
Internet mail Ebbe - Alf september 2005
A050901
g7 - g5

Det låter som om du har något som
jag själv drabbades av för tio-femton
år sedan. Bältros. Vill du kolla så
finns det många sajter på nätet. Vill
minnas att det kliade och gjorde ont
och försvann av sig själv så
småningom.

Verkar som om du har din dag
fylld.
/alf

E050901
Lh4-g3.

Äntligen vackert väder. Till helgen
tar vi förmodligen in på något
vandrarhem vid Öresund.
Ebbe

A0902
b7 - b5

Jo, jo, det är till att flänga runt och
uppleva!

Är utslagen borta? Ta med kameran
och skicka sen bilder från utfärden!

Här är det bara arbete som gäller.

Kommer i håg att jag lovade sända
en bild från boken om läkemedel,
som jag läset i somras....Här är den!
/alf

E0902
Lc4-d5.

Det var en gruvlig bild. Vad är
budskapet? Att man ska akta sig för
fala damer och syfilitiska män?

I morgon ska vi förpassa oss till
Sundets pärla i Helsingborg.

Även idag har jag härjat i
trädgården. Är nu matt.
Ebbe

A0904
Sf6 x d5 - och då följer väl
e4 x d5 Sc6 - e7

Budskap? Vadå budskap? Det är väl
bara att välja -
Det var mycket sämre förr!
Stackars människor!
Leve gummitekniken!
Osv.

I Helsingborg tillbringade jag två år
av mitt liv på Seminariet. Mycket
länge sedan är det och lika dimmigt
som denna morgon. H55 minns jag
- det var varmt.

Hoppas du och Inger har det
trevligt!

Bilder! Budskap behövs inte.
/alf

E0904
d3-d4.

Varje likhet med en maffioso är en
ren tillfällighet.
Ebbe

A0905
e5 x d4

Tillfällighet? Med den grymma
minen? Och cigarett? Mycket
tveksamma tillfälligheter...

Var exakt ligger detta Grand
Hotell? Jag kan inte minnas att jag
sett något sådant på min tid i
Skåne. Mölle? Bilden är bra med
utmärkt skärpedjup.

Här är det mest ledsamt och tråkigt.
/alf

E0905
c3xd4.

Jo, bilden är tagen i Mölle. Det blev
en ganska rejäl rundtur med besök i
Helsingborg, Helsingör, Domsten,
Viken, Höganäs, Arild, Mölle och
Båstad.

Även idag har jag varit och mattat
ut mig i trädgården. Bl a har jag
klippt ner klätterhortensia ifrån
väggarna. Det är ett elände med
klät terväxter :  de fördärvar
väggarna. I synnerhet när de ger sig
på träpanel och fönsterposter. Men
jag får inte ta bort dem för Inger.
Ebbe

A0906
Lc5 - b4!!!

I dag har jag tillbringat 4 timmar på
sjukhuset - Birgit har varit på
återbesök. Röntgen, vänta, vänta,
tala med doktorn, som visade två
rostfria spikar inkörda genom den
sk lårbenshalsen. Dom stack ut 2
cm utanför benet, så det är inte
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konstigt om hon har ont i
musklerna.

Hoppas det läker som det ska.

I övrigt är det varmt och soligt på
dagen. Poolvattnet håller fortfarande
17 grader - märkligt när det bara är
5-6 grader på natten.

Sn a r t  ä r  ja g  fä r d i g  m ed
diskbänkarna till Decosteel och det
skall bli skönt att göra något annat.
Nu är det mest rutin och slavgöra
kva r  -  i n get  i n sp i r er a n de
nytänkande fordras.

Hur är det med dina utslag? Var det
bältros?
/alf

E0906
Sf3-d2.

Nej, inte bältros. Jag vet inte vad
det är. Men utslagen/klådan är på
tillbakagång. I gengäld fick jag idag
diarré och huvudvärk. Rejält. Har
tillbringat halva dagen i sängen.
Känner mig nu allmänt svag och
lätt yr.

Ska nu försöka läsa en bok.
Ebbe

A0907
Se7 x d5

Din intensiva kontakt med den onda
naturen är nog anledningen till
diverse krämpor. Ta det lugnt och
öva dig mentalt i att slåss med
ondskan. Det går, har jag hört.

Klängväxter är speciellt farliga har
jag också hört. De utsöndrar giftiga
ångor ,  har  gi ft iga  taggar ,
utslagsgivande blad och en obändig
lust att förstöra och riva ner.

Drick vin, öl och annan sprit och
läs böcker som inte handlar om
naturen....

Hoppas du nu mår bättre...
/alf

E0907
0-0.

Jo tack, jag mår bättre idag. Känner
mig dock ganska matt.

