
   
         

Norden    
 

 
NOTAT 
 
Til 
Kiwanismedlemmer 
 
Fra 
Webmaster KIDN 
 
Tid 
21. april 2016 
 
SØPPELPOST TIL BESVÆR - HJELP TIL LINDRING 
 
1. Webmaster mottar ukentlig besværinger angående problemet SPAM/søppelpost. 

 
2. Her er litt informasjon om hvordan man kan bli kvitt en del av dette problemet - helt kvitt det blir 

man aldri ser det ut for. Vi må altså leve med noe, men mye kan gjøres for bedre forhold. 

3. Muligheter: 
- noen PC-er/grunnprogrammer har allerede et SPAM-filter innebygd. De er ofte ikke så effektive 

og har ikke særlig mange muligheter for innstillinger 
- vårt eget e-postsystem, Webmail hos Domeneshop, har eget spamfilter som kan aktiveres av 

brukeren 
- de fleste e-postlesere har funksjoner for å lage ”meldingsregler” 
- det finnes egne programmer for å ta seg av dette. Et av de mest fremtredende heter SPAM-

FIGHTER 
Nedenfor er en gjennomgang av de to siste mulighetene. Det er ikke noe problem å ha flere 
programmer som slåss mot søppelpost, så derfor er det problemfritt å laste ned et eget program 
som for eksempel Spamfighter. 

4. Meldingsregler 
I din egen e-postleser ligger det en funksjon som kan legge inn regler for behandling av innkomne 
meldinger. Her kommer et eksempel tatt fra Internett Explorer som vel de fleste bruker, men jeg  
antar at andre programmer også har slikt. Jeg bruker Internett Explorer som mal her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Åpne e-postprogrammet og klikk på fanekortet Mapper (hvitmerket på figuren) 
b. Klikk på knappen Meldingsregler (lengst til høyre). 
 
Nå åpnes det en ny boks ”Regler” - se neste punkt. 



5. Nå har du fått opp nedenstående figur: 
 

 
 

6. Her vises en liste over alle meldingsregler som er lagt inn. Du kan klikke på den enkelte og se hva 
den består av - ovenfor er det klikket på nr 21; i nederste felt ser du hva den gjelder og hva som 
gjøres med meldingen. 
 
(Her står det at når Fra-feltet ”inneholder shoponlinemedia.com” så skal meldingen slettes) 
 
I høyre kant av boksen er det knapper for å gjøre diverse saker så som å lage ny regel, endre en 
regel o. s. v. 
 
For å endre en regel kan du dobbelklikke på den eller trykke på knappen Endre i høyre felt (etter å 
ha merket regelen). 
 
HUSK! - Dette redskapet kan ikke benyttes med såkalt webmail (nettpost). 
 
Alle boksene som vises her er stort sett selvforklarende så det gjelder å lese og 
se seg for; da kan du ikke trå feil. 

ANDRE E-POSTLESERE BRUKER KANKSJE ANDRE ORD, MEN DE FLESTE HAR 
NOK DENNE FUNKSJONEN. 
 
Klikk på knappen NY - se neste punkt.  
 

7. NY-knappen. Med denne kan du selv lage dine egne regler - se figuren nedenfor: 
 
 
 
 



Her er redskapet du bruker for å lage regler. Les hva det står over de enkelte feltene. 
 
Her kan du legge inn et vilkår i det øverste feltet, velg fra de 12 mulighetene ved å klikke i rutene 
foran det vilkår du ønsker; skroll nedover med pilene i høyre kant for å se flere vilkår. 
 
Når du har valgt vilkår (gjerne flere) går du til felt nr. 2 og haker av for hva som skal gjøres med 
meldingen. 
Husk at her kan du også velge å plassere meldinger i bestemte mapper, videresende til personer o. 
s. v. - det er altså ikke bare regler for å ta søppelpost. 
 
Når du har valgt handling går du i felt nr. 3 og skriver inn ord, personer m. m. Se eksemplet 
nedenfor. 
 

8. Se figur på neste side. 
 
Den viser eksempel på oppsett av en regel: 
- her har vi valgt at: Der Emne inneholder spesielle ord (se haken) 
- skal den slettes (se haken) 
- det spesielle ordet er her ”sexlyst” (se nederste rute der vi har skrevet inn ordet) 

 
Det er ingen grenser egentlig for hvor mange regler du kan lage og husk at du kan lage 
forskjellige regler for å administrere e-posten din. Men kanskje er mottiltak mot SPAM et av 
de viktigste tiltakene. 
 

9.  E-postreglene som er laget kan også redigeres når det er ønskelig; se eksempel på neste side. Klikk 
på knappen ”endre” i høyre kant (se figur i pkt 5 ovenfor). Endring kan være å velge nytt vilkår eller 
ny handling; eventuelt også endring i teksten. 
 

 



 
 

 
9. Anti SPAM programmer 

Mange bruker som sagt et program som heter Spamfighter.  
Programmet er gratis å laste ned, men du kan også får en PRO-versjon for noen kroner. Det brukes i 
dag av omkring flere millioner brukere i mange land. 
Det fine med programmet er at når en har merket e-post som spam så overføres merkingen også til 
alle de andre brukerne. Sammen kan man dermed bekjempe SPAM over hele kloden. 
 
Spamfighter kan lastes ned fra : http://www.spamfighter.com/ - klikk på Spamfighter i høyre kant. 
 
Når den er lastet ned lager den en egen mappe i e-postleseren din der alle søppelmeldinger 
havner. Men husk - du må sjekke denne mappa en gang i blant fordi noen meldinger som du skulle 
ha hatt kan havne der. Derfor bør du sjekke innholdet før du tømmer mappa. 
 
Som webmaster har jeg har brukt programmet i mange år og er veldig fornøyd. Det ligger stille og 
rolig i maskinen og gjør lite eller ingenting utav seg.  

 
11. Er det spørsmål og behov for hjelp så ta kontakt med meg. 

 
  

 
 

 
Asbjørn Schjølberg 
Webmaster 

 
 


