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Nummer två! 
Detta är det andra numret av tidningen MILJÖBILDER. Det är tydligen svårt att göra 

sig hörd i massmediebruset. De flesta företag och institutioner vill helst inte svara på 

frågor från MILJÖBILDER men svarar efter ett antal påstötningar då de insett att svar 

kommer att inkrävas. Tidningen handlar alltså om fotografiska (miljö)bilder men även 

om andra sidor av vår miljö t ex livsmedel, arbetsmiljöer, sociala miljöer, 

språkmiljöer etc.  

Till denna tidning är kopplad en hemsida med bl a fotografiska bilder. Bilderna får 

användas fritt för privat och ej kommersiellt bruk om källan anges. Om du vill 

använda bilder i kommersiellt sammanhang gäller den detaljerade prislistan eller 

också får du begära att få tillämpa enhetstaxan på 400:- per bild och tillfälle. (Se 

vidare info på Hemsidan, http://home4.swipnet.se/~w-43479/Index.html) 
 

Vargar dödar… 
Enligt radioprogrammet Natur-

morgon dödas en handfull jakt-

hundar av vargar varje år medan 

mer än 2700 jakthundar dödas i 

trafiken varje år. Man kan förstå att 

de 80 – 100 vargar som finns i 

landet måste decimeras med ett 10-

tal eller hur, Jägarförbundet! 

 

Dålig ergonomi på 

moderna cyklar. 

Tillhör du dem som får huvudvärk 

och ont i händerna då du cyklar? Då 

är du antagligen helt normal! Sitt-

ställningen på dagens cyklar är 

nämligen helt förkastlig. Man sitter 

ju kraftigt framåtlutad och får då för 

stort tryck på händernas insida som 

ger blodstockning och domning. 

Den framåtlutade sittställningen gör 

dessutom att man måste lyfta huvu-

det uppåt/bakåt för att kunna se 

vägen och detta ger kraftiga muskel-

spänningar i nacken som ger för-

sämrad blodcirkulation och skador 

på muskelfästena p.g.a. statisk 

belastning. Lösning: Köp en ny styr-

stång som medger justering av 

styrets höjd och placering i längd-

led. Kostar 199:- hos Egons. 
 

Dålig ergonomi på 

AltaVista, Lycos m fl 

sökmotorer… 
Om man utför sökning på t ex 

AltaVista och får ett sökresultat som 

omfattar mer än en sida får man 

klicka på skrollningslisten för att 

kunna se de sista posterna på sidan 

och det är väl tämligen OK. För att 

få se nästa sida måste man dock gå 

till vänster med musmarkören för att 

kunna klicka på >>. För att kunna se 

de sista posterna på sidan måste man 

återigen gå till höger och klicka på 

skrollningslisten osv. Varför inte ha 

en liten knapp med >> alldeles 

bredvid skrollningslisten så att man 

ska slippa detta fäktande till höger 

och vänster hela tiden? Denna fråga 

har ställts till ”Kontakt” för alla sök-

motorer men endast en, AltaVista, 

har svarat. De meddelade helt kort 

att de ska beakta denna ergonomi-

aspekt vid sin nästa layout 

Varför inte råg i 

frukostflingor? 
Du har säkert märkt att det inte finns 

några frukostflingor baserade på råg. 

Det mesta handlar om vete trots att 

råg, i de flesta avseenden, är mera 

hälsosamt. Endast Kelloggs har 

svarat på tidningens fråga. De säger 

att de känner till rågens hälso-

mässiga fördelar men att råg är ett 

skandinaviskt fenomen och att 

någon produktutveckling gällande 

rågflingor f.n. inte är aktuell. 

 

Problem med 

”spraket” i P1 
Nedanstående brev sändes 2/10 som 

e-brev till radioprogrammet  Språ-

ket. Det föll tydligen inte i någon 

god jord. Vad säger tidningen 

MILJÖBILDERS läsare? Är det 

viktigt med hur man använder 

språket? Vissa undersökningar har 

visat att hälften av det som sägs i 

radions och TV:s nyhetssändningar 

missuppfattas bl a p.g.a syftningsfel! 
 



 

Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. 

återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-brevet till spraket 
Citat: 

Hej Språket! 

Jag brukar försöka lyssna på ert program 

så ofta jag hinner för att lära mej mera 

och få nya intryck och impulser. Dock 

tycker jag att programmet 20/9 var något 

märkligt. Det var någon lyssnare som 

hade irriterats över ordet SLUTÄNDAN 

och jämställde detta med START-

BÖRJAN. Ännu märkligare var att 

programledarna höll med om att SLUT-

ÄNDAN inte var så lyckat. En trådrulle 

har ju börjände eller –ända och slutände. 