Och du själv? Blev du av med
huvudvärken med hjälp av Gingko
Biloba?
Ebbe

A0908
0 - 0

Något har hänt med värken. I dag
har jag ännu inte behövt något
smärtstillande och det är mycket
ovanligt - även om det numera
händer då och då. Det jag också lagt
märke till är bristen på förkylning,
hosta, ont i halsen och sådant som
tidigare drabbade mig med jämna
mellanrum.

Jag tror att det beror dels på Ginko
Biloba, dels på att jag tar in kraftiga
doser (1g) C-vitamin av den typ
som sakta utsöndras under dygnet.

Inte dumt alls. Rekommenderas!
/alf

E0908
Dd1-h5.

Det var då för väl, att du äntligen
funnit bot för din besvärliga
huvudvärk. Det måste kännas smått
fantastiskt.

Även instundande helg planerar vi
för en utflykt. Vart vi ska styra
kosan den här gången är dock ännu
ej bestämt. Det gäller att ta vara på
sommarens kanske sista tillfälle av
väder.
Ebbe
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A0909
Dd8 - f6

Jo, det är OK med huvudvärk. Men
för övrigt börjar jag känna mig
jagad. Nu måste jag börja göra nya
Brukspatroner - som tur är precis
när jag blivit klar med Decosteel.
Ändå känns det som om jag har
väldigt många jobb - hemtjänst,
fa s t i gh et ssköt a r e ,  i n köpa r e ,
ve r k s t a d s a r be t a r e ,  s ä l j a r e ,
programutvecklare, osv. Undrar hur
länge det håller?

Och du skall ut och resa igen. Plåta
och sänd bilder!
/alf

E0909
Sd2-b3.

Jo, det låter bara för mycket. Ser du
dig själv som arbetsnarkoman?

OK. Får se om vi kan hitta några
intressanta motiv.
Ebbe

A0910
Tf8 - e8

Nej, jag är ingen narkoman,
däremot  gi l lar  jag a t t  ha
sysselsättning, att fylla dagen hellre
än att fånga den. Eller vad carpe
diem eller nåt sånt betyder.
/alf

E0911
h3-h4.

Vi for till ditt favoritställe: ÖLand.
Ö v e r n a t t a d e  p å  S o l b e r g a
vandrarhem, som även hade stora
ekologiska trädgårdsodlingar. En

bild visar deras solrosor. Övriga
bilder är tagna i Borgholms
slottsruin och på Solliden.

Jag fick en underlig känsla av ett
slags närhet. “Jag” har nog bott på
ön i ett tidigare liv.
Ebbe

A0912
Lc8 - f5

F i n a  b i l d e r !  M e n  M I T T
favoritställe?? Jag har knappast
varit på Öland.. Jo kanske på
skolresa för tusen år sedan.
Glasbilden kan ni sända till tävling!

Fantastiska solrosor! Så fort jag ser
en bild eller en verklighet av
solrosor dyker van Gogh upp i min
hjärna. Vid sidan av Munch är han
den kostnär som jag beundrar mest.
Han som älskade livet hette en bok
om honom som jag läste med största
iver i början på 50-talet - först på
engelska och sedan när den
översatts på svenska - fick den av
Birgit. Stone hette författaren (tror
jag)

I USA har man börjat diskutera
alternativ till religion och Darwin -
intelligent design - så det rör på sig.
Men inte kan just du tro på tidigare
liv?
Nu skall jag göra Brukspatroner.
/alf

E0912
h4xg5.

ÖL and!
Idag tyckte jag, att jag kom på
något. Av psykologisk art. Jag har

aldrig haft det bättre än nu, och
ändå känner jag mig mera
svårmodig än förr.
Förr, under Hörby-tiden, hade jag
det sämre men var ändå vid bättre
lynne än nu. Varför? Jo, kanske för
att jag hade något, och mera, att
relatera till.

Nu känner jag mig mera som en
fritt svävande solitär.
Ebbe

A0913
Df6 x g5

ÖL and ? lite för långsökt för mitt
förstånd, men visst....

Du får nog ge exempel på vad du
hade mera att relatera till under
Hörby-tiden än vad du har nu - för
att jag skall förstå vad du menar.

Däremot begriper jag mycket väl
svårmodet som griper omkring sig i
takt med vällevnad och välstånd.
Vet man inte anledningen till sin
existens och förstår man inte
meningen med sitt liv - klart att
man blir svårmodig. Och det finns
ett tydligt samband mellan
välståndet och oförmågan att förstå
meningen - även om jag inte kan
analysera djupare. Kan man få allt
man pekar på är det inte roligt
längre - det är en gammal sanning.

