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I huvudet på
ordförandenSSF Anna Munksgaard

Anna

Hjälp med vatten
Kärlek i morotslandet

Slagruta på mitt sätt
Yngve Gradin

Kanske skulle överskriften till den 
här lilla rutan istället vara ”I hu-
vudet på ordföranden”.  Det är ju 

inte alltid man har ”ordet”, men i huvu-
det rör det sig alltid, tankarna far runt 
– och funderingarna.

Just nu funderar jag en del över vad 
läkarna egentligen gör med oss och våra 
kroppar. 

Jag opererade mig för några dagar se-
dan. Efter operationen var jag ”speed-
ad” i nästan 3 dygn. Jag kunde inte sova 
och var mest rastlös. 
Stackars Regina, som var snäll och ställ-
de upp med lämning och hämtning på 
sjukhuset, blev fullständigt sönderpra-
tad under hemresan och kvällen. Trots 
att jag själv märkte att jag bara gick på, 
så kunde jag inte stoppa mig själv. 

Visserligen kanske min kropp är kän-
slig eftersom jag sällan eller aldrig tar 
några värktabletter eller medicin över 

huvud taget, men vad är det i narkos, 
smärtstillande och dropp i samband 
med operation? Morfin vet jag finns 
med i soppan, men vad blev jag så 
”speedad” av? Amfetamin? 

Självklart ska vi vara tacksamma för det 
framåtskridande som skett i vårt sam-
hälle. 
Vi lever längre idag än för hundra år 
sedan och forskningen gör hela tiden 
framsteg. Men – till vilket pris och vad 
blir konsekvenserna? Ibland funderar 
jag över vad värdet av ett mycket långt 
liv är – det vi kallar liv här och nu, är ju 
ändå bara ett litet kommatecken i hela 
vår existens.

En annan fundering som slog mig, för 
ett tag sedan, är att så mycket av det 
vi talar om idag, som om det vore nya 
tankar och idéer, inte är det. 

Mindfullness t.ex., är knappast en ny 
tanke. 

Vem känner inte till Lina Sandells 
psalm  ”Blott en dag, ett ögon-
blick i sänder………”? 

Linda Sandell levde på 1800 talet och 
hade sannolikt aldrig hört begreppet 
Mindfullness när hon skrev texten. 
Tanken att leva här och nu, vara i nuet, 
är något som alla ursprungsbefolknin-
gar lever i utan en tanke på att de gör 
något speciellt, de bara är.

Så nu, i skrivande stund, med julen i 
antågande, så kommer jag att tänka 
speciellt på att ta till vara nuet, oavsett 
var jag befinner mig under helgen. 
Att vara i nuet innebär också, för mig, 
att min kropp skall vara fri från de ke-
miska substanser som förhindrar mitt 
sinne från att uppleva just det – nuet.

Det börjar bli dags att summera året 
som gått. Jag hoppas att Du har många 
fina minnen att glädjas över och att det 
kommande året kommer att innebära 
ännu fler.
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Utland

En bekant ville ha hjälp med vat-
ten till sin verkstad. Det finns 
flera ådror under tomten men 

han vill ha den så nära pumphus som 
möjligt så vi tog fram den som går un-
der pumphuset. 

Först går ådern under lite oländig ter-
räng bakom en byggnad mellan byg-
gnaden och berget.. Där ville beställar-
en ha den. Jag finlirade och sökte "minst 
200 timliter".  100 timliter räcker mer 
än väl åt ett hushåll så detta borde räcka 
till hans verkstad. 

Djup? Pekaren började visa vid 38 m 
men då han skulle borra så spelade 
några meter hit eller dit ingen roll. 
Hustrun kollade med slagrutan och fick 
djupet 40 m. Beställaren fick besked 38 
meter, 200 timliter.

Vi möttes några veckor senare, borrat 
och klart.Jag var nyfiken så jag fick sva-
ret "Det blev inte alls som Du sade." 
.Lite avvaktande frågade jag vidare
Borraren ville inte borra på angiven 
plats för det var för besvärligt. 

Borraren fick reda på att platsen var ut-
pekad  av en "slagrutegubbe". Då fnyste 
han och konstaterade att det spelar in-
gen roll var man borrar för det finns 
vatten över allt. "Vill Du ha betalt så 
borrar Du där jag märkt ut".
"Pumpen hänger på 40 meter  och det 
blev inga 200 timliter som Du sade".
Fortfarande avvaktande.
"Det blev mer än 30 kubikmeter friskt 
vatten om dygnet".

Det är alltid kul att få veta hur det gick.

Agne

Kärlek i morotslandet!
Tävling!
Sätt en pratbubbla till 
bilden här intill. 

Bästa och roligaste 
vinner ett hemligt 
pris, men så mycket 
kan avslöjas redan nu 
att detta pris påstås 
vara både nyttigt och 
bra för synen, mer 
avslöjas icke  i detta 
nu.

Välkommen in med 
ditt förslag till Sla-
grutan, mail eller brev, 
varför inte ett sms 
eller till och med ett 
telefonsamtal till Sla-
grutans redaktör så 
är du med och tävlar 
om det eftertraktade 
priset.

Älskling, varför ska vi 
redan flytta? Nu när 
vi äntligen hade rotat 
oss !

Men lilla älsklingen, 
det var ju inte så här 
jag menade när jag 
sa att du  var lite väl 
jordad och behövde 
rycka upp dig!!!

