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I detta nummer:
Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar
själva för innehållet i sina artiklar. Redaktören
förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips, som är värda att
bevakas, mottages tacksamt. Vid insänt material anges tydligt om det skall återsändas.
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Den här upplagan trycks i 1000 exemplar
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slagrutor
resor osv.
eller annat du vill att alla skall känna till
Kostnaden:
1/2 sida 700:1/4 sida 350:1/8 sida 200:Skicka ditt förslag till redaktören (se sidan 1)
så får du hjälp med utformningen

Redaktörens rader:
Som ni kanske redan vid första ögonkastet har upptäckt så
har tidningen återigen förändrats något i sitt utseende. Det
har blivit färg - även om det inte är hela tidningen än, men
vem vet det kanske kommer det också.
Jag hoppas i alla fall att detta trivsamma utseende skall bidraga till att tidningen kan bli än mer uppskattad. Nu äntligen går det att redovisa ritningarn och bilder i färg, så att
man förstår vad som menas.
Med Evas hjälp har det verkligen kommit fler bidrag till mig
än vad jag är van vid, det har t.o.m. bidragit till att jag har
varit tvungen att be om uppskov med tryckningen till nästa
nummer. Ingen är mera glad än jag om detta kan fortsätta.
Så om din insändare eller artikel inte kommer med den här
gången, då är det bara att vänta och se i nästa nr.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
På vårens årsmöte bestämdes att vi skulle skicka en representant från Slagruteförbundets styrelse till Internationella slagrutekonferensen i Manchester i England i september. Jag blev
utsedd att åka och tänkte här berätta om resan.
The British Society of Dowsers (brittiska slagruteförbundet)
har ca 1400 medlemmar. USA har ca 4000, Canada ca 500,
Ryssland 80 och Sverige ca 700 medlemmar. Vi har alltså
relativt många medlemmar i Sverige i förhållande till befolkningen. I England finns ett 20-tal lokala grupper runt om i
landet, där dock inte alla är medlemmar i slagruteförbundet,
uppskattningsvis bara ca en fjärdedel. Man har under de senaste åren startat fem specialiserade grupper inom förbundet
för vattenletning, jordenergier, vetenskaplig undersökning,
hälsa & healing och fornminnen. Det ger möjlighet till att
utforska dessa delar djupare, vilket höjer kunskapsnivån.

Efter slagrutekursen följde ett par dagar med föreläsningar
och ett antal workshops att välja mellan. Sista dagen fick man
välja mellan olika områden och jag följde med på en busstur
till två olika stencirklar. De flesta slagruteböcker i England
handlar om fornminnen eller vatten, så därför var det intressant att få se hur de studerade och mätte en fornminnesplats.
Sig Lonegren, som skrivit böcker och hälsat på i Sverige förut,
och Patrick MacManaway (Englands ordförarande) ledde utflykten. Det visade sig att man, liksom vid flera andra tillfällen under kongressen, hade en mer spirituell inställning än vi
normalt har i Sverige. Vi fick börja med att, innan vi gick in i
stencirkeln, sakta ner ett tag, tona in och samla oss själva.
Allt för att komma i kontakt med och ”ära” platsen, stenarna
och dess energier och syfte.

I år fyllde det engelska slagruteförbundet 70 år och hade därför bjudit in föreläsare från olika länder till ett internationellt
möte. Där var ca 170 deltagare, mest från England, men det
deltog folk från många länder, t ex från Canada, USA, Ryssland, Belarus ( ung. f.d. Vitryssland), Spanien, Argentina,
Australien, Grekland, Italien, och Nigeria. Jag var den enda
deltagaren från Skandinavien.
Syftet med resan var att vidga våra vyer i Sverige och få en
uppfattning om vad man gör i andra länder. Så för att uppfylla det så jobbade jag på att, under den fem dagar (dygn)
långa kongressen, knyta så många kontakter jag kunde med
representanter från olika länder, för att kunna fortsätta att få
och ge information och samarbeta med de olika organisationerna. Många länder är intresserade av samarbete, d.v.s. i
detta stadium utbyte av erfarenheter. Detta underlättas i dag
via e-mail-möjligheter.
Konferensen började med slagrutekurser för nybörjare och
lite mer erfarna. Jag deltog för att få reda på vad man lär ut
och hur det görs. Att delta är nog bästa sättet att få information. Det gav en del nya tankar, som vi kanske kan ta till oss i
Sverige, t ex är man mycket noga med att alltid starta med
frågorna: får jag, kan jag, bör jag, innan man börjar använda
slagrutan eller pendeln. Man betonade också vikten av avslutningen, dvs att efteråt bryta kontakten med energin man
mätt. Det har jag inte hört betonas så starkt förut i Sverige,
men bör enligt min åsikt vara en väsentlig del. Bryter man
inte kontakten, så kan energin flöda vidare i flera timmar och
har man då t ex mätt negativa energier, så kan det bli en negativ hälsopåverkan. Även efter positiva energier bör man
avsluta med att bryta kontakten. Det kan ju också bli för
mycket av det goda.

Vi gick sedan i labyrintform innanför stencirklarna, dvs som
om vi gick i en riktig labyrint. Vi i Sverige tycks ha de flesta
labyrinterna i världen, men förutom att mäta hur energierna
går i dem, så är det ytterst få personer i Sverige, även i slagrutekretsar, som verkligen använder dem. I England och USA
tycks intresset för labyrinter vara desto större. Vi hade föreläsningar om labyrinter och det fanns tre labyrintexperter närvarande. Många talade om dem i mycket inspirerande ordalag. Efter labyrint-vandringen så visade man på det astronomiska sammanhanget och visade hur platsen hade byggts i
förhållande till omgivningen, t ex gravkullar i linje med stencirklarna, så de var riktade mot sommarsolståndet etc. Därefter fick den som ville självständigt mäta platsen, men de flesta
stod mest och pratade.
I en kommande artikel redogör jag för en del av de föredrag
och workshops, som fanns under konferensen.
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ÅRSMÖTESPROTOKOLLET
Protokoll fört vid Svenska Slagruteförbundets årsmöte den 31 maj 20031. Mötets öppnande
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Olle Vesterberg som hälsade
alla välkomna till årsmötet.
Mötet inleddes med en tyst minut för Bertil Nygård som
avlidit.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
beslut om uppkommet över- eller underskott
Resultat- och balansräkningen redovisades och godkändes.

2. Val av mötesordförande
Mötet valde Conny Skoog

11. Redogörelse för Egons Fond
Fonden har genom donationer på totalt 2 660 kr nu ökat till
21 000 kr. Någon förfrågan om att erhålla medel ur fonden
har ej inkommit under verksamhetsåret.