Mina problem är annorlunda.
/alf

E0913
Dh5xg5. Du slår tillbaka: h6xg5.
Jag igen: a2-a3.
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Man kunde grovt förklara det med
gemenskap vs ensamhet. De mera
subtila inslagen är besvärliga att klä
i ord, men det torde inte vara så
svårt att förstå vad jag menar.

Norra Skåne hade idag en ganska
rolig vits i sin Skrattlåda:

“Det var visitation på logementet. . .
- Johansson! Om fem minuter skall
Johanssons marschkängor vara så
blankputsade att jag kan spegla mig
i dem! - Tack, löjtnant!”
Ebbe

A0914
Lb4 - e1

Jodå, ganska lustigt.....

En otroligt jäktig dag. Har inte vilat
en sekund. Men nu skall jag ha mat
och öl.
/alf

E0914
Sb1-d2.

Om du kommer till ÖL-and, skal du
inte glömma att besöka Mörbylånga.
Det är en förtjusande stad. Och den
antika pumpen, som fordom
försörjde hela stan med vatten, står
fortfarande kvar. En sevärdhet
(Samling vid pumpen).

Idag, när jag höll på med
sovrummet, fattade vår dammsugare
eld. Rökutvecklingen var enorm och
stickande. Fick vädra i timmar.
Måste köpa en ny. Har du något
särskilt märke, som du kan
rekommendera?

Nu ska jag smörja in fötterna med
Nivea, så att de blir mindre matta.
Ebbe

A0915
Le1 x d2 - då tar du tillbaka med
Sb3 - x d2 Te8 - e2

Plåtade du inte pumpen? Jag
kommer aldrig till Mörbylånga.

Vill du ha en dammsugare länge
skall du ta en Volta t ex. Den har
bättre kvalité på sladd och
sladdvinda samt en del andra
detaljer. Vill du ha samma effekt
men inte samma hållbarhet kan du
istället köpa två eller tre kinesiska

på Jula eller annat lågprisvaruhus -
till samma pris som för en Volta.

Vad var orsaken till att den tog eld?
Motorhaveri? Varmgång? Ålder?

Så du kör med blanka fötter?
/alf

E0915
Ta1-d1.

Tyvärr blev pumpen av föbiseende
ej plåtad.

Jag vet faktiskt inte varför
dammsugaren tog eld. I affären sa
man bara, att motorn var slut. Och
jag nöjde mig med det svaret - dumt
nog.

“Man ska vara glad åt sina fötter.
Utan fötter skulle vi sjunka ner ända
till hit”, som Birgitta A sa och peka
på sin haka.

“Säja vad man vill om Sveriges
Radio, men spela grammofon - det
k a n  d om ” .  D e t s a m m a  ä r
förhållandet med mig. Idag har jag
spelat grammofon nästan hela
dagen: Barbro Hörberg (Ögon
känsliga för grönt), Allan Edwall,
Leonard Cohen, m fl. De tre
n ä m n d a  v i l l  j a g  v a r m t
rekommendera!

I morse var Inger ute och peka (med
sitt gröna finger) på vad jag skulle
göra. Det var inte litet. Men 12.48
började det regna, så vår have har
fått vila i träda idag.
Ebbe

A0916
Lf5 - c2

Nå, du spelade väl efter 12.48 antar
jag. Och jo, det blir nästan halva
dagen. Av de tre du nämner hör jag
någotsånär gärna L. Cohen. I övrigt
är det bara klassiska typer.

Vad blev det för sugare damm?

Så du har förkvinna som fördelar
arbetet? Då skulle jag nog bli
vansinnig efter två dagar.

Men så är jag lite knäpp.

I  d a g  h a r  j a g  f å t t  1 6 8
transformatorer från Danmark och
letat flera timmar efter reläer på

nätet. Och så har jag färdigställt 12
Brukspatroner som nu provas under
natten.

AGEMA har omsatt lite över en
halv miljon hittills i år. Det gäller
att hålla sig under 800000 för att få
deklarera på rätt blankett.
/alf

E0916
Jaha, så tog spänningen i det här
partiet slut. Nå: Sd2-f3.

Nej, något dammsugareköp har
ännu ej blivit av. De modeller, som
rekommenderas av Råd & Rön, har
Osby-butikerna inte i lager.

Jag råkade se en reklamfilm på TV
som presenterade en helt ny typ av
dammsugare. Den saknar påse. I
stället leds dammet ner i en
b e h å l l a r e  m e d  v a t t e n .
Utblåsningsluften sägs på så vis
vara helt ren - till skillnad från
fallet med de konventionella
dammsugarna. Blev du intresserad
kan du kolla på www.tvins.com.
Märket heter H2O Vac.

