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Den nya ordföranden har ordet.

Först vill jag tacka för det stora förtroendet och den positiva upp-

backningen jag fick från våra medlemmar under årsmötet vid Duse udde

i Säffle. Där valdes jag enhälligt till ordförande för vårt förbund.

Vår avgående ordförande Rolf Norman har lagt ned ett stort arbete under

de 7 år han lett verksamheten. Han har nog haft stor del i att våra

möten varit väIbesökta och att nya medlemmar strömmat till.
Där till vill jag inte minst nämna sådana publikdragare som Arne Groth,

Kajsa Hallberg, Lasse Martinsson, Bertil Nygård och Egon Pettersson.

Tyvärr blev Rolf sjuk till årsmötet, därför får mitt tacktal vänta till
Uppsala möte den 4 sept.

"Jag har försökt hälla isär vissa verksamheter inom förbundet, men ut-
vecklingen rusar från mig." skrev RoIf under "ordförande har ordet" i
Slagrutan nr 2/93 där han aviserade sin avgång.

Min inriktning som ny ordförande är istället att samordna alla dessa

olika verksamhetsområden där "slagrutan" är den gemensamma nämnaren.

Även kinesologer med sina muskeltester bör känna sig hemma hos oss,

liksom de som gör dräktighetsundersökningar med samma princip.
Man behöver inte ens ha ett instrument att arbeta med, kroppen kan ha

samma funktion som en pendel eller slagruta.

För att jag ska kunna klara min uppgift som ordförande med den be-

gränsade tid jag kan avsätta, behöver jag all hjälp jag kan få av de

övriga ledamöterna i styrelsen för Svenska Slagruteförbundet. Det är

min ambition att delegera ansvaret så tångt som möjIigt.
Mina erfarenheter av allt som rör slagrutevärlden är begränsade, utöver

mitt eget verksamhetsområde som rör hälsan. Därför hoppas jag Rolf

fortsätter att erbjuda förbundet sina erfarenheter.

Kajsa- vår ambassadör utanför Sverige, som har goda kontakter med vår

engelska motsvarighet ska delta i ett internationellt slagrutemöte i
England i mitten av juli. Kanske bildas där ett internationellt för-
bund där Kajsa representerar Sverige. Vi bidrar till resan.



Det är viktigare än någonsin med ett gott samarbete över hela jorden.

Alltfler människor som mår dåligt, misstänker att det kan finnas

samband med farliga jordströmmar och söker hjälp hos oss.

Vi behöver utveckla metoder för avstörning som fungerar för många

och utbilda fler för att klara denna uppgift. Kanske marknadsföra

oss så småningom.

Det är dags att visa vad vi kan och vara stolta för det.

Alla våra områden som grovt kan indelas i vatten, fornfynd och hälsa

ska få utrymme under våra träffar framöver. Därför måste vi köra

flera aktiviteter samtidigt. Vi behöver veta vilka områden Du helst
vill tillhöra.
Calle från Limmared ska inte behöva klaga över att inte vattenletarna
känner sig hemma i Slagruteförbundet längre.
Som ordförande hoppas jag få leda möten där alla våra medlemmar ska

få utlopp för sina intressen, samtidigt som tillräcklig tid finns
avsatt för byte av erfarenheter.
Man kan inte hinna med överallt. Skriv gärna ned Dina erfarenheter
både från träffarna och övrigt och skicka in dem till Lena Kaski.

Hon behöver Dina bidrag för att skapa en intressant tidning.

TiIl sist: Våga visa vår dekal S L A G R U T E V Ä N N E R

F 0 L K S0M KÄ N N E R: (finns att köpa genom Yngve K.

Ett sätt att få fler intresserade av vår verksamhet.

Varma sommarhälsningar
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Protokoll- från Svenska SIagru-
teförbundets årsmöte den 22
maj f993 på Duseudde.

Ir6ne Djärv hä1sade välkommen och speciellt då vår
danske qäst och förkl-arade årsmötet öppnat.

Till mötets ordförande vafdes Ir6ne Djärv och till
sekreterare Ka j sa Hal-l-berg.

Dagordningen uppJ,ästes och godkändes.

TifI justeringsmån för årsmötesprotokolfet val-des
Egon Pettersson och Sven Lindh.

Verksamhetsberättelsen för 1992 upp]ästes och lades
till handlingarna.

Kassörens redogörelse över den ekonomiska ställningen
föredrogs och mötet besföt införa rapporten i med-
femsbfadet.

Ärsmötets deftagarförteckning skalf sändas ut tifl
medlemmarna -

Revisorernas beråttelse upp.lästes.

Styrelsen beviljades ansvarsfr.ihet för det gångna
verksamhetsåret.

tses1öts atr sonr tidigare styrelsen skalf bestå av
7 med.Iemmar och 2 suppleanter.

Tifl ordförande valdes Ir6ne Djärv.

Arne Groth och Kajsa HalJ,berg omvaldes på 2 år och
Ci-ndy Andersson nyvaldes på 2 år. Styrelsen kommer
så.Iedes att bestå av lr6ne Djärv, Arne Groth, Kajsa
Hallberg, Cindy Andersson, Lena Kaski, Yngve
Karlsson och Håkan Lundgren.

Som styrelsesuppleanter omvaldes Gunda Schön och nyval-
des Benny Karlsson.

Revisorerna Torsten Söderlund och Harald Karlander
omva]des och även suppleanten Walter Bjerkemo.

Val-beredningen omvaldes - Alf Gustafsson, Ofga Vest-
.lund och KjeIl-Äke Svensson.

Höstmötet besföts bl-i den 3-5 september på Ekelundshofs
kursgård i Uppsala. På vandrarhemmet Sunnersta Herr-
gård skal1 rum även reserveras. Egon Pettersson åtog
sig att skaffa STF:s gruppfedarkort, vilket ger 25
personer lägre pris på övernattningarna.



s 16 Ärsmötet 1994 b,lir he.lgen efter Kristi Himmefsfärdsdag.Styrelsen fick i uppdrag att undersöka inkomna forslai,
Ronne Herrgård, Vargön, Lo-Borgen, Storlien, JHS Fjäli_gården, Fredriksberg, Ludvika.

