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Svensk flygindustris största exportframgång 

Inget annat avenakt flygplan har fAtt en aA 

vidatrlckt internationell anvlndning som Saab 

91 Safir. 11'17gplantypen har nlaligen vunnit 

inateg inom en rad flygvapen, farutom i Sveri

ge lven i Norge, Finland, Etiopien och Tuni

sien aamt dessutom för utbildning av trafik

flygare i Holland, Vlattyakland och Indonesien. 

Sammanlagt har Safiren allta till 20 lindar 

och hlrigenom har flygplanet blivit svensk 

flygindustris största internationella fram

g&ng. 

MODERN GRUNDKONSTRUKTION 

Saab Safir började konstrueras hösten 1944 

och den 20 november 1945 gjorde den civila 

prototypen SE-APN sin företa provflygning. 

Safiren konstruerades i första hand aom akol

fl7e11lan men har lven i visa utstrlckning 

allta som reseflygplan till en rad civila kun

der huvudsakligen utomlands. Det frimeta an

vlndningaomrldet har dock varit militlr och 

civil flygakolning. 

Safiren var vid ain tillkomst ett modernt lAg

vingat helmetallflygplan med inflllbart land

atlll av noahjulstyp och mAnga andra fineaaer. 

Det lr tack vare den moderna grundkonatruktio

nen, aom flygplantypen behlllit sin konkur

renskraft lnnu in pA 60-talet, mer In 15 Ar 

efter det att prototypen gjorde sin företa 

flygning. Som de flesta andra lyckade flyg

plantyper har Safiren efter hand vidareut

vecklats och moderniserats. 

Av den företa treaitaiga versionen, Saab 91A, 

med en engelsk 110tor av typ de Havilland Gip•y 

Major 10 pA 145 hk1 byggdes endaat ett 5Q-tal 

exemplar. Denna version aAldea huvudsakligen 

till svenska flygvapnet aom aaabandsflygplan 

och som akolflygplan till etiopiska flygvapnet 

samt holllndaka statens civila flygekola 

(Rijksluohtavaartaeohool}, som utbildar förare 

f6r KLM1a rllcning. Det var med ett flygplan 

av typ 91A, som den klnde svenske flygaren C.G. 

von Rosen den 9-10 maj 1947 6vertrlffade gil

lande världsrekord i etrlokflygning genom att 

non-atop-flyga frAn Stockholm till Addia Abeba, 

en atrlcka pA 5,862 km. Von Rosen var i luften 

nlra 31 ti111111ar, vilket gav en medelfart av 

190 ka/tim. 

Bland andra uppgifter, aom Safir 91A klarat 

med framgAng, kan nämna• de flygningar, aom 

gjordes i Antarktis vintern 1951 - 1952 av den 

svenska flygavdelningen i den engelsk - norsk -

svenska Antarktis-expeditionen 1949 - 1952. 

Ett annat intreBBant faktum lr, att Safiren 

spelade en betydelsefull roll vid utvecklingen 

av slvll.l Saab 29 "P'lygande Tunnan" som Saab 32 

Lansen. SAlunda utprovades lAgfartaegenakaper

na hoa 291ana pilformade vinge genom att en 

Safir med beteckningen Saab 201 utrustades med 

en 29-vinge i förminskad skala. Samma till

vll.gagAngeall.tt tillll.mpadea Il.ven nlr det glllde 

Lansen, vara vinge lAgfartaprovadea i en ex

periment-Safir med beteckningen Saab 202. 

NY MO'IUR VIKTIG FÖRBlTTRING 

Den viktigaste förbittringen av Safiren kom 

1949, dA prototypen till version 91B gjorde 



•in för•ta provfl7gning den 15.2. Den skilde 

•ig fr!n 91A genom en ny ooh •tarkare ameri

kansk motor av typ Lyooaing 0-435-A pA 190 bli:. 

Rlrigenom förbittrade• ytterligare fl7gplanet• 

prestanda och toppfarten ökade• frAn 265 till 

275 km/tim. 