Omfattar AGEMA såväl CAD som
brukspatroner? Ev fördelning?

Gräsänkling ånyo. Så i och för sig
kunde jag väl strunta i haven. Men
det är en hake: det skall göras.
Ebbe

A0917
Nåja, spänningen hade nog
bibehållits om du flyttat som jag
trodde du skulle göra:
Tf1 - e1
Men OK - Lc2 x d1

Jo, AGEMA säljer CAD och BP9.
Fördelningen kan jag bara uppskatta
- BP9 10-20%.

Jag kände inte till H2O; däremot
andra som uppfunnits för att vara
bättre än påsdammsugare. För några
år sedan lancerades en typ som på
något sätt centrifugerade bort
dammet - tror att den hette något på
cyclone....

Det jag undrar över när det gäller
H2O är kapacitet, sugförmåga i
undertryck, rymlighet m m. Men det
går naturligtvis att ta reda på.
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Vilken modell skall du köpa?

Idag fanns årets bästa Berglin
hittills i SvD - enligt min mening.
Jag skrattade i flera minuter. Fast
jag är kanske ensam om tyckandet.
Jag skall testa mot broder Sune.
/alf

BILD BERGLIN

E0917
Nej, det tror jag inte. Kolla draget
Tf1-e1 en gång till! Nu: Tf1xd1.

Varför kommer du aldrig till
Mörbylånga? Lockar  andra
förtjusande samhällen mera?

Kan du bara uppskatta fördelningen
av CAD och BP9? Men du måste
väl ha bokföring?

Ska man tro Råd & Rön, så är
Siemens Syncropower G1831 ett bra
köp av dammsugare. Att köpa H2O
Vac som postorderpaket verkar
vanskligt, som att köpa grisen i
säcken.

Jag är inte riktigt nöjd med vår
trädgård. Den är för mycket av park
med sina stora lövträd. Jag vill ha
mera utav mysig have. Får kämpa
med detta.

Alla dessa dagar som gick - inte
visste jag att de var livet. Det är en
fras som inte lämnar mig någon ro.
Ebbe

A0918
Jo kanske har du rätt om torndraget.
Te2 x b2

En vacker vemods-filosofi-fras, den
där om dagarna som gick. Minns
inte vem det var som kom på den.
Men min omedelbara fråga är: Men
vad skulle de då vara?

Det finns mycket man kan fundera
över. T ex om det berömda Hubble-
teleskopet. Man byggde det och
lyckades justera det för att ta reda
på en sak: Hur gammalt är
Universum? Man tog bilder från
alla delar på himlen, fantastiska
bilder. Man analyserad och räknade.
Efter flera år var alla kalkyler
färdiga: Universum är 12 miljarder
år gammalt. Då- för tolv miljarder
år sedan hände Big Bang och
galaxer och stjärnor började bildas.

Jag skrattade glatt när jag hörde
detta i ett TV-program.

Men programmet fortsatte:
Nu riktade man teleskopet mot en
tom fläck på himlen och lät det stå
där mot samma fläck väldigt länge
och ta emot ljus. Och vad ser man?
Färdiga galaxer så långt borta att
ljuset har färdats mer än tolv
miljarder år! Man skulle ha sett när
de bildade - inte några färdiga.

Jag skrattade ännu mer och undrar

om jag skall leva så länge att jag får
höra våra astronomer skrota denna
teori om Big Bang.

Nu skall man konstruera ännu ett
teleskop som är ännu större och
skall kunna se ännu längre bort.
Vad kommer de att se? Alltid fler
färdiga galaxer!

Jag kommer aldrig till Mörbylånga
av den enkla anledningen att jag
inte reser någonstans utan att vara
tvungen.

Visst  kan  jag ta  r eda på
fördelningen mellan CAD och BP9
i min bokföring. Men varför? Jag
har inget som helst intresse av det
och du får ursäkta om jag inte
lägger ner tid på saker som jag
finner meningslösa. Viss statistik
hör dit.

Nu skall jag laga en BP9 som har
pajat efter 19 år i en villapanna. Ett
år mer än beräknad livslängd. Hade
jag varit HC Andersen hade jag
kunnat skriva en saga om dessa sex
reläers arbete under nitton år - deras
oändliga till-och frånslag, styrda av
ström och temperatur - ända tills
utarmning och sjukdomar gjorde att
överhettningsskyddet löste ut på
grund av hopsvetsade kontakter.
/alf

E0918
Sf3xg5.

