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Ordföranden har ordet.

Ibland är det dags att fatta nya beslut. Det-
ta för att gå vidare livet, förändringar stör-
tar över oss. 2009 var ett år där det hände 
många saker på en gång.

Barnen hade flyttat in i egna boenden för 
länge sedan, huset kändes nu för stort, un-
derhållet  av byggnader och trädgård bör-
jade kännas som en belastning osv. osv. 

Plötsligen beslutar man sig – vi flyttar (med 
tanke på att göra detta innan orken tar slut).
36 år i samma bostad, oj oj vad man hin-
ner samla på sig! Därefter gick allting slag 
i slag. 

Men det var här vi började förstå att 
allting kräver sin tid – arbetet som 
SLAGRUTAN´s redaktör och styrelsear-
betet kändes oöverstigligt och blev efter-
satt!

Därav beslutet att återlämna ansvaret 
omedelbart till styrelsen för att saker och 
ting kunde bli utfört. Det var ingen trevlig 
situation för någon vill jag påstå.

Jag vill här passa på att tacka för den 
förståelsen som jag mött! Övergångarna 
är alltid besvärliga – jag tänker t.ex. på att 
ordföranden plötsligt fick axla även tidnin-
gen för en viss tid och övriga i styrelsen sin 
beskärda del.

Under dom gångna två åren har jag även 
haft chansen att fördjupa mina kunskaper 
i arbetet med slagruteriet. Även här vill 
jag uttrycka min tacksamhet till Egons 
fond som har hjälpt mig att kunna åka till 

Tyskland för att deltaga i några kurser runt 
”Radiestesi”  (förmågan att känna stråln-
ing). Mer om detta kommer i några artiklar 
vid senare tillfälle.

När nu valberedningen kontaktade mig 
angående ordförandeskap för SSF så fun-
derade jagbåde länge och väl. Här kan jag 
göra en insats. 

Jag vet ju vad det kan innebära – ett antal 
arbetstimmar med den lägsta betalningen 
per timma man kan tänka sig!!

Men här gäller det inte pengarna, det är 
ideellt arbeta som bör gå jämt upp. 

Det är eldsjälarna som driver Sveriges 
föreningar – även vår.

Under dom välarrangerade konventdagarna 
i Rättvik har jag fått den uppfattningen att 
den nya styrelsens sammansättning består 
av sådana personer och att alla kommer att 
göra sitt bästa för förbundets fortlevnad, 
lokalföreningarna inräknat.

LEDARSKAP  KRÄVER  ANSVAR

Nu ligger sommaren framför oss och jag 
önskar alla läsare några riktigt trevliga 
sommardagar med sol, bad och avkoppling.

Jag har den förhoppningen att du hör av 
Dig till någon inom styrelsen om du har 
några ideer eller tankar omkring SSF som 
kan hjälpa oss att öka trivseln ytterligare.

Rolf Heinemann

Ordföranden har 
ordet

Rolf Heinemann
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ALLVARLIGT TALAT!

Om promenader är så himla sunda som alla 
påstår, så skulle ju brevbäraren praktiskt 
taget vara odödlig.

Valen simmar hela dagarna och äter bara 
fisk, och den är tjock som fan.

Kaninen springer och hoppar hela dagarna, 
men lever max 5 år.

Sköldpaddan springer inte, hoppar inte, 
kommer alltid sist, rör sig 
nästan inte......och lever i 150 år.

Så för ......  slappna av!

Agne

Vi har mycket arbete för att nå vår vision.
Eller skall vi ändra den?

Nu har jag avgått som ordförande men jag 
känner fortfarande för visionen. Kanske vi 
måste lägga till några år.

Den dag kommer dock när polisen ringer 
Svenska Slagruteförbundet och ber om 
hjälp att finna ett bortsprunget barn.

Eller att Lunds universitet, med stöd av 
pengar från Thorsens fond, lyckats mäta 
"våra" energier.

Leonardo da Vinci ritade helikoptern på 
1600-talet. Det tog några hundra år innan 
den flög- men nu flyger den.

Agne Olausson
ordförande emeritus

DUBBELT SÅ MÅNGA MEDLEMMAR.
Vi minskade i antal

5 LOKALFÖRENINGAR.
Vi blev 5

24 LOKALOMBUD.
Alla SSF:are är lokalombud

MÅNGA LOKALA KURSER OCH STUDIECIRKLAR
Det blev det

FLER ARTIKLAR/NOTISER I TIDNINGAR
????  Troligen inte

FORSKNING PÅGÅR
Troligen inte

MYNDIGHETER KONTAKTAR OSS
Inte vad jag vet

UTÖKAT SAMARBETE
Rutgängare samarbetar alltid. Fler kontakter med 
utländska systerorganisationer

ÖKAD KUNSKAP
Javisst. Vi lär alltid mera när vi träffas

ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE
Ja åtminstone för mig. Hur blev det för Dig?

När jag tillträdde som ordförande hade jag en vision till 2010.
Årsmötet gillade den så den blev vår vision.

Nu är det 2011.

Hur gick det?

Vår vision
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Den här gången skulle man ha en kurs i 
Transcendental radiestesi, tredje delen i en 
utbildningsserie som jag kommer att berät-
ta mer om framöver.
I Tyskland använder man för mig nya be-
grepp genom att skilja på ”Klassik radies-
tesi” och ”Psykodynamisk radiestesi” och i 
dag även ”Transcendental radiestesi”.

Klassisk radiestesi omfattar materialens 
och levande väsens utstrålning. Här arbetar 
vi genom att målinriktat, med olika verktyg, 
söka och känna. Vi knyter an till gammal 
kunskap och möter människor som mest 
arbetar med vattenådror, förkastningar och 
andra geologiska anomalier.

Psykodynamisk radiestesi kompletterar 
inkännandet med dom präglande andliga 
strålningarna som t.ex. morfogenetiska fält, 
holografiska effekter och aurastrålning.

Här lär vi oss genom förutsättningslöst 
inkännande, genom att använda vår kropp 
som antenn eller genom mätning med 
speciella verktyg. Mer och mer kommer vi i 
beröring med resonansprincipen. Det finns 
inte enbart stående fält utan även tidsmäs-
sigt och utbredningsmässigt olika strålning.

Transcendental radiestesi går däremot yt-
terliggare ett steg längre genom att tränga 
in i hittills okända världar. Vi träffar här på 
finstoffiga spirituella energier som äger en 
egen intelligens och ett eget medvetande. 
Det är naturväsen och stjärnväsen, änglar, 
tomtar, älvor och demoner för att nämna 
ett antal utan att i första hand behöva fun-
dera över om dessa är oss välsinnade eller 
inte. 

Kunskapen erhåller vi genom medialt 
inkännande med vår egen ljuskropp. Även 

Rapport från en radiestesikurs i Tyskland
(Radiestesi = förmågan att känna strålning)

På Arne Groth´s kurser hade jag lärt mig 
att det vi mäter med slagruta och pekare 
består av ”vågor” (frekvenser), mestadels 
rena sinusvågor. Arne hade visat oss hur 
man med hjälp av en tongenerator kunde 
sända ut speciella toner som gjorde att man 
t.ex. inte längre kunde indikera varken 
Currylinjer eller Hartmannlinjer när en 
bestämd tons ljudfrekens hördes.

Detta resulterade i hans tabell som 
visade att störande zoner fanns stegvis med 
en matematisk regelbundenhet – i dag har 
den benämningen ”AGS-systemet” (Arne 
Groth´s System).

Han lärde oss vidare att man med hjälp 
av ”svängningsringar”, koppartrådsringar 
med en bestämd trådlängd även kunde 
”släcka ut” störande fält när ringarna läggs 
på en speciell plats.

I ett tidigt skede fick jag uppdraget av SSF 
styrelsen att bevaka vad man sysslar med i 
Tyskland när det gäller slagrutefenomen.
Alla slagrutegängare vet vad en Hartmann-
linje är, likaså pratar alla om Currylinjer 
och att det finns en speciell forskningskrets 
för detta kunde man läsa i litteraturförteck-
ningarna.

