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Riktlinjer och mål

Styrelse och medlemmar bör sträva efter att.

Göra slagrutekonsten kåind och erkåind samt fiira den vidare.

Demonstrera och lära ut hur man kan anvåinda slagruta, pekare, pendel,
ftirghjul mm. fiir att söka vatten, mineraler, spåra ftirlorade objekt, geoSsisk
undersökning (linjer, rutnät, jordstrålning mm.) och arkeologisk undersökning.

Försöka påverka etablerad vetenskap, enskilda personer och myndigheter,
framfiir allt inom miljö och hälsovård.

Poåingtera att man inte bygger tex. skolor, daghem, sjukhem över bergsprickor
och att man tar håinsyn till kraftledningar, ställverk och liknande.

Upplysa om att vid bebyggelse hänsyn även bör tas till kraftiga skadliga energi-
fiilt, Curry- och Hartmannlinjer, vattenådror, lokal jordstrålning mm.

Informera om att man på gamla antika platser, som domarringar, stensättningar,
grcvff gamla kyrkor etc. fär slagruteresponser från energimönster och att ftirsöka
väcka intresse ftir dessa och om möjlig ftirsöka ftirstå våra ftirftiders syften med dem.

Styrelsen
ning enl. A Grothi metod.

Currylinjer: En typ åv regr

den jordstrålning som bildar
med ca. 4 meters linjeavstånr
lan linjer av samma polaritel
jema åir orienterade i SVn{Ö
SÖATV.

Currykorsp unkt : (alt. Currykryss)
En yta där två Currylinjer korsar
varandra.

Dubbelkorspunkt: Ett område dåir

Curry- och Hartmannkorspunlcter
sammanfaller.

Gitter/Gitternöt: Kallas ofta rut-
nät. Termen vill ge en tredimensio-
nell bild av de olika rutnäten som
går som ridller genom landskapet.

Sekreterare
Kajsa Hallberg
Östtjäm 2380
885 90 Sundsvall
Tel.060-56 51 72

Groths.4r-o1
mens qme Groth
elektr!16r*u
frekvgg0 5o Ekshärdad

- ..Tel. 0563-302 02L€tllt
stråln- r
g.ru J-ectamot
l6r6irrflenrik Söderlund

olua.r..lorrlands gatan 3 0' 75229 Uppsala
pekailel.0l8-50 23 23

pumar

Ledamot
Olle Vesterberg
Jönköpingsvägen 108

33134 Värnamo
TeI.0310-462 69

oo_" rbelolning: .l30 
krlår. Fomiljemedlem: 90 krlör.

' -'Lxnsko Slogruteförbundets postgironr. 47 28 95 - 2
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Ordföranden har ordet
ov Sven Lind

ej alla slagruteviinner! Vi Vi utvecklas hela tiden i rollen stämma vad fiirbundet skall ha
har haft årsmöte under som slagrutemänniskor. Den ur- inom sina domåiner, utån det åir

Kristi Himmelffirdshel- sprungliga ftirdigheten ftir slagru- medlemmama själva som skall av-
gen som vanligt iir. Denna gång temannen att leta efter livsviktigt göra det. Det vore dåirftlr bra med
var mötet törlagt till Siitra Brunn vatten har med tiden utökats att en öppen och åirlig debatt om vad
utanfiir Sala. Det var mycket viil- omfatta en mängd nya områden. vårt fiirbgnd skall ägna sig åt. Det
besökt med runt 150 deltagare. Det finns många nya grenar på iir kanske lättare att definiera vad

Imitttycke-ochjagtrorjag6"l* slagruteträdet. Med slagrutan kan vi inte skall ägna oss åt. Men en

den inställningen med de flesta an- vi numera hitta mineraler i mar- sak tror jag vi kan vara överens

dra besökare - var det ett mycket ken, borttappade ftiremål vilket om: Vi kan inte ta in allt spåinnande

givande och trivsamt möte. Vi fick ibland sker med trjälp av PSI- under vårt tak, ftir då blir arbetet

lyssna till flera spiinnande fiiredrag spåret, hitta f?irsvunna personer ohanterligt och konturerna av vårt

och som vanligt fanns chans att gå med kartpendling, kartlägga var ftirbund skulle suddas ut. Så kåira

på slagrutekurs både ftir nybörjarr skadliga och hälsosailrma energier vänner, kom med era synpunkter!

och mer avancerade. Allt ya1 y51 drar fram vilka påverkar både Skriv eller ring och låt era tankar

planerat och arrangörema hade lagt miinniskor, djur och växter. Hack i komma andra till del.

ner stor möda på att fil allt ag häl med dessa slagruteftirdigheter på styrelsens ftirslag upplöste års-
klaffa, vilket det också gjorde. kommer ftirmågan 

^Y 
påverka mötei Forskargruppån i .i" t ittitt-

Storttacktilldem! oru^ skadlig? svarande utformning. Det arbete
energler I som den har uträttat behöver dockTill detta årsmöte Gruru# gynnsaml5rlrättas.Detstårnumeravaroch

:*t9"T:1i:.:-i"11" ffi riknring' Det ;C;att söka ekonomisrr:r bidrag

:l*ufl.ol'i::i'i?: ::: ^M 
iir manga * ;å";;ons rond ftir rorskning avrigt det besrut "t å: ,ffi ;;'*""T.,äl ;ffi;intressekringslagruä.

under ftirra årsmöt
DetvisadesigintevaraW;id;ska-Till|9.'1."..Pftsvi'igenifler1
så lättvindigt att for- 

^W dliä ener- fmå. 
nti{mtitg ..p:qd" tTl 9- i

mulera nya stadgar &ffi giei på 
"rru 

landet. Se artikel i detta.tidnings-

som man kanske $ffi eller'""ar" nummer. Inbjudan till höstnötena

skulle kunna tro. Den ;fi% .& sattet ftirsti- åir planerade att kunna skickas ut

ftir Zindamålet tillsatta
stadgekommittdn hade

ker hjätpa innan d: fl:tf^.?y.:1 gåt,på.tt;
mester. Tag tillfiillet i akt och gå pådrabb ad e lrleDler. raE, Lrurarrell.lÄLuurr BaPa

trer håll o1.o11 något av dessa möten! Boka ininte kommit åinda fram, och kunde medmiinniskor. Ät vilket håll skall något av dessa möten!

inte presentera ett fdrdiSt fiirslae. wi ri1åta wårf stconrfefrärt wävq1 aktuell helg redan nu !inte presentera ett ftirdig ftirslag. vi tillåta vårt slagruteträd växa?
En ny kommittd tillsattes, som Att det växer åir hälsosamt. Det gör Sommarhälsningar
skall fortsätta arbetet med friska att slagrutearbetet aldrig blir ena-
krafter. Vid nästa årsmöte bör vi handa. Men frågan åir: Vad vill vi Sven

kunna fti ett väl genomarbetat fiir- ägna oss åt i framtiden? Det kan vi
slag att ta stiillning till. Att detta ju inte veta idag. Stadgarna bör
ftirslag blir välformulerat har jag deirfiir utformas så att de tillåter att
stor tilltro till. En ny stadgeprurkt yi har ett mycket omfattande och
beslöts dock gälla fram till nästa sg6digt fiiråinderligt verksamhets-
årsmöte: Sista inlåimningsdag ftir område.
motioner som skall tas upp till be- , -
handling vid nästa'ä.äå,;'^;*t Y:: det inte åir stvrelsens eller

vara 1 februari. 
-^t*^^ stadgekommitt6ns sak att be-

SLHqRqT4N t[/s6



et håir numret av tidningen
fick jag nästan krama fram
ur hårddisken. Avsaknad på

artiklar och material har tyviin den
måirkliga egenskapen på min ma-
skin...

Det har klunkats i båinkraderna om
att Slagrutan möjligen blivit ftire-
mål ftir någon sorts censur eller
kanske till och med - kontroll fran
styrelsen! På det svarar jag: Nej!
Och garantin ftir att så inte åir fallet
åir att den enda lönen man har ftir
ett ideellt arbete iir Glädje, Upp-
skattrfng och Frihet vilket åir väl-
digt svårt att kombinera med tvång
eller toppstyming varfiir det ryktet

Reds Hörna
ov Henrik Söderlund

diirmed fiir sortera under begreppet
skitsnack. Hittills har inte heller
någon, som velat ifrågasätta eller
kritisera verksamheten i ftirbundet,
hindrats att komma med i tid-
ningen - vilket jag anser är viktigt
da Slagrutan ftir många åir den enda
platsen ftir ett konstruktivt åsikts-
utbyte mellan medlemmama.
De tidigare så egendomliga perso-
nangreppen som likt ogräs flore-
rade vilt i kolumnerna åir däremot
historia. Sådana artiklar hamnar
hädanefter i den runda pärmen un-
der bordet...!

Efter beslut vid årsmötet fiill valet
så att jag även skall ansvara fiir

fiirbundets hemsida vilket jag räk-
nar att komma igang med efter
semestern. Jag har en önskan om
att ftirsöka använda internet-
mediet på så effektivt sätt som
möjligt varftir jag gäma - och med
glädje - tar emot eventuella syn-
punkter kring detta.

Jag skickar slutligen ett stort tack
till den fotograf som lystrar till
namnet Pigge. Tack ftir diskettema
med bildema fran årsmötet!

Deadline fi)r inJiirda artiklar i
Slagrutan nr 12: 20 oktober -98

Trevlig sommar /Red

Birgitta var vid sin bortgang även
suppleant i SSF:s styrelse dåir hon
genom sitt glada och sympatiska
sätt blev till en stor tillgang.

