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Redaktörens rader:

I detta nummer:

F

örsta sidan av detta nummer består återigen av två bilder.

Den lilla bilden visar en mosaik från Korint.
Apollon, den grekiska solguden, är mörkrets besegrare. I den
här mosaiken ser vi hans huvud omgärdat av lågor, en symbol för hans gudomliga natur och solens yttersta makt.
Den andra bilden har jag fått av Ola Kongshaug, som har
samlat en rad äldre slagrutebilder i en särskild utgåva som
jag verkligen kan rekommendera. Bilderna beskriver slagrutans användning av dels olika slagrutetyper, användningsområden och samhällsmedborgare. (tlf. 073-6108654).

På tal om symboler - titta på sida 14 - där finns de några
rungaldrar.
Galder: egentligen fornisländsk trollsång, ett kväde
med magisk effekt, vanligen framfört i samband med
utförandet av vissa riter.

Finns det någon av läsarna som känner till fler eller vet något mer om rungalder??
Vilken magisk effekt kan dessa ha?
Hör av dig till mig om du känner till mer om dessa galdrar
eller om litteratur i ämnet, så kan vi kanske återkomma med
mer i någon kommande upplaga.
När jag sitter framför min dator och försöker pyssla ihop
artiklar till nästa upplaga blir jag alltid fövånad. Varför finns
det inte fler medlemmar som någon gång hör av sig till mig
med svar till någon artikel eller förfrågan jag har skrivit, eller
kommer med uppslag till nya artiklar??
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Hur som helst vill jag tacka alla som har lämnat ett bidrag till
den här tidningen och sådana bidrag som inte har kommit
med den här gången.
Med många hälsningar
er redaktör

Rolf Heinemann
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ORDF
ÖRANDEN HAR ORDET
ORDFÖRANDEN
Återigen har vi haft ett givande årsmöte. Vädret var strålande och då kommer Sätra Brunn verkligen till sin rätt.
Det goda vädret gynnade ”mingleriet”. Utbytet med dem
man stöter på eller dem man söker upp är nog så viktigt.
Föredrag, kurser mm visade att vi har många medlemmar med mycket stort kunnande och erfarenheter. Det
var ju nämligen i huvudsak vårt eget folk som var
fördrags- och kurshållare.
En sammanställning av allt
vetande som finns hos våra
medlemmar vore önskvärt.
Det är emellertid inte så lätt
eftersom det är så mångfacetterat och vittomfattande.
Mycket ligger också på idéplanet och behöver därför stötas och blötas innan man kan
veta vad det är fråga om.
Arbetet med att sammanställa
en lista på så kallade indikerare
och ett utbyte dem emellan
kan dock vara en början åt det
hållet.
Studier i hur djur och växter
reagerar på olika strålningsfenomen tror jag kan vara särskilt givande i ett inledande
skede. Där kan man sannolikt få svar som inte påverkas
av placebo- eller nonsebueffekter. Svar som rimligtvis
inte kan ifrågasättas. Detta är viktigt för att få en bättre
miljö för djur och växter, men det kan också innebära
ökad förståelse för att även människor påverkas. Det kan
sedan medföra att hänsyn tages även till den subtila strålningen i olika miljöer och vardagliga sammanhang. Den
etablerade forskningen behöver också bra underlag för
att kunna få de stora anslagen och komma loss på allvar.
Det ovan nämnda behövs för att det vi sysslar med skall
få ett ordentligt genombrott till glädje för allt levande.
Rolf Heinemann´s undersökning om att bi trivs på Currykryss men ej på Hartmannkryss kan vara något att jobba
vidare med. Det finns säkert även andra som också kan
bidraga med erfarenheter inom detta eller liknande område.
Jag jobbar för min del med skog. En försöksodling pågår
i samarbete med Lantbruksuniversitetet., som kallas för

jordstrålningsförsöket. Det är en lång historia på olika
sätt, dels är det mycket att redovisa om själva upplägget
dels tar det lång tid innan man ser resultatet. Jag avser
dock att återkomma om detta.
Till slut vill jag dock komma med lite djupare funderingar.
Jag tänker på hur små vi är och hur lite vi egentligen vet
om tillvaron.
C.G Ljung skriver följande om
händelser: Allt som sker handlar om synkronicitet. Det är
sammanfallande händelser i
tid och rum som har ett säreget
ömsesidigt beroende av varandra såväl som mellan dessa
händelser och de subjektiva
tillståndet hos den eller dem
som observerar dem.
Även betraktaren eller dennes
vilja påverkar således resultatet
av ett prov eller en undersökning. Det innebär att man måste
vara neutral i sådana sammanhang.
Ja, nog är det svårt alltid, men
man får göra så gott man kan.
Styrelsen
Vid årsmötet skedde en del förändringar i styrelsen.
Henrik Hammargren avgick som kassör efter flera års
energiskt och engagerat arbete i styrelsen. Tack Henrik.
Rune Pettersson blev vald till ny kassör. Det är en man
som bor i Uddevalla och är ingenjör inom väg och vatten. Han arbetar med kommunalteknik med betoning på
GIS- geografiska informationssystem, stadsplanering
samt vatten- och avloppsfrågor. På hans jobb finns olika
instrument att bestämma lägen på underjordiska anläggningar inklusive pekare.(Det är något som vi vill höra
mera om). Du är mycket välkommen i styrelsen Rune.
Vi kommer säkert att ha ett gott samarbete framöver.
Ann-Britt Fransson avgick som suppleant. Till ersättare valdes Kerstin Brantryd. Kerstin går för närvarande på en utbildning i Älvdalen. Du är också mycket
välkommen i gänget.
Olle Vesterberg
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Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Svenska Slagruteförbundets årsmöte 11 maj 2002, Sätrabrunn
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Olle Vesterberg som hälsade
alla välkomna till årsmötet. Årsmötet inleddes med en tyst
minut för Birger Norberg samt övriga under året avlidna.

