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Redaktörens rader:

Det var då tur att vädret ändrade karaktär just när jag var
tvungen att börja tänka på att sammanställa detta nr. av
tidningen. Hade värmen fortsatt förmodar jag att jag inte
hade blivit klar med den än.
Förmodligen har ni alla upplevt den här sommaren på
samma sätt eftersom jag inte har erhållit ett enda bidrag till
vår tidning. Som tur är kan man då plocka fram några gamla
saker som har legat och mognat, men nu håller även denna
källa på att sina, som ni kan se när ni har nått till sista sidan.

Finns det inte någon som har undersökt dom rungaldrar
som fanns i förra tidningen?  Finns det några magiska effek-
ter som ni kan berätta om? Går det att avslöja vilken energi
dessa utstrålar om ni testar efter Arne Groth´s  stegtabell?
Hör av dig, du som har kollat!
Vad har du gjort för nya erfarenheter på slagrutefronten
under sommaren? Berätta - låt oss andra veta som har varit
lata.

Förstasidans lilla bild visar
ett kinesiskt bronstecken
för vagn från början av
Zhoudynastien. (1027 -
221 före vår tidräkning).
Det är fantastiskt vilken
likhet jag upptäcker med
våra hällristningar.

Den stora bilden är ett
foto som jag tog själv i ett
naturreservat utanför
Örebro -  Sörön, nära  Hjälmaren.
Tittar man på ett sådant träd, så är det lätt att förstå att man
kan uppleva naturandar och elementarväsen.
Tänk om detta träd kunde berätta allt för oss som det har
varit med om. Eftersom jag nyligen hade läst Marko
Pogacnik´s bok om naturandar och elementarväsen hade
jag  känslan att trädet gärna ville berätta något för mig. Jag
funderade länge och gör det fortfarande när jag tittar på
mitt foto - jag sjunker in i en annan värld som sprider ro och
trygghet.

Höstmötena har nog varit när ni får den här tidningen i er
hand och jag har den förhoppningen att någon vill berätta
vad som försiggick  i Garpenberg och Norge.

Med många hälsningar
er redaktör Rolf Heinemann
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Tankekraften är den starkaste kraften har man hört
många gånger. Det är kanske sant, men den är absolut
den mest betydelsefulla kraften. Tanken påverkar nämli-
gen allt och alla. Detsamma kan också sägas om våra
känslor.
Tankarna finns i prana- eller chivärlden. Det sistnämnda
är sedan 1000-tals år  väl känt i österlandet som den
grundläggande energin och som finns överallt samt i all-
ting. Även i den västerländska världen börjar nu denna
energi bli bekant. Vi är här inne på partiklar som är min-
dre än atomen och således ofattbart små. Om detta är
ande eller materia kan diskuteras.
Det är dock så att allt i den materiella världen har en
motsvarighet i denna prana eller andevärld. Man talar
om antimateria som en definition på detta. Alla  våra
tankar, känslor, önskningar mm tar först form i
pranavärlden och manifesteras efterhand i den materiella
världen som ting eller saker men även händelseförlopp
av olika slag.
Det finns en del forskningsresultat, som enligt min upp-
fattning tydligt visar att vi människor ganska lätt formar
pranaenergi med våra tankar. Men inte nog med det, vi
ger också pranan en kvalitet utifrån de önskningar och
känslor vi har i tankarna. Det jag tänker på är PSI-spåret
och den sk. Baxtereffekten.
Vad gäller PSI-spåret är det ju så att när en människa
står och tänker på en sak kan en cylinder med ”förtätad
energi” fram till saken uppkomma, som sedan kan re-
gistreras med slagruta.
Det man har tänkt på kan på så sätt upphittas.
Baxter var en man som skulle undersöka hur ytspänningen
i växternas blad eventuellt förändrades när man gav väx-
ter vatten. För registrering fäste han elektroder till en
lögn- detektor på bladen. Det visade sig snart att bara
han tänkte på att vattna så reagerade växterna.
De reagerade positivt eller negativt beroende på vilka
tankar och avsikter han hade om och till växterna.
Vi människor kanske reagerar ännu lättare och tydligare
på vad andra personer tänker och känner om oss, mer
eller mindre medvetet. Jag tror och känner själv att det
är så. Bl.a. kan det vara mycket svårt att få slagrutan att
fungera när man har människor inpå sig som har en ned-
görande negativ attityd till fenomenet. Därför bör man
akta sig noga för att ställa upp på sk. tester när man kan
misstänka att ovan nämnda ogynnsamma omständighe-
ter kan finnas.

Enligt gammal visdom kan även  materia  fånga upp tan-
kar och känslor och sedan sända eller vibrera ut desamma.
Till fördel eller nackdel för sin omgivning beroende på
vilka tankar som har blivit mottagna. Om man är medve-
ten om detta kan man rätt tydligt känna av om en miljö
är välgörande eller belastad på något sätt.

Nyligen fick jag en bok i min hand som handlar om hur
vatten påverkas av allt som händer i dess omgivning.
Boken heter Messages from Water. I boken redovisar
Doktor of Medicine alternativ Masaru Emoto fotogra-
fier på iskristaller, vilka härstammar från vatten som har
blivit utsatt för olika händelser och företeelser. Generellt
gäller att det goda ,vackra och det rena ger harmoniska,
välstrukturerade snygga iskristaller, medan det onda, fula
och det smutsiga ger motsatt resultat. Man har bl.a. tagit
bilder från en  flod uppströms en stor stad och därefter
inne i staden samt vid utflödet från desamma. Iskristallen
har fin ordning och struktur före staden men försämras
sedan kraftigt. Vatten har också utsatts för musik av olika
slag. Exempelvis ger Mozart’s Symphony No. 40 in G
Minor en vacker kristall. Det gäller dock ännu mer nå-
got som man kallar för Healing Music, Hado. Däremot
gav musik med mycket ånger eller populärmusik inget
bra resultat.
På små vattenflaskor klistrades lappar med olika ord och
texter. Ord som representerade det goda gav ordnade
vackra kristaller och motsatsen för det onda. Flaskor ställ-
des också på olika bilder vilket fungerade på liknande
sätt. Vatten blev också föremål för healing eller böner.
Efter sådan behandlig blev vattnet som källvatten eller
bättre. Jag tycker nämligen att healingen gav en av de
allra vackraste iskristallerna.