3. Val av mötessekreterare
Mötet valde Owe Sandström

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att
jämte ordföranden justera mötesprotokollet
Mötet valde Siw Andersson och Bertil Sjödin

13. Val av styrelse
A Till ordförande för en tid av ett år valdes Eva Svensson
B Till vice ordförande för en tid av två år valdes Rolf
Heinemann
C Till kassör för en tid av två år valdes Kerstin Brantryd
D Till sekreterare för en tid av två år valdes Owe Sandström
E Till övriga styrelseledamöter för en tid av två år valdes
Rolf Kjellström. Anita Elmerfeldt och Mattias Nyrell kvarstår.
F Till suppleanter för en tid av ett år valdes Gun-Britt Nilsson och Gunnar Alfvén

5. Upprättande av röstlängd
Beslöts att den korrigerade deltagarlistan skulle utgöra röstlängd. Ordföranden frågade om det fanns några icke-medlemmar närvarande men ingen gav sig tillkänna.
6. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
Mötet godkände kallelsen.
7. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med ett förtydligande under pkt
13 gällande styrelseposter. Detta för att följa § 15 i förbundets stadgar.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Ordföranden Olle Vesterberg redogjorde för verksamhetsberättelsen som även skickats ut med dagordningen. Vid årets
slut hade förbundet 734 medlemmar (706 år 2001). Årsmötet hölls på Sätra Brunn där 162 medlemmar deltog i
olika aktiviteter.
Höstmöten har hållits i Garpenberg samt i Sandefjord,
Norge.
Även förbundets ekonomiska berättelse har skickats ut med
dagordningen och Olle redogjorde för de problem som uppstått under året. Årets resultat visar ett stort underskott,
men styrelsen har vidtagit relevanta åtgärder för att uppnå
balans.
9. Revisionsberättelse
Alf Libom läste upp berättelsen som godkändes.

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer för en tid av ett år valdes Rolf Norman och
Alf Libom och som suppleant för en tid av ett år valdes Siv
Andersson
15. Val av valberedningens tre medlemmar
Till valberedningen valdes Benny Karlsson (sammankallande), Britt-Marie Lundgren och Conny Skoog
16. Val av redaktör för tidningen och ansvarig utgivare
Till redaktör valdes Rolf Heinemann och till ansvarig utgivare valdes Eva Svensson
17. Val av redaktör för hemsidan och ansvarig utgivare
Till redaktör valdes Mattias Nyrell och till ansvarig utgivare valdes Eva Svensson
18. Val av tre förvaltare av Egons Fond varav en sammankallande samt en suppleant
Till förvaltare valdes Kerstin Brantryd, Henrik Hammargren och Kurt Davidsson (sammankallande). Till suppleant
valdes Karl-Erik Johansson.
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Kan det verkligen vara
så enkelt ?

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET
19. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget
20. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för
nästkommande verksamhetsår
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2004.
Vidare beslöt årsmötet att höja ordinarie medlemsavgift till
200 kr/år. Övriga avgifter behålls oförändrade.
21. Information om höstmöten 2003
Följande planeras:
30-31 augusti i Garpenberg, Dalarna. Ansvariga Regina
Siuvatti och Helge Hedblom.
12-14 september i Mellerud, Dalsland. Ansvarig Maud
Strömbergsson.
18-19 oktober på Rådmansö, Roslagen. Ansvarig Rolf
Kjellström.
Ett möte i Stockholmstrakten som planeras under två helger.
Ansvarig Eva Svensson
22. Information om årsmötet 2004
Årsmötet diskuterade olika förslag och det påpekades att
folkhögskolorna inte är tillgängliga vid Kristi Himmelfärdshelgen nästa år.
Garpenberg föreslogs som en lämplig plats men mera undersökningar krävs

I senaste Slagrutan sid 15 i artikeln ”Jordstrålningens hälsopåverkan” finns en mening som fick mig att haja till. ”Där
behövs ju bara en engångskontroll av säng och sittplats, samt
eventuell åtgärd.”
Vad skriver Eva Svensson? Detta kan hon väl inte mena!
Min erfarenhet är att det finns många energier, som uppstår
genom vårt eget agerande eller genom yttre händelser.Vill här
bara ta upp en aspekt som är direkt relaterad till artikeln.
När vi för 6 år sedan flyttade till vår nuvarande bostad var
det mest naturligt att ställa sängen i nordvästhörnet av rummet. Sov gott ungefär ett år, men plötsligt kunde jag inte sova.
Kände att det var dåliga energier på min sängplats. Kollade
med pekarna. Jo, sängen måste flyttas. Flyttade den en knapp
sänglängd och sov gott igen. Det gick ytterligare cirka ett år
och jag vaknade på natten och märkte att det var dåliga energier i sängen igen. En mycket elak pelare stod mitt i den. Till
min förvåning var min gamla hörnplats nu störningsfri och
jag flyttade tillbaka sängen.
Vad hade nu orsakat att pelaren plötsligt uppstod? Jo, ett par
kvarter bort hade man sprängt undan en mindre kulle för att
bygga ett hus.
Vad hade orsakat den första sängflytten? Ja, jag har viss anledning att förmoda, att det hade med montering av flera master på vattentornet 300 m från huset att göra, men det är ingenting jag säkert vet.

23. Övrigt
Årsmötet diskuterade kostnader för våra årsmöten men inga
beslut togs för att höja intäkterna.
Förbundet har fått en inbjudan att komma till ett större möte
i England. Årsmötet diskuterade om vi skulle representeras
där och hur detta i så fall skulle finansieras. Styrelsen fick
årsmötets uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Mattias Nyrell påminde om att hemsidan är en god informationskälla.
Avgående styrelse avtackades med applåder. Nyvalda ordföranden Eva Svensson tackade av Olle Vesterberg och berättade lite om sig själv och vad hon ville åstadkomma som
ordförande.
Mötet avslutades.
Vid Protokollet:
Mötets ordförande:

Owe Sandström
Conny Skoog

Justeringsmän:

Siw Andersson
Bertil Sjödin
SLAGRUTAN

Britta Deurell

Harry Andersson in memorian
Vår högt värderade medlem Harry Andersson har
avlidit i en ålder av 76 år.
Han var med på Gotland 1972 när Svenska Slagruteförbundet bildades och har som veteran deltagit
i många av de möten som anordnats. Han var ledamot i valberedningen under en turbulent tid i SSF´s
historia och var allmänt aktadför sin kunnighet och
sitt trevliga sätt.
Irene Djärv
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PENDEL
Berit Sarvisé
Att kunna arbeta
med slagruta,
pekare och pendel
är ingen ”gåva” som
speciella människor
äger utan en teknik som
alla kan tillägna sig. Dessa
verktyg öppnar våra sinnen
och hjälper oss att bli medvetna. En pendel består av en
tyngd som hänger i en tråd. Materialet i pendeln kan vara av skilda slag allt från
vackra kristaller, guld eller annan metall till en enkel knapp
i en sytråd eller en nyckelknippa. Man kan fråga pendeln om
allting men det är inte moraliskt rätt att gå in på någon ananns
privatliv. I tveksamma fall fråga pendeln om ”DU FÅR
FRÅGA”.
Första gången som pendeln omtalades i skrift som ett magiskt hjälpmedel var på romerske kejsaren Valens tid
(368-378). Man försökte förutspå näste kejsares namn genom att pendla längs kanten på ett kar där alfabetets bokstäver var skrivna. Den som gissade rätt blev rikligt belönad,
den som gissade fel ............????
På 1800-talet förekom det i enlighet med medeltida magi att
man hängde en guld- eller silverring i en silkestråd över en
pergamentskiva där orden JA och NEJ var skrivna. Det antogs att en ande svarade på frågorna som ställdes.

