitligstävlingen 1929” 
där han och brodern Hellmuth deltog med 
var sin Klemm 25. Hellmuth med 20 hk 
Daimlermotor och Wolf med 40 hk Salm-
son. I samma plan hade Wolf också slagit 
ett uthållighetsrekord genom att vara i luf-
ten 25 timmar och 11 minuter.

1931 efter resan till USA hade han blivit 
ansvarig för segelflygskolan Grunau vilket 
inte hindrade honom att ”som vanligt” 
delta i årets Rhöntävling, den 12:e i ord-
ningen. Och ställa upp i ”Deutschlandflug 
1931” med en ny Klemm L25 utrustad 
med broderns HM 60 motor, som skulle bli 
en populär långkörare. Wolf blev tvåa i ett 
fält av 19, varav 15 Klemm. Vinnare blev 
en löjtnant som skulle flyga Stuka i andra 
världskriget. Prispengen och försäljningen 
av den gamla Klemmen kom att finansiera 
den nya.

Wolf hade fått blodad tand och ställde 
upp i ”Europaflug 1932” som en av favori-
terna. Etappmålet längst söderut var Rom 
och längst norrut var Göteborg Torslanda. 
Den här gången ställde han upp med en 
Klemm 32, återigen med en ny motor från 
broderns fabrik, HM 8 U, med åtta cylin-
drar ställda i V-form.  Här nedan ett citat 
ur Göteborgspressen som vittnar om Wolfs 
fina personlighet:
”Tysken Poss var en hetlevrad herre. Han blev 
mycket upphetsad när kapten Gärdin påpe-
kade för honom, att utbyte av tändstift enligt 
reglerna ansågs som reparation. Detta ville 
han icke gå med på, och han fick understöd av 
sin landsman Hirth. Den senare var däremot 
en synnerligen gemytlig man, och försökte släta 
över den andres bryska uppträdande. När 
kapten Gärdin senare visade Poss telegram 
från tävlingsledningen i Berlin, att tänd-
stiftsbyte verkligen ansågs som reparation, blev 
han emellertid litet lugnare.” (Göteborgs 
Handels- och Sjö-fartstidning. Lördag 27 
augusti 1932).

”Segelflygarna hade en betydande fördel 
på denna resa. Wolf Hirth rapporterade 
att han mycket ofta lyckats komma ikapp 
snabbare maskiner genom att utnyttja vin-
den. Han flög en liten omväg längre ut på 
kusten, där han utnyttjade de uppvindar 

4) Upplägget var så effektivt att Tyskland vid 
krigsutbrottet hade fler piloter än flygplan. 
Många fick sysselsättas som mekaniker innan 
flygplansproduktionen kom ikapp.

som rådde på den branta kusten och om-
vandlade dem till fart.” (Fritt översatt ur 
”Der Angriff” 28 augusti 1933) Kan vi tro 
på det?!

Hur gick det då? Wolf hade lämnat Poss 
efter sig och var på väg att passera polacken 
Franciszek Zwirko som ledde knappt då 
kabinen fylls av bensinångor och motorn 
börjar hacka. Bara 8 minuter från mål! 
Orsaken var att förgasarens för höga in-
gångstryck hade ändrats och att man i 
hastigheten glömt en säkringsring. Ok, han 
kom till målet Tempelhof men utan att 
passera mållinjen. Tala om otur. Säkert gick 
han också miste om en vacker prispeng. 
Kompensering fick han dock samma år då 
han för andra gången, 1932, fick hämta ut 
en pokal och en större summa pengar hos 
rikspresidenten Paul von Hindenburg. Det 
eftertraktade Hindenburgpriset som han nu 
fick för sina segelflygprestationer.

Röhntävlingarna var också en inkomst-
källa. XIV Rhön 1933, sista utan ”hakkors”, 
med 45 deltagare inbringade 1 552 RM 
(stora belopp i SEK idag) efter att han flugit 
176 km med sin Moazagotl. Och XV Rhön 
1934 med samma plan gav 1 510 RM för 
en andraplacering. 1935 och XVI Rhön 
flög han som nummer två i världen över 
400 km med sin nya personliga Minimoa 

Wolf mekar sin Klemm 22 med vännen Her-
mann Illg. Motorn är brodern Hellmuths nya 
HM 8 U med 8 cylindrar i V-form. Observera 
Hirths käpp hängande i livremmen!  FOTO 
STÖCKER

Huvudkombattanterna under ”Europa runt”; 
Zwirko, trevlig polack och Hirth, gemytlig 
tysk!  UR GÖTEBORGS HANDELS OCH SJÖ-
FARTSTIDNING, GHT

ger” som i sin tur sorterade under ”Hitler 
Jugend” med enda syftet att få ”material” 
till Luftwaffe. 4)