1951 valde eveneka flygvapnet 91 B till nytt 

ak:olfl7gplan med beteckningen Sk50. Vid denna 

tidpunkt var emellertid Saab• egen produktion11-

kapaoi tet helt upptagen med serietillverk

ningen av J 29. Beetlllningen hoa en holllnd9k 

underleverantör, De Sohelde i Ilortrecht, eom 

med början hösten 1952 levererade en serie pA 

110 st. 91 B och 10 •t· 91 c. Si•tnllmnda ver

•ionen var en under mellantiden utvecklad 4-

ei teig variant. Den i Holland byggda 91 B-ee

rien levererades förutom till flygvapnet lven 

till belgieka fl7gbolaget Sabena (•edemera 

s!lda till Etiopien), etiopiska flygvapnet, 

Lufthanea och Air France (anvlndee nu av Air 

France' e flygklubb). Den holllndak:byggda 91 C

eerien levererades bl.a. till Indonesien och 

till en rad civila företag i Bngland, Argen

tina, T;r•kland, O.terrike, l'inland och Italien. 

lr 1954 hade Saabs produktion.ekapaoi tet hunnit 

b7ggae ut . eA att tillverkningen av Safir kunde 

Aterupptu i Linköping. 

ANDRA FÖRBlTTBINGAR 

1r 1957 kom nleta stora förbittring av Safi

ren• kon•truktion i for11 av version 91 D, eom 

lr försedd med ' en ny och llttare Lyooming

motor av typ 0-360-..llA, en ny conetant epeed

propeller, nya bromsar och kraftigare genera

tor, eom möjliggör mera omfattande el- och 

radioutru•tning. Den nya motorn ger llin•kad 

tomvikt, vilket medger ökad laet eller mera 

utrustning. Den företa kund, eom beetlllde 

denna nya version, var det finska flygvapnet 

(i juli 1958t 20 flyin>lan). 1959 följde en ny 

finsk order pA 10 flyin>l&n, varav tv! med 

kaaerainetallation för kartllggningelndamAl • 
. . 

I 

Version 91 D utvecklades emellertid i företa 

hand för den holllndeka etatene civila flyg

ekola RLS, eom 1959 beetlllde 18 plan. De 

holländska Safirerna har omfattande instru

mentering och radioutruetning och detta sam

manhang har den minskade motorvikten stor be

tydelee. 

' Under 1959 erhöll Saab lven be•tlllning pA 

10 Safir 91 C frAn etiopi•ka fl7gvapnet eaat 

14 et av eaama typ frAn svenska fl7gvapnet. 

Hlrmed ökade svenska flygvapnet• Safir-an

ekaffning till 99 st, medan Etiopien skaffat 

a&11111anlagt 42 Safir:-fl7gplan. Att eveneka och 

etiopi•ka flygvapen valde 91 C efter tillkom

•ten av 91 D berodde pA Ön•kem!let att av un

derhAlleak:ll fA samma motor eom tidigare. 

SA!l'IR GRUNDAR NYTT FLYGVAPEN 

1960 beslöt den tunisiska regeringen att 

beetllla 15 Safir-flygplan till sitt blivande 

fl7gvapen, som dlrigenom blev det 5te flyg

vapen, eom gick in för Safir. 

Under 1961 har 7tterligare beetlllningar in-

Ovant Norge använder Safir vid .l.l'l.7Veak:olen pA 
Vaernee nlra Trondheim. 

Ovant Safir med finska beteckningar. 
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Nedant Safir i tjl.nat hoa Bijkaluohtvaartechool, 
den holländska statens civila flygekola. 
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flutit dela frln RLS i Holland pA fem 91 D och 

frln finalta flygvapnet pA fem. Hlrigenom har 

Holland anskaffat totalt 31 Safirer och Fin

land 35. 