Den slutsats jag drar av allt det ovan nämnda är att
våra tankar är mycket viktiga för oss.
Beakta det faktum att vi till 70 % består av vatten.
Om vi via våra goda tankar kan få ett harmoniskt
vatten att flyta omkring i våra kroppar borde det
vara mycket välgörande för oss. Även för omgivningen
är det naturligtvis bra med de goda tankarna.

Olle Vesterberg
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Under höstmötet i Söderköping den 19 aug 2001 undersökte vi gemensamt någonting vi kallade SOLKORS.
En av deltagarna var Pontus Törnblom som intuitivt ritade solkorset i perspektiv med olika färger. Det var me-
ningen att vi skulle ha en redovisning i Slagrutan - fortfarande är vi inte helt färdiga med denna artikel, men den skall
dyka upp någon gång i framtiden.
Pontus berättade dock vid detta tillfälle att hans morbror, som har varit medlem i Slagruteförbundet har ritat ca 50
färgtavlor över vad han kallar för Bengans fältsystem. Därutöver har han författat ett litet häfte med beskrivningar
över tillvägagångssättet och utseendet av detta fältsystem. Tack vare hans fru Ulla-Britt har vi erhållit ett exemplar
av detta häfte för att dessa vunna kunskaper inte skall gå förlorade. Tyvärr kan vi inte fråga Bengt längre, men
kanske någon av hans medhjälpare kan komma ihåg hur man arbetade?
Jag har nu läst detta lilla häfte med största intresse och kommit fram till att Bengt måste ha skaffat sig kunskaper
som låg och säkerligen fortfarande ligger långt före vad vi arbetar med i nutid. Hur kommer det sig att ingenting av
dessa kunskaper har fått gehör inom Slagruteförbundet?
Kanske någon kan utnyttja och utveckla idéerna till någonting vi kan använda i vårt arbete.
Till sist ett varmt tack till Ulla-Britt som tillåter att vi kan trycka en stor del av häftet i vår tidning.

Red. Rolf Heinemann

BENGANS    FÄLTSYSTEM

Läs olika utdrag på dom
nästa sidorna

och i kommande nr av

Slagrutan
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Livets mysterium klarnar
Ja, så upplever vi det inom det jord- och biomagnetiska områ-
det, när fler och fler små hypoteser bildar en gemensam en-
het. Vår förhoppning är att läsarna, såväl amatörer som den
vetenskapliga världen, efter att ha studerat boken och konst-
verken får aha-upplevelser och impulser att tränga djupare in
i detta, för oss så viktiga område och då inte minst de viktiga
energifälten i kroppen.

Enligt vår hypotes av universum och jorden så bildar männis-
kan, djuren och växterna ett gemensamt energifält med det
jordmagnetiska fältet, som sedan sträcker sig ut mot univer-
sum. Vi ser universum som ett stort fältsystem, där det kring
varje planet uppstår en individuell bubbla i kontakt med det
stora fältet (en egenskap som finns i atmosfären—rymden).

Välkommen att föija med oss på en rundvandring i atmosfär-
ens labyrinter. I en atmosfär som inte enbart består av ca 21
% syre, ca 78 % kväve och ca 1 % ädelgaser, utan ett välor-
ganiserat, komplext magnetiskt system som dessutom har en
tidsdimension inbyggd.

Författare: Bengt Gusfafsson
Fotograf: Eva Finder

Medverkande med tester, råd, synpunkter och utformning:
Ulla-Britt Gustafsson, Ulf och Anna-Carin Gustafsson, Ann
Gustafsson, Erland Svensson, Eva och Thomas Flobrandt,
Åsa Gustafsson, Werner och Gerd Törnblom.

Förord
Med denna bok vill vi visa Er runt i atmosfärens labyrinter,
den atmosfär som de flesta fysiker anser bestå av kaos, men
där vi funnit ett fältsystem överensstämmande med fälten kring
en permanentmagnet, Bengans fältsystem, och ingåcnde i det
jordmagnetiska fältet. Ett system som påminner om det som
Aristoteles kallade eter och som han ansåg höll ihop allt i
universum och var genomskinligt. Ett system som i allra hög-
sta grad påverkar människan och enligt våra studier bör ingå
i fysiologin.

Vår forskning visar på att fälten är mycket komplexa och
därför är inte beskrivningen fullständig, men ger en god bild
av hur systemet är uppbyggt. Vi har också funnit något som
forskarna benämner supersträngar, dessa sammanfogade
centra av barriärerna i Bengans fältsystem.

Boken är, förutom en redovisning av forskningsresultaten, en
beskrivning av hur man med hjälp av pekare och pendel, kan

upptäcka och skydda sig mot aggressiva störzoner, ”lågtryck”,
men också ett försök att fästa den skeptiska, vetenskapliga
världens uppmärksamhet på atmosfärens komplexitet, ett
område som väntar på att utforskas ytterligare, och där vi ser
många nya landvinningar inom bl a det tekniska området och
inom hälsovården.

Vi ser också stora möjligheter till innovationer t ex att skapa
energiutvinning ur det jordmagnetiska fältet, begränsning av
energiförluster i atmosfären, en minskning av störzoner vilka
skadar kroppen. Det fältsystem i kroppen vi funnit ger en helt
ny syn på kroppens funktioner. Styr detta fältsystem kanske
också kroppens jonflöde, dess biologiska klocka o s v? Här
synes många forskningstillfällen yppa sig, vilka bör ge bl a en
klarare bild av atmosfärens uppbyggnad med dess komplexa
pulserande fält, jonproduktion m m, vilket i sin tur ger nya
möjligheter att förstå livet.