Ställ RAKA frrågor som kan besvaras med ett JA eller ett
NEJ. Skriv upp frågorna från början så att du inte förvillar
dig. Du kan bara få ut av pendeln det du skickar in, alltså
samma sak som med en dator. Pendeln kan inte gissa sig till
vad du ”egentligen’’ menar om du är luddig.
Varje fråga du ställer till pendeln ställer Du i själva verket till
dig själv. Det omedvetna uppfattar dina frågor bokstavligen.
Därför: Ställ en enkel fråga och du får ett enkelt svar (jfr
Tarot).
Det svåraste med pendling är att förhålla sig neutral och inte
”önska” sig ett svar samt att vara absolut koncentrerad.
Man kan arbeta bortom tid och rum och normala dimensioner och verkligheter. (jfr. Reiki)
Vad beror framgång med pendel på? En teori som jag delar är
att pendeln styrs från det omedvetna, där all kunskap finns
oberoende av den information som våra fysiska sinnen kan
ge. Pendeln gör oss medvetna om svar som vi annars inte
skulle uppfatta. Pendlar man med (på) en människa kan nog
även ett visst mått av telepati spela in. Det utgår en fysisk
strålning (auran) från alla föremål. En person kan öva upp
och särskilja viss strålning från all annan.
En skeptikers syn på pendling är att pendelns rörelser påverkas av pendlaren.
JAVISST! säger jag. Men vad är det som får våra muskler
och senor att påverka pendeln så att rätt svar uppstår? Vet du
det så berätta för mig.
Till sist en liten varning. Låt inte pendeln styra ditt liv. Pendeln är endast ett verktyg Du har även en hjärna och ett sunt
förnuft, använd dig av dessa och låt pendeln vara ”en kul
grej”
Berit Sarvisé reikiskolan@hotmail.com

Pendelrörelser

Till en början ”skaffar’ man pendeln minst fyra lägen.
Jag brukar fråga: ”Hur ser ett JA ut?”,
”Hur ser ett NEJ ut?”. Brukar vara i motsatt riktning till ett
ja. Fråga på ett NEUTRALT läge.
VET EJ, FORMULERA OM FRÅGAN ( när man inte kan
få ett ja- eller nejsvar ) o.s.v. eller bestäm vad som är en jaresp. nej-rörelse.
D.v.s. programmera pendeln som du programmerar en dator, ge den en uppsättning regler att följa. Pendeln är inget
magiskt objekt med egen vilja. Allt som pendeln utför är egentligen att den visar på det Du redan vet. Allt finns ju redan
inom dig.
SLAGRUTAN
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Ett annorlunda mätsystem i Tyskland, Schweiz och Frankrike
Översättning av Rolf Heinemann

Bovisenheter (BEH, BE), Bovismeter, Biometer, Bovisskala – vad är det ??
I det följande har jag översatt och fritt sammanställt vad som
för närvarande skrivs i den tyska ”Zeitschrift für Radiästhesie” och en av Torgny Granberg översatt artikel av
M.B.Hoffman: Ruten-Welten.

Bovis-skalan för fastställande av den ”biologiska kvaliteten”
Den franske fysikern A. Bovis (1871 – 1947) sökte ett sätt att
mäta och jämföra den icke-materiella energinivån, dvs. den
”biologiska kvaliteten” i olika föremål och miljöer.
Han utvecklade den s.k. Biometern, en skala som visar
strålningens våglängder. Det vill säga att han baserade skalan
på dom av fysiken kända elektromagnetiska våglängderna.
Som mätvärde fastställde han måttenheten Å (Ångström). Delar
man Bovisenheterna genom 10, så erhåller man den i dag brukliga måttenheten för våglängder i nm – Nanometer.
En landsman, ingenjör A. Simoneton fullkomnade skalan och
säkrade genom omfångsrika försök dess användbarhet. Skallängden skall vara 350 mm och bör användas för att kunna
jämföra internationella mätvärden.
Med denna måttstock kan man mentalt, medelst slagruteteknik,
relatera dels den ”inneboende” energinivån i föremål som den
s.k. livsenergin – vitaliteten – hos människor och djur, dels
energistrålningen i rum och på olika platser.
Genom det stora antalet undersökningar som Bovis och
Simoneton genomförde visade det sig att vändpunkten i det
energetiska området låg på 6500 Ångström (650 nm).
Vid den tidpunkten kunde dessa inte veta att båda klorofyllarternas resonansenheter ligger vid 642 nm och 668 nm – som
medelvärde 658 nm = 6500 Ångström/Bovisenheterna. Därtill kommer ytterliggare att syrgasmolekylen O2 har sin resonans vid 632,5 nm (ljust röd) vilken för övrigt är laserterapins
helande våglängd.
Tusentals mätningar av människor, djur, växter och icke-organiska material visade ett klart mönster. (Empirie = bekräftande erfarenhetsvärden).
Även kvaliteten av samspelet mellan olika strålningar, vibrationer, fält etc. i ett rum, på en sov- eller arbetsplats kan mätas.
Med hjälp av Biometerskalan kan pendelns normala svar av
ja och nej, bra och dålig utvidgas till att ge ett svar på energins
kvalitet och intensitet av det testade objektet eller platsen.
Biometer-skalan, som uttrycker energistrålningen i Bovisenheter (BEH) gör det således möjligt att få en uppfattning om

t.ex. - kvalitetsnivån hos livsmedel – allmänna hälsotillståndet hos en person – hur hälsosam en viss plats är.
Mätningarna på människor utförd av Simoneton visade att
”strålningen” från en frisk person ligger i medel på 6500 BEH.
Ligger värdena under – så föreligger det risk för sjukdom.
Ligger värdena över så besitter personen en hög livsenergi.
För långtidsinverkan på en frisk person gäller:
- under 6500 BEH - vitalitetsminskande till dålig
- 6500 BEH - neutral
- 7000 – 8000 BEH - optimal vitaliserande
- över 9000 BEH - för starkt
Strålningskvaliteten och liv kunde nu förknippas med varandra.
En sovplats borde således för en frisk person varken tillföra
eller ta energi.
Det förekommer även värden långt över 10000 BEH, både
orter, föremål, mat, salvor etc., allt användbart för korttidsupptag av energi.
BEH över 9000 har inte enbart att göra med vitalitet utan
övergår till människans andliga och själsliga område.
(Bovisenheter som uppgår till hundratusen och mer har ingenting att göra med dom ursprungliga måttenheterna och kan
därmed inte jämföras längre).

en kopia av skalan i A4 format kan beställas hos
mig om du är intresserad.

Vidare har jag hittat några artiklar, där det beskrivs att både
positiva och negativa BEH behöver mätas, samt att det alltid
borde finnas balans mellan dessa, dvs. det bör föreligga lika
många plus-enheter som minus-enheter.
Jag tänker återkomma dels med erfarenheter av egna mätningar och erfarenheter i samband med avstörningar.
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Bovisenheter (BEH, BE), Bovismeter, Biometer, Bovisskala – vad är det ??
Följande listor på vad man anser, att olika BEH-värden har
för betydelse har jag sammanställd ur lite olika skrifter. Här
kan man tydligt se att värdena flyter något i varandra men att
tendensen förefaller vara helt överensstämmande.