År 2005 anmälde jag mig första gången till 
en kurs i Tyskland. 
Forskningskretsen för Geobiologi som 
hade grundats av just den Dr. Ernst Hart-
mann som Hartmann-linjerna hade fått 
sitt namn efter, anordnade kursen.  

>Grepplängdteknik efter Reinhard Sch-
neider< var temat. Här använde man en 
slagruta genom att anpassa fattningen av 
rutan med ett visst avstånd från rutspetsen. 
När den fria rutlängden är samma som den 
eftertraktade våglängden har rutgängaren 
lättare att komma i resonans med störnin-
gen, d.v.s. att rututslaget blir säkrare och 
man kunde särskilja störningens ”namn” 
genom att lära sig just måttet på den fria 
rutlängden.

Reinhard Schneider hade med denna 
grundtanke även utvecklat den s.k. Lech-
errutan. Här  kunde man nu ställa in ett 
skjutreglage på ett visst mått som genom 
erfarenhet var känt som t.ex. vattenåder, 
förkastning, Currylinje osv.

På samma kurs kom jag även i kontakt med 
en vidareutveckling av Lecherrutan. 
H3-antennen som i sin konstruktion är 
snarlikt men betydligt lättare att hantera.

här är det möjligt att använda våra verktyg, 
vilket sker bäst med finavstämbara sådana 
som H3-antennen där avlästa värden kan 
utvärderas och jämföras.

Kunskapen på dessa områden är starkt 
präglad av vårt eget synsätt, som är kopplat 
till vår personliga utveckling. Det är den 
som avgör om vi får kontakt med vattenå-
dror, sprickzoner, demoner, jordbundna sjä-
lar eller änglar. 

Fler och fler kontaktar oss, människor 
som i sina bostäder blir osäkra av kontak-
ter med husspöken, naturväsen eller andra 
fenomen. Här kan vi med hjälp av H3-an-
tennen spåra och även gå i interaktion med 
dessa. 

Vi har sedan olika vägar till vårt förfogan-
de att hjälpa såväl människorna som olika 
väsen.

H3-antennen visar även att AGS-systemet 
inte är fullständigt. Det visar sig att i varje 
svängningskrets förekommer flera ens-
taka frekvenser som överlagrar varandra, 
men det är alltid en enstaka frekvens som 
människan blir känslig för – nämligen den 
frekvensen som hon själv har inom sig. Just 
därför uppstår resonans mellan människan 
och omgivningen. 

Det är detta som kallas resonansprincipen.

Med hjälp av våra vanliga sökredskap och 
våra egna mentala frågeställningar rör vi oss 
självklart även i de ovannämnda områdena, 
men varje person har en annan föreställn-
ing om vad frågan kan betyda eftersom vi 
ställer den utifrån vår egen erfarenhet.

H3-antennens tusentals inställningsvärden 
ger oss därför en bättre möjlighet att jäm-
föra våra mätningsresultat även för sådana 
som bara plötsligen kan dyka upp. 

Många tyska inställningsvärden tycks 
inte gå att hitta här, men vi kan hitta annat 
som inte finns i den listan än. Det gäller 
att utöka listan så att mer och mer även 
gäller för vårt område. Det borde vi hjälpas 
åt med.

Intuition, känslighet och medial förmåga, 
tillsammans med praktiskt arbete att do-
kumentera, spelar således en stor roll när 
vi arbetar mer och mer med ett så känsligt 
verktyg.

Rolf HeinemannH3-antenn igång
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Vindkraften skapar frågor för oss 
medborgare. Huvudinställningen 
verkar vara;

Javisst skall vi ha vindkraft; men inte här!

Har då rutgängare med vindkraften att 
göra mer än kanske andra medborgare? 
Troligen.

Är ett vindkraftverk vackert? Förstör vind-
kraftverk den estetiska miljön? Slår kraft-
verksrotorerna ihjäl många fåglar?

Är det ekonomiskt försvarbart med vind-
kraftverk? 

Det finns naturligtvis massor av andra 
frågor att ta ställning till och där har vi 
säkert många olika åsikter.
Jag har ingen åsikt nedan; bara frågetecken.

Kraftverk producerar ström. Strömmen 
leds ut till konsumenterna. Vad ström är 
vet jag inte och jag har inte hört någon an-
nan heller kunna förklara vad det är. Men 
vi vet att det fungerar (om det inte blåst för 
mycket). 
Strömmen leds i ledningar och i jorden. 
Från kraftverken leds som regel tre faser i 
ledningar medan nolla och jord ofta leds i 
jorden genom att skicka ner strömmen ge-
nom ett "spett" och den får ta sig fram bäst 
den vill dit den skall. D.v.s. vi har treledar-
esystem men borde ha minst fyraledaresys-
tem. 

VAD HAR DETTA MED RUTGÄN-
GERI ATT GÖRA? Förhoppningsvis 
inget alls men det vet vi inte. Det bör un-
dersökas.

Tanken kom hos mig för några veckor 
sedan när jag såg en utställd plan över ev. 

framtida placering av vindkraft i Lysekils 
kommun. 
Hur påverkar all eltransport till och från 
vindkraftverken de energier som vi jobbar 
med? (det gäller naturligtvis även annan 
kraftöverföring).

I den utställda planen står kursiverat
”Kända forn- och kulturlämningar bör un-
dantas från exploatering. Eftersom detta 
i de flesta fall är avgränsade intressen kan 
man undvika påverkan vid exploatering.”

I mitt yttrande till kommunstyrelsen skrev 
jag: "Det går inte att i dessa sammanhang 
tala om ”avgränsade intressen”. Det går inte, 
att utan undersökningar i terrängen, kon-
statera om ett fornminne är avgränsat från 
ett annat. Då många fornfynd, om kanske 
inte de flesta, är kopplade med varandra 
genom Ley-linjerna är de inte avgränsade 
utan hör i många falla samman med andra 
fornfynd.

Ett exploaterande av kulturmiljön genom 
byggande av kraftverk med överföring av 
elkraft till det allmänna elnätet torde kom-
pletteras med föreskrifter om, att Leylin-
jenätet skall karteras, minst på och 50 m 
runt byggplatsen och inom det område 
elkablar skall läggas, vilket det är över eller 
i mark. Detta för att om möjligt placera an-
läggningen med tillbehör utanför Leylinjer 

och om det inte är möjligt, kunna analysera 
anläggningens inverkan på energimiljön. 

Vidare bör föreskrivas att all kraftöver-
föring skall ske i skärmade kablar, som 
förutom faserna även leder nolla och jord. 
Kraftverksbyggnaden bör jordas i kabel och 
inte i jorden."
Eftersom jag bara hade ett par dagar på 
mig att lämna mitt yttrande hann jag inte 
forska så mycket. Men samtal till några 
myndigheter och sammanslutningar result-
erade bara i: Jaså.

Av denna tidnings läsare finns många som 
har mycket större elkunskaper än jag. 

Många vet mycket mer om leylinjer och 
andra energier än jag.

Om mina funderingar är riktiga så kanske 
det finns anledning att bevaka och kolla 
våra energier ute i landet. 

Påverkas de? Vi måste alltså indikera både 
före och efter bygge men kanske också vid 
anläggning av transformatorstationer.

Jag vet att det finns exempel på att elled-
ningar påverkat boendemiljöer. 

Du som har exempel kan kanske sända 
dem till Slagrutan.

Har Du kunskap om elström och sytem så 
skriv gärna så även vi andra kan fortbilda 
oss.

Agne Olausson
Lysekil

Vindkraft för oss?
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...fortsättning från nr 61. Margarintillverkning utdrag ur nyhetsbrev från Gunnar Lindgren, debattör       och miljöforskare. www.gunnarlindgren.com

Debatt med Åke Bruce
För ett antal år sedan debatterade jag mar-
garinfrågan på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset med professor Åke Bruce från 
Livsmedelsverket. 

