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Innehåll
Sid 1. Vargöns vandrarhem

Sid 12. Fortsättning.

Sid 2.
Styrelse och funktionärer.
Innehåll.

Sid. 13. Pendeln. Ur Jordpuls.
Sid. 14. Pendelvärden. Ur Jordpuls.
LEY-linjer.

Sid. 3. Ordföranden tar ordet.
Webmastern presenteras.

Sid 15. Höstmöte.

Sid. 4 KonventetetAlf Gustavsson med bioresonans.

Styrelse och
funktionärer.

Sid. 5. Ny kassör.
En dröm.

Sid. 17. Konventbilder.

Ordförande Olle Vesterberg

Sid. 6. Otympliga pekare.
Känn med käpp.
Sid. 7. Torsdag kl 15.
Gå och bada.

Kassör Anna Pettersson

Sid. 8. Konventet. Sandy Mc
Kenzie med pendlar.

Sekreterarre Christina Eliasson

Sid. 9. Årsmötesprotokoll.
Sid. 10. Fortsättning.
Sid. 11. Fortsättning.

ordf@slagruta.org

kassor@slagruta.org
sekr@slagruta.org

Ledamot/medlemsregisteransvarig:
Anita Elmerfeldt

redaktor@slagruta.org

Ersättare och webmaster Roland
Karlsson
webmaster@slagruta.org
.
Valberedare Anne Björnberg
Britt-Marie Lundgren
Ann Henemo
valberedning@slagruta.org

För år 2017 gäller:

Medlemsavgiften: 290:-/år
medlemsavgift efter 1 juli 160:Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år

Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg
ordf@slagruta.org

EGONS FOND

Rolf Heinemann
Kerstin Brantryd
(sammankallande) 019-24 07 96
Tel. 0705 87 61 08
Ers Ann-Catrin
Anna Pettersson
kassor@slagruta.org Johansson
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Sid 18. Energier och bin.
Foliehatt.
Sid 19. Konvent 2018
Odlingstips.
Sid 20. Tävling.
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medlemsregister@slagruta.org

Ledamot och redaktör Agne
Olausson

Sid. 16. Notiser.
Nybörjarekurs.

så

Vi tackar de ledamöter

som lämnat styrelsen i och med
årsmötet.
Vi tackar för nedlagt arbete och
önskar dem all lycka till med
framtiden och önskar dem välkomna åter som funktionärer.

Din redaktör når du

Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan nr 3 2017 sänder Du till
redaktören, Hästekasvägen 9. 451 96
Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org
tel 0522 65 20 80
sms 0768 35 62 44

Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta
och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas och om
namnet får publiceras.

Red. tackar innerligt fotografer och skribenter
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta nummer.

Pendel-värden
Naturligtvis finns det en del böcker
om pendling och pekare. Några,
som vi har läst, finns upptagna i
litteraturförteckningen längst bak i
boken. I jämförelse med den digra
lista vi framlade i vår bok: “Vänerns
Goter-Saga” (1984), kan hänvisningarna tyckas ganska magra. Orsaken är, att det inte finns så mycket
skrivet på området. Åtminstone inte
på svenska.
Några av de första böcker, som vi
läste, var författade av arkeologen
Tom C. Lethbridge (1901-1971).
Egentligen var det hans bok “The
Legend of the Sons of God” som
intresserade oss mest. Vi hade
alltid undrat över, vilka de i Bibeln
omtalade Guds Söner kunde vara (1
Mos: 6:4). Särskilt som jag höll på
att skriva en bok om dessa märkliga
“Nefilim” .
Tom Lethbridge sysslade också
med pendling. Han nådde anmärk
ningsvärda framgångar med sitt
redskap. Detta bestod, som bilden
visar, av en glaspärla, upphängd i en
meterlång tråd, som kunde lindas
upp på en kort liten käpp. Resultaten fick han fram, genom att hålla
pendeln över det föremål han ville
mäta. Pendeln sattes igång med en
fram- och återgående rörelse. Tråden
lindades sakta ut tills pendeln började cirkla.
Nedsläppet fortsatte tills pendeln
åter gick fram och tillbaka. Då
lindades tråden upp på pinnen ända
tills pendeln cirklade runt igen. Nu
mätte han avståndet från pendeln
till pinnen, d.v.s. längden på den
utrullade tråden. De värden han då
fick fram, kallades “rates” och var
specifika för olika ämnen, egenskaper och företeelser.
Det hela lät så spännande, att vi
beslöt oss för att själva pröva. Av trä
tillverkade jag en lagom stor pendel.
För att göra den riktigt anslående,
målades den knallröd. Ett segelgarn
fästes med ena änden i en ögla på
pendeln och den andra i en liten

14

bambupinne. Så var instrumentet
klart! Experimentet kunde börja.
För säkerhets skull pejlade både
Ulla och jag utan att delge varandra
måtten. Resultaten förbluffade oss!
Se bara på listan:
		

Ulla

John

Granit		
Kristallglas
Koppar
Tenn		
Silver		
Guld		
Järn		
Mässing
Bärnsten

43 cm
32
42
48
66
61
47
43
42

43 cm
33
41
48
65
63
45
43
42

Vi provade också på vår lilla katt:
Maurice Chevalier de la Basse, som
vilade sig, hopkurad i ett soffhörn,
helt oberörd av våra kvasivetenskap-liga experiment.
37 centimeter blev hans pendelmått
— eller “rate”.
Vi kommer naturligtvis att fortsätta
våra experiment, eftersom resulta
ten verkade så lovande.
Vid Svenska Slagruteförbundets
sommarträff i Båstad letades det
vatten. Gamla erfarna slagrutemän,
som Calle och Yngve, visade sitt,
under mångårig övning, förvärvade
mästerskap. Slagrutorna vred sig i
deras vitnande händer, så att barken
skrynklades. Pinnarna angav darrande och vippande vattenådrans
djup och vattenmängd.
Med nedlåtande min betraktade de
den knallröda träpendeln och mitt
amatörmässiga uppträdande. “Kan
ni tala om för oss, hur djupt de här
vattenådrorna går?” uppmanades
alla medlemmarna. Det var tänkt
som en tävlan mellan deltagarna.
Arrangören var den ende, som
kände till de verkliga måtten.
Alla prövade med sina olika red
skap. Jag försökte för första gången
i mitt liv med min nytillverkade
pendel: 80 cm och 65 cm blev
resultaten. Jag visste inte om det
rörde sig om fot — som de flesta
använder — eller meter. Så jag
chansade, och omvandlade snörcentimetrarna till meter.
Förvånade blickar betraktade mig,
då det visade sig, att jag kommit
precis rätt. Själv var jag inte minst
överraskad.
Kanske var det bara en tillfällig
slump — eller nybörjartur?

LEY

LEY-linjer finn ju många men de är
inte raka som på Karl-Erik Johanssons LEY-linjekarta över Sverige.
Det finns äkert många som inte
finns på kartan.
Hur är det med LEY-linjerna i ditt
område? Har du koll på dem?
Är de + eller - ? Varifrån kommer de? Vart går de? Mår du bra i
dem?
Kartorna finns inskannade i datorn
och går att göra utsnitt ur. Ovan har
jag klippt ut en bit över Värmland.
Nedan ännu mindre.
			
Red

