
december 1999       -      Svenska slagruteförbundet     -     ÅRGÅNG 18     

REDAKTIONEN

ANSVARIG UTGIVARE
Sven Lind 

Maltvägen 9 
663 41  Hammarö 
Tel. 054-52 43 56

REDAKTÖR
Henrik Söderlund 
Norrlandsgatan 30 
752 29  Uppsala 
Tel. 018-50 23 23 
Fax. 018-15 14 51 

E-mail:  
henrik.soderlund

@swipnet.se

I DETTA NUMMER:

EFTERLYSNING                                                       2 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET                                  3 
FÖR FÅGLARNA !?                                                   4+5 
LÄRBO - BROAR FUNNA                                         6 
VISIONER                                                               7 
SLAGRUTEFÖRBUNDET ÅR 2005 - EN VISION         7 
ÅRSMÖTE SÄTRA BRUNN                                      7 
TÄNKVÄRT?                                                            8+9 
KRAFTCYLINDER-SOL ELLER...?                              10+11 
KOMMENTAR TILL SÖRENS ARTIKEL                     11 
ORDLISTAN                                                            12 

SVENSKA
SLAGRUTEFÖRBUN-

DET
EMAIL:

slagruta@hotmail.com 
HEMSIDA:

http://home.swipnet.se/
ssf-slagrutan 



                                                                                                                                       Sid 2 

SLAGRUTAN  

S T Y R E L S E N

        ORDFÖRANDE                          SEKRETERARE                         LEDAMOT
          Sven Lind                                         Siw Andersson                                Olle Vesterberg 
          Maltvägen 9                                     Tunnlandsvägen 58                         Jönköpingsvägen 108 
          663 41  Hammarö                            178 37  Ekerö                                  331 34  Värnamo 
          Tel. 054-52 43 56                             Tel. 08-560 35 553                          Tel. 0370-462 69 

          VICE ORDFÖRANDE                  LEDAMOT                                         SUPPLEANT
          Henrik Hammargren                        Arne Groth                                       Ann-Britt Fransson 
          Glimmervägen 6C                            Ekhamra                                          Hjorttackegatan 6 
          752 41  Uppsala                               680 50 Ekshärdad                            211 33  Malmö
          Tel. 018-53 14 47                             Tel. 0563-302 02                             Tel. 040-78 259 

          SUPPLEANT                              LEDAMOT                                         KASSÖR
          Rolf Heinemann                               Henrik Söderlund                            Vakant 
          Första Tvärgatan 21                         Norrlandsgatan 30                            
          702 31  Örebro                                 752 29  Uppsala                               
          Tel. 019-24 07 96                             Tel. 018-50 23 23                             

Vår redaktör för Slagru-
tan, Henrik Söderlund, 
har efter 6 års konstruk-

tivt arbete med framställning av 
medlemstidningen, avsagt sig sitt 
uppdrag som redaktör från 
och med årsmötet år 2000. 
Medlemstidningen är en 
viktig förenande länk mel-
lan oss slagrutemänniskor 
och det finns all anledning 
att upprätthålla denna funk-
tion.

Vi söker nu en ersättare för Hen-
rik. Arbetet med att framställa tid- 
ningen kräver en viss stilistisk och 
kreativ läggning förutom tillgång 
till dator och Internet. I övrigt får 

en redaktör 
ganska fria hän-
der att utforma 
tidningen efter 
eget huvud. 
Henrik har arbe-
tat ensam, men 

 vi är inte främ-

mande till att försöka skaffa  med-
hjälpare till redaktören om detta 
skulle vara en fördel. 

Känner du dig manad att antaga 
denna utmaning? eller har du frå-
gor kring detta, kontakta i så fall 
valberedningens Benny Karlsson, 
tfn 0325 - 760 14 eller någon i sty-
relsen. 

EFTERLYSNING
av Sven Lind

För anmälan och medlemsinbetaln: 160 kr/år. Medlem utan tidn: 120 kr/år. 
Medlemsmatrikel: 25 kr. Svenska Slagruteförbundets postgironr. 47 28 95 - 2 
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Hej alla slagrutare! 
Nu håller ni i er hand 
det fjärde numret av 

SLAGRUTAN för i år. Det är nå-
got nytt. Tidningen har hittills 
kommit ut med tre nummer per 
år, men vi har för avsikt att försö-
ka ge ut  fyra nummer årligen i 
fortsättningen. Vi hoppas att in-
flödet av artiklar räcker till för 
denna utvidgning. Var och en 
som har något att berätta, stort 
som smått, kan göra detta per tele-
fon, e-mail eller post. Fatta pen-
nan eller telefonluren till redaktö-
ren ! 