Rent allmänt hade vi olika syn på mar-
garinets hälsorisker och lämplighet. Men 
vi var dock överens om att små barn inte 
skall äta margarin. Just p g a den "mon-
struösa" placeringen av fettsyrorna på fett-
molekylen. I modersmjölk är det viktigt 
att dessa har sin naturliga placering. Den i 
mittenposition är viktig eftersom den sitter 
kvar när fettet tas upp i tarmen och sedan 
byggs ut igen inne i kroppen. 

Bruce liksom jag menade att det är riska-
belt att frångå denna biologiska norm när 
det gäller våra minsta. Men större barn 
kunde enligt honom äta margarin eftersom 
de också hade ett intag av andra (bättre) 
fetter. 

Det är viktigt att föräldrar över hela landet 
jagar bort Lätta och andra margariner från 
skolmaten, vården osv. Bregott är ett bättre 
alternativ. Livsmedelsverket bör hjälpa till.

Slutligen skall jag beröra vad jag anser 
var det sämsta med margarin. Eftersom 
man så grundligt utplånar de ursprungliga 
råvarornas identitet kan man inte påstå att 
margarin innehåller rapsolja. Kvar finns 
näringsmässigt "döda" fettmolekyler utan 
identitet - ungefär som i symaskinsolja. En 
analys av ett margarin kan därför knappast 
ange vilken råvara den är gjord av.
  Vem skulle godta att ett dyrt paket po-
tatismjöl skulle påstås vara finare än ett 
annat för att det tillverkats av en exklusiv 
potatissort? Enligt min mening finns ingen 
rapsolja i margarin.

Jag vill också nämna att reklamen för Lätta 
utelämnar att en betydande del av innehål-

let består av palmolja/palmkärnolja - ett 
mättat fett. För att ett margarin skall bli 
fast i konsistensen måste den innehålla un-
gefär lika mycket mättat fett som smör vid 
samma fetthalt.

Fett från oljepalm är starkt kritiserat då den 
oerhört omfattande odlingen av palmer 
i tropikerna av dessa oljor fördärvar stora 
områden. Många miljöorganisationer vill få 
oss att sluta köpa produkter med palmolja.

Vegetarianer bör observera att Lätta in-
nehåller kärnmjölk.

Att ett livsmedel innehåller omestrat fett 
måste i fortsättningen anges på förpack-
ningen i likhet med ett innehåll av härdat 
fett. 

Här har Livsmedelsverket en viktig 
uppgift.

Livsmedelsverket har gett ut en remiss ang 
”Råd om mat för spädbarn och småbarn - 
vetenskapligt underlag med risk- eller
nyttovärderingar och kunskapsöversikter”

Se http://www.slv.se/upload/dokument/
remisser/Remisser_2011/rad_spadbarn_
smabarn/Vetenskapligt_underlag_rad_om_
mat_for_spadbarn_och_smabarn.pdf 

I stora drag medger man att tillverkningen 
av margariner och matfett går till på det 
sätt som jag redovisat och kritiserat i mån-
ga år. Men man har dock utelämnat många 
viktiga delar av tillverkningsprocessen:
- Man anger inte att utvinningen av oljor 
sker industriellt vid ungefär 100 grader C. 
Förstklassiga matoljor skall dock inte ut-
vinnas vid högre temperatur än cirka 40 
grader, för att förändringar av oljan inte 
skall ske. Därav kravet på kallpressade oljor 
när det gäller högsta kvalitet.

- Deodoriseringen av oljan, som utelämnas 
i stort sett, sker vid en temperatur vid cirka 
230 grader C. Vid denna höga tempera-
tur finns risk för bildning av miljögifterna 
PAH. Matoljor kan vara förorenade med 
dessa ämnen. En rykande stekpanna har 
temperaturen 170 grader C.

- Man utelämnar att fetter och oljor behan-
dlas med aceton vid den s k fraktionerin-
gen.
- Oljorna behandlas med natronlut, fos-
forsyra eller citronsyra samt med blekme-
del (bentonitlera). Detta utelämnas.
-  Man utelämnar att det tillverkas fullhär-
dade fetter som används i livsmedel, även 
om halten av transfetter har minskat. 

Man utelämnar att processen använder 
nickel-spån samt att en viss rest av nickel 
får förekomma i slutprodukten.

- När det gäller förekomsten av hexan i 
slutprodukterna vill författarna ge intryck 
av att halterna är låga och skall godtas. 

Man säger: ”Gränsvärde för högsta tillåtna 
resthalt av hexan i oljan är 1 tusendels 
gram hexan/kg.
Tillverkarna ansvarar för att gränsvärdet 
inte överskrids”.

Varför inte ange gränsvärdet till 1 mg 
hexan/kg som är det etablerade sättet hos 
Livsmedelsverket? 

Detta är ett nytt sätt att försöka få denna 
omotiverade hexanhalt att framstå som 
liten. 
Om industrin skulle formulera sig så är 
en sak, men Livsmedelsverket förlorar i 
trovärdighet med detta förfarande.

Ny publikation om barnmat från Livsmedelsverket

Det är en av de stora gåtorna varför hexan, 
s k extraktionsbensin, får användas i till-
verkningen av livsmedel och får förekom-
ma som förorening i olika produkter. 

Detta behöver tillverkaren inte ange, med-
an olika betydligt mer harmlösa s k livsme-
delstillsatser måste deklareras. 

Hexan är en baskemikalie i flera branscher. 
Här är några exempel på hur hexan används 
och därmed i vilka produkter de kan finnas:

1. När man utvinner olja ur frön vid fettin-
dustrin AarhusKarlshamn AB (AAK)  
2. När man utvinner sojaprodukter (sojaol-
ja, sojaprotein, sojalecitin m m)
3. När man utvinner fytosteroler (ur tim-
mer eller soja) av den typ som finns i Becel
4. När man tillverkar kakaosmör
5. När man tillverkar avfettade vetegroddar, 
som finns i vissa frukostflingor
6. När man tillverkar avfettade protein-
produkter och mjöl
7. När man tillverkar ”naturliga” aromer
 

8. När man tillverkar kokosfett
9. Smakämnen kan vara lösta i hexan när de 
sätts till livsmedel

Se även http://www.slv.se/upload/doku-
ment/lagstiftning/1990-1995/1993_17.
pdf

I importerade livsmedel kan hexan 
förekomma i fler livsmedel och till-
verkningsprocesser enligt internationella 
undersökningar:

Hexan i livsmedel
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Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Oden-
gatan funnit ett häfte skrivet av Harry Blom och utgivet på Litteraturförlaget, årtal okänt. Harry Blom är självaste Örtagubben. Viveke 
fick tillstånd att publicera skriften för Slagrutan vilket redaktören tackar för och här följer andra delen:

Innehåll
Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna
Slagrutan

Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.
Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

Den strålande energiens manifestationer

Man behöver inte vara någon stor profet 
för attt kunna förutsäga, att de allra största 
upptäckter i framtiden kommer attt ligga 
den strålande energiens områden, så säger 
en person som sjäv ägnat sig åt studier av 
strålningsfenomenen, A. Frank Glahn.

Verkningar av den strålande energien har 
varit kända sedan uråldriga tider, men dessa 
har i allmänhet hört till de hemliga kun-
skapernas område.

Sedan i vår tid den trådlösa telegrafen, ra-
dio och television blivit upptäckta ter sig 
själva saken icke längre lika hemlighets-
full inför normalt tänkande människor, i 
vilka former den må manifestera sig själv. 
Tankeöverföring, klärvoajans m.m. äro ej 
längre helt oförklarliga fenomen. 

Till mina närmaste bekanta hör en per-
son, som i vissa avseenden har klärvoajan-
sens gåva. Han kan tex se auran (strålkran-
sen) omkring människan. Efter dennas 
utseende kan han bedöma hälsotillståndet 
i kroppens alla organ, vilket jag haft tillfälle 
att iakttaga i många fall. Han kan också ge 
en “känning” av strålningen, t.ex. följande: 

Fyra ark av papper skulle behandlas av an-
dra personer i hans frånvaro genom and-

ning, varvid den handlande personen skulle 
läsa eller uttala någonting. De handlande 
personerna uttalade följande: En folkvisa, 
en andlig sång, en psalm, en svordom. 

