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 Lilian Carlsson

Ordförande har ordet

Att vi nu blivit valda som ordförande för Svenska 
Slagruteförbundet känns som ett ansvarstagande 
och viktigt uppdrag, som vi vill tacka alla med-
lemmar för!

 



Böcker, tröjor, kepsar, färgskivor, pendlar...

Föreningsinfo

Egons fond

Bilder från Pixabay

Årsmötet 2021

lingarna.

Aktivitetskalendern



Redaktören lämnar över stafettpinnen

Nya styrelsemedlemmar

SSF:s nye redaktör, Johan Eriksson
  

SSF:s nye sekreterare, Kenth Johansson

När de nådde sovrummet pekade hon på golvet och sa: ”Det är där jag gömde mina pengar. Om du tittar 
här under golvet så hittar du en låda som innehåller 150 rupier.”
De lyfte golvet i närvaro av Kedernath, hennes tidigare make, och hittade lådan enligt beskrivningen. Men 
det fanns inga pengar i det. Shanti blev oerhört förvånad och sa att någon måste ha tagit dem. Kedernath 
erkände att ha tagit de 150 rupierna ur lådan efter hennes död.



Fig 3. Karta över Rösa-
ring, upprättad 1981 av
L Löthman och
G Winberg.

A. Grop, troligen för äldre
materialtäkt

1. Hög
2. Väganläggning
3. Stensättning
4. Labyrint
5. Stensättning
6. Stensättning
7. Röse
8. Stensättning
9. Röse
10. Röse
11. Hög
12. Grop

Ej övertorvad
stenfyllning

Plan över labyrinten (nr 4). Ur
”Upplands-Bro kulturhistoriska
miljöer” 1991.

Ett majbesök till Rösasring

Processionsvägen vid Rösaring

känner



Ingrids upplevda färger utanför och inom Labyrinten för 
respektive Leylinje.

Leylinjer

 

Källa till kartan över Rösaring:  Arkeologiska undersökningar vid Rösaring
Sanda och Stora Ekeby, Låssa socken, Upplands-Bro kommun, Uppland
Peter Bratt , Kjell Andersson (metalldetektering)  Rapport 2000:11, Stockholms Länsmuseum

Det blomliknande mönstret runt labyrinten med 

Ur Dan Mattsons bok ”Jordstrålning, hälsa och 
forntida vetande” 

Janne, Britt-Marie och Tomas studerar labyrinten i 
Rösaring. 



Nästa trojeborg vi besökte ligger vid Rösaring i 
Låssa socken mellan Enköping och Stockholm. Den 
ligger på en ås med en storslagen utsikt över Mäla-
ren. Nära trojeborgen ligger en stor gravhög från 
vikingatiden och fem stora bronsåldersrösen. 1979 
upptäcktes att det från den stora gravhögen gick en 
lång, rak processionsväg, som efter 600 meter slutar 
i en stensättning.
Rösaring har säkert varit en uråldrig kult- och 
gravplats. Än idag vilar det en mäktig atmosfär över 
platsen. Trojeborgen har 16 vallar, men är övertor-
vad och i dåligt skick. Trots detta känns ett mycket 
tydligt linjemönster.
Linjerna runt labyrinten ger kraftiga utslag och de 
är tydligt åtskilda då labyrinten är ganska stor. Arne 
gick runt labyrinten och markerade linjerna med 
jämna intervaller. Vi räknade till 64 stycken. ( Hade 
Arne missat en i Tibble ? ).

gå med slagruta. Arne hade markerat varje linje ge-
nom att skära små skåror i staketet runt labyrinten. 
Var och en kunde på så sätt kontrollera sina egna 
utslag mot Arnes. Vi frågade en man som hållit på en 
stund hur det gick. Han svarade att han fått alla sina 
utslag på samma ställen som Arne, men att han bara 
kunde känna varannan linje. En kvinna talade då 

men för de som mannen inte kunde känna!
Linjesystemet består alltså av linjer med olika 
kvalitet som påverkar människor olika. Mönstret 
består inte av 64 linjer, utan av 32 + 32 !

Då linjerna var så tydliga kunde vi här för första 
gången ta reda på hur de gick utanför labyrinten. Vi 
följde dem och efter 10 -20 meter böjde de alla av åt 
vänster och verkade gå in i en bana runt labyrinten. 
Linjerna gick lite olika långt i olika riktningar innan 
de böjde av. Detta var alltså hemligheten med var 
linjerna tog vägen !

 



Helandets fenomen

helanden

igen.

Som vanligt skall man kritiskt granska det som 
-

ning om dess värde.

 

. 

i Sverige.

 



Rösasring gravfält

RAÄ

processionsvägen 

ett positivt currykors, ett vattenkors
Ags 58/86 korspunkt Ags 122 



 

currykors vattenkors, Ags 86/114. 