Vi åir mycket tacksamma ftir att vi
fätt låira kåinna Birgitta och f?ir allt
hon bidragit med.

Svenska Slagrutefiirbundet
gm/ Kajsa Hallberg

hela UFO-mysteriet framträder i
alla sin komplexitet. Boken åir re-
sultatet av fusentals timmars tn-
dersökningar på fiiltet och i hem-
liga arkiv. "UFO-Mysteriet" är
illustrerad med över 200 bilder.
Manga av dem aldrig tidigare pu-
blicerade.

Pris ca. 320 kr. Köpes lättas via
Parthenon Förlag, Box 3053
6l I 03 Nyköping.
ISBN: 9l-85044-02-4.

Birgitta Nygård
- In Memorian -

BirgittaNygfud har ltimnat oss och
saknaden kåinns stor. Birgitta kom
ofta tillsammans med Bertil till
våra träffar och var alltid lika strå-
lande glad, intresserad och nyfi-
ken. Hon erbjöd sig också ta hand
om det mycket uppskattade och

välbesökta årsmötet i V
digare som genom med
hennes engagerande och
spontana sätt blev
mycket trevligt. Birgitta
var också en person som
g?irna delade med sig av
sina erfarenheter vilket
var till stor nytta ftir oss

andra.

En liten bokrecension
ov Henrik Söderlund

övemrmplande och svårgripbar.
En del av boken behandlar även
det spåinnande åimnet sädesfiiltcir-
klar med många avslöjande och
fascinerande reportage.

UFO-Mysteriet är något så ovan-
ligt som en UFO-bok om vanliga
svenskars möten med det okåinda.
En bok som ger ny kunskap och
många ovåintade svar. De 45 kapit-
len kan läsas var fiir sig men till-
satnmans bildar de ett mönster dåir

ästerås ti-

ry-

H

"UFo-Mysteriet" av Clas Svahn.

UFO-fenomenet fascinerar och in-
tresserar allt fler. i "UFO-
Mysteriet" berättar journalisten
och ordfiiranden i UFO-Sverige
Clas Svahn om några av de inhes-
santaste håindelsema under 1900-
talet - alla fran Sverige och alla
rmdersölila av honom själv. Boken
visar på ett fenomen fiirran från
Arkiv-X och Independence Days
Hollywoodfantasier, men lika

StAERqTAN [[/96



komma åt med slagrutan. Efter ligheten - en snedbelastning såle- och att detta .,ådervatten" 
ftlldeatt ha sorterat bort de vanliga des. Vi har ltinge varit i en kultur- brunnen fortare och med ..goåare',

fysikaliska arbetsmodellerna har krets dåir nåimnda verktyg har ska- vatten åin det i genomsnitt slöare
iag kommit fram ti!!_att vi-genom pats, strukturerats, standardiserats grundvattnet och dessutom påver-
slagrutearbete och liknande meto' eller likriktats och prestigebelagts kade slagrutegangaren selektivt.
der,somintetirsåhårtstyrdasom genom IQ-test til åen grad att vi Man hade en viss uppfattring om
annat forskningsorbete, kommer bfivit o,blinda,' (icke fungerande) att det fanns en affLan .,-tåliing,,
åt mycket viktiga och mycket 4- utanfiir just denna "syntetiska tre- som kom upp ur jorden och påver-
akt utformade strukturer som.lin- dje verklighet" ,o- rri samtidigt åir kade slagruiegångaren. Nu då vijer, "viiggar", viiggar som bildar sri stolta över att kunna vara delak- blivit bekanta med en hel del olika
gitter, cirklar, spirakl'",f!i"fd tiga i. Livet och fortlevnaden har slag av sådana strålningar som vi
skikt och stråIar runt enskilda i'- ,rid.*" syntetiska verklighet f;itt sammanfattningsvis kallar jord-
divider osv. ^:..r-^ -^rr^- 

4)!- -^-- a ei ! ' r. t ,

Slagrutan Förr och Nu
ov Arne Groth

om pensiondr och tidigare tygen i denna nya verklighet åir med wångströja wrder dåligt ge-
vid sidan av arbetet vid logikochtiinkandeibilderunder- nomtiinktafiirsöksserier.Mantviv-
För svarets For skning s an- by ggl av sinnesintryck. lade fortfarande på att en del av det

stalt (FOA) har iag sedan 1975 Detta"verktygsarbete" har i sin tur vatten som ftireligger på grund-
undersökt slagrutefenomenet och lånat sin struktur huvudsakligen vattennivån kan röra sig ryhiskt
en hel del fi)reteelser som går att från den ffsikaliska delen - verk- och skruvande som blod i ådror

sjuka mallar ftir sam- ,r^ stålning blir det
Det viktiga är att dessa strukturer hällets och individens & .d{ intressant att se
kan medverka i vårt medvetande fortlevnadochproduk- ffiåW hurendelavdess
och indirekt i tankar, sjukdomar, tion och det är snarast ,,ffi strålningar ingår i
sömnmm.påbådegottochont.Demeriterandeatthaen***Wdetmönsterav
tyckstillhöraenannanverklighetpositivsynpådetta'ffilinjersomomger
och åindå samverka med denna vår spektakel som nu nått 6Wl@K och genomkorsar
s.kffsikaliskaverklighetochhanärmastkosmiskaffiforntidagav-
sina strukturer fiimuftigt inpassade konsekvenser. ffireW högar, stensätt-
i rum och tid i ftirhållan|" ,ilt om vi ser tillbaka på #*-W 3og*: mtrar och
derura. "spelreglerna" i, "|s:lll ,tugrot gåendet i Sve- re komplexa bygg-

I nader-soq lOnkol
liska - men delvis rätt likartade. tigO-tatet fram till 30-talet ,6 rnm. Men betraktar vi landskapet i
Vi skulle enligt detta synsätt kunna eälde det då huvudsakli"r" t.* stort ser vi hur dessa platser ofta
tala om en ffsikalisk våirld och en Jten au söka vatten fiir att"veta rof ligger läings mera laafrfirlla raka
eller flera "överffsiska viirldar". och hur djupt ** ,koll, grauu jordstrålningslinjer. Dessa linjer
Jag har valt benåimningama "ffsi- brunn. Kritikern undrade oå å"i kan vara breda, regelbrmdna knip
kalisk verklighet" o3h 'ien Tnm var en genuin kåinslighet eller p9n. vanligwis av den jordsffiJ-
verklighet". Säkert går dessa kombination av ftirvanårrr"ktio- ningstyp som kallas jordstömmar.
'terkligheter" inte att separera frfo n., niir gamla,.såilxa,, tannetec[en En typisk uppbyggnad av ett så-
varandra. I praktiken utgör de -"tt dök"pp i"titt slagrutemannen. dant knippe kan vara: 12,16 eller
samverkande fenomen.. Men -fu; Det giåraes eu och -""t ftirstik 24 parallella jordströmmar av
niskan har nu skapat någgt somy undeiledning av akademiker utan sarnma bred med l0 cm mellan-
skulle kunna benåimna *en tredje egen erfarenhet av slagrutegåe;- rum.
verklighet", nämligen vår. gemen- dän, men med fiirutfattade me_
samma intellektuella verklighet,€n ningar om ..mekanismer,, som ftir_
fantasiverklighet med den andra klarade det hela. Ofta belades
verkligen starkt undertryckt. Verk- shgrutegångaren mer eller mindre

sLfiqKqT4N il/e0



G L37
vonte Lindström

å höstmötet i Siljansnös
1996fanns en plats dör det
var en fi)r oss mönniskor

negativ pelare som hade beniim-
ningen G 137. Enligt den infor-
mation som jag d,åJick betydde G
att det var Gammastrålning.
Alltså radioaktiv strålning.

1. Vad står 137 fiir ? Om det är
atomens masstal så är det Barium.

Z.,uir garium radioaktiv ?

Den 28 maj 1998 utftirde jag och
en kollega mätringar på 2 st. G 137

ovs

pelare med en lanad Geiger mä-
tarc. Någon ftirhöjd strålning
kunde vi inte finna på området.
Däiremot så åindrade sig auran. Nåir
vi stod i pelaren så

minskade auran
till en tredjedel.
Det kanske är fel
att säga att det är
radioaktiv strål-
ning i pelare G
137. Naturvetare
kommer då att påstå att det då går
attmätamed instrument.

På höstmötet, som blir i september
på Orust, kommer jag att låira ut
hur man tar bort G 137 och Kvick-
silverpelare.

Är det någon som med instrument
mätt upp ftirhöjd strålning på dessa
pelare så vore jag tacksam om ni
kunde höra av er.

Svante Lindström
Kungsviken 6782
473 99 Henån
TeI.0304-59188

Jo vod söger Ni? Det löter för spön-
nonde för ott låto posserol Är nö-
gon intresserod ott onto utmo-
ningen sö hör ov Er till Stig pö vid-
stöende telefonnummer.

Får ni nögot resultot sö hör görno
ov Er tillSlogruton för ropport.

/Red

ör en tid sedan kom jag över
en bunt nummer av tid-
ningen "Slagrutan". Efter

att ha läst tidning-
arna fick jag en idd
(kanske beftingd). I
Vikela socken 3 mil
norr om Uppsala
finns en gammal
folksägen som lyder
som fiiljande: När
Gustav Wasa 1532 lät indriva den
så kallade "klockskatten" sänkte
byboma sin kyrkklocka i Vendelan

Klockdetektering!
ov Stig Furenstom

som ringlar fram över slätten ned-
anftir kyrkan. Platsen kallas åin i
dag ftir "Klockgölen". När det så

var dags att håimta upp klockan
lyckades man ej med detta varftir
den enligt sägnen 1är ligga kvar i
an. Nu till min id6: Slagrutefolket
kanske kan hitta klockan?