Plantor – djur – människorr – orten
6300 - 6700 Harmoniska tillståndet
6700 – 9000 BEH föreligger stora försvarskrafter.
Mat – plantor – stenar
Under 3000 BEH enl. Blanche Merz skadlig.
Från 3000 till 6500 BEH understödjande,
dvs. tar ingenting, förbättrar ingenting.
Från 6500 till 9000 uppbyggande.
Områden:
0
Död, förstörelse
0 – 3000 Mindre livskvalitet, tar energi
3000 – 6300 Understödjande energi
6300 – 9000 Nödvändig vitalstrålning
9000 – 13000 Högenergetiskt område, healing genom
handpåläggning
13000 – 18000 Spirituellt område – healing (för normala personer inget uppehållsområde)
över 18000 Gudomligt område – Själen,
endast för invigda personer

Strålningsspektrum, siffror i Bovis-enheter – BEH
* enl. Blanche Merz, Institute de Recherches, Chardonne, 1988
** enl. Ewald Kalteiss, Arbeitsmappe: Erzsuche sowie
weitergehende Untersuchungen, 1999.

18000*

Heliga orter, invigning,
Chrisam **

15600**

Talförhet

14000**

Informationsöverföring, telepati

12800**

Makt, rätt

11100**

Hopp, tillförsikt, livsglädje

9800**
9000

Guld
Infra-röd

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000

7300**
7000

Silver, tillväxt
Koppar
Järn Fe2O3 Hämatit
röd

6000

Översikt:

18000

6600**
6500*
6400*

Tillväxt(linjer)

gul
Tenn
grön

5600 *
5000
4760 **

Järn FeO3 . H2O Limonit
(Brunjärnsten)
blå
indigo

3900**

Kvicksilver
violett
ultra-violett

2800*
2600**

Bly
Aluminium

4000

3000

2000
1000
0

Ytterliggare riktvärden lämnas av M.B.Hoffmann:
ca.
ca.

1600 BEH
2000
2000 – 6500
ca.
6500
hos människor i Europa
6000 – 7000
ca.
8500
ca.

12000
8000 – 12000
13000 – 14000
ca.
18000
ca.
34000

ingen livskraft kvar
kryss och patogena zoner
hälsofarligt
medelvärde för psykisk energi
störningsfria zoner
medelvärde för psykisk energi
hos människor i Asien
tekniska pyramidmodeller
energiöverföring från healers
moské och kyrka som används
kraftplats (labyrint i Chartres)
superstark Orgon-pyramid

Eftersom en stor del av människorna i Europa inte mår särskilt bra så bör riktvärdet för en frisk människa ligga mellan
6500 och 8000 BEH. Värdet hos en enskild person kan variera över dygnet – högsta värdet mitt på dagen – samt beroende av vädret. Högre värden en solig dag.
Typiska värden vid olika åkommor och sjukdomar är t.ex.
magåkommor 5800, ischias 4700, psoriasis 4300, diabetes
3200, långt framskriden cancer 2600.
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Distribution av energiflödet till altare, dopfunt
och predikstol.
av Britta Deurell
Som många av er säkert känner till finns
det strävpelare på utsidan av många kyrkor. Några av dem finns där för att de
behövs för kyrkans konstruktion som
strävpelare

t.ex. den gotiska katedralen i Amien i
Frankrike.

De kan vara större eller mindre. Ibland om den ovanliga pelaren, men de visste
finns det till och med en öppning, en por- ingenting. Vi frågade oss själva: Varför
står den här pelaren här och skiljer sig i
tal i dem.
utseende från alla andra pelare. Vi tog
Ibland får strävpelarna sin energi från fram pekarna och mätte oss fram till att
en megalit som ligger på en ley-linje. det kom in ett energiflöde, en ley-linje,
Vi har hittat många sådana exempel i genom porten till pelaren och därifrån
Sverige, Danmark och andra delar av spred sig energin till samtliga altare. Vad
Europa.
vi kunde bedöma fanns de vanliga
energierna på sin plats.
En dag när min man och jag for till
Ratzeburg i Tyskland fann vi en av de Jag mätte min mans fysiska aura på en
fyra Heinrich der Löwe-kyrkorna. neutral plats innan han ställde sig vid ett
Man kom in i ett litet rum med ett litet av altarerna. Mätte auran igen och nu
altare. I mitten av rummet fanns en fick jag backa långt innan jag kom till
smal pelare med ett mönster som vi slutet av utbredningen.
inte sett tidigare. Pelaren var så smal Min man mätte min aura på samma sätt,
att jag nästan kunde famna den. Var- först på neutral plats sedan vid samma
för står den här pelaren här? Den be- altare där min aura krympte till ett par
hövs ju inte för att hålla uppe detta centimeter.
lilla valv! Märkligt! Vi tänkte inte mer När vi gör samma mätningar vid ett alpå det och gick in i själva kyrkan som tare ägnat åt Moder Maria blir förhålhade tjocka pelare som det anstår ett landena omvända. Min aura växer och
stort kyrkorum. För att famna en så- min mans krymper.
dan pelare behövdes säkert minst 3-4
personer. Sådana här pelare är
antingen vitkalkade eller av tegel i olika färger beroende på lera
och bränning. Denna kyrka hade
många altare helgade till olika
helgon.
Vi besökte många kyrkor i den
nordöstra delen av Tyskland under perioden 1992-1996 och en del
av dem hade en eller flera smala
pelare som var dekorerade på ett
ovanligt sätt. Vi fann dem i
Marienkirche i Lübeck som hade
två helgula pelare, i Bad Doberan,
i Schwerin och i Wismar.

I de skandinaviska länderna och även på
andra platser kan man hitta ensamma
strävpelare. Den kan vara placerad i närheten av altaret eller var som helst på
utsidan kring kyrkan. Dessa strävpelare
har ingenting att göra med byggnadens När vi kom en andra gång till
konstruktion och är heller ingen dekora- Ratzeburg frågade vi dem som artion utan är ett sätt att distribuera energi- betade i kyrkan om de visste något
flödet till altare, dopfunt och predikstol.

Västra Sallerups kyrka
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Distribution av energiflödet

Leylinje

Altar

Energilinjer

När din aura minskar kraftigt förlorar Präster har numera inte samma auktoridu i kraft och rösten blir svag och når tet som under tidigare sekler och män och
inte ut över en hel kyrka.
kvinnor blir mer och mer jämställda inom
Jag vågar påstå att alla altare utom Makristenheten.
ria-altarna är byggda för män i kyrkor Kyrkor som byggts under 1900-talet är Det finns kanske fog för att säga att de
inte byggda med hänsyn tagen till energi- gamla kyrkorna var byggda för dåtidens
äldre än cirka 1850.
Numera har vi ju kvinnliga präster i flödet vilket betyder att varken manliga människor och dagens kyrkor för mänmånga länder och börjar man prata med eller kvinnliga präster har hjälp av in- niskor av vår tid.
dem märker man att det är svårt för dem byggda energier. Man använder sig ju
att nå ut i de gamla kyrkorna. Givetvis! idag ofta av högtalaranläggningar för att
Britta Deurell
nå ut.