I samband med undersökning av magnetism i kroppen och i
växtriket har vi registrerat en unik enpolig magnetism, som
enligt den tekniska litteraturen diskuterats i den vetenskapliga
världen, men trots talrika försök att upptäcka en dylik, så har
den inte kunnat verifieras.

När vi 1992 fann ett mönster, spolar i kroppen, och som fanns
mellan varje led i handen, så var det säkert något nytt inom
forskningsvärlden.

BENGANS    FÄLTSYSTEM

Här visar mätresultaten entydigt på en enpolig magnetism. Vi
har senare fått verifierat av en känd biolog, att mätresultaten
i princip är riktiga, för även han har kommit fram till en enpolig
magnetism med en annan metod.

Detta styrker oss i vår fortsatta forskning, som pekar på att
det jordmagnetiska fältet är ett av naturen organiserat grund-
läggande system på vår jord för uppbyggnad av livet. Ett sys-
tem där luftjonerna och olika pulserande frekvenser ”klum-
par ihop sig” i tre grundläggande fälttyper— positiva, nega-
tiva och neutrala — där dessa fält har olika frekvensområden
ingående i atmosfärens fältsystem. Dessa krafter som styr fält-
uppbyggnaden, antar vi vara desamma som i luft skapar
såpbubblans form, hos glasblåsaren formar en sfär och i rym-
den bildar planetsystem.

Då vi fått bekräftelse på att de registrerade spolarna i krop-
pen i princip stämmer och att övriga mätningar i bl a Ben-
gans fältsystem är registrerade på samma sätt, så pekar allt
på att mätresultaten är riktiga och borde innebära en mindre
revolution inom forskningsvärlden.



Sid  7

ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27SLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTAN

Vi har alltså på jorden ett gemensamt fältsystem. Något
som många accepterar och tror på men ingen kunnat bevisa.

Beträffande verifikationen av flertalet av mätresultaten, så
finns nu dessa samlade på ca 50 tavlor. Dessa har målats av
författaren och är signerade BeG, vilket står för Bengt Gus-
tafsson. Dessa unika mätresultat framställda som tavlor och
målade på målarduk med oljefärg, visar tydligt hur det finns
en egenskap i atmosfären att bilda fält, som uppträder kring
vatten, metaller, växter, svampar, frukter, etc. T ex visas hur
fälten kring äpple och päron, men också fältsystemen i och
utanför kroppen, uppträder. Det finns även ett antal tavlor
som visar fältens orientering kring jorden, samt hur fälten tre-
dimensionellt är uppbyggda kring en magnet och hur centrum
av ett Hartmannfält är utformat. En tavla visar fältvariationen
kring samma mängd vatten, snö och is. Några tavlor visar
fältens uppbyggnad i växtriket osv.

Boken är uppbyggd kring en stor del av dessa registrerade
mätresultat. Ett något unikt forskningsarbete, där tanken är
att bilderna, förutom redovisning av forskningen, skall ge en
bra komplettering till texten. Vi hoppas också att boken skall
ge läsaren nya associationer för ytterligare klarläggande av
magnetismens betydelse för livet, hälsan och den tekniska ut-
vecklingen.

BENGANS    FÄLTSYSTEM
Forts.

Tavlorna är framställda så, att ett område avsöks med pendel,
varvid fältlinjer markeras. Färger väljs därefter, så att de på
ett tydligt sätt markerar olika områden i fälten.Vi har utnyttjat
kroppens unika förmåga att skilja mellan dessa fält. Så
småningom hoppas vi kunna ordna en utställning och visa
alla tavlorna, mätresultaten.
När vi 1991 kom att läsa en bok: Jordstrålning. Hälsa och
forntida vetande, och på rekommendation av författaren Dan
Mattsson tillverkade två vinkelpekare och fann, att dessa
registrerade mätresultat vilka kunde upprepas, då blev vi
mycket intresserade. Men att dessa mätningar skulle utvidgas
till forskning i dagens omfattning, kunde vi inte ens drömma
om.

Mycket av mätningarna, förutom i jordstrålningsfälten, kom
att handla om studier av fornminnen. Det är nämligen helt
klart, att våra förfäder sedan flera tusen år tillbaka behärskade
en tillämpning, att med stenar förändra geoaktiva zoner, vilka
var störande i boendemiljön, sjukdomsframkallande. Även
kring rituella platser och vid gravar skapades fältsystem, som
fortfarande tusentals år efter konstruktionen är intakta. Och
detta med att detektera och studera störzoner i boendemiljön,
“lågtryck”, är något som vi ägnat mycket tid åt och som
redovisas längre fram i boken.

Då det visade sig att det fanns en orientering nord-syd i de s k
Hartmannfälten, och separata energifält kunde registreras
förutom i och omkring kroppen också hos växter, stenar,
metaller o s v. Då blev det för oss helt klart, att en omskrivning
av litteraturen i fysik och fysiologi blir nödvändig. Detta
fältsystem som synes täcka in allt som finns i atmosfären, en
unik variant av symbios, som vi i boken benämnt Bengans
fältsystem.

Och tankarna surrar kring ett samband mellan barriärerna
och atomens uppbyggnad med protoner, elektroner och
neutroner, som representerar respektive fält. En figur visar en
typisk barriär i luften, då ett energiflöde i en viss riktning
genom fältet förekommer. Antalet fält som vi registrerat i
Hartmannfälten är 24 stycken, d v s samma antal som
elementarpartiklarna. Och fälten i barriärerna är hela tiden de
samma i antal. Så om det registrerats t ex 6 fält på en sida i en
barriär, så är det alltid motsvarande på nästa sida och i nästa
barriär. Där förekommer inte 5 eller 7 utan hela tiden 6. Är
inte naturen fantastisk när det gäller matematik?