2.

Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Alfvén.

3.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gun-Britt Nilsson

4.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera mötesprotokollet
Pelle Börjesson och Kerstin Brantryd valdes till protokolljusterare samt rösträknare

5.

Upprättande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till att utgöras av
den korrigerade deltagarlistan.

6.

Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
Årsmötet godkände kallelsen.

7.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes och kompletterades med
16a och 16b

8.

9.

12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Val av styrelse
A. Till ordförande valdes Olle Vesterberg för en tid av ett
år.
B. Till kassör valdes Rune Pettersson för en tid av två år.
C. Till övriga styrelseledamöter valdes Anita Elmerfeldt och
Mattias Nyrell för en tid av två år.
D. Till suppleanter valdes Erik Engelbrekt och Kerstin
Brantryd för en tid av ett år.
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisor valdes Rolf Norman och Alf Libom för en tid av
1 år. Till revisorssuppleant valdes Ove Sandström för en tid
av 1 år. Det framkom önskemål om en mer utförlig revisionsberättelse.
15. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en sammankallande
Till valberedningen valdes Benny Karlsson, Britt-Marie Lundgren samt Conny Skoog.
Benny Karlsson valdes som sammankallande.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Ordföranden Olle Vesterberg redogjorde för verksamhetsberättelsen som även skickats ut med dagordningen. Antalet
medlemmar var vid årets slut 706. Årsmöte hölls på Södra
Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och höstmöten har
hållits i Söderköping, Garpenberg i Dalarna, Ljuder i Småland och i samarbete med Norsk Kvistgjenger Forening i
Grebbestad i Bohuslän. Förbundets ekonomiska berättelse har
delgivits medlemmarna i två olika upplagor och kassören
Henrik Hammargren redogjorde för dessa. Årets donationer
uppgår till 3.380 kr och kassören framförde förbundets tack
till samtliga donatorer.
Revisionsberättelse
Rolf Norman läste revisionsberättelsen, vilken godkändes och
lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
om uppkommet över- eller underskott.
Resultat- och balansräkningen redovisades och godkändes.
11. Redogörelse för Egons Fond
Egons fond har under året erhållit bidrag på totalt 2.945 kr.
Bidragsgivare på mer än 500 kr har varit Dan Mattsson,
Benny Karlsson, Olle Vesterberg och Rolf Heinemann.
Egons fond har inte erhållit någon förfrågan om bidrag under verksamhetsåret.

16. Val av tre förvaltare av Egons Fond varav en sammankallande samt en suppleant
Till förvaltare av Egons Fond valdes Kurt Davidsson, Henrik
Hammargren samt Svante Lindström.
Kurt Davidsson valdes som sammankallande. Till suppleant
valdes Karl-Erik Johansson.
16a – Val av redaktör för tidningen samt ansvarig utgivare.
Till redaktör för tidningen valdes Rolf Heinemann och
som ansvarig utgivare valdes Olle Vesterberg.
16b – Val av redaktör för hemsidan samt ansvarig utgivare
Till redaktör för hemsidan valdes Mattias Nyrell och
som ansvarig utgivare valdes Olle Vesterberg.
17. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår
Kassören redogjorde för budget. En fråga angående högre
resekompensation för deltagare med resväg hänvisades till
arrangörskommittéerna eftersom det är dessa som avgör denna
typ av frågor.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

SLAGRUTAN
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Fortsättning

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET

18. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Beslutet delades upp i budget och medlemsavgift.
Kassören redovisade förslag till budget för 2003 där bland
annat en ny post – marknadsföringskostnader – redovisades.
Årsmötet antog föreslagen budget för 2003.
Styrelsen har föreslagit en höjning av medlemsavgiften med
10 kr. För medlemmar utanför Sverige (gäller ej Norge) föreslås en höjning med 20 kr till 240 kr. Årsmötet antog föreslagen medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

¤ Vad som bör ventileras i medlemstidningen för att behålla
medlemmar diskuterades också.
En åsikt var att fokusera på enkelhet, en annan att väcka opinion mot 3G-sändare.
Kassören Henrik Hammargren avtackades för sitt styrelsearbete
med en stor applåd och en gåva.
Årsmötet förklarades därefter avslutat.

19. Förslag till reducerad medlemsavgift sista halvåret.
Årsmötet antog förslag till halverad medlemsavgift vid inträde i förbundet efter 1 juli, detta gäller endast för det året
inträdet sker i förbundet.
20. Förslag till reducerad medlemsavgift för ungdomar under 20 år
Årsmötet antog föreslagen reducering till 80 kr för ungdomar tom det år de fyller 20.
21. Information om höstmöten 2002
För närvarande finns två höstmöten klara. Dels är det NorskSvenska höstmötet i Sandefjord, Norge den 2002-08-29—
09-01 samt Garpenberg, Dalarna där datum inte är satt än.
Förbundet arbetar även för att få möten i Småland och Skåne.
22. Information om årsmötet 2003
Årsmötet 2003 kommer att hållas Kristi Himmelsfärdshelgen
på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.
Arrangörskommittén består av Olle Vesterberg, Anita
Elmerfeldt samt Benny Karlsson.

