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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Nu kära slagrutevänner kan vi 
glädja oss åt att återigen ha ett nytt 
nummer av SLAGRUTAN i han-
den. Vår förre redaktör, Henrik 
Söderlund, hade ju bestämt sig för 
att sluta med sitt redaktörsarbete, 
och vi andra kände oss en smula 
oroliga för att tidningen inte skulle 
kunna leva vidare. Jag har fått 
många brev och telefonsamtal som 
visar att tidningen betyder mycket 
för medlemmarna. Tack Henrik 
för ditt arbete med att skapa en 
modern tidning. 
 
Till slut fick vi alltså en ny redak-
tör. Rolf Heinemann, som varit 
medlem i Slagruteförbundet i 
många år och det senaste året även 
varit suppleant i styrelsen, har tagit 
på sig redaktörsarbetet. Vi önskar 
honom framgång i arbetet med att 
upprätthålla en tidning. Detta 
nummer har dock både den avgå-
ende och den nytillträdande redak-
tören utarbetat gemensamt.  För 
att tidningen  i fortsättningen skall 
bli så bra som vi hoppas på, 
behövs bidrag, stora eller små från 
enskilda medlemmar. Skriv gärna 
ett par rader om era upptäckter 
och tankar. 
Åsmötet som avhölls i Sätra Brunn 
har nu passerat. Det samlade näs-
tan 150 deltagare. Och jag tror att 
alla reste därifrån med många goda 
minnen i bagaget. Fr.o.m. årsmö-
tet har vi en delvis ny styrelse, vil-
ken har alla förutsättningar att bli 
ett väl fungerande arbetsteam. De 
nyupprättade stadgarna blev nu 
godkända och är giltiga fr.o.m. års-

mötet. Vidare fastlades på årsmötet 
medlemsavgiften för år 2001 till 
180 kr. 
 
Platsen Sätra Brunn är väl vald för 
slagrutemöten med tanke på att 
parken har flera korsande vatten-
ådror av hög kvalitet och att i par-
ken finns flera stärkande lägen för 
män och kvinnor. Stort tack till 
kommittén som styrde och ställde 
med alla arrangemang för denna 
träff! 
 
Aktiviteterna för övrigt gick på det 
här årsmötet i stor utsträckning i 
hälsans tecken. Vi fick bl. a. en li-
ten inblick i den kinesiska läran 
Feng Shui, och något om Qi-gong 
och hade som lärare i detta en 
mycket kunnig och charmig kine-
sisk läkare och därtill Qi-gong-
mästare. 
 
Genom Birgers försorg fick vi ock-
så med hjälp av experiment klart 
för oss att skadlig jordstrålning kan 
påverka vår prestationsförmåga i 
negativ riktning. Den fysiska reak-
tionstiden kan bli förlängd om 
man vistas på en dålig plats. Detta 
gäller åtminstone för vissa av oss, 
kanske främst för dem som redan 
är överbelastade av skadlig 
jordstrålning. Förlängd reaktions-
tid har negativ inverkan på säker-
heten i trafiken, vilket kan orsaka 
trafikolyckor i vägkorsningar, över-
gångsställen etc. Här återstår enligt 
min uppfattning en del att 
arbeta med innan detta samband 
är kartlagt till sådant skick att det 
kan presenteras med framgång för 

de myndigheter som planerar tra-
fikflödet, framför allt i städerna.  
 
Mycket av glädjen med slagruta 
upplever man i sällskap med andra 
slagrutegångare, med vilka man 
kan prata om slagrutefrågor och 
därigenom skaffa sig nya kunska-
per. Till hösten kommer ett flertal 
mindre slagrutemöten att ordnas 
Sverige runt. Minst två stycken 
kommer att ordnas i samarbete 
med SSF, det ena i Söderköping 
och det andra i samarbete med 
Norsk Kvistgängerförening. Så 
långt jag vet kommer det 
dessutom att ordnas mindre möten 
i Bohuslän, Dalsland, Värmland, 
Dalarna, Medelpad och Småland
(?). Tidpunkten är i de flesta fall i 
september. Det är mycket glädjan-
de att sådana möten ordnas spon-
tant. 
Sådana här mindre, ganska pretan-
tionslösa möten är lätta att dra 
igång och kan enkelt hållas på lo-
kal nivå. Den som vill vara med på 
något eller några små möten kan 
gärna ringa runt till medlemmar 
som bor i närheten och höra sig 
för angående något lokalt möte. 
 
Nu skall vi ha sommarlov och vila 
upp oss. Hämta upp nya slagrute-
idéer och bearbeta gamla. Själv 
skall jag i den mån jag kommer åt 
mäta på jättegrytor och hällrist-
ningar, vilka jag för närvarande 
tycker är mycket intressanta ur 
jordstrålningssynpunkt.. 
 
Ha en glad sommar! 
 
Sven 
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inte nödvändigtvis överensstämma med  
 
 
 
artikelförfattarnas. Jag vill förmedla information som 
jag bedömer vara intressant och relevant. Det är 
vars och ens sak att använda sitt eget omdöme. 
 
För att slippa tjata om bidrag till tidningen kommer 
jag att skriva ”nyttiga” matrecept när uppslagen try-
ter. 
Så – blir det för många recept, så vet ni att jag be-
höver ha  h j ä l p.  
 
Detta är vårt Julinummer och jag hoppas att det 
kan ge Er några minuters nöjsam information om 
oss – det 
Svenska Slagruteförbundet. 
 