Vi närmar oss snabbt millenieskif-
tet. Då känns det naturligt att 
blicka framåt såväl som bakåt i sla-
gruteförbundets historia. Denna 
startade som bekant år 1982 då 
Leif Eng samlade ett gäng slagrute-
kunniga människor från hela Sveri-
ge för att med slagrutans hjälp leta 
efter grottor på Gotland. Nu är vi 
bortåt 800 medlemmar och områ-
det för slagrutan har utökats från 
startens vattenåder- och grott-
letning till dagens 
mångfacetterade 
jakt på energier 
och energimöns-
ter, och mycket 
annat. Ännu har 
ingen sammanfat-
tande teori dykt 
upp som förklarar 
slagrutans funk-
tion Låt oss hop-
pas att millenieskiftet inleder en 
tidsepok då kunskap om slagrutans 
hantering blir till allmän egendom 
och allmänt erkänd även bland 
dem som arbetar inom offentliga 
sektorn speciellt inom sjukvård, 
skola, bostads- och vägplanering 

etc. så att vi alla kan dra nytta av 
denna vår intuitiva förmåga, som 
hos flertalet människor i vår civili-
sation ligger slumrande idag. Låt 
oss också hoppas att slagrutans 
funktion kommer att förklaras på 
ett “vetenskapligt” sätt. I detta tid-
ningsnummer fin-
ner ni styrelsens 
syn på vart vi vill 
vara på väg i ut-
vecklingen av SSF. 
Hoppas att ni tar 
tid till er att funde-
ra en smula över 
detta ämne. Att få 
in medlemmarnas 
synpunkter är nöd-
vändigt och till 
glädje för oss alla. 
Återväxten är vik-
tig för all verksam-
het. Så även för 
vårt slagrutearbete. 
Barn är ytterst 
känsliga och har lätt att lära sig gå 
med slagruta. När min son var så-
där 8-10 år behövde han inte ha nå-
gon slagruta. Han låtsades att han 

hade pekare i händerna 
och “kände” eller “såg” 
när de vred sig när han 
kom till en Curry-linje.  
Vid kontroll visade det 
sig att han hade rätt. 
Med efter några år sluta-
de han med detta,  vilket 
jag antar hör till åldern. 
Jag hoppas att han med 
tiden åter använder sin 

förmåga. Nu är det i stort sett bara 
vuxna som håller på. Hur är det på 
våra möten? Var ligger medelål-
dern? Hur många ungdomar lockas 
av detta? Förmågan hos barn att gå 
med slagruta bör vi ta vara på. Vad 

sägs om en barnskola under en del 
av våra möten? Tänk om vi kunde 
lära våra barn att uppträda på ett 
naturligt sätt med slagruta. Vi vux-
na skulle säkert ha mycket att lära 
oss av barnens finkänsliga mottag-
lighet. Jag har inget detaljförslag till 

h u r  e n 
b a r n s k o l a 
skulle kunna 
arrangeras så 
att barnen 
skulle tycka 
det var kul, 
men jag vill 
med detta 
väcka tanken 
på att upp-
muntra bar-
nen i den ål-
der då de är 
mo ttag l iga . 
Det kanske 
finns någon 
bland med-

lemmarna som lockas av att hålla 
barnskola på ett årsmöte eller ett 
mindre höstmöte ? 

God Jul och Gott Nytt År önskar 

Sven

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
av Sven Lind 
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ag har under de senaste må-
naderna lagt ner stort intres-
se på att kartpendla på och 
registrera leylinjer och ley-

centra inom landet och angrän-
sande områden. Ju mer jag arbetat 
med detta har jag fått den uppfatt-
ningen att linjerna skapats för att 
hjälpa fåglar och vissa däggdjur 
med orienteringen.  

Det vore förmätet att tro att alla 
linjer skapats för människans ute-
slutande behov. Sedan jag sett  en 
flock vildgäss komma flygande ut-
med en leylinje har jag styrkts i 
denna uppfattning.  Det må var 
hur som helst med detta leylinjerna 
finns där det har jag kunnat kon-
statera både på kartan och ute i na-
turen. 
    Jag har hittills koncentrerat mig 
på de kraftiga linjerna som går mel-
lan olika leycentra.       Eftersom 
det inte finns någon helt gemen-
samt språkbruk kanske jag måste 
förtydliga vad jag menar med olika 
ord. Kraftley; leylinjer som går rakt 
genom landskapet och är breda.     
Av de linjer jag funnet varierar 
längden från 11 kilometer till över 
800 kilometer. I någon enstaka fall 
ännu längre. Kraftleyen är upp-
byggd av ett otal band. En knippe 
banden lämnar ofta kraftleyen och 
bildar diagonal leylinjer som så 
småningom, sedan de eventuellt 
har passerat en eller flera kraftley-
linjer, går in i en annan kraftley. 
Den leyl inje  som S igrún 
Gudjónsdóttir beskriver i nummer 
16 av Slagrutan synes det mig vara 
en diagonal leylinje. Kraftleyens to-
tala bredd kommer därmed att vari-
era i på olika platser utmed dess 
väg. En tredje variant av ley som jag 