11'.n. har ea11U11anlagt omkring 300 Safir-flygplan 

beetlllte. De eom hittills levererats, har 

tillbringat mer In 375.000 ti11111ar i luften. 

'l'rote betydande klimatekillnader i de llnder, 

eom anvlnder Safiren, har de tekniska erfaren

heterna varit ~da. 

Ovana Det flygvapen, eom t6ret gick in tar Sa
fir eom ekolplan, var det etiopiska. Bilden vi
sar ett par av de senaste tio Safir 91 c, som 
levererats till Btiopien. 
Nedan1 Tunisien lr det femte flygvapen som valt 
Safir tör den grundllggande skolningen. 

STATSVERKSPROPOSITIONEN 
Forta. frAn sidan 5. 

llilj kronor. I denna &Wlllla inglr bl a anskaff

ningskostnader t6r det t6rsta kustrobotf6r

bandet. 

FÖRSVARETS R>RSKNINGSANSTALT 

Pöravarete forskningsanstalt tAr fortsltta 

utvidgningen av sin verksamhet. Detta sker ge

nom att nya tjlnster inrlttae för kvalificerad 

forekarpereonal och genom ökade anslag t8r 

forakningaverkllAllheten. Bl a förealAs att den 

sedan 1958 vid forakningaanatalten inrlttade 

f6rel5kaorganiaationen för operationeanal7a 

inom försvarat omvandla• till en aAraltild bTrA 

vid anataUan. Vid denna ko-er förutom ope

rationsanal7a ockeA llngtidaplanaring och tek

nialt underrlttelaetjlnet att bedrivaa. 

Kapitalbudgeten 

Medeletilldelningan t6r f8ravaret under kapi

talbudgeten var t8r budgetAret 1961/62 174 
milj kr vilket, om hlnayn tae till kompensa

tion tör tekniak tördJ'ring, innebar en otörlnd· 

rad ram j!lmf8rt med 1960/61. 

P'6r budgetlret 1962/63 tillstyrkte 8verbetll

havaren en kapitalram om 190 milj kr. Hlrutö

ver tillstyrkte överbefllhavaren en överf6ring 

av 12 milj kr trAn driftbudgeten för att till

godoae de angellgn&ate 8neltemAlen. Av deasa 

12 milj kr avaAgs 9 milj kr för fl7gvapnet. 

Overbefllhavaren törealog vidare att vieaa ob

jekt borde tillgodoses utanför föravareta ram 

nlmligen Xlvdalena altjutfllt (4,5 ailj kr), 
Il' 1 hangar för flygledningen (4 milj kr) och 

pA&lQ'ndad utbyggnad av Muak8basen (20 milj kr). 

I Arets etatsverksproposition tillstTrker de

partementachefen en totalram om ca 203 milj kr. 

Han godtar hlrvid en överföring frAn driftbud

geten av 12 milj kr eamt f6rea1Ar en överf6-

ring av ytterligare drygt 8 milj kr, dl han 

inte kan tillstyrka att medel tas utanför ra

men bl a för Xlvdalens skjutfllt. Medel tör 

F lie hangar tas inte upp i Aret• proposition 

dl "ovisshet föreligger om hangaren kommer till 

utförande under nlata bud8etlr". Till 8kade 

anslag tör Musk8 lr departementscheten inte be

redd att ta stlllning. 

Av den totala investeringaram om ca 203 milj kr 

som departementschefen törealAr för 1962/63 av

ses ca 79 milj kr för kasernbyggnaders delfond 

(inklusive flygflltsarbeten), ca 118 milj kr 

för beflstningars delfond och 6 milj kr ·f8r 

försvarets fabriksfond. 

För flygvapnets objekt under befästningars del

~ upptar stataverkapropoaitionan 41 ailj kr 

vilket innebär en fördubbling jllafört med de 

nlrmast föreglende bud8etAren. Den 8kade me

delstilldelningen alate aea mot b~den av 

att utbyggnaden av atril 60 börjat ko .. a iglng 