Red. 

RRedaktör´ns raderedaktör´ns rader  
 
Tack för förtroendet jag fick av alla vid årsmötet när-
varande medlemmar. Det kändes varmt med applåden 
när jag tyckte att det skulle vara för ynkligt att inte ha 
någon tidning längre. Det var väl ändå tur att jag inte 
visste vad jag hade påtagit mig. Men friskt vågat är 
hälften vunnet ……och med Er allas hjälp skall det väl 
kunna bli någonting. 
 
Detta får bli ett nummer som görs gemensamt med 
Henrik. Våra nya stadgar tager upp ett ganska stort ut-
rymme så att behovet av Era insända artiklar inte är så 
stort den här gången. 
Avsikten med våra kommande nummer är att vara en 
mötesplats och en kontaktkanal för ett växande antal 
människor med slagruteintresse.  
Redakörens uppfattning om enskilda ämnen behöver 

HÖSTMÖTEN 
         Höstmöte i Söderköping.  

1. – 3. September  
 
Glöm inte höstmötet i Söderköping den 1 – 3 september 
2000. Föredrag under mötet tar bl. a. upp hur man kan 
påverka energier genom symboler.  
Ett föredrag av Lilian Karlsson, Linghem, läkare som i 
sin yrkesutövning arbetar med energier hon   känner och 
ett föredrag av Haukur Elias Snorrason från Gränna, 
som talar om Ljusnätet.  Han har förmåga att se energi-
linjer och att påverka dem.  
Vi skall också, under ledning av Rolf Heinemann, besö-
ka en forntida kultplats och söka de energier som gör att 
den är förlagd just på den platsen.  
Karl Erik Johansson redogör för sitt arbete att registrera 
leylinjer innan vi avslutningsvis besöker en domarring 
och ett par hällristningsområden i Norrköping.  
Anmälningsblanketten hittar du på sista sidan och 
självklart erhåller du som har anmält dig ett detalje-
rat program lite längre fram. 
Lokal: Studiefrämjandets lokal 
Mat: Restaurang Engeln 
Logi: Se anmälningsblankett 
Kostnad: från Fredag  500:- , från Lördag  400:- 
          Observera att kostnaden för logi tillkommer  

Höstmöte i Norge  
 

Norsk Kvistgjenger Forening i samarbete med SSF 
inbjuder till ett möte i Norge den 15. – 17. Septem-
ber. 
 
Ingenting är klarlagd än, varför jag rekommende-
rar att ni tittar lite då och då på SSF´s hemsida – ni 
som har möjlighet.  
 
Utskick kommer. 

Höstmöte i Dalarna  
 

I slutet av augusti – början på september i år tän-
ker Dalarna ordna ett höstmöte för 30 – 40 perso-
ner. Intresserade av att deltaga i en träff i Dalarna 
kan vända sig till Helge Hedblom 0240 – 64 09 52. 
 
Titta lite då och då på SSF´s hemsida – ni som har 
möjlighet.  
 
Utskick kommer 
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FRITT BERÄTTAT FRÅN ÅRSMÖTET 

Svenska Slagruteförbundets traditio-
nella träff med årsmöte i Kristi 
Himmelfärdshelgen gick i år av sta-
peln på SÄTRA BRUNN, precis 
som 1998. Temat denna gång var: 
SLAGRUTA OCH HÄLSA. Ca 
140 medlemmar hade slutit upp till 
kurser och föreläsningar medan del-
tagandet i årsmötesförhandlingarna 
var betydligt färre. Torsdagen kom 
med sol, så Birger Nordbergs experi-
mentkurs på i förväg markerade 
platser i den vackra parken kunde 
genomföras. Det handlade om per-
sonens reaktionstid, när 
man satt på en plats med 
för kroppen bra resp. dålig 
energi. Resultatet hoppas vi 
få i nästa Slagruta samt om 
övrig undersökning av Sätra 
Brunn som hälsoanläggning 
i forntid och nutid. 
 
Arne Groth höll en kurs för 
erfarna slagrutegängare. Ar-
nes kurser är alltid intres-
santa och oftast med en del 
nya inslag. Arne pratade bl.a. om 
Curry- och Hartmannlinjernas 
"utseende" idag. Har Du kollat hur 
linjerna ser ut hemma hos Dej? Är 
de som vanligt eller har det skett nå-
gon förändring? Låt oss få veta  ge-
nom Slagrutan. 
 
FENG SHUI och QI GONG. Före-
läsningen, som skulle hållits av Prof. 
Lian Kang, Kina, ersattes av föreläs-
ning av Prof. Yü Weixian, som även 
hade egna föreläsningar på program-
met. Det gjorde att det blev mycket 
mer att hålla för den nästan 80-årige 
professorn, men han gjorde det 
med stor entusiasm och med stort 
intresse från oss slagrutefolk. Prof. 