Mina kunskaper i astronomi är i det
närmaste obefintliga. Men är det
inte ofta så i vetenskapliga
sammanhang, att man ställer
hypoteser, som man sedan prövar,
för att kunna börja någonstans. Hur
menar/tror du att det har gått till?
Ebbe

A0919
Ta8 - e8

Det finns i alla fall en astronom
som inte tror på Big Bang - Fred?
Hoyle. Och när dom bygger större
teleskop som gör det möjligt att se
ännu längre ut i Universum så
kommer man alltid att se fler
färdiga galaxer.
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Om jag skulle skriva ner min
världsbild skulle jag behöva en
lagom tunn bok och det har jag inte
tid med - jag lever mitt liv varje dag
liknande en skållad råtta.

Den senaste upptäckten är att i varje
galax finns någonstans et t
SuperMassivt Svart Hål med en
otroligt stor massa och så stor täthet
att inget ljus orkar stråla ut från
den. Och ingen begriper hur den
skall hanteras i teorin om B B.

För en gångs skull gör huvet ont.
/alf

E0919
Td1-d3.

Mina kunskaper i astronomi är som
sagt mikroskopiska, varför jag inte
har mycket att tillföra en slik
diskussion. Jag vet inte ens om
Solen är en stjärna. Men det är den
väl?

Vad kan vara viktigare än att skriva
ner sin världsbild i en lagom tunn
bok?!
Ebbe

A0920

Tb2 - b1!!! Du måste flytta
Kg1 - h2 b5 - b4
Stämmer det?

Viktigare än att skriva är att leva
efter sin världsbild. Och tyvärr är
det ganska meningslöst att skriva
och förklara en världsbild som ändå
ingen kan ta till sig och troligen
skulle ge upphov till kritik, löje
eller bara likgiltighet.

Om du har så lite kunskap om
Universum och astronomi att du är
osäker på om Solen är en stjärna
(det är den) då förstår jag att mitt
snack om svarta hål och galaxer är
gallimatias.

Dagens komiker är i alla fall Bosse
R., vice statsminister. På radion
hade dom en exposé över alla
socialdemokratiska grod-uttalanden.
Dä r i bl a n d  Or ba cks  h ä s t a r ,
Rosengrens sista stalinister västerut
- och töntan som vill sjunga We
shall overcome - dock hörde hon
inte till innegänget.

Fast den största ståuppkomikern är
G ö r a n  P e r s s o n .  H a n s
öppningsanförande när riksdagen
startade gav i alla fall mig flera
högljudda skratt.

Inte kan det finnas så dumma
människor att de ett ögonblick tror
på vad han säger? Eller ....?

Alla vet väl att det finns två
verkligheter inom politiken. Dels
den som man omfattar privat och i
slutna rum och som alla känner till
i sitt vardagsliv. Och så den
hyckleriverklighet som visas i alla
media. Det skojiga inträffar när
dessa verkligheter krockar - som i
går med Bosse R.
/alf

E0920
a3xb4.

Naturligtvis har jag läst om svarta
hål och stjärnsystem, vilkas existens
du tydligen har anammat. I dessa
avseenden litar du således på
vetenskapen. Men just de här
enormt täta svarta hålen talar väl
för B B-teorin?
Ebbe

A0921
Tb1 x b4

OK - låt oss tala atronomi.
Vi bor på en liten planet till en liten
stjärna, som befinner sig i utkanten
av en ganska normal galax,
innehållande miljarder andra
stjärnor. Detta har vi vetat länge -
man kan konstatera saker med
teleskop på jorden. Vår närmaste
stjärngranne är visst Sirius på ca 4
ljusårs avstånd. Detta är inga exakta
kunskaper - mer minnen från vad
jag tidigare läst.

Det som först ledde till teorin om
Big Bang var den mystiska
rödförskjutningen (dopplereffekten)
i ljuset från andra galaxer. Alla var
på väg från oss - universum
expanderade och  den  enda
förklaringen måste vara att all
materia en gång varit samlad i en
enda klump som exploderat, och
sedan under fysikaliska lagar bildat
galaxer och enskilda solar - stjärnor
- svarta hål.

Teorins företrädare säger då att om
man kan bygga ett tillräckligt stort
teleskop i rymden och som kan se
tillräckligt långt bort, så skall vi se
hur galaxerna bildas - eftersom
ljuset som når oss har varit på väg i
X miljarder år. X har varierat med
teleskopens storlek. För 60 år sedan
var det 6 för att sedan öka till
dagens 15. Och ändå har man
aldrig sett annat än färdiga galaxer!

Låt oss nu se på vår vetenskap.

På ett litet stoftkorn i rymden, en
liten planet till en liten sol i en liten
galax - finns det små kryp som
anser sig väldigt duktiga på att
begripa allting och som kallar det
vetenskap. De kan tala om begrepp
som 10 miljarder ljusår - där år
betyder den tid det tar för deras lilla
stoftkorn att göra ett varv kring sin
lilla sol och där ljushastighet
definieras som ett visst antal
längder (kilometer) på stoftkornet
per sekund - en enhet som också
utgår från tid som den uppfattas av
dessa kryp.