Norrländska morötter: 
Sluta slingra dig nu, 
tänker du gifta dig med 
mig eller ej?
-Men älskade, vi är ju 
ekologiska, man blir ju 
ogift då...

Nu är jag rejält trött 
på våra grannar, 
varför ska dom alltid 
härma oss? Dom 
kan väl hitta en egen 
ställning...

Så här går det när bidragen uteblir. Då utsätts läsarna  
för redaktörens tvivelaktiga humor, så tänk på det 
nästa gång du inte skickar in ditt bidrag till Slagrutan. 
(Kanske var det fel tävlingspris, de som behövt ett dy-
likt pris kunde kanske inte läsa texten?)

Så här kan det gå!

Hjälp med vatten
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På fredagen anlände, till Säters vack-
ra camping, 30 förväntansfulla sla-
grutegängare, checkade in och min-
glade lite före kvällens diskussions och 
samtalskväll. 

Vi bän-
kade oss i 
campingens 
s e r v e r i n g 
och kvällens 
m o d e r a t o r 
(tjusigt ord 
det där) var 
Leo Hirvelä, 
även kallad 
Kloka gub-
ben. Temat 
för kvällen 
var ”Livet, 
här och nu, 

och livet efter döden”.  Naturligtvis 
ett ämne som angår oss alla och som 
många av oss funderar över. Det blev 
en livlig diskussion och utbytande av 
åsikter och erfarenheter om allt från 
cellminnen till liv ute i kosmos.

Senare på kvällen samlades ca 15 per-
soner i eldkåtan där samtalen fortsatte. 
Det var varmt och mysigt med elden i 
mitten och det skapades en härlig en-
ergicirkel som förstärktes när Sissel 
Fuhre tonade till Peter Westergårds 
trumma.

Lördagen bjöd på ett härligt väder med 
solsken som glittrade i Ljusterns vat-
ten. Efter frukost skapades 3 stationer 
med olika övningar. 

Station 1 ansvarade Peter Westergård 
för. Där lärde han ut, och alla fick testa, 
hur man känner av och tar bort block-
eringar i kroppen.

På station 2 fanns Magnus Bråthén 
som visade hur man kan kolla av sin 
egen yttre aura, och laga den om den 
är trasig. 

Gert Svensson och Rose-Marie Lind-
off tog hand om oss på station 3. Där 
fanns olika bilder och föremål utlagda 
så att deltagarna fick lära sig att känna 

av energierna utan verktyg, och också 
lära sig förstå de energier som hörde 
ihop med egna blockeringar och hur 
man löser upp dem.

Efter lunch ledde Åke Pihlgren grup-
pen genom konsten att ta bort förban-
nelser, på två olika ställen i Säter. En 
nog så komplicerad åtgärd då det måste 
göras i flera olika steg. När det var klart 
besökte vi en avrättningsplats 
med ett intilliggande svart hål 
som vi fick lära oss hur man 
neutraliserar. 

Efter middagen fanns tid att 
prova Anders Davidsson laby-
rint och att umgås i den så 
mysiga eldkåtan där vi blev för-
plägade med både andlig och 
lekamlig spis. 

På söndagen var en liten ut-
flykt inplanerad, så efter fru-
kost gav vi oss iväg. Vi skulle 
till Säters hospitals kyrkogård, 
vilken ligger bortom sjukhu-
set. Kyrkogården anlades 1912 
och användes fram till 1951. 
På kyrkogården ligger ca 800 
patienter som ”behandlats” på 
hospitalet begravda. 

Som ni säkert förstår, så fanns 
det många oroliga och trau-
matiserade själar på platsen. 
Magnus hjälpte över alla som 
behövde hjälp och tillsammans 
välsignade vi kyrkogården och 
lade en kärleksfull energi över 
den.

Flera säterbor har tidigare berättat för 
mig, att de känt obehag i närheten av 
kyrkogården.  Jag har en väninna som 
nästan dagligen passerar den och hon 
har berättat att det efter vårt besök 
känns helt annorlunda där; fridfullt. 

 
Vi återvände till campingen för lunch, 
och fika med underbara, varma, chokla-
dfyllda wienerbröd.

Som vanligt blev det stort kramkalas 
innan alla började hemfärden, och så 
var höstmötet över för denna gång. 

Stort tack till alla som var med och 
gjorde mötet så härligt.

Nu börjar planeringen inför nästa höst.

Anna

En liten rapport från höstmötet  
        i Säter 20-22 september 2013



rätt tillverkade innehåller radioaktiv 
kraft beror dels på okunnighet, det må 
vara prof. Liljestrand eller någon apo-
tekare som är förnekaren. 
De äro uppfostrade i ett grovt kemiskt 
tänkande, och har därför svårt att fatta 
något annat.

Emellertid skola vi fortsätta att uppvisa 
vad pendelundersökning kan uppdaga 
av den homeopatiska medicinens natur 
och verkan. 

Vi väljer åter ett exempel. En kvinna 
har en så stark elektrisk laddning, att 
man kan säga att hon är ett elektriskt 
batteri, att särskilt då hon skall mäta 
föremål av järn, så sprakar elektriska 
gnistor omkring fingrarna på henne, 
men även då hon skall hälsa på männis-
kor etc, så sker samma företeelse. Detta 
var obehagligt och irriterande. 