Stig Furenstam
Korsnäs
740 30 Björklinge
Tel. 018-37 2163

Tld

22aug.

30 oug.

4-6 sept.

Plols 4-6 sepl.

Medelpod iGudmund-
tjörn. Co.4 milfrön

iql
Sundsvoll.

Folkenberg

Sfockholm iHögelby-
porken, Botkyrko.

SSF:s Höstmöten
Dolorno iklöppens
stugby. Co. I milsöder
om Vosoloppstorten.

18-20 sept. Orusf på Tofto görd.

/Red

wM!)L:|::: ::::::////M#qry! !.. _... _ I



ötet öppnades qv ord-
Jöranden Sven Lind, va-

- Y - refier en parentation efter
Biryitta Nygård hölls. Redan vid
punkt nr 7: oGodkönnande av
dagordningen" började jag ano
h ur fortsåttningm skulle bll,.

Jag hade under fredagen och lördag
ftirmiddag fått veta att något var på
gång. En motion hade inlämnats
sffax fiire årsmötet. Den avsåg att
bordlägga det stadgeftrslag som
stadgekommitten hade utarbetat
samt att utse en ny stadgekommittd
som till kommande årsmöte skulle
utarbeta ett nytt stadgeftirslag.
Allt arbete med stadgamas utform-
ning blev alltsa helt bortkastat ftir
dem som utfiirt arbetet och blev
diinned - som jag upplevde det -
odugligftirklarade inftir mötesdel-
tagarna. Jag beundrade Conny
Skog som trots det orkade fortsatta
leda årsmötetsftirhandlingarna. Ut-
över allt stadgearbete hade Henrik
Hammargren 9 st. motioner och
Skog 3 st. Alla slaktades. En gällde
medlemskort och en annan med-
lemsnålar. Avslag, avslag !fusmö-
tet var avsett att ta max 3 timmar.
Ungefär håir hade redan 2 timmar
gått och vi fick vid den tidpunkten
en kopp kaffe som nästan tog en
halv timme.

Min ftirsta kontakt med slagrute-
förbundet var mycket positivt. Jag

jordstrålningen. Den texten fattas i I dörröppningen hörde jag den fö-
ftirbundets riktli4jer och mål men reslagna ordftiranden ytha.Jag ac-
nej den kunde vara kontroversiell. cepterar under förutsätbring att..."
Jag visste inte om jag skulle skratta diirefter slog dönen igen. Jag
eller gråta. ' tärkte, ställer han ultimatum?

Hur jag upplevde ,98 års årsmöte
ov Thore Ros6n

skillnad. Den våinskapliga och Thorlinjer: En W av regelbwden
kamratliga andan fanns inte nuhel- jordsnålning som bildar rutntit
ler. Av ca. 30 motioner tror jag att med 3,2 m linjeavstånd mellan lin-
endast 3 st. blev godkiinda plus ett jer av samma polaritet. Li4ierno cir
fiirslag från styrelsen som inte ortenterade i N/S och ö/y.,
fanns med på dagordningen: att
hela styrelsen skulle erhålla fria
resor och fritt uppehälle vid de
kommande årsmötena. Jag var
själv en av motionärema och efter-
som att det på årsmötet framkom
att endast mötesdeltagama ftltt ta
del av stadgeförslag och motioner
så återger jag mina motioner.

Motion nr.l. Iag anser att årsmötet
må besluta att Slagnrteftirbundets
riktlinjer och mål trtir utökas med
texten: 'Efterstriiva att hjälpa män-
niskor som har problem med jord-
strålningens skadliga inverkan'.
När jag blev
medlem tog jag
fiir givet attett av
huvudsyftena
med fiirbundet
var att hjälpa
människor som
hade problem -
liksomjag själv -
med den skad-
liga delen av

upplevde det som att alla var vän- Motion nr 2. Iaganser att årsmötet Den största anledningen till denna
liga och samt att vi alla må besluta att täxen på Slagrutans artikel åir: Vi måste iindra vårt
arbetade mot samma mål' Men ty- sista sida "ordlista" uot eno*r och uppftädande mot varandra så att vi
värr det var nog en chimär. Redan utökas enligt ftifande: inte ftirlorar fler medlemmar eller
på mitt ftirsta årsmöte på visingsö Hartmannlinieri En typ av regel- att det bildas nya slagruteföre-
fdrstod jag att jag hade misstågit bunden iorasnamin[-som bildor ningar av måinniskor som inte
mig' Jag hoppades att att det bara rutndt med 2 m linjeavstånd mel- lä"gr* trivs med svenska Slagnrte-
skulle vara en tillfiillighet och an- lan linjer * ,o**å polaritet.Ifn_ ftirbun det. Vi måste alla sölu det
liinde diirftir till årsmötet i.en opti- jerna dr orienterade i N/S och O/ positiva och tnte det negativa !
mistisk anda. Men det var inte stor y,,

Trots att Rolf Heinemann bekräf-
tade att han med sin tongenerator
kunnat faststålla Thorlinjens fre-
kvens fiilldes ftiljande yttrande
som enligt min uppfattning inte var
vlird en man i styrelsen. Mannen
hade själv hemma hos mig konsta-
terat att Thorlinjen fanns och efter
sin hemkomst tänkt - "Thorlinje
vadå ? Varftir inte en Svenli4je?"
och den hittade han omedelbart.
Jag hodde att han vax en kunnig
slagruteman men nu börjar jag
tvivla. Resultat: Avslag på motio-
nen. Inte ens Hammargrens fönlag

att uheda frå-
gan om Thor-

;linjens ex-
istens vann
gehör. När
val av styrel-
sen skulle
börjarestejag
mig och bör-
jade lämna
lokalen.
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et ?ir vår strävan att göra
årsmötena mer intressanta

och bättre ftir varje år.
Men det är mycket svårt att ordna
så att alla blir nöjda. Det är trakigt
att höra att du inte tyckte detta
möte var bra. Jag hoppas dock att
flertalet medlemmar tyckte det
var ett givande möte väl värt att
besöka. Har du någon konstruktiv
idö om hur vi kan ftirbättra kom-
mande årsmöten så vill vi gäma
att du hör av dig. Att det kommer
fram olika ftirslag åir bra. I år hade

Svar till Thore Ros6n
ov Sven Lind

det lämnats in ett flertal motioner.
Många av dem blev dock av-
slagna på årsmötet, där alla mö-
tesmedlemmama deltog i omröst-
ningarna. Besluten var således
helt demokratiskt grundade.

Din motion om Thor-linjen berör
ett generellt slagruteproblem. Ef-
tersom det inte finns något givet
facit, lever vi alla i var sin slagru-
tevärld, som kan te sig olika fran
person till person. För att en per-
son skall få allmåin acceptans av
en viss nyupptäckt linjetyp måste

detta byggas under av omfattande
mätringar och diskussioner. Jag

uppmanar dig till att gä vidare i
detta avseende.

Du skriver: "Vi måste alla söka
det positiva och inte det nega-
tiva!".
Det är en bra uppmaning, som
också bör också gälla ftir bedöm-
ningen av hela årsmötet. Jag hop-
pas att nästa årsmöte kommer att
bli åinnu bättre och att även du
kommer dit.

Sätra Brunn föredrag: Feng Shui

bland nör man kommer in
i ett hus, ett rum eller sötter
sig på en bestömd plats

könner man genast trivsel, lugn
och harmoni medan det på andra
platser kan vara precis tviirtom.

I min barndoms stad fanns en liten
oansenlig villa som jag giima valde
att gä ftirbi. Nåir jag tittade på den
blev jag glad och nöjd men så var
det inte med de andra villoma på
gatan. Varftir är det ibland si och
ibland så? Svaret kan varc Feng
Shui vilket åir en mångtusenårig
kinesisk naturvetenskap som hand-
lar om att inrätta sitt liv efter uni-
versums krafter. Det iir en i grun-
den skapande intuitiv konst men
också en vetenskap med diagnos-
tiska metoder, matematiska form-
ler och en egen terminologi.
Denna konst bygger på en enastå-
ende kåinslighet ftir vad som sker i
naturen. Samstämmigheten med
naturen visar sig också i valet av

ov Olle Vesterberg

namn på vetenskapen Feng Shui
betyder nämligen Vind och Yatten.

Metoden har även rötter i ekonomi,
estetik, astrologi och arkitektur.
Detta är således en mycket omfat-
tande vetenskap. Det fanns och
finns mästare som konsulteras i
samhällsplanering nåir städer, byar
och hus skall placeras. Det kallas
också placeringens konst eller geo-
matin. Man söker:
Harmonin mellan
måinniskor och de-
ras närmaste om-
givning. Harmonin
mellan den när-
maste omgivningen
och trakten därom-
kring. Harmonin
mellan alla de kraf-
ter - även fran avlägsna energikäl-
lor i universum - som strålar sam-
man i en person i en viss miljö. Det
gäller att ftl rätt awägning mellan
himmel, jord, hav ochjordjävlama.

Ju bättre harmoni man lyckas
uppnå (dock ej 100 %) ju mera
lycka, framgang och hälsa kan det
bli. Det finns inga absoluta regler i
detta system och inget som heter
det perfekta men ett antal principer
som man skall ftilja så langt som
möjligt är: Lyhördhet ftir det unika
i varje situation. Feng Shui erbju-
der inga enkla standardlösningar.