En artikel i Illustrerad vetenskap 6/94 visar en bild tagen
vid synkrotronanläggningen i Grenoble, där atomerna synes
bilda samma fältsystem, som vi funnit. Då ligger det nära till
hands att tro på fältsystemets uppbyggnad från mikrokosmos
till det jordmagnetiska fältet och vidare ut i kosmos.

I Hartmannfälten, som beskrivs längre fram, har vi kunnat
registrera 3 fält med samma uppbyggnad i storlek ca 3 m, 3
dm och 3 cm, vilket styrker teorierna om ett grundläggande
system från mikrokosmos.

Jordstrålning och det jordmagnetiska fältets
orientering

Det var i jordstrålningsfälten som vår forskning startade. Men
vad är nu jordstrålning för något? Ja, det tvistar fortfarande
vetenskapen om. Och en av anledningarna till att området är
eftersatt synes vara, som nämnts tidigare, den franska
akademins utlåtande om ovetenskapliga mätningar, då man
arbetade med slagruta.

Men det var intresset hos detta mystiska, som för några år
sedan väckte vårt intresse. Och nu anser vi oss ha kommit en
god bit på väg mot ett fullständigt klarläggande.
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Definitionen över vad jordstrålningen är saknas, men man vet
att det finns två gitternät, som täcker jordklotet. Ett som är
orienterat norr-söder och öster-väster, det s k Hartmann-fältet,
vilket följer riktningen av jordens magnetfält. I 45° vinkel mot
detta finns ett liknande rutnät benämnt Curryfältet, som skulle
kunna vara ett interferensmönster från Hartmannfälten. Men
detta är ännu inte klarlagt.

En egenskap hos fälten som vi registrerat är, att det kraftigaste
fältet dominerar och styr. Fältens uppbyggnad framgår av
fotobilderna 1 och 2, och har framställts med hjälp av pekare
och pendel över ett pappersunderlag. Först markerades rutnätet
från jordstrålningslinjerna av två Hartmannfält. Sedan
registreras med pendel skikten mellan de olika barriärerna och
dessa markeras med penna. För att styrka dessa mätningar så
mäts skillnader i fältets utbredning utanför en perma-
nentmagnet. Även test med jongenerator placerad i olika fält
styrker mätresultaten. På fotobild 1 visas jorden med ett inritat
jordstrålningsmönster och från detta har ett Hartmannfält
förstorats upp. Fotobild 1 visar även hur centrum bildar samma
spolform och hur vi människor ser ut med våra egna fältsystem.
Det som förvånade oss vid mätningen var bredden på de
neutrala fälten, som vid tidigare mätningar på barriärer varit
mycket tunna, men nu visade sig hålla ungefär samma bredd

BENGANS    FÄLTSYSTEM
Forts.

som övriga fält.

Då vi studerat jordklotet med det jordmagnetiska fältet, så
registeras en frapperande överensstämmelse med fältet kring
oss människor, auran. Om auran återkommer vi längre fram i
boken. Den linje som går från jordklotet markerar det rutnät,

Hartmann och Curryfält, som finns registrerat runt jorden.
Linjen går till ett Hartmannfält, vilket uppvisar 12 fält
på vardera sidan av en mittlinje.
Storleken på de barriärer som vi funnit i de s k Hartmannfälten
är, 2 st fält som samverkar och bildar ett rutnät på ca 3x3
meter. Det bildar då spolform med ett centrum på ca 2,5 dm,
som också har samma utformning. När vi så med hjälp av
aluminiumfolie lyckas förstora upp detta centrum på ca 2
cm och även detta har samma konstruktion, ja då infinner sig
känslan av att ha avslöjat naturen på en av dess stora hemlig-
heter. Vad vi registrerat är, att med en faktor på 12, förstorar
naturen hela tiden fältsystemen.

I förlängningen av de uppmätta resultaten hamnar man i mik-
rokosmos. Och då det uppenbarade sig motsvarande fältlinjer
på ett foto taget vid ESRF anläggningen i Grenoble. Fotot
visade atomgrupperingar. Ja, då styrker det hypotesen om, att
naturens fältsystem sträcker sig från mikrokosmos ut i kos-
mos.

I fotobild 2 visas ett mera detaljrikt centrum av ett Hart-
mannfält. Mätningen har gått till så att skrivbordet placera-
des över ett Hartmanncentrum och området som registrerats
är ca 75x75 cm.Vi ser hur de inre, tunna fälten anpassar sig
till de yttre svängda formerna och hur mindre spolar kunnat
registeras i spåren (se spolarna i de yttre fälten). Även här
framgår det tydligt, hur den fantastiska naturen räknar antal
spolar och skapar symmetri.
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Förutom de tidigare erhållna mätresultaten, som visar på olika
frekvenser i olika fält och att naturen har en alldeles fantas-
tisk förmåga, när det gäller att täcka in ett område. Fälten får
mycket aerodynamiska former och som synes, så visade sig
centrum delas i 12 fält, ”tårtbitar”.

Men finns det någon förklaring till dessa gitternät, som täcker
hela jordklotet. Vår hypotes är att samma lagar gäller hela
jordklotet som kring mindre enheter i Bengans fältsystem.
Experiment med saltvatten visar på en delning med 12
”tårtbitar”. Det är samma som erhölls vid mätningar av cen-
trum i Hartmannfälten. Två Hartmannfält bildar således ett
gemensamt fält, så om vi delar jorden i 6 klyftor och vidare
varje klyfta i 6 delar, så hamnar man efter 9 delningar på en
bredd av 4 m vid ekatorn, ett värde som kan vara rimligt. Så
vår hypotes att den egenskapen i atmosfären, som gäller Ben-
gans fältsystem också är lösningen av Hartmannfältens upp-
komst.