kommit i kontakt med är lands-
kapsleyen, som inte går rakt utan 
följer landskapet. De olika kraftley-
linjerna förenar olika leycentra. Be-
greppet  leycenter har jag fått ett ar 
holländska slagrutevänner som jag 
träffade i slutet av juni 1999. Olika 
slagrutegängare har olika metoder 
att känna banden. För min del gör 
jag så att när jag går in i ett band 
slår mina pekare utåt. När jag går 
ut ur bandet slår 
de inåt. Sedan 
jag började med 
arbetet att regi-
strera leylinjerna 
har jag räknat 
band på linjer, 
framför allt i om-
rådet kring Ram-
u n d e r b e r g e t , 
men också i Skå-
ne, Småland, 
Västergötland,  
Närke, Söder-
manland och i 
Uppland.
    Det hela började med att Bo 
Westling uppmärksammade mig på 
att det sammanstrålar 14 olika ley-
linjer på Ramunderberget i Söder-
köping. Den 24 april 1999 var jag 
tillsammans med Bo Westling, Rolf 
Heinemann och Lena Larsson 
Ramunderberget och vi fann gans-
ka snabbt den plats vi sökte. Ge-
nom att med pendel arbeta över 
den topografiska  kunde jag så små-
ningom hitta 18 linjer som hade 
anknytning till leycentret på Ram-
underberget. Linjerna har olika ka-
raktär  och det är inte alltid man 
hittar dem vid första försöket. En 
smal linje som inte har så många 
band kan vara svårare att hitta. I 
vilken riktning energin huvudsakli-

gen strömmar kan vara bra att fråga 
sig när man pendlar. När jag lokali-
serat de 18 leylinjer som har an-
knytning till Ramunderberget och 
sammanbundit dem förstod jag att 
det fanns ett leycenter i varje ända 
på dessa 18 linjer, och fortsatte att 
pendla och har nu genomsökt hela 
landet. Jag har nu funnit omkring 
300 kraftleylinjer som går helt eller 
delvis i Sverige. Inom Sverige har 

jag funnit 80-talet le-
ycenter och nio plat-
ser där kraftley slutar 
eller börjar utan  
kontakt med någon 
annan leylinje som 
jag kan känna vid 
pendling. Ett 40-tal 
linjer slutar eller bör-
jar på platser utanför 
landet.  P g a att de 
flesta linjer i Väster-
botten och Norrbot-
ten både börjar och 
slutar vid leycentra 

utanför landet har jag ännu inte 
kunnat få en någorlunda klar bild 
av hur linjerna går där. Jag hoppas 
kunna återkomma om detta när jag 
får ett bättre kartmaterial över om-
rådet.  Jag arbetar med det.  
    Att registrera alla leylinjer som 
går genom landet är ett omfattande 
arbete som jag själv inte kan göra 
ensam. Jag hoppas därför att flera 
slagrutegängare engagerar sig i arbe-
tet, kontrollerar och kompletterar 
samt kommer med synpunkter.  
Jag träffas  på telefon 0121-21063 
eller sänd ett E-postbrev till karl.
erik.johansson@privat.utfors.se al-
ternativt på min postadress Ekäng-
en, 614 92 Söderköping.

Mina anteckningar kommer att fin-

FÖR FÅGLARNA !?
av Karl Erik Johansson 

J
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nas tillgängliga på Slagruteförbun-
dets hemsida. http://home. swip-
net.se/ssf-slagrutan.  
En intressant upptäckt jag gjorde 
var att många av de platser där ley-
centren finns är sägenomspunna. 
Det handlar framför allt om an-
knytning till asatron och om sagor 
som exempelvis berättelsen om jät-

ten Ramunder och Ramunderber-
get, om drottning Omma på Om-
berg. Trollkarlsklint, Trollskogen, 
Torhamn, Torsås, Tors kulle, Tors-
landa, Torsö, Valhall, för att  
nämna några av dem som antyder 
att här har man i en forntid känt 
till de starka energier som finns 
vid ett leycenter. Om jag inte 

minns fel finns en berättelse om 
ett brudfölje som blev bergtaget 
vid Taberg. Att samla sådana berät-
telser skulle vara intressant, men 
hör kanske inte till slagruteforsk-
ningen.

Län/
nr

Ort An-
tal 
lin-
jer.

A-1 Riala 9
A-2 Klacknäsudde 7
A-3 Edsbro 4
C-1 Veckholm 6
C-2 Altuna 5
C-3 Stabby 5
C-4 Gamla Uppsala 7
D-1 Rekarne 6
E-1 Ramunderberget 18
E-2 Omberg 5
E-3 Svinhult 3
E-4 Arkö 3
F-1 Taberg 14
F-2 Unnaryd 7
F-3 Vrigstad 3
G-1 Väckelsång 9
G-2 Göteryd 5
H-1 Dackestupet 6
H-2 Målilla 4
H-3 Berga 5
H-4 Döderhult 4
H-5 Torsås 4
H-6 Tåby 5
H-7 Tors Kulle 4
H-8 Kolstad 3
H-9 Trollskogen 4
I-1 Hoburgen 6

