Så hyfsar IIi lIårt skriftspråk
hovrätten, Svea hovrätt, ti ngs
rätten, kronofogdemyndighe
ten, länsstyrelsen, vattendom
stolen, arbetsförmedlingen,
nykterhetsnämnden.

I Försvarsmakten ska vi följa Svenska språknämndens
skrivregler. Det ska vi göra därför att användandet av rätt
svenska bl a skapar förtroende och aktning hos motta
garna av våra budskap.
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yvärr är det idag lite si och
så med svenskspråkskun
skaperna. BI a har Postens
egoistiska uppmaning "skriv som
du talar" fört med sig nästa n ett
skriftspråk i kaos. "Alla" skriver
som de vill och blandar urskill
ningslöst in utländska ord och
uttryck. Detta ofog kan vara för
ödande.

Till alla i försvaret - framför
allt a Ila i nformatörer/pressche
fer (motsvarande) vid Försvars
maktens olika informationsav
delningar m m vädjas: Skaffa åt
minstone boken "Svenska skriv
regler" (utgiven av Svenska språk
nämnden ) och gärna också
Svenska Akademiens ordlista.
Använd dessa fl itigt och följ vad
däri sägs så hedrar du ditt före
tag - flygvapnet, armen, mari
nen - dvs Försvarsmakten. Det
är lika viktigt som att vara rätt
klädd!
• • Här ges några exempel.
Svenska språknämnden rekom
menderar stor bokstav för myn
digheter och liknande med klar
namnkaraktär. Grundreglerna är:

1)

Departementen.

S) Funktionsbeteckningar.

Skrivs med liten bokstav ef
tersom de är både namn och
benämningar. Ex: finansde
partementet, ku Itu rdeparte
mentet, försvarsdepartemen
tet.
2) Centrala verk och myndighe

ter som är unika och har
namnkaraktär.
Skrivs med stor bokstav. Ex:
Statens invandrarverk, Invand
rarverket, Datainspektionen,
Kammarkollegiet, Lagrådet,
Riksbanken, Högsta domsto
len, Högkvarteret, Kustbevak
ningen (som myndighet), För
svarsmakten.
3) Myndigheter vars namn är en

personbeteckning (och tvärt
om).
Skrivs med liten bokstav. Ex:
justitiekamlern UK), riksåkla
garen (RÅ), jämställdhetsom
budsmannen (JämO), barn
ombudsmannen (BO) .
4) Myndigheter som inte är

unika (regionala myndighe
ter, domstolar, nämnder).
Skrivs med liten bokstav. Ex:

Skrivs med liten bokstav. Ex:
flygvapnet, flottan, marinen,
armen, tullen, polisen, syste
met.
6)

Regeringen, riksdagen, riks
dagens utskott och institutio
ner.
Skrivs med liten bokstav. Ex:
fi nansutskottet, ku Iturutskot
tet, riksdagens utrikesnämnd.

7) Avdelningar inom myndighet

Skrivs med liten bokstav. Ex:
driftsavdelningen, informa
tionsbyrån/-avdeln ingen.
• • Apropå rätt svenska vill jag
ta upp en självklarhet: PR bety
der inte reklam. Tyvärr säger och
skriver alltför många: göra PR för
något. Detta är en omöjlighet.
PR är en engelsk förkortning av
pulic relations - publika relatio
ner, alltså. Och goda såväl som
dål iga sådana kan man skapa
och ha. Men inte göra!
Det är alltså också fel att be
nämna en presskontaktsavdel
ning som förser press och all
mänhet etc med nyheter om sitt

företag för en PR-avdelning 
man sysslar ju bara med en liten
del, det externa utskicket, av PR
aktiviteten.
FlygvapenNytt har påpekat
detta "missförhållande" för
många år sedan och vi borde ha
upprepat detta liksom tidigare
påpekat många andra felaktig
heter i vårt tal- och skriftspråk.
Ty skriver och säger vi fel blir vi
bedömda därefter. Rätt svenska
kan vara en del av goda publika
relationer. Låt oss i flygvapnet/
försvaret göra reklam för bety
delsen av att använda rätt sven
ska i vårt dagliga arbete - utåt
såväl som inåt.
• • Kom då också ihåg: Det
heter inte - vi ska varken säga
eller skriva - jasplanet, jasen, ja
sena etc, etc. Avser vi flygpla
net, så är dess namn Gripen. Be
teckningarna JAS 39 Gripen eller
JAS 39 är också tillåtna. I såda
na fall alltid med sifferbeteck
ning. JAS är bara en förkortning
av jakt, attack, spaning och ska
skrivas med stora bokstäver (ver
saler). - Avser man emellertid
inte själva flygplanet, kan man
t ex säga/skriva JAS-projektet.
Man syftar då på innehållet pre
•
standamässigt, s a s.
Jahn Charlevilie
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KDm och se gam/a Saabf/ygp/an

e0

esökare i Flygvapenmuse
um på Malmen kommer från
och med i sommar att kunna
studera en kompl ett samling av
militära Saabflygplan från 1940
och fram till dagens Viggen. Det
som gjort samlingen komplett är
en J 21 R, som under nästan tio
års tid restaurerats av frivilliga
med bakgrund hos Saab
och flygvapnet. Saab j 21
är det enda flygplan i värl
den som man för seriepro
duktion lyckats göra först
en kolvmotor- sedan en jet
motorversion.
Saab j 21 :s projektleda
re Frid Wänström började
1941 konstruera ett jakt
flygplan runt den tyska mo
torn Daimler Benz 605.
Flygplanet byggdes med
skjutande propeller för att
ge piloten bättre sikt fram
åt. Det gav flygplanet det
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36

karaktäristiska utseendet med två
bommar. Flygplanet var det för
sta seriebyggda flygplanet som
försågs med katapultstol. Detvar
också det första flygplanet i flyg
vapnet med noshjul.
Samtidigt som j 21 togs i flyg
vapnets tjänst började man på
Saab projektera en "reaversion"

av flygplanet. Det man trodde
skulle bli en mindre modifiering
visade sig vara ett nytt flygplan
till 60 procent. Den 10 mars
1947 premiärflögs flygplanet av
Åke Sunden.
Flygvapenmuseum har nu en
komplett samling av alla militä
ra Saabflygplan . Länge saknades

J
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Redaktionsledningen låter
meddela, att det framgent
kan komma att inträffa att
en del nyheter vi publicerar
redan har blivit lästa i tid;

gare FV-Nytt. Detta beror
på att vi trycker på papper
som till stor procent utgörs
av returpapper ...
•
Alfrd Wstlnd, d)'

j 21 R då ingen sparats åt efter
världen. En av de tre j 21 A som
fanns i museets samlingar har nu
konverterats ti II j 21 R. Tankarna
på ombyggnad kom för cirka tio
år sedan. Projektledaren Ken
neth lindqvist ledde inled
ningsvis arbetet som bl a inne
bar omfattande plåtarbeten.
Stora förändringar måste
göras p g a den betydl igt
större jetmotorn samt att
huvudstället gjordes lägre.
Avsaknaden av propeller
medgav lägre frigång.
Många har varit syssel
satta med restaureringsar
betet. Projektledare efter
Kenneth Lindqvist har Kurt
Zetterholm varit. Arbetet
har varit ett frivilligt åta
gande, men Saab har där
till i hög grad stöttat pro
jektet.
•

s. s.
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