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Redaktörens rader:

Återigen har det gått ett helt år med 4 nr av Slagrutan.
För att markera detta har jag klippt till med en ny färg på
framsidan - jag hoppas att du kan tycka om det, tanken är
nämligen den, att det skall bli en ny färg för varje årgång.

Ligger det då kanske även någon symbolik i den gröna
färgen jag har valt?? Det är ju hjärtchakrats färg och
hjärtchakrat förknippar jag med kärlek, omtanke, hjälp-
beredskap och kanske även uppoffring för någonting jag
tror på.
Jag tror på att Slagruteförbundet är ett bra forum för alla
som är intresserade av någon form av andlig utveckling,
vilket naturligtvis omfattar lite mer än enbart vattenådror,
Curry- och Hartmannlinjer. Dom flesta pratar idag bl. a.
om  healing av personer och miljö samt om personlig ut-
veckling.

Men det  som  är intressant är, att även i dessa samman-Men det  som  är intressant är, att även i dessa samman-
hang  är det just ett verktyg som slagrutan, pendelnhang  är det just ett verktyg som slagrutan, pendeln
eller varför inte ett vanligt fingertest som är ett hjälp-eller varför inte ett vanligt fingertest som är ett hjälp-
medel att driva utvecklingen framåt.medel att driva utvecklingen framåt.

Uppoffringen skulle kunna ligga i att fler av oss t.ex. är be-
redda att  ställa upp som indikerare för dom människor
som ber om hjälp som inte har lärt sig,
eller -  skicka någon beskrivning över vad du har upp-

   täckt när det gäller energier till Slagrutan?
-  kommentera artiklarna som finns?
-  bli kassör eller annan ledamot i vår förening?
-  sponsra vår verksamhet med pengar om du tycker
   att du inte har tid eller ork för aktiva handlingar?
-  värva någon mer medlem?
-  starta egna kurser på hemmaplan?
-  ta ansvar för ett höstmöte eller tom ett
  årsmöte?

Som du ser går det att räkna upp massor med punkter
som med en liten uppoffring eller med andra ord, ideellt
arbete, kan hjälpa till att  sprida hjärtats våglängd.

Hur brukar man säga?
Du får tredubbelt tillbaka av den villkorslösa kärlek du sän-
der ut själv!

Var och en kan göra någonting efter sin förmåga.

Med många hälsningar
er redaktör Rolf Heinemann
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Kallelse  till  Årsmöte

Härmed kallar styrelsen Dig till SSF´s  årsmöte på
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping

under dagarna 29. maj tom 1. juni

Ur det preliminära programmet:

Lars Bägerfelt kommer att prata om Astronomi
och geometri kring gånggrifter.  Han kommer med
nya rön och infallsvinklar sedan han var med vid ett
höstmöte i Axvalla för några år sedan.

Curt Hallberg har mycket att berätta om
Schauberger´s  vattenexperiment och kommer
kanske även att visa någon av hans filmer. Helt klart
är dock att han kommer att ha med sig något
experiment så att alla har möjlighet att känna vad
som händer när vattnet sätts i rörelse.

Arne Groth hommer att berätta mer om jordens
    chakrapunkter

Ulf Brånell - känd som ”Kloka Gubben” - kommer
att berätta om mysterier på andra  platser än i
Falbygden.

Kurser:
nybörjarkurs söka vatten
symboler tai chi
feng shui kinesiologi
naturmedel på 2000 talet
kurs för erfarna slagrutegångare

Förutom styrelseledamöter kommer även Lilian
Carlsson, Kent Ljungvall, Olle Johansson och Ulf
Brånell att medverka

Övningsstationer utomhus:
Troligtvis ordnas detta någon kväll

solkors 6 - kant fönster
orienteringsstenar signallinjer

Tid för korta inlägg av medlemmarna:
Obs. att Du måste anmäla detta i förväg till
möteskommiten !

ÅRSMÖTET
2003 - 05 - 31

Kl. 13.00

Sedvanliga förhandlingar enligt stadgarna

Observera att ett särskilt utskick med kallelse, alla
årsmöteshandlingarna och program, priser och anmäl-
ningsblankett kommer att skickas till dig.

Som du ser kan det bli väldigt givande även för dina bekanta
som du kan ta med till träffen.

Alla är varmt välkomna till ett par dagar
med likasinnade

Uppmärksamma läsare har säkert observerat att vår under
förra årsmötet valda kassör har avsagt sig uppdraget
under hösten och att ordföranden därför har övertagit
arbetet att samtidigt vara kassör fram till årsmötet.

Vi behöver således en ansvarskännade, duktig och
nästan ideellt arbetande kassör till kommande period
av 2 år.

Valberedningens ordförande:
Benny Karlsson  tel. 0325 - 760 14

Kontakt med årsmöteskommiten:
Anita Elmerfeldt  tel. 0321 - 144 25

Glöm inte att värva medlemmar
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Till Minne av Bertil Nygård

En tråkig nyhet - vår vän Bertil Nygård har avlidit.

Bertil var mycket omtyckt av SSF-are och andra han träffade. Det viktigaste med Bertil var att
han var så otroligt snäll och hjälpsam om någon hade problem.
Hur många har inte berättat om, att han inte kunde låta bli att hjälpa den som kände sig det
minsta dålig på något sätt eller frågade om något. Glatt och kärleksfullt försökte han göra allt
han kunde. Likadant har det fortsatt ända till slutet i Västerås. Han var mer medial än många
anade.

Bertil var född 1928 06 12 och avled söndagen den 15 december 2002.
1991 blev han medlem i Svenska Slagruteförbundet och har sedan dess varit en flitig besökare på
Slagruteförburndets möten. Han var även med och arrangerade årsmötet i Västerås 1995.

Bertil är uppfinnaren bakom BIOS-brickan, som hjälpt så många. Han var väl medveten om att
inget alltid hjälper alla, men var ibland lite ledsen på folk som inte brydde sig om att kolla upp
hur den skulle placeras och hur man kunde följa upp resultatet. Bertil propagerade för att man
med hjälp av kinesiologi = muskeltest (precis som många slagrutemän i USA, kinesiologins hem-
land) skulle öka säkerheten med sina slagrutesvar och dubbelkolla och följa upp med muskeltest.
Bertil tog ju även fram testfjädern, en billig variant av de modeller som kostade 4-siffrigt. Källan
var de amerianska oljeletarnas ”bobber”. Bertil använde sig själv av fingertest, en
kinesiologivariant, där man inte behöver något instrument. Bertil såg  naturväsen och hade kon-
takter med dem.