Att använda dessa uttryck i överförd 

betydelse ser jag som mycket naturligt 

och riktigt. I samma program venti-

lerades det klassiska problemet med 

”Kungen av Danmarks bröstkarameller” 

Till detta vill jag bara lägga framlidne 

finansministern Gunnar Strängs i riks-

dagen ständiga uttryck av typen: ”Herr 

Anderssons i Hult motion.” Jag tycker att 

detta uttryck känns alldeles naturligt och 

riktigt. (Om genitivesset skulle placeras 

på ordet Hult skulle jag faktiskt se det 

som ett dåligt skämt…) När jag ändå 

håller på med detta brev kan jag ju ta upp 

några andra saker. Läste t ex i DN 00-09-

08 följande: ”Ett mekaniskt hjärta, inte 

större än en tumme har för första gången 

opererats in i en patient för långtidsbruk.” 

Här är det syftningsfelet som stör men 

även kommatecknet. En inskjuten sats 

bör väl omges med komman? Jag skulle 

dock uttryckt mej så här: ”Ett mekaniskt 

hjärta, inte större än en tumme och avsett 

för långtidsbruk,  har för första gången 

opererats in i en patient.” Så här lät det i 

Morgonekot kl. 07.30 den 16/5: 

”Internationella valutafonden har hjälpt  

 

länder som drabbats av kriser på fel sätt” 

 ….och så här i ekot kl.22.00 8/9: ”Han 

sa att Euron är för lågt värderad och 

tittade ut över den församlade pressen 

med sina sorgsna ögon.”  

Det finns även mängder med exempel av 

typen ”Jag tycker inte att Euron är för 

svag.” Vore kanske bättre att istället 

säga: ”Jag tycker att Euron inte är för 

svag.” Ordet inte kommer ofta liksom för 

tidigt…  

Vad ska man nu göra åt dessa dåliga 

uttryckssätt? Det är antagligen svårt 

eftersom det är de som studerat till 

journalister som uttrycker sig på ovan-

stående sätt. Om det är på det sättet är det 

kanske svårt att tänka sig att ”vanliga 

människor” ska kunna behärska språket. 

Men jag kan erinra mej två journalister 

som skiljer ut sig riktigt ordentligt och 

det är Herman Meltzer och Jan Rosander 

och kanske några till. Dessa personer 

tycks ha detta med korrekt svenska ”i 

blodet” men därmed inte sagt att det är 

odelat njutbart att lyssna på dem. Det 

finns ju också detta med satsmelodi, 

betoning och rytm som också har bety-

delse. Då får man väl gå till Ernst-Hugo 

Järegård och Allan Edvall för att bli nöjd. 

Jag har svårt för att tänka mej något mera 

mysigt än att höra Allan Edvall läsa ur 

Nalle Puh… 

Hälsningar 

Harald Gaunitz 

Slut på citat. 

 

Skriv till tidningen 

MILJÖBILDER 
Insändare publiceras i mån av utrymme! 

Som uppgiftslämnare skyddas du av det s.k. 

meddelarskyddet 

 

Snabbkommandon i 

Win98 
Känner du till Win-A, Win-C och Win-V? 

Om inte så kolla snabbkommandon på 

tidningens hemsida! 
EU ger stora bidrag 

till tobaksodlare 
Enligt tillgänglig EU-statistik ger EU 

bidrag till tobaksodlare med ca 35 000:- per 

ha och år. Trots detta anser tobaksodlarna 

att bidraget är så litet så att ingen kan 

bedriva någon vettig odling under dessa 

premisser… Samtidigt pågår verksamheter 

inom EU för att minska rökningen inom 

EU eftersom den kostar samhället stora 

pengar. EU är fantastiskt! 

 

Havsytan har stigit… 
Havsytan har stigit med mellan 10 och 20 

cm sedan år 1900. Orsaken till att man inte 

vet mer exakt är att man inte hade så exakta 

mätmetoder för 100 år sedan. Höjningen av 

havsytan beror på att jorden blivit varmare 

så att polarisarna och glaciärer smält av 

något. Om detta i sin tur beror på mänsklig 

aktivitet vet man inte. Det har funnits 

många perioder med mycket varmt klimat i 

jordens historia. Variationerna beror bl a på 

solens aktivitet och hur mycket stoft som 

finns i jordens atmosfär. Det senare beror 

bl a på hur många aktiva vulkaner som 

finns. I datormodeller har man visat att 

koldioxidhalten ger upphov till den s.k. 

växthuseffekten.

Har du synpunkter på denna tidning och dess innehåll så sänd ett e-brev. 

Artiklar och insändare tas tacksamt emot och införs i mån av plats. 
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