För lite mer än hundra! år sedan var
vetenskapens stora problem hur
Solen orkade avge så mycket energi
som den bevisligen gör - utan att
skrumpna och ta slut. Nå, så
småningom kom förklaringen -
kärnreaktion. Ett enda exempel på
hur vår tid påverkar vår uppfattning
av omvärlden - och kallas
vetenskap.

Det som retar mig ibland är bristen
på ödmjukhet, bristen på förståelse
för hur dagens kunskap kanske inte
är större än bronsåldersvetande
kontra 1800-talsvetande - om man
kan tänka tusen år framåt i tiden
från NU.

Big Bang är en motbjudande teori -
som bara lämnar obesvarade frågor.
Varifrån kom materiklumpen från
början? Är det allt - en oändlig tid
av expansion - alla galaxer, alla
stjärnor flyr från varandra med
ständigt ökande hastighet?

Det finns mer sympatiska teorier
eller tankar om Universum - fast då
kal las det  in te vetenskap.
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Buddisterna säger (i stort sett) att
Universum pulserar - det utvidgar
sig och drar ihop sig som ett hjärta.

Hur kan man komma från denna
bild av sig själv - ett kryp på ett
gruskorn i en värld av miljarder
galaxer som alla innehåller
miljarder av solar med X antal
gruskornsplaneter - och tro att
krypet och gruskornet är unikt och
tillkommet av en slump?
/alf

E0921
Sg5-f3.

Jag håller med dig om, att det låter
löjligt att tro sig kunna bestämma
Universums ålder  till 12-15
miljarder ljusår.

Jag har alltid trott, att man med B B
avsåg endast vår egen galax. Kan
man inte tänka sig, att varje galax
har haft sin B B?

Du verkar ha viss sympati för teorin
om ett pulserande Universum. Men
det betyder väl B B tur&retur i all
evighet?
Ebbe

A0922
Kg8 - g7

Att skapa en teori där varje galax
med sitt supertäta svarta hål bildar
en egen, pulserande varelse verkar
mycket sympatiskt. Men då skall vi
inte tala om B B längre - den
hypotesen var en slutsats av
galaxernas flykt från varandra.

Jodå, ett i evighet pulserande
universum utan någon B B tycker
jag verkar trevligt. Big bang kan vi
slopa helt och hållet - själva ordet
förutsätter i sig att det är en
engångshändelse.

För övrigt var det Fred Hoyle som
skapade uttrycket - när han
förklarade varför han opponerade
sig mot teorin...
/alf

E0922
Td3-a3.

Med pulserande Universum trodde
jag, att man avsåg ett universum
som ömsom expanderade, ömsom

drogs samman till en/ett B B. Vad
är det annars som pulserar?

I nuläget sägs det att Universum
expanderar. Men om rummet är
krökt: kan man då inte tänka sig, att
Universum snurrar runt sin egen
axel? I  vår t  solsystem är
himlakropparna runda och de
snurrar runt varandra. Det skulle
väl kunna tala för att även hela
Universum snurrar runt!?

Och när det fullbordat ett varv,
möter det sin egen “skugga”, kanske
ett enormt svart hål - och Big Bang!
Snurrigt är det i varje fall.
Ebbe

A0923
Te8 - h8!!!

Jodå, ljusår är beteckning på
avstånd och inte på tid.

Visst kan man tänka sig alla
möjliga teorier om Universum, men
din senaste är kanske lite väl vild.
Det viktigaste man bör hålla i
minnet är att varje ny kunskap
kommer att komplicera bilden och
att våra hjärnor ännu inte är
tillräckligt “upplåsta” för att fatta t
ex avstånd eller tid i kosmiska
sammanhang.

Vi förstår egentligen inte en hel
mängd fenomen som vi lärt oss
utnyttja. Elektromagnetisk strålning
- vet du vad det är? Jag gör det inte.
Vi har delat in den i våglängder och

frekvenser, vi ger dessa olika namn
ultraviolett ljus, radiovågor,
ultrakorta vågor, och vi kan
behärska den för att sända rörliga
bilder med omedlbart ljud från plats
till plats med endast c fördröjning (c
är ljushastighet). Men det är
skillnad på att förstå, fatta, och att
använda.

Samma sak gäller så mycket annat
av vår vetenskap. Vi provar och
försöker, drar slutsatser och ställer
upp hypoteser. Och kanske finns det
inget annat sätt ännu för oss.