I-2 Östergarns holme 3

I-3 Tofta 3
I-4 Hall 7
I-5 Norsta Auren 3
I-6 Fårö 3
K-1 Valhall 4
K-2 Ronneby 5
K-3 Torhamn 6
L-1 Hallands Väderö 4

M-1 Ale stenar 14
M-2 Falsterbo 5
M-3 Kungshögen 3
M-4 Löddeköping 4
M-5 Kullen 4
N-1 Ises hög 6
O-1 Torslanda 8
O-2 Tanum 5
O-3 Naverstad 3
O-4 Grönehög 3
P-1 Lödöse 8
P-2 Hof 5
P-3 Baldersnäs 8
R-1 Såtenäs 8
R-2 Läckö 10
R-3 Larv 4
R-4 Västerplana 5
R-5 Flistad 6
R-6 Torö 4
R-7 Ålön 7
S-1 Gräsmark 12

S-2 Segerstad 7
S-3 Östervik 7
S-4 Digerberget 9
S-5 Agrena 2
T-1 Trollkarlsklint 6
T-2 Glanshammar 7
T-3 Stora Näset 5
U-1 Riddarhyttan 5
W-1 Borgberget 11
W-2 Byråsen 5
W-3 Finnbacka 3
W-4 Mickeltemplet 7
X-1 Lingbo 17
X-2 Strömsund 21
Y.4 Voxna 5
Y-2 Skorvdalsfjället 5

Z-1 Bogahällen 3
Z-2 Våldalsberget 4
Z-2 Lövhögen 8
Z-3 Snödalsberget 4

Förteckning länsvis över leycentra i Sverige 

För fåglarna ... forts.
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Allt levande förändras på 
ett eller annat sätt. Detta 
gäller även slagruteför-

bundet, som ju är en levande orga-
nisation. 
Förbundets intresseområde föränd-
ras och förskjuts sakteliga på ett el-
ler annat sätt. Vi har under åren 
sett att det finns olika synpunkter 
på vad vi skall arbeta med och hur 
vi skall vara organiserade. Frågan är 
åt vilket håll vi nu vill att utveck-

lingen skall gå ? Det är ju bara vi 
själva som styr. Det känns angelä-
get att SSF har ett mål att sträva 
mot som vi är överens om. Därför 
har styrelsen arbetat fram ett för-
slag till inriktning, som vi kallar vi-
sioner av hur SSF ser ut om 5 år. 
Det kanske finns någon punkt som 
bör strykas eller ändras, och vi kan-
ske har hoppat över någon väsent-
lig del. Detta vill vi ha medlemmar-
nas synpunkter på. Vi förväntar oss 

diskussioner kring detta. Om det 
inte kommer in några synpunkter 
tar vi det som ett tecken på att vi 
har lyckats på pricken rätt att fånga 
upp medlemmarnas tankar. Tala 
om för någon i styrelsen vad du har 
för synpunkter på detta. Du kan e-
maila, skriva brev eller ringa. (se 
adresser/tele på sid.2) 

VISIONER
av Sven Lind

- Vi är fler än 2000 medlemmar 
- Vi har ett antal registrerade regio-
nala och lokala underavdelningar 
- Vårt verksamhetsområde har ut-
vidgats, men slagrutan är fortfaran-
de  det erkända verktyget 
- Vi håller många kurser och före-
drag för att sprida våra kunskaper 
- Vi är på väg att få en enad upp-
fattning om grundläggande slagru-
tefenomen.
- Vi arbetar mera aktivt för att föra 
ut vårt budskap i massmedia 
- Vi anlitas för att lokalisera och 
åtgärda skadlig (jord-)strålning och  
upplysa om förekomsten av välgö-
rande (jord-)strålning

-  Vi står till tjänst med att leta ef-
ter försvunna personer och föremål 
-  Vi samarbetar med sjukvården
beträffande samband mellan sjuk-
domar och skadlig (jord-)strålning 
- Vi kartlägger eventuella samband 
mellan skadlig (jord-)strålning och  
platser som ofta drabbas av trafik-
olyckor. 
- Vi samarbetar med andra före-
ningar vars verksamhet gränsar till 
vår egen. 
- Vi har etablerade samarbeten
med slagruteföreningar i andra län-
der
- Vi har en fungerande Sorterings-
och analysgrupp som sammanstäl-

ler forskningsrön kring slagruta 
och jordstrålning och som verkar 
för ett enhetligt språkbruk 
- Vi samarbetar med olika utbild-
ningsanstalter
- Vi har sponsorer och bidragsgiva-
re som gör att vi kan stödja grund-
läggande forskning på slag- rutefe-
nomen

SLAGRUTEFÖRBUNDET ÅR 2005 - EN VISION
av Styrelsen

Förhandlingarna med Sätra 
Brunn har nu börjat ta form 
varför vi kan notera dagarna  

1-4 juni 2000 i almanackan. FFS:s 
årsmöte med temat: “Slagruta och 
Hälsa” äger alltså rum i den vackra 

brunnsmiljön utanför Sala på grän-
sen mellan Västmanland och Upp-
land för andra gången. 
Bland föreläsarna kan bl.a ses en 
japansk professor som kommer att 
föreläsa om Feng Shui & Jordstrål-

ning. Har ni några funderingar el-
ler förslag kring Årsmötet är ni väl-
komna att ta kontakt med Henrik 
Hammargren på telefon: 018-53 14 
47.   Väl mött! 