Rosa Bååth, Egon Pettersson. Bertil- Nygård och ArneGroth fämnade rapporter från ett jordsirålningsemina_
rium. Hå11et av:,'Nätverket för Gränsöverskridande Veten_skap, Stockholm.
Arne och Ylva Groth hade varit på norrmännens s.l-agrute_förbunds möte, och det var ett livligt och trevliltförbund med mycken.: glädje och skratt.

s 17

Ordförande

S 18 Ärsavgi-ften för 1994 bestämdes till 100 kr per famiJ-j.
S 19 Frågan om uppdelnj-ng i grupper efter intresseområdendiskuterades. I anmäfan skal-1 finnas möjlighet attpricka in lämplig grupp. Mötet uppmanade till försökatt få till _loka_la g.uppu.. ---
S 20 Nybörjarna skall ägnas Ätörre intresse och lämplig

medlem skaff utses för detta.

S 21 Styre.lsen fick i uppdrag att se över stadgarna.
S 22 Avgående ordföranden Roff Norman var på grund avsjukdom förhindrad att närvara och skar-l åarfor avtackaspå höstmötet.

S 22 Ordtöranden förklarade årsmötet avslutat.
Efteråt. hade deltagarna möjlighet ätt i korta ordalag delgeerfarenheter och ståfla frågoi. Tyvärr var tiden korloch intresset stort.

Vi-d protokollet
tr'u1, rT'o/t'l/jc / <:

Kajyä Haflberg /
Sekreterare /

cP ?tr'/..{r'44 /;,-'o}?.Ct ---:f--
Egon Pettersson

4 t /- \--=--tJ4, /'1'-7'
-"1::z__!1::zY

Sven Lind



I,'ERKSAMHET S BERÄTTEL S E

för Svenska Slagruteförbundets verksamhetsär 1992

Medlemsanlalet har varit 241.

Styrelsen har bestått av RoIf Nornan ordförande, frene Djärv vice
ordförande, Yngve Karlsson kassör, Karin Hallberg sekreterare,
Lena Kaski ansvarig för medlemsbladet, Arne Groth och Håkan Lund-
gren.

Årsrnötet hö11s den 31 maj på vandrarhemmet i Huskvarna och
höstnötet som också var 1O-årsjubileurn den 2-4 oktober i Hjo.

På vårmötet fick slagrutan chansen på forntida stensättningar,
2 s! treuddar, domarringar och stenar ned konkava reflexytor
på Srnålandstaberg.

Arne Groth har hå11it föredrag om slagrutelinjers frekvenser
och georne tri .

Axel Nilsson har delgivit oss sina erfarenheter från ett besök
på utgrävningarna i Vo1lerim.

Med våra norska nedarbetare har vi haft ett nycket givande
samarbete och väx1at erfarenheter.

Erik Nygårdh har talat on kinesologi och Karin Hallberg har
visat färgskivans användning.

Viviann Lindh-Boring och Majlis Morefors överaskade med ett
fyndigt, roligt och mycket uppskattat jubileumsspex kring
ämnet slagruta.

Slagrutor utformade som guldbelocker och slipsnå1ar utdelades
på jubil6et och tal hö1ls både på prosa och vers, allt i en
festlig och glad stärnning.

Två styrelsemöten har hå11its.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas ti11 kassörens
rappor t .

Säff1e den 21 maj 1993.



Rapport från Svenska
sett ur en ny medlems

Slagruteföreningens årsmöte 1993
ögon

Det var med stor spänning jag begav mig tilJ- mitt första
årsmöte i föreningen. Det var förlagt ti11 stugbyn vid
campingplatsen Duse Udde utanför Säffle i Värm1and. 56
personer var förlagda i stugor och lO hade annat boende.
Jag tror alla stugorna i den hästskoformade bebyggelsen
var upptagna av våra medLemmar. SLugorna var helt nyupp-
förda och mycket fräscha. Det var en klart positiv miljö
kring förläggninggen och trakten omkring visade sig inne-
hål-1a både fornminnen och int.ressanta jordlinjefenomen.
Vi hade dessutom nära till restaurangen som serverade bra
mat och hade trevlig personal. Även bad kunde njutas vid
den sLorslagna stranden / som var rikt varierad med sand-
stränder och klippor. Vänern, vårt stora innanhav, 1åg
som en spegel alla dagarna. Vädret var det bästa tänkbara.
Stort t.ack ti11 Britta och Bror som ordnat denna fina för-
1äggning !

Första dagen hade Arne croth sIöjdat pinnar av olika stor-
fekar för att kunna markera olika slags linjer. Jag hjäl-p-
te honom att uppe på berget ovanför stugorna markera
Curry- och Hartmannlinjer, en vaLtenåder och en jordström.
Eftermiddagen och kväIIen bjöd inte på några organiserade
aktiviteter, förutom att vj- serverades en smörgås och dryckpå'tvällskvisten. Spridda grupper av medlemmar:sgn kände
varandra bildades här och där i och utanför stugorna och
kvä11en, den ljumma, övergick i natt" Vi nya medlemmar
kände oss nog lite vilsna - men stämningen i min stuga
var god. Vi var tre nya av fem.

Vid frukosten nästa dag hälsades vi välkomna av represen-
tanter för Säffle kommunr som bI a berättade om kommunens
problem. Al1a, t.ror jag, satt och väntade på att få komma
ut med sina rutor eller pinnar. Enlig programmet skulle
vi besöka en gravhög och en museigård. FörflyttnLng skedde
med bi lar.

Gravhögen hett Nysäters hög. Den är en av tre högar i
VÄrmland som aLla ligger på linje. De andra två iinns i
Säffle stad och vid Högsäter. Gravhögen vid NysäLer visade
sig vara helt "död", d v s några linjer kunde inte kännas
kring den. Trolig förklaring kunde vara att den sten som
rests tilf minne av ett kungabesök neutraliserat linjerna
i^högen. Enligt guiden hade högen aldrig grävt.s ut, men
någon trodde sig kunna faststäIla att håqÄn ej innehålIer
några begravda 1ik. Högens eventuella funXtlon som tings-plats styrktes av att det finns en gammal marknadsplatå
aflde.les bredvid. En samliirg bodar (23 av ursprungliqa 52)
var placerade på ömse sidor av den gamla vägen. Äodårna
var uppförda i timmer under 1750 och LSOO-ta1et. En gång
om året hå11er man fortfarande marknad i bodarna. plåts;n
var mötesplats för sjöväg och Landsväg. Sjövägen, den gamla
Vikingaleden, ut.görs av Byälven-ctafsfjorden. Den var enav de pilgrimsleder som en gång användes som genomfartsled
i Värm]and.
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NästaanhaltvarVonEchstedtskagårdensomvarbyggd
i mitten av IToo-taiet, men den finns omnämnd redan

pa"'iiöö-ur.t. cården är numera museum' vi hade inLe
bestältt någon visning/men det var nog ingen som.sörjde
över att vi inte rici-ga in i huset.. Den yttre miljön