Likväl är det ett total-
gepp på planering och
byggande med miinnis-
kan i centrum. Det om-
fattar inte enbart det
materiella, fusiska, bio-
logiska utan även psy-
kologi, undermedvetna
reaktioner, parapsyko-
logi och sociala aspek-

ter. Jordstrålningen och astrolog/
numerologi kan nämnas särskilt.
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Funderingar kring labyrinten

edan tidigt under Dan
Mattsons intressanta fore-
drag om labyrinter vid

,SSF;s årsmöte i Sala började
mina funderingar över att "ffia"
symboliken kring denfrån ett rent
fysiskt till ett mer andligt plan.

Låt oss anta altjungfrun i labyrin-
tens mitt ar ett jungfruligt
(oupplyst) medvetande och hjälten
andlig upplysning. Med detta i
bakhuvudet fick ftiredraget en helt
ny dimension där inget påstående
inte kunde verifieras till detta nya
tåinkande. Att se labyrinten som en
modell av den miinskliga hjärnan i
vågrät genomskärning i höjd med
tredje ögat kan kanske underlätta,
även om man inte kan se en direkt
ffsisk kopia av labyrintens gångar
inuti trjärnan. Dock kanske någon
trjämforskare redan eller i framti-
den kan konstatera att
hjämans impulser ftil-
jer samma väg som la-
byrintens gangar ?!

Denna artikel är ingen
avhandling över hur
det verkligen fiirhåller
sig utan enbart frnde-
ringar vilka kanske
skulle kunna utvecklas
genom att fler blir
medvetna om dem. Fö-
reställer vi oss labyrin-
ten som en model vil-
ken beskriver medve-
tandets upplysning
tråinger ljuset ftirst in i tredje ögat.
Enligt Olle Westerbergs erfarenhet
påverkar varje varv i labyrinten ett

ov Britt-Morie Lundgren

visst chakra - sammanlagt sju varv.
Gäller alltså inte enbart "fusisko'
påverkan om man kan uttrycka sig
på ett sådant sätt - fråga den etable-
rade vetenskapen. Börjar denna på-
verkan vid kronchakrat medftir
varje 360o (400 ) viindning begyn-
nande upplysning av ett nytt cha-
kra - ljuset träinger allt låingre ned i
materien ftir att slutligen nå fram
till rotchakrat ("den sovande drott-
ningen" enligt Kundalinitraditio-
nen) med en inre upplysning till
följd. På yttre upplysning ftiljer
således inre. Håir verkar även fin-
nas en koppling till "I Ching -
Förvandlingarnas eller Växlingar-
nas Bok" vars 64 hexagram kan
tåinkas representeras av de 64 linjer
vilka kan mätas upp runt labyrin-
ten. (Se även Kjell Johanssons arti-
kel "Urkompassen" i Slagrutan nr

3195). Innan varje medvetandeut-
veckling/helomvändning/växling/
ftirvandling kan äga rum har Lju-

set/Själen passerat alla tillstånd/er-
farenheter i de 64 hexagrammen.
Ordningsftiljden med vilket detta
sker kan man enbart spekulera i
men är kanske åimne ftir framtida
forskning.
Dan niimnde även att rosettftinstret
i katedralen i Chartres (se sid 141 i
hans bok) hade Jungfru Maria i
dess mitt, vilket ur kristen synvin-
kel symboliserar safirma skeende
(bebådelsen). Även Henrik Ham-
margrens illustration över måinnis-
kan olika aspekler visar detta: Det
ffsiska (Yin), det himmelska/Gud
(Yang) och Kristus/Själen /Ljuset,
liinken dem mellan.

Uttrycket "Gud bortom Gud" vil-
ket n?imndes i detta sammanhang
åir bara ytterligare ett sätt att ftir-
klara det liv vilket ges Skapargu-
den. Att labyrinter har två centrum-
punkter ftirklaras av detta faktum.
Sp?inningen mellan positiv och ne-
gativ pol utgör uppiysningskraften.
Tyviin tillät inte tiden besök vid
labyrinten, vilket planerats in i pro-
grammet, så praktiserandet av
dessa teorier fick våinta till ett se-

nare tillfiille. Dessa olika åskåd-
ningars inbördes likhet och fiire-
dragens sammansätbring gör enbart
att vi åin en gång kan instiimma i
Rolf Lagercrantz ord: "Allting hör
ihop"
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Uppfriskande årsmöte vid Sätra Brunn
ov Rolf Logercrontz

et btrev ett reningsbad på enlevande ideell fiirening. En ftire- miskt inom ftrbundet. Henrik Sö-
temat uvatteno. Något sorfl ning kräver ocksa en handlings- derlunds arbete med tidningen är
både kunde röknos invör- haftig och akfiv styrelse som inte väl mer att räkna som påtagligt och

tes som utvörtes. Att Sötro Brunn är bunden till händer och ftitter av har därmed också substans. Jag
dörtiil ör könt föt sina fina re- byråkrati och trångsynthet. Dvs menar att styrelsen lätt kan pårta sig
ningsbad ör völ en slamp ellen..? styrelsen styr skutan i den inrikt- massor av frivilligt arbete diir med-

ning som anges i stadgarna (som åir i+mmama omöjligen kan avgöra
Mina farhågor om att gruppen på gang att utformas) och hur om det finns något faktiskt och
"getter' plockat bort andligheten skisklig kap-
inom SSF visade sig vara helt obe- tenen åir kom-
fogad. Niistån *å jug tyckte att det mer att fram-
blev en för stor övervilct åt det gå vid nästa
andligahållet ibland. årsmöte där
Hfu kommer en liten uppföljriog .rri också
på de frågor som kom att diskute- kommer att
ras under åtsmötet där SSF fiir- kunna se hur
hoppningsvis fortsätts att utvecklas långt vi kom-
till en levande förening. Jag efter- mit på vår
lyser "språIatit'' fiir ftirbundet dvs. resa efter aff
någon eller några som kan filnga utvärderat
upp ooh ftira fram de syryunkter samt doku-
som den stora skaran utgör samt att menterat våra
styrelsen utifran medlemmamas forskningsre-
synpunlter kan identifiera sig och sdtat. Jag efterlyser också en mer verkligt syfte eller innehåll i resul-
finna sin egen roll. öppen syn in i verksamheten ftir taten. Styrelsen får ju inte utnyttja
Vi måste fil SSF-båten på rätt kurs nytillkomna medlemmar där man sin position och dämred inte heller
(resans mål åir okåint) men med en lätt kan se hur vår förening dispo- kräva ersättning fiir sina sysslor

våil utvecklad demokrati når vi un- nerar våra pengar både inom och som när de valdes fiirutsattes vara

gefiir rätt. För att båten skall kunna utom styrelsen. Det är svårt aff utan ekonomisk uppbackning. Jag

styras rätt krävs ocksa att vi ms4 avgöra vilka uppdrag (osynligt ar- ftireslår att begreppet ideell när-
gemensamma krafter får fram sn bete) som skall ersättas ekono- mare definieras och att alla med-

levande fiir-
sning där
alla uttryck
som ego-
ism, pengar

och ålang-
tiinkande åir

borta.Det iir
också vik-
tigt att få
igången de-

lemmar utör ett oavlönat arbete.
Eventuella undantag skall noga

'Å anges och motiveras med hiinsyn
till betydelsefullt arbete för ftire-
ningens fungerande och framåt-
slaidande. Om styrelsen utlovas er-
säthring ftir sitt arbete bör också
Henrik SörCerlunds arbete vara fii-
remål ftir samma resonemang. Det
kan bli en lång avlöningslista till
sist...

batt bland I
medlem-
mama vil-
ket kriivs i
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TVL, Livslust och prof. Floberg

ka man stdlla diagnos med
slagruta? Ja, stiger Lunda
pr ofess orn L eif Flo b er g.

I tv-programmet "Livslust" (som
sändes den 27 april och gick i re-
pris den 3014 och2l5)bad man att
tittarna skulle höra av sig med
eventuella kommentarer angående
jordstrålning och slagruta. Det lär
ha kommit in massor av negativa
brev och ganska säkert har
skeptiker-organisationen "Veten-
skap och Folkbildning" hört av sig
där ett antal universitetsfolk skrivit

ov Per-Uno Fronsson

att -"allt är ovetenskapliga hjäm-
spöken hos folk". Några påminde
mig om att pratet om detta ledde
till att vi ansåg att styrelsen skulle
firndera på om de eventuellt skulle
skicka svar och bli inblandade på
eget initiativ. Kommer det inga
positiva brev kommer jordstrål-
ningen att klubbas ner effektir4
eftersom programmet har så stor
genomslagskraft. Det skulle väl
vara mycket olyckligt. Vi bör
ageru och göra det snabbt ftire se-
mestern. Flera av oss ansåg att så

många medlemmar som möjligt
privat borde skriva dit och berätta
om vad de anser om tex: Finns
jordstrålning? Finns litteratur / ftir-
sök om detta? Finns det samband
mellan ohälsa och dålig jordstrål-
ning, eventuella erfarenheter osv.

Adress:
Livslust
Sveriges Television
651 83 Karlstad

Slagrutans olika användningsområden
ov Sven Lind

ör hjöIp till nya slagrute-
gångare och på uppmo-
ningfrån medlemmar pu-

blicerar vi hiir en kort lista på
områden ddr man medfi)rdel kan
anviindu slagrutan. I deflestafal-
len nedan kan anviindningen ske
antingen direkt på plats eller på
avstånd, varvid man oftast kan
anviinda en karto eller ritning.
Liston kan göras ltingre.

- Finna vattenådror, och beståimma
djupet till vattnet, dess flödesrikt-
ning, måingd nu och under den
torraste perioden under året samt
kvalitet.

