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Kära läsare!

I förra numret kunde vi läsa förre redaktörens ”tack och adjö” som också innehöll 
en kort resumé om blissens intåg och etablerande i Sverige. Britt Amberntson 
skrev om bulletinens uppkomst, tidningens innehåll och utseende och hur datorn 
så småningom tog över och de handritade symbolerna som ersattes med moderna 
blissredigeringsverktyg. Kort sagt, en mer trogen redaktör är det nog svårt att hitta. 
27 år är mer än en lång tid – det är snudd på en epok - i alla fall i bliss-sammanhang, 
samtidigt som det är svårt att anklaga språket bliss för att vara gammalt! Britt är 
formellt pensionerad men sa senast igår, att hon fortfarande kände det som om hon 
vore på semester. Fast så mycket semester kanske det ändå inte är med tanke på 
att hon i så fall under det hon kallar ”semester” jobbar och sliter för att få den nya 
svenska blissordboken klar. För oss blissälskare känns det dock tryggt att veta, att 
Britt inte kan pensioneras från blissen utan bara från SIT. 

Detta nummers tema blir då kanske inte helt oväntat ”nya tider” och nytt är det 
sannerligen! Under sommaren är det inte bara Britt som ”tar semester” utan även en 
annan kär blisseldsjäl – Eive Landin. Nytt blod har kommit in på SIT i form av nya 
medarbetare. Det är som Fredrik skriver i tidningens inledande brev, att det ”känns 
tungt med ett sådant ansvar” men det bara måste gå! Bulletinen går med andra ord 
vidare i gammal stil men i ny anda.

Nya är inte bara vi medarbetare, utan också en hel del av de produkter som presenteras 
i den alldeles nyutkomna läromedelskatalogen. Vi passar på att göra lite reklam för 
några av nyheterna i detta nummer av blissbulletinen. 

Sist men inte minst – Specialpedagogiska institutets era börjar nu också lida mot sitt 
slut. Den 1:a juli bildas en ny myndighet – Specialpedagogiska Skolmyndigheten med en  
ny GD och ny organisation. Det blir spännande att få vara med i denna nybyggaranda 
och fortsätta att utveckla och arbeta för vårt språk i den nya myndigheten!

Trevlig sommar!
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Fredrik
har ordet

Hej alla personer

,,

som läser bliss bullen!

Jag heter
Fredrik Ahlerup.

Jag är själv blissare sedan jag var

6

år och

jag arbetar

,,

som översättare till bliss på
SIT.

Jag har tagit över bliss bullen från kvinna
Britt.

3

Hon slutade arbeta på
SIT

i

4

april.

Så nu är det jag

,,

som har tagit över arbetet från
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kvinna
Britt

med att göra bliss bullen.

Jag vill säga att jag känner ett mycket tungt

ansvar att ta över men jag får försöka.

Jag kan se på bliss bullen med

2

andra ögon

men jag behöver hjälp från er

,,

som läser

så jag vill ha bliss berättelser.

Skicka in det till mig

så att det blir någon bliss bulle till

3

hösten!
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Jag vet själv hur viktig bliss bullen är för oss

blissare.

Jag hoppas att vi har många tidningar framför oss tillsammans!

Hej då!
Fredrik Ahlerup



8

Gissa	blissord!

(rätt svar hittar du längst bak i Blissbulletinen)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Nyhet!
I vår nya läromedelskatalog, Specialpedagogiska läromedel 2008-2009 finns nu 
ett par nya blissprodukter. 

Standardkartor på andra språk; 

Finns på arabiska, engelska, isländska och polska. Det går att beställa dessa 
kartor i två format:
Stor karta (580x360mm) 2 x A3 i stående A3-format. Kallas i katalogen för 
”tvådelad” karta.
Liten karta är i liggande A3-format. Kallas i katalogen för ”förminskad” karta. 
De stora kartorna kan beställas i papper eller laminerade medan de små finns 
tillförsäljning laminerade. 

        	 	 							arabisk	karta

Situations- och ämneskartor

Kommer hösten -08
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Hej!

Jag heter
Christoffer Hagdahl

och är
19

år. Jag

bor tillsammans med mamma, pappa och en

2

bror

,,

som är
15

år. Jag började tala med blissymboler

,,

när jag var

3

år. Det var min terapeut på dagis

,,

som

började lära ut bliss.

Jag tycker om att spela boccia.

Jag är etta i

3

Sverige!
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En e-bok har tidigare oftast varit en 
elektronisk version av en tryckt förlaga 
och det har därför inte varit nödvändigt 
att precisera att e-boken består av just 
text och bild.
I och med teknikutvecklingen är det idag 
möjligt att även ha med såväl ljud som 
film i dessa böcker och det finns därför 
behov av mer beskrivande benämningar, 
för att man tydligt ska veta vilken slags 
bok som avses.

Nyhet!
Mitt faktabibliotek - Rymden;

Fyra faktaböcker som behandlar jorden, månen, planeterna och solen finns nu som 
e-bok med text, blissymboler och ljud i DAISY format.