ÅRSMÖTE SÄTRA BRUNN
av Henrik Hammargren



                                                                                                                                       Sid 8 

SLAGRUTAN  

Undertecknade vill framfö-
ra några tankar angående 
Jan Lindhes artikel, 

Tänkvärt, som handlade om 
slagrutan och var infört i STT 
(Svenljunga Tranemo Tidning) nr 
43 1999-10-28. Vi vill dock klargö-
ra från början att vi inte deltog på 
det aktuella föredraget som Lind-
he åberopade i artikeln. Ej heller 
är vi involverade i det kurspro-
gram som nämndes i artikeln. 

Hur många olika  
energier finns det? 

Lindhe skriver att han förstod 
mycket lite av föreläsningen och tog 
upp ett antal exempel för att ur ett 
vetenskapligt perspektiv försöka för-
neka slagrutans existens. Vi ska här 
försöka räta ut några av frågeteck-
nen från artikeln.
Energier (positiva och negativa) av 
olika slag är något som genomgåen-
de diskuteras i slagrutekretsar. Ener-
gibegreppet är något som kritiker 
ofta använder sig av för att försöka 
minska slagrutans trovärdighet. 
Lindhe skriver att föreläsningen 
handlade om ovanliga energier som 
inte kunde mätas i några enheter.  
- Jo, det är ett dilemma vi är med-
vetna om. Det går inte att följa  
Energi-principen fullt ut. Energin 
från en vattenåder kan inte om-
vandlas till en annan energiform 
(exempelvis mekanisk energi).

Vokabulär 
Vokabulären har sina brister, orden 
”energi” och ”kraft” kunde kanske 
bytas ut mot andra ord, men när  

                            forts nästa sida.

TÄNKVÄRT?
av Benny & Kent Karlsson
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man känner att slagrutan ger utslag, 
dras ner, känns det naturligt att tala 
om att den påverkas av en ”kraft”. 
Orden och uttrycken som används 
inom slagrutekretsar är hyfsat sam-
stämmiga. Det finns dock förståelse 
för att de som inte är insatta i äm-
net har svårigheter att förstå delar 
av innehållet. Vill man då inte hel-
ler förstå och / eller redan från bör-
jan har sina åsikter klara, är det en 
tung pedagogisk uppgift att övertyga 
dessa personer / organisationer. 
Som en parentes kan noteras att vid 
kurser i ämnet är de ofta de som är 
mest skeptiska i början som inom 
sinom tid blir de är mest engagera-
de.
Vad gäller artikelförfattarens övriga 
försök att visa sin vetenskapliga 
kompetens och vara ”rolig” på före-
dragshållarens bekostnad, anser vi 
ligger på en alltför låg nivå för att 
ens kommentera. Det finns viktiga-
re saker att lägga sin ”energi” på. 

Slagrutans förmåga 
Slagrutemetoden har inte bara be-
gränsats till sökande efter vatten. 
Den har också används för att hitta 
mineraler och arkeologiska fynd, 
söka efter försvunna personer, hitta 
förekomna saker och finna olja. Nu-
mer har tonvikten lagts på att få 
människor att må bättre. Att få 
”energierna” som finns runt om-
kring oss att samverka på ett för in-
dividen positivt sätt. Med hjälp av 
slagrutan kan man lokalisera dessa 
positiva och negativa ”energier” i 
omgivningen. - Visst låter det fan-
tastiskt.
Lindhe undrade om läkarna vet om 
att ”energierna” kan ha en positiv 
inverkan på folks hälsa.
- Det är svårt att svara ja eller nej på 
en sådan fråga. Alla läkare, liksom 

andra yrkesgrupper, har inte känne-
dom om exakt samma saker. Vissa 
läkare har dock blivit informerade 
men förkastat idéerna direkt. Ett få-
tal läkare använder sig av idéerna, 
med mycket stor framgång som 
följd. Detta är dock inga kunskaper 
de skyltar öppet med, då detta tidi-
gare lett till avskedande och ompla-
ceringar på arbetsplatsen. Den 
svenska läkarkåren är en koloss som 
inte genast bryter gamla invanda 
mönster för nytt positivt nytänkan-
de. Eller för att förtydliga resone-
manget: våra idéer tas inte emot 
med öppna armar (dessa, liksom öv-
riga, åsikter är våra egna).   