- Beståimma läget av skadliga och
hälsosamma energier. Svaret kan
styra placering av säing och arb-
etsstol, husdjurs matskålar och
plats ftir plantering av buskar och
träd.

- Finna borttappade ftiremål med
hjälp av PSl-spåret

- Finna mineraler ftir gruvdrift

- Mäta och läsa aura

- Särskilja hälsosam fran dalig
ftida

- Energistråk i samband med forn-
lämningar och heliga platser.

Rtittelse
Ev. kontokter ovseende ortikel: "Hon upptöckte tonkespöret" i nummer l0 ov Slogruton

toges lömpligos med Don Mottsson direkt på ndress: Box 3053, 6ll 03 Nyköping.
Emoil: do n.mottsson @swipnet.se

NTB Nyköpings Tvörvetenskopligo Bokförening
I nternetodress: www.ufo.se/ntb/index.html
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- Yetenskap
eller ockultismf

IIFAI{IASTISKT!" utropode en miöIk-tt|} fbrnrarc i Mellanrts{crn i USe. En
I pcrsikokvist rfktc ocb vrcd sig håf-

tigt i hsos htrndcr. Han tördc neglarna i ba+
kco för att håUa fast dco, mcn dcn nodåt
riktcdc kraftcn var gtark. "Jag lick till och
mcd barMcr kvar i håndcma", nämtadc
han, slagon rv häpoåd. Han blcv ånnu mer för'

Dira tidningsklipp
ov Tore Gullin

vånad när han scnarc fann våttcn då han gråv-
dc exåkt på dcn plats som kvisten hade marke-
rat. Yad var det som påeick har?

Ftrmaren anvåndc sig av något som kallas
slagruta. Slagrutemannen håller ofta en gren-
klyka mcd Mda håndema och går sakta fram-
åt. koncentrerad pA sitt letande efter vatten.
Plötsligt kan dct htnds att slagrutan uppför
eis undcrligt. En del tlykor vrider sig neråt
mot msrkaf, andrs språtter uppåt och kan
trfffs slågrutomannens ansikte eller bröst,
medan ytterligarc andra bara nått och jämnr
rör sig, I vilkct fall kånncr slagrutcrnannen att
det finns våtten i marken nedanför. Slagruta
anvånds över hela vtrrlden. Enligl en bcråk-
ning finns dct cirla 25.0(X) slagrutcmån som
utövar sin verksamhet enbart i USA.

Ir dot vrtrntkrpllgt?
Finns dct någon velcnskaplig princip som

förklarar slagrutans funktion? Frågan har
längc varit omsridd. För Ovcr 70 är scdan
förekom föUande argumentcring i dcn cngel-
ska upplagan av Vakttornet: "Vi skulle inte
önska ha instållningcn att ringakta någon av
naturlagarna, mcn dct förcfaller synnerligen
cgendomligr att cn litcn rånnil fern eller sex
meter under markytan skulle ha tillräcklig
rnagnctisk kraft ett böja cn vidJq når en hcl
bdck full av !"attcn intc pe något vis påverkar
samma kvist. . . . Dat måstc följaktligcn vara
något annat an naturlågåmas invcrkan."

Ändå vldhåller många slagrutemän &tt de-
rag arbcte bygiger på vctcnskap. Thc Amcrican
Socicty of Dows€rs (Amerlkanska slagrute-
mannasgllskapct) kallar sig självt 'ctr ickc-
kommcrsicllt undcrvisnings- och forsknings-
såUskåp'. Under årcns lopp har cn hcl dcl
forskare framtfått som hånvisat till någon ny
grcn inom vctenakapcn för att förkhra hur
slagrutan fungerar. Få lTfiFtalct trpddo man
att det vsr \tflöden" från atompartiklar som
fick slagrutan att fungera, PA l&XFtalet var
dct elcktricitct som gålldc. Undcr vårt århund-
radc har man försökt mod allt frAn radio
aktivitct och clcktromaSnctism till månsklig
poykologi.

"- Sog mig unge ,non. T*n J,
g eff liu #*n JoJ*n?

- Ne;, clteLn.

- Da 
'koll;oe 

Lncilfo fön Jiq

oll isön Ja J, hoJ" fatf l*Jiql

fon otl gå p Jin fon-oos k-
gnovning, så ko* Lon Irit o.[t

fnaqoJ* *ft"n Jq."

Vidstående ortiklor hör höm-
tode ur den religiöso tidskriflen
"Vokno" den22 opril -92.

/Red.

Uar too rhgnutennn?
'MOO$ roor rkrflldo fnn vutco lcDotr rtt sll p0 cfl
Hippq nGd dn fuv (4 Mocctokco il: 9- I I I har krF
hb dcr fontr drgutcmrnncn." (Tb Etteldryrdlo
Ått'F.lwwlDäirt lr,ao rynnmtt rom ofta dylcr
upp oårlmFt 3lrgrtr fon !{td. För nlgpn tid sG-
dro trthdc tldrlriflco IhttuI WlWh utt$,ckligen
Moec suv fllr "e! rlrgrutt". En dd rhgnrtcmlo tror
frttirkt rttdsn! Mt btrrrOr frln Mc.

Mcn Mcc nr tr{nom dm roo nGdtlclnrdc tcfall-
ningpn o'n m he. gir df & lildoorl (5 Mmbokco
18: l0) &h ndcnertct vid Mrribr vrr rilSot hclt an.

nrt l[ vrtt nktniru d rlrfrutl, Mlur lhr:
rutGmlD rDrdodar ro iltv lbr rtt lcr eflcr wtt n

lom finn dolt i nr*cn. D! fölrg h ocf tentrr pl
ut dcn $krll tuppr dlcf r}tfr till. Mco Morc ghk rld-
r[ omkring mcd d! rttv ocb \,tntdc Dl rlt dcn stullc
böDa suppr; nsj, i rilltr rerbt $kt. hsn rHriS cftcr
vtttnd. J€[dr. S.hDrrcn rvbrdeo och dccr dolda
vrttcnlllhr, trbdc om för Mcc cxrlt vrr och hur
han rkulh rtdfr fiih erth. Trh till tlippl inför
dcnr ögoo", biilblbö Gud, '$ rtrtl dcn ea lfrån dS
vrttcn." - 4 Moråotco l}: t.

Slssrut oln bmhr i rrgil brra tah oo för folk rar
d. *il grett Nlr Mc stlv rht mr klippen r{ltdc
cn hcl vrtllorböm fnfi - dtlrlcl(ll$ för rtt Bllckr
cn hcl art&n tönt Mct dro[ dvct dt Oudr vrcd.,
ntr hån rjl|v bI lt rL c! dcl sv tlrn fff sndcrrc]kct

. Hur mpkrt r{nc hrdc dct into vuit mr han h.dc gstt' !ftn *t iin rtrv - ctt fömufbl&t tq*G m!

,nnhtöet dr,r,yter wn[r
geteiaftkauka[[asfar
k"n&op - aIh awm at
baramforwlrrtion" -

Albert Einstein

;ia.,
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Frekvensinställning med pendel

Iagrategångare kan stiilla
in sig på frekvenser på tre
olika stitt; med tongenera-

tor, koppartrådar eller pendel.
Med hjiilp av pendel kan man
bekviimt sttillu in sig på frekven-
serna mellan trappstegen +25 och
-10 i frekvensserien (se tabell
nedan).

För dessa ftirsök kan man inte an-
vända de vanliga droppformade
pendlarna då det är omöjligt att
uppskatta deras tyngdpunkt. Utan
man bör anväinda en liten kula med
hål genom eller en cylinderformad
bit med ett litet hål låings axeln
eller gärna en vanlig slät ring.

Pendelns låingd räknas från trådens
upphängningspunkt till mitten
(tyngdpunkten) av pendelkroppen.
Man mäter enklast till pendelkrop-
pens undersida och drar ifran halva
diametem.
Liingst ut i en kort trästav som är
bekväm att hålla i borrar man ett
tvåirgående trådsmalt hål ftir pen-
deltråden. Pendellängden mäter
man då från stavens undersida där
tråden löper ut. Ett nålsöga kan
också tjäna som upphängnings-

25 24
9-7? 8.89
1.05 | _26

13 12

3.26 2.98
9.-'i1 I 1.20

l0
l.l0 1,00
82,88 99.42

23 22 2t
8.1 I 7.10 6.76
I .51 I .92 2,l g

11109
2,72 2,49 2,27
l,'j.{4 16,I2 19,33

-l -2 -3
0,913 0,834 0,761
ttg,2(> 143.06 171.61

20 19
6.t7 5,63
2.61 3,13

87
2,07 l,8g
23,19 27,92

-{ -5
0,695 0,635
205.85 246.93

18 t7
5.14 4.70
3.76 4.51

6s
1,73 1,57
:i3,37 40,03

-6 -7
0,580 0,529
296.20 355.31

16 15 t4
4.29 3.92 3.57
5.41 6.19 7.78

432
1,44 l,3l 1,20

48,02 57,60 69,10

{ -9 -10
0,493 0,441 0,403
426.2t 511,25 613.2',

gummits undersida och eventuellt
fiister gummit vid ett lämpligt
handtag. Nu kan man gå slagruta

och samtidigt låta
pendeln gunga - vid
en viss gungningsfre-
kvens: "f'(rad 1) och
pendellängd: KL"

(rad2 enl. tabell) ftir-
svinner eller smalnar
den lågfrekventa
jordstrålningen eller
aurafenomen det kan
vara frågan om. Det
frekvenssteg: '(S"
(rad 3) man såltnda
firnnit säger mycket
om fenomenets na-
tur.

ov Arne Groth

punkt. Tråden kan även klåimmas
fast i ett till hälften avskuret rader-
gummi - varvid man mäter från

Om
f - slagfrolsenscn
t = tid i aclondcr ftir hatu pcndling

i tl = 3,141593
, C - 9E1,91E - gravitrtionrkonstrnton vid 60o nordlig brcdd d,v.s
'ungcfår i Stockholm vid havctr nlvå
I g = pcndclr långd i cm ftån upphångningspunkicn till pcndcllcop
pcnrtyngdpunld ..
S e trappstcgcb nummcr ifrekvcnsscricn
Dctb gcrbrmcl 1

l-
"=t=fltlL+gJ

Vill man van petig kan man b hånsp till att g minskar mcd
0,00832 per grrd om man förflyttar sig södcrut (dugcr om det intc
är mar ån 5o; och g ökar mcd 0,0075 pcr grad mot norr. Höjdcn
övcr havet minskar g mcd 0,00030E6 pcr metcr.

