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Redaktörens rader:

Den här gången tycker jag själv att tidningen har bli-
vit ganska kompakt. Tycker ni att bokstäverna har blivit i
minsta laget, så hoppas jag att ni talar om detta för mig.
Hittills finns det ingen som har haft några åsikter om tid-
ningens innehåll - är det bra som det är? Glöm inte att det
är väldigt lätt att skriva några rader även till vår hemsida.

Det har kommit många fina manuskript och jag har
försökt att få med det mesta. Samtidigt så visar det sig att
det behövs många uppslag till varje tidning. Min förhopp-
ning är naturligtvis att det finns flera som vill gripa till pen-
nan och hjälpa mig att få en bra tidning även i fortsättningen.

Tack för allt jag har fått
även till detta num-
mer.

Ett annat önskemål
som jag har fått är att
ha en frågespalt. Kära
vänner spalten kom-
mer automatiskt om
det bara finns några
frågor som kommer till
oss.

Nu när jag har den här upplagan klar och jag äntligen kan
börja läsa i lungn och ro skall jag äntligen gå och köpa mig
en bok om Harry Potter, eller skall jag önska mig den i jul-
klapp?  Där lär det ju finnas många nya uppslag även för en
slagrutegängare.

Ett trevligt slut på året  och ha det så bra önskar
Er redaktör  Rolf

Motioner till årsmötet skall i enlig-
het med stadgarna vara styrelsen tillhanda
den 1 februari 2002.
Dessa skall behandlas av styrelsen den
16 februari.

OBSERVERA

OBSERVERA



Sid  4

ÅRG. 20  NR. 24SLAGRUTANSLAGRUTAN

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Årsöversikt  2001

   Så här mot årets slut skall jag försöka mig på en summering av
vad som hänt, samt redovisa min uppfattning om läget just nu i
Slagruteförbundet.
Man får lust att citera presidenter som vid sina årsredovisningar
bruka säga att tillståndet i landet är gott.
Jag vill hävda det samma, att tillståndet i förbundet är gott.
Ja, faktiskt bättre än på bra länge. Det har skett en tydlig vänd-
ning. Det började med ett mycket bra årsmöte i Jönköping med
god stämning. Där fanns ingen känsla av motsättningar eller makt-
kamp, som jag tycker har funnits mer eller mindre ett antal år.

Någon utryckte det så här  ”nu ser vi ju varandra igen”.
Därefter har höstmötena fortsatt i samma anda.
Det sammanlagda antalet deltagare vid våra olika möten under
året har varit stort, nämligen hela 300st. Visserligen har några
som inte är medlemmar varit med, och somliga har varit på mer
än ett möte. Likväl är det glädjande många och mycket för ett
förbund med bara ca 700 medlemmar.
Programmen för årets möten har visat upp en stor spridning av
olika ämnen.
Våra ursprungliga och grundläggande verksamheter, som att gå
med slagruta och hitta vatten samt jordstrålning har varit med,
dels på det vanliga sättet, men även på ett mera fördjupat sätt.
Besök på fornminnesplatser har också skett. Här går det också
framåt. Nya rön och upptäckter sker hela tiden. Föredrag och
tillämpning av healing  har förekommit vid några möten.
QiGong, meditation, tonlekar, m.m., har funnits på olika ställen.

   Det jag tyckte var särskilt intressant var föredraget om hur ett
eskimåfolkslag, som heter nunamiuterna, lever, tänker och kän-
ner.

Det var en redovisning av framtidens samhälle i många avseen-
den. Deras sätt att leva borde jordens alla folk lära av.
En vän av ordning kanske frågar sig vad har healing, tonlekar,
eskimåer m.m. med slagruteri att göra. Jo, faktiskt på flera sätt.
Nunamiuterna t.ex. placerar inga byggnader eller sängplatser
m.m. på skadlig strålning. Inom det området jobbar bl.a. jag
mycket med att öka medvetenheten och tillämpningen av i vårt
land.
Man använder dock inte slagruta för att indikera olika linjer m.m.
av den enkla anledningen att det inte behövs. Känsligheten är

nämligen så utvecklad att man känner av det
direkt i kroppen. Sjätte sinnet, intuitionen och
känslan är viktigare egenskaper än intellek-
tuella färdigheter. Där har vi särskilt mycket
att lära och ta efter.
Det är ju nämligen så att slagruteri är en in-
tuitiv aktivitet och  mycket av vår verksam-
het ligger inom det sjätte sinnets område. Jag
menar dock inte att vi skall överge intellek-
tet och logiken, men vi bör eftersträva ba-
lans. Inga överdrifter åt något håll utan just
balans .

   Jag tror att förbundet är på rätt väg, när vi
som ovan beskrivits dels håller kvar vid det
ursprungliga och grundläggande, men också
breddar oss mot ett ökat medvetande och hel-
het. På så sätt kan det vara mer och mer ut-
vecklande att vara medlem i slagrute-
förbundet.

Höstmötesarrangörer
   Flera lokala arrangörer har lagt ner ett stort

jobb på höstmötena.
En del av er hade inte ordnat sådana här möten förut. Det kom
nog som en överraskning att det var så mycket att göra med detta.
Ni gjorde dock ett jättebra jobb. Hela styrelsen vill därför fram-
för ett mycket stort tack till er lokala höstmötesarrangörer.

Årsmötet 2002
   Vi har undersökt fler olika alternativ, och tagit in offerter.
Det blev Sätra Brunn igen av flera olika skäl. Det är rätt läge och
en god miljö.
Priset kunde ingen annan konkurrera med.
Det är dock viktigt att redan nu tala om att kyrkan kommer  inte
att användas på något sätt. Den stora möteslokalen kommer att
finnas i en byggnad som är centralt belägen i området. Lokalen
kan rymma upp till 170 personer, och ljud och bild kan ordnas
på ett bra sätt.

Olle Vesterberg
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1. E-mail adresser
För att kunna minska våra omkostnader när det gäller brev-
portot ber vi alla som har en Internetanslutning att meddela
e-postadressen till Anita Elmerfeldt. Skicka gärna en liten
hälsning med e-post till henne, då får vi adressen automa-
tiskt. Den är då läsbar och rättstavad från början. Tanken är
att meddelanden som skickas från förbundet kan gå direkt
till Dig. Övriga som inte har  någon anslutning skall natur-
ligtvis även fortsättningsvis erhålla meddelanden med den
vanliga snigelposten. SLAGRUTAN kommer däremot även
i fortsättningen med posten.

2. Medlemsavgifter
Inbetalningskort för medlemsavgiften för år 2002 har bifo-
gats den här tidningen.
Snälla ni, glöm inte att skriva namn och telefonnummer
på talongen. Vi har fortfarande ett stort antal medlemmar
som har betalat sin avgift, men där vi inte vet vem det är!!
Du som får tidningen tillhör ju inte den kategorien, men du
kanske har betalat två gånger istället under förra året. Allt
detta gör att Anita måste lägga ner många onödiga timmars
arbete på att hålla medlemsmatrikeln i gott skick.
Obs. Ny medlemsmatrikel utkommer först till årsmötet så
fram till dess kan ni bara få den gamla upplagan.

3. Medlemskort och medlemsnålar
Styrelsen hade uppdraget av årsmötet att diskutera om vi
skulle ha medlemskort och medlemsnålar eller inte.

a ) Angående medlemskort är styrelsens uppfattning att till-
handahållandet av korten skulle medföra ett omfattande mer-
arbete för Anita, som är registerhållare, samt öka på våra
utgifter för brevporto i en omfattning som inte ryms i dagens
budget. Styrelsen låter därför frågan stå öppen för diskus-
sion.

b) Angående medlemsnålar är situationen ungefärligen den-
samma. För att kunna inköpa nålarna till en rimlig kostnad
måste vi beställa och lagerlägga ett stort antal, dvs. en stor
investering som vi just nu inte vågar att genomföra. Styrel-
sen låter även här frågan stå öppen för diskussion.
Diskussionbidrag kan sändas antingen till vår hemsida eller
till SLAGRUTAN.

INFORMATION  FRÅN   STYRELSEMÖTET

4. Medlemsnummer
Önskemålet av tidigare ordföranden Rolf Norman att dom
medlemmar som en gång bildade förbundet skulle bibehålla
sitt medlemsnummer beslutades att efterkomma genom att
nummerna 1 t.o.m. 50 reserveras för dessa enl. en medlems-
lista som finns tryckt i Slagrutan nr. 1 – 1985.
Fortsättningsvis överväger vi dock att slopa medlemsnumren
helt och hållet då vi inte kan se någon direkt nytta med dem
i medlemsmatrikeln.