Bertil var i forskargruppen BIOFYSEN den drivande kraften. Tillsammans med Birger Nord-
berg, Per-Uno Fransson  försökte man att med olika metoder få vetenskapen att bli lite intresse-
rade av jordstrålningsfenomenet  -  under långa perioder var även Rune Dunér, Rosa Bååth , plus
många andra med.

Vi saknar en god vän!
SSF - Styrelsen

Livets växlingarLivets växlingar
Hjälp mig att ta emot livets ofrånkomliga växlingar,Hjälp mig att ta emot livets ofrånkomliga växlingar,
så som jag tar emot solsken och regn, dag och natt.så som jag tar emot solsken och regn, dag och natt.
Låt mig lungt acceptera erfarenhetenLåt mig lungt acceptera erfarenheten
att jag inte är världens centrum,att jag inte är världens centrum,
utan en bland många, ett av de tusentals vetekornutan en bland många, ett av de tusentals vetekorn
som skall falla i jorden och dö.som skall falla i jorden och dö.
Du ensam vet när tiden för skörd är inne.Du ensam vet när tiden för skörd är inne.
Låt min uppgift då vara fullgjord.Låt min uppgift då vara fullgjord.
O Gud, välsigna mig så att mitt liv bär frukt.O Gud, välsigna mig så att mitt liv bär frukt.
Dig vare ära i evighet.Dig vare ära i evighet.

efter Gustaf Wingrenefter Gustaf Wingren
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Hej Rolf!

Nu måste jag skriva några rader för jag har lite annan syn på
vissa saker. Först vill jag tacka för en bra sammansatt tidning
med ett brett spektra inom ”pekarområdet”. Många gånger
har jag tänkt att man skulle skriva och uppmuntra det som
görs, men så faller det ut i sanden tyvärr.
Det som jag reagerar på är notisen från Owe Sandström, sid
14 senaste tidningen. Hans påstående om vad man bygger
sina uttalanden ifrån skulle få ett större gehör om man hade
en underskrift.
1. Väljer vi inte själva vad vi ska tro på?
2. Man kan ju kolla sanningshalten med sina pekare, t.ex.

Nu till det så kallade Farmorsuppropet. Jag tyckte att detta
var något bland det bästa som skrivits i tidningen! När det
gäller micrad mat så kan jag hänvisa till ett föredrag som
jag var på nov. 1999. Det var ett föredrag av Brian
Corcoran (han finns på nätet för den som vill ha
mer upplysning) Han är utbildad fysiker och
naturläkare. På detta föredrag sa han
att man kan mäta olika bitar i blo-
det efter en måltid och om man ätit
micrad mat så uppvisar vissa bitar i
blodet samma symtom som en cancer-
sjuk person har. Detta kommer att efter
ett tag klinga av och blodet återtar sin nor-
mala struktur. Men bara detta tycker jag är nog så
allarmerande! När det gäller socker sa han att sockret bryts
ner i alkoholer och cellen tar då upp tungmetaller vilket gör
att cellen ändrar sin funktion. Vi bör alltså inte äta socker.
Detta var lite om vad jag lärt mig på denna föreläsning. Om
det finns intresse för en föreläsning med Brian Corcoran så
kan jag förmedla telefonnummer eller mailadress.

Så vill jag bara säga att även artikeln på sidan 10 och 11
handlar om strålning. Varför skulle mobiltelefoner vara farli-
gare än micrad mat?
Efter föredraget så flyttade jag ut min micro ifrån köket och
använder den mycket sparsamt, kanske bara 1 gång var 14
dag.

Du får gärna använda vad du vill av det jag skrivit, om det
kan vara av intresse för övriga medlemmar. Undrar du något
så hör av dig. Än en gång tack för en bra tidning och god
fortsättning på det nya året.

Gunilla Ahlin, Täppgatan 19, 79332 Leksand
0247-34815
ahlin@swipnet.se

DEBATT

FARMORSUPPROPET
ÄN  EN  GÅNG

De dolda riskerna med mikrovågsmatlagning
Nyligen gjord forskning visar att mat som tillagas i mikro-
vågsugn utsätts för allvarliga molekylära skador. När maten
f ö r t ä r s orsakar den onormala förändringar i män-
n i s - kans blod- och immunsystem. Det är inte

särskilt förvånande att allmänheten har
undanhållits detaljer angående dessa

betydande hälsorisker.

Hej Rolf!
Här kommer en översättning av NEXUS-artikeln om faran
med mikrovågsmat. ”Kloka gubben”, Ulf Brånell kommer
att publicera artikeln i SIEM:s månadsmagasin på nätet vad
det lider. Han har även kollat texten i min översättning.
Som du kan se av texten behöver du inte skämmas för det du
skrev i bladet.

Red.: Tack för dina trevliga rader, Perttu. Tyvärr kan jag inte
ta in hela artikeln, varför jag valde att enbart citera några
enstaka klipp. Det kan ge en något felaktig bild, men det
skall dock visa att mer underlag finns bl.a. på Internet. Önskar
någon ha hela artikeln, så hör av dig.

Hans Hertel är den förste veten-
skapsman som tänkt ut och genomfört

en kvalitetsun-dersökning av effekterna hos
mikrade näringsämnen på människors blod och fy-

siologi. Den här lilla, men väl kontrollerade undersök-
ningen, pekar klart på en degenerativ kraft hos mikrovåg-

sugnar och födan som produceras i dem. Slutsatsen var klar:
mikrovågstillagning förändrade näringsämnena så att föränd-
ringar ägde rum i deltagarnas blod; och det var inte hälso-
samma förändringar, utan förändringar som kunde orsaka
försämringar i de mänskliga systemen.

Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur angående de
riskfyllda effekterna av direkt mikrovågsstrålning på levande
system, fortsatte Hertel. Det är därför häpnadsväckande att
inse hur lite man har ansträngt sig för att ersätta denna
skadliga mikrovågsteknik med en teknologi mer i samklang
med naturen.

Tekniskt producerade mikrovågor baseras på växelströms-
principen. Atomer, molekyler och celler som träffas av denna
hårda elektromagnetiska strålning, tvingas att växla polaritet
mellan 1 - 100 miljoner gånger i sekunden. Det finna inga
atomer, molekyler eller celler inom något organiskt system
som förmår att stå emot en sådan våldsam, destruktiv kraft
under någon längre tidsperiod, inte ens inom den låga energi-
området av milliwatt.