23. Övrigt
¤ Redaktören framförde en önskan om fortsatta bidrag till
tidningen.
¤ Frågan om förbundet har framträtt eller planerar att framträda på någon mässa kom upp. Dels har några medlemmar
deltagit på Scout 2001 med 30.000 deltagare, dels har förbundet andra möjligheter när vi nu har en post för marknadsföring i budgeten. Villamässan, gruvans dag och mineralmässor föreslogs som tänkbara mässor. Förslag uppkom om
möjlighet att närvara gratis och istället ta in annons i tidningen.
¤ Det föreslogs att omnämna nya medlemmar i tidningen
samt även vem som värvat medlemmen. Styrelsen kommer
att diskutera förslaget.
¤ De medlemmar som håller kurser kan dela ut informationsblad vid kurserna.
¤ Frågan om medlemskort diskuterades under förra årsmötet
och en rapport från styrelsen önskas.
¤ Det framkom även önskemål om kontaktman/kvinna för
nytillkomna medlemmar.
SLAGRUTAN
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Statistik från 20-årsjubiléet på Sätra Brunn
På årsmötet deltog 162 medlemmar från 21 olika landskap samt fyra särskilt inbjudna gäster.
Att deltagarlistan denna gång även hade landskapsnamnet med uppskattades av många. Flera medlemmar kommer nämligen
från små okända orter. Innan årsmötet frågade jag flera personer om de visste var Färgelanda, Jönninge och Skattkärr låg.
Svaren blev helt fel. Landskapstillhörigheten betyder även fortfarande en del för många (utom möjligen för rotlösa storstadsbor). Här följer lite statistik över var deltagarna kom ifrån.
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Uppland

162

Red.
Som du ser finns tabellen i både
antalsordning och bokstavsordning.

162

Följande sex landskap var inte representerade: Blekinge, Halland, Öland, Härjedalen, Ångermanland och Norrbotten.
Jag kommer personligen att utdela en belöning till den eller de som ser till att vi får någon medlem från dessa landskap representerade på nästa årsmöte.
Henrik Hammargren, arrangörskommittén Uppsala

Upprop för att rädda Sätra Brunn
Alla vi 162 som besökte sista årsmötet på Sätra Brunn och njöt av den underbart vackra brunnsmiljön och alla healing-platser
på denna Hälso- och sjukvårdsanläggning (HSA) kan nu göra en insats!
Det har i lokalpressen i Västmanland och i Uppland kommit artiklar om att ett av alternativen för konkursförvaltaren är att
sälja ut anläggningen till olika personer eller företag som sommarstugor. Detta vore ett säkert sätt att slå sönder den sammanhållna brunnsanläggningen och även på sikt innebära en förändring av stilen och arkitekturen för området. Det får bara inte
ske!
Det rimliga är att staten tar ett ekonomiskt ansvar för alla dessa 120 hus, som ingen privat entreprenör rimligen kan få någon
lönsamhet på och ser SÄTRA BRUNN SOM ETT GAMMALT BRUNNSOMRÅDE FRÅN 1700, SOM ÄR AV RIKSINTRESSE OCH PRECIS SOM SKANSEN BÖR VARA FINANSIERAT HELT ELLER ALTERNATIVT TILL STOR
DEL AV STATEN.
Här kan vi, var och en, göra en insats och söka påverka våra lokala riksdagsmän och andra opinionsbildare för att rädda
Sätra Brunn.
Givetvis kan även du som inte hade möjlighet att medverka på årsmötet trycka på.
Med tack på förhand och med varma slagrutehälsningar / Henrik Hammargren
SLAGRUTAN
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Etik oc
hv
ör
dnad
och
vör
ördnad
Av Birgitta Norèn Uppsala
vid Årsmötet i Sätrabrunn

1.

2.

3.

4.

5.
6.

När det rör de energier som slagrutefolket handskas
med och känner av, skall vi tänka på att handskas vördsamt med dessa.
Vidare: att ha vördnad och handskas aktsamt med varandra på vad vi känner och förnimmer.
Jag tycker att vi allt för ofta uttalar oss om, att den ena
eller den andra har fel och förutsätter att det egna värdet är det rätta.
Att få olika värden beror på många faktorer: t.ex.
♦ egen kondition
♦ om vi är stressade
♦ om vi kan koppla av och 0-ställa oss ( viktigast ).
Med vördnad för varandra menar jag också att ha respekt att inte bevisa hur fel någons teori är för egen
vinnings skull. -EGOAtt inte knycka andras tidskrävande utredningar och
lansera dessa som sina egna idéer och på så vis ta sig
fram på annans bekostnad.
Vördnad för våra medmänniskor som söker oss.
De kommer ofta, prövade, oförstådda, sökande efter
halmstrån. Gå in försiktigt, iakttag och var lyhörda!!!
Vi kan utan att vi vet om det skrämma livet ur en människa som inte är van att tänka i energier och linjer
o.s.v.

När någon frågar om sitt hus och vi svarar tex.
• Det här är ett dåligt hus,
• det här är ett cancerhus,
• ett skilsmässohus - sälj huset.!
Det finns mjukare sätt att undersöka bra platser för säng och
ändra på möbler som vi vistas längre tider på. Ta er tid, låt
dem prova sig fram. Smyg i tofflor så vi inte klampar på och
gör större skada än vad vi behöver.
Vi behöver inte säga allt vi ser eller iakttar.
Tänk på!!! En människas hem är dess borg där de byggt upp
en trygghet. Om det trots allt inte går att göra något kan man
föreslå att försöka byta boende, men då noga se över vad det
nya hemmet kan bjuda på.!
Vidare: Jag har stött på skräckexempel där man inhandlat ett
otal olika avstörningsprodukter: som placeras på alla tänkbara ställen. Där står de som en julgran med diverse prydnader. Undra på sedan att denna människa springer omkring
som en osalig ande och blir ännu mer stressad, prövad, känslig och ännu mer sökande.
Handskas vördsamt med våra medmänniskor!!!

Vi måste ta mer ansvar och följa upp och kolla hur tex.
avstörningen tar sig ut och upplevs, och att den sätts upp på
rätt ställe och läge och inte lämna något åt slumpen ! ! !
Tänk efter, vad som är bra för den ena är kanske inte bra för
alla.