Ett digitalt Audiobaserat Informationssystem kallas för DAISY och är en digital 
teknik som strukturerar text och annan typ av data för att göra det enklare att söka i 
och läsa information för en användare. Läs mer på www.tpb.se
 

Kortfattat kan en e-bok:
• bestå av data i form av enbart text, enbart ljud, eller
av text, ljud och film i olika kombinationer

• vara producerad och publicerad i olika format, till
exempel pdf-format, DAISY-format, Textview-format

• vara lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usbminne
eller ett minneskort

• vara nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad
via Internet.

• vara rent kommersiell eller framställd enligt § 17 i
Upphovsrättslagen

För	mer	information	om	e-böcker	
besök;	http://www.sit.se/download/PDF/broschyrer/fakta_om_e-bocker.pdf
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Britts	avtackning	4/4-08	”En	liten	fågel	kvittrar…”
 

En fredagsförmiddag i början av april var det dags
för Britts avtackning. I SIT-s lokaler i Göteborg 
bjöds det på förmiddagsfika med härliga tårtor av
olika slag. Britt möttes av kollegor på SIT, fd 
kollegor, Dart–gänget och gamla elever från Britts
tid på Angeredsgymnasiet. Stämningen var festlig 
men också med inslag av vemod, eftersom det 
ändå var frågan om ett avslut. Harriet Kowalski, 
produktionsenhetens chef, inledde också något 
dramatiskt sitt tal med orden ”alles verloren” – 
”nu är det kört! Helt kört var det dock inte med 
tanke på, att Britt under talets gång också fick en 
och annan flaska vin, vars namn väckte minnen 
till liv. Likt karaktären på ett vin beskrevs Britt som harmonisk, frisk, nyanserad, eldig 
(brinner för sin sak) medelfyllig, mogen men också en aningen kärv. 
Bland vinerna fanns självklart ”Bliss”-vinet med och viner som ”Gloria” som för 
tankarna till Britt som missionär för Bliss, ”Venus” som moder och skapare till alla de 
blissord som fötts fram under årens lopp och att hon är som en ”Diamant” - slipad, 
dyrbar och oersättlig. Det berättades också diverse mer eller mindre dråpliga historier 
under täckmanteln ”en liten fågel som kvittrar..” från anonym källa, som tex hur Britt 
lyckas bli medlem i en ”gratisätarklubb” eller hur hon tillsammans med kollegor på 
Bräcke placerade en bandspelare men inspelade jämmer och klagoskrik i ett skåp där ett 
skelett förvarades… 

  
Britt blev ” överväldigad” och kände sig nästan yr av all uppståndelse och hon avslutade 
sitt tacktal med ” att ni ska veta att jag haft ett väldans roligt jobb”.

Därefter blev det musik och   sånger 
som ”Britts blissvals” med Eive 
Landin på dragspel, Mats Lundälv 
på gitarr och Göran Hartman 
på trummor. Britt fick också en 
alldeles egen specialutgåva av 
blissbulletinen med sångtexter, 
Symbol for Windows–kurs och knep 
och knåp. Brev och telegram lästes 
upp, blommor från BlissSit, Bliss-
väst mfl och presenter delades ut. 
Musikunderhållningen fortsatte sedan 
med Blissånger av DART-teamet som 
sedan stämningsfullt avrundas med 
ett solonummer av Mats.
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Vin-bliss

          L’ avenir      Venus    Le Bistro

          Gloria          Alles verloren        Bliss

          Relax             Diamant              Emotions

          Allegro            Turning Leaf                 Adobe
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Blissång	-	Blåsippan	ute	i	backarna	står...
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hej

Jag heter
EVA FERNELL SZAROTA

och jag har börjat arbeta efter
EIVE LANDIN

Jag kommer att arbeta tillsammans med
Fredrik Ahlerup.

och
LOVISA JACOBSSON

på
PRODUKTIONSENHETEN

i i stad S, Stockholm.

Vi ska tillsammans göra läro- böcker till personer

,,

som

använder
AKK.

Jag har inte arbetat med bliss tidigare.
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Det känns roligt att lära sig ett nytt språk.

Glad

2

sommar till alla

önskar kvinna
E Eva.
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Hej Jag heter

Lovisa Jacobsson
och arbetar sedan

januari på

SIT

,,

som

producent
med

inriktning
på bliss

och

AKK.
Är logoped och har arbetat i

15
år

med

AKK.
Jag har arbetat på

DAHJM
data-

resurscenter i stad L,

Lund.
Har också arbetat i

Island på

Greiningar - og ráðgjafarstöðvar ríkisins.

Därefter har jag arbetat på

HC Norrtull
i stad S,

Stockholm.
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Mitt nya arbete är mycket intressant och roligt.

Tillsammans med

Eva
och

Fredrik
hoppas jag kunna göra

många bra

produkter
för blissare.
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Gissa	blissord,	rätt	svar

1 rostat bröd
 (bröd + pilar + eld)

 

2 sill
 (fisk + färg + silver)

3 midsommar
 (dag + mest + sol)

4 chans, risk
 (val + framtid + frågetecken)

5 effekt, verkan
 (existerar)

6 gräslök
 (lök + gräs)

7 kontroll
 (leda + begränsning)

8 mötesrum, konferensrum
 (rum + samling)