Yü Weixian, som är graderingsman 
av Qi Gong-mästare, berömd läkare 
i biokemi, västerländsk medicin och 
expert på leukemi tolkades av 
ChengyüWang, en ung man, som 
varit i Sverige ca 9 år. Att kunna 
översätta flera timmar i taget från 
kinesiska till svenska med så mycket 
ovanliga ord och fackuttryck var fan-
tastiskt duktigt. Han gjorde det på 
ett mycket charmigt och lättsamt 
sätt och de två utgjorde ett fint och 
uppskattat team. 
Vad pratade de då om? Först och 

främst om FENG SHUI, som inte 
bara är hur man möblerar i förhål-
lande till väderstreck, fönster och 
dörrar, utan även om var och hur 
man bygger i förhållande till detta = 
hitta en bra miljö. Att ta hänsyn till 
himlen och jorden. Hur man kan 
anpassa sig och leva i harmoni med 
naturen, för jorden, solen, månen 
och stjärnorna påverkar oss.  Månen 
påverkar vår hjärna och bidrar till 
pigghet, glädje eller depression. Vis-
sa s.k. "svarta dagar" är det också lät-
tare att råka ut för olika slag av 
olyckor p.g.a. att jorden och månen 
bägge har sina magnetfält som för-
ändras och påverkar därigenom 
människans hjärna. 80 % av alla 

olyckor inträffar på "svarta dagar". 
Bl.a. prinsessan Dianas dödsdag in-
träffade på en sådan dag. Dessa da-
gar har inget med månfasen att göra 
utan med vinkeln mellan måne - 
jord. 
 
Vår kropps akupunkturpunkter lik-
nar stjärnorna på himlen och meri-
dianerna liknar "kanalerna" på jor-
den. Man fick däremot ingen klar-
het i vilket svenskt ord som motsva-
rar "kanalerna". 
 

FENG SHUI är en del av 
kinesisk kultur och en 
riktig kulturskatt. Kanske 
också en slags livsfilosofi. 
Feng Shui börjar bli po-
pulärt i hela världen. De 
i Kina som har råd anli-
tar en Feng Shui-mästare 
när de ska bygga ett hus. 
Slagruteri kan sägas vara 
en släkting till Feng 
Shui. 
 

Man pratade också om själen. Vi är 
födda med en yin- och en yangdel, 
där själen tillhör yindelen. Qi 
Gong-mästare och Buddistmunkar 
kan se eller känna, när själen lämnar 
kroppen resp. kommer tillbaka.  
Insekter lever i en 2-dimensionell 
värld, människo rna i en 3-
dimensionell. Vi har svårt att se och 
förstå en 4:e dimension, men vi har 
potential till att göra det. Qi Gong 
är ett sätt att lättare kunna se den 4:
e, för genom Qi Gong kan man 
komma in i ett speciellt medvetan-
detillstånd. Själen tillhör en högre 
värld. Auran kallas "själens ljus". En 
död kropp har inget ljus. 
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Något som nämndes och som vi 
bör tänka på är att en person, som 
ligger svårt sjuk och inte tycks vara 
medveten om omvärlden är  AND-
LIGT MEDVETEN och kan min-
nas vad den upplevt och vad som 
sagts. 
 
QI GONG håller också på att spri-
das över världen. Alla sorters Qi 
Gong har medicinsk påverkan, men 
den som Prof. Yü Weixian nu tala-
de om och som Chengyü Wang vi-
sade med "prova på" en morgon kl. 
07.00 (tyvärr är jag ingen morgon-
människa, varför jag missade det) 
kallas VISDOMS QI GONG och 
kan användas för egen del, men ock-
så för att skicka till andra, det vi 
kallar avståndhealing. 
Qi Gong är läkande, förebyggande 
och rehabiliterande. Prof. Yü Weix-
ian gjorde en sådan för oss alla för-
samlade - ca 15-20 min. under tyst-
nad och med mjuk kinesisk musik i 
bakgrunden. 
 
Årsmötet tänker jag inte kommen-
tera så värst mycket annat än att det 
var roligt att Arne Groth utnämn-
des till HEDERSMEDLEM för alla 
sina fantastiska insatser på slagru-
tans område. Henrik Söderlund 
blev hedersmedlem för sina 7 år 
som redaktör för SLAGRUTAN. 
Årsmötesprotokollet kommer att 
vara tillgängligt för medlemmarna 
hos Anita Elmerfeldt och komma 
som mittuppslag i nästa nummer av 
Slagrutan. 
 
MARGARETA HELLSTEN, läkare 
och biolog talade på söndagen om 
konstgödsel och annan påverkan på 
våra grödor och livsmedel. 

Margareta började med att tala om 
befolkningsmängden på jorden, och 
berättade det skrämmande att män-
nens sperma försämras med 2% var-
je år, vilket skulle betyda att det i 
mitten av DETTA århundrade inte 
skulle kunna födas fler barn. Redan 
nu är 30% av Tysklands unga par 
barnlösa. Allt fler barn klassas som 
utvecklingsstörda. Hjärnan fungerar 
inte tillfredsställande och kan där-
för inte ge tillfredsställande näring 
och flöde till kroppens funktioner. 
Vad kan vi göra? En sak är att äta 
RÄTT KOST. Generna kan försva-
gas resp. förstöras på fostret om 
den blivande modern äter fel sorts 
kost. Magnesiumhalten är för låg i 
våra livsmedel, därför har vi alla 
brist på det. Problem, som då upp-
står är bl.a. att det kan rycka i fötter 
och ben på kväll – natt, vi kan få 
kramp i hjärtats kranskärl.  
 