Facit ?? Tyvärr så finns inte något sådant !
Tack alla ni som har följt min uppmaning att pendla över den här
stensättningen för att se om ni kunde hitta någon vattenåder.
Det kom ovanligt många svar !!!
Alla har ungefärligen ritat in den tjocka markeringen som ni ser
här bredvid, däremot är inte alla överens om den mindre tjocka
markeringen som jag har gjort.
Själv har jag även testat med A. Groth´s s.k. antimagiska ringar
och då visar det sig att den vattenådern som kommer från vänster
antagligen är magiskt lagd till mitten av stenringen, men att den
i verkligheten tycks gå något bakom stenringen.
Redaktören
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DISTANSHEALING OCH PSI - FORSKNINGEN
Hans Liljeson
Det är glädjande att Slagrutan (nr 30) visar intresse för healing.
Leylinjer och fornlämningar i all ära men nog är det i vår tid
angeläget att mer uppmärksamma de subtila energiernas inverkan på människors hälsa. Currylinjernas patogena natur
har ju sedan länge tillmätts stor betydelse när man talar om
förebyggande hälsovård och healing har på sina håll utomlands integrerats i den vanliga sjukvården.
Dag Rudins forskningsrapport om verkningar av distanshealing är ett välkommet bidrag till diskussionen. Den visar
på intressanta resultat av försök under olika förutsättningar
som t ex healerns och klientens vitalitet, avståndet dem emellan och även inverkan från omgivningen.
TEORIER OM FENOMENET HEALING
För att komplettera bilden kan det vara av intresse att översiktligt försöka belysa vad som på ett djupare plan kan tänkas
försiggå vid distanshealing. Mekanismerna bakom energiöverföringen är ju i stort sett okända. Forskare som intresserat sig för saken förefaller i vart fall vara ense om att människans fysiska kropp är förbunden med en omgivande energikropp bestående av flera ”auraskikt” som vibrerar på var sina
frekvenser.
Enligt G.Rein (i L.Laskows uppmärksammade bok Healing
med kärlek 1992) består energikroppen både av mätbara fysiska energier av elektromagnetisk eller akustisk natur och av
subtila (icke mätbara) energier som tillsammans växelverkar
på ett komplext, icke-linjärt sätt. Häri medverkar enligt Rein
också komponenter av kvantfysisk natur. Eftersom biologiska
processer och system uppvisar kvantmekaniska egenskaper
och eftersom agerande på avstånd är välbekant inom kvantfysiken, menar Rein att detta kan förklara varför healing på
distans är möjlig. Att healing kan ha omedelbar effekt skulle
kunna förklaras av att kvantfält är oberoende av tid. Inom
kvantmekaniken används begreppet ”icke-lokalitet” för att
beskriva hur all materia i universum hänger ihop.
Vid såväl kontakthealing som distanshealing är enligt Rein
healerns medvetna intentioner och inre bilder en nödvändig
förutsättning för att i samband med behandlingen aktivera
dennes eget energifält. I detta fält uppstår därvid ett
informationsmönster som, vid distanshealing i enlighet med
ovan beskrivna teori, överförs till klientens energifält och aktiverar det. Från detta energifält leds den mottagna informationen vidare till klientens fysiska kropp (t ex hjärnan) via
konventionella elektromagnetiska fält, vilka fungerar som
kroppens normala healingmekanism.

NÄRBESLÄKTADE PSI-FENOMEN
Utan att fördjupa sig i Reins kvantfysiska förklaringsteorier
anförH.Wiesendanger i sin Das große Buch vom geistigen
Heilen (512s.1994) några parallellföreteelser från parapsykologin, vilka ger en antydan om hur distanshealing kan
fungera. Wiesendanger nämner telepati och beskriver bl.a.
ett av forskaren L.Vasiljev 1934 gjort experiment där sändaren, som befann sig i Leningrad, kunde få den oförberedda
försökspersonen Ivanova, som befann sig på 1700 kilometers
avstånd vid Svarta havet, att somna in någon minut efter det
att sändaren börjat suggerera henne till att känna sig trött.
Ett annat av Wiesendanger omnämnt telepatiskt experiment
under Vasiljevs ledning var följande. Försökspersonerna var
inneslutna i kammare som var helt omslutna av stål och bly
och därigenom effektivt avskärmade från all elektromagnetisk påverkan från omgivningen. Även dessa försökspersoner
kunde fås att somna på kommando utifrån. Den telepatiskt
överförda energin måste således ha varit av annan natur än
gängse fysikaliska energiformer, eftersom den inte hejdades
av avskärmningen kring kamrarna.
Wiesendanger ser distanshealing som en form av psykokinesi
(PK), ett fenomen där energiöverföring bevisligen har verkningar på föremål på stort avstånd från sändaren. Han menar
att distanshealing kan betraktas som ”tera-peutisk psykokinesi”. G.Brusewitz är i boken En ny världsbild växer fram
(1999) inne på samma linje och definierar healing som ”biologisk PK: förmågan att på mental väg påverka biologiska
organismer”. Healing torde enligt Brusewitz kunna inrangeras i begreppet ”subtil energi”.
ENERGIFANTOMEN
Tankegångar liknande Reins har också framförts av forskare
i Östeuropa. B.Aranovich, grundare av Universitetet för Bioenergi i S:t Petersburg, skriver om distanshealing i boken
Healing med bioenergi och tankekraft (1995):
”Allt i universum har sin egen strålning med sin egen frekvens som växelverkar med människan och hennes omgivning.
När man koncentrerar uppmärksamheten på ett godtyckligt
objekt, tränger kodade vibrationer in i organismen genom synkronisering mellan människans och objektets vibrationer. (…)
Genom att komma ihåg och föreställa sig en bekant persons
bild, kommer hans energiinformativa ”tvilling” eller energifantom fram.” Om man därvid föreställer sig personen framför sig och behandlar dennes energifantom som en närvarande
person, uppnås att ”alla korrigeringar som görs på fantomens
energistruktur omedelbart speglas på objektets fysiska kropp.”
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DISTANSHEALING OCH PSI - FORSKNINGEN
HEALING OCH PSI-SPÅR
Ett ännu obearbetat område är vilka skillnader och eventuella
likheter som kan föreligga mellan energier som verkar vid
distanshealing och sådana som genererar psi-spår. De sistnämnda alstras ju också av tankar och kan enligt kända experiment leda till målobjekt på mycket långa avstånd.
(G.Andersson: Psi-spåret 1994 och N.O.Jacob- son &
J.A.Tellefsen i Journal of the Society for Psychical Research
Vol.59: 834 1994). En grundläggande skillnad mellan psi-spår
och distanshealing synes vara att psi-spår är ett linjärt fenomen medan healing antas vara av icke-linjär natur. Medvetna
healing-intentioner saknas vid psi-spår som endast etableras i
avsikt att lokalisera målobjektet. Energiöverföringen kommer
då att mellan dessa fenomen inbördes uppvisa olika
”informationsmönster” eller ”energistrukturer”.

HEALING-ENERGINS URSPRUNG
På det grundläggande planet förefaller healingforskningen mest
inriktad på karaktären hos själva överföringen av healingenergin från healern till klienten och på betydelsen av healerns
intentioner och medvetandetillstånd vid denna energiöverföring. En inte oväsentlig fråga är emellertid var den energi, som healern behöver utveckla i sammanhanget, har sitt
ursprung.
Enligt Reiki-traditionen är en healer endast förmedlare av energi som utifrån strömmar in i dennes kropp och vidare ut
genom händerna. Det handlar här om aktivering av energi med
ursprungsbeteckningen ”universums livsenergi”. Healern avger således ingen egen energi och skall t.o.m. kunna känna sig
stärkt av det kanaliserade energiflödet.
Vad som enligt Rein behövs för att hos
en healer aktivera dennes energifält är
däremot, såvitt framgår av hans avhandling, inte förknippat med någon specifik, utifrån kommande energi. Enligt
Aranovich, som här synes inta en mellanställning, ”genererar organismen
själv energi och får även energi från
omvärlden.”