Nu undersökte jag henne med pendel 
hur reaktionen var hos ett par ämnen. 
Den var normalt positiv. Men så tog jag 
homeopatiskt järn, potens D12. Därvid 
skedde en stark elektrisk urladdning. 
Alltså, tänkte jag, är detta det medel 
som kan användas. Sedan hon intagit 
detta ett par tre veckor voro symp-

Vad som händer vid potensering av 
läkemedel, är följande: 

Till en början ser vi, hur den outspädda 
drogen utstrålar en viss energimängd, 
som är typiskt just för detta ämne. 
Under hela potenseringsprocessen än-
dras aldrig denna energiens speciella 
kvalitet, men dess kvantitet växer för 
varje potens. 
Det som för oss är av betydelse härvid-
lag är att denna ökning av energien icke 
är begränsad till de lägre utspädnin-
garna utan fortsätter långt utöver det 
stadium, då det sista spåret av drogen 
måste ha försvunnit. Här har vi således 
det fullständiga svaret på skeptikernas 
invändning mot de höga förtunnin-
garna. 

- En enkel utspädning förorsakar en-
dast en obetydlig ökning av potensen-
ergien. Först genom de upprepade 
skakningarna lösgöres energi vid varje 
ny potens. Detta kan dock ske endast 
till en viss gräns. Så snart denna gräns 
uppnåtts, utvecklas icke ytterligare en-
ergi, förrän en förnyad utspädning gör 
det möjligt att genom skakning uppnå  
en ny effekt. 

- Denna nya kunskap om potenserin-
gens mekanism borde tysta de begab-
bare, som vilja betrakta som en slags 
mystisk ritual förnuftig grund.

Förnekelsen att homeopatiska medel 
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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.

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

Undersökning av läkemedel

              Örtagubben grundades 1930 
av den legendariske örtpionjären Har-
ry Blom. Han började med att sälja 
örter på postorder, vilket på den tiden 
ansågs vara ett mycket djärvt och 
modernt tilltag. Det gick bra, men det 
skulle ändå dröja ända till 1964 innan 
Harry Blom öppnade sin första butik, 
Bloms Örtabod, på Luntmakargatan 
90. Nu utökades sortimentet med ho-
meopatmedel, ännu ett djärvt grepp 
från Harrys sida. 

Verksamheten växte ytterligare, och 
Örtagubben flyttades 1974 till nu-
varande adress, Odengatan 37, och är 
idag en av Sveriges absolut äldsta och 
mest välkända hälsokostbutiker. 

13 december 2010 öppnade Örtagub-
ben en ny butik vid Östermalmstorg 
på Nybrogatan 41. Örtagubben drivs 
fortfarande i Harry Bloms anda, trots 
att mästaren själv gick ur tiden 1983.

tomen försvunna och återkommo icke 
under ett års tid och sannolikt ej heller 
sedan.

Här skall jag ge anvisning på en up-
ptäckt som är både underbar och av 
betydelse. 

- Då pendeln visar positivt för ett me-
del, så visar den icke blott det utan även 
utan för vilken del av kroppen det är 
mest verksamt.

Om pendeln visar positiv förbindelse 
mellan medlet och pekfingret, så hän-
visar det till huvudet och halsen, med 
långfingret bålens övre del och hjär-
tat, med ringfingret njurarna och ma-
gområdet, med lillfingret genitalia och 
benen.

“Här har vi 
således det full-
ständiga svaret 
på skeptikernas 
invändning mot 
de höga förtun-
ningarna”
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Kan vi känna det. Kan vi med våra in-
tuitiva sökmetoder finna GMO-mat. 
(genmodifierad).

Testa. Sänd gärna resultatet till reda-
ktören. 

Jag försöker hålla mig från GMO 

Jag har läst att man i USA börjar få upp 
ögonen för GMO i USA.

http://articles.mercola.com/sites/ar-
ticles/archive/2013/09/01/gmo-eradi-
cation.aspx

 Där får man tala om att en vara är 
GMO-fri.

Och alla mammor, hundägare och alla 
andra som ser till miljön för framtiden 
kommer att läsa etiketten och alltid 
välja GMO-fritt.

Glyfosat (Round Up®) är ett vanligt 
växtgift som dödar de flesta växter och 
anses brytas ned snabbt. Men växter 
som sprutas med glyfosat tar up det 
och det lagras i växten.

Monsanto och andra genteknolo-
giföretag som tillverkar GMO-utsäde 
använder sig av en glyfosatresistensgen 
som gör att växten blir resistent mot 
glyfosat, man kan spruta hur mycket 
som helt och växten dör inte. Men väx-
ten tar upp glyfosat och lagrar det.

Men alla andra ickeresistenta växter 
(”ogräs”) dör eller utvecklar med tiden 
själva en resistens mot glyfosat. Det in-
nebär att bonden tvingas att använda 
ännu mer glyfosat för att försöka hål-
la glyfosatresistenta ogräs borta från 
åkern.

Hur får växten en glyfosatresistens? 
Man kan injicera resistensgenen i väx-
tens frön och sedan låta fröna gro och 
växa. Då får man en salig blandning av 
plantor, resistenta eller känsliga för gly-
fosat. Sedan sprutar man glyfosat och 
alla känsliga plantor dör och bara den 

men det verkar dåligt känt hur det kan 
påverka världen.
Nedanstående knyckt från http://kost-
kunskap.blogg.se/ . 