Vårt vattenledningsvatten avspeglar 
naturen. Vattnet påverkar vår grö-
da, människor och djur. Mineral-
halten är för liten eller i fel propor-
tioner av vilket det senare kan ge 
kroniskt trötthetssyndrom. Vi an-
vänder mycket konstgödsel, som 
gör att växterna inte kan ta upp till-
räckligt med mineraler. 
För att få i sig samma mängd näring 
som man förr fick genom att äta 1 
tomat, måste man idag äta 8-9 
stycken. Kravodlade tomater inne-
håller mindre mängd tungmetaller 
och mer mineraler och kvist-
tomaterna är bättre än vanliga ej på 
kvist. (Kravtomater på kvist –  Skul-
le man kunna säga önskekvist?) 
Detta och mycket annat intressant 
fick vi veta. 
 

BO ISRAELSSON från Skåne be-
rättade mycket intressant om Cur-
ry- och Hartmannlinjer i samband 
med fornlämningar och religionshi-
storia. 
 
KVÄLLSFIKA i matsalen på fre-
dagkvällen skulle vara med en liten 
överraskning, vilken bestod av ett 
härligt trollerinummer av Conny 
Skoog med itusågning av hans Vio-
la Freidlitz, som tack och lov blev 
"hel igen". Lördagskvällen med här-
ligt väder gjorde att det gick att 
genomföra Birgitta Noréns idé med 
dans på utedansbanan till Conny 
Skoogs "orkester". Trevligt och upp-
skattat och något att tänka på för 
kommande års arrangörer!! 
 
Att ordna ett så stort arrangemang 
kräver en hel del, så ett jättearbete 
är genomfört av kommittén både 
före och under denna träff.                                                        
Ett  jättetack! 
 
Det jag inte skrivit om, eller bara 
antytt hoppas jag att Du som var 
med känner Dej manad att skriva 
om i nästa nummer av Slagrutan. 
                                                                                     

Carin Heinemann 
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STADGAR 

                                 för Svenska Slagruteförbundet 
 
                                        Antagna vid årsmöten den 15 maj 1999 och 3 juni 2000. 
 
§ 1               Ändamål 
Svenska Slagruteförbundet är en 1982 bildad ideell förening som har till ändamål att 
 - väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande, 
 - öka kunskapen om fält och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m., 
 - främja forskning kring slagrutefenomenet och liknande företeelser. 
 
§ 2               Verksamhet 
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat genom att 
 - sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, 
 - bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar och på annat sätt, 
 - informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser genom medlemstidskriften och på annat sätt, 
 - söka samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål. 
 
§ 3               Medlemskap 
Envar fysisk person kan bli medlem genom att ansluta sig till förbundets stadgar och betala den för  
inträdesåret fastställda medlemsavgiften. 

Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt slagrutearbete och kan inte åberopa sitt medlemskap  
som garanti för kunnighet i slagrutans användning. 

Medlem kan efter beslut av årsmöte utses till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift. 
 
§ 4               Medlemsavgift 
Årsmöte fastställer medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår att betalas före 15 februari det året. Lägre av-
gift skall fastställas för medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften. Vid medlemsinträde i november eller de-
cember gäller betald medlemsavgift även för nästkommande verksamhetsår. 
 
§ 5               Organisation 
Årsmöte och extra möte är förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer mötenas beslut och handhar 
inom ramen för dessa stadgar förbundets angelägenheter med full bestämmanderätt i övrigt. 
 
Mandattiden för förbundets valda funktionärer löper från det årsmöte då valet skett till och med det årsmöte som 
äger rum ett eller, i förekommande fall, två år därefter. Vid vakans kan årsmöte eller extra möte förrätta fyllnads-
val. Omval kan ske till samtliga befattningar. 
 
§ 6               Verksamhets- och räkenskapsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 7               Säte och firmateckning 
Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens ordförande är folkbokförd. 
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. 
 
§ 8               Styrelse 
Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i förbundet, väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande, 
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vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka väljs direkt till sina poster, samt av tre övriga  
ledamöter jämte två suppleanter. 

Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år  med val av halva antalet vid 
ett årsmöte och halva antalet vid nästkommande årsmöte. Suppleanterna väljs för en tid av  
ett år.  
 
Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för sina ledamöter. 
 
§ 9              Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst fyra styrelseledamöter. Konstitueran-
de styrelsemöte skall hållas inom två veckor efter årsmöte. Därutöver skall styrelsen varje verksamhetsår hålla minst 
två protokollförda sammanträden, till vilka styrelseledamöterna skall kallas. Suppleanterna skall förhandsinformeras 
om varje styrelsemöte och kallas vid förfall för ordinarie  
ledamot. 
 
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och om minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens be-
slut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal den me-
ning som ordföranden biträder. Suppleant som är närvarande utan att inträda i ordinarie ledamots ställe har yttran-
de- och förslagsrätt men deltar inte i besluten. 
 
§ 10            Förvaltning och årsredovisning 
Styrelsen förvaltar och ansvarar för förbundets medel och övriga tillgångar.  
 
Styrelsen skall till varje årsmöte avge årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräk-
ning för det närmast föregående räkenskapsåret med förslag till disposition av uppkommet över- eller underskott. 
Årsredovisningen jämte förbundets räkenskaper, inventarieförteckning, protokoll och övriga handlingar skall tillhan-
dahållas revisorerna senast åtta veckor före årsmöte. 
 
§ 11            Revisorer 
För att granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt förbundets räkenskaper m.m. väljer  
årsmötet årligen två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till nästkommande årsmöte. 
 
Revisionsberättelse för det räkenskapsår granskningen omfattar skall överlämnas till styrelsen senast fyra veckor 
före årsmöte. I den mån revisorerna inte förordar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för  
förvaltningen under räkenskapsåret i fråga skall valberedningen utan dröjsmål underrättas härom. 
 
