
Höst 2021-3   SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET              NR 103



2

Svenska Slagruteförbundet
   info@slagruta.org
   Plusgiro: 472895 - 2
   www.slagruta.org
   Organisationsnummer: 874001-1195

För 2021 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år 
         (efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Styrelse och funktionärer
Hela styrelsen: styrelse@slagruta.org
Ordförande: Lilian Carlsson, ordforande@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Kenth Johansson, sekreterare@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Johan Eriksson, redaktor@slagruta.org
Suppleanter: Siv Malm, Dorothea Mumm
Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org
Materialförvaltare: Agne Olausson, materiel@slagruta.org
Valberedning: -

Skicka material till Slagrutan!  redaktor@slagruta.org

Manusstopp 2021:
• vinternumret 25/11

Ansvarig utgivare: Lilian Carlsson
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19	 Slagrutekurs	på	Uttringe	21-22	juni
20	 Felmätningar	av	norska	Leylinjer Omslagsfoto: Åsa Kjellsdotter
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Det kanske kan bli mer än en artikel om slagrute-
felfinnare, om mätningsmissar som ej tidigare 
nämnts i Slagrutan och som kan vara nyttigt för 
andra att undvika. Det är troligen fler än underteck-
nad, som inte alltid gör rätt och vet allt.

Jag var i Norge för några år sedan tillsammans med 
Eva Svensson och mätte med slagruta kring flera 
gamla fina stavkyrkor. Vi brukar mäta var för sig 
och sedan kontrollera vad vi kommit fram till. 

Alltså gick vi runt en kyrka i var sin riktning och 
mätte linjer som gick in eller ur kyrkan. Vid kon-
troll berättade Eva att vid den södra dörren hade 
hon hittat en linje som verkade gå in till kyrkan. 
Det stämmer sa jag och tillade att den gick ut ur 
kyrkan. Nää, den gick in när jag mätte den sa Eva. 

Bertil Nygård sade  till mig när vi var ute och 
mätte: Det är roligt när vi får olika resultat. Bertils 
kommentar var alltid: Vad frågade du? Var mätte 
du? Det kanske var någon linje som växlat riktning 
sedan Eva mätte så jag bad henne mäta på nytt. 

Resultatet blev som tidigare att linjens riktning 
var in i kyrkan. Då mätte jag och fann åter motsatt 

resultat. Men då såg Eva att jag mätte ju högre än 
henne, så vi mätte båda på båda höjderna samtidigt. 
Då fick vi samma resultat.
Leylinjer hör väl till de mest odefinierade jordstrål-
ningssorter vi har. Vi har ofta sett dem i knippen 
med 1 dm mellanrum uppdelade i cirka 3 decimeter 
breda band, grupperade multiplar av 13 med chakra-/
regnbågsfärgerna röd-orange-gul-grön-ljusblå-
mörkblå-violett-mörblå-ljusblå-grön-gul-orange-röd 
eller omvänt violett-mörblå---violett etc. Kommer en 
ny 13-grupp blir det efter cirka 1 meters lucka.

Mäter du alla linjerna efter varandra på samma höjd 
så har de växelvis olika riktning. Mäter du flödesrik-
tningen i en linje från marken och uppåt växlar den 
var 3:e dm. Mäter du i sidled växlar den var 5:e dm.

Sensmoral:
Våra mätningar blir i bästa fall delsanningar som 
berättar vad vi mäter på viss plats, en viss höjd, en 
bestämd tid. Det gäller att vara noggrann!
 

Felmätningar av norska Leylinjer
Per-Uno Fransson