LöE€r man ut L i formel loch utfpkar dct dirch r mobvarande
stcgnummor, S, ifrclocnstrappan crhåller man
formel 2

1,m7374 år f för steg nummer 0 d.v.s. fo

fubetet med räknedosan kan äskädliggöras med följande
" knapptryckningssekvens' :

e8 r,e r 8 +i[Lr+r] x r,ooo3 3 7 n +l x'.. ri.

För S = 4blir L = 1,4,40ch L = 4tl,02cm

L = e8' e,8.{[[rtJ]" \ooo33737oii n'
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Jordstrålning enligt Car[ von Linn6
h ttp://voodoo.cultco m.se/psi/jord /slrool nin g/l i n ne_c. hlm I

Ur Sökaren nr 3, 1994, au Nilr
Olof Jacobson:

Slagn$an (med dess variationer) $ir

det enda redskap vi hiuills har som
kan påvisa psi-spåret. Den har
också sedan gammalt anvåints för
att finna gömda älmnen och ftire-
mål. En klassisk användning var i
bergsdriften. h finns tycha bil-
der fiån mitten av 1500-talet som
visar slagrutemåin leta efter metal-
ler. fu 1749 giorde Carl von Linnd
"på höga överheteirs befallning" en

resa i Skåne fdr att studera

"ekonomien, naturalier, antikvite-
ter, seder, lerqmdssätt". Den sjunde
juni befaxrn han sig i den lilla byn
Sankt Olof på Österlen. Han fann
sin upplevelse med slagrutan
d€nna dag vara såpass intrassant att
den återgavs i boken om den skån-
ska resan. På så vis bevarades en
episod om hur slagrutan anvåindes

för snart 250 år sedån.

fag vel inte om Linnds sekreterare
fdlide psi-spåret nåir han letade ef-
terpengapungen. Troligsn inte, i så

fall skulle ftirmodligen den san-
vetsgranne Linnö ha noterat en så

speciell metod. Men någon form
av mental inställningpå det gömda
ftiremålet använde han säkerligen.
Jag log igenkftrnande åt denna be.
skrirming. Den kunde ha varit från
Vännland juli 1992. En dag arb*
tade samtidigt flera slagnteperso-
ner. Alla försök lyckades inte i
ftirsta "sändningen". Efter ett tag
verkade fllltet lika fullt av psi-spår,
fotspår och villospår som Linnd
måste ha upplevt det. Men precis
som hans seMerare, så lyckades
vi nästån varje gång till shn att
ftma den gömda skatten.

Ur nCarl Linnei Skånska resa"

Slagntra iir ett underligt upptåg,
med vilken man vill inbilla follq
att rutan skall säga varest metaller
ligga fi5rdolde. Min sekreterare tog
esomoftast en kvist av hassel, som
varjämt delt i två grenar och med
den ftimöjde sitt sällskap. Det-
saulma skedde ock hiir, då den ena
gömde sin silvertabaquier, den an-
dre siu ur här eller diir i buskama
vilka sekr. tiimmeligen Iyckeligen
uppletade. Jag, som aldrig trott ru-
tan och icke velat höra henna nå[m-

nas, fdrtröt att slagrutan skulle re-
kommenderas och ftireställte mig,
att min fdljeslagare och sekr. för-
stodo varandra till att inbilla sä11-

skapet; ty gck jag avsides på ett
stort och högt fiitt norr om ladugar-
den, skar där trpp en liten torv och
lade dit min lilla penningepung,
täckte sedan med samma torv så

nogq att ingen måinniska skulle
sett minsta tecken därefter. Mtt
miirke var en stor Ranunculus Fl.,
som stod stax diirvid, och ingen
annor hög ört v&r mer på hela
ftiltet. När så var bestiillt, går jag
ner till mitt såillskap, berättff att
jag gömt min börs på det fdltet, bad
sekr. med sin slagruta uppleta du-
katema, så ville ock jag tro henne;
ty jag var säker, att ingen dödlig
mer än jag visste, varest penning-
arne lågo. Sekr. var nöjd, att han
fått ett tillfillle, genom vilket han
kunde ftirmå migtill mildare tanka
om rutån, somjag alltid talt om
henne med åtltije. Sällskapet var
ock nyfiket att se rutans mästare-
prov. Sekr. sökte låinge och väl
hela timman då jae med mitt våird-
folk hade nöje att se rutan arbeta
fdrgäves. Alltså, som godset intet
kunde flls igen, blev rutan vårt

nde. Jag går sedermera att själv
upptaga min pung, men niir jag
kommer bort på ftiltet, hade våra
rutegångare genom sitt peripateti-
cerande nedtrampat alla griis, så att
ej minsta tecken sågs efter någon
Ranurculusn och jag måste söka
efter mina dukater med samma
ovisshet som rutan. Jag hade icke
lust gå 100 dukaters vad om rutan,
ty sökte vi alla, men ftirgäves, både

med löje och ftirtret. Änteligen
måste jag giva saken fdrlorad, dll
baronen och sekreteraren bådo mig
utnämna rummet ungeftirligen,
varåt jag tyckt mig nedlagt prmgen,

det jag ock giorde; men den fula
rutanville intet slå, utan drog rutan
åt en het kontriir sida" och änteli-
gen, sedan både sekr. och vi alla
voro trötte vid rutan, och jag vid
henne mest ledsen" stante sekr. på

en hel annor sida av ftiltet, sägan-

des att om pungen icke vore diir, så

vore ogörligt fttr honom säga stäl-
let. Jag triid icke till att söka diiref-
ter, emedan det icke var detta håll,
diirest jag ffckte mig lagl pungen,

men baron Oxenstiema lade sig
likväl på jorden att sökq då han
fick ned ett finger och drog upp
den lilla ton/en, under vilken duka-
tema 1ågo. Således slog rutan riitt
den gången och skåinkte mig de
penningar, jag eljest ftirlorat. Detta
åir res facti. Får jag se några
stycken dylika exempel, så måste
jag väl tro, detjag icke vill; ty det
är helt annat med magneten och
attraktionen emellan jåim och jåirn"

men att en hasselkvist skall sfua
mig rikare metaller, det samtycka
varken våra utvärtes eller invärtes
sinnen, så att jag väl iinnu icke hor
rutan, dock vill jag icke flera
gånger gå med henne vad om lika
mfurga dukater.
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Bilder från årsmötet i sätra Brunn
ov Foto-Pigge

lnteriör frön brunnshuset

Rolf Heinemonn i pendlortogen

Ett ov Sötro brunns chormigo hus

Bokförsöljning i full göng
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Jag har börjat att göra en
sammanställning av hem-
sideadresser och e-mail till

de som vill vara med. Den ?ir Uinkt
att hjälpa till att sprida den infor-
mation vi vill dela med oss av samt
fiirenkla våra kontakterna med va-
randra. Det åir ju fler och fler som
skaffar sig den möjligheten som
intemet ger.
Listan kommer bara att innehålla
eftemamn, ftimamn, telefon (bl.a.

Hemsidelistan
ov Rune Dun6r

ftir att skilja på folk med samma
namn), e-mail och hemsideadress.
Den läggs inte ut på nätet och
sprids enbart till de som åir med på
listan. Hemsidorna behöver inte
enbart ha slagrutekaraktär, utan
kan lika gåima ge lite reklam fiir
den egna verksamheten. Vill även
du vara med på listan så skicka ett
mail till mig (duner @ algonet .se)
så kommer en lista i retur. Uppda-
tering till alla kommer att ske nåir

det iir befogat. VG. meddela ex.
åindrade abonnemang till mig, så
åir listan levande och aktuell.

Behöver ni hjälp med en egen
hemsida så kontakta mig eller leta
bland mina låinkar.

http ://www. al gonet. se/-duner
duner@algonet.se
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J o rds trå[nings artikel
Hömtoi frön Tidningen "Godden" nr 2/g7

honungsbiet

Strå lni ngskäns I igheten hos

aa Heinz Zehnder
Rebbergtrasr t 8
CH-8356 Enenhausen

Schwciz

Kalk: Ösrcrrihuka Yrhes-

biodkrefireningent
Rundschreiben 2/97
Öuerfinning: Freddy Duwe

edan för 20 år sedan kindc jag

rill, art rermitcr, katter och gc

ringar med ftirkerlck uppsökcr
besrråladc plarscr och att kor, hästar och
hundar undviker sådana plarscr. Dccra
väckre mirr inrrcssc för srrålnings-
känslighcten hos människor och djur.