För oss som kommit atmosfären nära i dessa fältsystem, om
man kan uttrycka sig på det viset, så visar naturen upp en
alldeles fantastisk balans och skönhet. En skönhet som åter-
finnes i bl.a. växtriket, vilket gör att man här ser ett samband,
där fältsystemen är med och styr växtligheten. Vi anser oss
funnit en orientering i jordens magnetfält, som styr livet på
jorden.

BENGANS    FÄLTSYSTEM
Forts.

Red. anm: På grund av vad ordföranden skriver på sidan 4  tillåter
jag mig att göra ett hopp i Bengts häfte fram till där han beskriver
fältsystemet kring vatten.

Ett liknande samband synes finnas med jordstrålnings-
korridorerna i 8 riktningar. I det yttre resonansskiktet har vi
registrerat 4 barriärer. Multplicerar vi så antalet barriärer med
fält erhålles 156. En siffra som återkommer vid flera mät-
ningar och tydligen finns med i naturens beräkningssystem.

Fält kring 10 cl H2O ~ NaCI
NaC1 i vattnet gör att antalet barriärer ökar från 8 till 12+2
barriärer i yttre resonansskiktet (fotobild 29 ). Fältet totalt är

inte så runt som föregående,
utan det har en markant
dragning mot norr. Vår
tolkning av detta är, att den
mindre mängden vatten ger
ett fält, som är så svagt, att
det dras med av det jord-
magnetiska fältets rörelse
mot norr. Gör vi samma
matematiska beräkning
som med rent vatten, så vi-
sar det sig att siffran 156

14. Fältsystem kring vatten
Fält kring 20 cl H2O

Vid studie av
fotobild 28 fram-
går det tydligt hur
det i barriererna
bildas 8 fält, an-
talet barriärer är
8, vilket våra stu-
dier pekar på, är
grundutförandet
och vi anar här ett
samband med
elektronskalen,
vilka har 8 elek-
troner i fulla skal
1 och 2.

Bild 28

Bild 29

Bild 30

t. v.     vatten i fly-
           tande form

mitten     snö

t. h.         is

Fortsättningen följer i nästa nr

återkommer, när det gäller
antalet fält. Saltets egen-
skap förändrar på ett mar-

kant sätt fältets uppbyggnad. Naturen är väl fantastisk!

Det har vid studier också visat sig att fältsystemet har
olika utbredning beroende på vilken fas vattnet har, fly-
tande, snö eller is. Se fotobild 30.
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MINNS DU FARMO
Tack Nerikes Allehanda  som låter

Måndagen den 2 se

Barnschampon ir
Mormors present ”sved jättemycket” t



Sid  11

ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27SLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTAN

MORSUPPROPET ?
låter oss vanliga människor förstå !
n 2 september 2002

n irriterande giftig
t” trots att  reklamen lovade motsatsen
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Kult - och kraftplatser.
Något av det mest fascinerande och spännande man kan

göra i slagrutesammanhang är att undersöka forntida kult-
och kraftplatser. På dessa platser finner man alltid märkliga
formationer i form av olika typer av strålning. Det tycks även
vara så att man i forntiden tog hänsyn till de typer av energi-
mönster som vi idag givit kända namn, t ex Curry -
Hartmannlinjer. Vad dessa stenformationer en gång i tiden
använts till är mycket svårt att svara på. Det ligger sannerli-
gen en mening bakom dessa. Det är enfaldigt att tro att män-
niskan i forna tider var så pass vidskeplig att hon drog runt
med tonvis av sten endast för att tillfredställa sådana behov.
Bakom dessa byggnationer ligger tänkande. Säkerligen är
saken den att dessa formationer utnyttjades i magiska syften,
men på vissa platser på jorden kan man tänka sig att än högre
syften ligger bakom dessa många gånger magnifika konstruk-
tioner. Många stensättningar är så pass gigantiska att de sna-
rare verkar ha uppförts av jättar. Andra visar på astrono-
miska kunskaper. Och med
tanke på att människan då
inte ägde avancerad tekno-
logi, så blir förklaringarna
mycket svåra att finna. Men
finns där kanske andra
kunskapskällor än fysisk ve-
tenskap? Ja, så verkar vara
fallet då vi vänder oss till det
esoteriska lärosystemet. Där
finner vi logiska förkla-
ringar på livets hemligheter,
även om de större delarna av
mysterierna hålls hemliga
för allmänheten.

I flera stensättningar (t ex domarringar) har man funnit
rester efter döda människor, men långt ifrån alla liknande
ringar tjänar som gravar. Begravning har i alla tider varit
något mycket heligt och iscensatts med ceremonier och ritua-
ler av olika slag. Det finns i regel två typer av begravning:
jordfästelse och kremering. Jordfästelse i ordets rätta bemär-
kelse betyder att man binder den dödes fysiska kropp samt
den astrala dubbletten vid jorden. Kremering innebär en snab-
bare upplösning av den dödes fysiska och astrala livsatomer,
vilka mycket raskare återvänder till sina respektive naturriken.
För människan är en sammansatt organism av flera olika ele-
ment så att säga.