Arket med psalmen innehöll något 
andligt högt mer än de andra, den andliga 
sången därnäst och därnäst folkvisan. Om 
arket, där svordomen uttalats sade han: Ni 
har skrattat, när ni andades på det där ar-
ket; dvs det uttalades skämt. Alltsammans 
överensstämde således med verkliga förhål-
landet.

En känslighet som i anförda fall är säll-
synt. Men genom ett enkelt instrument 
i handen kan även åtskilliga människor 
komma till samma resutlat. Detta instru-
ment brukar kallas “Den sideriska pen 
deln”. 

Denna pendel förhöjer nämligen kän-
slan för den strålande energien, så att en 
person, som eljes har en svag eller omed-
veten känning, får denna upplyftad till det 
medvetna livet och synlig förnimmelse eller 
en viss känslofärg. Med pendeln enligt det 
system, som innehålles i bilden, skulle ut-
slagen i nyss anförda fall ha blivit följande: 
för folkvisan vänstervridande pendelrörelse, 
jför sången högervridande, för psalmen ut-
slag mellan norr och söder, samt för ark nr 

4 (svordom) utslag mellan öst och väst.

Vi tar ett annat exempel. En person har 
sotr känslighet för vattenådror. Det finns 
sådana, som inte behöver slagruta, utan äga 
en omedelbar känning av strålningen från 
det rörliga vattnet. En sådan känslighet är 
emellertid sällsynt. Med hjälp av ett så en-
kelt instrument som slagrutan kan emeller-
tid många personer uppnå samma resultat 
som den förre, samma effektivitet kan up-
pnås med pendeln, som för övrigt omspän-
ner ett långt vidare område än slagrutan.

Över rinnande vatten ger pendeln en-
ligt här angivna system vänstersvängning. 
Somliga människor får dom andra pendel-
former.

Vad är “den sideriska pendeln”? Det kan 
vara föremål av vilket ämne som helst, av 
vilken form som helst, av olika storlek, 
fastsatt i ett snöre. I sanningen ett enkelt 
instrument i filmernas och cyklotronernas 
tidevarv! 

Men detta är endast skenbart. Det en-
kla instrumentet är en människa, och ingen 
vetenskap eller instrumentmakare kan med 
allt sitt experimenterade och all sin vetens-
kap åstadkomma dess like. 

Emellertid bör användande av pendel icke 
vara ett experimenterande utan plan och 
system. Därför bör pendeln vara av ett visst 
ämne och anbringas i ett snöre av lämpligt 
material. Helst bör man välja guld eller 
mässing, snöret bör vara av silke, lin, hår 
eller tagel, metrev 0.25 mm kan också gå 
bra. Dess form bör vara ring eller spetsigt 
lod. Den som pendlar bör ha ansiktet rik-
tat mot söder, stående eller sittande. Under 
dessa förutsättningar har jag fått fram ett 
systsem, som visat sig motsvara de flesta 
människors magnetiska konstruktion. 
Bilden (i nästa nummer) visar de olika pen-
delrörelsernas huvudformer, dess betydelse 
är följande:

Fortsättning följer i nästa nummer; 
De fyra sfärerna
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Förteckning över leycentra och kraftleylinjer i Sverige
Upprättad av Karl Erik Johansson, Söderköping

Omarbetad upplaga september  2004

Ett utsnitt ur Karl-Erik Johanssons 
LEY-linjeförteckning.

Detta utsnitt kan vara särskilt intressant 
denna gång då Nr 9 passerar fornborgen 
Dalaborg i Dalsland. Du som kommer på 
Nordiska Slagrutemötet i Brålanda kan ju 
passa på och kontrollera denna men även 
andra Ley-linjer Du passerar på vägen.

R-8.  Leycentret vid Upp-salen på Kin-
nekulle.
Dessa linjer finns beskrivna i John och Ulla 
Hamiltons bok Jordpuls ur vilken jag cit-
erar deras beskrivning. Samtidigt har jag 
gjort vissa justeringar med hänsyn till vad 
jag funnit vid mina efterforskningar. 
Hamilton har använt en kompass med 400 
gradig skalla medan jag använder den 360 
gradiga skalan. Där av skillnaden i infor-
mationen i min beskrivning och i citaten. 
Centralt på den vackra av fåren betade 
ängen ligger en helt obetydlig sten som 
utgör mittpunkten av de ut och ingående 
energiströmmarna. Att platsen varit känd 
av våra förfäder framgår av att i denna cen-
trala sten finns inristat ett kors. Av de lavar 
som vuxit på stenen sedan korset inritades 
kan man dra slutsatsen att detta skett för 
flera hundra år sedan. På en annan sten, ett 
femtiotal meter sydligare finns ett solhjul 
inristat, som markerar att här finns ett sol-
hjul alldeles intill, som kan indikeras med 
slagruta.

1.  Salen – Östervik (S-3)
Linjen sträcker sig 91 kilometer i 18 grader 
sett från Kinnekulle. 
Hamilton beskriver linjen på följande vis: 
”20 graders linjen passerar över Vänern 
till Värmland, där den går upp mot Kris-
tinehamn. Den pekar mot Saxhyttan, där 
Stefan Agorelius fann sina gåtfulla ste-
nar. Kanske finns det något samband men 
Salen på Kinnekulle?”

2. Salen – Hallen (I-4)
Linjen sträcker sig 318 kilometer i 109 
grader sett från Kinnekulle. 
Denna linje upptäckte jag först i Tidavad 
där jag räknade till 106 band. 
Jag har vidare följ denna linje genom 
Östergötland och räknat banden, som vari-
erat mellan 106 och ett 108 band. Linjen 
kommer i landskapet vid Kampudden ett 
par hundra meter norr om en samling forn-
lämningar med gravar skeppssättning och 
domarring. Vadstena kloster är placerat på 
linjen. En av Östergötlands största forn-
lämningsområden passeras av 
linjen. Jag har vidare noterat att linjen finns 
vid Normlösa, Vikingstad, Lambohov, 
Sturefors och Gusum.
Hamiltons beskrivning; ”112 graders lin-

jen går från Upp-salen till  Odensåker och 
Flistad, där Kung Ranes ståtliga hög reser 
sig. Vidare till Mölletorp – Vadstena, ännu 
ett av våra äldre kloster – över Vikingstad 
– Sturefors – Gusum och ända bort till 
Fårösund.”

3.  Salen – Tofta (I-3)
Linjen sträcker sig 302 kilometer i 111 
grader sett från Kinnekulle. Vid ett besök 
på Ombergs hjässa i juni 2003 upptäckte 
jag en linje med 58 band. Först i samband 
med att jag läste om Hamiltons bok satte 
jag den i samband med linjen mellan Salen 
och Gotland. Jag har sedan följt linjen med 
pendling och besökt riksväg 22 norr om 
Gamleby där linjen passerar. 
Vid Gamleby räknade jag till 116 band. 
Alltså dubbelt så många band som på Om-
berg. Det har visat sig att det inte är allt 
för ovanligt att  det uppstår ett mellanrum 
mellan olika grupper av band.
Hamiltons beskrivning; ”137 graders linjen 
går från Upp-salen över Jättedansen vid 
Götene, där det finns en ensam, stor bau-
tasten på toppen av en gravkulle. Passerar 
domarringarna vid Holmestad ¨Timmers-
dal – Väring och Ransberg. Hoppar över 
Vättern och landar på Omberg. Går genom 
Alvastra, där ett av Sveriges äldsta kloster 
låg. Förbi Rökstenen! Ner till Gamleby, 
där det finns en hällristning och över till 
Klintehamn på Gotland och Ranarvets fyra 
skeppssättningar.”