"i"åoå 
sig mycket l.ttråtstnt' Huvudbyggnaden som Iigger

åå"å"-itÄe'xuit" n"a.-tåuar skiffertak som gamla Lakrännor
av trä. Positiva Itnlti autt gårdstunet ledde in i huvud-

byggnadens entr6. ulånför ett mindre annex som visade sig
innehålIa en cafeteria hittade vi ett spiralsystem' Par-
ken med sina storg kraftful]a träd var underbar och en nyan-

i"äa'åpp.ittaa=aniaggning visade si9 ha pranterats med

;;;"y;-i;q"n til-l aå-ntsåtiut korsen^i currvlinjesvstemet'
synd att jag inte "åtttåå" 

vad trädgårdsmåstaren hette' det

stod iu på en skyri'-eirt"""n b1öd åessutom på vackra värm-

landsvyer och vid nå*xå*"t"n t*åktd" Iunchen här1iqt'Ti11
lunch var vi ZS personer' vid lunchen informerades om att
vi skulle dela upp-.t" i två grupper' Den ena skull-e efter
lunch gå upp till A;;;"-riniei på'uerget och den andra. till
Carl (ca11e) Ande;;son för att få instruktioner om vatten-
åå.".. På eftermiddagen skulle grupperna skifta'

Uppe på berget kunde Arne' utöver nlmnda Iinlesystem' även

;;;L;å .t ..*rtar,,ing uo* han lokal-iserat ' r sexhörningens
gränslinjer tanns åpinlngutl. ": 9tt- ingångar och- andra' ut-

;Ä;;;;: i'n" 'isadå'åcxså 
att det fanns tre starka punkter

i sexhörningens miitr en kvj-nnlig' en manlig och en som han

kal-Iade heaiingpunkten' Mycket intressant'

Nere hos CaIle fi-ck vi b]åbär fina instruktioner om vatten-
i;;".. Pfatsen för stugbyn hade en mängd vattenådror. i mar-

ken som korsades under då jättebjörkar som våxte runf om'

calle demonstrerade;',tn ftitt han beräknar på vilket djup
en vattenåder ligger' Vilka kunskaper!

Några besökte på eget initiaciv den hällkista som fanns ett

ö.i-xiiå*.a"t iang1. bort' Plat'sen visade sig ha stark ne-

ä.1i" r"oaning ocfr bjöd i övrigt på linjer av olika slag
åcrr vattenådrår som ålingrade sig meIlan och under ett par
pampiga björkar "o*.aoa-på 

den åppna platsen kring hä11-
kistan.

Efter årsmötesförhandlingarna redogjorde några medlemmar

iåi årix" erfarenhetet' Ättt" talade om samband mellan ton-
ii"f.".n=". och olika ridEErag som han kunnat konstatera"/z

"lia*ningut 
kring vatteÅåatot p g a växelströmsläckage

från kraftverken, om leylines m rn'-ctfte vädrade sitt
missnöje med att vattenietningen råET-Gi undanskymd plats
i föreni.ngeDr In€r] berättade såd"tt om grundvattnets bete-
ende och sättandet åv brunnar' Sven xåkine redogjorde för

"i"u 
tO" om grundämnens olixa resonänEvå!'Tänqd och-demonstre-

rade en slagruta som han kombinerat med ett skjutmått för
at.t kunna stäI1a in vågfangaen' Redogörel-serna spelades in
på band och intresseraåe xån vända si9 tilI Yngve Karl'sson
telefon O371126'78.

Efter middagen på kvål1en bjö6t Bror på en överraskning:
ä;;;;p;i;;;åå'nårr"i"s till måten'.Han lvckades. till och

med få oss aIl-a att sjunga allsång! "svinsta skär" den

satt därr !Däreftei-n16a åragspelaina på dansmusik. p: ..
altanen i den underbåra förÅommarkvä11en' Bror och Britta
blev också hyllade med tal och blommor för sina insatser
i samband med årsmötet.
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Föreninqens årsmöte hade uppmärksammats av fokalpressenoch Bror sålde med stor fråmgång lösnummer av tidningen på.lördagsmorgonen.

.lg se det var ett lyckat
lös1iga organisationen.
njöt av det fantastiska
het)erna ?ch tycke tiden
{D-'4a//
Rosa Bååth

årsmöte trots, effer tack var denVi_saknade vår avgående ordförandervadret och de intressanta erfaren_varit. för kort.

/;-;:-
,. -/Qi^_--, /-- ;1

(^z



ll

r

i:'.
E:,

r''

TREDIMENSIONELLA RINGFORMADE BERG OCH DALAR.

BLICKEN BöR INTE FOKUSERAS! SJUNK DJUPARE OCH
DJUPARE IN I-TTTDEN. DEN TREDIMENSIONELLA
BILDEN BRUKAR FRAMTRÄDA NÄR PAPPRET BEFINNERSIG CA 40 CM FRÅN ANSIKTET. DET KAN TA TID.
INNAN MAN LYCKAS FöRSTA GÅNGEN.



Fardhem 93-06-07

Mina upplevelser från Duse udde.

Slagruteträffen på Duse udde under Kristihimmelfärdshelgen bjöd på sol
värme och massor med trevliga människor. Alla har vi något gemensamt.

En del kallar det "Hokus pokus', ,andra för det övernaturiiga. Själv
kallar jag det för en bit av det sanna livet.
Har man kastat sina skygglappar finns det oändligt mycket att se, höra
och uppleva

Mitt förut så onda knä känns fortfarande bra efter Lars Martinssons be-
handling. Bertil Nygård konstaterade vad jag redan visste: Att jag själv
vet bäst vad jag ska äta för att hålla mitt blodtryck i trim.
Inte undra på att Egon Pettersson förknippar mig med vatten. personligen

tycker jag vatten är den godaste av aila tänkbara drycker.
Carl Andersson lärde mig hitta vatten med hjälp av en plastgalge, men

snart upptäckte jag att det gick väldigt bra att leta och finna vattnet
utan galge. Min handflata fungerar utmärkt bra som instrument.
llHär finns massor med vatten!"ropade jag. lNej nej !,,sa en slagrutevän
"Du har hittat en elledning!" ',Jasså! Hur skajag kunna Iära mig känna
vad som är vad? " Ja-ah, kanske ändå med lite träning, för om jag jäm_

för aktiviteten i handen när jag hittade elledningen med den som kändes
när Calle konstaterade att det var vatten- jo då kan jag nog lära mig.