Målsättning 
Vårt mål är inte att lägga ”energin” 
på att övertyga ”överheten” utan ar-
beta med dem som kommit så långt 
i sin personliga utveckling att de 
självmant söker upp oss och vill ha 
hjälp. Detta är ofta personer har 
prövat olika behandlingsmetoder 
men utan något nämnvärt positivt 
resultat. Det är så många männi-
skor som blivit så mycket bättre att 
vi är övertygande om att metoderna 
fungerar. Om man ska kalla det ve-
tenskap eller ej är för oss är inte 
primärt. Det är dock vetenskapligt 
accepterat (vilket Lindhe nekar till i 
artikeln) att slagrutan fungerar, för 
somliga personer. Forskningsprojek-
tet som kom fram till detta bekosta-
des med medel ur den tyska reger-
ingens anslag för Forskning och 
Teknologi. För den intresserade he-
ter rapporten ”Errichtung und Be-
trieb von Testanordnungen mit 
künstlichen variablen Feldern nied-
riger Energie zum Studium der Re-
aktionen in biologischen Makrosy-
stemen” .
Även en amerikansk fysiker, Hal 

Puthoff, har gjort studier av erfarna 
slagrutemän vid SRI, ett forsknings-
center i Kalifornien. Och kommit 
fram till att med en sannolikhets-
faktor på mer än en miljon på en, 
är framgångsrika slagruteresultat 
inte en slump. 
Mycket av den publicitet som 
slagrutan får i massmedia är bra, 
folk får upp ögonen, 
intresset växer. Antalet medlemmar 
i Slagruteförbundet ökar hela tiden 
och kunskapen utvecklas. Detta 
kommer på sikt att få ett globalt ge-
nomslag och det oroar tydligen vis-
sa förändringsfientliga personer / 
institutioner. 

De individer, vilket rör sig om gans-
ka många numera, som en gång 
känt ”kraften” från en slagruta som 
ger utslag, kommer aldrig att förne-
ka dess existens oavsett vad som 
skrivs i media. 

Slagruteman Benny Karlsson 
Naturvetare Kent Karlsson

Tänkvärt ... forts.
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Kraftcylindersol eller 
Månhjulhartmanfigur el-
ler? - Ja vad kallar man en 

företéelse som inte beskrivits förr 
men som ändå finns vid gravar och 
kultplatser från stenåldern och 
fram till slutet av järnåldern när 
kristenheten tog överhanden. 
Det rör sig om jordstrålning i form 
av en figur och kan lätt upptäckas 
med hjälp av slagruta. Figuren ser 
ut som ett lite ovalt cykelhjul med 
minsta diametern på c:a 5-7 m och 
största diametern på 8-10 m. Hjulet 
har ett nav i mitten och ytterligare 
en ring c:a en tredjedel av avståndet 
ut till ytterringen. 

Hartmankors
Vad som hittills konstaterats är all-
tid dessa figurer placerade på Hart-
mankors men Hartmanlinjerna går 
som vanligt fram till de yttre ringen 
för att där dela sig och bilda figu-
rens ytterkontur och kommer tillba-
ka på andra sidan av figuren på nor-
malt vis. Det verkar som om den 
som konstruerat figuren helt enkelt 
delat på Hartmanlinjen och dragit 
isär linjerna till rätt form. Den inre 
ringen har bildats på samma sätt av 
den korsande Hartmanlinjen. 

Riktad strålning 
Från figurens ytterform går ett antal 
linjer i form av riktad strålning in 
mot figurens nav. Dessa linjer är all-
tid 11 eller 22 till antalet. Det märk-
liga är att när det är 11 linjer finns 
det alltid en liknande figur i ome-
delbar närhet med ytterligare 11 ek-
rar. Dess 2 figurer står i förbindelse 
med varandra med riktad strålning. 
Har figuren 22 ekrar finns bara 1 

figur. I regel har dess figurer riktad 
strålning från eller mot någon grav- 
eller kultplats. 

Currylinjer 
Hittills har inte några figurer hittats 
baserade på Currylinjer. Det verkar 
vara så att Curryrutorna inte påver-
kas. Förekommer figuren på ett 
dubbelkors fortsätter Currylinjerna 
genom figurens nav medan Hart-
manlinjerna bildar figurens ringar. 

Kraftcylinder 
Det förefaller som om hela figuren 
är en sk. kraftstapel. En modell i 
skall 1:25 har tillverkats och det 
märkliga är att 
även denna mo-
dell troligen har 
de egenskaper 
som originalet 
har.
Modellen har 
under ett halvt 
års tid hängt på 
e vägg så att ut-
strålningen eller 
kan man kanske 
kalla det auran 
från figuren har 
kunnat mätas. Det visade sig då att 
auran påverkades kraftigt av må-
nens ställning. Vid nytändning 
fanns knappast någon aura men vid 
fullmåne mellan 4 och 5 meter. 
Detta mönster upprepades månad 
för månad med obetydliga avvikel-
ser kanske mest beroende på obser-
vationerna inte alltid kunde utföras 
på exakt tid. Auran kunde lätt av-
störas med ett glasblock eller en 10 
cm lång koppartråd. 