4.  Salen -  Torsås  (H-5)
Linjen sträcker sig 279 kilometer i 149 
grader sett från Kinnekulle. 
Hamilton beskriver ”160 graders linjen 
passerar Ledsjö kullen – Norra Lundby 
(där det finns både domarringar, fyrkant, 
skeppssättningar och gravkullar med märk-
liga egenskaper) – Gåra-kullen vid Hem-
mingstorp (kanske en gammal offerplats) 
– Kungslena – Baltak –Fagerhult vid Vät-
terns strand och ända ner till Bergkvara vid 
Kalmarsund.”

5.  Salen – Göteryd (G-2)
Linjen sträcker sig 223 kilometer i 176 
grader sett från Kinnekulle. 
Linjen går vidare ner till Ale stenar. Ham-
ilton beskriver linjen; ”195 graders linjen är 
också märklig. Från Upp-salen går den rakt 
ner mot Kinne-Kleva – Gamla Gillestaden. 
Förbi gravplatsen i Ova-Sunträlje, Myråsen, 
domarringarna i Björklunda  och genom 
Bjärnums kyrka och dess kyrkkulle. Vidare 
till Uppsala i Ugglim – över Mösseberg – 
Marka – Odensberg – den gamla gångg-
riften i Vårkumla – Domarringen i Trädet 
– Brötjestads gravfält- gravfältet i Husaby 
vid sjön Bolmen i Småland – Brösarp och 

till Ale stenar, den stora skeppssättningen 
vid Kåseberga nära Ystad.”

6. Salen – Rygen
Linjen sträcker sig 434 kilometer i 180 
grader sett från Kinnekulle. Den 30.7 1999 
besökte jag stensättningarna vid Små-
landsstenar och fann då att två leylinjer 
korsade fornminnesområdet. Tyvärr har jag 
inga anteckningar om antalet band.  Ham-
ilton beskriver linjen; ”212 graders linjen 
går mot Grolanda – Möne (guldkraken) – 
Ulricehamn – S. Åsarp – Smålandsstenar ( 
domarringar) ända till Östra Vemmenhög 
i Skåne.”

7. Salen – Jetterön
Linjen sträcker sig  180 kilometer i 201 
grader sett från Kinnekulle.
Hamiltons beskrivning är ”237 graders 
linjen träffar på sin resa mot sydväst först 
på Höga hall i Västerplana på Kinnekulle. 
Stenen med hålet. Går vidare till Höge sten 
vid Gum på Kinnekulle. Passerar Källby 
gravhögar och ansamlingen av domarring 
samt gravhögar i Södra Lundby. 
Fölene gravfält passeras, strömmen fortsät-
ter till Ormunga, där den går genom en 
märklig labyrint inne i skogen och passerar 
även Ornunga gamla ödekyrka. Vidare till 
Hedareds kyrka, Hyssna och gånggriften i 
Veddige, för att slutligen hamna ute på Jet-
terön på den halländska kusten.”

8. Salen – Ödesmål
Linjen sträcker sig  115 kilometer i 252 
grader sett från Kinnekulle.
Hamiltons beskrivning är; ”280 graders lin-
jen drar vägen västerut över Hindens rev. 
Korsar hällristningarna vid Sundals-Ryd, 
passerar gravfältet i Färgelanda och fortsät-
ter över kyrkplatsen i Svarteborg. 
Över Ylande går sedan bort till hällristnin-
garna vid Ödsmål”.

9. Salen – Rabbalshede
Linjen sträcker sig  116 kilometer i 262 
grader sett från Kinnekulle.
Hamiltons beskrivning är; 312 graders lin-
jen  passerade genom den gamla slotsruinen 
Dalaborg i Dalsland, där Magnus Ladulås 
söner, Birger, Erik och Valdemar huserade 
på 1200 talet. Den fortsätter till gravfältet i 
Eriksstad och till Rabbalshede.

10. Salen –Grebbestad
Linjen sträcker sig  124 kilometer i 272 
grader sett från Kinnekulle.
Hamiltons beskrivning är; 337 linjen ham-
nade, efter att ha passerat ett antal `forn-
platser` ända borta vid Tanum i Bohuslän”.

Se kartan på sidan 18 
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“Välkomna! Vi ska prata kort och sen ska 
vi prova och känna på varandra med Jenny-
facit”. Säger Per-Uno Fransson.

Vi börjar med att känna på vår egen aura, 
Per-Uno talar om 7 auror och hur vi kan 
träna på att lära oss se dessa. Det är väl-
digt nyttigt att lära sig alla auror och kun-
na storleks- och innehållsmässigt se. Alla 
elöverkänsliga har tex en eller ett par auror 
som ligger för långt bort. Per-Uno säger 
se genom att “ofokusera” , använda den 
här “oändlighetsblicken” som är kopplad 
på en stjärna. Vi går över till att prata om 
chakror, Per-Uno beskriver och Jenny visar 

Kurs om aura chakra och traumaringar med Per-Uno och Jenny
med händerna hur de ser 
ut och var på kroppen de 
är placerade. “Om ni inte 
ser, bestäm er för att ni ser 
det och sen låt ögat gå.  Då 
stannar ögat där och ni ser 
det på en omedveten nivå. 
Och bestäm er för att ni 
skall öka känsligheten på 
ett positivt sätt så länge 
ni hålller på. Det gäller att 
kunna stänga av när ni inte 
håller på och ser, känner 
eller måter med slagruta 
pekare eller pendel”.

Per-Uno gör muskeltest på Håkan. Han 
visar med att hålla ett litet gem på olika 
ställen i Håkans ansikte för att visa hur 
försvagad man kan bli bara av ett pyttelitet 
gem. Hur påverkar då piercing våra krop-
par?
Bilderna intill visar chakrabalansering 
med hjälp av muskeltest. Hitta obalanser 
i chakrastrutarna. Börja med att testa 3 
chakror så kroppen vet vad man håller på 
med. Per-Uno håller en hand på baksidan 
och Håkan på framsidan på ett obalanserat 
chakra och kör healing - tänker balans ba-
lans balans för att balansera. Intressant!

SSF konvent  i Rättvik 2 – 5 juni 2011

Avgående ordföran-
den Agne Olausson 
hälsar alla välkomna 
till detta Svenska Sla-
gruteförbundets års-
konvent 2011.

Till höger Anna,  
SSF:s sekreterare och 
tillika arrangör av 
detta konvent som ger 
oss information samt 
presenterar och tackar 
sina medhjälpare.

Mira och Birgitta 
var assisterande 
arrangörer som 
tillsammans med 
Anna gjorde 
detta konvent 
lyckat. Och som 
alltid har Anita 
Elmerfeldt haft 
sitt finger  med i 
spelet.  Tack alla 
ni för ett fantas-
tiskt konvent!

Till vänster ser vi SSF:s 
sekreterare Anna Munksgaard 
tacka avgående styrelsemed-
lemmar för ett gott utfört ar-
bete. Lillemor Nordström, Re-
gina Siuvatti samt mångårige 
styrelsemedlemmen och mate-
rialförvaltare Rolf Kjellström.

Bilden till höger visar nye ord-
föranden Rolf Heinemann tac-
ka avgående ordföranden Agne 
Olausson.
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Ockult kemi med Anne-Marie Carlsson
Ami berättar om sina försök och sitt sökande tillsammans med Arne Groth.
Och om hur Arne under ett besök i Indien fann en bok han så länge sökt - 
Ockult kemi!
De såg till slut mönster i allt, allt har med det Gyllene snittet att göra. De 
såg hur elektronerna rörde sig, allt är uppbyggt enligt matematiska formler.
 
Så frågan var hur de praktiskt skulle kunna använda denna upptäckt?

De tittade på hur mönstret i tex guld var som en dans, ett fantastiskt mönster.
Allt levande står i förbindelse med allt annat, hur påverkar vi omvärlden och 
oss själva genom våra tankar?
Ett mycket intressant föredrag, tips på böcker från www.kessinger.net 

SSF konvent  i Rättvik 2 – 5 juni 2011

Vattenlära med Jörgen Larsson

Kursen leta vatten handlade inte alls om att leta vatten. Jovisst 
gjorde den det, men den handlade om så väldigt mycket mer. Vi fick 
en bakgrund och kunskap som handlar om hur vattnet rinner under 
under jordytan, mycket nyttig och intressant information som ökar 
möjligheten att spåra vattenenergier här uppe på jordskorpan.