Vi kan ju få frågan om de mest fantastiska och konstiga saker, det är på oss ansvaret ligger att censurera och noga tänka
över vad vi med våra undersökningar kommer fram till.
Särskilt gäller detta vid personsökning; som t.ex. att peka ut
var en tänkt eftersökt befinner sig, kan exempelvis göra stor
skada om någon part i ett samboförhållande vill vara i fred.
Detta gäller också särskilt kriminellt belastade. Detta kan få
konsekvenser både för den utpekade och inte minst för oss
själva.
Att leta efter föremål och tex. djur som försvunnit, går att
bekräfta och det drabbar ingen person.
Vi får akta oss för att vara sådana att vi upplevs som oseriösa,
någon sorts hokus pokus. Då kan vi tolkas som någon sorts
trollpack. Det innebär att vi ej blir betrodda och bedöms som
någon sorts häxor.
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En annan sak som jag reflekterat över är att det är for mycket
Pengar Pengar med i spelet. Lagom är alltid bäst.!! Om vi
lämnar bort Ego och pengar så tror jag att vi kommer att få
betydligt bättre känslighet i alla avseenden.
Varför jag har tagit upp detta?? Jo jag tycker att det är mer än
mycket viktigt att vi i vårt förbund noga tänker efter vad vi
säger och gör. Samtidigt önskar jag att vi medlemmar blir
unika i konsten att kommunicera på alla plan. Jag anser att
de energier som vi får ta del av är i de närmaste ”HELIGA”.
Så till sist önskar jag att ni vandrar ut i Sommarhagen och får
njuta av naturens under, som dofter och fåglarnas sång. Ja
hela den förnimbara värld som finns där runt omkring oss.
Låt oss minnas detta Jubileumsmöte som en höjdpunkt. Vi
går från klarhet till klarhet. Blunda . . . och ta ett djupt andetag och minns:
Vördnad för Livet och vår Omgivning.

Nu tackar jag och hoppas att vi skall få en gemensam pratstund med utbyte av tankar och åsikter i detta ämne.

P.S.
Det har kommit till min kännedom, att några fick den uppfattningen att jag under mitt anförande av ovan given text inte
tittade upp och fick ögonkontakt med mina åhörare skulle
betyda att jag inte skulle stå för vad jag anförde!
Orsaken var att jag inte är van talare och var mycket rädd för
att komma av mig.
Jag har tänkt länge på vad jag känner och tycker och vill understryka att jag står för varje ord!

Birgitta Norén

Donatorer som främjat slagrutekonstens spridande
Under slutet av 2001 donerade följande personer 180 kr var:

Under början av 2002 donerades följande:

Gunilla Blomqvist, Gnosjö, Småland
Brynhild Bomstad, Oskarström, Halland
Evert Bäckström, Ånäset, Västerbotten
Märta-Maria Daniels, Mora, Dalarna
Ann-Britt Gard, Alingsås, Västergötland
Tore Gullin, Ystad, Skåne
Sigvard Hallberg, Borlänge, Dalarna
Inga-Lill Hägg Österberg, Alunda, Uppland
Inga Jacobsson, Nödinge, Bohuslän
Lennart Johansson, Staffanstorp, Stor-Göteborg
Carina Jonsson, Stockholm
Arne Karlsson, Trollhättan, Västergötland
Roland Lans, Västerås, Västmanland
Inger Larsson, Vänersborg, Västergötland
Marianne Nilsson Grevie, Skåne
Ingegerd Ottsjö, Torslanda, Stor-Göteborg
Roland Pettersson, Linköping, Östergötland
Berit Sarvisé, Stockholm
Trond Smedstad, Göteborg
Gerd Stenberg, Stockholm

1000 kr
500 kr
320 kr
200 kr
120 kr
20 kr

Birgitta och Gunnar Norén, Uppsala, Uppland
Bertil Sjödin, Ängelholm, Skåne
Berit Sarvisé, Stockholm
Inga-Britt Andersson, Nusnäs, Dalarna
Jan Bråthen, Uppsala, Uppland
Lennart Lordin, Karlskrona, Blekinge

De flesta donationer har inkommit i samband med medlemsavgiftsbetalning.
Det går givetvis bra att donera även övriga tider på året till
SSF: s Pg. 47 28 95 – 2.
Nästa rapport om ”Donatorer som främjat slagrutekonstens
spridande” skrivs av Rune Pettersson och kommer att publiceras i dec-jan-numret av Slagrutan.
Henrik Hammargren
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FARMORSUPPROPET
Industrin säljer våra barn för att tjäna pengar. Vi vill köpa
dem tillbaka. Vi orkar inte längre se hur våra små behandlas.
Vi som föddes på 40-talet, och kallas samhällets jättepropp,
den berömda Orvar, ser nu helt klart vart det hela barkar hän.
Behovet av samarbetet har aldrig varit större, säger Göran
Persson till EU. Det är verkligen sant. Vi är oroade för våra
barns hälsa. Det pratas mycket men inget görs. Finns det då
ingenting att göra? Är nationalekonomin viktigare än våra
barn? Ingen talar om att vi sakta håller på att ta död på hela
människosläktet.
Eftersom barn är känsligare än vuxna så slår industrins experimenterande hårdast mot dem. Diabetes, cancer, hjärntumör, astma, allergier ökar katastrofalt och går allt längre ner
i åldrarna.
Industrin har sedan världskriget (50
år) framställt ca 15 000 (förmodligen
fler) kemiska tillsatser som ingår i det
mesta vi använder dagligen. Tvål,
schampo, tvättmedel, kosmetika,
hudkrämer innehåller konserveringsmedel som ofta är cancer och/eller
allergiframkallande.
Saft, godis, läsk, glass och alla lightprodukter innehåller aspartam som
har 80 kända biverkningar som hjärntumör, hyperaktivitet, minnesförlust
och migrän.
Aspartam innehåller metanol (träsprit) som vid 32 grader C omvandlas till formaldehyd, som är ett förbjudet miljögift. Vår kropp håller en
temperatur på 37 grader C. Aspartam
är förbjudet i barnmat. E 951.
För hög sockerkonsumtion kan orsaka
hyperaktivitet, oro,
koncentrationsproblem och retligt humör hos barn. Socker
finns i nästan allt, framför allt i godis.
Hamburgare, korv, nästan all färdigmat, hel- och halvfabrikat innehåller smakförstärkare som heter glutamat. E 621-625.
Glutamat ät tillverkat av råolja och ger personlighetsförändringar, aggressivitet, minnesproblem, inlärningssvårigheter och koncentrationsproblem.
Barnfamiljer köper ofta färdiglagad mat och halvfabrikat som
förutom glutamat innehåller konserveringsmedel, konsistensgivare och färgämnen.
Varje E-nr är en tillsats av något slag.
Även Seltin innehåller ett klumpmedel E-535 och E-536 vilket betyder natriumferrocyanid och kaliumferrocyanid.
Många människor blir väldigt sjuka av dessa tillsatser.