Perttu Kortelainen
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ur tidningen
NÄRINGSRÅD OCH NÄRINGSRÖN   2001:6(4):SIDA 14,15 OCH 16.

 Författare: Martin Frid,
skribent och debattör,

Sveriges Konsumenter i Samverkan.

FEM  MYTER  OM  TILLSATSERNA
I  MATEN

Den moderna, storskaliga livsmedel-
industrien skulle inte vara möjlig utan
de hundratals kemiska tillsatser som
får ingå i vanlig mat. Enligt lagen skall
det finnas tydlig varubeskrivning och
innehållsförteckning på alla för-
packade varor.
Det är ett krav bl.a. för att allergiker ska
kunna undvika råvaror de inte tål. 320
E-nummer kan tolkas med hjälp av den
”nyckel” som Livsmedelsverket ger ut,
men  den säger inte mycket om riskerna
med de olika ämnena. Dessutom finns
över 2500 aromämnen på marknaden.
Konsumenterna ställs inför en rad myter
när det gäller tillsatser. Sveriges Konsu-
menter i Samverkan har granskat fem av
de vanligaste myterna. Vi ifrågasätter
varför så många kemiska tillsatser an-
vänds i maten. I vems intresse manipu-
leras vår mat?

Myt nr. 1:
Tillsatserna är ofarliga
Expertutlåtanden om kemiska tillsatser
urartar ofta i ett cyniskt ordkrig om hur
ofarliga de syntetiska ämnena är, sär-
skilt jämfört med naturliga gifter eller
andra faror, t.ex. bilåkning eller flygre-
sor. Att jämföra helt orelaterade risker
är ett knep som lärs ut av konsulter. Risk-
analys som begrepp har fått stor sprid-
ning inom livsmedelsindustrin. Från
konsumenthåll arbetar vi för att försik-
tighetsprincipen ska accepteras interna-
tionellt som en del av riskanalysen. Ett
exempel på hur man kan väga fördelar
mot nackdelar är nitrit (E 249, E 250)
och nitrat (E 251, E 252), som inte är
tillåtet i Danmark, men som får använ-
das i Sverige, t.ex. i korv. Danska myn-
digheter baserar sitt förbud på att ni-
trat/nitrit kan omvandlas till cancer-
framkallande ämnen som kallas nitros-

aminer. Danmarks försök att behålla sitt
förbud mot nitrit har kritiserats av EU-
kommissionens experter. I Sverige de-
batterades nitrit på 1970-talet, främst
av Björn Gillberg. Eftersom nitrit är ett
effektivt konserveringsmedel har indu-
strin haft mycket att vinna på att fort-
sätta använda det i många  varor.
Nyare tillsatser har också fått stark
kritik.Butylhydroxianisol (E 320) och
Butylhydroxitoluen (E 321) är två
antioxidationsmedel som står på listan
över möjliga cancerframkallande äm-
nen, enl. Världshälsoorganisationens
cancerforskningsorgan.

Azofärgerna är ett annat exempel. I livs-
medel var de förbjudna i Sverige men
tack vare EU-inträdet 1995 tvingades
Sverige att acceptera import av varor
med dessa färgämnen, trots att de kan
förvärra allergi-reaktioner  hos många.
EUs experter menade att det saknas till-
räckliga bevis för att förbjuda dem. Sve-
riges Konsumenter i Samverkan drev
dock igenom att de svenska företagen
inte ska använda azofärger. En under-
sökning 1998 visade att otillåtna färg-
ämnen fanns i 11% av det godis som gick
att köpa i vanliga butiker. Vid en ny un-
dersökning som publicerades av Livs-

Red.:
Tyvärr hade Cindy inte erhållit min för-
frågan om vilka alternativa källor som
finns, vilket förklarar att något bra svar
inte har kunnat lämnas tidigare.
Som svar på min artikel i förra num-
ret skrev hon följande:

Farmorsupproret är ett personligt
brev som någon har skrivit för att
väcka reaktioner bland människor, så
de börjar att tänka själva och sluta
tro på att allt som myndigheter säger
är bra för oss verkligen är så bra, utan
att kritiskt granska detta.
Under föreläsningen beskrev jag att
jag fått utskicket i min e-mail box och
att skriften saknar underskrift och käl-
lor. Jag vet alltså inte själv vem som
är författare till detta, vilket jag tyd-
ligt framförde på föreläsningen.
Vi diskuterade även varför en person
kanske inte vill signera ett brev med
sitt namn. Detta förekommer ju varje
dag i dagspressens insändar- sidor.
Vad händer med personer som vill gå
emot de stora makterna och informera
människor om saker som antagligen
påverkar människors levnadssätt samt
stora företags ekonomi?
Jag gick  igenom punkt för punkt i do-
kumentet och kommenterade saker jag
personligen ansåg ”felformulerat”,
för och nackdelar, sant och/eller falskt
samt vad jag själv kände till för alter-
nativa källor.
M V H Cindy Stoa Vadeborn.

Red.:
Jag har ytterliggare erhållit en artikel
som jag trots dess längd inte vill
undanhålla Er, som än en gång tar
upp vad som har skrivits i Farmors-
uppropet.
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Myt nr. 3:
Tillsatserna behövs
Många ingredienser och tillsatser är inte
nödvändiga. I korv tillsätts vatten-
bindande fibrer för att produkten skall
bli billigare. Bröd innehåller ofta extra
gluten som också ger ökad volym med
mindre mängd riktigt mjöl. För att brö-

det skall ”kännas” som bröd tillsätts
dessutom amylas och konsistensgivare.
På detta sätt blir varorna prismässigt
intressanta. Producenterna kan ta
marknadsandelar från sin konkurrenter.
Det är inte med omtanke om oss som
ska betala maten och äta den. I stället
för extra fibrer i korven kan man ju äta
en rejäl skiva grovbröd!
Många har helt slutat med kött efter-
som det är så svårt att hitta rena råva-
ror som inte har behandlats på olika
sätt. I kött hittar man rester av allt från
antibiotika till bly, kadmium, PCB och

FEM  MYTER  OM  TILLSATSERNA
I  MATEN

Ordvalet (”berikning”) avslöjar mycket
om det mygel som ligger bakom lanse-
ringen av trendiga varugrupper. Vi har
särskilt betonat att konsumenterna inte
ser fördelar med tillsättning av vitami-
ner och mineraler eftersom effekten kan
bli sämre än om de förvarats för sig i
tättslutande förpackning – en oxide-
ringseffekt kan inte uteslutas. En term
vi inte gillar är ”Funktional Foods”
som på svenska ska kallas ”mervärdes-
mat”. Det är inget vi konsumenter egent-
ligen har behov av. Däremot vill indu-
strin hemskt gärna ta fram nya livsmedel
som de kan ta patent på och tjäna mer
på. Som konsu-mentorganisation har vi
infört begreppet ”mindervärdesmat” för
att få företagen att förstå att vi synat
bluffen t.ex. när det gäller chips och
snabbmat med tomma kalorier! Vi öns-
kar att hela detta tankesätt med ”nyt-
tiga” tillsatser i vår mat avvisas. Låt
oss få ha maten i fred!