De stora högar, rösen, gånggrifter och andra typer av mo-
numentala gravar skulle kunna fylla samma funktion som
Egyptiernas sätt att bevara sina döda. I en del forntida mys-
tiska skolor var man av den uppfattningen att den döde skulle

isoleras. Vilket betyder att dennes livsatomer eller element
inte skulle beblandas med den övriga världens varelser och
väsen. Egypterna trodde på reinkarnation och vid denna tid
fanns esoteriska mysterieskolor för de invigda. Dock tycks
det råda avvikelser från det esoteriska lärosystemet ifråga
om hur man bör behandla de döda. De stora egyptiska kung-
arna balsamerades (i magiska ritualer) och deras organisms
beståndsdelar fängslades sålunda. Nedbrytningsprocessen av
människans fysiska och astrala element kom därigenom att
försenas. Tanken bakom denna process var att när den döde
kungen senare skulle återvända till jorden, skulle hans livs-
atomer återvända till honom, obesudlade av den omgivande
världens påverkan. I och med att människan är sammansatt
så tillhör flera av hennes väsenselement olika naturriken till
vilka dessa återvänder då människan dör. Det verkar som om
egypterna ville förhindra detta genom balsamering och att
stänga in liken i jättelika monument - pyramiderna.

(Pyramidernas historia och
ursprungliga funktion är
omtvistad, men kan kanske
komma att tas upp vid se-
nare tillfälle). Följderna blir
att den dödes färd in i det
sublima efterdöden-
tillståndet - viloperioden
fördröjs, vilket betyder att
egot på detta sätt binds i den
astrala världen och blir där-
med lidande.

För att återgå till den
forntida nordiska männis-
kan så fanns även här mys-
terieskolor. Under vissa

tidsepoker förekom kremering av de dödas återstoder. Detta
kan visa på kunskap om esoteriska hemligheter. Gravarna
innehöll också rikedomar av allehanda slag som den döde
skulle ha med sig i livet efter detta. Detta var ofta personlig
egendom och var så att säga präglad av den döde och ägde
dennes ”fingeravtryck”, i huvudsak på det astrala planet. En
tanke är att dessa egendomar följde med den avlidne av na-
turliga skäl, för dennes ”avtryck” fick inte komma att spridas
bland de levande.

Flera kraftplatser är inte gravar utan helt andra formatio-
ner. Vad dessa varit till för är mycket svårare att få klarhet i.
Vanligen finner man b l a cirkelformade stenformationer i
närheten av b l a gravplatser. Om vi än en gång fördjupar oss
en smula i frågan och vänder oss till esoteriska källor, så kan
vi där få reda på att det under olika tider på året genomförs s
k initiationer. Dessa invigningar i de djupa mysterierna till-
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Fredrik Andrén

faller en mycket liten del av mänskligheten, men äger då som
nu rum under vissa speciella tider. Vi skall inte fördjupa oss i
initiationernas mysterier, för de är svåra att förstå. Men en
initiations syfte är att lärjungen skall bli ett med sitt sanna
väsen. Denne skall på de djupaste plan komma att förstå b l a
dödens mysterier och på flera vis se igenom illusionens slöjor.
Jag menar att flera av dessa stenformationer skulle kunna
vara initiationstempel, Stonehenge i England är ett ypperligt
exempel på detta, som dessutom är orienterad efter b l a
vintersolståndet som är en av de största tiderna för initiatio-
ner. Astronomi - astrologi, då menar jag den esoteriska astro-
nomin - astrologin, och initiation är mycket djupt samman-
kopplade.

Som slagrutegångare kan man få mycket avvikande slag-
ruteresultat vid kult- och kraftplatser och detta har naturligt-
vis sin anledning. Kan flera av stensättningarna vara i stil
med någon slags avstörning? Eller rent av förstärkningar?
Min åsikt är i alla fall den att forntidens människor visste vad
de gjorde. Kunskap om livets inre var större hos vissa indivi-
der. Idag går mycket av den esoteriska kunskapen förlorad i
materialismens tecken. Okunskap råder bland folket och alla
lösningar på livsviktiga frågor blir mer och mer kortsiktiga.
Ändå kan man se att intresset för andra vetenskaper vidgar
sig. Detta är naturligt, det är motpolernas spel.

Skalen

Det finns så mycket ondska
på vår Jord.
Varför har så många
skaffat sig så hårda skal?
De vill se egen vinning
på andras bekostnad
vill ha makt, rikedom och ära.

Jag ber Er, tag bort Era skal,
tag fram Er innersta kärna.
Det fordras mycket jobb,
att skala av Er allt.

Börja visa hänsyn
ett leende, till en människa
Du möter, ett vänligt ord
en hjälpande hand.

Då har Du släppt några skal,
 jobba vidare,
 det går lättare och lättare.
Till sist har Du funnit
Ditt innersta jag;
vem Du är, och vart Du går.
Då vet du att bara kärleken rår.

Olga Westlund

På tPå tPå tPå tPå tal om val om val om val om val om var blixten brukar blixten brukar blixten brukar blixten brukar blixten brukar slå ned!ar slå ned!ar slå ned!ar slå ned!ar slå ned!

Ur:  Svenska folksägner   Bengt af Klintberg

”Ta  unna  tvestjärta!”
En annan gång berättar far, att hans mor, min farmor vill
säga, satt och sydde lakan utanför stugan. Och hon hade saxa
och sydona hos sig förstås. Det börja å sticka upp åskmoln,
och åska mullra lite grann också. Då kom det en gumma på
vägen. Hon såg ut som en vanlig människa, men när hon kom
fram te farmor, så skrek hon:
              ”Ta unna tvestjärta, ta unna tvestjärta!”
Det var saxa hon mena förstås, för si det var stål det. Men
farmor hon lät allt saxa ligga, så käringa kunde inte komma
in. Och rätt vad det var, så kom det en blixt, och åska slog ner.
Och käringa hon försvann precis, det blev inte annat än lite
slem kvar på vägen ätter´na.
Si, det är ju så att åska slår ihjäl sånt där otyg. Vår Herre har
åska till sitt vapen mot Satans anhang.

Östergötland,  Tjällmo  1912
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Mitt intresse för slagrutan kom en dag då min son Mi-
kael talade om att han skulle på ett möte med slagrute-
folk till Gillersklack, som ligger vid en skidanläggning
mellan Basttjärn och Kopparberg.