I dag vct man arr dcnna strålnings-
mortaglighct cllcr srrålningskänslighct
finns fullt urvecklad hos barn upp rill
4.5 års åldcr, Som cn effckt av
uppfostringsåtgärdcr har dcnna för-
måga rrängrs tillbaka. Inom varic män-
niska finns dcnna strålningskänslighcr
latcnr bevarad. Hos några i störrc och
hos andra i mindrc omårrning.

1992 kunde prof Gregor Viescr,
neurolog vid univcrsitctssjukhuscr i

Ziirich tillsammans mcd Jon Dobscn.
gcofrsikcr vid ETH i Ziirich, bevisa ert
dcr i dcn mänskliga hjärnan finns cn
magnctisk vävnad som liknar dcn som
också finns hos flynfåglerna. Därfor
kan dcn minsklige hjärnrn rcagcra på
svaga mrgnctfält, bldc naturliga och
tckniskt förorsakadc. Epileptiker rca-
gcrar särskilt sterkt pl megncrfilt. Där-
för opcrcrar mln numcrr ofte bort dc-
ltr ev dcn rnagnctiska vävnadcn i hjär-
nan hos cpilcptikcr.

Dct ken lnscs vam bcvisar, att män-
niskor vars magnctiska vEvnrd i hiär-
nan är srarkarc uwcckhd ocksil har cn
större ftirmåga art känna lv mltncr-
ålr. Dcssa människor är spccicllt läm-
padc till art mcd slagruror av sälg, has-

sel cller liknande marerial ta upp dc cx-
tremr svege clekrromagnerisha signa-
lcrna som ligger inom mikrovågsom-
råder. Dom brukar kallas slagrutemän.

lnom övcrskådlig tid kommcr dcr ry-
värr intc rtr finnrs rckniska mätinsrru-
ment som klerar art ta upp dcssa svaga
signaler från jordcn. Dct bcror på art
dcn cncrgi som ctr sådent insrrumcnt i

så Fall skullc förbruka är störrc än dcn
cnergi som vi vill mäta. Därftir föölir
människan även forrsättningsvis dcr
mcsr precisa frsikaliska märinstrumcn-

....många biodlare
har iakttagir aff

svärmar alltid sät-

ter sig på samma

träd och på samma

gren....

tct. Ännorlunda är dcr mcd de tckniskt
produccradc clcktriske magnetfältcn.
Dcssa kan men idag mäta.

Naturliga magnetfilt och bin
Själv sysslar jag utcslurendc med narur-
liga mrgnetfih, och dctta cnbert i för-
hållandc till bin. Bine gcr rnig omcdc,l-
bart svrr pl om dc mår bra cller intc i
cn viss konstclletion.

Jeg letar i omgivningcn cftcr vridnr
träd, kräftsvulstcr på rrädcn, bclle-
donna, misrlar på trädcn, av blixten
träffade träd o.s.v. Om jeg påträffar
nlgon av dcssr se.kcr, dl befinncr jrg
mig i etr inrrcssenr områdc som har
påvcrkets av jordstrålningcn. Mcd dag-
rutan sökcr jag då cftcr varenådror,
förkesrningar, rutnät och punktcr där
sådena system korsar venndra. Dcssa

cxrtcmt svaga cnergier, srrålar, tas upp
och omsärts mcd cn muskelrcakrion
vilkcn yrtrar sig gcnom ursleg på slag-
rutan. Jag arbctar helst mcd Rcinhard
Schncidcrs "Lcchcrrnrcnne" och dcn
av honom utvccklrdc grepplingds-
rcknikcn som är baserad på fisikaliska
principcr.

Scdan 1988 besöker iag regclbunder
forrbildningskurscr hos Rcinhard
Schncidcr. Hrn är cn myckcr klnd slag-
rureman i Tyskland och han år &silccr
och har 1952 såsom biodlare finrnsic-
rat sina frsikstudicr mcd pengar som
han tjänar ihop genom arr sälia
bidrotrningar. Rcdan vid dcn riden
hadc han undcrsökt binas srrålnings-
uppsökandc cgcnskapcr. Av hans ic-
randc har jag kunnat te dlt mig ärskil-
ligt.

l99l lärdc jag känna herrarnr dr.
Flelmur F{orn från biinsrituret i

Hohcnheim, Franz Lampcirl som är
biodlingskonsulcnt och Rudolf Maure,
arkitckt i Sturrgan, Dcssa hadc utan
min vctskap också urförr undersök-
ningar i samma rikrning som fag siälv.
AJltscdan dcss står iag i rcgclbundcn
kontakt mcd dessa hcrtrr och våra nya
uppräckrer utbytcr vi löpandc cmcllen
oss.

I år srarcar vi ert nyrr projckr som vi
ryvärr måsrc finansicra själva. Vår för-
hoppning är art vi änrligen ska kunna
väcka dom slumrandc vcrcnskaparna.

Nu ske ieg bcrärte om mina cgnr re-
sultet som iag srrnlat ihop undcr dc
senrsre åren. Många biodlarc her iakt-
ragir ett svärmar alltid säncr sig på
samma rräd och pl sanrma grcn. t crt
upprop i Schwcizcrische Bicnenzcirung
sökrc jeg konrakt mcd biodlerc som
ocksl gjort denna irktrrgclsc. Jrg fick
t0 srar och har bcsökr 8 rv dcrn. Varjc
biodlarc fick vid min ankomsr pcke ur
cn kvadrar pl I 00xl ffi m där wärmar
bruk:r sättr sig. lnom cn halvtimme
har jag kunnat vise biodtercn dcn grcn,
stolpc cllcr skåra c.dyl. dlr han alltid
fångrr in sinr svärmar. Dcnna 100-
proccntiga framgång rv mine undcr.
sökninger hrr övcrryget m,ig ett dct här
rör sig om etr samspcl mclhn bin och
stålning.

Drönarsamlingsplatser
En- drönrrsamlingsplats är en plar dlr
olika strlllinicr korser vrmnjrr- Föl-
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Jordstrålningsartikel ...forts.

jandc strllningsfålt milstc vrrl rcprc-

scnrcrldc i ctt sådrnt kors:

- cn dubbclzon av N-S och O-V
(Hrrrmann-gallcr) mcd + ekrivirct
- cn dubbclzon lv 2,O-gellcr (Curry)

högcrpolrriscrandc mcd + rktivitct
- cn förkastning mcd utsrråJandc redio-

akrivitct
- cn i förkestningcn löpandc vänstcr-

polariscrandc våttcnådre
- strllningsintensitcten måstc ligge
undcr 2.000 boviscnhctcr

Om man sdllcr crt bisemhälle på en

sådan konstcllet,ion, kan honungs-
skördcn utan vid:rc öke mcd upp till
200 proccnt.

På cn drönersrmlingsplac bordc dct
fi nnrs ytrcrligere strålningsl,inj* i
korsningspunktcrna, mcn cftcrsom vi
hirrills bare undersökt l5
drönarsamlingsplarscr, ken vi inte säge

någor om dcn cxekre sammansätt-

ningrn i dcssa kors ftirrän i slurct av

1997. Pe dom hittills undcrsökta
drönarsamlingsphtscrna kundc vi fast-

srälla att dcr finns 2-3
drönarsamlingsplarscr på l -2 Wad.rar-

kilomctcr.
Radarundcrsökningar som prof.

G.M. Looper, Arizona USA, gjort be-

visar rikdghetcn rv våra rcsultar. En stor

undcrsökning som gcnomförts rned 50
biodlarc av biinsritutcr Licbclcld i
Schwciz, lcddc rill samma rcsultar som

undersökningcn i USA.
I Schwelz har övcr 90 procenr av

biodlarna sina bisamhällcn i s.k. bak-
hddrrc i strtionära paviljongcr. Enkät-
undcrsökningar blend biodlarna har
visat ar mångr rv biodlrrna år cftcr år
alltid hinar sitt bästa samhillc med dcn
högsta skördcn på en och samma plats
i bipaviljongcn och dctta rro$ arr man
bytcr drottning mcd, 2-3 års inrcrvall.
Om cn biodlare tar avclsmatcrial från
ctt sildenr samhällc. får han inte bli be-

svikcn över rcsultater.

Ett sådanr samhälle srår bevisligcn på

en bra konsrcllation och borde användas

som amningssamhälle och cellbyggare.
Om parningskasscrrcr på cn parningsplars

scälls på en sådan konsrcllation, så förclig-
ger möllighctcn art l0-20 drönare inom
loppct av 2 d,agx flygcr in i kassetrerna

och dcrta har samma effckr som Sklcnar
bcskrivit, nämligen arr dcssa drönare tar
del i parningcn.

Dcr här är ctt urval av dc resulrar som

iag med gott samvete kan publicera. Flera,

ännu obesvaradc frågor, sådana som r.cx.
varför cn svärm i ctt vildbyggc med srark

strålningskonccnrrarion lorrlarande lcver
cfrer 5 år och trots vårroaangrepp ännu
intc har dötr, håller oss sysselsarrr.

Från Niels Hcnscn (1618-1686) den
danskc narurforskarcn. härsrammar [öl-
jandc sars: "Skönt är, det vi scr; skönarc,
dct vi vcr; skönest är dock dcr, som vi
ännu intc ftirstår."