Myt nr. 4:
Tillsatserna minskar
Till och med i en del ekologiska livs-
medel får en rad tillsatser användas, och
listan blir allt längre. Men framförallt
är det den moderna industrimaten som
innehåller tillsatser för att kunna trans-
porteras och lagras. Dessutom används

Myt nr. 2:
Tillsatserna är noga testade
Kemiska tillsatser är i allmänhet farliga.
Genom djurförsök ges t.ex. möss höga
doser för att utröna den dödliga dosen
på 50%av försöksdjuren. Denna dos
kallas i branschen LD50 (Lethal Dose
50). Kritik har riktats mot LD50-meto-
den, bland annat för att den inte ger
information om korsreaktioner, hur olika
tillsatser samverkar, eller hur barn och
andra grupper kan drabbas. Trots detta
beslutar forskare vid internationella
expertmöten vilken mängd som skall
kunna anses vara säker vid normal an-
vändning. Expertmöten sker både i EUs
regi och i en FN-kommitte under Codex
Alimentarius  som kallas JECFA (Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives). Forskningen som ligger till
grund för besluten görs dock av företa-
gen själva. Det kan vara mycket svårt
att avgöra om djurstudierna är trovär-
diga eller ej. Frågan om tillsatserna är
ofarliga eller ej blir en återvändsgränd
om man vill ta reda på fakta eftersom
olika studier visar på helt olika resul-
tat.
Syntetiska sötningsmedel, t.ex.
acesulfam (E 950), aspartam (E 951)
och cyklamater (E 952) är särskilt ris-
kabla. Av de fem studier som JECFA
baserade sitt beslut på angående
aspartam 1981 kom två från företaget

medelverket i våras hittades azofärgerna
i 14% av godis, läsk och snacks. (Se lis-
tan i slutet av artikeln för azofärgernas
E-nummer – ta med den till din butik
och bidra till att få bort azofärgerna).
Även läkemedel kan innehålla azofärger,
t.ex. azorubin (E 122) eller para-orange
(E 110). Enligt Patient-FASS är det väl-
känt att färgamnen och konserverings-
medel, inkl. antioxidander ger allergiska
reaktioner (klåda, utslag, snuva) hos
individer som är överkänsliga för äm-
net i fråga. Ändå är det tillåtet att an-
vända dessa farliga ämnen i läkemedel.

Ajinomoto och tre från företaget
G.D.Searle. Bägge företagen tillverkade
aspartam, som blev en storsäljare och
ingår i allt från Coca Cola light till glass
och godis, ja tom. i läkemedel. Ingen av
de fem studierna var publicerade i nå-
gon vetenskaplig tidskrift och kan inte
automatiskt anses vara trovärdiga. Alla
70 som tyska kemijätten Hoechst läm-
nade in till JECFA 1991 angående
acesulfam var opublicerade och har inte
grankats enligt vanliga vetenskapliga
rutiner. Värt att notera är att svenska
myndigheter aldrig gjort några egna,
oberoende studier på dessa utländska
sötningsmedel.

DDT. Även om svensk mat ligger bra
till så visar alla undersökningar att det
finns mer giftrester i importerat kött.
Nya Zealand motsatte sig nyligen hårda
internationella Codexregler för rester av
DDT i fårkött. EU ville bara acceptera
1 mg per kg medan Nya Zealand ansåg
att 5 mg borde vara acceptabelt för att
rädda deras fårköttexport.
En ny trend är ”berikning” av livsmedel
med olika vitaminer och mineraler. Det
kan verkligen diskuteras om apelsinjuice
ska ”berikas” med t.ex. kalcium - Sve-
riges Konsumenter i Samverkan har i
remissvar gjort en rad invändningar
mot detta slags sammanblandning av
näringsämnen som vi föredrar att kalla
”tillsättning”.



Sid  9

ÅRG. 22 NR. 29SLAGRUTANSLAGRUTAN

Hela tanken bakom margarin är att
framställa en smörliknande imitation,
där egenskaperna är helt andra än egen-
skaperna hos de ursprungliga råva-
rorna. Antag att vi skall göra margarin
av rapsolja. Rapsoljan är gulgrön, har
karaktäristisk smak och lukt samt är fly-
tande. Om man skall göra margarin av

detta måste färgen ändras , smaken änd-
ras, lukten ändras samt konsistensen
ändras. Detta låter sig inte göras utan
en omfattande kemisk bearbetning av de
ursprungliga råvarorna.
Ett vanligt lösningsmedel för att extra-
hera oljan ur frön är extraktionsbensin
eller hexan. Senare i processen försö-
ker man minska halten av extraktions-
bensin i det färdiga livsmedlet, men det
finns alltid en gräns där man måste
stanna av tekniska och ekonomiska skäl.
Därför har myndigheterna tvingats in-
föra ett gränsvärde för dessa skadliga
lösningsmedelsrester. I Sverige får det
finnas 1 mg hexan per kilo matolja eller
margarin enligt Livsmedelsverket.
Industriell hantering av sojabönor inne-
fattar ofta användning av lösnings-
medlet hexan. I detta fall kommer även
de olika sojaprodukterna att innehålla
rester av extraktionsbensin. Avfettade

FEM  MYTER  OM  TILLSATSERNA
I  MATEN

retag inte använder nickel borde det stå
på alla importerade livsmedelfetter om
de kommit i kontakt med nickel.
Konsumenter har rätt att kräva infor-
mation om de livsmedel vi köper och
äter. Systemet med E-nummer är bra.
Dock har det utnyttjats av industrien för
att introducera allt fler aromer som kan
medföra risker, särskilt för allergiker
och barn. Många onödiga tillsatser
borde inte användas.
Oberoende toxikologiska studier vore
önskvärda men frågan är om skatte-
betalarna egentligen vill vara med och
bekosta att myndigheterna gör jobbet:
om det innebär fler plågsamma djur-
försök är det bättre att sluta använda
tveksamma ämnen. Internationellt
regelarbete inom EU och Codex måste
ta hänsyn till försiktighetsprincipen.
Reklamen måste ses över så att kon-
sumenterna inte luras när det gäller
livsmedel med farliga syntetiska kemi-
kalier.
På vår hemsida på Internet  finns mer
information och faktablad t.ex. om
margariner och sötningsmedel.