Här på bilden till vänster ser vi Jörgen längst till vänster, lätt igen-
kännlig eftersom han använder ett spett för vattenletning. Kursen 
startar på parkeringen där vi får i uppgift att hitta lite olika vat-
tenenergier. Ett mycket intressant fenomen som var nytt för Sla-
grutans redaktör var dessa vattenpelare som bildas vid sidan av en 
åder. Och även de spiraler som utgår från dessa. Oerhört kraftfulla 
och inte så trevliga ställen att vistas i, vissa sög nästan all kraft ur 
kroppen.

“Historien börjar så långt tillbaks i tiden så 
det finns träsnitt från 1600-tal där man då 
avbildade  Horn-Per som med lie formade 
nåt ute i fältet. Återigen är vi där,; förstår 
man det inte så måste det vara nån ond 
makt av något slag.

Vi kommer till 80-talets slut, då började 
cirklarnas form bli mer komplex., det bör-
jade bli piktogram av dem. På nåt sätt finns 
det ju tydligen instrument som avslöjar 
och berättar att något har skett. För under 
årens lopp, framförallt under 90-talet och 
även en bra bit in på 00-talet, så först på 

plan att fotografera och dokumentera var 
militära  helikoptrar. Sen kunde ofta andra 
som Cropcircle Connector eller Temporary 
Temples fotografer, men påfallande ofta var 
det militär närvaro”.

Vad betyder alla dessa piktogram-vad är 
det för språk? Boken Gryningens bud-
bärare (Bringers of the Dawn) är en av de 
mer intressanta.: “Det finns cirklar och fig-
urer som manifesterar sig i sädesfälten på 
denna planet som är oförklarliga vad er be-
träffar - avtrycken är en frekvens - en sång, 
en berättelse eller ett språk - som planteras 
på jordens yta - som etablerar en frekvens”.

Sädescirklar med Lennart Larsson

De 7 arketyperna använder Pling i privata sittningar med 
folk där hon går igenom alla arketyperna, var man är. 
Man kan ha läxor i reinkarnationen, det finns också sk. 
stjärnbarn som gjort färdigt reinkarnationer och har ett up-
pdrag här och nu finns det väldigt många stjärnbarn nere på 
jorden. Vi lever nu i en väldigt speciell tid, vi är på väg in i 
den 4 dimensionen.  Och vi behöver lära oss ett annat sätt 
att se.

Vi är tillkomna i en vibration - en tanke.  Säger bland myck-
et mycket annat Ingrid “Pling” Olson. 

Den 4:e dimensionen med Ingrid “Pling” Olson
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PSI - spåret
Jens A Tellefsen berättar om de experi-
ment han gjort tillsammans med Göte 
Andersson som upptäckte det som kallas 
psi-spåret på 80-talet. Jens nämner även 
att han i Stockholm övat tillsammans 
med medlemmarna i sällskapet för para-
psykologisk forskning, och att alla - alla - 
deltagare till slut kunnat finna PSI-spåret. 
Övning ger färdighet! Detta måste tränas 
på, Jens betonar detta.

När ni tränar, använd lätt igenkännliga 
saker till att börja med, råder Jens. Bilda 
en grupp på 4-5 personer och lägg upp ett 
litet program.

Nedan pågår övningar i att lägga ut och finna PSI-spår. Vi fick instruktioner från Tellefsen och delades in i grupper. Sen bar det ivåg ut 
och testa. Det gav väldigt olika resultat, både negativa men även positiva, en svårighet var att det var många personer i grupperna och att 
det förmodligen lätt trasslade till energierna.
Vi återkommer i nästa nummer av Slagrutan med lite mer detaljerad information så ni själva kan öva på detta. Det krävs här som med 
allt annat att man övar, provar testar övar igen och igen. Längst ned till höger ser ni Inger, hon  sökte psi-spåret och  fick napp direkt...!!!
Notera även kvinnan på bilden ovanför Inger, mycket föredömligt utrustad med kamera, och i kameraremmen hänger en pekare, en 
pendel och i handen håller hon en slagruta. 
Imponerande - coolt, Ulla!



SLAGRUTAN 2011-2 NR 62         13

Efter årsmötet, inlägg från deltagare
Doris Brink informerar om Rebecka Vik 
som har gått till Nyköpings kommun och 
fått informera om kraftplatser ute i naturen 
och döpt om kraftplatser till hjärtplat-
sen, måbraplatsen osv, för att lära barnen 
om energier.-att känna av olika energier. 
Barene får sen med hjälp av gps ut och hit-
ta dessa platser och känna energierna. Det 
finns nu en folder, man hittar Rebecka på 
www.trevarldar.se.
Doris nämner även jordbävnings-
frekvenserna, soleruptioner mfl som är så 
starka att vi påverkas men vet inte vad det 

beror på. Viktigt att få människor med-
vetna om vad det handlar om när vård-
centraler blir överbelastade och människor 
inte förstår vad deras trötthet beror på, tex. 
Vi behöver hjälpa varandra-få människor 
att förstå och en möjlighet för oss att in-
formera och prata energier. Våga gå ut och 
prata med sakkunskapen samt gemene man 
om dessa saker.
Apropå det universella hjärtchakra som 
kom på sommaren 2009, då kom dessa rosa 
energier, det ökar och människor hittar 
dessa och det är verkligt starka energier.

Sven Karlström nämner tidningen Allt 
om vetenskap som avfärdar allt vi håller på 
med som pseudovetenskap, redaktören för 
tidningen säger att ingenting fungerar, sla-
gruta telepati naprapati  osv - allt är pseu-
dovetenskap.

Sven undrar hur vi ska kunna motverka att 
dessa envetna personer får vädra sina för-
domar? Hur skall vi göra för att nå ut med 
vår kunskap utan att idiotförklaras?

Paul Holmberg 
påminner om 
Benker-linjen 
som det är väl-
digt tyst om. 
Det är 60 år se-
dan som Benker 
upptäckte dessa 
energier. Kon-
takta Paul om 
du vill veta mer, 
det här borde vi 
kunna, tycker 
Paul.

Qigong på gräsmattan med utsikt över Siljan Sven har alltid något intressant att berätta, Birger lyssnar

Kvälls-utflykt till Styggforsen
Det finns alltid något att diskutera
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Om Thord Neumullers undersökningar¨
Jag testade curry och hartman på Kosta 
camping under månförmörkelsen.
Både C-linjerna och H-linjerna hade 16/6 
vid 10-tiden c:a samma bredd 150
cm. 19-tiden det samma.
20.48 båda minskar till 120 cm
21.22 70 cm
21.35 60
21.52  något mindre
22.22 H c:a 24 cm och C c:a 15 cm

22.27 Både H och C c:a 8 cm
22.30 båda c:a 2 cm
22.32 Ej indikerbara
22.38 Åter c:a 1 cm
22.40 c:a 4 cm snabbt ökande
22.44 c:a 35-37 cm

16/6
7.37  C 84 cm och H 66 och 69 cm. Båda 
hade flyttat sig c:a 20 cm i sidled.
Jag kollade bara 2 hartman och 1 curry

Agne Olausson

I Slagrutan nr 61 skrev Thord N: “Om min 
forskning rörande linjerna som stod i se-
naste Slagrutan har jag ännu inte fått en 
enda kommentar på min mail”.

Här kommer ett inlägg från Agne som va-
rit ute och gjort mätningar.

Ett brev till mig 

före konventet löd: "Skrev till dig för en 
liten tid sedan om att currylinjernas bred-
der ökat väsentligt. Mätte för några tim-
mar sedan här i Göteborg där jag inte har 
en bergkarta vilket kan vara orsaken. Men 
varken curry linjen eller hartmanlinjen har 
den ursprungliga linjedragningen. I alla fall 
inte på den plats jag mätte . 