Lite Stonehenge,fakta
ov Henrik Söderlund

1900 f.Kr. - Första fasen av byg- hästskoformad ring av dubbla me- huvudsakliga funlilion hade varit
gandet: Cirkelrunt dike samt frra galiter med överliggare byggdes. som astronomi-observatorium.
gropar grävda. Megaliten "The
heel stone" restes och de 50 sk. 1663 e.Kr. - John Aubrey utftir
"Aubrey-gtoparna" grävdes runt den ftirsta kiinda systematiska un-
anläggningen. dersökningen av platsen. Han gav

druidema ?iran att ha anlagt platsen
1750 f.Kr. - Den andra fasen av som ett tempel.
byggandet: Dubbla cirklar med

"bluestones" anlades. 1740 e.Kr. - Dr. William Stuckly,
också en anhiingare till Druid-

1650 f.Kr. - Den tredje fasen av teorin utforskade platsen och var
byggandet "Saxsen Circle" och en den fiirsta att ftireslå att templets

SMqRqTdn il/e8



Kartpendling
Ur Förklorode "Mysterier ov Sven Ove Honsson"

n del slagrutegöngare har
kommit underfund med att
de inte behöver gå ut i na-

turen, atan lika görna kan arbeta
med slagrutan över en karta. Med
denna metod har man letat efter
vatten, och i den nazityska flottan
liir mun ha rtirsökt lokalisera ft-
endeskepp med hjiilp av en pendel
som man höll över en karta.

På senare år har det blivit populärt
ait leta eft er arkeolo giska frndplaG
ser efter kartpendling. En del ut-
grävningar som giorts efter sådana
anvisningar har fått värdefulla
fornlämningar till resultat. Det-
samma gäller utgrävningar som
gjorts på grundval av syner som en
del miinniskor haft. Paul Jan Bru-
dal berättar i sin bok Oftirklarliga
upplevelser om den 56-årige non-
mannen Olav Toft:

"Han upplevde spontant åsynen av
gamla bostäder från årtusenden
tillbaka. Det hiinde ftirst ute på
Risöya. Manga år senare började
han gräva på de platser dåir han
hade'sett'hus, och fann då boplat-
ser och gravplatser från yngre
stenåldem, fura - fem tusen år till-
baka i tiden. Efter hans anvisningar
har man också hittat lämningar
fran äldre stenåldem, ftir åtta - nio
tusen år sedan."

Efter att också ha redovisat några
andra, liknande exempel, drar Bru-
dal slutsatsen att exemplen "visar
ganska klart vilka möjligheter ar-
keologin har i den här arbetsmeto-
den". Det är en vanlig missuppfatt-
ning att arkeologiska fundplatser
skulle vara mycket sällsynta och i
stort sett slumpartat utplacerade.
Men så åir det inte. Med eller utan
slagruta - men helst med ett visst
arkeologiskt kunnande - kan man
peka ut sannolika boplatser på en

karta. Det iir t ex inte särskilt svårt
att räkna ut att måinniskor giima
bosätter sig på ett ställe dåir en strid
bäck (med dricksvatten) rinner ut i
en farbar flod.

En amerikansk arkeolog brukar på
sina introduktionskurser ge en tim-
mas ftireläsning om vilka ålctorer
som påverkar måinniskors val av
boplatser - nåirhet till dricksvatten
och segelbara vatten, skyddat läge
mot stormar, möjlighet att ftirsvara
platsen mot
anfall, liim-
plig åker-
mark etc.
Diirefter fiir
studenterna
kartor över
områden
som är väl
arkeologiskt
undersökta.
Deras upp-
gift blir att
fiirsöka räkna ut var måinniskor
kan ha valt att bosätta sig. En stor
del av de platser de pekar ut på
kartoma brukar st?imma överens
med kåinda boplatser. Det åir alltså
inte egendomligt aff medier som
intresserar sig ftir arkeologi lyckas
hitta en del ffndplatser. Resultatet
blir dock bättre om man utnyttjar
hela den moderna arkeologins ar-
senal, bl a flygfotografering och
geologisk information om hur
landskapet har sett ut tidigare.
Den mest kåinde "psykiske arkeo-
logen" torde vara amerikanen Jefl
rey Goodman, som giorde utgräv-
ningar i Arizona åren 1973 till
1975. Platsen hade valts ut med
parapsykologiska metoder. Good-
man säger sig ha funnit stenverk-
tyg som åir ca 100 000 år gamla,
och dåirmed ha bevisat att det firn-

nits måinniskor på den amerikanska
kontinenten mycket låingre tillbaka
i tiden åin vad man tidigare trott.
Professionella arkeologer anser att
han bara har hittat stenar med na-
turligt uppkomna skarpa kanter.

En del medier har specialiserat sig
pä att berätta historien bakom fiire-
mål som de fiir se eller hålla i.
Hittills har inget framkommit av
detta som återspeglar något annat
iin dessa mediers (mycket varie-

rande) kunska-
per om historia
och historiska
ftiremåI.
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Hartmannkorspunkt' (alt. y:rt- efler kedja med något form av lod.
Aura: Ett f:ilt - en utstrålning - mankryss). En yta diir två Hd- K* vara av olika material
sammansatt av olika fiirger som mannlinjer korsar varandra.
omger människor, djur och växter. __ polaritet: Är antingen (+) masku-
Fälten kan variera i storlek och f?irg Hartmannlinier: En typ uu 

.t:.8:l- fint (yang) eller (-) feminint (yin).
beroende bl.a. på hälsa, sinnes- bunden jordstrålning 

.som..bildar Ommanfrågarefterpositivpolari-
sfiimning och energi på verkan. rutnät med drygt 3 meters linjelv- tet går - ftir de flesta - slagrutan

standmellanlinjeravsamma.Tk 
"ppät, 

pekama slår utåt o.h p.rr-
BergsprickeftilL' Jordstrålningsfiilt ritet..linjerna åir orienterade i N/S d;il itir sig medurs. Vid negativ
av skadlig typ som uppstår över och ÖA/' polaritet går slagrutan, pekarna och
bergssprickorochkrosszoner 

Heatingpunkter/vötgörande iord-i:l**, ruru*; ntlun
Chakra(s): Hjul (: enl. sanskrit) strålning:
De uppstår diir kroppens icke- ff- En del jordstrålning iir välgörande #.utl"tI4 eller negativ pola-

siska energikanaler (meridianer) fiir måinniskan. Cirklar ;ffi;-k";: n!g!- (och inte enbart (+) eller (-)

sammanshålar i energikanalscen- drater benämns h""i";;;;;r; Ti ^u: ""dvika 
missftirstånd' I be-

tran. De sju största chakras Det finns även välgöt#;ilj;;. fttry" positiv alt' negativ polari-

"riim", nät (röd), sex/mjält _"------ 
---J--' tet ligger inte någon våirdering.

(orange), Solarplexut (got), Eiiirt Jordstrålning: Är ett 
:ffiIi"?:; stagruta: smal y-formad gren-

(sön), hals (ljusblå), Pann/tredje na3n fiir energiet toT_.11':9,1t] 
iirflåjo"etillverkasoftaslagrutan

ögat (mörkblå), Kron (violett). ffl lTJ:*:,,11'1?:11P:i 
'"Jäa'r-ula 

plastpinnar som sur_Dl'a' oe rem vailga utl1wP!*?' 
,u, saflrman i ena åinden. Den hållsChakralinjer: De sju stora chakras Curry, Hartmann, vattenäder, iord- ^"-. --^

har var sitt gitternät på marken ström och b.tg-rpri;f;fdl sedan som en trad' klyka'

medN/SochÖA/orientering.Sex/ (Observera! jordstrålning är * Snrzon: En yta dtujord_ strål_
mjältchakranätets korspunkts- elektromagnetiska ftilt, magnetfrft nirrgrf.nomen påverkar olika for_
"sprötändar" används vid avstör- eller radioaktiv strålning). *"r".u liv mestädels negativt.
ning enl. A Groths metod.

Jordström; En typ av oregel- b*- Vottrråder: över vattenådern bil_
Currylinier; En typ av regelbun- den jordstrålning (mf. 

,vatte1r; aas ett jordstrålningsf?ilt som kan
den jordsfiålning som bildar rutnät ådror) diir både riktrring.och bledd irr6trr", med slagruta exempelvis
med ca.4 meters linjeavstånd mel- varierar om man ftiljer tinj3. S,ry- 

"ia 
brururslefiring. Vattenåderfiiltet

lan linjer av safilma polaritet. Lin- ciellt linjens mittzon (ca. 30 cm) åir korresoonderar mot vattenåderns
jerna åir orienterade i SVNÖ och skadlig. Fiirgen ?ir svart. ryiq A ;;äö och bredd. Det åir ej braattsÖaIV. Groths frekvenstabell fiordströ-: ,ä"" Jver en vattenåder, såirskilt

mens grundfrekvens: 47,3H2 0-f irrt. om denna korsar en annancurryhorspunkt: (alt. currykryss) elektricitet: 50 Hz.) Avstöming" j"rärtårri"gslinje.
En yta där två Currylinjer korsar frekvens: 94.SlIz.
varandra.

Leytinier:Benämningpå jord-K{:{"#rå::i!::::i:;,fi H;Dubbelkorspunkt: Ett område diir strålningslinje som åir 
"ppbyågl "y ä;;'runt eller på ena sidan omCurry- och Hartmannkorspunkter flera smala parallella linjer. Ibland ;ä; vattenåder. Trots att de intesammanraller. ftirbinder en leylinje gamla kult- imehåller något vatten. De kallas

Gitter/Gitternöt: Kallas ofta rut- 
platser med varandra' lilla och stoå parallellen. Denna

nät. Temren vill ge en tredimen sio- pslcsys.. Tunna L-formade vinkel- stöming tycks ha uppstått på grund

nell bild av de olika ruträten som pinnar av metall. av påverkan fran vår tekniks elek-

går som ridåer genom landskapet. 
- --- tromagnetiska f?ilt.

Pendel: Vanligtvis en firnn tråd
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