(www.konsumentsamverkan.se)

Hård kritik
En tillsats som kritiserats hårt sedan
1960-talet är MSG eller glutamat (E 620
– E 624) som man vet kan orsaka hu-
vudverk och yrsel. I kinarestauranger på
andra håll i världen finns skyltar där
seriösa kockar talar om att de inte an-
vänder denna ”smakförstärkare” som i
stället dövar smaklökarna och anses
vara smått beroendeframkallande.
Mycket riktigt ingår glutamat i många
pulversoppor och grillkryddor. Pro-
teinhydrolysat är en annan  grupp smak-
ämnen med hög halt av aminosyror som
ingår i buljong som ska ”framhäva” den
naturliga smaken. Råvaror till dessa äm-
nen kan t.ex vara potatisskal och annat
avskräde som sönderdelas under högt
tryck av vatten. Glutamat ska inte an-
vändas i barnmat. Även sötnigsmedel är
förbjudna i livsmedel avsedda för tre år
eller yngre. Det anser Sveriges Konsu-
menter i Samverkan bör stå tydligt på
alla light-produkter.

Myt nr. 5:
Tillsatser finns inte i slutpro-
dukten
Margarin är ett exempel på en industri-
produkt som inte skulle gå att tillverka
utan tillsatser och kemiska ämnen.

Ändå marknadsförs margariner på ett
systematiskt sätt, särskilt på TV. som

allt fler nya kemiska ämnen allt efter-
som de uppfinns och lanseras. Glass till-
verkas numera med billig skummjölk och
förtjockningsmedel och konsistensgivare
för att man ska slippa använda grädde,
som är dyrt. Choklad av hög kvalitet be-
höver inte innehålla sojalecitin
(E 322), ett vanligt förtjockningsmedel
som många är allergiska mot och som
kan komma från genmanipulerade soja-
bönor. Koffein är ett gift som nu tillsätts
så kallade energidrycker med ålders-
gräns för att skydda små barn. Nata-
mycin (E 235) är ett antibiotikum som
inte borde användas som konserverings-
ämne i ost. Kryddor måste inte innehålla
klumpförebyggande medel, t.ex. kalci-
umkarbonat (E 501) om de är ordent-
ligt torkade och förvaras i burk med tät-
tslutande lock. Trött på alla tillsatser?
Odla kryddor själv och plocka färska
blad av basilika, persilja osv. hemma i
köket!

naturliga. Bregottfabriken med gulliga
kossor på en äng är bara ett exempel.
Namnet Flora är inte valt av en slump.

sojaprodukter ”som saluhålls till enskild
konsumtion” får innehålla upp till 30
mg extraktionsbensin (hexan) per kilo.
Det är en förhållandevis hög halt. Det
är oklart om detta gränsvärde gäller
sojabiffar, livsmedel innehållande soja-
lecitin osv. I vilket fall så innehåller
margarin ofta sojalecitin som då också
kan bidraga till hexan. Sojalecitin finns
även i en lång rad andra produkter, t.ex.
choklad och bakverk.
Ett sätt att omforma flytande fetter till
fasta är att härda dem. Man leder in det
flytande fettet i en härdningsreaktor till-
sammans med väte och nickelspån.
Nickel fungerar här som katalysator.
Dessa fetter kallas även för transfetter.
Efter härdningsprocessen avskiljs
nickelspånen och efter en sista filtrering
minskas nickelhalten i oljan, men en li-
ten rest finns kvar. Även om svenska fö-
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Flera Höjdpunkter på Stjärnhimlen under År 2003
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MÅNFASER  ÄN  EN  GÅNG

Red.:
Tack Erik Welamsson som gjorde mig uppmärksam på att
dom av mig angivna måntiderna inte stämde överens med
dom i Svensk Almanacka angivna tiderna.
Ja, sådär kan det gå när man tar tiderna ur ett engelskt
program och inte tänker på att det gäller för en London-
horisont.
Här kommer nu dom ”rätta” tiderna som jag har hämtat på
Internet http://hem.passagen.se/pausch/2003/diary.html.
Där finns dessutom ytterliggare en uppgift som borde vara
interessant för oss slagrutegängare - nämligen månens av-
stånd till jorden.
Är linjerna möjligtvis bredare/smalare eller starkare/sva-
gare beroende på olika avstånd till jorden??
Jag tror att vi skulle kunna lösa den frågan om vi kollade,
nu när vi har rätta tiderna efter Stockholms-horisonten.
Alla tider är normaltid! Under sommartiden april tom.
oktober  mäste du således räkna  (+) 1 timma.

Erik uppger dessutom att Currylinjerna försvinner mellan 10
till 17 minuter efter fullmåne och är då borta 10 till 15 minu-
ter. Det har jag inte hört talas om tidigare, varför jag hoppas
att några fler ställer upp för att verifiera detta.
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Bengans fältsystem i praktiska studier

Alla känner till ett äpples form och konsistens, men att det i och runt detta kunde finnas en magnetisk orientering, är
något vi inte funnit omskrivet i litteraturen. Mätningar på ett äpple visar 6 fält på varje sida om kärnhuset, så helt
klart finns där en orientering. I fotobild 5 har markerats det sfäriska fältet kring ett äpple. Det blir 6 barriärer,
”tårtbitar”, och 6 fält i varje barriär, vilket innebär totalt 12 fält, samma som går att registrera vid mätningar
utanför kroppen. Detta synes vara den vanligaste uppbyggnaden inom den biologiska världen. I den tredje dimensio-
nen bildas en sfär. Den blir som en stor genomskinlig såpbubbla. Ytterst uppträder ett resonansskikt, vilket kan
uppfattas som ett område med tätare linjer och försett med barriärer riktade in mot centrum.

Tolkningen av detta fenomen är, att naturen förutom att bilda sfärer också har ett system för att balansera sfärens
volym. Beträffande fältet utanför äpplet så verkar det i sin uppbyggnad vara en spegling av det inre fältet. I äpple-
kärnorna registreras med magnetfältstest en nordpol och en sydpol, men äpplet totalt visar ingen magnetisk polaritet.