En zonterapibehandling fick jag av Cindys mor som gjorde ruskigt ont,
men väldigt gott efteråt i kroppen.
Jag frågade Kajsa Hallberg om hon kunde finna något som inte var bra
hemma hos mig. Så fick jag rita upp en skiss av gården med boningshus,
ladugård och trädgård. Kajsa sa med en gång att det var något störande
här och så visar hon på skissen. Nu ska vi fråga Cindynär hon åter-
kommer från sin promenad. Mycket riktigt. cindy finner också något kon-
stigt i trädgården. Båda Kajsa och Cindy har upptäckt negativa linjer
från ena endan av trädgården, genom huset ut på andra sidan för att
slutligen studsa tillbaka samma väg. cindy frågade om det fanns något
fornminne på platsen. Det har vi redan misstänkt just här. Min man och
jag hittade massor av mystiska stenar där i höstas som vi snabbt fyllde
över med både gamrnal och ny jord.

"Där finns en kultplats och där offrades små flickebarn förr i tiden.,,
säger Cindy övertygande. Sedan ger hon mig råd om hur jag ska göra
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förattviskablikvittdetvikallatför.'detmystiska.,hososs.
Tisdagen den 25 maj kl 6 på morgonen gick jag ut och tillämpade

Cindys råd, senare på dagen gjorde jag om ceremonin även inne i köket'

Kan ni tänka er, nu har det blivt så lugnt här och fridfullt'
Mittkorssomjaghängtiekenpåkultplatsenfårhängakvarsålänge
som dek känns bra för mig att ha det där. Likaså minnesstenen som iag

skrev några rader på får ligga kvar. Blommorna i vasen tror nog de

förbipasserande pryder en katt eller hundgrav'

Egon sade:"Vi ses i Uppsala till hösten, men vi får se upp att vi

inte hamnar i Sala."

Själv tror jag att jag kan bli tillräckligt salig i Uppsala'

Det som har hänt mig på sistone har stimulerat mig till följande

diktpågotländskasomärmittmodersmål,därkommerytterligare
några verser som jag satt musik till. Det är möiligt att ni får

höra hela visan till hösten i Uppsala.

Till mina liusvänner

Eir jär jause ej mitt liv
da ja mediterar

kummar eir i luftn föbei

u ibland da stännar eir uPP.

En översättning kommer kanske till hösten.

Varma hälsningar från Hemse på Gotland

Birgit Thunquist.
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DEN DUKTIGE SLAGRUIEGUBBEN

Text: Nina Fern Musik: Cornelius Wreeswijks "Hönan Agda"

JAG SKA BE ATT FÅ FÖRA FRAM

EN LITEN VISA OM EN UAN

SOM INGET VATTEN HADE I SIN BRUNN

HAN SA - DET HÄR KAN TA E.LITA.STUND

FöR JAG IIAR SETT PÅ TV-APPARATEN

ATT VATTEN FÅS AV BARA FARTEN

sÅ DBT Än sÄsT JAG SÄTTER FART

FÖR JAG VILL HA MITT VATTEN SNART

FöR ATT SKAFFA SIG EN KLYKA

UÄSTE HAN I TRÄNA BRYTA

MEN TROR NI ATT HAN FATTA DÄ ?

DET GJORDE HAN INTE NÄ

UE NÄSA }1OT MARKEN GLANA

STROSA HAN RUNT DEN STORA GRANA

TILLS HAN HITTADE EN KVIST

SOM VA TORRER OCII LITE VISST

SEN GICK ITAN VARV EFTER VARV PÄ GÅRN

UEN FICK INGET UTSLAG PÅN

HAN SA - DE.HÄR VA'LA.BARA SJUTTON

ATT JAG INTE KAN FÅ NÅN FJUTT PÅN

MEN TILL SLUT DET STORA HÄNDE

ATT KLYKA MOT },IARKEN VÄNDE

HAN RUSA IN TILL SIN LILTA TANT

- NU HAR JAG FUNNIT UIN VATTENTANK

sÅ BLEV DET DAGS DÅ ATT BöRJA GRÄVA

DET FICK GUBBEN AIT GÄ OCII BÄVA

HAN VART LATER SÄ SO!,t FÅ

DET FICK NÅN ANNAN GöRA DÅ

HAN SKAFFA HEU EN STOR I-IASKIN

SÅ ATT HÅLET BTEVE RIKTIGT FIN

NÄSTA DAG KOU DENNA SAK

.DETTA IIÄRA SKULLE SNART VA KLART
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-NU FÅR NI ALLT TA OCH SKYNDA PÅ

SÅ ATT JAG UTAN VÅTT FÅR STÅ

NU VILL JAG HA MITT VATTEN SNART

SÅ TA OCH SÄTT LITE MERA FART

I'IEN DE GRÄVDE SEN HELA NATTEN

FöR ATT FINNA HANS GOA VATTEN

MEN DEN SORJA SOM DÄ KOM FRAM

-DET VAR GUBBENS EGET AVLOPPSSLÄM!

qe
I
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Lördagen den 7:e november samlades 24 personer'på Pendel &

Slagrutans träff i Traryd. Stora skå1ar fyllda rned röda äpp1en

stod på borden - det var en hälsning från Walter Bjerkeno, son

själv inte kunde vara rned på grund av att han nyligen genongått

en höftoperation. Många varma och karleksfulla tankar sändes

Ei11 Walter under dagens loPP.
Lennart Pettersson hö11 ett fantastiskl fint föredrag om

akupunktur. Lugnt och ledigt berättade han om akupunkturens

smärtstillande effekter, hur han sjä1v 1ärt sig akupunktur och

vad Elisabeth Kijbler Ross bok Döden är livsviktiS, betytt för
honom. "Sen ja8 läst den boken kan jag inte tycka illa on någon

nännlska" sa han.
Han berättade också om sj-n utbildning ti11 sjuksköterska och om

samarbetet med öron/näsa/ha1s-1äkaren Nils-Axe1 Lövgren.
Akupunktur lär ha stor effek! vid olika problern med öronen son