5. Årsmöte år 2002
Tema för mötet:  Slagruta är kul
Beslutades att genomföra nästa årsmöte på Sätra Brunn.
Kommande år ligger Kristi Himmelfärdshelgen så pass ti-
digt att folkhögskolorna fortfarande har sina vanliga elever
inkvarterade i förläggningarna. Detta medför att inkvarte-
ringen skulle ske på hotell eller annan förläggning, vilket
blir dyrare samt att det försämrar samvaromöjligheten under
mötet.
Observera att förutsättningen för Sätra Brunn är att vi

      som samlingssal får använda Societetshuset –
kyrkan kommer inte att accepteras.

6. Lokalföreningar
Frågan om lokalföreningar har av flera medlemmar tagits
upp på nytt.
Styrelsens uppfattning är att det inte finns några som helst
hinder att bilda sådana grupper där man har lust till att göra
så. Styrelsens förslag är att man utser en kontaktperson som
känner ansvar att hålla god kontakt med styrelsen. Mer for-
mellt än så behöver det inte bli.
Diskussionsbidrag även i denna fråga kan lämnas antingen
till hemsidan eller till SLAGRUTAN.

Fiskeby  Norrköping

Efterlysning
För att kunna ta in artiklar från danska och även norska slag-
rutetidningen i SLAGRUTAN söker vi någon/några som kan
vara behjälplig med att översätta dessa till svenska. Finns det
någon som känner för att hjälpa till med detta, så hör av dig till
vår redaktör Rolf Heinemann.

STYRELSEN ÖNSKAR
ALLA EN TREVLIG

JULHELG OCH ETT GOTT
SLUT PÅ DET GAMLA

ÅRET

DESSUTOM ETT
GOTT NYTT
ÅR   2002
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En person sände mig en artikel ur Svenska Slagrute-
förbundets tidskrift. Artikelförfattaren var en viss
Nils Holgersson. Vid läsandet av artikeln blev jag
smått chockad och illa berörd.

Anledningen var att Holgersson och några till (han skriver ”vi”),
har gjort experiment med PSI-spåret för att lokalisera det vapen
som användes i samband med mordet på Olof Palme. Vid experi-
mentet riktades uppmärksamheten på en viss adress på Söder-
malm i Stockholm, där en ensam kvinna bodde. Undan för undan,
bygger Holgersson med mycket grumliga resonemang, upp vad
han själv kallar för en ”indiciekedja”.
Av artikeln framgår att han och hans kumpaner även får tag i
uppgifter om kvinnans privatliv, arbetssituation och man erhåller
också passfoto av kvinnan. Detta passfoto visar Holgersson upp
för sju olika medier, både i Sverige och utomlands, för att få höra
deras utsagor. Genom att han summerar sina ”indicier” kommer
han fram till att den utpekade kvinnan kan vara identisk med
Palmes mördare.

Glada amatörer
Eftersom jag var den som var upphovsman till utforskning av PSI-
spårsfenomenet, så känner jag en viss skyldighet att varna för
missbruk av detsamma. När jag och mina medhjälpare, som har
en mångårig rutin och erfarenhet av fenomenet, gjort experiment
under vetenskaplig kontroll, och strikta dubbelblinda betingelser,
så lyckas vi i genomsnitt i 65-70 procent av fallen. Grovt räknat
misslyckas vi i ungefär vart tredje försök.
Har ibland fått besök av glada amatörer som jag testat. Resultaten
har blivit nedslående, eftersom besökarna mycket sällan tar ut rätt
riktning till gömda föremål som lagts ut i den intilliggande om-
givningen.
Vad är det som säger att Holgersson och hans medhjälpare är an-
nat än glada amatörer?
Hur har han och hans vänner lyckats under strikt vetenskapliga
betingelser?
Finns ärlig dokumentation, och hur lång erfarenhet har de?

Kontakt med medier
I sin ”indiciekedja” nämner Holgersson att han visat den utpe-
kade kvinnans passfoto för sju olika medier, som jag tidigare
nämnde. Han skriver: ”Några medier ser henne figurera i hemska
och blodiga scener, andra vittnar om fanatism, psykisk abnormi-
tet och social isolering.”
Här undrar man hur Holgersson gått tillväga, om han påverkat
medierna - genom olika ledtrådar - så att de ser dessa syner? Hol-
gersson har ju en fix idé om att kvinnan är skyldig, och då måste
allt stämma in i hans schema. Kan det vara så? en stilla undran
bara.
Inom parapsykologins historia har ytterst få s.k. medier varit äkta.
Många har varit bluffmakare och oseriösa personer.
Själv har jag viss erfarenhet av medier, även av sådana som kallar
sig professionella, fast i andra sammanhang än Holgerssons. Jag

Nils Holgerssons bisarra privatspaning

kan lugnt säga att de medierna inte var några sanningsvittnen
precis. Gissningar och rena fantasier är ytterst vanliga, fast en
viss skicklighet beträffande att snappa upp ledtrådar av olika slag
fanns.
Idag tycks också en form av medialitet torgföras i New Age-sam-
manhang, där mycket bjäfs marknadsförs till hugade spekulanter.
Den marknaden är stor!

Vidare skriver Holgersson om att författaren Nils Norlin vid ett
tillfälle kontaktade en äldre medial dam för att ev. få ledtrådar
beträffande mordet på Olof Palme. Detta publicerades visst i Hem-
mets Journal. Enligt Holgersson blev Norlin kontaktad per tele-
fon av en anonym kvinna som sa´: ”Det kan komma att sluta mycket
illa.”
Genast drar Holgersson slutsatsen att det måste vara den av ho-
nom utpekade kvinnan i Stockholm! Att det skulle kunna vara
vem som helst boende i Sveriges avlånga land föresvävar honom
inte. Varje människa som använder en smula sunt förnuft inser
snart att Holgerssons s k indicier bara är strunt, av nollvärde.

Holgersson berättar: ”Efter vår anmälan till polisen om våra iakt-
tagelser, flyttar hon bort från Stockholm. Polisen å sin sida mörk-
lägger utredningen och vi hör inte ett ljud.”
Min kommentar: Inte undra på att kvinnan flyttade efter att bli
utpekad på detta sätt. Hon borde ha känt sig djupt kränkt. Att
polisen inte hörde av sig tyder på gott omdöme!
Man kan undra om en privatperson har rätt att snoka i andras
privatliv på det sätt som Holgersson gjort och att erhålla pass-
foton mm?

Vad som förvånar mig är att slagruteförbundet i sin tidskrift sän-
ker sig till en sådan nivå, att man publicerar något så urbota dumt
som Holgerssons artikel. Förbundet binder ris åt egen rygg. Det
kommer att bli ett löjets skimmer över all seriös slagruteforskning
och parapsykologi, och det vore synd, eftersom den gränsöver-
skridande forskningen behövs.

Hälsningar från Göte Andersson

HAR DU LÄST DEN?
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Redaktionens svar till Göte Andersson

Redaktionen har varit betänksam när artikeln av Nils Hol-
gersson landade på vårt bord och vi diskuterade om det är
lämpligt att ta in artikeln i tidningen.

När det visade sig att det var en fortsättning av en artikel i
SLAGRUTAN nr 17/ 2000 beslutade vi att artikeln skulle
tryckas, även om den i vårt tycke blev lite för personlig.
Det kanske inte var riktigt bra, samtidigt som det ger samt-
liga läsare en möjlighet att tycka till.

Vi är speciellt tacksamma över Götes artikel som hjälper oss
att fundera noga över vad vi håller på med.
Eftersom Göte har gett oss det vetenskapliga underlaget för
PSI-spåret är det självklart att man på många håll kommer
att använda och prova hans arbetssätt, mer eller mindre ve-
tenskapligt – med mer eller mindre bra resultat naturligtvis.
Avgörande i allt arbete blir dock de slutsatser vi drar och
hur vi redovisar dessa.

Än en gång vill vi påpeka att artiklarna som tas in i tid-
ningen inte behöver överensstämma med förbundets eller
redaktionens uppfattning, utan att varje författare personli-
gen måste stå för sina åsikter.
SLAGRUTAN skall även i fortsättningen vara ett öppet fo-
rum med utrymme för olika åsikter.

Olle Vesterberg   Rolf Heinemann

RIVIERANYTT

Fransk lunch - med slagruta på menyn

Lunchtid, tredje tisdagen varje månad, är restaurant Gustav
V i Nice träffpunkt för svenskar på Côte d’Azur som vill
umgås en stund och lyssna till föredrag i aktuella ämnen.
Sistlidna november, den 20:e, infann sig ett tjugotal personer.
Rubriken för dagen var  ”Slagrutetekniken”, detta omdisku-
terade fenomen som aktualiserats genom de senaste årens New
Age-trend.

