
 
Toni lär dig skriva! 
 
Hej!  
Jag förstår om du inte blir förtjust över att få läsa att jag reagerar negativt på vad jag tycker är 
ett oseriöst, slappt och ogrammatiskt användande av stor bokstav samt annamande av en 
modern olat, nämligen upphävandet av skillnaden mellan sammansatta och särskrivna ord. Du 
skriver, på framträdande plats, "parti_politik" istället för partipolitik, "egen_producerade" 
istället för egenproducerade, "Newsletter" istället för newsletter eller nyhetsbrev, "seriös 
sammhälls_sajt" istället för seriös sammhälssajt, "garanterad anonym" istället för garanterat 
anonym eller garanterad anonymitet. 
  
Icke desto mindre tycker jag att du borde vara betjänt av att få veta att i varje fall jag därav får 
en stark impuls att fortsätta till andra skribenter och sajter. 
  
Det är självfallet så att det finns en viss grad av samverkan mellan min misstänksamhet mot 
libertarianism av Åslundsk art (Ryssland och ex-Sovjet är uppenbarligen ett av dina 
intresseområden) och min känslighet för din slappa hantering av svenskan, och det är såklart 
möjligt att jag letar efter en ursäkt att misstänka att också din hantering av fakta och logik 
skulle kunna vara slapp, men i så fall torde jag knappast vara den ende läsaren som reagerar 
så - även om andra kanske inte ser någon anledning att besvära dig om saken. 
  
vänliga hälsningar!  
/Johan  
 
Hej Johan, 
Tack för mail och dina synpunkter..  
Om livet vore så enkelt som du skriver, problemen i samhället som jag pekar på orsakas inte 
av rättstavnings problematik utan av människor som skapar maktbaser för att berika sig och 
sina vänner. 
Jag har varit chef för 2 stora koncerner under årtionden med världen som arbetsplats.   
Antar att jag har skaffat mig en kunskap som jag vet få andra har, skulle jag då inte kunna 
förmedla den till dem som vill lära sig av orsak och verkan även om jag har ett handikapp? 
Som ”dyslexi” i någon form eftersom på min tid ansågs ordblindhet i skolan att man var lat. 
Det resulterade i örfilar och nedsatta betyg numera finns det hjälp och en annan insikt.  
 
Min ovärderliga hjälp i livet har alltid varit ett antal fantastiska sekreterare som klarade ut 
skriv problematiken och allt annat för övrigt. 
Jag talar däremot praktisk taget 4 språk utan accent men skriver som en kratta. När man har 
ett dylikt handikapp utvecklar man andra sinnen exempelvis att lyssna och lägga till minnet. 
Fotografiskt minne utvecklas oftast hos personer med mitt handikapp, sifferminne är ett annat 
som förstärks kraftigt. 
Medveten om mitt handikapp skulle jag då inte få bära ut mina kunskaper? 
Är det inte mina referenser och erfarenhet som är avgörande?  
 

Läsaren som läser mina alster är i regel kunniga personer som har stor sakkunskap i frågorna 
och när man läser det jag skriver så faller det ned en och annan pollett och ger personen ett 
incitament, en del för att kontakta mig med ett fördjupat utbyte av erfarenheter. Detta pågår 
livligt med många personer inom näring och politik mest från andra länder än Sverige 



eftersom en svensk chef är fullkomlig redan vid födseln, att han kör bort miljarder för 
aktieägarna och är orsaken till att tiotusentals medarbetare blir arbetslösa, tja det är inte dessa 
chefer ansvarige för utan omvärlden eller också enligt nymoderna populistiska snacket, 
marknaden gick ned.  

Jag har kommit upp i en ålder (65) där jag roar mig med att utveckla avancerade Internet siter 
det är mest nollor, ettor och mindre text. ”Gubben” skall hålla sinnena igång med saker som 
stimulera hjärnan och framgången kan mätas i pengar därför har jag med en ungdom utvecklat 
www.eurocasacar.eu som går som tåget och andra siter. 
Bara för att jag valt att bosätta mig i Spanien betyder inte att jag tillhör dom som sitter på 
terrassen pimplar vin, spelar golf och förtala Sverige. 
 
Det hindrar mig dock inte med alla felskrivningar att lyfta fram saker som går fel i gamla 
hemlandet. 
De som har överinseende med mina felskrivningar kan tillgodo se sig en och annan kunskap 
och dom andra som anser språkbruket är viktigare före innehåll rekommendera jag att köpa 
fina böcker jag tänker inte konkurrera med dessa författare.  
 
Med detta hoppas jag att du kan ta till dig en sak, det är inte kosmetikan i språket som avgör 
innehållet utan vad som står där i sak. 
 
Soliga hälsningar 
Toni Schönfelder 
0034 616 421 085    
 
PS 
PÅ min tid fick man en örfil, nedsatt betyg i svenskan! 
Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, är en intressant studie då jag är barn till 
en släkt som i 9 led varit jurister och jag är den förste som inte kunde fullfölja min jur kand 
examen då skriv problematiken blev mig övermäktig. 
 
http://www.ki.se/dyslexi  
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja 
skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som 
svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt 
fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan 
anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är 
bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med 
stavning envist med. 
 
Högskola och arbetsliv 
På högskolan kan elever med funktionshinder få tillgång till specialhjälp och anpassade 
datorer. Den definition som man utgår från inom högskolan rekommenderades 1993 av 
Svenska Akademiska Rektorskonferensen och lyder: 
Med funktionshinder avses en permanent eller långvarig somatisk funktionsnedsättning. Även 
dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi jämställs med funktionshinder. 
 
 