Revisorerna äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del av och granska förbundets räkenskaper under lö-
pande verksamhetsår. 
 
§ 12            Valberedning 
Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för tiden 
till nästkommande årsmöte med uppgift att nominera kandidater till de befattningar till  
vilka val då skall äga rum. Valberedningen skall därjämte utgöra kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i 
frågor rörande förbundets funktionärer. 
 
§ 13            Motioner  
Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets verksamhet. För att kunna behandlas vid  
årsmöte skall motion i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. 
Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjutes till nästa års-
möte och behandlas därvid såsom stadgeenligt väckta. 
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§ 14            Årsmöte 
Årsmöte hålles årligen inom tiden 1 maj - 15 juni enligt styrelsens bestämmande. 
 
Styrelsen skall senast sex veckor före årsmöte genom medlemstidskriften eller på annat sätt ge medlemmarna 
skriftlig information om tid och plats för mötet samt anvisningar om anmälan för deltagande. I rätt tid inkomna 
motioner skall med styrelsens yttrande samtidigt införas i medlemstidskriften eller  
utsändas till medlemmarna. 
 
Styrelsen skall senast två veckor före årsmöte till samtliga medlemmar utsända skriftlig kallelse  
till vilken skall fogas: 
 - dagordning, 
 - årsredovisning, 
 - revisionsberättelse, 
 - förslag till budget för innevarande verksamhetsår, 
 - förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
 
§ 15            Dagordning vid årsmöte 
Vid årsmöte  skall följande ärenden behandlas: 
  1.      Val av mötesordförande. 
  2.      Val av mötessekreterare. 
  3.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötesproto-         
kollet. 
  4.      Upprättande av röstlängd. 
  5.      Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst. 
  6.      Dagordningens fastställande. 
  7.      Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. 
  8.      Revisionsberättelse. 
  9.      Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet över- eller underskott. 
10.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
11.      Val av styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 
12.      Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
13.      Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
14.      Val av valberedningens tre medlemmar, varav en sammankallande. 
15.      Övriga val i förekommande fall. 
16.      Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår. 
17.      Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
18.      Motioner samt förslag från styrelsen. 
19.      Övriga frågor. 

Beslut kan ej fattas i ärende som inte tagits upp på dagordningen. 
 
§ 16            Extra möte 
Extra möte hålles om årsmöte, extra möte eller styrelsen finner det nödvändigt. Därvid skall kallelse  
utsändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. 
Extra möte skall även hållas om det för uppgivet ändamål begärs av revisorerna eller av minst en tiondel av 
samtliga medlemmar. Det åligger därvid styrelsen att inom två veckor efter mottagandet av sådan begäran till 
samtliga medlemmar utsända kallelse till extra möte, vilket skall hållas på dag som infaller tre veckor efter kal-
lelsens utsändande till medlemmarna. 
Kallelse till extra möte skall ske skriftligen och innehålla dagordning. Vid extra möte får endast de ärenden 
behandlas för vilka mötet utlysts. 
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§ 17            Röstning och beslut 
Röstning sker öppet men skall vid val ske med slutna sedlar om någon begär det. Rösträtt äger den som betalat sist 
förfallen medlemsavgift senast fyra veckor före årsmöte och två veckor före extra möte. Varje närvarande medlem 
har en röst. Styrelseledamot får ej rösta om egen ansvarsfrihet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. 
 
Som mötesbeslut gäller den  mening som fått de flesta rösterna om ej annat är stadgat. Vid lika röstetal avgöres per-
sonval genom lottning medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av  
mötesordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. 
 
Protokoll från årsmöte och extra möte skall justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för 
medlemmarna. Protokollet skall så snart ske kan i avskrift utsändas till samtliga medlemmar eller publiceras i med-
lemstidskriften. 
 
§ 18            Medlemstidskrift 
Förbundet ger ut en periodisk tidskrift, Slagrutan, som tillställes fullbetalande medlemmar kostnadsfritt. Redaktör och 
ansvarig utgivare, vilka båda skall vara förbundsmedlemmar, väljs av årsmötet, redaktören för en mandattid av två år 
och ansvarige utgivaren för en mandattid av ett år. Ansvarig utgivare skall vara en av styrelsens ledamöter. 
 
§ 19            Hemsida på Internet 
Förbundet kan ge ut en hemsida på Internet. Riktlinjer för hemsidans innehåll beslutas av styrelsen. Innehållet skall 
presenteras på svenska men kan dessutom presenteras på annat språk. Redaktör och ansvarig utgivare, vilka båda 
skall vara förbundsmedlemmar, väljs av årsmötet, redaktören för en mandattid av två år och ansvarige utgivaren för 
en mandattid av ett år. Ansvarig utgivare skall vara en av styrelsens ledamöter. 
 
§ 20            Utträde och uteslutning 
Anmälan om utträde ur förbundet skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem som ej inom en månad efter skriftlig på-
minnelse betalat förfallen medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet. 
 
Medlem som motarbetar förbundets ändamål eller på annat sätt skadar förbundets verksamhet eller anseende kan ef-
ter beslut av styrelsen uteslutas ur förbundet. Medlemmen skall minst två veckor före beslutet ha beretts tillfälle yttra 
sig. För beslut om uteslutning krävs, med avvikelse från § 9, att minst fyra styrelseledamöter är ense om beslutet. 
 