Den modige kåsören heter Bertil Weyde, elektronik-
ingenjör och utlandssvensk sedan mer än tjugo år. Nu pra-
tade han inte så mycket slagruteteknik utan mera om de mys-
tiska jordströmmar, som utstrålar från bergsprickor och
vattenådror, men även från de s.k. globala Curry- och
Hartmann-rutnäten och från  - som man tror - av människan
anlagda energilinjer relaterade till gamla kult- och offerplatser.
Vi fick veta hur dessa olika former av energiflöden kan på-
verka människor och djur och deras auror och hälsotillstånd,
och hur man med hjälp av slagrutan kan detektera jordström-

mar. Vi fick också en inblick i olika sätt att eliminera eller
reducera riskerna för negativ påverkan från desamma.  Allt
på en förhållandevis översiktlig nivå. I slutändan kom kåsören
ändå in på mera subtila tillämpningar av slagrutetekniken som
hälsodiagnoser och balansering av människokroppens energi-
flöde. Tillräckligt mycket för att väcka intresse nog för att vi
skulle vilja veta mera om dessa outredda och därför så kon-
troversiella energier, vilket också manifesterades i spontana
önskemål om en kurs inom ämnesområdet.

Bertil Weyde erinrade avslutningsvis om att Albert Ein-
stein - själv slagrute-entusiast - lär ha sagt att fortfarande
återstår för vetenskapen att göra två stora upptäckter inom
energiområdet. Syftade han då möjligtvis på dessa gäckande
former av energi, som hittills inte kunnat registreras med van-
liga mätinstrument?

Återstod att här och nu påvisa att jordströmmar verkli-
gen existerar. Bertil Weyde hade nämnt att vem som helst kan
lära sig att med slagrutan hitta jordströmmar. Han överlät
ändå försiktigtvis uppdraget att finna Curry-linjernas läge i
restauranglokalen till en lunchätare som råkade vara medlem
i Svenska Slagruteförbundet. Och visst: Vederbörande påvi-
sade självsäkert att Curry-nätet ligger som det ska ligga även
vid Medelhavskusten. En intresserad herre, som hävdade att
han aldrig hållit i dylikt redskap tidigare, men ändå ville pröva,
lyckades till både sin egen och övrigas förvåning få tveklösa
slagrutereaktioner på exakt samma ställen!

Kanske var detta en orsak till att det inte förekom någon
opposition i diskussionen, vilket nog inte hade varit
ovälkommet. Men meningsutbytet blev ändå livligt och prak-
tiskt taget ändlöst. Utlandssvenskar är ju som regel vittbere-
sta och har ofta  lång erfarenhet från verksamhet i andra de-
lar av världen. Här möttes och jämfördes märkliga erfaren-
heter från liv bland människor med andra synsätt och mått-
stockar än våra västerländska.

Torgny Granberg    2001-11-23

Labyrint:
Golvmosaik i katetralen
i Chartres
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FÖRSTA  HÖSTMÖTET  I SMÅLAND

Med stor spänning åkte jag till Smålandsmötet och
utvandrarbygden. Många namn kändes bekanta från Vilhelm
Mobergs böcker, som Ljuder och Åkerby vägskäl.
Boendet  och flera av samlingarna hade vi på det charmiga
vandrarhemmet i Ljuder. Eftersom vi blev många fler deltagare
än beräknat fick vi även vara i kommunhuset i Skruv.
Många av oss hade åkt åtskilliga mil, varför det smakade mycket
bra att börja fredagskvällen med en god middag.

    För fler av deltagarna var slagrutan och dess användning nå-
got helt nytt. Så Jörgen Larsson började med en mycket bra och
pedagogiskt upplagd ”mini-grundkurs”, där han tog upp  Curry-
och Hartmannlinjer, vatten, bergssprickor och lite om avstörning,
och om fullmånens påverkan. Jörgen visade också hur han i stäl-
let för slagruta eller pekare använde sig av ett spett (se bild i
Slagrutan nr 22).
Anders Blomqvist fortsatte kvällen med att prata om tankekraft
och healing, om healingens förmåga att avlägsna lagrad negativ
energi. Kvällen började bli sen (som så ofta när vi slagrutevänner
träffas), men vi piggnade nog till när vi började sjunga, och verk-
ligen kunde se hur våra auror växte. Så tag alla tillfällen till att
sjunga ut! Sen väntade kvällsfikat oss.

Lördag morron, före frukost, höll Sabine Falk ett Qi Gong pass
för de som orkat upp.
Anders  talade  om religion och slagruta, mycket intressant, inte
minst med tanke på att Anders själv är präst i tredje generatio-
nen. (Om Anders och Jörgens kurs i Väckelsång, se Slagrutan nr
22). Anders honnörsord var KÄRLEK, LJUS, GLÄDJE OCH
TACKSAMHET. Jag hoppas att Anders någon gång framöver
skriver lite om religion och slagruta i Slagrutan.
Olle Vesterberg fortsatte sen att prata om gyllene snittet och ast-
rologi i förhållande till Inglinge hög som vi skulle åka till. Olle
kom även in på Prana/Qi, Baxter-effekten, tankekraft m.m. Vi

fick också ett blad där vi själva kan läsa vilka växter som söker
sig resp. flyr jordstrålning. När utrymme ges kommer den säkert
in i Slagrutan.

Med slagruteförbundet i Ljuder
fredag 7/9 – söndag 9/9 2001

Inglinge Hög
Efter lunch blev det avfärd till Inglinge Hög, där det fanns mycket
att titta på och undersöka.
(Olle ringde i lördags och bad att jag skulle skriva till något om
paraplyerna).
Eftersom det regnade riktigt ordentligt gick många stundtals med
paraplyer, vid en plats hände det för oss kvinnor att samtliga
paraplyer började snurra!?!
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Detta är en kopia av originalet - originalet ser ni på framsidan

Den stora högen bör man närma sig med viss försiktighet. En
intoning bör ske på vägen upp till högen. Man går lämpligen i
långsam takt från ett antal mindre högar som ligger i linje med
den stora. Väl där uppe kan man uppleva en harmonisk och även
glad atmosfär.
Mitt på högen finns en rest sten. Vid denna sten ligger också en
klotformad sten, som har olika mönster, linjer, spiraler mm
inhuggna på ytan. Det verkar vara en bild av de energier som
finns i kullen. Det mesta av vad vi känner till  om olika stålnings-
mönster m.m. kan  nämligen återfinnas med slagruteri på eller
vid sidorna av högen. Bl.a. har punkter som är kopplade till våra
planeter påträffats. Här finns hur mycket som helst att utforska.
Platsen lockar därför till nya besök.
Det enda negativa med denna eftermiddag var vädret, så vi tog
våra fikakorgar med oss hem.
Efter middagen höll Sabine ett föredrag om månkalendern och
jordens biorythmer. Hur månens cykler påverkar såväl naturen
som människan. I mitt tycke en oerhört intressant kväll och många
aha-tankar. Vi fick tillfälle att för endast 20:-  köpa en månkalender
för året.
Den som vill köpa en månkalender för nästa år kan kontakta
Sabine på e-mail: sabinefalk@mac.com.

Även söndagen startade, för de som orkade, med Qi Gong.
Söndagen var vikt till Martin Carelius som talade om ”metoder
för balansering och harmonisering av vatten och luft”, ”Gitter-

nätens koppling till jorden som ett levande väsen” och mycket
annat. (se även Slagrutan nr 22).
Vi åkte hem på söndag eftermiddag efter några mycket givande,
trevliga och oerhört positiva dagar. Tack alla som var med och
arrangerade detta härliga höstmöte.

Anita Elmerfeldt          Olle Vesterberg
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Med slagruteförbundet i
Garpenberg fredag 14/9 – sön-
dag 16 /9 2001

Tack för en minnesvärd och välplanerad
helg!
Jag visste att det skulle bli ett bra möte
redan när jag steg in i skogshögskolans lo-
kaler under fredagseftermiddagen. De en-
ergier jag, som var främling för de flesta,
möttes av var mycket välkomnande och
kärleksfulla.
Då min vän Irene och jag hade hittat vårt
rum på vandrarhemmet, avätit en pizza,
som vi aldrig hade hittat utan hjälp av
Reginas son Simon och återkommit till
skogshögskolan avnjöt vi Rune Skarners
föredrag om goda energier.
Runes recept för behandling av medmän-
niskor som mår dåligt av skadliga ener-
gier lyder som följer: Först avstör han de
skadliga energierna mentalt och ber en
speciell bön, som för övrigt finns publice-
rad i detta nummer av ”Slagrutan”. Sedan
påvisar han de goda energierna, Inka-,
Kärleks- och Maria-energierna, där de kan
ladda upp sig med positiv energi.
När vi tagit in Runes positiva budskap in-
tog vi lite lekamlig spis i form av smörgå-
sar, te och paj.