E-nr nyckel får man gratis hos Livsmedelsverket i Uppsala.
Tel: 018-17 55 00.
Man debatterar idag om de så kallade bokstavsbarnen DAMP,
ADHD, MBD etc. Skolan har stora problem med barn som
är hyperaktiva och har inlärningssvårigheter. Amfetaminprofessor Gillberg säger att 10% av våra barn är hjärnskadade
och i behov av psykiatrisk vård och amfetamin.
Nyligen publicerades en undersökning gjord vid Barn- och
Ungdomscentrum i Malmö/Lund, som visar att 10% av
2-åringarna lider av järnbrist på grund av de dricker för mycket
mjölk. Järnbrist hos barn ger symtom som hyperaktivitet,
inlärningsproblem, nedsatt minne, dålig balans etc. Det vill
säga ett typiskt DAMP-barn.
Mjölkintag i samband med mat hämmar järnupptaget med
50-60%. Ett glas juice ökar järnupptaget lika mycket.
WHO har rekommenderat
att barn under 1 år inte bör
dricka mjölk eftersom
forskningen har hittat samband mellan diabetes och
tidigt mjölkintag. Mjölk är
en av de vanligaste orsakerna till allergi hos små
barn. Varför får småbarnsför-äldrar inte veta det?
Enligt TV-reklam är mjölk
nyttigt och ger friska barn.
Många föräldrar tvingar
sina barn att dricka mjölk
just av den anledningen.
Här i Sverige ökar barndiabetesen mest i världen.
Varför?
Nästan alla har i dag ont
om tid och därför används
mikrovågsugnen flitigt. Än finns inga bevis för hur farlig den
är, men den forskning som finns, visar tydligt att mikrad mat
är död mat och kan vara cancerframkallande. En person som
äter mikrad mat varje dag uppvisar samma blodbild som en
cancerpatient.
Mjölk som värms i mikron förändras, enzymer och aminosyror
förstörs, pH-värdet förändras och näringsvärdet minskar. Hur
mycket barnmat värms inte i mikron?
De vetenskapliga bevisen kanske inte finns, men Dr Hans
Hertel, som avslöjade riskerna med mikrad mat, blev mordhotad, stämd för förtal och belagd med talförbud. Det säger
en hel del. För oss far- och morföräldrar räcker det bara med
misstanken. Vi önskar att nyblivna föräldrar kunde få bli
upplysta om detta redan på BVC.
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Fluor (natriumklorid) är en restprodukt från aluminiumindustrin och ett av de farligaste gifterna människan känner
till. Innehållet i EN tandkrämstub är nog för att döda ett barn.
En enda överdos kan ge obotliga hjärnskador. Ingen har ifrågasatt fluorsköljning i skolan, fluortabletter eller fluortuggummin. Varför?
Klor är också ett starkt gift. Det tillsätts i vårt dricksvatten
och i simhallarna. Troligen ger det skador. Några av elitsimmarna är klorallergiker.
Vaccinationer har blivit ett hett debattämne på senaste tiden.
Föräldrar som inte låter vaccinera sina barn hotas ofta av
BVC och blir trakasserade. Enligt BVC finns inga biverkningar. Sanningen är att det finns inga rapporterade biverkningar eftersom det inte finns något register att rapportera
biverkningar till. Seriösa barnläkare säger att det vaccineras
för mycket. Barn behöver barnsjukdomar för att irnmunförsvaret ska utvecklas.
I Japan vaccineras inte barn
under 2 år. Japan har den lägsta barnadödligheten i världen. I Japan upphörde man att
använda MPR-vaccin (Mässling Påssjuka Rödahund) redan 1993 eftersom det visade
sig orsaka hjarnhinneinflammation.
Dr Viera Scheibner, läkare
och forskare från Australien,
har forskat om vaccinationskador i 20 år. Hon säger att
100% av bokstavsbarnen är
vaccinerade.
I England har forskare medgett att man funnit ett samband mellan MPR-vaccinet
och autism.
Poliovaccinet (SV 40 ett
apvirus) har misstänkts orsaka hjärntumör hos små barn.
Med facit i hand är det inte svårt att förstå varför vart 10:e
barn inte mår bra.
Tänk om det inte är hjärnskador? Tänk om åtgärder med amfetamin blir obehövliga om vi ger barnen det de behöver och
tar bort onödiga och onyttiga saker.
Om barnet får rätt näring redan i fosterlivet, det vill säga om
mamman får kosttillskott. Barnmorskor får inte ens rekommendera vitaminer.
Om farliga tillsatser i mat och hygienprodukter tas bort.
Om godis gjort på avfall (klövar, horn, hudar och penisar)
tas bort.