Utbredning 
De omtalade figurerna finns som ti-
digare nämnts i samband med kult-
platser och gravar från stenåldern 
fram tom. järnålder. Under stenål-
dern förekommer figurerna endast i 
samband med kultplatser tex. sten-
sättningar och domarringar men 
inte vid gravar. Det verkar vara så 
att varje gravkulle har 11 eller 22 
stenar i gravens kantkedja som avvi-
ker från de övriga kanske resta på 
högkant eller ha en annorlunda 
form. Från dessa stenar går en rik-
tad strålning över någon del av grav-
kullen fram till ett Hartmankryss på 
andra sidan där 1 eller 2 figurer bil-

dats en-
l i g t 
ovan. I 
n å g o t 
fall har 
dessa fi-
g u r e r 
kommit 
c:a 800 
m e t e r 
l ä n g r e 
bort i 
n ä r h e -
ten av 

en annan gravhög och har förbin-
delse med denna med riktad strål-
ning.

Utgrävningar
Vid utgrävningar av järnåldersgra-
var i samband med vägbyggen har 
konstaterats att under stenarna i 
kantkedjan med strålning till en fi-
gur finns en rund platta c:a 50 cm i 
diameter med mörkare jord. Kan-
ske har man just där sänkt ned aska 
från en avliden. Kanske har det 

KRAFTCYLINDER-SOL ELLER...?
av Sören Carme
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med någon offerceremoni att göra 
och den mörkare jorden är möjli-
gen mer ytlig matjord. 

Grevby gravfält 
Under en semesterresa till Bohus-
län besökte bl.a Grevby gravfält 
norr om Grebbestad. Där förekom 
ovanstående figurer på höjder i nor-
ra och södra delen av gravfältet. 
Dessutom fanns en figur i samband 
med 4 resta stenar som står i rad i 
norra delen av fältet. 3 av dessa ste-
nar är tämligen breda (1,5m.) me-
dan den fjärde är endast hälften så 
bred. Det visade sig att hela stenra-
den innefattades av en figur enligt 
ovan. Från den yttre Hartmanring-
en fanns riktad strålning till varje 
hörn på stenarna. Fyra gånger fyra 

är sexton. Vid förnyad kontroll visa-
de det sig att riktad strålning även 
fanns på de breda stenarnas långsi-
dor och på detta sätt tillkom sex lin-
jer och blev då totalt 22 st. Talen 11 
och 22 tycks alltså vara gängse oav-
sett var i landet de förekommer. 

Andra observationer 
De observationer som här beskrivits 
har i huvudsak gjorts på småländs-
ka höglandet. Om man fortlöpande 
håller på med en sak får man ibland 
andra infallsvinklar och ser saker 
och ting på ett annorlunda sätt. 
Ibland får man då ändra uppfatt-
ning men det kanske är en del av 
nöjet att man inte kan ta något för 
givet. Det vore mycket intressant 
om någon annan med slagruta eller 

pendel kunde hjälpa till med obser-
vationer från andra platser. Före-
komsten av dessa figurer har veterli-
gen inte beskrivits i några artiklar så 
här finns mycket orörd mark.  
De i denna artikel beskrivna figurer-
na måste ha ett namn så att man 
vet vad man talar om. Har Du nå-
gon idé om vad dom bör heta så 
meddela detta. 

Sören Carme 
Viltstigen 16 

574 37  Vetlanda

På Hammars Udde, som ligger inte 
långt ifrån där jag bor på Hammar-
ö, finns ett antal gravhögar från 
järnåldern. Dit gick jag en dag för 
att kolla om jag kunde finna mot-
svarande figurer som Sören hittat. 
Vid de äldre gravarna kunde jag 
inte hitta någonting men väl vid de 
yngre högarna. Där fanns liknande 
figurer alla med 11 armar. I navet 
på dessa underliga hjulformade fi-
gurer växer eller har växt 4- eller 5-
stammande björkar. Där var det 
inte bra för mig att stå. Min aura 

försvann ganska snabbt när jag 
ställde mig där. 
Sören skickade mig en modell av 
detta strålningsmönster som han 
har tagit ett fotografi av. Modellen 
precis som fotografiet uppvisar en 
aura med negativ strålning av Hart-
mannfrekvens. Från navet finner 
jag inget och inget från ekrarna. 
Från inre “ringen” mäter jag en 
strålning eller aura på ca. 1,4 me-
ter. Den yttre “ringen” ger en strål-
ning på 5,3 meter. Dessa mått är 
för mig konstanta och oberoende 

av månens faser. 
Sörens artikel som grundar sig på 
noggrant utfört mätarbete visar ett 
för mig nytt strålningsmönsterr. 
Detta tycker jag är spännande och 
jag önskar att fler slagrutemän går 
ut och kollar dessa så att vi så små-
ningom kanske kan komma fram 
till en teori om vad det är vi ser. 

KOMMENTAR TILL SÖRENS ARTIKEL
av Sven Lind

Kraftcylinder ... forts.
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Aura: Ett fält - en utstrålning - 
sammansatt av olika färger som 
omger människor, djur och växter. 
Fälten kan variera i storlek och 
färg beroende bl.a. på hälsa, sin-
nes- stämning och energi på ver-
kan.