HÖSTMÖTET - GARPENBERG

da till 1940-talet, då de ”upptäcktes” av ”ci-
vilisationen”. Då levde de på vad vi kallar
stenåldersnivå.
Björn träffade dem efter en månads  vand-
ring på tundran, där han fotograferade
många solnedgångar. När han kom fram
kände han att han äntligen hade hamnat
”bakom solen”. Han träffade Eluk Pak som
ser ut att vara en frisk man i 45-års åldern,
på den dia-bild Björn visar. Han är i själva
verket ca. 90, besitter stor visdom och är
en slags shaman. Han lär bland  annat ut
att det inte finns några sanningar som gäl-

Det finns något bortom bergen..
Björn Uglem är mannen som gjort verk-
lighet av sin pojkdröm. Som tonåring var
han väldigt förtjust i Jack Londons böcker
som t ex Varghunden. Handlingen utspe-
lar sig i Alaska. Björn inleder med Dan
Anderssons ”Omkring tiggarn från
Luossa” som är mycket betydelsefull för
honom. Texten kunde faktiskt handla om
honom själv. Han sökte sig ännu längre –
bortom solen…
Han lär oss att när vi mår dåligt är det inte
helt fel att bryta upp och följa intuitionen.
Vi är många som vet att det är rätt men få
som verkligen gör det…

Nunamiuterna
Björns dröm och intuition förde honom till
numanuiterna som är alaskas inlands-
eskimåer och lever i bergskedjan Bruch
Range i norra Alaska, ca 40 mil norr om
polcirkeln. Där råder planeten Jordens
kanske tuffaste  klimat. Temperatur på –
50 grader hör inte till det ovanliga. Under
de tre vintermånaderna råder totalt mör-
ker. Då umgås folk, sjunger strupsång, går
på eskimådanser och skrattar.
Nunamiuterna är numera ca. 300 st och
lever i stor utsträckning som renjägare. Det
är en mycket tidig folkgrupp. Man tror att
de  kom vandrande över Berings sund i
historiens gryning. De levde relativt ostör-

ler alla. Det finns många sanningar och
man måste respektera alla.
Dessa människor lever till stor del på in-
tuition. Samhället är ”icke-hierarktiskt”
och ”strukturlöst”. Alla har sina givna upp-
gifter och alla har lika stort värde.  Enskilt
ägande förekommer inte. Allt är gemen-
samt.
Eskimåerna kallar oss vita för ”tannik”. Det
betyder ungefär ”människa som inte har
respekt för naturen”. De upptäckte snart att
Björn inte var någon riktig tannik och han
blev så småningom adopterad av en av fa-
miljerna.  Han har besökt nunamiuterna
åtta gånger.

Årlig olympiad
I Fairbanks har nunamiuterna och andra
naturfolk i USA och Canada  en årlig  olym-
piad, med tävlingar och lekar. Arrang-
emanget är till för att bevara gamla tradi-
tioner och fungerar även som ett manifest
mot droger. Vår underbara civilisation har
ju fört med sig enorma drogproblem bland
andra eskimåer och indianer.
- Om du vinner en tävling på olympiaden
är det självklart att du delar med dig av din
kunskap om hur du har blivit så bra, påpe-
kar Björn.
Allt går ut på maximal möjlighet till över-
levnad.
En ”miss-tävling” finns också på program-
met. Vinnaren är inte vackrast men mest
vältalig och karismatisk. Hennes pris är att
resa runt och  propagera mot droger.

Tidsbegreppet
Tiden fungerar inte på samma sätt bland
eskimåer och indianer som hos oss. Om  du
stämmer träff med en indian, kommer han
förmodligen för sent. Det är ”indian-time”.

Rune Skarner

Björn Uglem
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Eskimå-time är totalt oförutsägbar. Om du
har stämt träff med en person, kommer han
troligtvis inte alls. En reporter som skulle
intervjua Eluk Pak, fick inga svar. På en
direkt fråga om varför, svarade han att ”vi
måste vänta på honom som kommer på sti-
gen där borta”. Han menade att reporterns
själ inte hade hunnit ikapp honom.
- Om man frågar en nunamiut om nå-

got måste man förbereda sig noga, in-
vänta rätt tillfälle och framför allt vara
närvarande i nuet mentalt/själsligt,
konstaterar Björn.

Utbrändhet existerar inte
När den unga nunamiutkvinnan Frida kän-
ner sig nedstämd och inte kommer till job-
bet, rycker genast någon annan in och ut-
för hennes sysslor. Björn går hem till henne
och frågar om hon är sjuk. Frida svarar att
hon har slutat jobba och ligger och ”sam-
lar ved”. Efter tre dagar är hon tillbaka på
jobbet.
- Hade inte du slutat jobba?, undrar Björn
förvånat.
- Då ja!, svarar Frida, som har samlat ny
energi.
Bland nunamiuterna förekommer ingen
utbrändhet. Depression betraktas som en
naturlig motpol till upprymdhet och är
alltså inget farligt tillstånd.
”Om du vill hjälpa någon som verkligen
är svag ska du inte önska honom mera en-
ergi, utan god hälsa”, råder Eluk Pak.

Ålder och barnuppfostran
Ålder har inte heller samma betydelse som
hos oss. Det är den mentala åldern som
räknas. En äldre människa besitter visdom
och räknas som vacker. En person som inte
fyllt 40 år är i princip inte ”torr bakom
öronen”.
Barnen uppfostras på ett sådant sätt att de
inte på något sätt blir överbeskyddade. Ge-
nom att slå sig lär de sig de rätta rörel-
serna och teknikerna för överlevnad.
Alla barn är allas barn. Som barn kan du
välja att flytta in hos andra vuxna än de
biologiska föräldrarna. Det är ett helt ac-
cepterat beteende. Ingen ser ned på någon
för det. Ben, som adopterat Björn, har sex
barn till. De tre äldsta är biologiska och
de tre yngsta adopterade. Alla är inte bra
på att uppfostra barn. Man kan ha andra
viktiga begåvningar som är värdefulla för

– Det ser man!” anser Eluk Pak.
Att man behöver inte bekräfta sig själv ge-
nom att prata skit om andra är en viktig

HÖSTMÖTET - GARPENBERG

Dans, strupsång och dockor
Vi får till slut prova på både strupsång,
dans och att bli befriade från  våra destruk-
tiva tankar och begränsningar.
Dansen utförs till rytmer, något ekivoka
ljud och djurläten. Vi skrattar mycket un-
der utövandet.  Strupsången är bra mot
stress och aggression. Vi lunkar runt och
försöker slappna av och hitta rätt läge.
Dockorna, en manlig och en kvinnlig,är
ca 70 cm höga och klädda i skinn. De har
medverkat vid många ritualer, och är kan-
ske de enda i världen. De har mycket kraft-
fulla energier, och fungerar som en slags
”omvänd Woodo” . När du tar i dem blir
du av med destruktiva tankar och begräns-
ningar. Jag har lärt mig att jag tar emot
med vänster hand och ger med höger.
Alltså tar jag först i båda dockorna, som
för övrigt känns levande, med vänster
hand. När jag sedan lämnar dem känner

folkets överlevnad. Om ett barn gör fel
skäller man inte på barnet. I stället frågar
man lugnt och utan fördömande om han/
hon har ”glömt något”, och uppmuntrar
med ”fint att du kommer ihåg”
Folksagor och luktsinne är mycket viktiga
ingredienser. Ditt sinne styr din kropp.
Överlevnadspotentialen sitter i huvudet.

”Hur man vet att en människa är bra?

Fördomar, skrönor och lite sex
Det har länge gått skrönor om att eskimåe-
rna lånar ut sin fru till främlingar som lig-
ger över och att det till och med är oartigt
att säga nej. Detta är lögn. Inom äkten-
skapet råder fullständig trohet. Däremot är
ungdomen sexuellt fördomsfri och skrönan
kan ha uppstått på grund av att ”tanniks”
inte kan se skillnad på eskimåernas kvin-
nor. Det bor många personer tillsammans
och det kanske kan vara svårt att skilja på
en hustru och hennes yngre syster…
En annan skröna är att eskimåerna läm-
nade sina gamla att dö på isen vid hotande
svält. Det är fullständigt galet då över-
levnaden ofta hänger på de äldres samlade
erfarenhet och kunskap.

Från vänster: Grisslibjörn, svartbjörn, varg

Vargen och andra djur
Vargen lärde nunamiuterna att jaga och är
därför ett heligt djur. Om en varg blir dö-
dad är det viktigt att skära av den  stru-
pen, så att anden kan återgå till det eviga
kretsloppet.. Nunamiuterna äter aldrig
vargkött.  Det betraktas som kannibalism.

sanning. Nunamiuterna konfronterar inte
gärna varandra. De väljer oftast att  res-
pektfullt undvika dem de inte gillar.