Jules Vernes fantastiska spådomar
skrattade man åt när de kom, men
inte ens han kunde föreställa sig
den utveckling som skedde genom
våra primitiva försök.

Begreppet Big Bang är liksom
reserverat för den Enda Smällen.
Teorin om pulserande världar kan
naturligtvis karaktäriseras som
u p p r e p a d e  e x p l os i on e r  a v
sammandragen massa, men för min
del vill jag inte blanda ihop dessa
smällar med den ENDA smällen -
även om man tror att de påminner
om varandra.
/alf

E0923
Lg3-h4.

F n har jag inte fler idéer om
Universum. Det roterar kring sin
egen axel och när varvet är

Internet mail Ebbe - Alf september 2005

crim/mea9902.dtp

7



fullbordat, slukas det av sin egen
“skugga” - och exploderar. Amen.

Vi har bytt bil. Det blev en ny
Renault Megane, nu Kombi-Sedan
av 2002 års modell. Den har gått
knappt 5000 mil. Begärt pris 105
000 kr. Vi fick betala 75 000 kr
emellan.

I morgon bär det av till Kivik och
Äpplets dag.
Ebbe

A0924
Ta4 x d4

Rulla di i äblen!
/alf

E0924
g2-g3.

Det var knappt vi kunde ta oss in
och ut ur Kivik. Stan var nästan
igenkorkad av bilar. Och mye folk
var det överallt. Nå, vi hemförde 20
kilo äpple + annat smått och gott.
Men rulla sig i dem? Har du prövat?

Bifogar bild på en glad gris i
Solberga på Öland. Som skrattar åt
fotografen? Eller ler skälmskt?
Ebbe

A0925
Td4 - c4

Har du inte en massa äpplen i
trädgården? Vad gör ni med alla
äpplen? Mos? Rulla sig? Nå, jag tog

en analogi med Joakim von Anka,
om du känner till honom.

Den glada grisen är en s k linslus
som framgångsrikt ställer sig i
vägen för den blyga madonnagrisen
bakom honom. En gris som ser som
sin främsta strävan att jävlas med
andra och därför ler sitt sardoniska
leende när han lyckas. Eller också
övar han i rollen som den glade
filmhjälten i komedin “Slakthus
90”.

Eller kanske kom han att tänka på
en riktig grisig dikt:
Jag skiter i Boren, Roxen och Glan.
Jag skiter i varmt,
jag skiter i kallt.
Jag skiter ta me fan i allt.

Ack ja.
/alf

E0925
Ta3xa6.

Tyvärr bär våra egna träd inte så
mycket. Och i år blev det ett riktigt
dåligt år. Vi äter de flesta naturelle,
men gör även mycket mos, kräm,
pajer, m m. Gott!

Grisen var ingen galt utan en sugga.
Men det ändrar kanske inte så
mycket av din svartmålning. Nu lär
ju grisen vara ett både renligt och
in tel l igen t  djur  (Emil  och
griseknoen kommer du väl ihåg).

Galten låg och dåsade i ett skjul i
närheten. Han såg ut att drömma
om  s vu n n a  oc h  f r a m t i d a
lyckostunder.

Idag har vi varit och skördefestat på
Hovdala slott. Bifogar bild. Vi
handlade en hel del: Tre sorters
bröd, fyra slag av kryddor och téer,
tvål på rapsolja, kaneldricka,
honung, m m. Och så knaprade vi
på brända mandlar. Efter en guidad
slottstur satt vi sedan i solen och
drack kaffe med hembakat. Vi hade
en bra dag - utan uppmaning.
Ebbe

A0926
Th8 - e8

Du har en behaglig tillvaro med
lagom arbete och mycken fritid att
spendera på valfria aktiviteter. Du
bör vara lycklig och glad - och det
är du väl?

Vadå svartmålning av gris?

Jag tyckte mest att jag var gladlynt
och positiv.

Visst är grisen det djur som mest
l i k n a r  m ä n n i s k a n .  M e n
intelligent??? Renlig? Nåja, det är
ju kusinen som anser.

Jag arbetar hårt förstås. Nu också
inom hemtjänsten.
/alf

Glömde kommentera bilden där
slottsherren blickar ut över de
festklädda statarna på den årliga
skördefesten. Visst är den bra!

Och cigarren smakar förstår jag...
Sänd gärna fler!
/alf

E0926
Du har nog glömt att sända det
första mejlet. I varje fall har det inte
kommit fram.
Ebbe

A0926
Hej!
men vad ända in i helvete.

Visst har jag sänt. men här kommer
d e t  i g e n :  S A M M A  S O M
TIDIGARE!
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E0926
Ta6-a2.

Slottsherre? Cigarren?