Dowsing Today,  

Jag har använt den ganska vaga termen “Paces” medvetet. Bredden på dessa energilinjer varierar dagligen 
och rör sig från sida till sida. Olika människor har också lite olika positioner på var de hittar kanterna på 
dessa linjer. Cirka 90 % av människorna hittar en skillnad inom 1 meter. Cirka 5-8% av människorna tycker 
att kanterna är cirka 2-3 meter annorlunda än där 90 % hittar dem. Jag har också en vän som mäter dessa 
linjer dubbelt så brett som vad jag gör. Han hittar mittlinjen på samma ställe som mig och även han mäter in 
samma frekvenser. Det är något med vår individuella känslighet för dessa linjer som betyder något. 

lättare om vad vi hittar.



ningen Dowsing Today

centimeter

 

elektromag-
netisk ljudba-
serad

Typ 3 & 4 - linjer i Avebury



                   

Typ 3 - linjer i Bath 2017 

Typ 2 - linjer i Bath 

Typ 1 - linjer i Bath 



driver för närvarande Bristol Dowsers Society.  År 
2012 vann han Billy Gawn priset för sin forskning 
om Earth Energies. Han har kartlagt energilinjer 
de senaste 15 åren och har lärt människor runt om i 
världen att göra detsamma de senaste 10 åren. Han 
är en erkänd lärare för Earth Energy-dowsing av 
British Society of Dowsers och håller sina kurser i 
staden Bath i Storbritannien där alla de viktigaste 
energilinjerna har kartlagts.





En slagrutemästare som letar fossiler, tidskapslar och mer... 

mycket av jordytan att det skulle vara svårt att inte 
hitta vatten

medulla oblongata 

mitt sinnes 
öga

”Var är den bästa platsen för en vattenbrunn för 
dessa människor för vad de vill göra?”

Leroy Bull visar sin slagruteteknik i Stamford, 
Connecticut. Leroy är f.d. ordförande i Amerikanska 
Slagruteförbundet



Protokoll Svenska Slagruteförbundet Årsmöte 2021-06-15 
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§ 1.  Mötet öppnades 
 
§ 2. Val av mötesordförande 

 till     
 
§ 3. Val av mötessekreterare 

 till     
 

§ 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att justera mötesprotokollet 
tillsammans med mötesordförande. 

    
 
§ 5. Upprättande av röstlängd 

   
  

  
 
§ 6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
M      
 
§ 7. Dagordningens fastställande 

    
 
§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2020. 

a.  ,    
b.     

 
§ 9. Revisionsberättelse för 2020. 

 
 
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet över- eller 
underskott. 

   
    

 
§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
A      
 
§ 12. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår. 

   
   

 
§ 13. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

 
    

 
§ 14. Propositioner. 

 

Årsmötesprotokoll 2021
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§ 15. Motioner. 

 
 

§ 15.1 Motion från Anita Wingefors, Östra Ämtervik. 
 
”Att Slagrutan  

” 
 
Antal Slagrute-nummer i efterskott gällande publicering för allmänheten 
Motionärens förslag i grönt. Styrelsens förslag i gult. 
 

Antal nummer 0 (direkt) 1 2 3 4 Ajournera Avstår 
Antal röster 1 2 1 2 39 5 0 

 
 

ing. 
 

§ 16. Fastställande av antal ledamöter till nästa föreningsstämma (årsmöte). 
 (

    
 
§ 17. Val av styrelseordförande för 1 år.  

 
     

 
§ 18. Val av kassör för 2 år. 

r . 
 
§ 19. Val av sekreterare för 2 år.  

 till      
 
§ 20. Val av övrig styrelseledamot – Medlemsregisteransvarig för 2 år.  
Anita  . 
 
§ 21. Val av övrig styrelseledamot – Redaktör för 2 år.  

    . 
 
§ 22. Val av styrelsesuppleanter för 1 år.  

     
     

 
§ 23. Val av 2 revisorer för 2 år.  
(   

      
 
§ 24. Val av revisorssuppleant för 1 år.  

     
 
§ 25. Övriga val – Webmaster/hemsidesansvarig för 2 år.  

    
. 
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§ 26. Övriga val – Materialansvarig för 1 år.  
A    . 
 
§ 27. Övriga val – Egons Fond 3 ledamöter för 2 år, varav en sammankallande.  

tidigare valda  .  
en  

 
§ 28. Val av ersättare i Egons Fond för 1 år.  

    
 
§ 29. Val av valberedning, 3 ledamöter för 1 år, varav 1 sammankallande.  

 i valberedning  
 

   
 Anne Marie     
   
   
 Eva ,   
   

 
en initiering 

 
 
§ 30. Hedersledamöter  
 

§ 30.1  u     
               
 
§ 30.2  u   
               

 
§ 31. Avsättning av en summa pengar för en mer påkostad aktivitet under jubileumsåret  
         2022, SSF 40 år.  

  
   

 
§ 32. Övriga frågor.  

 
 
§ 33. Mötet avslutades 
 

 
 
 
        

    
    

 
        

    
    