Martin Schempp hade startat segelflyg-
planstillverkning i Göppingen januari 1935. 
Wolf stöttade och deras första gemensamma 
projekt var Gö 1 Wolf. En förbättrad 
Grunau Baby enligt många med bland an-
nat högre brottlastsfaktor, större roderytor 

Gö 1 Wolf i sitt nya hemland. Japan kom att 
göra egna varianter. Grunau Baby hade tex 
kopierats så väl med ledning av fotografier 
och ritningar i facktidskrifter att tyskarna 
knappt kunde se skillnaden mellan original 
och kopia.  BILD FRÅN NÄTET

Joan Meakin med uppvaktning. Meakin tog 
hem första exemplaret av Gö 1 Wolf i släp till 
London.  ARKIV SCHEMPP-HIRTH
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Flitiga medlemmar första underhållshelgen 2022
Elva flitiga medlemmar jobbade under två 
dagar i början av mars under vår första un-
derhållshelg. 

I museet pågick förberedelser för kom-
mande säsong. Babyfalken hissades ned 
för rengöring och övriga museiflygplan 
fick samtidigt en upputsning, ESG 31 och 
Moswey lyftes upp på s k "pyramider som 
tillverkats av Sune Johansson (Mularp), och 
i samband med detta gjordes vissa omflytt-
ningar av några flygplan. Även modellflyg-
planen hängdes upp på nya platser, så de 
kom i sitt rätta element.

I verkstaden var man flitiga. Två nya med-
lemmar hjälpte till med finjustering av duk-
arbetena på kropp och vingar till Slingsbyn, 
Tomas Torsein med dotter Lisa, 10 år.

Lisa jobbade på flitigt och tyckte det var 
mycket kul. Hon blev väldigt förtjust i just 
Slingsby och väntar ivrigt på att få flyga i 
den.

En del blev gjort på tyngdpunktskopp-
lingarna till Slingsyn och till Babyn. Även 
en fenskada på Olympia behandlades.

Underlag från Björn Svensson 
och Olle Eriksson

som senare under året skulle exporteras till 
Japan. Det var under denna Rhöntävling 
som 3 segelflygare skulle landa på samma 
flygplats i Tjeckoslovakien efter att flugit 
502 km. Rekordet tillägnades en av de tre, 
Rudolf Oeltzchner som omkom under byig 
hembogsering.

Hur hann han med allt?
Wolf Hirth var skolchef vid Grunau 1931 
till 1933 och Hornberg 1933 till 1935. Vik-
tiga poster kan tyckas med många elever. 
Trots detta tävlade han med motorplan och 
deltog flitigt i Rhöntävlingarna. Han var  i 
Sydamerika januari 1934 till mitten av april 
1934 och i Japan från september 1935 till 
februari 1936. Dessutom var han ofta anli-
tad som föredragshållare.

Kanske var hans tillvaro som egenföretaga-
re litet lugnare. Om hans företag strax före 
och under kriget handlar nästa avsnitt 7.

Babyfalken sänk-
tes ned från taket 
för en välbehövlig 
rengöring och vax-
ning. 

Sune Johansson 
(Herrljunga) passa-
de på att provsitta 
Fi 1:an och konsta-
terade att man fick 
inte vara alltför stor 
för att flyga den.
Foton: 
Björn Svensson

Lisa Torsein jobbar 
med Slingsbyvinge 
under övervakning 
av pappa Tomas.

Peter Holm t. v. och 
Petter Lindberg 
upptagna av bog-
serkopplingen till 
Grunau Baby.

Per Widing kan 
träarbete.

Våren hade svår att  
komma åt snön på 
den "höga" höjden.
Foton: 
Olle Eriksson
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Returadress:
SVS, c/o Bernt Hall
Karl Eks Väg 1
541 54 Skövde

Fritiden går åt till mina barn och barn-
barn, med allt från barnvakt till att hjälpa 
min son i jordbruket som han arrenderar 
av sin farfar. Är också fritidspolitiker sedan 
1998. Sitter nu som ersättare i Tekniska 
nämnden. Tidigare 2 mandatperioder som 
1:e vice ordförande i nämnden. Har även ti-
digare suttit i Kommunfullmäktige 2 man-
datperioder. Kommer inte riktigt ihåg när 
jag blev representant för Falköpings Kom-
mun i Stiftelsen Ållebergs segelflygmuseum 
men har varit med i många år. På årsmötet 
som senarelades till hösten 2020 blev jag 

Eva-Marie Brorsson är vår 
uppskattade ordförande i 
Stiftelsen Ållebergs Segel-
flygmuseum. Så här beskriver 
hon sig själv:

Mitt namn är Eva-Marie Brorsson, är 58 år 
och bor i eget hus i Vartofta med en katt. 
Ensamstående med 2 vuxna barn och 3 
barnbarn. 