Nu hade jag ingen berggrunds karta vilket 
skulle kunna vara orsaken. Men curry lin-
jen var nu 2.2 meter bred x 180210 breda 
även hartman var väsentligt bredare. Hade 
svårt att mäta om det han ha att göra med 
att energien i linjerna spädes ut i och med 
att de blir bredare. 

Skulle vara intressant att höra vad ni kom-
mer fram till under mötet. Skulle vara bra 
om du kunde komma i kontakt med några 

slagrutemänn innan mötet och be dem 
mäta hemma innan du talar om vad jag 
kommit fram till. För att få mätningen 
så blind som möjligt och att man inte är 
påverkad´innan man mäter."

Jag gjorde ett litet upprop via epost till en 
del av deltagarna i konventet men glömde 
att samla in resultaten. Dock var vi några 
som kollade energierna utanför Rättviks-
gården under konventet.

På onsdagskvällen vid 19-20-tiden var en-
ergisystemet "helt snurrigt". Expanderade 
och "flöt ihop".

Övriga dagar var de lite lugnare men myck-
et bredare än normalt. Curry 120-130 cm.
På söndagen mätte jag en curry i Mora. 
Den fick en mycket större bredd under 
kvällen och "flöt ihop" med nästa linje för 

att på morgonen vara åter till 123 cm.
Något händer men vad? Och när? Och 
varför?

Har Du någon energi hos Dig som Du kan 
kolla så var snäll och gör det oftare än van-
ligt. Skriv ett protokoll om var och när och 
vad som händer samt vad det är för energi 
Du följer. Sammanställer vi det så kan vi 
kanske komma fram till om det är olika lo-
kala variationer. 

Hur mycket månen ev. påverkar? Om det 
kanske finns annat som påverkar? Om alla 
energier påverkas på samma sätt?

Sänd Ditt protokoll till mig så får vi se vad 
en sammanställning kan ge. Hör gärna av 
Dig även med andra synpunkter.

agne@olauson.eu eller snigelpost till 
Skummedal 140, 453 92 
Lysekil.

Liten del av 
en mycket 
påverkad skog 
på ett område 
med hög geo-
magnetism på 
Hönö.

Särskilt furor 
och björkar 
var kraftig 
påverkade.

A l l d e l e s  
invid mäla-
rens strand 
i Bromma 
står den här 
stackaren, 
mitt i ett 
currykryss.
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Kurser
KurserKurser

Nordiska Slagrutemötet i Brålanda 5 - 7 augusti

Ovanliga energier, 
kanske inte så ovanliga.

Geomagnetiska anomalier.
Madeleine och Lars-Erik berättar om geo-
magnetism. 

Vad det är och var det är. 

Hur det kan påverka oss och hur det kan 
påverka annat. 

De skriver: 
"Men de magnetiska krafter som finns i vår 
atmosfär påverkar oss även de (bland annat 
Van Allenbälten). 
Vi tror att de är med och styr rutsystemens 
konstruktion.
Ordet jordstrålning är som du nu förstår 
ganska missvisande. Vi får ju strålning 
från alla håll och vi behöver många av de 
frekvenser vi kommer i kontakt med för 
att kunna existera. Men inte alla frekvenser 
dessvärre och det är denna skillnad som är 
viktig att lära sig om man bryr sig om sin 
hälsa. 
Vi tror att det finns 360 olika grunden-
ergier. Dessa är rytmiskt tidsbundna och 
är starkare och svagare inom ett rytmiskt 
tidsintervall. 

Allt är cykliskt året, livet osv. En frekvens 
som möter en annan frekvens omvandlas 
och blir ytterligare en frekvens(interferens). 
Därför kan det finnas ett nästintill oändligt 
antal frekvenser i vår omvärld."

Leylinjer och sjukdomar
Gaute och John har studerat "om sammen-
heng mellom sykdom ley-linjer".
De går igenom tillfällen där ley-linjer kan-
ske förorsakat sjukdom. Vad är ley-linjer?

Vetskap eller vetenskap
Det vi kan finna med våra intuitiva sök-
metoder är för oss vetskap men hur kan 
vetskapen bli vetenskap. Ingebjörg Rivedal 
"om hvordan göre en undersökning viten-
skapelig".

Kan det mätas?
Thord visar på hur vi kan mäta magnetfält 
samt om mätning av "våra" energier. 
Thord har med sig mätprylar.

Känn själv.

Stress och matintolerans
Kan det mätas?  Maud Strömbergson 
föreläser.

Medicinalväxter
Maud Strömbergson visar och berättar om 
det blir tid över.

Naturligtvis gör vi ett par fältundersöknin-
gar. Dels till ett geomagnetiskt avvikande 
område dels som avslutning vid annat ut-
flyktsmål (om vädret tillåter).

Och som vanligtsocial samvaro och utbyte 
av erfarenheter.

Dalaborg
Vi åker på söndag på Dalslands små vack-
ra vägar till Dalaborg vid Vänerns strand 
Lennart och Maud berättar.- Du kollar.
Vi skiljs åt efter en fika.

Du inbjuds att delta på detta nordiska sla-
grutemöte.

Fredag - söndag 5 till 7 augusti i Brålanda 
i Dalsland.

Anmälningslista med priser ligger lös i tid-
ningen.

Titta gärna på

www.energybusters.se/ och
www.bralandavandrarhem.se

Frågor till agne@olauson.eu eller tel 0523-
66 25 93

Arrangörer:  Olaussons och Lennart Malm

gått plågsamt dåligt i alla de år som jag har 
försökt lära mig den konsten. 

En del teorier/idéer i ämnet förefaller 
mycket vidlyftiga och högst märkliga för 
mig, men det betyder naturligtvis inte att 
de inte är värda att beakta och även kan 
vara helt korrekta och/eller potentiellt nyt-
tiga på ett eller annat sätt och därför värda 
att arbeta vidare med. 

I de här sammanhangen känner jag verk-
ligen att jag inte kan komma med några 
andra tvärsäkra åsikter än att fenomenet 
slagruta är förbaskat intressant och att jag 
verkligen inte finner några vettiga skäl att 
avvisa alltsammans som trams, inbillning 
och (själv)bedrägeri. 

Jag skulle snarare vilja påstå att ett kat-
egoriskt avvisande av de här sakerna tyder 

Rättvikskonventet var riktigt lyckat enligt 
min mening - mycket folk, stort intresse 
från vanligt folk som kom för att titta och 
prova, bra väder hela tiden och fyra dagar 
som var proppfulla med olika arrangemang 
så att det alltid fanns något för var och en 
oavsett intresseinriktning. Arrangörerna 
hade gjort ett kanonjobb och förtjänar allt 
erkännande för det. 

Jag som skriver dessa rader räknar mig själv 
som mycket fåkunnig i ämnet men finner 
det ändå synnerligen intressant, och även 
jag hade stort utbyte av konventet. 

Det är mycket stimulerande att delta och 
umgås med folk som man delar ett in-
tresse med, och förhoppningsvis ska även 
jag kunna hantera en slagruta med någor-
lunda säkerhet en vacker dag fast det har 

på ett ovetenskapligt förhållningssätt till 
ämnet. 
I de här sällskapen accepteras också media-
la personer, alltså folk som ser och hör saker 
som som vanligt folk inte gör, självklart och 
utan att ifrågasättas, och det är säkert en 
lättnad för många av dem som annars har 
sett sig själva som galna eller i alla fall all-
varligt avvikande och plågsamt udda. 

Att kunna prata med likasinnade och jäm-
föra sina olika upplevelser utan att bli mis-
stänkliggjord eller till och med hånad borde 
också innebära en stor lättnad för de här 
personerna, och deras samlade erfarenheter 
borde rimligen innehålla en väldig massa 
intressanta saker som det vore angeläget att 
samla och redovisa i en akademisk tradtion. 