Naturvetenskap är intressant. När
Isac Newton fick äpplet i skallen,
sägs han ha fått idéen om jordens
dragningskraft. Men att äpplen
faller till marken - kan det inte lika
gärna bero på det atmosfäriska
lufttrycket? Hjälp en fåkunnig!

Människor på motsatta sidan av
klotet - ser de samma himlakroppar
som vi? Eftersom jorden roterar
kring sin egen axel, så gör de det.
Men jag menar: vid exakt samma
tidpunkt. Du har en minuts
betänketid från och med NU!
Ebbe

A0927
Tc4 - c3

Lite för sent - har varit och firat
gamla lärarkompisar.

Fallande äpplen har inget med
lufttryck att göra - de faller även till
marken på månen, som inte har
någon luft.

Man kan inte se stjärnor samtidigt
på båda sidor av jordklotet. Det
finns något som heter natt och dag.
Fast på dagen kan du se stjärnor om
du kryper ner i ett djupt hål - en
brunn eller dylikt. Fast då ser de
båda opponenterna olika stjärnor.
/alf

E0927
Kh2-g2.

Men nog finns det ett lufttryck som
verkar tryckande mot jorden.

Idag har jag skurat balkongen. Puh!
Ebbe

A0928
Så låt oss slåss med kungar:
Kg7 - g6

Akta dig för att blanda ihop
gravitation med lufttryck - det kan
få fantastiska följder!

Skurat?
Själv är jag så trött att jag nog
lägger mig direkt.
/alf

E0928
Ta2-d2.

Läser i boka att medellufttrycket vid
havsytan anges till omkring 760
mm, som vid noll grader motsvarar
1,0333 kg per kvcm. Inte underligt
att man ofta känner sig nertryckt.

Ny undring: I lördags när jag stod
på Havängs strand, dök mitt
vetgiriga jag upp och ställde en
fråga: “Hur långt kan man se; hur
långt är det till horisonten?” Jag har
slagit i boka, men finner inget svar.
Ebbe

A0929
c7 - c6

Du skall vara glad för att du är
omgiven av detta lufttryck. Hade det
inte funnits så hade du gått sönder
inuti.

Hur långt man kan se över en
vattenyta beror på hur högt man har
ög on e n  öve r  va t t n e t .  P å
segelfartygens tid satt utkiken i
masttoppen och spanade. Det första
han fick se av ett fartyg långt borta
var de högsta seglen på ett mötande
fartyg, och det dröjde ganska länge
innan han kom så nära att han
kunde se skrovet.

Ritar du ett klot och några enkla
synlinjer ser du sammanhanget.

Man kan göra ett experiment vid en
insjö en stilla dag då vattnet är
spegelblankt. Tänk dig att du ser en
sandstrand på andra sidan sjön. Om
du kryper ner i vattnet utan att
skapa några vågor och håller
ögonen precis i vattenytan kommer
du inte längre att se stranden - även
på någon kilometers avstånd
kommer vattenytans krökning att få
sandremsan till att ligga under din
grodhorisont.

Jag minns hur fascinerande jag
tyckte det var när jag badade i
Ringsjön som barn och upptäckte
detta fenomen med jord-vattenytans
krökning.
/alf

E0929
Td2-d4.

Jo, jag fattar klotets rundning och
vad du säger. Men vid teorins
tillämpning: Hur långt borta är
horisonten, vid klart och vindstilla
väder, och ögonparet befinner sig
170 cm över havsytan? Finns det
inte någon sorts tabell, som
upplyser om sådant?

Gräsänkling igen. Inger har idag
kört till Bok- & Biblioteksmässan i
Göteborg. Åter söndag kväll.

Idag har jag skurat altanen inkl
möbler . Persedelvård är  ett
sisyfosarbete.
Ebbe

A0930
f7 - f5

Det blir lite jobbigt med stora tal,
men så här kan du göra:
Jordens radie =R = 6378,388 km
vid ekvatorn
Ögonhöjd = H = 0,002 km
Avstånd till horisonten = A
Enligt Pythagoras sats får du då
A² + R² = (R + H)²

Om du utvecklar ekvationen får du
A² = 2RH + H² och om du sätter in
lite ungefärliga siffror blir avståndet
ungefär 4,5 km. Jag har ingen
miniräknare med tillräckligt många
siffror, men du har kanske.

Varför ber du inte Spridda om hjälp
i ditt arbete? Hon skurar ju över
hela landet.
/alf

E0930
Lh4-g5.

Jaha, betyder det, att när jag står på
stranden, har jag horisonten på
ungefär 4,5 km avstånd? Det verkar
längre. Jag tippade ett par mil.

Jo, i morgon lär det bli Spridda
skurar.
Ebbe
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