!.ex.. öronsus. Av Lennart Petterssons föredrag frarngick också att
han har en viktig uppgift som terapeut - det är inte bara kropp-
ens smärta som han tar sig an utan även själens.
Efter föredraget uppstod en 1iv1ig diskussion där 1äkaren Lars
Forslund från Förs1öv kon med rnånga viktiga exernpel och syn-
punkter - han är själv utbildad akupunktör.
Gu11-Britt Gärdebring från Hässleholrn hade bakat. goda bul1ar och

bjöd även på soppa ti11 lunchen. Soppan värnde liksom den gene-

rösa omtanken.
Efter lunchen förevisade Kurt Davidsson, Klippan, sina pyramider
ute i korridoren, där han fj-ck assisEans av en kille som kallade
sig "Sprängaren". A11a i försarnlingen hade synpunkter på dessa
pyrarnider och vi diskuterade livligt hela tiden.
Tidigare hade också Yngve Karlsson 1åtit oss prova ett penn-

liknande förernå1 ka1lal "Phasen" som vi nätte "1äckande*
elektricitet med. Det gick livligt ti11 hela dagen och alla hade

synpunkter och ide6r on det mesta och några döda punkter uppstod
aldri-g.
Vi hade roligt hela dagen och 1ärde oss massor av saker. Jag
rnåste erkänna aEt jag stä11er mig skeptisk och frågande t111
vissa saker - men tråkigt var det aldrig. Alla är så entusiast:
iska och man får massor att tänka på.
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A11ra bäst gillade jag dock Lennart petterssons föredrag, han
utströmmade lugn och godhet och man kände att han verkligen är
en nänniska som vil1 andra vä1.
Kort sagt : det var en givande dag som man ofta tänker tillbaka
på och son man är tacksam över att man fått upp1ev8.
Jag ser fram emot att få träffa alla vännerna igen den 27:e mars
- 93.

Sven Lind
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SLAGRUTETRÄFF av: Wa1!er Bjerkemo

Den 27:e mars i år sammanstrålade ett 25-ta1 intresserade "slag-

rutemänniskor" i Verdandilokalen i Traryd för atL på sedvanligt

sättdiskutera,.slaSru!eproblemets''mångaaspekter.
Curl Davidsson hälsade välkommen och vände sig särskilt ti11 de

fyra representanEer för "Miljö- och Jordstrå1eföreningen DANMARK"

med dess ordförande Henning JuhI' i spetsen' son denna dag gästa

ade oss. Henning Juhl höIl ett 1ängre anförande om sin organisa-

tions verksamhe! och belyste särskilt de många skadliga effekter'

som komner från de el'apparater som modern teknik ger oss: bi1-

telefoner, bildskärmar och inte ninst rnicrovågsugnar etc' De! är

en rnycket stor "pollu[ion" i vår miljö och ingen vet egenEligen

hur slora dess skadeverkningar är eller kommer att drabba oss i

framt.iden. Han berörde även de surålskador son orsakas av kraft-

ledningar och hur dess skador i viss nån kunde undvikas genon

kraftöverföring i nedgrävda kabelsystem' H'Juhl beräEtade ock-

så om danska erfarenheter av el-allergier och dess förekonst

främst hos individer' som arbetade rned bildskarmar' Vi fick ock-

så veta en del om den danska organisationens lokala utbredning i

Danmark, som har 9 sr lokalföreningar ucspridda över landet'

Efter anförandet blev det en liten "frågestund" kring det mycket

sLora ämneE för Henning Juhls anförande'

Benny Karlsson från Tranemo fick sedan ti1'tfäl1e att redogöra för

forskning kring "Kraftfä1t med kosrnisk strå1ning"' som han utfört

i sin hemtrakt. Han har i terrängen funnit stora "srråk" e11er

"linjer" av c:a 20-30 rn breddd' som löper i sEort sett paralellt

med c:a 450 m mellanrum, i nordöstlj-g - sydvästlig riktning' i

ungefär 1Bo. ( Det ryktas on att sk UFO:s följer dessa stråk!

I varje fal1 tycks flyttfågelsträck flyga i dess riktning')"""

Benny viSade en j-ntressant skiss, son han gjor! över dessa "Kraft

linjer"' ( Kan det nöjligen vara en form av s'k' "Ley-lines" i

landskaPet ? )

Efter en stunds diskussion blev det lunchdags' (En kaffepaus

hade ti-digare inlagts under fm') Gu11-BritE Gärdebring hade rned-

förtetrparkittlarmedhärligasoppor,sonhonbjödpå'Någon
hade ordnat smör, bröd och dryck' Gundas egen hemlagade ost fanns

också på plats.De allra flesta deltagarna 1ät si8 vä1 smaka av

det frarndukade goda, son snakade extra gott i det kylslagna nars-

vädre t .
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Efter lunchpausen åkte deltagarna ut ti11 en gård i trakten, där

boningshuset sades vara en träffpunkt för allehanda "otyg" i form

av vattenådror och jordströmmar. Frun i huset var illa störd av

dessa fenomen. Det konstaterades snabbt, att flera olika "pulser"

eick på längden och på tvären genorn detta hus. Emil Nordströrn

m.fl. 1oka1i-serade snabbt och rutinerat dessa "Vattenådror" och

"avstörde huset genom att nedslå c':a 25 crn långa bitar av armer-

ingsjärn just där slagrutan gav utslag' på ett par m avstånd från
husväggen, H.Juhl och några vänner ti11 familjen på platsen gick
in i bostaden och såg att sängen stod med ett värmeelement i
väggen vid huvudändan och mitt emoL en järnkamin vid fotändan -
och en radio på ett bord bredvid. H.Juh1 sade, att det fanns en

"Korsningspunkt" nitt i sängen. En vån i familjen lade sig i
sängen och då försvann hennes aura he1t.... Tydligen ingen bra
plats aEt sova på ! Farniljen li11råddes att flytta sängen eller
ännu bätlre, att flytta sovplatsen ti11 elt annat rum. . . . . . .