Jag jobbar som undersköterska i hem-
tjänst i Falköpings Kommun. Har jobbar i 
vården i 40 år i år.

vald som ordförande i Stiftelsen. Det är ett 
otroligt roligt arbete, trevliga gubbar på 
“berget” och spännande utmaningar som 
väntar och spännande med utvecklingen 
som förhoppningsvis kommer att ske på 
berget. Museet är ju unikt och tack vare 
SVSare så hålls det levande och öppet på 
sommaren med guider.

Kyrkovalet 2021 fick jag för mig att ställa 
upp i. Oj oj, jag vet inte om det var riktigt 
övertänkt för jag stod överst på Centerns 
lista. Det innebar att man blev invald i 
Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet, Kyrkorådets 
arbetsutskott och lite till. Tur att det inte är 
möte varje vecka. Just nu är det mycket att 
sätta sig in i, lite utbildningar men intres-
sant. 

Segelflyg....ja jag har flugit. Fick i 50-års-
present en segelflygtur på flygplatsen. Blev 
vinschning, det var det värsta jag varit med 
om. Väl uppe i luften var det hur härligt 
som helst, men man ska ju komma dit 
också. På 80-årsjubileet förra året bestämde 
Björn Svensson att det var dags på berget. 
Ok, i flygplanet med fallskärm och allt, 
ihop med Johnny Neinhart. Det blev en 
mycket mer behaglig start med bogsering 
och väl uppe så är det ju bara för härligt. 
Tack Johnny för den upplevelsen.

Ja det var lite om mig. Till sist måste jag 
passa på att tacka alla veteraner för den tid 
och det arbete som ni lägger ner på berget. 
Utan er hade det inte funnits, detta fantas-
tiska museum. TACK!

Vem är du?

Eva Marie Brorsson

Hurra – 2G kommer till 
Ålleberg igen under flyg-
veckan!
Den fantastiska danska 2-sitsiga skolgli-
daren 2G kommer åter till Ålleberg på vår 
flygvecka. Går både att flygbogsera och vin-
scha med. Jörgen Thomsen (fd SAS-kapten) 
är som senast med som instruktör varför 
du inte måste ha giltigt cert för att flyga. 
Någon tidigare flygerfarenhet är dock bra. 
Kostnaden för flygplanet är 250 kr/start. 
Flygsläp enligt gällande taxa tillkommer. 
Om vi vinschar ingår det i flygplanskostna-
den (kortare flygtid). Enastående möjlighet 
att flyga som farfar gjorde vilket kanske 
inte återkommer i brådrasket. 2G mon-
teras lördag förmiddag 9 juli vid 10-tiden 
där Jörgen visar, monterar  och förklarar 
innan flygningarna börjar. 2G flygningarna 
avslutas torsdag 14 juli på em. Sedan fort-
sätter flygveckan till söndag med våra egna 
flygplan.

Passa på detta fina tillfälle till en upple-
velse utöver det man normalt får vara med 
om på Ålleberg!

Museet. SVS behöver Dig 
som museiguide!
Vi i Segelflygets Veteransällskap sköter ju 
som du säkert vet både veteranflygplanen 
på Ålleberg och Ållebergs Segelflygmuseum. 
Snart drar det ihop sig till säsongsstart både 
med flygning och öppethållande av mu-
seet. Vi är dock i behov av flera guider till 
museet och hoppas att fler kan vara intres-
serade av att hjälpa till vilket dessutom ger 
en social och trevlig möjlighet att vara på 
underbara Ålleberg.

Att vara guide i museet är kul, och man 
träffar många trevliga och intresserade 

människor som uppskattar att få veta en del 
om segelflygets historia. Som guide erhåller 
du dag-och reseersättning för insatsen, och 
fri övernattning ingår naturligtvis.

Museet kommer att vara helgöppet 7 – 
29/5, dagligen 4/6 – 2/9 och helgöppet 3/9 
– 25/9. Vanligast är att man deltar antingen 
på helg vår och höst och/eller en eller even-
tuellt flera veckor under sommaren, men vi 
kan naturligtvis samordna även andra öns-
kemål om tider.

Du behöver inte heller känna att du 
inte har tillräcklig kunskap om segelflygets 
historia, det mesta finns på skyltar och vi 
planerar att ta fram QR-koder med infor-
mation att lyssna till i mobilen. Vi kommer 
också att ordna med några utbildningstill-
fällen under våren, och kan även ordna så 
att du går DK med någon av de äldre gui-
derna i början.

Om du tycker detta verkar trevligt och 
skulle passa dig, så hör av dig till:
Björn Svensson, 0708-158611, 
bjorn.sr.svensson@gmail.com eller
Lennart Lagerfors, 0705-575416, 
l.lagerfors@gmail.com.
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