Korparna får äta köttet, själva tar de hand
om skinnet.  Vargens späck är den star-
kaste essensen. Den som äter av späcket
får vargens ande i sig.
Korpen är ett annat heligt djur. Den leder
människan till bytet och fungerar som bud-
bärare.
Att använda djuren är att respektera dem
anser nunamiuterna som inte har någon
som helst förståelse för djuraktivisternas
förkärlek för syntetmaterial.
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jag hur en varm, bubblande känsla sprider
sig i hela min vänstra kroppshalva. Jag vet
att jag måste ta i dem en gång till för att få

balans, vilket jag gör. Då sprider sig i stäl-
let en behaglig harmoni i båda kropps-
halvorna. En underbar känsla!

Björn har även med sig ett antal andra fö-
remål, bland annat olika skinn och skal-
lar.

Nattvandring i ”finnskogen”
När skymningen faller beger vi oss av på
en utflykt med hemligt mål. Efter en gan-
ska lång vandring i storskogen kommer vi
fram till en välkomnande lägereld, där vi
får höra talas om en man som sprängt en
gruvort i berget på 1600- talet. Orten
(gången) är ca 70 m lång, 2,10 m hög och
1,5 m bred och har kommit till genom till-
makning. Tillmakning innebär att man tar
sig in i berget genom att först elda, och
sedan hälla på kallt vatten så att berget
spricker upp. En man och hans häst har
skapat den lilla gruvan, för att bryta kop-
par. Det var en alldeles speciell känsla att
gå in i den i mörkret med värmeljus upp-
ställda efter de fuktiga väggarna. Idag kal-
las den för ”Morfarsort”.
Vid lägerelden åt vi sedan våra medhavda
smörgåsar, sjöng Dan Andersson och njöt
av den gnistrande stjärnhimlen.

En arkeologisk och historisk ge-
nomgång
Söndagens föredragshållare, Runar Tom-
illa, berättar om Garpenbergs historia.
- Alla socknar har en idé, inleder Runar,
och fortsätter:
 – I Garpenberg upptäckte någon koppar i
berget. Det fanns forsar och fall med berg
runt om. allt idealiskt för kopparbrytning
som har sysselsatt mången bergsman.
Gustav Wasas skolkamrat, Peder Svensson,
tipsade honom om de rika fyndigheterna.
1554 köper Gustav Wasa Garpenberg åt
staten. Han har ambitionen att gruvorna
här ska bli större än Stora Kopparberg. Han
låter bygga en kungsgård. Sonen, seder-
mera kung  Erik XIV, skickas dit för att
bevaka driften. Tyvärr tryter malmen och
det blir ofärdstider. Så småningom finner
man nya malmådror.

Tre bruksdynastier och en busig
björn
Tre dynastier brukspatroner har styrt
Garpenberg. De är i kronologisk ordning
Funck, Stockenström och Cornelius. 1910

går Garpenberg i konkurs. Ett privat bolag
köper bruket och avverkar all skog. Däref-
ter säljer man åter till staten som anlägger
skogshögskolan.
Den nuvarande herrgården byggdes under
Stockenströms era och var färdig 1801. En
björnunge föddes upp på herrgården och
hade som vuxen den fula ovanan att hålla
för dörrar och ställde därmed till allmän
oreda. Björnen såldes så småningom till
Stockholm och gick under beteckningen
”Den sibiriska björnen”.

Vraket vid Gruvsjön
Nyligen har man funnit spanten av en 18m
lång båt som sticker upp ur sanden vid
Gruvsjön. Är det en kyrkbåt eller en malm-
båt?

- Kan slagruteförbundets medlemmar
hjälpa till med dateringen?, undrar Runar.

Gun Rauke, med stöd av Iréne Djärvs an-
teckningar.

Vem är det som gömmer sig här ?

Malmbåt eller kyrkbåt -
kanske både ock.
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Höstmötet i Garpenberg

TACK till arrangörerna, för ett lyckat möte. Det är alltid roligt
att träffa gamla vänner och få nya samt utbyta erfarenheter.
På fredag eftermiddag hade Stefan Anselius information om slag-
ruta och senare berättade Rune Skarner om goda energier, som
jag helt instämmer i.
Väl ordnat med kvällsfika och senare träffades vi i olika grupper
och hade trevligt.
Föredraget på lördagen med Björn Uglem, som berättade om Alas-
kas inlandseskimåer var en upplevelse. Att få höra hur detta folk-
slag verkligen lever, där alla är lika viktiga och äger allt tillsam-
mans. Han framförde det på ett sätt med många skratt och hu-
mor, så jag tror att ingen behövde bli sovande! Vi fick också prova
på deras strupsång och dans samt en ceremoni uti gröngräset
med sol och kraftiga energier.
På kvällen var det en lyckad utflykt med bil – gång genom skog i
skymning och sedan eld och tända ljus vid en tjärn. Kaffe, sång

och musik – stjärnhimmel – vandring till gruvort som gjords av
en man. Imponerande. Uppbrottet gick genom mörk skog – med
stearinsljus. Mycket arbete bakom. Tack!
Söndagens föredrag var också en upplevelse. Att få veta vad som
hänt i Garpenberg genom tiderna av Runar Tommilas roliga fram-
förande. Vi var ut på en kort vandring med Runar för ”testning”
av slagrutan. Dessutom fick vi se en 18 m lång lastbåt som förlist
eller överlämnats till sitt öde. Delar av båten hade grävts fram
dagen innan!
Oj vad slagrutorna hade en mängd olika tidsangivelser när båten
kunde ha byggts resp. lämnats åt sitt öde – hoppas att vi kan få
veta vad vetenskapen kommer fram till.
Tack för en trevlig helg till Er alla som på olika sätt deltagit.

Olga Westlund
Falun

Du kan bli

Donator

Senaste årsmötet i SSF i Jönköping beslutade att den
som frivilligt betalar en större medlemsavgift än den
stadgade, skall omnämnas i Slagrutan varje år under rub-
riken:

”Donatorer som främjat slagrutekonstens
spridande”.

Formuleringen är från Slagruteförbundets stadgar (§ 1 –
ändamålsparagrafen) och är aktuell nu i årsskiftet när
alla kommer att få ett inbetalningskort.
 Hittills genom åren har vi gått jämnt upp; att vi överhu-
vudtaget har klarat oss och byggt upp ett smärrre eget
kapital beror på de överskott som årsmötena och höst-
mötena inbringat.
 Får vi fart på donerandet, skulle en dröm förverkligas
att vi även kunde satsa medel på utåtriktad marknadsfö-
ring, många vet ännu inte om SSF och hur kul det är
med slagruta.

Henrik Hammargren, förbundskassör

20 – års jubileum i Sätra Brunn

Svenska Slagruteförbundets års-
möte 9-12 maj 2002

År 2002 kommer årsmötet att äga rum i Sätra Brunn, mellan
Västerås & Sala i Västmanland.
Det blir sedvanliga kurser 9-10 maj och programverksamhet:
föredrag, jubileumskväll, utedans m.m den 10-12 maj.
Årsmötesförhandlingarna blir den 11 maj, lördagen som vanligt.

Teman årsmöte 2002:
Slagruta är kul
Slagruteforskare presenterar sitt sätt att arbeta
Slagrutans användning i healing
Utflykt till Anundshög (riksintressant fornlämning
utanför Västerås). Birger Nordberg kallade den en
forntida hälso- och sjukvårdsanläggning (HSA).

Programarbetet pågår. Har du förslag och idéer så hör gärna av
dig till Henrik Hammargren, Gnejsvägen 6 B, 752 42 Uppsala
telefon 018- 53 14 47 .
Föredragen och årsmötet äger rum i Societetshuset, som är en
bra möteslokal.
Detaljerat årsmötesprogram beräknas komma i mars 2002.

Väl mött i Sätra Brunn

Arrangörskommittén Uppsala
Henrik Hammagren  Anita Sjöberg
Gunnar Norén         Birgitta Norén

med
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TRÄDET  STYR  LIVET
ur: Aktuellt från Skogsvårdsstyrelsen

Träd har ofta speciella innebörder inom olika kulturer, inte minst i norden där asatron är uppbyggd kring asken
Yggdrasil.
I den keltiska kalendern är det träden som beskriver personlighet och öde.
Den keltiska kalendern delar in året i 13 månader och varje månad representeras av ett träd ur Ogham-alfabetet.
Önskan att kunna förutsäga framtiden och ödet avgör om man vill tro på att träden styr våra liv.

BJÖRK
24 dec – 20 jan

Skyddar barn, står för rening
och kreativitet.

Björken är solen och himlens träd.
Den rensar ut det gamla för att ge
plats åt det nya.

Elegant och sällskaplig med
utsökt smak och livlig fantasi.
Men du är också blygsam

RÖNN
21 jan – 17 feb

Läkande, främjar spådom och
personlig utveckling.

Rönn skall planteras vid bondgår-
dar och vid ytterdörrar för att skydda
mot onda andar, ge god skörd och
friska djur.