Bengans Fältsystem
fortsättningen

Och som nämnts i förordet så surrar tankarna kring
ett samband mellan barriärerna och atomens upp-
byggnad med protoner, elektroner och neutroner,
som representerar respektive fält. Och fälten i
barriärerna är hela tiden desamma i antal. Så om
det registrerats t ex 6 fält på en sida i en barriär,
så är det alltid motsvarande på nästa sida och i
nästa barriär. Där förekommer inte 5 eller 7 utan
hela tiden 6. Vi konstaterar under mätningarna,
att naturen inte tycks räkna fel.

Fotobild 6 visar hur ett äpple och ett päron käm-
par om utrymme för sina fält. Päronet uppvisar 8
barriärer och äpplet 6. Bilderna visar tydligt na-
turens strävan att bilda fältsystem och hur även
frukterna kämpar om utrymmet. Mätningar i Ben-
gans Fältsystem visar att där öppnar sig ”en ny
värld” och vi vill med bestämdhet hävda, att där
finns det mycket information att hämta för forsk-
ningen.

Fältsystemet består hela tiden av ett antal sam-
verkande barriärer, spolar, vilka strävar efter att
bilda en sfär, ett eget energifält, t ex kroppens
energifält, auran, och i luften bl. a. i
Hartmannfälten, omkring stenar, metaller o s v.
Energifälten visar också på en kraftig påverkan
från månen, vad avser Hartmannfälten, och då
man vet att gravitationen förändras vid nymåne
respektive fullmåne, styrks hypo-
tesen om samband mellan Hartmannfälten och
gravitationen

Fotobild 5:
Det sfäriska fältet
kring ett äpple

Fotobild 6:
Repellerande krafter
mellan ä
pplets och
päronets fält
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Vid mätningar har vi också registrerat, att fälten pulserar i låga frekvenser med tidsintervall på 2, 4, 8, 15 och 30
sekunder, hela tiden en fördubbling där olika fält har olika pulsfrekvenser. Ett frekvensområde som vetenskapen i stort
sett glömt bort. Kanske beroende på att bra mätutrustning saknas för dessa lågfrekventa fält. I atmosfären finns det
tydligen inbyggt en tidsfaktor, kanske är det en ”kosmisk klocka”. Det är troligen i atmosfären forskarna kring biolo-
giska klockor skall söka information, för att få en klar bild av klockmekanismen, som kommer att beröras längre fram
i boken.

Mätresultaten för Hartmannfälten styrker vår hypotes, om att fältsystemen i atmosfären skulle kunna skapa det jord-
magnetiska fältet. Ett kosmiskt, magnetiskt flöde som skapar ”bubblor” kring planeterna inklusive jorden, det jord-
magnetiska fältet. Och beroende på materialet hos planeterna varierar delningar och fältstorlekar (på jorden dominerar
saltvattnet med 12 delningar).

3. En vetenskaplig syn på fältens orientering i atmosfären

Albert Einstein hade vid ett tillfälle en diskussion med Nils Bohr, den danske fysikern och grundaren av ”den Köpenhamn-
ska kvantteoriskolan”. Det gällde elektronernas egenskaper och kvantteorins förträfflighet, som Einstein var mycket tvek-
sam till. Och från detta tillfälle lämnade han efter sig ett berömt citat ”Gud kastar inte tärning”. Med detta avsåg han att
det kaos i atmosfären, som den vetenskapliga världen i stor utsträckning arbetar efter, den kan inte vara riktig. Främst med
tanke på den precision, balans och skönhet, som råder inom den biologiska världen. Den som studerar naturen finner att de
grundläggande dragen är harmoni, enkelhet och symmetri. Naturen är ju känd för en mycket stor lagbundenhet, så varför
skulle den utelämna den biologiska världen.
Vår uppfattning är att Niels Bohr och hans forskarkollegor, vilka införde kvantteorin hade lite för bråttom. De missade
orienteringen i det jord magnetiska fältet. Och mellan raderna tycker vi oss tolka en viss tveksamhet även hos Bohr, när han
skrev: Den som inte blir illa berörd av kvantteorin har inte förstått den.

Tidigare dominerade synen på atomernas beteende av en syn, att atomerna var ett planetsystem i miniatyr och väl
definierat. Så kom kvantteorin med obestämbarhet i mikrokosmos, vilket innebar mer eller mindre kaos, roulettens
regler. Våra mätresultat i det jordmagnetiska fältet med en orientering nord-syd, verkar på oss vara mycket mer
sannolika än vetenskapens kaosuppfattning. T ex kompassnålen som ställer in sig med stor precision, skulle den
känna av punkterna i nord- och sydpol på flera hundra mils avstånd. På oss verkar de uppmätta resultaten med
orienterade fältlinjer mycket mer logiska.

Om precisionen i atmosfären har också en sentida forskare Jim E Lovelock skrivit om ett uppdrag han hade. Det
gällde att  undersöka de globala konsekvenserna av luftföroreningar och han fann en mycket stabil
självregleringsmekanism hos jordens biosfär. För studien skapades datamodeller, där de viktigaste egenskaperna för
biosfärens uppbyggnad fanns med, såsom förekomsten av ozon, salthalten i havsvatten, solens ljusstyrka o s v. Han
undersökte så förändringar hos jorden lång tid tillbaka och fann, att drastiska förändringar i atmosfärens
sammansättning hade förekommit, men systemet hade, bortsett från några istider, lyckats hålla miljön på jorden
beboelig. De viktiga oceanerna hade varken frusit till eller förångats. Resultatet av undersökningen blev, att jorden
inom vissa gränser hade ett självreglerande system, som tålde stora störningar.

När vi i litteraturen sökt samband med våra mätresultat, så har vi i boken Kaos av James Gleick funnit, att man vid
studier av övergångar från periodiskt till kaotiskt tillstånd observerat periodfördubblingar motsvarande våra
mätobservationer, vilket kan tyda på pulseringar i atmosfären. Även i beskrivning av icke linjära ekvationer, där man
funnit ett mycket välorienterat mönster, ser vi samband med framtagna mätresultat.

I samma bok nämns, med tanke på forskningen, flera vetenskapsmän t ex J W Goethe, som ansåg fysikerna var för
mycket koncentrerade på statiska fenomen. En experimentator vid namn Theodor Schwenk studerade vatten och fann
sekundära strömmar inuti strömmarna, vilket påminner om Hartmannfältens uppbyggnad.