Där står mera intressant. Det lär inte 
påverka mig (fyllt 75) eller min gen-
eration. Vi hinner dö en nautrlig död. 

eller de plantor som tagit upp genen 
som överlever. Sedan är det bara att 
odla fram tillräckligt med utsäde och 
börja sälja det. Men alla generationerna 
måste behandlas med glyfosat för att 
inte den normala vildtypen ska ta över 
och GMO-resistensen kastas ut.

Ogräs kan pollineras med pollenkorn 
från GMO-växten och sedan kan väx-
ten råka ta upp GMO-genen och in-
förliva i sin egen arvsmassa och lyckas 
bli resistent. Så detta ogräs har då en 
klart större överlevnadspotential än allt 
annat ogräs. Men detta, på egen hand, 
genmodifierade ogräs har också en 
större tillväxtpotential än Monsantos 
egen planta, annars skulle bonden inte 
behöva spruta bort ogräset.

Så Monsanto lyckas få naturen att bli 
Round Up Ready® på egen hand!

Alltså kan man inte använda Monsan-
tos utsäde, det påverkar naturen på ett 
farligt sätt.

Mekanismen för glyfosat är oklar en-
ligt vad jag har läst. Det finns de som 
hävdar att glyfosat binder kopparjoner 
(Cu), ett mineralspårämne, och därmed 
hämmar tillväxten av växter och andra 
organismer utom däggdjur.

Men bakteriers ämnesomsättning med 
tillverkning av för oss livsnödvändiga 
aminosyror påverkas av glyfosat. Män-
niskor som äter glyfosatbehandlade 
växter får i sig okända mängder av gly-
fosat. Och människan har bakterier i 
sig och på sig som påverkas av glyfosat. 
Så människan kan vara känslig för gly-
fosat även om det påstås vara ofarligt 
för människa.

Kul!

Det finns bara ett sätt att bli av med 
GMO:

Välj själv att låta bli att äta GMO-in-
nehållande föda.

Om det står att varan innehåller GMO, 
låt bli att köpa! 

Om det inte står något så kontakta 
leverantören och fråga om det ingår 
GMO i produkten eller om produkten 
har fötts upp på GMO-innehållande 
föda.

Kan leverantören inte ge svar, tala om 
att du inte tänker köpa eftersom lever-
antören inte kan garantera GMO-fri-
het. 
 
Om nu alla gör detta i affären via våra 
telefoner så kommer det inte att dröja 
länge förrän all mat är GMO-fri.

Läs mer om GMO här:

http://kostkunskap.blogg.se/2010/no-
vember/antibiotikaresistens-strama-
och-gmo.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/
april/kottfri-mandag-i-dagens-medi-
cin.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/
may/gmo-i-honung.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/
june/fakta-om-gmo.html  "

Men hur ser det ut för kommande 
genarationer? Och hur ser framtiden ut 
för Dig som bara är 40?

Agne Olausson

GMO-etiketter i USA 

GMO GMO GMO
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Dear Ms. Munksgaard, 

I am writing regarding the famous 
Swedish scientist and explorer Adolf 
Erik Nordenskiold, and specifically re-
garding his paper "About Drilling for 
Water in Primary Rock" that he pub-
lished in 1896 for which he was nomi-
nated for the first (1st!) Nobel Prize in 
Physics.  

For this study he drilled 33 water wells 
around Sweden and Finland and each 
time located a water bearing fissure 
producing pure, earth-generated "pri-
mary water".  

I was hoping the Swedish Dowsing 
Society might know whether any of 
these wells still exists and may even be 
in production--over one hundred years 
later.  

Thank you for any light you may be 
able to shed on the subject.  

Best regards, Mark  

Mark Burr
Virginia, USA

Kära Fr. Anna Munksgaard, 

Jag skriver angående den berömde 
svenske forskaren och upptäcktsre-
sanden Adolf Erik Nordenskiöld, 
och speciellt angående hans skrift  
”Att borra efter vatten i urberget” som 
publicerades 1896 och för vilken han 
nominerades till det första Nobelpriset 
i fysik. 

För sin studie borrade han 33 brunnar 
runtom i Sverige och Finland och varje 
gång lokaliserades en vattenåder med 
rent grundvatten.

Jag hoppas att Svenska SlagruteFör-
bundet kanske vet om någon av dessa 
brunnar fortfarande existerar och even-
tuellt också är i bruk – mer än hundra 
år senare.

Tack för eventuellt ljus ni kan sprida 
över detta projekt.

Det kom ett brev……..

Vet du något 
om detta? Är 
du intresserad 
av att ta reda 
på mer? 

Styrelsen får ofta förfrågningar om hjälp med vattensök och 
kontroll av bostäder.

Nu har det kommit en lite annorlunda fråga. Jag hoppas att 
Du kan hjälpa oss. 

Brevet kan du läsa i original nedan och bredvid det finns en 
översättning till svenska.

Gotländsk solnedgång
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“Alla dom där strömmarna i jorden., 
eller pulserna, som ni kallar dom - vad 
är det egentligen för mening med dom? 
Om våra förfäder kände till strömmar-
na och tog vara på dom i sina stenringar 
- vad hade dom då för nytta av dom?”

Sådana frågor får vi ofta. Nyfikenheten
kommer, då någon själv handgripligen 
upplever att pulserna finns och att sla-
grutan ger utslag.

