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Hoppas året börjat bra och God fortsättning! 
Det har inkommit e-brev till MILJÖBILDER med förslag till innehåll i tidningen och det tackar vi för. 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 information 

på Hemsidan, http://home4.swipnet.se/~w-43479/Index.html Från den hemsida finns länkar till ytterligare två 

hemsidor nämligen: http://w1.631.telia.com/~u63106824/Index.html och http://hem.passagen.se/harald.gaunitz) 

 

Det fria musikdator-

programmet Igor 

kommer snart även 

för PC. 
Musikdatorprogram Igor som 

funnits en tid för Mac har nu 

aviserats för PC. Igor är ett s.k. 

musikprogram som innehåller de 

flesta ”musikfunktionerna”. Man 

kan skriva in noter med drag-and-

drop eller också skriver man i ett 

grafiskt blad eller scannar in med 

OCR-funktion. Programmet skriver 

ner det mottagna i ett vanligt 

notsystem och flera stämmor kan 

hanteras och bildar ett partitur. 

Programmet har även s.k. notifika-

tionsfunktion där man t ex kan 

transponera vissa stämmor för att t 

ex passa transponerande instrument 

t ex klarinett. Det finns redan flera 

mycket kunniga musikprogram t ex 

Sibelius, Musicator, Finale 2000 m 

fl men vissa av dessa program 

kostar uppåt 7000:-  

(se http://www.noteheads.com) 

               . 
Koldioxidskatt ej på 

värsta förorenaren… 
Flyget betalar ingen skatt alls på 

flygbränslet – inte ens moms! Om 

man åker 300 mil per person med 

flyg så motsvarar detta 750 mil per 

person med bil och 250 000 mil per 

person på tåg! Koldioxidskatten på 

bensin och diesel är egentligen bara 

ett sätt att ta ut ytterligare skatt från 

befolkningen.   

 

Skadar lågenergi-

lampor huden? 

Det har inkommit uppgifter om att 

s.k. lågenergilampor ger upphov till 

hudbesvär i form av kliande 

hudrodnad i ansiktet. En butik som 

säljer denna typ av lampor säger att 

man fått in klagomål på både 

lågenergilampor och vanliga lysrör. 

De tycks ge hudrodnad och klåda 

om man, under lång tid, vistas nära 

armaturerna. Med nära menas i detta 

fall mindre än en meter. Fråga har 

ställts till Svenska Osram som dock 

ännu ej svarat.                      . 

 

Nix till telefonför-

säljare 
Gillar du telefonförsäljare som vill 

att du ska stödja en massa okända 

föreningar? Om inte så ring Nix, tel: 

020-27 70 00 och avsäg dig all 

telefonförsäljning. När du gjort det 

kan försäljarna fortfarande ringa dej 

och försöka pracka på dej en massa 

saker – men då meddelar du Nix 

detta så kommer den förening som 

gjort detta att hängas ut. Alla seriösa 

föreningar har förbundit sig att ej 

ringa personer som avsagt sig. Ett 

annat sätt som vissa personer 

tillämpar är att inte lägga på, dvs 

man håller telefonlinjen blockerad 

tills tidsövervakningen bryter 

samtalet. Då har telefonförsäljaren 

liksom snubblat lite grann… 

 

Är vitamintabletter 

onödiga? 
På senare tid har det förekommit 

uppgifter om att det skulle vara att 

kasta pengar i sjön att konsumera 

vitamintabletter. Man skulle få i sig 

tillräckligt mycket närings- och 

spårämnen ändå. I ”Vetandets värld” 

i radions P1 har det dock nämnts vid 

ett flertal tillfällen att det 

effektivaste sättet att ”bränna bort” 

farliga reaktiva ämnen är att just äta 

t ex kombinationspreparat av typen 

”Multivitamin Mineral”. Däremot är 

det tydligen inte lika klokt att t ex 

inta t ex selentabletter eller andra 

”monotabletter” eftersom det då är 

svårt att ha koll på vad man 

egentligen får i sig. Det är även en 

kostnadsfråga. En selentablett som 

innehåller dagsbehovet är ofta lika 

dyr eller dyrare än en 

”MultivitaminMineral”  

http://www.noteheads.com/


Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. 

återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från ”spraket” 

(utdrag) 
Hej igen, 

Jag inser att det är omöjligt att ha en 

svarsservice. Det jag gjorde var att 

"hänga på" en uppgift i programmet som 

jag tyckte var fel och hade förväntat mej 

en positiv reaktion. Jag kan fortfarande 

inte förstå att någon kan svälja 

STARTBÖRJAN som motsats till 

SLUTÄNDAN när ordet BÖRJÄNDE 

finns. 

SVAR: Kan inte jag heller svälja. 

***slut på svar*** 

 

När det gäller det här med "inte" så 

hittade jag nu ett bättre exempel 

nämligen: "Kammarrätten anser inte att 

flickan har rätt till socialbidrag." (Sagt i 

Dagens eko 97-07-19) 

Detta m fl radioinspelningar testade en 

svensklärare på sina elever och vid 

kontrollfrågorna efteråt så visade det sig 

att mer än hälften av eleverna miss-

uppfattat vad kammarrätten ansett... Det 

är detta jag tycker är kärnfrågan 

-varför så många missuppfattar det som 

sägs och skrivs. När det gäller "inte" så 

placerar Rosander och Meltzer.gärna 

detta sent i satsen för att undvika miss-

förstånd. 

 

SVAR: Det förvånar mig att detta orsakar 

missförstånd. Den här negationsplace-

ringen har diskuterats en del inom 

språkvetenskapen. Det anses till exempel 

som ett regelmässigt drag i engelskan att 

vid verb som think, regard, believe osv. 

Detsamma brukar vi säga om de nordiska 

språken. 

 

Hur det förhåller sig i tyska och 

nederländska vågar jag inte svara på. 

Däremot kan vi inte välja fritt var vi 

placerar negationen när vi har ett verb 

som veta, ångra etc. i huvudsatsen (kallas 

ibland faktiva verb). Här blir det en 

betydelseskillnad. 

***slut på svar*** 

Vad göra? Man får väl själv föregå med 

gott exempel och alltså gräva där man 

står. Programmet Språket bidrar säkert 

till ett bättre språkbruk och språkför-

ståelse men det finns kanske något sorts 

"glapp" eftersom så många som har 

språket som arbete ständigt gör samma 

språkliga misstag om och om igen. 

Hälsningar 

Harald 

 

SVAR: Jag försöker göra nytta. Dels 

genom att försöka beskriva språkbruket 

sanningsenligt, dels genom att säga 

vilken form som anses korrekt (men säga 

detta på ett sådant sätt att ingen känner 

sig kränkt). Jag tror att det viktigaste är 

att få många människor att intressera sig 

för språk och att fundera över sitt och 

andras språkbruk. Först därefter är man 

påverkbar. 

Hälsningar, 

Lars-Gunnar Andersson 

 

C-vitamin kan ej 

lagras… 
Om man helt slutar att inta C-vitamin lakas 

denna ur kroppen på 60 – 100 dagar.  

”Hälsosamt” P1 00-12-02 

 

Vid risk för förkylning kan man tillfälligt 

överdosera C-vitamin med upp till 40 gånger 

utan risk. Man ska göra detta när man   

 

känner att förkylningen är på väg dvs man 

 får ont i  ”gomseglet”, blir lite frusen osv. 

Att ständigt inta C-vitamin förebyggande ger 

ingen skyddseffekt utan ökar kolesterol-

värdet och är alltså ohälsosamt…  

 

Hemsidor kommer att 

grundlagsskyddas  
Hemsidor ska få samma grundlagsskydd 

som vanliga tidningar, radio och TV, 

föreslår en parlamentarisk utredning. 

Villkoret är att hemsidan har ett 

utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Hur 

detta förslag ska mixas ihop med Datalagen 

och Personuppgiftslagen framgår inte. De 

lagarna är översättningar från EU-lagar 

som är tvingande… 

 

Fight-fitting…  
The best protection is a pair of properly 

fitting earplugs. They lower noise levels 

by as much as 20 to 30 decibels. The use 

of ear covering devices, such as 

earphones, can also help if they are fight 

fitting. If they fit poorly, they can be 

worse than nothing, in that they give the 

wearer a false sense of security. The use 

of earplugs as well as earphones is 

recommended. 

Läs vidare om mänskliga faktorer  på 

följande hemsida och inse att “fit for 

fight” är ett svenskt uttryck som ingen 

engelsktalande torde förstå. 

http://www.allstar.fiu.edu/aerojava/HumFa

c03.htm 

”It’s no  use.” Betyder : “Det är ingen idé.” 

”It’s no idea” är ett svenskt uttryck…  

 

 

 

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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