§ 21            Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar  måste fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på var-
andra följande årsmöten. För att kunna behandlas skall ifrågakommande förslag till stadgeändring ha bifogats kallelse 
till mötena. 
 
§ 22            Upplösning 
Beslut om förbundets upplösning måste fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra 
följande förbundsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte 
 
Upplöses förbundet skall dess behållna tillgångar anslås till forskning kring slagrutefenomenet och liknande företeel-
ser. 
                                                                 __________________ 
 
Ikraftträdande  
Förestående stadgar träder i kraft vid årsmöte den 3 juni 2000 då de 1982 antagna stadgarna upphör att gälla.
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Hur är det möjligt? Varför? Hur 
ska l l  de t  kunna  bev i sa s  
"vetenskapligt"? Det här är frågor 
som ständigt dyker upp. Kan man 
göra något åt dem? De två första 
frågorna får man väl skjuta på 
framtiden och bara hoppas att 
man någon gång kan få svar på. 
Den tredje frågan skulle vara lätt 
att besvara om man definierar ve-
tenskapligt på ett bättre sätt. Mås-
te man alltid omvandla företeel-
ser till spänning  ström eller fre-
kvens eller något annat mätbart 
för att det skall vara vetenskap? 
Varför inte bara acceptera att 
människan (djur och växter har 
redan gjort det) har den underba-
ra förmågan att kunna registrera 
dessa fenomen som vi talar om. 
Det är ju svårt att övertyga folk 
om att här går en Curry-linje, där 
går en Hartmann- linje och där 
borta finns Ley-linjer? Det är väl 
inte underligt att man tittar på 
oss och skakar på huvudet och 

undrar vad vi håller på med. Vi 
kan ju inte bevisa att det vi kän-
ner verkligen finns där. 
Vad finns det för fenomen som 
kan bevisas? Själv har jag vid ett 
flertal tillfällen lyckats övertyga 
bekanta om att det finns något 
som går att hitta med hjälp av 
slagruta och som efteråt kan veri-
fieras. Detta något är gamla hus 
och gamla vägar. Man kan ju be-
stämma husets läge, höjd på väg-
gar, dörrar och fönster, när det 
är byggt, osv. Om man har tur 
finns det gamla kartor eller be-
skrivningar på byggnaderna eller 
i senare tid fotografier som bevi-
sar att det verkligen funnits en 
byggnad på just det stället. 
Det här betyder att man skulle 
kunna göra blindförsök med att 
skicka ut folk på för dem okänt 
ställe och låta dem leta upp och 
registrera vägar och bebyggelse. 
Sedan undersöker man om det 
finns på gamla kartor eller i an-
nat material eller kunskap hos 
ortsbefolkningen. Det kan ju till 

och med finnas rester av bebyg-
gelsen så att till och med arkeolo-
gerna blir nöjda. 

En annan företeelse som jag haft 
positiva erfarenheter av är PSI-
spåret. Då gäller det framförallt 
att bestämma läget på olika plat-
ser. Det hela går till så att man på 
en äng eller annan öppen plats 
låter en person stå och tänka på 
en plats eller ett föremål. Slagru-
tegångaren går runt och registre-
rar PSI-spåret och markerar rikt-
ningen. Sedan är det lätt att med 
hjälp av karta och kompass kon-
trollera hur rätt man haft. Vik-
tigt är att fråga om det är en 
lämplig plats att vara på. Tänk på 
att jorden är rund så att PSI-
spåret kan finnas även åt andra 
hållet. 
Anteckna datum tid och plats 
samt testpersoner. Slagrutegånga-
ren bör inte veta vilka platser 
som är aktuella för att utesluta 
fusk. Ett lämpligt protokoll kan 
se ut som nedan. 

Funderingar kring slagruteriet.Funderingar kring slagruteriet.  
Av Rolf Kjellström 

 
 

PSI-spåret test 
Plats    .................................        Datum     .................      Tid   ...........  
Tänkare  ..............................        Slagruteman  ......................… 
            Föremål                           Kompassriktn.          Rättv.        Uppmätt 
A         ...............................          ..............                   .........         .......... 
B         ...............................          ..............                   ...........       .......... 
C         ...............................           ..............                   ..........        .......... 
D         ...............................          .............                    ..........        .......... 
E         ...............................          .............                    ..........        .......... 
F         ...............................          ..............                   ..........        .......... 
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Hej! 
Jag heter Lena Bergquist Fröjdö, är medlem i föreningen 
….och har en fråga. 
I söndagsmorse besökte jag naturreservatet Asköviken 
utanför Västerås. Det var tidigt på morgonen och det låg 
en tät dimma över hagarna. Jag reagerade för att dimman 
var något tätare på ett ställe, liksom i en ”cylinderform” 
som böjde av ett par meter upp. När jag tittade mig runt 
såg jag en annan ”pelare” som böjde av åt andra hållet, 
mot den första. Jag tog på mig solglasögonen, tänkte att 
det måste ha något med UV-ljus att göra och såg faktiskt 
pelarna tydligare. När jag gick mot ”dimpelaren” upplös-
tes den mer och mer.  