Det b1åste ka1la vindar kring gården fast solen sken. Sä1lskapet
ålervände ti11 den varma Verdandilokalen i Traryd, till en värm-

ande kopp kaffe och fortsatta diskussioner. Yngve Karlsson demon-

strerade en "elektrisk mätpenna", vars funktionssätt han visade
med en bordslampa kopplad til1 ett uttag i väggen ( som han med-

fört för"upplysnings skul1", sade han), Lampan var s1äckt men

mätpennan lyste, när den höJ-1s på c:a 10 cn avstånd utanför 1ed-

ningen. Om kontakten vändes i väggen lyste "mätpennan" inte. 0m

en deltagare hö11 i bordslarnpan, så lyste "mätpennan" också, när

den hö11s ulanför personen ifråga. Samma förhå11ande om en e11er

två personer hö1l varandra i handen och en hö1l i bordslampan.
Sen var det stopp. Yngve trodde att vissa personer ev. kunde

"jorda sig sjä1va" ex. genon viss utsöndring av fotsvett.(Skratt)
Tiden rann undan, och det blev dags för uppbrott. De danska

gäslerna avtackades och deltagarna tackade varandra för en givand

de dag i Slagrutans tecken
Nästa TRÄFF I Traryd blir den 19 juni. Väl nött då !!!!!!!

Vid pennan

IIässleholm 1 april 1993

Walter Bjerkemo
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NYA POSITIVA ENERGIER av: Rune Skarner

I slagrutekretsar känner vi t11l många för människan negativa

jordsrrålningar (energier) t'ex' vattenåder' currynätet'

Hartmannlin.ier, röd jordsLrön m'm'

I naLuren råder det från begynnelsen järnvikt, varför jag vi11

påstå att det fanns lika stor mängd positiva jordslrålnings-

energier som negativa'
Vårl sätt aLt leva til1för dock naturen ytterligare negativa

energier t.ex. strålni-ng från datorer och TV-apparaLer' radio-

aktiv strålning från bruket av kärnkraft' elström som läcker

ner titl vattenådrorna, skadlig ultraviolett strålning på

grund av minskande ozonlager n'm' Belastningen på a1la levande

organismer blir s!örre och större och den negativa utvecklingen

går allt fortare.
Alla lnser vi att naturen snart komtner att slå tillbaka' och

aLt ingen mänsklig makt kan hejcla ml1jöförstöringen i rid så

länge som kortsi-ktigt ekonomiskL tänkande styr utvecklingen

eller snarare avveckli-ngen'
planeten Jorden är nu inne i en spännande utvecklingsfas'

Första steget i denna process togs den 11 januari 1992 när

den s.k. första porten ti11 den nya tiden öppnades'

i samband därrned aktiverades en ny positiv energi ka1lad

Inka-energin. Den bildar rulnät med ca 7 m sida som täcker

hela jordytan. Inka-energin är en kosmisk energi och det

sägs att den bidrar ti11 atl höja andligheten hos människan'

Du finner denna energi med slagruta Senom art koppla in dig

på posi Liv Inka-energi '

Steg 2 i utvecklingsprocessen inträffade helr nyligen den

5 juni i år, då den andra porten öppnades' I sarnband därned

aktiverades ytterliSare en ny energi nämligen Kärlekens

energi. Den har ingei at! göra med kärleken rnellan två nän-

niskor, utan den syftar t11l atl ge livet på jorden en

känsla av sanhörighet (kärlek til-1 allt liv);

Kärlekens energi manifesterar sig i forn av 4 rn breda kraft-

fäI! sorn går i cirklar rned ca 1 km diameter' Man kan även

beskriva den som en 4 m bred travbana eller väg som går i

cirkel med 1 km diameter' Dessa ringar finns oregelbundet och

skär och tangerar varann lite hur som helst' Även denna energi
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är positiv för rnänniskan. Du finner den rned slagruta

kopplar in dig på positiv Kärleksenergi.

Tack vare de har nya positiva energierna förbättras

mellan positiva och negativa energi-er. Vi kan därför

!iden an ned stor ti1lförsikt enligt nin neninS'

llan ska dock ha i åtanke att innan en förändring kan

kommas så rnåste det gamla rivas ner och det kan för

upplevas som en jobbig och svår omstä1lning'

om du

ba I ans en

se fram-

åstad-
många

Ringen har i alla tider
varit en symbol för
kär1ek och gemenskaP.

Här har vi nu fått en

kosmisk bekräfuelse På

ri-ngens betydelse.

Rörelseriktningen för
Kärlekens energi är
a11tid medurs.

\\\/

\l
l+-

\



KOM HfT OCH zuÄLP OSS ATT HITTA-.......

SÄCKESTAD.

Skarabiskoparna ägde under medeltiden flera stora gårdar eller befiista
borgar, där de tidvis bodde. När maten tog slut, fick nästa hushåIl ställa upP

med kost och underhåll. Liickö, ute på Kållandsö, låg strategiskt vid den ti-
dens sjöfartsleder. Brunnsbo hade Skara med domtyrkan inom räckhåll.
Husaby vid Kinnekutles fot var det ursprungliga sätet, skiinkt till kyrkan av

kungen själv.

Där på borgruinens brant bodde vi sjiilva i 33 år och följde nyfiket ut-
grär'ningarna under 60-talet och restaureringen av det gamla borgbuset.
Med pekare och pendel undersökte vi senare biskopens hus och fick en viss

uppfattning om hur man byggde och bodde under medeltiden.

Säckestad, biskopens fjärde residens vid sjön Ymsen, hade vi bara nåimnt

ibland vid våra guideturer i Husaby. Varför bodde han där? Så långr bort
från de centrala deiarna runt Skara.

En dag ringer telefonen och en glad, kvinnlig röst hörs: "Hej - jag heter
N{arita och bor på gården Säckestad borta vid Ymsen. Här ska finnas gamJa

minnen från Skara-biskoparnas borg. Vi har letat och försökt hitta donL
men allt är borta. Kan ni inte komma och hjälpa oss med slagrutan! Vi har
läst era böcker om hur ni gör. Det vore så spännande."

Ja, visst blir vi nyfikna. En solig augustidag far vi bort till Ymsen. Säckes-

tad ligger vid sjöns östra sida. Iånga, raka vägallder över vidsträcha fiilt
vittnar om gamrnal herrgårdskultur. Boningshuset med sina wå sidoflyglar
verkar vara från 1700-1800-talet. Det ligger vackert på en höjd med utsikt
över Ymsens vida vatten. Stora gråismattor och hög4 gemls träd omger
corps-de-logiet.

Marita möter oss: "Vi är så intresserade - en arbetskamrat till mej - Mag-
nus, som bor i stora huset och min moster Berit också! Hon kan inte se,

men hon är väldans känslig för jordpulser."