Om sockerkonsumtionen i mat minskas.
Om barnen slipper fluor.
Om barnen får lagad mat istället för hel- och halvfabrikat.
Om barn slipper mikrovågsugnsvärmd mat.
Om vaccinationerna minskas och senare läggs.
Om mjölkdrickandet minskas och ersätts med tillskott av mineralet kalciumkarbonat som är den kalk kroppen kan ta
upp efter 2 års ålder.
Om barn får kravodlad mat som inte är besprutad med gifter.
Då tror vi far- och morföräldrar att det inte blir så stora fel
på våra barnbarn. Vi vägrar att tro att vart 10:e barn föds
med hjärnskada. Vi har levt tillräckligt länge för att inse vi är
lurade, bedragna och vilseförda av en hänsynslös industri vars
enda mål är att tjäna mycket pengar.
Ingen tar ansvar. Alla håller sig under gränsvärdena. Alla
undanhåller fakta och vi får inget veta, utan idiotförklaras.
Gransvärdena måste läggas ihop.
Hur mycket får barnen i sig sammanlagt? Hur mycket klarar de?
Kunskap ger valfrihet. Undanhålls vi kunskap, hur ska vi då
kunna veta? Hur ska vi kunna
ifrågasätta när forskningsresultat
och misstankar om t ex vaccinationsskador inte kommer till vår
kännedom. Vi kräver och önskar
att alla med små barn får upplysning om ovanstående redan på
BVC.
Vi vill att våra barnbarn ska växa
upp till friska starka människor
som det i begynnelsen var menat.
Detta är ett brev skrivet av alla
Sveriges far- och morföräldrar.
Brevet har ingen början och inget
slut.
Tanken är att brevet så snabbt
som möjligt ska spridas över hela Sverige.
Om alla som får brevet i sin hand och känner att det här är
viktigt, satsar några kronor på kopior, kuvert och frimärken.
Då kan vi lyckas med vårt uppror.
Låt inte brevet stanna! ! Kopiera och sänd vidare till så många
du kan.
Ställ upp och hjälp våra små! Det är vår skyldighet!
Förslag till utskick: BVC, förskolor, skolsköterskor, dagis,
vårdcentraler, kommuner, riksdag, tidningar, tv, lokalradio,
arbetskamrater och alla vänner.
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Debattinlägg
INDIKERAR-KRAV är ett jättesvårt och stort område.
Jämför nedanstående med ”Tio små negerpojkar”.
Det är väldigt ofullständigt att be någon komma och bara
mäta curry & hartmann av flera skäl: Det finns många sorters
jordstrålning, som kan vara sjukdomsframkallande.
Det finns svagt och STARKT av alla sorters jordstrålning.
Om du bara vill veta ifall du har även de svagaste curry- och
hartmann-linjerna behöver du inte be om hjälp, om du inte
menar en docksängs yta så kan du vara ganska säker på att de
finns där.
Vi slagrutemän mäter mest bara de linjer vi lärt oss mäta och
det är sällan detsamma som alla sjukdomsframkallande linjer
och energier.
Eftersom alla människor är olika känsliga, är det då intressant att bara veta vad slagrutemannen råkar känna med den
känslighetsgräns han/hon har?
Det är väl bättre att få veta vad du tål och inte tål.
Man kan kolla detta på andra sätt än med slagruta, många
slagrutemän använder muskeltest = kinesiologi. Ett ännu bättre
komplement är att studera hur ALLA de innersta aurorna
påverkas, allra helst se med auraseende för att se hur de kanske ändras fast storleksförändringen är obetydlig. En nackdel
är att sådant bara gäller här och nu. Sedan är inte alla jordstrålningsenergier lika starka sett över en längre tid, en del
kan vara noll i många timmar, kanske dagar, för att sedan
plötsligt komma med en styrka som får den känslige att hoppa
högt och ur sängen!
För att undvika detta bör den perfekta slagrutemannen alltså
utöver allt ovanstående kunna klara av att veta vad som händer i framtiden.

Det finns folk som ringt till mig och talat om att de alltid
pendlar rätt på alla områden, men de vill inte ställa upp och
hjälpa till mot vanliga konsultarvoden.
Naturligtvis måste det få kosta när man ber om hjälp, alternativet är ju att i regel en arbetsdag försvinner eftersom man
aldrig vet tidsåtgång, resan kostar, restid, arbetstid och lokalhyra som kvarstår.
Terapeuter som är specialister tar ofta 500:-/tim.
Glöm ej att även el kan störa/stråla lika mycket som jordstrålningen. Se upp med klockradio, bärbar telefon, halogenlampor, lysrör, lågenergilampor, bakom sängens vägg TV
avstäng med fjärrkontrollen, transformatorer osv...
Den som vill ha hjälp och inte vet något, måste bestämma vad
han vill ha mätt och utfört av allt detta.
Eftersom ”Summan av belastningarna avgör vår hälsa”, så är
det naturligtvis positivt att ta bort så mycket störfaktorer som
möjligt av de jag nämnt.
De som känner flest slagrutemän kanske är:
rolf.heinemann@swipnet.se
jordstralningscentrum@mail.bip.net
och jag själv.
Tveka inte att fråga oss, men vi har kanske inte svar på alla
frågor. Kommentarer och tillägg till ovanstående hjärtligt välkomna till mig.
Per-Uno Fransson

