
20210926 Bruksanvisning for mitsem-blogg.com 

Mitsem-blogg.com er inngangsporten for en rekke del-blogger under mitsem-
blogg.com.  

Del-bloggene har disse navn:  

De 6 del-blogger som oftest er i bruk av meg på øverste linje. De er 
Rikssamlingsstedet, Bruksanvisning (dette dokument), Turid, Kampen-saken, 
Kampen-saken og Gauselstraen. De øvrige del-blogger kommer frem og kan 
velges når man trykker på . Da åpnes navnene på de øvrige delblogger, som 
for tiden er ALK-ulykken; Jens Zetlitz; Prekestol-gondolen; Marin arkeologi; 
Stavanger-navnet, Nisselandet Norge, Den nye oljå=turisme; Turistforeningen; 
Den gamle oljå, Rogfast og Ryfast, Rettsoppgjøret, Medlemsforeningn, 
Lokadebatt, Hyttå på Bersagel, Biografi og Sanger. 

Dato-systemet: Jeg anvender det mest logiske system, som jeg håper vil bli 
norsk standard. Med det har alle dokumenter en dato beskrevet på logisk og 
entydig måte med 8 siffer, årstall (4 siffer), måned (2 siffer) og dag (2 siffer). 
Jeg håper det vil bli norsk standard. Årstallet er jo det mest signifikante, og 
fortjener å komme først. Måned og dato skrives på samme måten som i USA, 
der datoen for terrorangrepet mot New York 11. september 2001 er kjent for 
de fleste verden over som nine-eleven i år 2001, altså (i mitt system 20010911). 
Neste julaften blir 20211224.  

Alle dokumenter i bloggen, med få unntak skal først i tittelen være utstyrt med 
en dato i mitt 8-siffer-system. Det gjør det meget enkelt og raskt å søke på 
dokumenter, når man kjenner datoen (i 8-siffer-systemet år-måned-dag). Når 
bloggen er åpnet med den del-blogg som skal brukes, trykker man bare på Ctrl-
F, og skriver dagen i 8-siffersystemet. Hvis flere dokumenter har danne dato, 
kan man raskt bla seg frem til det dokumentet man leter etter ved raskt å lese 
tittelen.   

Man kan også bruke nøkkelord som søkebegrep, som f.eks. «Gulating», men bare 
hvis nøkkelordet står i overskriften til dokumentet man søker etter.  

Bloggen inneholder en rekke sangtekster og noter. Sangtekstene og notene er 
lett søkbare ord med navnet på sangene. Registeret for sanger og noter finnes i 
kapitlet «Sanger». Skal flere synge sammen, må de ha med seg i iPhone eller 
(best) iPad. Da slipper man å kopiere noter.  

 

 

 



20210926 SANGER OG NOTER 

Foreløpig dokument:  

Allsang Lutefisk [Så skåler vi for livet, Torsken kommer; Lutefisk potpourri; 
Svantes lykkelige dag]; Taube-sanger (1) [Rosa på bal, Fritiof Andersson, Jag är 
fri, jag har sonat, Fririof och Carmencita, Fritiof och Carmencita, Nocturne, 
Fitiof i Arkadien, Dansen på Sunnanö], Vårsanger [Vårsanger – tekst, Kom mai du 
skjønne milde, No livnar det i lunder, Alle fugler, Vaaren, Ved Rondane, Vårsøg, 
Danse mot vår, Menuett i mai,  Poisening pigeons in the park, Ved Rondane GH], 
[Svantes lykkelige dag], [20180716 Youtube {Turid-fest 20180816} [Så skåler vi 
for livet, Nei det passer ikke Turid, Sølvsangen, Rubinsangen, Takk for maten-
sang, Turid den kvinnen livet ga meg, Takkesang halleluja], m.m.m. 
 

 