Bengans Fältsystem
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ÖREBRO
SLOTT

Här har du som besöker Örebro ett underbart tillfälle att
följa med en av slottets guider för att höra mer om både
slottets tillkomst, dess innevånare och dåtida levnadssätt.
Men framför allt att höra om hur olika personer har blivit
varse både andar, väktare och gengångare.
Det är Runar Nyängen som på ett trevligt sätt berättar vad

andra har talat om för honom och även det han själv har
upplevt. Dessutom har han studerat historieböckerna noga och
kan berätta många intressanta saker - inte enbart om
Arbogaölet.
Här får ni höra om Birger Jarl, Magnus Eriksson,
Gustav Vasa, Erik Engelbrekt, Magnus Bengtsson, Cajsa Varg,
Arbogaölet, Riksdagar, Lassemaja och även häx-processerna
där bl.a. Olof Feets hustru brändes på bål.
Men du som både kan höra och se mer än andra kan själv
uppleva stridande röster i rikssalen när ”Sveriges första
riksdagsordning” klubbades och kanske även Engelbrekt i ett
av tornen.

Efter att ha framfört våra hypoteser och mätresultat,
så märker man en skepsis från forskarna. Så är det
inte beskrivet i deras läroböcker.

Men som författarna till boken ”Ljudvågorna och vi”,
Willem A. van Bergeijk, John R. Pierce och Edward
E. David Jr framhåller, när de tar upp diskussionen
om den framtida forskningen. Vi måste vara beredda
att ge upp gamla avhållna teorier, som vi växt upp
med allt eftersom nya kunskaper vinner mark och nya
samband avslöjas. Och detta är inte alltid så lätt, då
vi har uppfostrats i ett samhälle, som tror på obevek-
liga och oföränderliga sanningar. Att godta det för-
hållandet att dagens sanning inom vetenskapen kan
vara morgondagens fel strider mot vårt kulturmöns-
ter. Det måste vara en klarsynt person, som kan stå
ut med en sådan verklighet.

Kanske är det dilemmat mellan samhällets önskan om
absolut sanning och vetenskapens krav på relativ san-
ning, som gör vetenskapsmannen till den missför-
stådde person han är. Denna beskrivning fick oss
attförhopp-ningsfullt arbeta vidare med våra fält-
system och hypoteser.

Bengans Fältsystem

                Fortsättning följer i nästa nr.

Donatorer som främjat slagrutekonstens
spridande under år 2002

Birgitta och Gunnar Nore’n
Bertil Sjödin

Olle Vesterberg
Berit Sarvise’

Inga-Britt Andersson
Jan Bråthen

Lennart Lordin

Förbundsstyrelsen vill härmed tacka alla donatorer
som med dessa gåvor stödjer vår verksamhet.

Även i fortsättningen är vi tacksamma för varje bidrag
som kan användas för fortsatt arbete att sprida
slagrutekonsten.
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Örebro slott
som det ser ut idag
efter renoveringen
som genomfördes
under åren
1897 till 1900.

Det var Bengt som inte kunde låta bli att titta
närmare på kvarvarande tortyrredskap och jag
kan inte förstå varför bilden just då blev så här
konstig ???

Efter den här rundvandringen
var det naturligtvis nödvändigt
att sitta i lungn och ro vid en
bit mat och prata igenom alla
underliga intryck vi hade
samlat.

Ett hjärtligt tack från oss alla
kursdeltagare som uppskat-
tade denna lite ovanliga kurs-
avslutning.
Vi rekommenderar verkligen
att du bokar in ett besök på
slottet, men försök då att det
är just Runar som visar er runt

Marianne.

.

Vi som hade lärt oss att använda både slagruta, pekare
och pendel på kurs med Rolf Heinemann träffades just här
för en sådan rundvandring - och det var verkligen givande.
Lars Carlsson hade dessutom ordnat så att Runar tålmodigt
väntade på våra ”undersökningar”. Därefter berättade han
för oss vad andra personer hade för upplevelser och vad
även han själv har varit med om. Intressant var att vi nästan
alltid prickade in just dom ställen där flera personer hade
gjort olika iakttagelser.
Även Nerikes Allehanda kunde ju vid senaste ombyggnad
berätta om hur en av byggherrarna mötte en genomskinlig
person på vinden.
Den här gången träffade vi dock ingen på vinden trots
väntan i kylan. Troligtvis var det för kallt även för andarna.
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     Nyligen besökte jag den plats i Vär-
namo där 3st cirklar i säden bildades
år 1994. Det var på sommaren i mitten
på juli månad det skedde. Det blev stor
uppståndelse. Många besökte platsen
och pressen uppmärksammade också
fenomenet med flera olika reportage.
Jag blev själv intervjuad i TV4 lokalt.
Platsen undersöktes mycket noggrant
av mig och några andra slagrutegubbar.
I den största cirkeln hittade vi en tre-
dubbel korsningspunkt curry, hartman
och jordpuls samt bergssprickor med
flödande vatten. Dessutom fanns flera
breda Ley-linjer som gick igenom plat-
sen. I en sådan stark energipunkt bil-
das enligt min erfarenhet, också en stor
logaritmisk spiral. Det var därför in-
tressant att konstatera att säden fak-
tiskt var nerlagd efter det mönstret.
Det kändes i hela kroppen när man stod
i spiralens slutpunkt då i juli år 1994,
och det var likadant nu i februari år
2003. Nu fanns naturligtvis ingen ner-
lagd säd men laddningen fanns kvar.
Bo Israelsson och jag följde upp en av
ovan nämnda Ley-linjer och kom efter
några hundra meter till ett fornminne

som då inte var känt. Det var en skans,
alltså en försvarsanläggning, där ste-
narna är välta. Vid sidan  finns en halv
cirkelformad urgrävning som troligen
har varit  en båtränna. Den är hur tyd-
lig som helst och ser ut att vara gjord
av människohand.
Det tycks vara så att cirklarna uppkom-
mer vid gamla boplatser som är rika
på fornlämningar.
Strax norr om cirkelplatsen  i Värnamo
finns ett område med skeppssättningar,
domarringar, treuddar mm. Det finns
även gravfält och stenar med skålgro-
par i närheten. Mönstret är lika på an-
dra platser i Sverige.
     I England torde kontakten med forn-
minnesplatser vara ännu mer markant,
eftersom glyferna finns företrädesvis
vid sådana heliga platser som Stone-
henge och Aveburykomplexet. Där är
det ofta fråga om komplicerade figu-
rer som kan kallas för glyfer. Repre-
sentanter för vetenskap och andlighet
har i dessa glyfer funnit komplexa sam-
mansatta ekvationer, multidimensionell
geometri, fraktal matematik och bio-
geometriska former mm.

