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E-postbilagor / infogade i vanlig e-post
Av Asta Burvall
Med e-postbilagor menar jag allt icke arbetsrelaterat eller på andra sätt nödvändigt material
som vi skickar i e-post till varandra. Många gånger som bilagor i eget dokument, men ibland
infogade i själva brevet. Frågor man kan ställa sig, och tyvärr ofta inte får svar på:
VEM tillverkar allt detta?
Till vem?
Vem skickar vidare och varför?
Vilket syfte fyller dessa bilagor?
Vem som tillverkar: Troligen arbetslösa och andra med gott om tid, men jag harockså hört
talas om människor som gör det i pauser på arbetet. Kreativa människor, utan tvekan.
Vad skickas: man skickar i stor grad humoristiska saker, men det förekommer också mycket
av tänkvärd karaktär eller upprop till protest mot allt från låga sjuksköterskelöner till korta
fängelsestraff. I ökande grad kommer också förklädd reklam i form av humor samt
konstnärliga uttryck i form av vackra foton eller att man fotat av konstnärligt skapat.
Varför: Jag ser mer och mer dessa bilagor som utslag för
* kreativt skapande – man tillverkar/hittar på saker och får en publik
* kontakt och vänskapsbindemedel – ett sätt att vidmakthålla vänskapsband
* ilska över företeelser i samhället
Något man kan konstatera är att bäst före-datum på det som cirkulerar fattas, vilket innebär att
jag känner igen saker som kom för något år sedan. Avsändare fattas också i de allra flesta fall,
vilket kan man ha många synpunkter på.
Problem:
• Jag har inte gått ut med upprop utan bara sparat det som kommer till mig för att kunna
hantera materialet mängdmässigt och tekniskt = man kan räkna med att vissa
(många?) saker inte skickas till mig som kvinna och/eller person.
• Jag har inte nåtts av allt som skulle kunna skickas till mig.
• Bevarandeproblem – hur sparar man vissa saker? Rörliga delar t.ex.
• Hänvisning till sida på Internet – hur länge finns den kvar?
• Upphovsrätt – finns den?

Asta Burvall
Skellefteå museum
asta.burvall@skellefteamuseum.se

Som illustration några av de minst 500 e-postbilagor jag samlat:
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Klarar du detta? Fuska inte!!!!!
DAGIS-TEST
Dagisbarnen fick följande fråga:
"- I vilken riktning kör bussen på teckningen nedanför?"

Titta noga på bilden och se om du kan komma på svaret.
(Du får välja mellan höger eller vänster riktning)

Scrolla ned för svaret………

Vet du fortfarande inte? Tänk efter noga

OK, då avslöjar jag det!

Alla dagisbarnen svarade "Vänster"
När vi frågade dom "- Varför tror ni det? Varför kör bussen åt vänster?"
Svarade de "- För man kan inte se dörren!"

Hur kändes det där?????
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När saker och ting i Ditt liv nästan har blivit för mycket för Dig att hantera, när dygnets 24
timmar inte känns nog, kom ihåg majonnäsburken och två koppar kaffe:
En professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på bordet framför sig. När
lektionen började lyfte han under tystnad upp en mycket stor och tom majonnäsburk av glas
och började fylla den upp till kanten med golfbollar.
Han frågade sedan sina studenter om burken var full. Studenterna samtyckte till att den var
det.
Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken. Han skakade den lätt.
Småstenarna rullade ner i tomrummen mellan golfbollarna.
Återigen frågade han studenterna om burken var full. De höll med om att den var det.
Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken. Naturligtvis fyllde
sanden upp resten av tomrummen.
Han frågade ännu en gång om burken var full. Studenterna svarade med ett enhälligt "ja".
Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under bordet och hällde hela deras
innehåll i burken, vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas kvar
mellan sandkornen.
Studenterna skrattade.
"Nu", sa professorn medan skratten klingade ut, "vill jag att ni påminns om att den här burken
representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga sakerna. Familj, barn, hälsa och
annat som ligger passionerat i ert hjärta. Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara
dessa återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv.

Småstenarna representerar andra sakerna som betyder något, som ett hem, jobb och bil.
Sanden representerar allt annat - småsakerna.
"Om ni lägger sanden i burken först", fortsatte professorn, "går det inte att få plats med
golfbollarna eller småstenen. Samma sak är det med livet.
Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det inte plats för det som är viktigt för dig.
Så... var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med
dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till åt det som gör dig
passionerad. Tids nog kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. Ta hand om
"golfbollarna" först - sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i ditt
liv.
Resten är bara sand."
En av studenterna räckte upp sin hand och frågade vad kaffet representerar.
Professorn log. "Jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er; att hur fullt och
pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats för en fika med en vän."
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Hej!
Läs igenom punkterna nedan, direkt!! (det tar ungefär 2 min.) Sänd detta
tillbaka till mig, du får se varför i slutet. Tänk på punkterna en och en, innan du läser vidare.
Det får dig att bli glad!
50 naturliga höjdpunkter:
1. Att bli förälskad.
2. Att skratta så mycket att det gör ont i magen.
3. Ett varmt bad.
4. Ingen kö i affären.
5. En speciell blick.
6. Att få ett e-mail.
7. Att köra en tur efter en fin väg.
8. Att höra din älsklingssång i radion.
9. Att ligga i din säng och lyssna till regnet utanför.
10. Varma handdukar.
11. Att finna tröjan som du gärna vill ha, på rea.
12. Choklad milkshake, eller vanilj, eller jordgubb.
13. Ett entimmes långt telefonsamtal.
14. Ett bubbelbad.
15. Att fnissa.
16. Ett gott samtal.
17. Stranden.
18. Att finna pengar i en gammal jacka.
19. Att skratta av dig själv.
20. Midnatts-telefonsamtal som varar i flera timmar.
21. Att springa igenom en vattenspridare.
22. Att skratta utan någon som helst anledning.
23. Att ha någon som talar om för dig att du är underbar
24. Att le inombords åt en gammal historia.
25. Vänner.
26. Att råka höra någon tala gott om dig.
27. Att vakna upp och inse att du får sova länge.
28. Din första kyss.
29. Att få nya vänner, eller att vara tillsammans med de gamla.
30. Att leka med ditt keldjur.
31. Att någon smeker dig i håret.
32. Söta drömmar
33. Varm choklad.
34. Utflykt med goda vänner.
35. Att gunga riktigt högt.
36. Att slå in paket och lägga under julgranen.
37. Att sjunga riktigt högt, när du är helt ensam, utan att känna dig dum.
38. Att lyssna på en riktigt bra konsert.
39. Att få ögonkontakt med en främling.
40. Att vinna ett riktigt svårt spel
41. Att baka småkakor.
42. Att få hembakta kakor av en vän.
43. Att vara tillsammans med goda vänner.
44. Att se dina vänner le och skratta.
45. Att hålla hand med någon du håller av.
46. Att möta en gammal vän och inse att vissa saker ändrar sig aldrig.
47. Att åka rutschkana om och om igen.
48. Att se uttrycket i någons ansikte när de öppnar en gåva från dig.
49. Att se solen stiga upp.
50. Att kliva upp ur sängen varje morgon och vara tacksam för ännu en
underbar dag.

Skicka dessa höjdpunkter till minst 7 personer inom en halvtimme. något
vidunderligt kommer att ske inom de närmsta timmarna.
Kom också ihåg att skicka tillbaka till den som skickade till dig. Vänner
är änglar som lyfter upp oss, när våra vingar har problem med att flyga.
Ha en bra dag och sköt om dig min vän!