Rungaldrar

Rungalder nr. 36

Rungalder nr. 5
Ginfaxi

Rungalder nr. 15
herzlustafir

Rungalder nr. 27

Rungalder nr. 13
aegishjálmur

Rungalder nr. 10
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Debattinlägg
Blivande mödrar, det kan gälla Ert barn!
Mödrar som föder barn, som har eller får leukemi på
ett tidigt stadium har förmodligen haft en Currylinje eller Currykors över livmodern under graviditeten.
Jag har följt upp 8 st fall av leukemi. Ett av fallen
var en kvinna som fött 2 barn som avled av leukemi
och sedan flyttade till annan plats där sängplatsen
var fri från störzoner och där fött ytterligare två barn
som är fullt friska.
Barn som föds med någon form av missbildning, där
har modern förmodligen legat med livmodern över
en sprickzon. Jag har följt upp 2 st. sådana fall.
Även andra typer av strålning kan skapa problem
för barnen. Jag har 2 st fall av AD / HD DAMP, där
moderns livmoder har legat på ett Hartmannkors.
Enligt läkarvetenskapen kan DAMP orsakas av
hjärnskador eller funktionsstörningar på hjärnan,
som uppkommit under fosterstadiet, förlossningen
eller spädbarnsåren.
Jag har även följt upp 3 fall av Alzheimer där det
fanns en sprickzon vid huvudet.
Orsaken till uppkomsten av Alzheimer är fortfarande
okänd.

Många missfall har någon form av jordstrålning som
orsak. Bespara barn och föräldrar dessa svåra situationer.
För de kvinnor som avser att föda barn är det viktigt att kontrollera att det inte finns någon Curryeller Hartmannstrålning eller någon sprickzon där
livmodern och därmed barnet i kroppen befinner sig
på moderns sovplats.
Risken är stor att kvinnan föder ett barn som har
någon form av skada. Problem som kan bli svåra för
de barn som överlever.
Behöver ni hjälp att kontrollera sovplatsen, vänd Er
med förtroende till Svenska Slagruteförbundet, där
finns adresser till kunniga indikerare.
Thore Rosén

Nya Böcker
Olga Westlunds
egna dikter

Trojeborgen i
Badelunda
av John Kraft

Ord på vägen
som sprider
ljus och glädje
Kulturdasset
ISBN
91-89398-96-3
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TRÄDET S
T YR LIVET
ST
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.
HASSEL (Coll)
5 aug - 1 sept

VASS (Ngetal)
28 okt - 24 nov

Andliga kontakter,
skydd och fruktsamhet

Fruktsamhet, skydd, kärlek
och familieangelägenheter.

Visdomens träd. Att äta nötter från
hassel främjar kunskap och visdom.
Hasselgrenar talar om var vatten
går att finna.Trädet är förknippat
med kärlek och delar två älskande
en parnöt under tystnad kommer
deras kärlek att växa.

Vass är vattnets träd. Vindens rörelser genom växten ger upphov till
hemliga vackra ljud.
Fastän du är självsäker, beundrad som du är för din energi och mångtydighet, så kan
du också vara otålig och hemlighetsfull.

Vilket knippe dygder du bär
på! Du är inte bara medlidsam
och hängiven utan också blygsam och självutplånande.

FLÄDER (Ruis)
25 nov - 22 dec

VINRANKA (Muin)
2 sept - 29 sept

Exorcism, välstånd, bannlysning och läkande.

Styr bl.a. drömmagi, inspiration, mod och styrka.
Sägs vara älvornas faforitfrukt.
Vinet stärker glädje, exaltering och
inspiration.

Flädergrenar skyddar mot onda andar och kan användas som amulett.
Men innan en kvist tas måste man
be om tillstånd annars slutar det
olyckligt. Om bären plockas vid
sommarsolståndet skyddar de mot
alla oväntade faror.

Alltid rastlös med en stark
längtan efter äventyret och
med mod att trampa på här i
livet. Det är inte undra på att
du oftast lyckas med vad du
företar dig.

Med konstnärligt temperament
såsom ditt, är det inte konstigt
att du handlar mycket impulsivt. Du har ochså lätt att bli
svartsjuk. Du väljer förfinade men intellektuella nöjen.

MURGRÖNA (Gort)
30 sept - 27 okt
Helande skydd, samarbete, exorcism.

23 dec

Symboliserar återuppståndelse, återfödelse och odödlighet. Eftersom den liksom vin växer i spiralform kan murgrönan minska berusning eftersom spiralerna tar ut varandra. Den står för evig vänskap och trohet.
Du har en ovanlig komplex personlighet som förutom att
du är originell och skicklig också är romantisk.

Här är det inget träd som styr då det är brytpunkten mellan det
gamla och det nya.
Om detta är din födelsedag, är du inte bara en känslig och ömtålig själ utan också en anspråkslös sådan. Ärlighet är din styrka.
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Årets norsk-svenska höstmöte arrangeras i år i Norge,
i Sandefjord ca. 10 mil söder om Oslo. Sandefjord nås
snabbast med färjan från Strömstad, som även har tullfri
försäljning ombord.
Vi startar mötet på kvällen fredag den 27. september
och avslutar under söndagen den 29.september.
Något av det vi skall göra har redan nämnts i förra
numret av slagrutan, men det kommer att ske mycket
annat också.
OBS!
Särskild inbjudan med anmälningsblanketter kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i
Sverige.