Du är känt för din charm och
generositet. Du förblir alltid
vänlig och artig.

ASK
18 feb – 17 mars

Välstånd, skydd och läkande.

Asken är känt för sin läkande kraft.
Speciellt för barn som man ska låta
gå genom sprickor i stammen för
att bli botade. Det är ett av de he-
liga träden. Kungatroner och
vapenskaft gjordes ofta av ask.

Vilken dynamisk och populär
människa Du är! Du är trots
din impulsiva läggning gan-
ska kräsen och du är också
en mycket pålitlig person.

AL
18 mars – 14 apr

Andligt lärande, spådom, väd-
rets magi, plikter.

Al förbinder land och vatten. Anses
heligt pga  sina blödande egenska-
per. Trädet är också förknippat med
eld och att plantera al på gården
medför risken att huset kan ta eld.
Enligt irländsk legend skapades den
första mannen av al.

En del människor kallar dig
förmodligen envis, men här rör
det sig om ett positivt drag som

gör dig uppskattad för säker och ivrig inställning till li-
vet. Du är omtyckt för din integritet.Fortsättningen följer i dom kommande numren.

En man vid trädet

tecknet betyder:  att vila

Ett ensamt träd gör ingen
skog

tecknet betyder:  skog
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John Vallin`s
insändare i  NA 11/10 2001

DET FINNS INGA currylinjer i den vetenskapliga litteraturen, inte heller i uppslagsböcker. I en insändare under rubriken ”Åsikter” i
Nerikes Allehanda påstår ingenjör Erik Welamson att det finns currylinjer och nu skall han bevisa detta genom ett experiment som han
påstår att jag inte vill delta i. Innan jag deltar i ett experiment vill jag veta vilken noggrannhet mätförfarandet har. Jag har därför i ett
antal mail begärt att få resultaten från gjorda mätningar av currylinjer. Eftersom EW inte försett mig med resultat förutsätter jag att
protokollförda mätningar saknas. I ett mejl till EW skriver jag ”att det är meningslöst (för mig) att gå vidare innan mätförfarandet och
dess resultat är entydiga”. Skälet till att jag vägrar är de resultat om jordstrålning som erhölls vid ett försök i Bergen (ref 1), som visar
att ingen som helst korrelation fanns mellan olika slagruteexperters linjemönster.
DET ÄR MÄRKLIGT att EW gång på gång hävdar currylinjernas existens för att i nästa andetag säga att nu skall det bevisas. Borde
inte EW, eller någon annan, ha bevisat detta innan han gör påståendet? Det vanliga förfarandet är att först göra experimentet och sedan
presentera resultaten helst i en vetenskaplig tidskrift och inte på insändarsidan i en tidning.
Övriga påståenden om currylinjerna, såsom varande en hälsofara m m, görs utan att ange en enda referens, varför de inte kan bemötas.
Det som får denna typ av pseudovetenskap att leva vidare är, enligt Nobelpristagaren Irving Langmuir (kemi), okritiska journalister.(ref
2) (”it keeps coming up again, and again, and again”)
Som avslutning citerar jag Bra Böckers Lexikon Vol 21 sidan 126 ”Slagrutan är en ännu levande vidskepelse med urgamla vanor”.
John Vallin (Skinnskatteberg)

Välkommen att ta del
Svar till  John Vallin den 19/10 2001

DET FINNS CURRYLINJER!
Det upprepar jag på nytt med hundratals människor som bara
under detta år har bekantat sig med Currylinjer. Jag brukar börja
med att mäta upp ett Currykryss på golvet. Sedan får var och en
som vill känna på den för oss okända naturkraften. De flesta be-
skriver detta som en ny och spännande upplevelse. En upplevelse
som för många innebär att man vill veta mer om dessa Curry-
linjer som berör oss alla.
Bästa läsare! Det märkligaste av allt är, att docent John Vallin
inte vid något tillfälle vill känna på linjerna. Jag har vid flera
tillfällen bjudit in honom till demonstration där han har möjlig-
het att personligen få känna på Currylinjen och bilda sig en egen
uppfattning. Han har inte ens svarat!
I flera e-post har jag förklarat vad vi vet om Currylinjerna. Hur
ett säkert bevis kan läggas upp och att mätnoggrannheten kan bli
70 – 80 procent. Detta har docent Vallin inte ens svarat på!
Mitt material finns tillgängligt för var och en som vill ta del av
detta.
Erik Welamson  Örebro.

En tidsfråga innan jordstrålning accepteras
Svar till  John Vallin den 19/10 2001

Hej Johan!
”Sådant som förefaller vara obegripligt är egentligen obegripligt
i förhållande till de egna kunskaperna.”  Strutsen gömmer huvu-
det i sanden. Likadant gör du, Johan. Som en tröst så är du inte
ensam. Det gjorde även vetenskapsmännen som protesterade mot
den radioaktiva strålningen. Nu går det att bevisa. Samma var det
med akupunkturen som fördömdes av den svenska läkarveten-
skapen, men nu är den accepterad. Han som på medeltiden på-
stod att jorden var rund, bannlystes, men han fick postumt full
upprättelseunder sent 1900-tal. Elektriciteten fanns ju inte heller
innan den ”upptäcktes av vetenskapen” och togs i praktiskt bruk.
Du har i alla fall nästan rätt. Currylinjen kan enl. vetenskapen
bara ”bevisas” genom instrument som inte finns än. Att vi med
hjälp av en tongenerator kan ”stänga av” slagruteutslaget är t.v.
inget vetenskapligt bevis. Den spelade tonens frekvens ligger på
405,4 Hz. (Obs texten har ändrats av red.)
Det är inte ovanligt att sådant som vetenskapsmän inte begriper
med sina inlärda kunskaper, det kallar de för vidskepelse.
Den skadliga strålningen från mobiltelefoner och alla elektriska
komponenter börjar nu att accepteras.
Jordstrålningen, dit Currylinjen hör har tyvärr en bit kvar. Men
var säker, det är bara en tidsfråga.
Om du inte tror, hjälper det inte alla människor som lider av jord-
strålningens skadliga verkan. Jag vet, jag har själv varit drabbat.
Vetenskapens materialistiska naturlagar kräver, att bevis av hit-
tills okända effekter, skall ske med de kända lagarna. Exempelvis
att den komplementära medicinens verkningar skall bevisas med
den konventionella läkekonstens metoder.
Thore Rosén  Lillkyrka

ÄR  DET  VIDSKEPELSE ??

ATT INSE ATT MAN ÄR OKUNNIG ÄR ETT
BRA STEG MOT KUNSKAP

Benjamin Disraeli
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SSF´s   HEMSIDA
Hej på er!

Som ni kanske har märkt har SSF fått en ny hemsida som ni kan
titta på.

 http://www.slagruta.org
     .
Jag som jobbar med hemsidan heter Mattias Nyrell och valdes in
i SSFs styrelse nu i våras. Jag har hållit på med slagrutor rätt
länge, och ligger bland annat bakom slagrutesidan ”Ripat
Homepage” som har funnits uppe sedan 1997. Jag studerar till
civilingengör i datateknik vid LiTH i Linköping, och en stor del
av den fritid jag har ägnar jag åt att träna Tai Chi Chuan.

Nå... Nog om mig. Jag ville bara ge en kort presentation för att ni
skulle få ett hum om vem jag är. SSFs hemsida har under våren
och sommaren gjorts om från grunden, och istället för att tråka ut
er med att berätta om exakt vad som änd-
rats tänkte jag ge en kort översikt över hur
hemsidan ser ut idag och vilka planer som
finns för framtiden.
Hemsidan har fyra huvudavdelningar som
man kan välja mellan på menyn överst på
skärmen. Avdelningarna är ”Start”, ”Om
SSF”, ”Arkivet” och ”Länkar”. Dessa av-
delningar har i sin tur olika under-
avdelningar som man kan välja på menyn
till vänster.

”Start”-avdelningen är den som man kom-
mer till direkt när hemsidan laddas. Här
finns ett  välkomstmeddelande, en gästbok,
vårt diskussionsforum samt en sökfunktion
för hemsidan.

”Om SSF” innehåller information om SSF,
styrelsen, medlemskap och om medlems-
tidningen slagrutan. Det är även tänkt att
det ska finnas information om kurs-
aktiviteter som anordnas av, eller kan vara
intressanta för SSFs medlemmar. Ni som håller kurser får gärna
höra av er så vi kan få med er i listan.
”Arkivet” kommer att bli den tyngsta posten på hemsidan. Här
kommer vi att samla intressanta artiklar, undersökningar, pro-
jekt, idéer osv. Vi kommer också att lägga ut gamla nummer av
tidningen slagrutan (fyra nummer efter det aktuella numret...).
Alla är välkomna att bidra med material! En hel del kan vi förstås
få från gamla nummer av Slagrutan, men även sånt som t ex av
utrymmesskäl inte går att ha med i Slagrutan är intressant att
lägga upp här.