Jag frågade Mikael om han var intresserad av att leta
vatten med slagruta? Svaret jag fick var att det inte bara
är att leta vatten med slagruta utan även finna skadlig
energi.

Eftersom han var medlem i slagruteförbundet fick han
förbundets tidning som gavs ut två gånger per år. När
han visade mig tidningen såg jag att den innehöll många
olika energier som man kunde söka med slagruta och
pekare. Därfor anmälde jag mig till nästa möte som skulle
hållas i Siljansnäs, och fick där lära mig mycket nytt om
slagrutan.

Det är cirka tio år sedan som jag började. En vanlig dag
för mig med slagruta och pekare är mycket varierande.
Har deltagit vid olika mässor och tillställningar runt om
i Västerbergslagen t.ex. Vesmans Dag, Grangärdeveckan
och Hambomöljan i Söderbärke. Har även anordnat cirk-
lar i ”Hur man använder slagruta och pekare”. Har haft
ansvaret för höstmöten i förbundets regi på olika platser
i länet. Därför: har jag blivit bekant med mycket folk
som vill att jag ska leta vatten dvs. brunn till dom.

EN VANLIG DAG MED PEKAREN
det ”spökar”, finns andar i deras bostad. När vi kommer
dit kan Egon förnimma dessa andar, och jag känner den
eller dem med pekaren. Då ber vi dom att ”gå ut i ljuset”
vilket dom då gör och det blir lugnt i bostaden.

Det går också att lokalisera gamla grunder på bostäder
som funnits för flera hundra år sedan, även borttappade
saker har hittats.

Det mest konstiga var när en person talade om att han
lagt ner 350 meter slang för jordvärme på sin åker. Men
oturligt nog så hade han fått en läcka på slangen och 50
liter frostskydd hade runnit ut ur systemet. Då sade jag
att jag skulle komma dit dagen efter och prova med slag-
rutan och försöka lokalisera läckan. När jag kom dit da-
gen efter tog jag fram min pekare (en svetstråd bockad i
vinkel) och frågade var läckan var, fick då en riktning
och räknade till 50 meter, vi tog då grävaren och grävde
några meter utan resultat. Vi flyttade oss till några andra
ställen utan att lyckas finna läckan. Någon föreslog då
att fortsätta där jag föreslog tidigare och då hittade vi
läckan, som lagades.

Men dagen efter ringde gårdsägaren och talade om att
det var ytterligare en läcka. Jag kom dit och tog ut en
riktning och 55 meter, grävaren kom och grävde på an-
visad plats och påträffade läckan till allas belåtenhet. Jag
hade aldrig provat detta tidigare och blev glatt överras-
kad över resultatet. Därför kunde det konstateras att slag-
rutan och pekaren är bra instrument till det mesta.

Jag har en slagruteman till hjälp som heter Egon Petters-
son hitflyttad från Stockholm för fyra år sedan, han fyl-
ler 80 år i juni 2002 och har sysslat med slagruta och
ockulta saker i 50 år. En pigg yngling som vandrat på
svenska stigar i många år.
Många som vet vad vi sysslar med vill ofta att vi skall
avstöra deras bostad för att de sover dåligt eller mår
dåligt. De vill att vi ska leta reda på en bättre sängplats.
Men det brukar ofta hjälpa att jag ”ber att det ska bli
balans i huset”. Ni som läser detta kanske tvivlar på rik-
tigheten i detta. Det finns också personer som tycker att

För flera hundra ar sedan användes slagrutan när man
byggde sitt hus för att undvika skadliga energier i huset
för att de som bodde där inte skulle dra på sig sjukdo-
mar.

Helge Hedblom
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INDIKERARE
Var står vi i den frågan idag?

Sedan vi har startat vår hemsida har vi också fått flera
förfrågningar om vi (någon inom Svenska Slagrute-
förbundet) kan hjälpa till med att taga reda på om man
sover på ett Curry-kors eller möjligtvis på ett Hartmann-
kors eftersom man sover så dåligt.
Det är inte så ofta man vet så mycket mer och därför
frågar man för det mesta inte efter t. ex. vattenådror,
sprickzoner eller andra skadliga störzoner.

Då det existerade en ”indikerarlista” åtog jag mig att
genom förfrågning i vår tidning få tag på fler medlem-
mar som kunde tänka sig vara beredda att ställa upp när
en sådan förfrågan dyker upp.
På det viset hade vi i slutet av 2001 ca. 45 medlemmar
på vår lista.

Förfrågningarna har mer och mer ändrat karaktär utö-
ver vad som nämnts ovan. Det rör sig inte enbart om
sömnlöshet längre utan även om en rad andra
störningar, som t.ex. spöken, besökare, distans-
indikering, etc.
Detta ledde till att jag gick ut med en förfrågan
till alla våra indikerare för att få reda på vad man
med säkerhet kunde tänka sig att utföra för upp-
drag.
Meningen var att vi skulle veta vad var och en
kunde utföra – för att på det viset snabbast kunna
få rätt person till rätt plats.
Därvid använde jag i stort sätt alla uttryck / be-
nämningar på störningar som jag hade hört talas
om under mina år som medlem. Men ack vilka
påpekanden jag fick när det gäller allt som jag
hade glömt och samtidigt varför jag hade tagit
med så mycket som man inte kände till !
Dessutom tycks många som hade fått mitt brev
ha missuppfattat vad det var frågan om – många
trodde tydligen att man måste kunna allt som
stod på min lista.
Resultatet blev att idag finns det ca. 25 personer kvar på
vår lista.

Efter en diskussion inom styrelsen beslutades därför att
vi skulle försöka samla indikerarna till en diskussion för
att komma fram till vad vi som förbund kan tänka oss att
stå för.
Av de ovan nämnda 25 har 12 sagt att dom är beredda
och har möjlighet att på egen bekostnad komma till denna
träff, som skall ske den 9. och 10. November på
Karlskoga Folkhögskola i Karlskoga.

