
2017-2       SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET            NR 86

Plats för höstmötet Valhall    sidan 15.



EGONS FOND 

2       
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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 väl-
komna åter som funktionärer.
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Pendel-värden
naturligtvis finns det en del böcker 
om pendling och pekare. några, 
som vi har läst, finns upptagna i 
litteratur förteckningen längst bak i 
boken. i jämförelse med den digra 
lista vi framlade i vår bok: “Vänerns 
goter-saga” (1984), kan hänvisnin-
garna tyckas ganska magra. Or-
saken är, att det inte finns så mycket 
skrivet på området. Åtminstone inte 
på svens ka.
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 
in tresserade oss mest. Vi hade 
alltid undrat över, vilka de i Bibeln 
omtala de guds söner kunde vara (1 
Mos: 6:4). särskilt som jag höll på 
att skri va en bok om dessa märkliga 
“nefi lim” .
Tom lethbridge sysslade också 
med pendling. Han nådde anmärk-
ningsvärda framgångar med sitt 
red skap. detta bestod, som bilden 
visar, av en glaspärla, upphängd i en 
meter lång tråd, som kunde lindas 
upp på en kort liten käpp. Resul-
taten fick han fram, genom att hålla 
pendeln över det föremål han ville 
mäta. Pen deln sattes igång med en 
fram- och återgående rörelse. Tråden 
lindades sakta ut tills pendeln bör-
jade cirkla.
nedsläppet fortsatte tills pendeln 
åter gick fram och tillbaka. då 
lindades tråden upp på pinnen ända 
tills pen deln cirklade runt igen. nu 
mätte han avståndet från pendeln 
till pinnen, d.v.s. längden på den 
utrullade trå den. de värden han då 
fick fram, kal lades “rates” och var 
specifika för olika ämnen, egens-
kaper och före teelser.
det hela lät så spännande, att vi 
be slöt 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 

bam bupinne. så var instrumentet 
klart! Experimentet kunde börja. 
För sä kerhets skull pejlade både 
Ulla och jag utan att delge varandra 
måtten. Resultaten förbluffade oss! 
se bara på listan:

  Ulla John

granit  43 cm 43 cm
Kristallglas 32 33
Koppar 42 41
Tenn  48 48
silver  66 65
guld  61 63
Järn  47 45
Mässing 43 43
Bärnsten 42 42

Vi provade också på vår lilla katt: 
Maurice Chevalier de la Basse, som
vilade sig, hopkurad i ett soffhörn, 
helt oberörd av våra kvasivetens-
kap-liga experiment.
37 centimeter blev hans pendelmått 
— eller “rate”.
Vi kommer naturligtvis att fortsät ta 
våra experiment, eftersom resulta-
ten verkade så lovande.
Vid svenska slagruteförbundets 
sommarträff i Båstad letades det 
vat ten. gamla erfarna slagrutemän, 
som Calle och yngve, visade sitt, 
under mångårig övning, förvärvade 
mäster skap. slagrutorna vred sig i 
deras vit nande händer, så att barken 
skrynk lades. Pinnarna angav dar-
rande och vippande vattenådrans 
djup och vat tenmängd.
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 
al la medlemmarna. det var tänkt 
som en tävlan mellan deltagarna. 
Arran gören 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 
pen del: 80 cm och 65 cm blev 
resultaten. Jag visste inte om det 
rörde sig om fot — som de flesta 
använder — eller me ter. så jag 
chansade, och omvandla de snör-
centimetrarna till meter.
Förvånade blickar betraktade mig, 
då det visade sig, att jag kommit 
precis rätt. själv var jag inte minst 
över raskad.
Kanske var det bara en tillfällig 
slump — eller nybörjartur?

LEY

leY-linjer finn ju många men de är 
inte raka som på Karl-erik Johans-
sons 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 kom-
mer 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