För ytterliggare information om priser, övernattningsmöjligheter, aktiviteter, föredrag, anmälning och annat
kan du kontakta följande personer:
I Norge:
Anmälan och förläggning:
Geir Wollmann tel. 0047-92045223
e-post: kvistgjengeren@enter.vg
Frågor ang. kost:
Åse Hille
tel. 0047-66992570
e-post: asehille@c2i.net
I Sverige:
Frågor om resan och kost:
Gun-Britt Nilsson
se sidan 2
Anmälan och betalning:
Rune Pettersson
se sidan 2

Hällristning i Loftahammar
Här kommer den av mig i förra numret utlovade förklaringen till den
hällristningen som här bredvid återges på nytt.
Tyvärr så var det ingen av våra läsare som genom kartpendling har försökt att
ge oss någon förklaring. Därför så gjorde vi, dvs Torgny Kindh, Karl-Erik
Johansson, Carin Heinemann och jag under sista veckoslutet en utflykt till den
här platsen för att testa vad detta kunde vara.
Kartpendlingen visade att det kunde vara energier från en sprickzon eller förkastning. Det kunde röra sig om energi nr. 83 i Arne Groth´s tabell.
Resultat av undersökningen:
Det visade sig att det verkligen handlade om en
sprickzon steg 83.
När en sådan avstörningsring lades exakt på ristningens centrum blev ett mycket stort område ”behagligt”
att vistas i. Vi kunde inte kontrollera runtom hela omgivningen, men där vi kollade rörde det sig om en radie av ca. 300m till 400m.
De markerade energilinjerna vände i ristningen och
även på den yttre gränsen av förkastningen (se skissen).
Curry- eller Hartmannlinjer är inte inblandade.

Har du vägarna förbi Loftahammar, så åk till Hembygdsgården. Där finner du två ”holländska” väderkvarnar. Snett
framför den stora kvarnen högst upp på berget finner du
ristningen. Gör en avstörningsring och testa du också!
Förkastningen börjar vid vägen som går förbi kvarnen vid
hembygdgården.
Men snälla du hör av dig till oss med dina resultat !!!
Rolf Heinemann
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Ett annorlunda årsmötesreportage

Gunnar Alfvén

Ett välbesökt årsmöte

Ola Kongshaug
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Maj-Lis Morefors

Rolf Norman

Karin Hallberg

Viviann Lind-Bohring

Arne Groth

Therése Juel

Cindy Stoa

Agne Olausson

John Kraft
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UPPROP

Hjälp dina lokala biodlare !!

Vad gör bina för Dig?
Äter Du honung? Den kommer tack vare bina.
Plockar Du bär? Det är kanske tack vare bina.
Har Du trädgård? Då har Du nytta av bina.
Är Du lantbrukare? Då har Du definitivt nytta av bina.
Och vad har bina här att göra? Sannolikt är bina beroende av jordenergierna och då kan Du hjälpa bina och
därmed biodlare/biägare.
Bin har vi många olika i Sverige. De jag skall beröra
här är honungsbiet (tambiet) Apis Mellifera. Honungs-

till pistillerna i andra blommor som därvid blir befruktade. Utan bin – inga frukter! Det är kanske en sanning
med modifikation. Det finns fler insekter som pollinerar men inga som kan mäta sig med bina. En del växter
s.s. jordgubbar, raps m.fl. är självfertila men där bina
hjälper till så blir frukterna fler och större. I ett rapsfält så kan det göra mycket på skörden. I skogen i närheten av bin blir blåbären fler och större.
Bina är inte individer, de är samhällen, bestående av
många individer som alla är beroende av varandra.
Bisamhället liksom myrsamhället trivs bra där vi inte
trivs, d.v.s. i Currykryss. Om de mår bra eller dåligt
över vattenådror eller krosszoner vet jag inte. Samhällen som placeras över kryss och med två linjer in i
flustret verkar må bättre och dra mer honung än samhällen med annan placering.
Vad vill jag då med denna artikel? Jo naturligtvis att
Du skall skaffa bin och placera dem rätt, men också
försöka att få Dig att hjälpa Din lokala biförening
eller biodlare med att ta ut jordenergierna i bigården.

biet lever i samhällen om 30.000 – 50.000 bin i ett
normalsamhälle. En del har en kupa (binas hus) eller
två i trädgården och bina får sköta sig själv (biägare).
Andra har fler kupor, upp till flera hundra, och kontrollerar, sköter, hjälper, avlar och arbetar med sina bin
(biodlare).
Bina har ett perfekt språk (för sina behov). När ett bi
hittat en bra nektar eller pollenkälla så talar hon om
för kompisarna hur rik den är, i vilken riktning (i förhållande till solen) den ligger och på vilket avstånd. Då
kan resten av gänget flyga dit och skörda. Kommunikationen skötes genom rörelser (den s.k. bidansen) men
också genom lukter (feromoner som främst vicen producerar) men också genom ljud.
Bina drar under en sommar in mängder av nektar men
kvar på hösten blir till vintermat c:a 25 kg. det är den
honungen som vi biodlare tar hand om. Resten går åt
till mat i samhället under sommaren.

Genom upprop i biodlarnas tidning, Bitidningen, försöker jag samla många biodlares observationer om
jordenergiernas påverkan på bisamhällen på det att vi
skall kunna få större skördar, mer pollinering och så
trivsamt som möjligt för bina. Bin väljer inte själva var
de skall bo. Det gör som regel vi biodlare. Naturligtvis
försöker jag också att få biodlarna till rutgängare.
Kan Du tänka Dig att hjälpa till? Ring mig eller skriv
så skall jag samordna kontakterna rutgängare/biodlare och så småningom skall vi kanske få något forskningsresultat åt ena eller andra hållet. Kanske det
kan bli en eller annan honungsburk till Dig.
Frågor eller funderingar? Kontakta mig gärna. Jag kanske kan svara.
Ha en skön sommar
Agne Olausson, Skummedal 140, 453 92 Lysekil,
tel 0523-66 25 92, fax 0523-66 25 75,
e-post agne@oww.se

Honungen har naturligtvis ett visst ekonomiskt värde.
Det stora nationalekonomiska värdet ligger dock i den
pollinering som bina gör när de besöker blommorna.
De får ju pollen på sin håriga kropp och för med sig det
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