Bergsprickefält: Jordstrålningsfält 
av skadlig typ som uppstår över 
bergssprickor och krosszoner. 

Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) 
De uppstår där kroppens icke- fy-
siska energikanaler (meridianer) 
sammanstrålar i energikanalscen- 
tran. De sju största chakras ner-
ifrån: Rot (röd), Sex/mjält 
(orange), Solarplexus (gul), Hjärt 
(grön), hals (ljusblå), Pann/tredje 
ögat (mörkblå),  Kron (violett). 

Chakralinjer: De sju stora chakras 
har var sitt gitternät på marken 
med N/S och Ö/V orientering. 
Sex/ mjältchakranätets kors-
punkts-”sprötändar” används vid 
avstör- ning enl. A Groths metod. 

Currylinjer: En typ av regelbun-
den jordstrålning som bildar rutnät 
med ca. 4 meters linjeavstånd mel-
lan linjer av samma polaritet. Lin-
jerna är orienterade i SV/NÖ  och 
SÖ/NV. 

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

Dubbelkorspunkt: Ett område där 
Curry- och Hartmannkorspunkter 
sammanfaller. 

Gitter/Gitternät: Kallas ofta rut-
nät. Termen vill ge en tredimen-
sionell bild av de olika rutnäten 
som går som ridåer genom land-
skapet. 

Hartmannkorspunkt: (alt. Hart- 
mankryss). En yta där två Hart- 
mannlinjer korsar varandra. 

Hartmannlinjer: En typ av regel-
bunden jordstrålning som bildar 
rutnät med drygt 3 meters linjeav-
stånd mellan linjer av samma pola-
ritet. Linjerna är orienterade i N/S 
och Ö/V. 

Healingpunkter/välgörande jord-
strålning:
En del jordstrålning är välgörande 
för människan. Cirklar eller kva-
drater benämns healingpunkter. 
Det finns även välgörande linjer. 

Jordstrålning: Är ett samlings- 
namn för energier som strålar till 
och från jorden. Jordstrålning är 
bl.a. de fem vanliga linjetyperna: 
Curry, Hartmann, vattenåder, jord-
s t röm och bergsprickefäl t 
(Observera! jordstrålning är inte
elektromagnetiska fält, magnetfält 
eller radioaktiv strålning). 

Jordström: En typ av oregel- bun-
den jordstrålning (jmf. vatten- åd-
ror) där både riktning och bredd 
varierar om man följer linjen. Spe-
ciellt linjens mittzon (ca. 30 cm) är 
skadlig. Färgen är svart. Enligt A 
Groths frekvenstabell är jord-
strömmens grundfrekvens: 47,3 
Hz (jmf elektricitet: 50 Hz.) Av-
störningsfrekvens: 94.5 Hz. 

Leylinjer: Benämning på jord- 
strålningslinje som är uppbyggd av 
flera smala parallella linjer. Ibland 
förbinder en leylinje gamla kult- 
platser med varandra. 

Pekare: Tunna L-formade vinkel- 
pinnar av metall. 

Pendel: Vanligtvis en tunn tråd  
eller kedja med något form av lod. 
Kan vara av olika material

Polaritet: Är antingen (+) masku-
lint (Yang) eller (-) feminint (Yin). 
Om man frågar efter positiv pola-
ritet går - för de flesta - slagrutan 
uppåt, pekarna slår utåt och pen-
deln rör sig medurs. Vid negativ 
polaritet går slagrutan, pekarna 
och pendeln  omvänt. När vi talar 
om polaritet är det viktigt att vi sä-
ger positiv polaritet eller negativ 
polaritet  (och inte enbart (+) eller 
(-) för att undvika missförstånd. I 
begreppen positiv alt. negativ po-
laritet ligger inte någon värdering. 

Slagruta: Smal Y-formad gren- 
klyka. Idag tillverkas ofta slagru-
tan av två smala plastpinnar som 
surras samman i ena änden. Den 
hålls sedan som en trad. klyka. 

Störzon: En yta där jord- strål-
ningsfenomen påverkar olika for-
mer av liv mestadels negativt. 

Vattenåder: Över vattenådern bil-
das ett jordstrålningsfält som kan 
indikeras med slagruta exempelvis 
vid brunnsletning. Vattenåderfältet 
korresponderar mot vattenåderns 
riktning och bredd. Det är ej bra 
att sova över en vattenåder, sär-
skilt inte om denna korsar en an-
nan jordstrålningslinje. 

Växelströmsparallellerna: Kraft-
fält som medför slag- ruteutslag 
för vatten, runt eller på ena sidan 
om en äkta vattenåder. Trots att de 
inte innehåller något vatten. De 
kallas lilla och stora parallellen. 
Denna störning tycks ha uppstått 
på grund av påverkan från vår tek-
niks elektromagnetiska fält. 

- ordlistan - 