En ytterligare skillnad består i att psispår inte tycks tränga igenom hinder
av metall. Healingenergi torde däremot, i analogi med telepatiskt överförd
energi som i Vasiljevs avskärmningsexperiment, kunna forcera sådana hinder. Healingenergin antas ju
verka ”icke-linjärt” som ett fenomen i
en ”icke-lokalitet” och därvid kanske
uppstå ”samtidigt överallt”.
Frånsett avståndsverkan kan några smärre likheter mellan psispår och distanshealing utläsas av Rudins forskningsrapport.
Syntetiska kläder reducerade auravolymen vid healing medan
försök med psi-spår tidigare visat att klädesplagg av impregnerat material blockerar spåret. Ull och bomull tycks däremot
inte vid någotdera fenomenet utgöra material som hindrar
energin eller reducerar dess verkningsgrad. Rudins resultat
förefaller emellertid inte helt förenliga med teorin om ”ickelokalitet”
Som utövare av healing på distans kan man ha anledning vara
medveten om följande. En pågående eller just avslutad
healingbehandling kan sannolikt detekteras (avslöjas!) med
hjälp av slagruta och det psi-spår, som genom healerns koncentrerade fokusering på klienten normalt uppstår mellan dem.
Psi-spåret kan ligga kvar eller följa klienten under en eller ett
par timmar. Veterligen saknas ännu forskningsresultat som
visar om man som sändare av subtil energi mentalt kan undanbe sig uppkomsten av psi-spår vid distanskontakt med
andra människor.

Intervjuundersökningar bland healers
motsäger delvis föreställningen om kanalisering och därav föranledd förstärkning av den egna energin. Mången healer erfar tvärtom i samband med sändning
varierande grad av utmattning och energiförlust. Wiesendanger ger i sin bok exempel på healers som t.o.m. drabbats av
svår huvudvärk, hjärtklappning, ryggbesvär eller upplevelse
av brännande hetta. Huruvida ”initiation” i Reiki skulle kunna
förhindra energiförlust förefaller vara en öppen fråga.
I enlighet med teorin om Reiki-energins kanalisering har
healerns vitalitet och hälsotillstånd ingen betydelse för behandlingens styrka. Rudins forskningsrapport synes dock motsäga
detta när det i resultatsammanfattningen bland annat heter att
”Sändarens/Healerns vitalitet påverkar auraökningen hos en
mottagare”. Den slutliga rapporten kanske kan ge ledtrådar
till ett svar på den både teoretiskt och praktiskt viktiga frågan
varifrån energin kommer, både vid kontakthealing och healing
på distans.
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OLAUS MAGNUS
skriver i sin
HISTORIA OM DE NORDISKA FOLKEN
utgiven 1555 i Rom

Om minnesstenar över två bröder
MAN FiNNER ÄVEN på några ställen stentavlor av tämligen stor bredd och höjd, vilka av starka resar blivit nedsatta i
jorden och som äro försedda med inhuggna avbildningar av
drakar, ormar och björnar, över vilka man vunnit lika lysande
segrar som över väpnade fiender, efter vad längre fram skall
visas i boken om jättar och kämpar.
Dessutom hava vid stränderna upprests höga stenblock, vilka
i uråldrig skrift förmäla, hurusom framstående personer därstädes på olika sätt förlorat livet i vågorna, genom hemska
oväder, åskslag och virvelstormar eller för mördarehand. Så
fortlever för eviga tider det en gång inristade namnet.
Även finnas höga stenar, genom vilkas anvisning särskilda
landskaps, fögderiers, slotts, kommuners, adelsmäns och
bönders urgamla besittningar helt fredligt avgränsas utan inblandning av lagar, utan rättstvister och lagfarter. Dessa stenar tjäna som bevis inför andra nationer, att bland dessa enkla
folk mera rättvisa och billighet vinnes genom gränsstenar och
råmärken, än man annorstädes hämtar ur väldiga lagböcker i
länder, varest människorna dock anse sig både lärdare och
mera civiliserade.
I södra delen av Göta rike finnas tvenne över ett brödrapar
resta minnesstenar, av hög ålder och ännu i dag mycket omtalade; dessa bröder hade nämligen, då de ännu knappt lämnat
ungdomsåren, fått sig av spåmän förutsagt, att de skulle
komma att dräpa varandra. Fasande för ett sådant olycksöde
och för att undvika dess uppfyllelse beslöto de att ständigt
leva i främmande land och styrde kosan åt skilda håll till avlägsna delar av jorden. Men när ålderdomen inställde sig och
krafterna avtogo, återvände de till sitt fädernesland, menande
var för sig, att efter förloppet av en så lång tid den andre
brodern vore död och den ödesdigra spådomen således utan
verkan. Men utgången blev en annan, och ödet skapade sig en
utväg. Ty när de båda gamla männen utan att känna varandra
sammanträffat några mil ifrån staden Jönköping, där de, efter
att ha hälsat varandra, för en stund slogo sig ned för att vila
ut i en talldunge vid stora landsvägen, kommo deras hundar i
slagsmål och därpå de själva i ordväxling, varpå de råkade i
handgemäng och tillfogade varandra sår, av vilka de dogo,

sedan de dock under dödskampen igenkänt varandra. Så förtäljer sagan enligt de gamle, utan att man dock vill gå i god
för den.
Omkring nämnda plats ses stora högar av otaliga stenar, sammanförda av förbifarande folk, som utan vidare omständigheter kastat dit dem. Det är nämligen en plägsed hos detta
folk, att resande som passera förbi märkliga ställen, där under och järtecken inträffat, kasta en hop stenar dit, detta till
äventyrs av det skäl, att man under en from förevändning vill
hålla de steniga vägarna rena och fria, eller ock av någon
annan hederlig anledning.
Även finnas tämligen höga stenar utan skrift genom förfädernas omtänksamhet uppsatta utmed stränderna, vilka i lutande
ställning äro vända mot hamnar, som därigenom angivas såsom opålitliga, vadan de alltså genom ett tydligt tecken undervisa sjömännen, för att de må kunna undvika skeppsbrott.
Ej långt från metropolen Upsala ligger en stor, rund sten, kallad Mora sten, runt omkring omgiven av tolv mindre stenar
och själv något upphöjd över jorden genom underlagda
kilformiga stenar. På denna hyllas varje nyvald konung av en
ofantlig folkmassa och får därpå under heliga ceremonier sin
värdighet bekräftad av de katolska biskoperna, sedan han
avlagt ed att skydda tron.
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Professur i psykologi

Skattletning

Lunds universitet ledigkungör en anställning som:

Hej, Är du intresserad att tjäna extra pengar?

Professor i psykologi, inkluderande parapsykologi och hypnologi

Här får du chansen att pröva Din förmåga !!
Följande inbjudan har vi fått av Lennart Olsson

Ämnesbeskrivning: Professuren omfattar vetenskapliga
studier inom parapsykologi och hypnologi. Parapsykologin
innefattar studier av fenomen som antas yttra sig genom utomsensoriska förnimmelser som tankeöverföring, varseblivning
oberoende av tid och rum eller vissa personers påstådda förmåga att med viljans
hjälp på okänt sätt kunna
influera biologiska och
fysikaliska förlopp. Inom
hypnologin studeras förändrade medvetandetillstånd, t ex i sömnen,
under hypnos eller vid
mental splittring betingad
av bl. a. psykisk sjukdom
eller drogpåverkan. I
dessa studier kan såväl
teoretisk utgångspunkt
som metodologi variera.
Kan vi hysa en förhoppniong att
vår verksamhet inom Slagruteförbundet blir mer accepterad och
respekterad ??
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Intresserade ombedes att vända sig direkt till
Lennart Olsson
Törslanda 7
463 94 LILLA EDET
Tel.: 0520 - 650311
Red. Jag hoppas att det är gott om ”metaller”, eftersom enl.
våra lagar endast metallvärdet tillfaller tomtägaren.
Lycka till !!!