 
Men jag såg andra pelare längre bort som på 
samma sätt böjde av . 
Jag har aldrig sett något liknande och är förstås 
nyfiken på era tankar kring detta.  
Min idé är, att det är magnetisk strålning som drar 
till sig ”dimpartiklar” som redan reflekterar sollju-
set och blir synliga …..varför böjer de av? 
Vad är det för magnetfält (om det nu är det)? 
Jag blir jätteglad om någon tar sig tid att svara och 
ge sin syn på detta fenomen. 
Med varma vårhälsningar 
Lena 

HJÄLP 

 
 

Magnetfält ökar självmordsrisk 

I en artikel i tidningen Avisen uppger reportern NiMas 
Hedlund att antalet självmord är vanligare bland perso-
ner som regelbundet och långvarigt utsätts för elfält. I 
artikeln hänvisas till en amerikansk studie där det påstås 
att självmordsrisken ökar bland personer som ofta ut-
sätts för lågfrekventa elektromagnetiska fält. 
Studien uppges omfatta 139 000 tekniker som arbetat 

vid fem stora elbolag i USA mellan åren 1950 till 1986. 
6 000 tekniker specialstuderades. 536 av dessa uppges 
ha tagit livet av sig. Ju högre elfålt som teknikerna utsat-
te sig för, desto mer ökade självmordsfrekvensen, uppges 
i källorna. Störst be- 

 
tydelse hade elfältens styrka under det sista året före 

självmordet. 
Studien bekräftar en undersökning från 1979, då det vi-
sade sig att lågfrekventa magnetfält var högre än normalt 
på adresser där självmord inträffat. 
Forskare vid universitetet i Nordkarolina tror att elfälten 
påverkar vissa hormoner i människokroppen. Elfälten 
minskar haltema av melatonin, hormonet som påverkar 
den biologiska klockan och styr dygnsrytmen. Att depri-
merade personer ofta har en låg halt av melatonin kän-
ner medierna till sedan tidigare. 
Uppgifterna i Avisen bygger också på material som häm-
tats ur tidningen Ny Teknik. 

,,Ska man behöva oroa sig för det här också 

SaxatSaxat  

EGONS FONDEGONS FOND  
Du har väl observerat att vi har 
nya fondförvaltare! 
Reglerna för fonden är oförändra-
de – det är bara att komma med 
ansökningarna eller förslag till 
Kurt Davidsson. 
Stipendier  har av den gamla 

fondstyrelsen beviljats till: 
 
Tore Rosén                    
          1000:- 
Birger Nordberg             2095:- 
          se vidare sida 14 
Tore Roséns arbete kan följas på 

hans hemsida: 
http://home.bip.net/thorevera/ 
Birger Nordbergs och Roland 
Lans särtryck kan beställas från 
Birger  Tel. 021 – 14 70 23 
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Avstörning 
av Kajsa Hallberg 

Jag för min del har blivit mer och 
mer medveten om att inte avstö-
ra, då jag är övertygad om att git-
ternät och linjer tillhör helheten 
(skapelsen) och att det är livsvik-
tigt för vår planet och för allt som 
tillhör den att energierna flödar 
fritt och i sina rätta banor. 
 
En dag  juli månad 1999 kände 
jag mig totalt utslagen och kraftlös 
utan att vara sjuk. Samma sak 
upprepades efter några dagar och 
jag fick då en ingivelse att kolla 
Curry- och Hartmann- linjerna 
som då visade sig vara utsläckta. 
När näten kom tillbaka kom även 
välbefinnandet tillbaka. 
 
I november hände samma sak 

igen. Min energi och ork försvann 
och det visade sig även då att git-
ternäten var borta. Då kom jag på 
att kolla mitt eget och min makes 
kraftfält – auror – och till min för-
våning fann jag att även dessa var 
borta. 
När gitternäten kom tillbaka kom 
även våra auror tillbaka. I början 
av december upptäckte jag samma 
fenomen igen och jag började 
kontinuerligt att kolla näten. 
Dom fanns på plats kl. 10.00 men 
var sedan oftast borta. Detta hän-
de under de flesta dagarna i de-
cember och även under hela jul-
helgen. Senast – enligt vad jag ob-
serverat – upprepades detta lörda-
gen den 29 januari då jag helt 

plötsligt kände att min energi 
rann bort. Jag tog då till slagrutan 
och fann att näten var borta. 
Även den 30 januari var de borta. 
 
Min dotter och andra personer i 
min omgivning har känt på sam-
ma sätt och vid samma tidpunkter 
som jag. Även från södra och nor-
ra Sverige har det kommit telefon-
samtal om att näten varit borta 
och då jag kollat har det visat sig 
att de varit borta även hemma hos 
mig i Sundsvall. 
 
Jag anser detta vara mycket allvar-
ligt. Kan det möjligen vara så att i 
experimentellt syfte manipulation av 
näten sker? 
 
Kajsa Hallberg 

Jämför med referatet på sida 5, vad Arne Groth berättade om Curry– och Hartmannlinjer ! Dessa har blivit 
bredare och ”innehåller” ett annat band med lägre frekvens. Har ni gjort flera observationer blir jag glad om 
jag och Arne erhåller någon information. Det kanske finns något samband med ovanstående artikel. 
Red. 