“Så skoj, att jag också kan! 

Titta, så pekarna rör sej! 

Här får jag positivt utslag, vad får du? 

Vad det kittlar i benen! 

Nu blir jag alldeles snurrig i huvudet! 

Näää, nu mår jag så illa, så jag kan inte 
stå här mera! 

Känn på den här stenen, det känns jät-
tebra! 

Det här trädet kramar jag ofta, då blir 
jag pigg igen!”

Det är intressant att studera de olika 
reaktionerna. Människor, som inte 
märker det minsta, är lätt räknade. De 
tillhör den kategori, som i sitt inre före-
satt sig, att ingenting känna. Antingen 

av undermedveten rädsla eller av förut-
fattad mening.

Fler och flerhörjar må dåligt av alla 
uppfinningar, som vår moderna kultur 
fört med ;ig. 
Vi får ofta kontakt med människor, 
som beskriver sina lidanden. Allergier, 
överkänslighet och elektriska reaktion-
er av alla slag.
Krämpor, som tillhör vår tids civilisa-
tion.

Vi är alla en del av jorden vi brukar och
bebor. I äldre tider levde människorna i
samklang med jordens natur. Den för-
mågan har i våra dagar nästan helt förs-
vunnit. Djuren kan ännu den konsten 
medan vi har förlorat det mesta av den 
i vår nuvarande tekniska värld.

Förr fanns också sjukdomar, brister,
svaghetstillstånd och plågsam tröt-
thet. Det ger historien många bevis på. 
Läkare försökte hjälpa, så långt deras 
kunskap nådde, men det var inte alltid 
tillräckligt. Man vände sig till kloka 
gummor och gubbar, till medicinmän 
eller trollkarlar, till olika slags helbräg-
dagörare. 

Många av dessa hade kunskapen om 
jordens naturliga krafter, som de till-
varatog och därmed botade eller lin-
drade sjukdomar.

Detta kan vi läsa i historieböckerna. 
Men det fanns en äldre forntid - den, 
som inte lämnat det skrivna ordet efter 
sig. Aven då behövde människorna bot 
och kraft för att övervinna sjukdomar 
och brister. Ur jordens egna, naturliga 
energier, som flödade överallt. Det gäll-
de bara att fånga in dem och få kraft 
ur dem.

Stenar av olika slag visade sig kunna ta
emot pulserna och fördela dem. Skik-
tade stenformationer - som högar, py-
ranrider, tornbyggnader eller tempel 
- ökade puls-intensiteten. Enorma och 
raffinerade monument restes över hela 
jorden, en del bevarade ända in. i nu-
tiden.

När kristendomen kom, togs de gamla
kraftplatserna i besittning. Kyrkor byg-
gdes där och den kristne prästen fick 
rollen av puls-förmedlare.

Också den kunskapen har försvunnit i
våra dagar. Vi tror oss själva om allt 
nödvändigt vetande. Men hur det gått 
med den saken, förstår vi rätt bra. Det 
är på tiden, att vi får tillbaka vår gamla 
kunskap. 

Vi måste hämta ny livsvilja och energi 
ur vår egen underbara planet, istället 
för att förhärja och våldta naturen om-
kring oss.

Ulla och John Hamilton har stu-
derat och provat jordenergier under 
många år. Sina rön har de samlat i 
flera böcker.

SSF fick förmånen att köpa re-
stupplagan så att vi kan sälja till 
föreningens medlemmar.

John desinkarnerade för några år 
sedan men Ulla bor kvar i Skara-
trakten.

Vi, SSF,  har fått tillstånd att kopiera 
och återge ur deras böcker och så 
kommer vi också att göra efterhand.

SSF fick överta hela Hamiltons 
arkiv när Ulla flyttade från villan. 
De finns nu i ett bergrum i Lysekil. 
Arkivet innehåller mycket mera än 
det som är publicerat i deras böcker.

Jag kommer att titta igenom och 
publicera i Slagrutan efter hand.

Till att börja med kommer en av de 
första sidorna i boken Gaia., en text 
som jag tycker alltid är aktuell.

Agne Olausson

JORDENS GLÖMDA ENERGIER
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Konventet 2014
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I förra numret av Slagrutan berättade 
jag att styrelsen skulle hålla oktobers 
styrelsemöte i Grövelsjön. Detta för att 
vi samtidigt skulle titta på anläggnin-
gen inför konventet 2014.
Vi fick en trevlig rundvandring på 
fjällstationen och tittade på de olika 
lokalerna och rummen, vilka var jättet-
revliga. Vi hann också med en prome-
nad i omgivningar, bl.a. till en källa där 

man kan se vattnet bubbla upp genom 
fin, vit sand (se lilla bilden ovan).

Eftersom vi kommer att befinna oss i 
Sàpmi (sameland), kommer temat för 
konventet till stor del att handla om 
samerna; deras kultur och traditioner. 
Vår målsättning är att vi under konven-
tet skall kunna få ta del av och ta till oss 
den helhetssyn på livet och varandet i 

samspel med vår omgivning, både den 
synliga och den osynliga, som samerna 
och andra ursprungsbefolkningar har.

Personligen tror jag att det kommer 
att vara nyttigt för oss stadsbor att för 
några dagar skala av oss stresskostymen 
och bara vara i en fantastisk miljö, såväl 
inomhus som utomhus.