      Vid ett tillfälle skapades en orm-
liknande figur som liknar en kromosom
i en cell, som den ser ut just innan cell-
delning skall ske.
Ja, man kan undra vad det är fråga om.
Vem har gjort dessa cirklar och figurer
och vad vill man säga med dem.
     Bob Lind  har skrivit en bok om de
svenska sädescirklarna. Han hävdar att
de är en uppmaning till oss
                - från ovan -
att sluta med vår förgiftande livsföring
och att vi står inför ett ödesvägval.

    I mitt mångåriga miljöengagemang
har den bilden funnits med länge och
kan sädescirklarna hjälpa oss att vakna
upp är det jättebra. Lind menar att bl.a.
cirklarnas läge och anknytning till an-
dra saker talar för den tesen.

Andra anser att cirklarna genererar
frekvenser som medför medvetande-
höjning.
Jag tror att det ligger något i båda ovan
nämnda uppfattningar. Det är i varje
fall en upplevelse att vistas i en sädes-
cirkel och känna in den.

            Olle Vesterberg

Sädesfältcirklar
ett spännande ämne med stort djup

Bild på Julia Set

Denna storslagna
sädescirkel dök upp i
närheten av Stonehenge i
Juli 1996.
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En  Läsvärd  Bok

Det finns fler och fler indikationer på, att sjukdom kan uppstå på grund av elektromagnetisk stress från vårt el-
system, mikrovågsugnar eller mobiltelefoner. Vad som däremot är mindre känt är att man även kan bli sjuk av
störda energilinjer, som tillhör jordens egna subtila energifält. Detta benämns oftast geopatisk stress.
Forskning utfört i Tyskland har visat, att många cancerformar uppträder i hem, där negativa energilinjer har detekterats.
Det finns nu en mängd indikationer att personers hälsa har förbättrats när dessa linjer har korrigerats.

Författarna:
Roy och Ann Procter är båda praktiska personer, experter
i användningen av pendel och slagruta samt erfarna
healers.
Roy är pensionerad flygingenjör och Ann är psyko-
terapeut. Båda fortsätter med att hjälpa hundratals
personer till bättre hälsa.

ISBN 0-7171-2992-6
Tyvärr endast på engelska

I den här boken beskrivs:
¤  Jordens subtila energifält, samt hur det fungerar
¤  Hur energilinjer skadas och blir negativa
¤  Praktikfall hur personer har blivit påverkade av skadade energilinjer
¤  Processen hur negativa energilinjer kan rättas till
¤  Broar mellan psykiska och subtila energier
¤  Pendel eller slagruta som verktyg för detektering och diagnostik
¤  Healingprocessen i geopatiska termer
¤  Andra än geopatiska konditioner som kan bidraga
    till försämrat välbefinnande och sjukdom
¤  Hur man förbättrar situationen i sitt eget hem
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Stencirlkar  Långt  Före  ”Våra Egna”

Detta bidrag har skickats
till Red. av:

Madeleine Rohman och
Karl-Erik  Kallesöe

Tack, det är trevligt med
uppmärksamma  läsare
som även tänker på
tidningen.

Ta gärna fram pendeln och
känn  vilka energier som
bilden förmedlar !!
Kan du t.ex. hitta en
vattenåder, så rita in den
på en kopia  och skicka till
Red.

Red.
Detta bidrag hittades i Illustrerad Vetenskap 1998 / 11

Kan vi även här hitta något med hjälp av en pendel?
En förstoring kan nog behövas, hör av dig om det finns
något att berätta.
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FINN FEM FEL
Har du hittat felen??

Den här gången har det i alla fall varit ett betydligt större
intresse att skicka in lösningar till den här gåtan. Eller vad
sägs om en 600 %tig ökning, dessutom alla med rätt svar.
Så det blev lottdragning och vinnaren av en tröja med
förbundets märke blev:

Sune Pettersson
Stenbrötsgatan 45
582 47 Linköping

Vi tackar och gratulerar.

ORDETS MAKT
Medicinska formler och besvärjelser till invärtes bruk.

Av Louise HAGBERG.

I oktober år I890 erhöll Artur Hazelius från en vän, dåvarande provinsialläkaren Wilhelm Bergsten i Norrköping, ett brev, vari
denne skriver: >Här sänder jag widare en papperslapp med bokstäfver på.
Denna påträffade jag upp i Kolmorden hos en familj som hade ett barn sjukt i frossan, och hade en dylik lapp ingifvits barnet
för nämnd sjukdoms botande. Som Du ser är lappen 3-kantig. Af denna lapp hade, som qvinnan, modern, uppgaf, stycken
afklippts och ingifvits barnet hvarje dag i 8 dagars tid och det så att första dagen uppåts det nedersta c, andra begge i, 3:dje tre
n och sa vidare.»
På av Hazelius’ med anledning härav framställda frågor skriver Bergsten vidare i ett par senare brev:  ”Du frågar i ditt sista
bref rörande den där amuletten för frossan (papperslappen med kabbalistiska ord), om den var en afskrift eller original. Jag
tror att sådana lappar aldrig finnas i original, åtminstone har jag aldrig sett andra än som varit skrifna på nytt modernt papper
och med nya typer. Och hur skulle det väl vara annorlunda’ då man besinnar att lappen för att göra verkan måste uppätas och
att således hans existens är ganska efemär. Pappersbiten fick jag af qvinnan och har i orubbat skick lemnat Dig densamma”.
- ”Den skrifna lappen för frossans botande, som jag sände Dig, var ämnad att uppätas, då jag af qvinnan mottog densamma”.

      Detta var, vad doktor Bergsten hade att förmäla om lappen ifråga,
som samma år införlivades med museets samlingar och här ovan fin-
nes avbildad. De ~kabbalistiska~ orden utgöras av ordet >>Calmonic>>
jämte förkortningar härav, skrivna i en triangel å ett likaledes
triangelformigt papper. Det var fordom vanligt att vid utskrivandet av
magiska formler skriva orden så, att de bildade en liksidig triangel,
vilken bild i kristen tid använts som symbol av treenigheten. Men även
judarna buro som talismaner papper med i triangel skrivna hebreiska
bokstäver och likaså ha i Indien burits metallamuletter i triangel-
form (Seligmann, Der böse Blick).

Formellapp från Kolmården, Östergötland
Nordiska Museet 62,450

Red. Detta är ett utdrag ur Nordiska Museets och Skansens Årsbok 1932
         Mer om dessa ”lappar” kommer i nästa nr.