Efterlysning
För fyra år sedan arbetade jag ganska intensivt med att kartlägga och registrera leylinjer, eller som jag hellre vill säga
energilinjer, sedan jag fått klart för mig vad som ursprungligen menades med leylinjer. Min tanke var då att den förteckning jag gjorde, skulle vara grunden för en mer fullständig
registrering av alla de linjer som även andra registrerat i landet. Mitt intresse för detta arbete har nu åter väckts till liv.
Under år som gått har flera personer efterfrågat förteckningen.
Jag har då sänt den som E-brev. Tyvärr har jag råkat ut för
dataproblem som gör att jag förlorat samtliga E-postadresser.
Hela förteckningen har dessutom funnits i något omarbetad
form på Rune Dunérs hemsida.
Jag efterlyser därför kontakt med dem som tagit del av för-

teckningen och vilka iakttagelser man gjort med utgångspunkt
från den. Sänd ett meddelande till
karl-erik.johansson@privat.utfors.se eller
ring gärna 0121-21063.
Om intresse finns kan jag tänka mig att samla några intresserade till en kurs, eller kanske rättare sagt till ett symposium
för genomgång av erfarenheter, arbetsmetoder och fastställande av olika karaktärer på olika energilinjer. Här som vid
många andra tillfällen är det viktigt att vi arbetar med ett gemensamt sätt att tänka.
Karl Erik Johansson, Ekängen, Söderköping.
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CURRYLINJER - MÅNEN
John Iversen
Jeg har med interesse lest i
Slagrutan at Herr Erik
Welamsson har konstatert at
Currylinjarna skulle forsvinne
10-17 min ved fullmåne og han
kan sikkert ved en tilfeldighet ha
registrert dette. Hadde han
fortsatt med sine registreringer
hele døgnet, så ville han registrert det samme to ganger i
døgnet og uavhengig av månens
størrelse. Dette hender hver gang
i forkant av fjære/ebbe sjø, og
min forklaring som jeg kom fram
til høsten 2002 er følgende:

J O R D S T R Å L E R ,
S T R Ø M N I N G S RETNINGER OG
EFFEKT

ioner i tungt vær og ved positive ioner i
hardt regnevær og i tordenvær så har mitt
testutstyr begynt å fungere igjen.

Et polarisert ionefelt følger
eller forsterkes i jordstråle
linjene.

u Jeg har videre registrert at i vårt sove-

Dette felt siger (flyter) i en retning
som skifter retning ved fjære sjø.
(Ebb)
Dette felt skifter polaritet ved flo
sjø. (Flod)
Dette feltet forsterker effekten i de
forskjellige jordstrålelinjene.

rom hvor det går en jordstråle linje over
våre hodeputer og hvor vi har en
klokkeradio over denne linjen på den ene
siden av sengen og en sparepære
(lysrörsglödlampa) i en utvendig armatur på den denne linjen på motsatt side,
så har jeg noen ganger måttet slå av lyset
og andre ganger fjerne klokke radion for
å få sove.
Med bakgrunn i ovenstående fakta var
det innlysende at det måtte være flere
variabler med i bildet og med dette som
ledetråder har jeg målt og registrert meg
fram til følgene:

Min teori vedrørende ovenstående
problematikk er fremkommet med
bakgrunn i følgene variable fakta
som jeg har observert, og med
påfølgende tester og målinger.
u En del personer kan samtidig

fortelle at de ikke fikk sove før
sent på natten, eller at de våknet
tidlig og ikke fikk sove igjen.
Disse problemene var som regel
mest utpreget når det var fullmåne.
u Forskjellige værtyper viser seg

også å forsterke disse problemene.
u Under mine utallige eksperi-

menter gjennom mange år med
utstyr som har til formål å dempe
disse problemer og hvor
prøveutstyret har sluttet å virke,
har jeg ved tilførsel av negative

Konklusjonen er klar, Det hele
styres av Månefasene, og som vi
vet så forskyver disse seg fra den
ene dagen til den andre.

De forskjellige jordstråle linjene har
sin egenfrekvens og det er
effekten i disse svingningene som
blir forsterket av den
ionestrømmen som følger jordstråle linjene. I tillegg til at
jordstråle linjene i seg selv kan
være plagsomme så viser det seg
at frekvenser fra forskjellige
elektro-niske apparater som vi
omgir oss med blandes/moduleres med de naturlige frekvenser. Det viser seg også at
nivået / effekten i de ”problemfrekvenser” vi tilfører spiller
mindre rolle. Som eksempler kan
nevnes at en klokkeradio, en
datamaskin eller et kvarts
armbåndsur kan være like
plagsomme.
Nøtterøy i juli 2003
Vennlig hilsen
John Iversen

SLAGRUTAN

ÅRG. 22 NR. 31

Sid 17

Curry- och Hartmannlinjernas bortovaro under
mån- och solförmörkelse.
Thord Neumueller
Vid tidpunkten för månskifte, som sker två gånger i månaden,
har jag vid ett otal tester iakttagit att Curry- och Hartmannlinjerna (i fortsättningen linjerna) varit borta. Kring den
tid som finns angiven i ”Vanliga Almanackan” - utgiven under medverkan av Stockholms Observatorium - har jag saknat linjerna under ca 15 minuter. Mitt intresse för saken väcktes den 11 augusti 1999 då jag blev varse att ett månskifte kl.
13.08 inföll mitt i solförmörkelsen som varade mellan 11.31
och 13.55. Min fråga blev: kommer skiftet att påverka det
vanliga avbrottet på ca 15 minuter? Testet började 09.45 och
höll på till 14.45. Från 12.35 till 13.54 saknades linjerna,
dvs. under 1 tim och 19 min. Under testets gång fick jag telefonsamtal från Stockholm, Nyköping och Katrineholm där
testande vänner rapporterade att linjerna var borta.
Iakttagelsen resulterade i ett stående intresse för tester av kommande ”förmörkelser”.
Här följer 4 iakttagelser:
21 januari 2000: Månförmörkelse
Förmörkelse
04.01-07.25
Månskifte
05.40
Test
03.00-08.00
Linjerna borta
05.26-5.55 (29 minuter).