Anna



12          SLAGRUTAN 2013-4 NR 72



SLAGRUTAN 2013-4 NR 72         13



14          SLAGRUTAN 2013-4 NR 72



SLAGRUTAN 2013-4 NR 72          15
FOTO & KORGAR: JOANNA BODZEK

Så här såg John Hamilton en uppallad sten 1989. Har Du några uppallade stenar i Din närhet?

Uppallad sten
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Gifterna avskiljs i svenska reningsverk.
Sen sprids de på åkrarna där vår mat 
odlas.

Aftonbladet kan avslöja att svenska 
bönder får minst 36 000 kronor för 
att täcka sina jordar med tung metaller, 
miljögifter, sjukhusavfall och läkeme-
delsrester.

Genom de svenska avloppsrören forsar 
inte bara kiss och bajs utan också tung-
metaller,  läkemedelsrester, kemikalier, 
miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och 
virus.
När vattnet är renat har  reningsverken 
varje år 200 000 ton slam kvar.

Svenskt Vatten, en branschorganisation 
för reningsverken, tycker att det är vet-
tigt att sprida detta slam på åkrar där 
vår mat odlas.

Men många lantbrukare är tveksamma. 
Eftersom slam är klassat just som avfall 
finns det inga begränsningar alls för att 
vad som kan finnas i det.

Bra betalt
Den bonde som tar emot slammet 
som gödsel för åkermarken får rejäl 
ersättning. Entreprenörerna, som re-
ningsverken anlitar, betalar.

– Enligt en ilsken slamentreprenör, 
som mejlade mig när Landskrona för-
bjöd slamspridning, handlar det om 
1 000 kronor per hektar, säger Ewa 
Björnberg, tidigare miljöinspektör.

Näsby Eko AB är en entreprenör som 
kör ut slam till lantbruk.
Vid ett första samtal uppger ägaren 
Bengt Lundström att ersättningen till 
bönderna uppgår till 30 kronor per ton 
och att det sprids ungefär 20 ton per 
hektar, alltså 36 000 kronor för ett me-
delstort lantbruk på 60 hektar.

I ett brev till Lunds miljöförvaltning 
uppger dock Bengt Lundström att han 
betalar 120 kronor per ton till lantbru-
karen.

För ett genomsnittligt lantbruk hand-
lar det då om 200 000 kronor för att ta 
emot gifterna.

– För 250 kronor per ton erbjuder jag 
mig att ta hand om slammet, säger 
Bengt Lundström.

– Om jag betalar 120 kronor till lant-
brukaren och frakten kostar 70 kronor 
per ton så blir det bara 60 kronor över 
till mig.

Kräver totalt förbud
Naturvårdsverket har utrett frågan och 
skickat sin rapport på remiss. Kemika-
lieinspektionen vill ha ett totalförbud. 
Myndigheten skriver, i sitt remissvar, 
att det är uteslutet att fortsatt slam-
spridning kan vara förenligt med reger-
ingens mål ”Giftfri miljö”.

Skogsstyrelsen säger blankt nej till 
slamspridning i skogen, bland annat för 
att det skulle vara olämpligt att äta bär 
från sån mark.

Naturskyddsföreningen kräver också 
ett totalt förbud.

– Slam är så kontaminerat med erkänt 
farliga ämnen att vi inte anser att det 
kan spridas. Det är både tungmetaller, 
som kadmium, och andra miljögifter 
som kan lagras i både djur och män-
niskor, säger vice ordförande Johanna 
Sandahl.

Svenskt Vatten har tagit fram ett eget 
certifieringssystem som de kallar Re-
vaq.  De egna kraven har gränsvärden 
för sju tungmetaller: bly, nickel, koppar, 
krom, zink, kadmium och kvicksilver. 
Slammet får inte heller innehålla sal-
monella.

Några analyser för andra välkända 
miljögifter, smittor eller läkemedel-
srester görs inte. Och certifieringen är 
helt frivillig.

Sprider p-piller
Enligt organisationen ”Ren åker, ren 
mat” sprider slammet hormoner mots-
varande 5 000  p-piller per hektar – to-
talt 300 000 på en medelstor gård.

Varför tycker Svenskt Vatten att det 
är bra att lägga avfall som innehåller 
tungmetaller, miljögifter och läkeme-
delsrester på åkrar där det ska odlas 
mat?

– Det är bra så länge det inte finns 
några hälsorisker och så länge nyttan 

överväger, säger Anders Finnsson, ans-
varig för avlopp hos Svenskt Vatten.

Vet ni att det är nyttigt?
– Vi utgår från den vetenskap som 
finns i dag.

Sojabönor som gödslades med slam tog 
upp både läkemedelsrester och miljö-
gifter från  hygienartiklar. Det upptäck-
te forskare vid University of Toledo i 
Ohio, USA, 2010. Dessutom ackumul-
erades de främmande ämnena - det 
fanns alltså högre halter i sojaplantan 
än i slammet.