Målet med hemsidan är dels att skapa en mötesplats för SSFs
medlemmar och dels att nå ut med slagruterelaterad information
till alla andra som är intresserade. Hela hemsidan är designad för
att bli så interaktiv som möjligt. Alla ska kunna bidra med sina
åsikter och synpunkter på allt  material som presenteras. Detta är
i hög grad kopplat till våra diskussionsforum.

Vi har tre olika diskussionsforum på hemsidan

1. allmänt där vem som helst kan göra inlägg om vad som
helst, och

2. som är till för att diskutera det som finns på själva hem-
sidan och/eller i SLAGRUTAN, t ex om man tycker
upplägget för ”Om SSF” är bra osv.

3. för att diskutera de texter, artiklar, undersökningar och annat
som framför allt finns i arkivet.

Om man läser en artikel från arkivet så kommer man direkt från
artikeln att kunna gå till det diskussionsforumet som är kopplat
till just den artikeln. Det gör att det blir väldigt lätt att diskutera
vad man tycker om artikeln.
En annan viktig funktion på hemsidan är sökfunktionen, och ju

mer material vi samlar ihop desto större nytta
kommer vi att ha av den. Går man till sök-
funktionen så får man upp en ruta där man
kan skriva in ett sökord. Söker man till exem-
pel på ”currylinje” så får man upp alla texter
som finns på hemsidan som har ordet ”curry-
linje” med i texten.
Jag tror att SSFs hemsida har stora möjlighe-
ter att bli en jättebra samlingsplats både för
SSFs medlemmar och andra som är intresse-
rade av det vi sysslar med.
Nu när själva strukturen för hemsidan har bör-
jat stabilisera sig, så är nästa steg att fylla den
med innehåll. Detta är naturligtvis inget som
jag kan göra själv, utan alla behöver hjälpa
till. Sitter ni på intressanta artiklar, texter, un-
dersökningar eller andra saker av bra kvalitet
som ni tycker kan vara intressant för hemsidan
så var snälla och hör av er!
Om ni har bra bilder från olika slagrute-
aktiviteter som årsmötet eller höstmötena, och
har lust att skriva ett par rader om det, får ni

Självklara regler (det kan tillkomma fler vid behov):
*   Håll dig till ämnet
*    Undvik personangrepp
*   Skicka inte ut irrelevant reklam, SPAM etc.
*   Reklam för slagruteaktiviteter, kurser, möten etc är ok.

Inlägg som bryter mot dessa regler kan komma att tas bort eller
flyttas till en separat ”skräpdiskussion” så att de inte stör seriösa
användare. Hör gärna av er med kommentarer i vårt
diskussionsforum, och skriv gärna en rad i vår gästbok!

Mattias Nyrell
webmaster@slagruta.org
http://nyrell.8m.com

gärna skicka in sånt material också. (Rolf är
säkert tacksam för sånt material till tidningen också för den de-
len...)
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BIRGER NORDBERG

Problem med mobilmaster lösta?
Den 22-09-2001 annonserade Bertil Nygård och

Thore Rosén i Nerikes Allehanda efter människor som
är överkänsliga för mobilmaster och mobiltelefoner för
att deltaga i en forskning huruvida det var möjligt att
avstöra telefonmasten från skadlig strålning.

Vi hade 14 dagar tidigare utfört ett prov med att
avstöra en mast och ansåg att det var fullt möjligt. Men
eftersom att vi inte var överkänsliga själva behövde vi få
hjälp. Endast en svarade på vår annons. Hon är över-
känslig för alla elektriska komponenter, mobiltelefoner
och master samt över huvud taget all annan skadlig strål-
ning. 12 oktober 2001 uppsökte vi tillsammans 2 st olika
telefonmaster. Med en stark Biosbricka störde vi av mas-
ten och till vår stora glädje upphörde omedelbart värken
i hennes kropp. Vid mast nr. 2 testade vi även telefonens
strålning. Även den hade upphört och hon kunde nu utan
obehag använda densamma.

Vi måste självfallet testa många flera, men vi kan
nu med all säkerhet hjälpa många människor som lider
av masternas strålning.

Försäkringskassan i Malmöhus län har med hjälp
av slagruta försökt hitta förklaringen till oklara symtom
hos långtidssjukskrivna.

Den anlitade slagrutemannen har letat jord-
strålningslinjer i den sjukes hem eller på dennes arbete.
Sedan har de sjuka fått rådet att till exempel flytta sin
säng eller arbetsplats om den stått där jordstrålnings-
linjer korsat varandra.

Nio av fjorton långtidssjukskrivna med diffus di-
agnos påstod sig må bättre efter att ha följt slagrute-
mannens råd. Övriga upplevde bara marginella förbätt-
ringar.

Slagruta  hjälp  för  långtids-

sjuka?
MALMÖ (TT) Jönköpings Posten 97 02 20

Thore Rosén Lillkyrka
Bertil Nygård Västerås

Min insändare ”Jag anklagar” finns det som synes
verkligen underlag för. Slagruteförbundet kanske
skall tillskriva samtliga försäkringskassor i Sverige
och meddela att vi står till tjänst.
Thore Rosén

Minnesord

    Birger Nordberg, har för några veckor sedan lämnat oss efter lång  tids sjukdom.
Birger var civilingenjör och uppfinnare och hade varit anställd på ASEA senare ABB.
Som testingenjör blev han utsatt för starka magnetfält som troligen var orsaken till hans
sjukdom.

    Det vi kommer ihåg mest om Birger var ju att han var enormt intresserad och förstod
vikten av att människor och myndigheter måste vakna upp och börja forska om hur män-
niskorna reagerar på el- och jordstrålning. Han var ju inte speciellt rädd för att sticka ut
hakan till de högsta myndighetsutövarna.

    Intresset att hjälpa alla människor var fantastiskt varför han många gånger även bort-
såg från sin egen hälsa. Arbetet med ”Hälso- och Sjukvårdsanläggningar” samt trafik-
frågor är det vi kommer mest ihåg.
Inom gruppen, som kallade sig Biofysen var ju  Birger den mest pådrivande och han fick
enormt mycket hjälp i arbetstid och andra resurser av dom övriga medlemmarna. Allt
arbete utfördes dessutom helt ideellt.

    Många inom Svenska Slagruteförbundet och Nätverket stödde och hjälpte Birger vid
undersökningar och försök som Birger var den starka, drivande kraften bakom.

Vi alla saknar Birger.
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MENTAL  AVSTÖRNING  AV  SKADLIGA  ENERGIER

 Gode Gud, jag vill nu be Dig att avstöra mitt hus från all
skadlig jordstrålning och att det sker på Ditt sätt. (På det sätt
som är bäst för alla som vistas i huset och i enlighet med den
Gudomliga planen).
Gode Gud, låt nu detta ske!
Tack Gode Gud för att du har stört av mitt hus från all skad-
lig jordstrålning och för att det sker på ditt sätt.
(Tack upprepas 3 ggr)

Ovanstående skall ses endast som  förslag  på böner. Förändra
dom gärna så, att det känns rätt för just Dig. Det är viktigt att vi
lär oss att lita på vår intuition. Du kan även använda ovanstå-
ende mall när du sänder Guds helande energier till dina med-
människor. I dessa fall kan du ta in bilden av den du sänder till i
din tanke, samtidigt som du ser Gudsenergin komma som en stråle
av vitt ljus och omsluta personen.
Varning: Utnyttja inte dina gåvor till att försöka sända negativa
energier till någon, för det slår tillbaka på dig själv på ena eller
andra sättet.

En del av dom som tar del av detta kommer att tycka innehållet
är verklighetsfrämmande. Jag själv skulle ha tyckt det för bara
några år sedan, men när man börjar arbeta efter ovanstående
mallar och får uppleva resultatet av denna mäktiga Gudsenergi
så ändrar man uppfattning och inser hur viktigt detta arbete är.

Lycka till.

Jag arbetar alltid med hjälp av bön till Gud.

I dessa stunder är det viktigt att man har kraften från den enda
rena källan och livets ursprung, nämligen Gudsenergien.
För att komma i kontakt med Gudsenergin använder jag medita-
tion och pendel. Jag går in i en enklare form av meditation ge-
nom att sätta mig i min ”kammare” (en lugn och bra plats), tar
några djupa andetag och går ner i varv. Jag känner att pulsen går
ner och jag blir lugn.
I detta tillstånd tar jag min pendel. För mig är pendeln det instru-
ment som ger mig svaren på mina frågor. Hos mig roterar pen-
deln medurs vid svar Ja och moturs vid svar Nej.