Som framgår av ovanstående har de 15 minuterna vid varje
tillfälle drygats ut, ibland rätt avsevärt. Det behövs visserligen många fler tester från många olika iakttagare för att man
skall kunna dra några slutsatser, men det står var och en fritt
att tänka. Nästa möjlighet att studera linjernas beteende vid
förmörkelser inträffar den 9 november 2003. Då är det månförmörkelse under tiden 00.30 - 4.05, med månskifte 02.13.
Även andra himlakroppar kan dock påverka linjerna. På morgonen den 7 maj 2003 ringde en forskarvän - en pensionerad
vetenskapsman - till mig och bad mig kontrollera Currylinjerna.
Vid ett snabbt test fann jag att linjerna var borta. Han talade
då om att planeten Merkurius just passerade mellan jorden
och solen. Testet fortsattes och när det var över kunde jag
konstatera att linjerna vid detta tillfälle varit borta ca. 2 timmar.
Med flera tester enligt ovan från olika iakttagare kanske det
går (vetenskapligt) att dra några slutsatser. Om mina iakttagelser kan vara till någon nytta för lösandet av gåtan om linjernas natur står det till vars och ens förfogande.
Vevelstad, 640 33 Bettna, den 11 juli 2003-08-16
Thord Neumueller
E-post: thordneumuller@hotmail.com

9 januari 2001: Månförmörkelse
Förmörkelse
19:42-22.59
Månskifte
21.24
Test
18.4-23.15
Linjerna borta
19.5-22.47 (2 tim och 52
min)
16 maj 2003: Månförmörkelse
Förmörkelse
Månskifte
Test
Linjerna borta

04.03-07.17
05.36
02.35-09 30
02.35-09 24 (minst 6 tim)

31 maj 2003: Solförmörkelse
Förmörkelse
04.30-07.00
Månskifte
06.20
Test
22.15 (30/5) - 11.45
Linjerna borta
00.19-11.30 (minst 11 tim)
(Bilderna visar Saturnus och Månen)
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Currylinjer mm vid
solförmörkelse

Förbundets ARKIV
I föreningens arbete förekommer många olika handlingar.
Det är cirkulär och skrivelser,trycksaker, egna och andras
protokoll, räkenskaper, fotografier, verksamhetsberättelser,
tidningar och mycket mer.
Hittills har alla dessa handlingar lagrats hemma hos olika
medlemmar - som idag kanske inte är medlemmar längre
eller t.o.m. har gått bort. Det är ordförandena, kassörer,
sekreterare, registerhållare osv. som dessutom klagar över
att allt material tar så mycket plats.
Problemet uppmärksammades speciellt när vi skulle fira vårt
20 års jubileum.

Åke Pihlgren
Vid årsmötet hade vi den förmånen att få ha en solförmörkelse en morgon. Ett fåtal entusiaster markerade på kvällen
innan ut ett antal jordstrålningslinjer.

Styrelsen har därför beslutat att allt material skall
arkiveras i
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
(det enda arkivet som tar emot förbundets material)

Här får vi hjälp att arkivera våra underlag på rätt sätt, så att
allt blir tillgänglig för varje medlem, men också för forskare
som intresserar sig för vår förening - och detta för all framtid!
Vad är det då vi själva måste göra för att detta skall bli bra?
Framförallt måste vi samla in allt material som ligger utspritt i hela Sverige. Och du som har, är förhoppningsvis
beredd att skilja dig från dina kostbarheter (!!?) vilket med
tanke på att du alltid kommer att ha tillgång till materialet
inte borde vara så svårt.
Eftersom jag bor i Örebro har jag åtagit mig att sortera bort
alla eventuella dubletter (kan skickas tillbaka om du så önskar) och att överföra allt till arkivet.
Så kolla vad du har och posta allt utan att sortera bort innan.
Ett måste finns dock - om du skickar fotografier så måste
alla namn på personer som du känner igen finnas med, samt
helst när och var kortet har tagits.

Arla på morgonen kontrollerades sedan hur linjerna förändrades. Vi kunde då konstatera att linjerna ökade i bredd. Currylinjerna blev 10-15 m breda. På så vis gick ju linjerna in i
varandra och man kunde då inte finna linjerna genom att man
då ständigt stod i en linje. Eftersom vi nu hela tiden följde en
linje kände vi den.
Jag tror att det är samma sak vid ny- och fullmåne.
Vad som gällde för Currylinjer gällde även för Hartmannlinjerna och kommunikationslinjer.

Åke Pihlgren.
Mer detaljer om hur arbetet fortskrider kommer naturligtvis
i kommande tidningar.
Har du ytterliggare frågor - så hör av dig!
Bästa hälsningar Er redaktör
Rolf Heinemann

Red. ang. ”Forsvunna Currylinjer”
Jag tror att vi får inte tro någonting som vi inte har kontrollerat.
I nästa nr. av tidningen kommer jag att redovisa vad vi mätte
upp ang. Curry- och Hartmannlinjer hemma hos mig när det var
fullmåne. Det var något helt annat - vet jag.
Rolf Heinemann
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ANNONSER
Har du inte SSFs nya snygga
tröja än ??
Det är väldigt lätt att beställa den hos
Rolf Kjellström - hans adress
hittar du på sidan 2
Priset är 90:- Kr per styck
( frakt tillkommer ).
Följande Färger kan du välja:
mörkblå
grå
vit
Storlekar: alla vanliga

SSFs LOGO en snygg bildekal i blå färg
Diameter
30 mm
Pris: 5:- Kr
Diameter
58 mm
Pris: 10:- Kr
Diameter
80 mm
Pris: 15:- Kr

Beställning gör du hos:
Rolf Kjellström
hans adress hittar du på sidan 2

SSFs LOGO som textilmärke i blå färg
Diameter
80 mm
Pris: 25:- Kr

HÄLSOHEMMET
MISTELGÅRD

Tänkvärda ord från indianerna
på 1700 - talet.
Först när det sista trädet
har huggits ner.
Först när den sista floden
har blivit förgiftad.
Först när den sista fisken har fångats.
Först då kommer ni att upptäcka
att pengarna inte går att äta.
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Garnsviks begravningsplats
eller
hur bör vi redovisa våra undersökningar

Som en tekniker är man van att redovisa sina
iakttagelser på ett sådant sätt att andra personer kan konstatera samma som man själv gjort.
Den andre kanske upptäcker flera saker, som
man själv missat.
Därför anser jag att vi slagrutegångare bör göra
på samma sätt. Här har jag tagit ett exempel på
hur man kan redovisa en speciell upptäckt.
Garnsvikens begravningsplats är belägen i anslutning till Österåkers kyrka i Åkersberga.
Begravningsplatsen är tämligen ny. På stenen
här intill är årtalet 1989 inristat. Jag har vid ett
flertal tillfällen haft anledning att besöka denna
plats. Med pekare i bilen kan man inte låta bli
att känna efter linjer. Eftersom det är en så ny

begravningsplats väntade man sig inte att hitta några
speciellt gamla linjer. Förutom en jordström som jag
kunde följa till Österåkers kyrka hittade jag en annan
m agisk linjei294o riktning.
Linjen som är liggande och svävar c:a 450 mm över
marken hade både en in- och utgående riktning med
en total bredd av c:a 800 mm. Höjden är c:a 250mm.
Jag lyckades släcka ner linjen med en spole för steg
14 enligt Arne Groths frekvenstabell. Detta bekräftar då att det är en magisk linje som lagts ut i modern
tid.
Det förekom inga andra linjer till stenen.
Så här ungefär kan man redovisa en viss upptäckt,
som andra därigenom kan ha glädje av. Forum för
sådana här redovisningar bör kunna lösas på något
bra sätt. En årlig skrift, på internet, e d.
I den mån att vi kommer fram till ett lämpligt forum har jag
ett antal, som jag kan bidra med. Redovisningar behöver inte
vara utförda med hjälp av datakraft.
Handskisser räcker bra som jag ser det.
Kan de va nåt?
Åke Pihlgren
SLAGRUTAN
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