Anders Brundell
Dalarutan

Tankar om SSF:s årskonvent i Rättvik
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Kalender 2011

Månad/Datum Ämne Plats Arrangör

Augusti 5-7 Nordiskt Slagrutemöte Brålanda SSF

Kalender för Svenska Slagruteförbundet (SSF) samt Lokalföreningar. Kalendern finns även uppdaterad på hemsidan, 
www.slagruta.org

Det kom ett brev till redaktören - tack!

Currykryss vid S:a Råda
Har återigen besökt S.a Råda för att kolla-
tionera att currykryssen finns kvar, ca 4 mtr 
från det blivande altaret.

Och det är ingen förändring sedan förra 
mätningen.

Det var ju i Slagrutan Nr 4 2007 som förra 
rapporten fanns. Det var en träkyrka som 
brann 2001, och nu ska den återuppbyggas.

Det blir ett trägolv som i den gamla kyrkan, 
den nya ska ju bli en kopia.

Underlaget är de stora stenar som den 
gamla kyrkan stod på. Bygget idag ser ut 
som vilken timmerstuga som helst.

Kyrkbygget har kommit upp till 2 mtr, den 
svaga ekonomin fördröjer en snabbare byg-
gnation.

Olov G Nilsson
Karlstad

Karta över Ley-linjer, se artikel sidan 9

Leycentra och kraftleylinjer i Sverige - av Karl Erik Johansson, Söderköping
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Arvika Slagruteförening
http://arvikaslagrutan.blogspot.com/
alcylone@hotmail.com
Bengt Olsson
Tel: 0570-404 26

Kinnekulle-Rutan
www.slagruta.com
info@slagruta.com
Göran Gustafsson
Kärrhagen, Kinne-Vedum
533 97 Götene
Tel: 0511-53387

Skånska SlagruteFöreningen
www.slagruta.eu
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
273 70 Lövestad
Tel: 0417-251 56

Slagrutan Tvärs 
http://slagrutantvars.dinstudio.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

JiS = Jordstrålningssällskapet i Stock-
holm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54  Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Dalarutan
www.slagruta.org/lokalforeningar.html
dalarutan@slagruta.org
Ivar Sjöberg

Lokalföreningar

Jordstrålningscentrum i Stockholm ut-bildar och erbjuder föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Den 3 april hade vi en träff i Torsångs kyr-
ka utanför Borlänge där några av gruppens 
allra bästa rutgängare tog fram en massa 
underligheter som jag som fåkunnig själv 
knappt har hört talas om förut - märkliga 
kors, portar till andra världar och mycket 
mer. 

Själv skulle jag vara innerligt tacksam 
om jag bara kunde få ett utslag för vanligt 
vatten. 

Vår klubbordförande Ivar Sjöberg hade som 
vanligt förberett minutiöst och föredömligt 

med kopior åt alla, så den mannen är en 
verklig tillgång för alla seriösa rutgängare. 

De gamla rutinerade rutgängarna påpe-
kade också att icke-kristna symboler som 
solkors med de fyra elementen i och orna-
mentering i form av 9:or mm finns i våra 
kyrkor, och det har jag aldrig tänkt på eller 
ens lagt märke till förut. 

Kyrkor är ju ofta byggda på gamla hedni-
ska kult- och kraftplatser som de kristna 
la beslag på när de koloniserade nya plat-
ser, och det är nog en sabla röra med olika 
magiska ingredienser i kyrkorna och inte 
alls den homogena kristna miljö som kyr-

Dalarutan på utflykt

En glimt av paradiset
På vår resa i Bosnien var vi en liten skara på 
sex förväntansfulla personer som bestämde 
oss för att åka från Visoko till Zavidovici, 
där man funnit många fantastiska stenklot 
av okänd ålder.
Vår bosniske chaufför som utstrålade 
mycket värme och empati hade inte varit 
där förut.
En legend säger att stenkloten kom dit 
när dagen var mörk som natten och regnet 
svämmade över alla floder. Väl framme vid 
denna undersköna ravin, mjukt inbäddad 
i den skiraste grönska infann sig samma 

kan själv vill göra sken av.

De här sakerna är mycket intressanta och 
fascinerande, men som vanligt föredrar jag 
personligen att tillämpa Tage Danielssons 
princip när jag tolkar tillvaron: 
"Utan tvivel är man inte riktigt klok." 
Fritt tolkat av mig: Tvivla mer eller mindre 
på allt så slipper du hoppa i galen tunna. 

Anders Brundell
Dalarutan

känsla som när man som barn 
sprang på upptäcktsfärd med 
alla sinnen öppna, jag kunde 
inte låta bli att skutta fram, längs 
med och i denna paradisiska 
ravin med sin lockelse.

Glädjen och den euforiska har-
monin som utstrålades här tror 
jag vi alla kände av!

Mats Stralforss
Varberg

" U t a n 
tvivel är 
man inte 
r i k t i g t 
klok."
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Resan till Bosnien blev en upplevelse för 
livet.
Det blev en upplevelse för livet som jag al-
drig kommer att glömma.
Att besöka världens äldsta och högsta pyr-
amid blev mer än vad jag hade förväntat 
mig.

När jag tidigare skrev i Slagrutan nr 60  om 
det fanns intresse av att resa till Bosnien 
och bese pyramiderna hade jag inte trott 
att det var ett så stort intresse av att besöka 
Bosnien. Vi blev ett gäng på 24 personer 
som flög. 14 st från Landvetter och 10 från 
Arlanda. Det var inte det lätt att pussla 
ihop resan och hotell. Men till sist föll allt 
på plats.

Flygresan gick bra och vi installerade oss 
i ett ganska nybyggt hotell som låg i den 
gamla delen av Sarajevo. 

Pyramiderna ligger ca 5 mil utanför Sara-
jevo vid staden Visoko.
När man närmar sig Visoko ser man silu-
etten av Solpyramiden som reser sig högt 
över staden.
Den är visserligen klädd men skog men 
man kan inte ta miste på konturen av en 
pyramid.

Vi besökte först tunnelsystemet som 
förbinder pyramiderna. 

Bara att gå in i tunnlarna blev en stor en-
ergi kick. Luften var helt ren och syrerik så 
den passade bra för oss som är allergiker.

Jag påträffade en energi som jag aldrig ti-
diga har uppfattat. Flera i gänget kände 
likadant.
Jag kommer att beskriva dessa energier i 
en senare artikel. Vi fick en bra guidning 
i tunnlarna.  
Eftersom tiden bara rann iväg så han vi inte 
med mer än tunnlarna denna dag.
Vi återkom och besökte då solpyramiden 
och utforskade denna.

Att klättra upp var inte det lättaste så jag 
stannade nere vid foten av pyramiden och 
gick runt och kände på energierna. 

Till min förvåning så fanns det även här 
samma energi som jag hade känt inne i 
tunnelsystemet. 

Denna energi upptog hela min tid vid sol-
pyramiden så jag hoppades att någon an-
nan hade tanken på att fråga om ålder på 
pyramiden. Gruppen hade beslutat att varje 
dag kl 18,00 skulle vi samlas i föreläsnings-
salen på  hotellet och berätta vad vi hade 
fått fram under dagen.

Jag berättade om mina upplevelser och 
några hade fått samma resultat som jag när 
det gällde de speciella energierna. Vi kom 
fram till att pyramiderna började byggas för 
25-30000 år sedan. 

Men vem som byggt dessa eller vad dom 
användes till fick inte fram. 

Att besöka Bosniska-Pyramiddalen en vec-
ka är alldeles för kort tid man skulle behöva 
resa dit igen och fortsätta med utforsknin-
gen.

Kanske skulle vi planer ytterligare en 
resa nästa år i maj månad då det inte är för 
kallt eller för varmt. Finns det redan nu in-
tresse av att resa dit nästa år igen då kan vi 
börja planera redan nu för en ny resa.

Vi bör inte vara fler än 24 st för då passar 
det med att hyra tre minibussar som tar 8 
passagerare per buss.
Om du eller ni är intresserade skriv då en 
rad till kontakt@slagruta.com

text och bild
Göran Gustafsson

Resan till Bosnien


