Om äldre tiders försändelser och vad vi skickar med posten nuförtiden
Jag ser fram emot när min son, som ärvt min pappas brevkniven, ska förklara för sina barn vilken
funktion den hade på sin tid. Jag föreställer mig följande samtal utspela sig.
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”Pappa, vad är detta för något?”
”Aha, det där ja, det är en brevkniv.”
”Vad användes den till?”
”Man öppnade brev som man fick med posten.”
”Nu förstår jag inte alls. Vad är ett brev och vad är posten?”
”Brev var kuvert som innehöll ett meddelande som man ville att någon skulle läsa. Man skrev
meddelandet på ett papper och stoppade in det i ett kuvert som förseglades med det spott
man hade i munnen.”
”Usch, spottade man på kuvertet. Varför var det nödvändigt?
På kuvertet skrev man vem som skulle ta emot meddelandet och var mottagaren bodde. För
att säkerställa att inte brevet lästes av någon annan än mottagaren så klistrades kuvertet
ihop med fukten från tungan. Innan kuvert med självklistrande kuvert var uppfunna stängde
man kuvertet med lack som smälta över ett stearinljus. Därefter satte man på ett frimärke,
som man slickade på baksidan så att inte det skulle ramla av kuvertet.”
”Ännu mera spott?! Men frimärke, det måste du också förklara?”
”Frimärket talade om för brevbäraren att den som ville
skicka brevet också hade betalt brevbärarens lön”.
”Men jag förstår fortfarande inte brevbärarens
arbetsuppgifter. Gick hen hela vägen från avsändare
till mottagare. Hen måste ju ha blivit väldigt trött, blöt
och kall.
”Det skulle man kunna tro, men brevet sorterades och
transporterades på det sätt som passade just det
brevet bäst. Ibland på tåg eller lastbil. Ännu längre
tillbaka i tiden med postiljonens häst. På senare tid,
och fortfarande i vår tid skickas post med flyg. I
synnerhet om ditt brev ska nå mottagaren i andra
världsdelar. När det kom fram till rätt
postnummerområde, tog en annan brevbärare över
och stoppade det i mottagarens brevlåda.”
”Tack snälla pappa att du berättade detta för mig. Det var helt nytt för mig. För att jag ska
förstå helt och hållet måste jag sammanfatta brevets, knivens, kuvertets och brevbärarens
funktion på ett lättare sätt. Brevet motsvarar alltså ett mess man vill skicka. Då startar jag epostklienten i min iPhone eller på min nya surfmatta och trycker Ctrl+N för att förbereda nytt
meddelande. Innehållet kan man skriva utan penna och tangentbord genom att läsa upp det
för enheten det man vill ha sagt. När man är klar med sitt meddelande så talar man om för
sin enhet att den ska skicka meddelandet till mottagaren. Trycker man Ctrl+ENTER eller säger
skicka till mottagare. Motsvarigheten till igenklistring av kuvertet i min värld motsvarar
krypteringsprotokoll som säkerställer att inte mina mejl läses av obehöriga.” Brevbäraren
motsvaras av våra fibernät och pengarna betalar vi till AppleSoft istället för till postväsendet.
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”Ja, något sådant. Men det finns en massa andra företeelser och föremål från min barndom
som man måste gå på museum för att få uppleva. Ta på dig 3D-brillora här och välj vilket
museum du vill besöka medan du ändå sitter där i soffan och latar dig.”