Fakta 
Det här finns i slammet som sprids:

 Lugnande medel
Sömnmedel
Antidepressiva medel
Antipsykotiska medel
Ångestdämpande medel
Smärtlindrande medel
Lugnande medel
Narkosmedel
Antibiotika
Campylobacter coli (magsjukebakterie)
Campylobacter jejuni (magsjukebak-
terier)
Listeria
Bromerade flamskyddsmedel
Flourföreningar
Triklosan•Progesteron
Etynylöstradiol
BisfenolA
Silver
Phantolide (hormonstörande)
Aluminium
Arsenik
Ogräsbekämpningsmedel
PAH-föreningar(cancerframkallande)
Ftalater(hormonstörande)
Betablockerare
Bekämpningsmedel
Kadmium
Dioxiner
Blodtryckssänkande medel
Bakteriedödande läkemedel
Kobolt
Krom
Koppar
Förbjudet insektsbekämpningsmedel
Antiinflammatoriska läkemedel
Formalin
Kvicksilver

Källor: Statens veterinärmedicinska 
anstalt, Naturvårdsverket, Svenska 
Miljöinstitutet.
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Svenska bönder får betalt för att sprida gift
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Att våra intuitiva sökmetoder 
fungerar vet ju vi läsare av denna 
tidskrift.  Tyvärr ha vi ju få tekniska 
hjälpmedel som kan hjälpa oss att 
mäta elektriskt eller magnetiskt. En 
felinställd radiomottagare ändrar 
ljud i bruset när den förs över en 
energi men det är ju ingen mätning 
utan bara en indikering. Vilka fler 
mät/indikeringsinstrument har vi?  
Oscilloskop lär kunna användas.

Hur mäter Du styrka i en energi? 
Dito frekvens? Dito riktning`? Dito 
flöde? Dito kvalitet?

Berätta för oss andra!
Eller skall vi inte bry oss eftersom 
de som är vetenskap,  men sällan 
vetskap, konstaterat att energierna 
inte finns?

Agne

Att våra intuitiva sökmetoder 
fungerar vet ju vi läsare av denna 
tidskrift.  Tyvärr ha vi ju få tekniska 
hjälpmedel som kan hjälpa oss att 
mäta elektriskt eller magnetiskt. En 
felinställd radiomottagare ändrar 
ljud i bruset när den förs över en 
energi men det är ju ingen mätning 
utan bara en indikering. Vilka fler 
mät/indikeringsinstrument har vi?  
Oscilloskop lär kunna användas.

Hur mäter Du styrka i en energi? 
Dito frekvens? Dito riktning`? Dito 
flöde? Dito kvalitet?

Berätta för oss andra!
Eller skall vi inte bry oss eftersom 
de som är vetenskap,  men sällan 
vetskap, konstaterat att energierna 
inte finns?

Agne
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Vill du ha Slagrutan  digitalt 
istället? 

Med e-post istället för med 
snigelpost?

Det går alldeles utmärkt att 
få tidningen som läsbar pdf-
fil för den medlem som så 
önskar.

Skicka ett mail till redak-
tören så ordnar han det.

redaktor@slagruta.org

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris

SVENSKA  SLAGRUTEFÖRBUNDETS 
SKRIFTSERIE       NR 1

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda 

sökredskap

SSF har ett antal av paret Hamiltons böck-
er, de är mycket uppskattade. Passar alldeles 
utmärkt som present både till sig själv eller 
någon man håller av.  Samma sak gäller 
såklart pekarhandboken - oumbärlig för 
novisen.

Stenringen    Fädernas Glömda Kunskap    Ulla och John Hamilton
Jordpuls         Fädernas Gåtfulla Kraft         Ulla och John Hamilton

Gaia               Våra Fäders Jord                      Ulla och John Hamilton
Gryl               Fädernas Urkraft                    Ulla och John Hamilton
Oera-Linda    En Fornfrisisk Krönika          Ulla och John Hamilton
Pekare            En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

270 kr    220 kr 
270 kr    220 kr
270 kr    220 kr
270 kr    220 kr
140 kr    120 kr
  30 kr      30 kr

Var Du än bor så anmäl Dig gärna till face-
bookgruppen Slagruta Västkusten.
Vi försöker informera varandra om aktiv-
iteter av olika slag. främst med anknytning 
till Västkusten.
Det finns flera slagrutegrupper på facebook.

slagruta@olauson.eu

En nyttig adress för oss som sysslar med 
energier.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Agne

80/20-regeln
Ofta tar man i för mycket, åtminstone jag.  
Saker skall göras perfekta för att man skall 
känna sig nöjd, men tiden vill inte räcka till 
för allt.

En sak som har hjälpt mig mycket är 
80/20-regeln.
Den är egentligen ganska enkel. Den säger 
att erfarenhetsmässigt görs normalt 80 % 
av allt arbete klart med 20 % av energin/
tiden.
För att göra klart resterande 20 % åtgår 80 
% av energin/tiden. Det kan gälla vad som 
helst, t ex att göra ett klädesplagg, att skriva 
en uppsats, att måla en bild, men också 
vardagssaker som att städa, laga mat etc.

Slutsatsen är att om man låter bli att vara 

perfektionist så klarar man av att göra 
många av sina saker på 20 % av tiden mot 
vad de brukar ta. 
Det gäller bara att lära sig att ge avkall på 
att saker eller resultatet skall vara helt per-
fekta. 
Oftast är det faktiskt bara man själv som 
ser att det inte är perfekt. Andra brukar 
inte märka det. 
Själv får man både mer tid över för annat 
och blir mer avslappnad i livet.
Så lär dig leva efter 80/20-regeln om du vill 
ha möjlighet till mer roligt i livet!