Efter en god lunch med mycket prat om slagrutekonsten i gamla tider,
drar vi oss alla ner mot sjön. Biskopsborgen skall ha legat på en udde eller ö
- det kan gamla kartor beråtta. Ett smalt, anlagt näs leder ut till den runda
udden ute i Ymsen.

Redan ute på det smala näset börjar det se spännande ut. LJlng4 kraftiga
stenvallar kantar stränderna på båda sidor ut mot udden. Vi kornmer fram
till en stor gräsplan, kantad av höga träd. Pekarna ger klart positiva uslag.

Först får vi syn på några stora högar vid södra stranden. De ligger intill
en lång kaj eller stenpir, som en gång måste ha utgiort en hamn. Pendeln vi-
sar på hus. Vi sparkar fram rester av tegel. Här har funnits bastanta byggna-



Säckestad.

der för bevakning eller magasin. Man fick vara på sin vakt mot fiender av

ella slag under medeltiden!

Men detra kan inte vara biskopens husl vi går över till uddens norra si-

da. Stenkajerna utmed stranden är höga och kaftiga. En utskjutande' fyrk-

antig stenplattform får mig atr haja tiil. Något så regelbundet måste var.-a

gioi av människohand. Slagrutan visar klara, positiva utslag, som våixlar till
iegatirra alldeles utanför plattformen. Hår har ett hus legat! Så byggde man

på-den tiden - positiv ladäning inom huset och med en tydlig, negativ bård

runtom som sLydd.

Nu iir det enkelt att finna biskopens borghus med pekarna' Efter en

stund harjag stegat ut byggnaden: Ett vinkelhus utmed norra stranden med

en utskjutände d;l i de; lilla plattformen. De andra prövar och f& samma

resultat. vi kan t.o.m. spåra murrester i marken, där positiv laddning över-

går i negativ.

Marita och hennes vänner är glada över upptäckten och drar sig ner mot

badhuset. Själv är jag inte helt nöjd. varför skulle biskoparna bosiitta sig

just här, ute i sjön? Trakten kring Ymsen är i alla fall gammal bygd' Däom
vittnar fornborgar och stora gårdar. Här var en rik nejd och sjön gav natur-

ligtvis fisk och fågel till biskopens bord. Men så isolerat - på en ö ute i sjön?

Kanske här varit en betydande plats redan innan medeltiden? Finns det

spår, kraftfält eller LEYJinjer från ännu åildre tider? Jag korsar ön med mi-

na pekare. Efter en stunds sökande har jag hittat en lcaftig LEY-sträe'
från SV mot NO går den över hela udden och genom biskopens hus!

Nu får alla hjälpa till igen. Vi hittar en "prisma"-sten på uddens västra si-

da. Den har en gång varii omgiven av resta stenar i en ring. En fin "stjiirna"

med strålar åt alla håll.

Biskopen var alltså inte så isolerad. Han kunde via LEY-strålarna kom-

municerå med sin omvärld. Det var därför han bosatte sig hiir på deu ur'
gamla kraftplatsen och byggde sitt hus mitt i strålen.

Vi tar ut kompassriktningen: 280 nygrader. Den kommer från SV. Vilda
gissningar utbryter om borgar, gradält och kyrkor i närheten.

När vi kommit herg lägger vi ut kartan och kontrollerar kompassrilc-

ningen. LEY-linjen kommer in över Tuns kyrka vid Viinersuanden, passe-

.urlrunrrrn - RåOa - Kinne-Kleva gamla kyrka - Kinne-Vedum och Lugnås

kwkor fram till Säckestad.

Biskoparna hade god kontakt med sina underlydande och kunde föwar-
nas vid hotande faror, långt innan de nalkades Ymsens vatten.
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Man har börjat gräva vid Ymsens strand! Ett antal amatörarkeologer le-

,ar-J., den gamla biskopsborgen i Säckestad'

Grupper av nyfikna vandrar förbi den gula mangårdsbyggnaden från

1820-talet ner mot sjön.

Marita, som ligger och solar på gräsmattan' kommer emot oss med ett

fönjust leende. "Vad L-ul tuä airta? lru ska jag visa er var dom håller på'

iäii"t, ti tt.t rätt. Det ska bli spännande att se' om dom hittar biskopsbor-

gerL där ni sa förra året."

Julisommaren känns varm och skön' Västanvinden smeker svalkande

över den grå-gröna .jöt. D;i;;;;; gulmåra' vass och vattenviixter fl'ller luf-

ten med sensofitmar.

Strandängen mellan de väldiga' grovstammiga askarna är genomkorsad

"";;;; 
åkerL litt er skyttJgiaissystem' Ivrigt söker arkeolog-gänget

med spadar och skrapor ti-*u 
'iåttn""fter 

murar från den forna anlägg-

;;;; Stenrader bloitas. Tegelmurar kommer i dagen'

Fynden läggs noggrannt numrerade i plastpåsar' som samlas i ett tält'

Utgrävningsledaren själv - Ragnar Sigsjg - diskar sitt matbestick under

en strilande dusch. Med 
"n 

g-närigtt"tJvittnande om gedigen' ilctfe.f-
sikt, hanterar han sina gafflar och knivar som vore de sällsynta fynd från

gammal bronsålder.

Djupt försjunken i gråvarproblemen' tittar han häpet upp' när vi hälsar

på honom.

"Vad trevligt att se er här", utbrister han och borstar en sista äggrest från

den lilla vita Plasttallriken.
"Härärdetfullfart-mendenriktigaborgenharviintehittatän"'berät-

tar han. "Den där tkäggigt-gta"uttn ]hun åed flinten' som är så glatt att

tö;; r,"r-r,"i, parrfri,i äo* stött på konstiga håligheter b1fi1^9t11'

;;f;;pt no.iridur1" framhåller jag' 'Det var just där vi fann en stor !'rn-

kelbyggnad förra året. P;;t;;; gtJ ö:itivt.utslåg inne i området' men slog

om tiii"negativ laddning där murarna slutar'"

Vivisarhonomskissenviritadedengången.Detfinnsjuvittnentillvåra
undersökningar.

Ragnar granskar nyfiket vårt utkast' "Det var ju intressant' Där måste vi

nog piöuu,;.'itkar han med ögonen på skaft'

Knappt har vi lämnat platsen, förrän gänget kastar sig över "vårt" område

med sPadar och sPett.

På kvälten meddelar lokalradion att man i Säckestad har funnit den gam-

la biskoPsborgen!
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RAGNAR SIGSJO BERÄTIAR I LUNDSBRUNN.