Jag börjar alltid med att ställa frågan:
Gode Gud har jag all kraft från Dig nu, och från ingen an-
nan?
Blir svaret ja, så kan jag gå vidare. Blir svaret nej, så måste jag
avstöras från den skadliga energi (svart kraft) som jag är påver-
kad av.
Vid svar nej ber jag följande bön:
Gode Gud, avstör mig från all svart kraft som stör min för-
bindelse med Dig och gör det på Ditt sätt. ( På Ditt sätt = på det
sätt som är bäst för den, eller dom, som berörs och att det sker i
enlighet med den Gudomliga planen) .
Låt nu detta ske! (Detta kommando sätter fart på processen) .
Tack Gode Gud för att du nu har stört av mig från all svart
kraft som stör min förbindelse med dig.
Tackmeningen upprepas 3 gånger.

Om du nu åter ställer frågan om du har all kraft från Gode Gud
så ska du se att svaret blir  ja.
På denna nivå kan du gå vidare med frågor typ:
- har jag några radioktivt laddade Isotoper (RIO-energi) på mig
  nu?
- har jag någon annan radioaktiv laddning i mig just nu?
- finns det någon Currylinje, vattenåder, Hartmannlinje, sprickzon
m.fl. i min sängplats?
Frågelistan kan göras lång.

Avstörningen kan ske enligt följande:
Gode Gud, nu vill jag be Dig att avstöra min sängplats (eller
någon annans) från Currylinjen som finns och att det sker på
Ditt sätt.  Gode Gud, låt nu detta ske!
Tack Gode Gud för att du avstörde min säng från Currylinjen
som fanns och för att det sker på Ditt sätt.
(Tackmeningen upprepas 3 gånger).

I fråga om avstörning av all skadlig jordstrålning kan denna mo-
dell med fördel användas. Man måste dock veta att jordstrålningen
kan ändras genom nya sprickor i berg mm. Därför måste man
löpande hålla koll på detta och vid behov avstöra bostaden igen.
Bönen kommer då att lyda som följer:

Red. anm.
Svenska Slagrute Förbundet (SSF) är en ideell förening,
politiskt och religiöst obundet.
Många av förbundets medlemmar gör mentala avstörningar
på olika sätt. Här ovan redovisas en metod av Rune Skarner
som talar om den rena källan - gudsenergien.
Den universala gudsenergien finns i alla religioner, så att
alla människor på jordklotet kan ha tillgång till den.

Rune Skarner
Västibygattu 42
790 34 Siljansnäs
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  Mitt pyssel är inte vetenskapligt. Finns det något veten-
skapligt skrivet om jordstrålning? På senaste höstmötet före-
slog Kurt Davidsson att vi skulle synas mer på såväl större
som mindre mässor. Till detta instämmer hela jag. Trots att
jag är en äkta autodidakt (äro vi icke alla självlärda?) har jag
på eget initiativ haft en välbesökt information på Sundborns
egen dag, Hyttnäsdagen.
     St Hyttnäsgården ligger mittemot Carl Larssongården,
bara Sundbornsån skiljer dom åt. Där får vi som bor i byn
visa upp vad vi kan. Jag är även medlem av Sundborns konst-
cirkel. Då produktionen legat i träda bland medlemmar och
mej själv - tog jag kontakt med ledningen om det skulle vara
fel att informera kommande besökare om jordstrålning! Idén
mottogs positivt och jag kontaktade kollegorna på ”strålsidan”,
arkitekt Mats Rogberg, ing Olle Sveninge som genast blev
bitna av förslaget. Mats Rogberg och jag var på plats i den
gamla parken och gjorde prov med våra vinkelpekare och
fann en utmärkt plats på en av dom större gräsmattorna.
      Lördagen den 4 aug. kom besökarna. Mellan kl. 11.00 -
15.00 kom dom nyfikna. Vi hade varit i kontakt med Dick
Sjöberg som sände oss ”pekare”, böcker och artiklar. Vi hade
fullt upp med att förklara hur ”pekarna” fungerade och mest
spännande var det att själv få gå med vinkelpekarna. Dessa
sålde vi till ett rekommenderat pris 30:-
     Folk häpnade när ”pekarna” slog ihop på platser vi tidi-
gare pekat ut. En dam ville absolut köpa mina egna ”pekare”,
plastöverdragen ståltråd. Hon trodde inte på Sjöbergs som
bara var av ståltråd.Vi hade god hjälp av Sonja Hedberg som
tog sig an en känd Sundbornsbo som var mycket skeptisk.
Hon fick ”pekarna” i hans händer, han gick  några meter,
stannade och sade:-” Det är inte sant - dom rör sej”
     Vi berättade att murklor trivs kring myrstackar och
myrstackarna byggs ofta på currykryss. Ut och leta svamp
med ”pekarna”. Det blev en givande tillställning på största
gräsmattan i byn (efter fotbollsplan).
     Efter detta har vi blivit kontaktade av flera familjer för
att spåra deras currykryss.
     Så kan vi avslöja att Konstnären Carl Larsson och hans
familj ligger begravda i ett currykryss på kyrkogården här i
Sundborn.
Kan döda påverkas av jordstrålningen?

Olov G. Nilsson
Sundborn

Kan följande vara av intresse ??

Red.:  Naturligtvis är alla insändare av intresse, som visar
vilken verksamhet vi har ute i landet.

VILL DU TILLVERKA DIN EGEN SYMBOL ?

Kurs i Östergötland, intill Slätbaken, Söderköping.
Tid bestäms efter önskemål, förslagsvis en kurs per
månad. Max 8 deltagare per gång.
En helg full med lekar om hur vi kan tillverka våra
egna symboler i silver, järn, ene, tyger m.m.

Kursinnehåll: symboltolkning, arbeta med att ta fram
din egen symbol via visualisering alt. pekare/pendel,
skapa din symbol.
Till sist skall vi undersöka vilka krafter som landat i
just din symbol ?
Vi kommer att tillverka symboler i grupp för att kunna
samla våra unika krafter till en gemensam läkande
kraft till naturen.
Kursledare: Sveriges Hefaistos smeden Ralf Anders-
son Jönköping och filosofen o läkaren Lilian Carls-
son Linköping.
Pris 1500 kr per helg inkl kost, logi och material.

Anmälan till Lilian 0709-300190

KURSER OCH RESOR

Resa till Karnak
med
Tom Kronsjö

28. mars 2002
till
7. april 2002

anmälan till

tom Kronsjö   tel.  08 - 765 46 26

Carnac: stenallén från Menec (västliga delen)
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Jordstrålningssökande

Träd
Ask
Vide
Robenia (falsk akasia)
Ek

Buskar
Fläder Benved
En
Hassel
Buxbom

Grönsaker
Inga kända

Säd / spannmål
Inga kända

Blommor
Järnört Mejram
Lupin Kalmus
Gråbo Fingerborgsblomma
Järnek Sprängört
Örnbräken Brännässla
Belladonna

Djur
Katter Ugglor
Bi
Myror
Ormar

Jordstrålningsflyende

Träd
Bok Äpple Sviskon
Björk Päron Persika
Tall Körsbär Fågelbär
Silvergran Plommon Gran

Buskar
Vinbär Berberis
Krusbär Syren
Björnbär Hagtorn
Skogstry Getapel

Grönsaker
Blomkål Morötter Bönor
Brysselkål Rödkål Ärtor
Selleri Sparris Potatis
Gurka Rabarber Kålrabbi

Säd / spannmål
Råg Vete
Korn Majs
Havre Sockerrör

Blommor
Nejlika Vin
Rosor Primula
Azaléa Begonia
Solros Näveväxter
Aster Prästkrage
Rudbeckia Violer

Djur
Hundar Ankor
Hästar Duvor
Nötkreatur Fasaner
Grisar Stork
Getter och Får Vilt

TABELL    -   SÖKER JORDSTRÅLNING   -   FLYR JORDSTRÅLNING

Generellt är de flesta växter mycket känsliga för jordstrålning. Några undantag är kända. De flesta skyr
jordstrålning, d.v.s. de växer dåligt på störda växtplatser. Bland bärbuskar blir det dåliga skördar. Vinbuskar angrips
av insekter och druvorna får en dålig smak. Träd är för det mesta jordstrålningskänsliga, visar ett dåligt växtsätt,
vridna stammar, kräftsvulster, är svaga och ofta mistelbevuxna.

Det vore fel att tro att enbart människor blir sjuka av jordstrålning. Vilt levande djur har fortfarande möjlig-
heten att undvika dåliga platser. Men våra husdjur, hästar, får osv. har oftast inte chansen att undvika dessa platser
trots att deras sinne, som fortfarande är fullt utvecklat, varnar dom. Vem har inte hört talas om att grisar och hästar
bråkar i vissa boxar, likaså hundar som ständigt flyttar sina matskålar.

Red. Är den här listan verkligen komplett eller kan du ge ett bidrag för att förbättra den?