Knyckt från jordstralningscentrum.se
men passar mig perfekt

AO-n

Jordstrålning föreslås, trots namnet, 
delvis vara celest strålning d v s kos-
misk strålning som reagerar med 

terrest strålning (från jorden) och antar 
olika mönster beroende på förändrin-
gar under jordytan som sprickbildning, 
stora vattenflöden eller olika samman-
sättning av berggrunden. 

Detta skulle kunna vara en del i förklar-
ingen varför olika former av jordstråln-
ing lär förekomma och/eller dominera 
inom olika geografiska delar. 

Jordklotet utsätts för kosmisk stråln-
ing och jordens ”svar”, jordstrålningen, 
skulle då kunna vara reflekterad kos-
misk strålning. Sten av granit skulle 
kunna fungera som ”reflektorer” p g a 
sin kristallstruktur av kvarts och kisel. 

Med detta synsätt skulle Curry- och 
Hartmannäten kunna vara kosmisk 
strålning som får bestämda riktningar 
p g a jordens massa vilken till största 
delen består av kisel (Israelsson, 1995)."

"“Whenever you find yourself on the 
side of the majority, it is time to pause 
and reflect.” 

Mark Twain

   MedlemPris



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

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

Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

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

Agne Olausson finns på Västkusten och nås på agne@
olauson.eu, telefon 0523-66 25 92

Egon

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)  
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/
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Månkalender
2014

Fullmåne

Torsdag 16 januari kl. 5:53
Lördag 15 februari kl. 00:54
Söndag 16 mars kl. 18:10
Tisdag 15 april kl. 09:45
Onsdag 14 maj kl. 21:18
Fredag 13 juni kl. 06:13
Lördag 12 juli kl. 13:26
Söndag 10 augusti kl. 20:10
Tisdag 9 September kl. 03:38
Onsdag 8 Oktober kl. 12:50
Torsdag 6 November kl. 23:22
Lördag 6 December kl. 13:27

Nymåne

Onsdag 1 januari kl. 12:15
Torsdag 30 januari kl. 22:40

Lördag 1 Mars kl. 09:02
Söndag 30 Mars kl. 20:48
Tisdag 29 April kl. 08:17
Onsdag 28 Maj kl. 20:43
Fredag 27 Juni kl. 10:10
Söndag 27 Juli kl. 00:42

Måndag 25 Augusti kl. 16:13
Onsdag 24 September kl. 08:13

Torsdag 23 Oktober kl. 23:56
Lördag 22 November kl. 13:32

Måndag 22 December kl. 02:36



20          SLAGRUTAN 2013-4 NR 72

Hej där!

Jag kunde inte låta bli att pröva lite 
runt Anders Davidssona mosaikfat på 
sista sidan.

Jag har låtit 3 personer blunda och läg-
ga händerna på bilden och meddela vad 
de sett.

Den första personen såg skog, 
mossa,grönska och stenar.
Jag tog ut auran på personen med pek-
are den var ca 0,75 meter runt om.

Person nr 2 ser Blått och en hare......
(den är ju på framsidan)
personens aura ca 1 meter runt om sig.

Person nr 3 Ser änglar, hör mantran ser 
hjärta samt hör att" Gud är god."
Auran fram ca 2 meter baksida 1 meter.

Kände att jag ville delge detta.

Allt gott/Ann Malmerfelt

Anders mosaik - vad kände du?

Jag håller handen över bilden och kän-
ner en sval energi, som en skålformad 
uppochnedvänd version av Anders skål, 
cirka 15 cm upp från bilden.

Jag ser en bild av en smal grusväg, in-
gen bebyggelse men ängar på båda 
sidor. Jag frågar vad den bilden vill säga 
och får ett svar att det är en snäv bild 
av vad som är möjligt att se, eller förstå. 
Det finns mer att lära eller att se än vad 
antingen jag själv och/eller Anders kan 
för att vi är för “trångsynta”.

En ny bild framträder och det är en 
människa som åker skidor på den här 
grusvägen. Det går ju trögt att åka med 
träskidor på grus förstås och svaret på 
mina frågor säger att det handlar om 
att inte komma framåt i livet, det gne-
tas och gnisslar. Frustration är känslan 
här.

Det tredje som kommer till mig när jag 
håller handen i energien från bilden är 
att det kommer män som som stoppar 
skidåkaren och hånar den som tillver-
kat fatet; vad är det här för trams-inget 
för en man att hålla på med” och kros-
sar därefter fatet.
Jag frågar vem det är som krossar fatet 
och får svaret “allmänheten”. 

Tack till Ann med vänner för feedback 
av det ni fick till er från bilden av An-
ders skål. 

Tyvärr verkar inte Slagrutans läsare in-
tresserade av den här sortens aktivitet, 
så redaktören blir den ende förutom 
Ann att lämna lite info om vad han fick 
för information. Kul om Anders kan 
kommentera detta också.

I förra numret föreslog jag några 
frågeställningar, här är ett par svar:

Må-bra-auran som den kallas, är på 
mig cirka 85 cm från den fysiska krop-
pen. När jag stoppar in handen i ener-
gien från Anders fat så dras den ihop 
och är endast 10 cm från den fysiska 
kroppen. Inte särskilt positivt för mig 
alltså.  

Kände jag om det fanns någon inten-
tion med byggandet? Av Anders text 
kan man kanske förstå att det inte 
gjorde det men jag fick ett svar som 
att  det ändå fanns en vilja att skapa, en 
glädje i att vara kreativ. 