"Innan jag redogör för sommarens grär'ningar' skulle jag vilja berätta'

varför man gir sig ut i tassemarkerna med spade och spett"'

Skara-arkeologen Ragnar Sigsjö står på podiet. Full av entusiasm beskri-

ver han med hjälp av diå_och overhead-bilder, hur man hittade ruinerna av

biskopsborgen i Säckestad.

'.Medeltidensbiskoparvalavettheltannatskrotochkornändagens.
Diirmed vill jag inte hä sagt något negatilr. Dom var världsliga stormän och

i vissa fall kungens jämlikar.

Skarabiskoparna tillhörde knappast dom, som satte sina ljus under skäp-

por. Dom haåe tidvis mycket sioia ekonomiska resurser, och ägde åtta-
'hundra gårdar. Den viktigaste av dem alla var biskopen i Skara - Brynolf

algotsoi. Han härskade åellan 1278 - 1317. Med ledning av bevarade och

pu"blicerade brev från medeltiden, tittade vi efter, var våra vänner biskopar-

na höll till och huserade.

Bland andra återfinns wå brev från Säckestad, daterade augusti 1297 och

februari 1298. Det sista brevet år från 13i6 - alltså året före hans död.

Biskoparna förde en ambulerande tillvaro på den tiden' De måste äta

upp sin ,k"tt, to- levererades i form av av naturprodukter' Bland deras

sitirre borgar räknas: Liickö, Husaby, Brunnsbo och Säckestad'

Våra undersökningar hade till uppgift att se, om det fanns några belägg

för att det, som de .Jd"ltidu breven talade om. Och fanns det några ställen

där ute, där biskoparna kunde ha bott?

Från början var jag helt på det klara med, att borgen låg ute på Stora

Holmen o.h dät saite ui igång vårt sökande. Där fanns egendomliga vallar

och konturer, som kunde anryda resterna av byggnader' Men när vi inte

fann något där, började vi griiva schakt på halvön innanför. Den hade tidiga-

re varitln ö, men vid sjösänkningen grundades sundet upp'

Först träffade vi på resterna av ett 1600-talshus. Men det var inte den bi-

skopsborg, som vi sbkte. Under flera lager fann vi grunden till en mur' som

tan tra krlnggardat hela den medeltida anläggningen' När vi började gräva

schaktet Hrigre åt norr, under dom gamla askarna, hittade vi stora stenar'

som låg pa åa. oct, inte nog med det. Där var djupa hål mellan stenarna

också. 
-Uägon 

av utgrävarna iappade sitt spett mellan stenarna' Då förstod

vi, att det ianns någonting under. Sån't är spännande!

Det ville till både handkraft och muskler för att plocka bort stenarna.

Och det var inte risKritt heller på grund av rasmassorna' Varmt var det och

myggor och flugor! Men nu var deiav vetenskapligt intresse att gräva vidare

o.tiii tuO" baia kort tid på oss. Vi började ana, vad det var för någonting

som vi stött På.



Hiir, under rasmassorna kom det fram rejåla stenbumlingar, som låg på

en linje. Gråstenar, som var väldigt fint huggna och.mycket noggrannt s"m-

-"ntåguO. med murbruk. Litet dJupare ner fann vi mängder av tegel'-Me-

Aeitlaäteget. Stort, fint tegel. Någia hade avtryck av tassar' förmodligen

irao ftunOät. Detta var ju e'n mycklt spännande upptäckt' Muren var troli-

gen en innewägg, därfdr att där fanns spår av puts' Teglet' som rasat ner'

fom från ett valiovanför. Här hade det legat en stor, medeltida byggnad!"

Var det den forna biskopsborgen man träffat på? Trotigen! Men säkert

får man veta det först, når grävningarna fortsätter nästa sommar'

"Var det på den platsen, som vi visade dig på skissen vi gjorde i fjol?"

frägade jagRagnar efter föredragets slut'

"Ja, precis där!" svarade han med ett underfundigt leende'
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V I KT I G-I NFORMAT I ON-

I våra brevlådor ramlar ner en nassa

ut att komma från Svenska

Slagruteförbundet,
men son INTE kommer från oss

Vi vill tala om att vi är

ovetande om, inte givit
någon ri11åte1se ti11 och

INTE tar ansvar för dessa

utskick.

Våra försändelser är ALLTID

försedda med vårt emblern/

e11er med. "Svenska Slag-
ruteförbundet".

SEyrelsen
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STADGAR för SVENSKA SLAGRUTEFORBUNDET anta8na L992_

1._Förbundets ändamå1

är att sammanföra svenska rutgängare och underlätta deras
erfarenhetsutbyte, likson att underlätta forskning kring
slagrutefenomenet samt att i övrj.gt främja slagrutekonsten
( =dowsing) .

2._Medlensskap_

i förbundet kan sökas av envar som sympaLiserar med förbun-
ders ändanå1.

Styrelsen beslu!ar om inträde.Med1em, som inte efter en

påminnelse betalat årsavgiften eller som verkar i strid mot

förbundecs ändamå1, kan efter styrelsebeslut uteslutas.

3._Styrelse och sammanträden_

Alfmänt nöte, vartill styrelsen skall kalla skriftligen
minst tre veckor i förväg, hå1les årligen under rnaj e1ler
juni månad. På mötet skal1 utses en styrelse för kommande

verksamhetsår. Styrelsen kan kalla ti11 extra nöte, om så

påfordras.
Slyrelsen skall hå11a minst två protokollförda sannanträden
per år.
Styrelsen kan inom sig utse eUt arbetsutskott, son i sig är
beslutsmässigt.

4 . _Fö rhand I in gar_o c h_r evi s i on

Förbundets räkenskapsår är lika ned kalenderår. Vid årsmötet
av1ägger styrelsen och skattmästare rapport on verksanheten.
Att granska räkenskaperna utses sarntidigt rned styrelsen två
revisorer och en suppleant alt före1ägga årsmötet sin rap-
port.

5._Årsavgiften_

Årsavgiftens storfek bestämmes av årsmötet

6 ._S tadgar_och_upplösning

Beslut om ändring av stadgarna samt beslut on förbundets
eventuella upphörande måste fattas med klar majoritet vid
två på varandra följande årsmöten.
Resterande rnedel vid förbundets upphörande ska11 gå ti11
forskning kring dowsing (slagrute) fenomenet.
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