Koppla av 
 
Ha en skön sommar 
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Ansökan 

 
Birger Nordberg: 
Medlemmar i Egons fond har tidi-
gare fått kopia på mitt material på 
temat “Trafik och hälsa“. En bok 
med supplement som fortlöpande 
byggs på med forskningsresultat 
liknande det som vi nu kan åstad-
komma vid årets samling vid Sät-
ra brunn. 
Mitt preliminära underlag för 
HSA-aktiviteterna i Sätra brunn 
bifogas tillsammans med reklam-
blad för mitt material tillgängligt 

vid Transportforum i Linköping i 
januari 2000. 
De som anmäler sig till den kurs, 
som jag är sammanhållande för, 
erbjuds att få köpa materialet till 
reducerat pris och jag föreslår me-
del från Egons fond genom styrel-
sens försorg utbetalas i form av ett 
exemplar av mitt material á 300 
kr inkluderat ovan nämnda kurs-
underlag. 
 

Till det tolv personer som ställer 
upp som försöksledare eller sekre-
terare under kursen:  
 

Forskningsredovisning från kur-
sens testavsnitt ges av mig. Jag 

tror att mina redovisningar får ef-
terföljare från dem som uppmunt-
ras med underlag för egna studier 
efter årets samling med forsk-
ningsinsats.  
12 x 300 kr gör 3.600 kr vilket jag 
gärna tar emot samt förutsätter 
att Sven Lind presenterar de tolv 
Egon fond stipendiaterna vid års-
mötet. 
Ser fram emot fondens beslut in-
för viktiga forskningsinsatser på 
temat “Slagruta och hälsa“ 
 

Vänligen  
Birger Nordberg 

Egons Fond 
av Egons fonds förvaltare 

 

Beslut 
 
Egons fondförvaltare: 
Åberopande bifogad promemoria 
av 2000-04-24 har undertecknade 
fondförvaltare beslutat utdela ett 

forskningsbidrag med 2.095 kr till 
Birger Nordberg med följande 
motivering: 
Birger Nordbergs mångåriga e n-
vist genomförda forskningsarb ete 
kring påverkan av olika jor dstrål-
ningsfenomen på vår hälsa gör 
honom till en värdig mott agare 

av medel ur Egons fond.  
 
 
 

Rosa Bååth  
Henrik Hammargren 

Ylva Cronstedt 
 

Promemoria 
 
Promemoria 2000 -04-24: Ansö-
kan från Birger Nordberg om 
medel ur Egons fond.  
Så som ansökan formulerats av-
ser den medel till 12 ej namngiv-
na personer och kan därför ej bi-
fallas. Jag har under hand talat 
med Birger Nordberg om detta 

och han är införstådd med detta. 
Vi kom överrens om att låta an-
sökan avse honom personligen 
utan att han behöver komplette-
ra den eller komma in med en 
ny. 
Ansökan avser ett forskningsbi-
drag med 3.600 kr.  
Enligt de regler som gäller för be-
viljande av forskningsbidrag och 

som fastställts av styrelsen  
1998-10-17 kan i år sammanlagt 
utbetalas 6.983 kr. Till en och 
samma medlem kan dock högst 
30% av detta belopp beviljas un-
der ett och samma år. Ansökan 
kan därför endast bifallas med 
2.095 kr. 
 

Rosa Bååth 
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 ANNONSER 
 

Visste ni att det var möjligt att annonsera i vår 
tidning. Inte?? Jo då, den möjligheten har fun-
nits länge men inte utnyttjats. 
Tanken är att det skall vara vårt ämnesområde 
närliggande annonser samt att dessa får omfat-
ta högst en halvsida. 
Här finns alltså möjligheten att annonsera om 
kurser, böcker, slagrutor och annat smått och 
gott (inte godis förståss om ni trodde det). 
Det goda med detta är att vi därigenom kanske 
kan förbättra även utseendet på vår tidning, jag 
tänker då exempelvis på lite färg och även  
bilder. 
  
Kostnaden: 
          1/2  sida  700:- 
          1/4  sida  350:- 
          1/8  sida  200:- 

 
7.-8. Okt. 2000 

 
10.-11 Feb. 2001 

 
24. Maj 2001 

I samband med års-
mötet 

Hör av dig i god tid, så är det lättare att  
svara på dina frågor eller att behandla  

något ärende. 



                                                                                                                                               

SLAGRUTAN  SLAGRUTAN  

 

Anmälningsblankett för höstmöte den 1-3 september 2000 SSF 
i Söderköping: 

 
Anmälan, som är bindande, sker till Karl Erik Johansson Ekängen, 614 92 Söderköping 

senast den 15 augusti. Deltagaregiften måste samtidigt insättas på Slagruteförbundets 

postgiro 47 28 95 –2. Ange ”Höstmöte Söderköping”  namn, samt fullständig post-

adress på inbetalningskortet samt vad du betalar för.  

Följande personer anmäles:   (ange fullständig adress och telefonnummer.) 

                                                
Önskas vegetarisk mat sätt ett kryss efter namnet. 
 
 
........................................................................................................... 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
  
Avgift för deltagande fredag  - söndag 1-3 sept. 2000                         500:- 

Logi i campingstuga.                         4 bäddar/rum.       80:-/natt       ......... 

Logi i stuga på campingområdet                -”-              100:-/natt       ......... 

Logi två nätter vid Dockans vandrarhem.  -”-              150:-/natt        ......... 

Logi i uthyrningsrum vid Slussen (tvåbädds rum)        195:-/natt       .........         

För den som önskar bo utan rumskamrat blir avgiften  250:-/natt        ......... 

Avgår för den som deltar f o m . lördag morgon 100:-                        ......... 

Summa att betala per person till postgiro 47 28 95 – 2.                      ......... 
 

Ev. övriga önskemål. (ex. allergikost)  

…………………………………………………………………………………………

. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