Vad skall vi nu diskutera under dessa timmar vi träffas??
Kanske följande??
• Skall vi överhuvudtaget ställa upp som förbund för

att hjälpa personer?
• Till vilka förmedlar vi kontakten?
• Vad skall vi i så fall befatta oss med?
• Hur skall en redovisning ske?
• Att ”indikera” är en sak. Vilka åtgärder kan rekom-

menderas?
• Kan man ”avstöra” – hur gör man?
• Vad får det kosta?
• Vilka ”garantier” åtar vi oss?
• Hur kan förbundet stödja den verksamheten?
Det finns säkert åtskilligt mer att ta upp.

Som du ser är det inte så enkelt att ge ett svar på alla
dessa frågor och jag har en viss förståelse för att många
tycker - vad komplicerat det börjar bli.

Men expertisen borde ju finnas hos våra föreningsmed-
lemmar. Däremot är jag övertygad om att vi i fortsätt-
ningen måste satsa på lite mera kunskap och därmed
kanske några specialkurser.

Snälla du som läser detta, fundera lite till och låt oss
veta vad du tycker och skulle vilja ha sagt i detta
ämne. Skicka din åsikt till mig eller ordföranden
innan vi träffas.

Hälsningar
Rolf Heinemann

Vattenåder
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Benker’s  kubsystem eller 10 m nät.
Red.:  Följande artikel hittade jag på Internet. Eftersom man där säger att varken Hartmann-nätet eller Curry-
nätet respektive dessa korspunkter inte är patogent (skadligt) utan att det är Benker-nätets (10 m - nätet)
korspunkter har jag inte kunnat låta bli att höra vad Arne Groth säger om detta. Först dock en liten presenta-
tion av Benker och hans kubsystem.

Anton Benker  föddes 1895. Han upptäckte 1953 att hela jordgloben delas in i tärnings-
liknande kuber med ett avstånd av ca. 10 m. Varje kub är omväxlande positivt och nega-
tivt laddat.
Pluskuben aktiverar, vilket visserligen är välgörande, men som vid för långt uppehåll
(sovplats, arbetsplats) kan ha skadlig inverkan på kroppen - förutsättningen är alltid
närvaron av en störzon.
Minuskuber lungnar ner, vid lång tids uppehåll betyder det dock att energierna minskas
och detta medför problem för olika organ – även här under förutsättning att det dess-
utom finns en störzon inom kubens område.

Här följer artikeln från Internet i en något förkortat
översättning:

I allmänhet talar man, när man talar om jordstrålning, om geopatogena zoner och
menar framförallt vattenådror. Detta var under långa tider också rätt. Förhållandet
har däremot ändrats.
Med början efter världskriget, med utbredningen av betong-konstruktioner, uppstår
en ny faktor skadliga jordstrålar.I hus enligt gammalt byggförfarande fanns inte den
typen av jordstrålning som vi nu tar upp.
Strålningen kommer principiellt underifrån. Av det skälet är bjälklagens utförande
utslagsgivande för genomsläppligheten. Vid den tiden byggdes mellanbjälklagen av
halm och lera. I källaren hade man  ett lerlager eller tegelkross. Det vill säga totalt
rätt poriga material.
Jordmagnetism är inte en diffus, homogen kraft utan tydligt strukturerad. Strukturen
är nästan kvadratiskt.
Första nätet upptäcktes av Dr. Hartmann. Detta nät ( 2 till 2,5 m avstånd ) och
speciell dess korsningar ansågs under lång tid som patogen (skadlig), korspunkterna
t.o.m. som cacerpunkter. Om det vore så skulle det finnas minst 4 cancerpunkter på
en yta av ca. 5 m2, därmed skulle man inte kunna bo på jorden.
Dr. Hartmann, självkritisk som han var, skriver i sin bok att han inte kunde hitta
sjuka personer på alla korsningspunkter.

Lösningen kom med Benker´s upptäckt av ett 10 m nät. 10 m nätet och Hartmann-
nätet täcker sig i det närmaste. Här finns verkligen de dubbelkorsningspunkter som
Hartmann trodde skulle finnas.
Detta betyder att vi var tionde meter hittar en skadlig korsning.

Curry-nätet löper diagonalt mot Hartmann-nätet. Det är inte patogent. Efter lång
tids observation av ett stort antal kolleger existerar dock diagonala störzoner med
ganska stor patogenitet. Dessa har dock alltid kunnat avslöjas som reflexer av 10 m-
nätet. Står det ett metallisk objekt på en 10 m korsning, så reflekterar denna den
skadliga strålningen vågrätt in i rummet.
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Benker’s  kubsystem eller 10 m nät.

Arne Groth´s svar:

Läste om ”Das 10 Meter Gitter” av Benker. Men jag tycker vi
har stor anledning att hålla på att jordstrålningen kommer
underifrån även i betonghus av modernt snitt. Dock har an-
tagligen reflexer ökat från de hårda väggarna som verkar som
speglar. Detta leder till virvelpelare som kan vara mycket starka
i sig och drar med sig annan strålning. Virvelns blandade
”soppa” av frekvenser kan säkert beröra oss illa både psy-
kiskt och fysiskt.

Att porösa, fibriga naturmaterial från växt- och djurriket kan
absorbera jordstrålning och liknande som ligger efter frekvens-
stegen är känt sedan länge.

Men sådana ”spärrskikt” blir småningom fulladdade och släp-
per igenom.

Att rena Curry- och Hartmannkryss inte är så patogena
har vi känt till.

Men det är inblandningar i linjer och kryss som är farliga och
man skall inte ligga på ett rent kryss för vi vet inte när det blir
blandat – det händer ständigt saker i linjerna och så uppstår
en blandning med skadlig verkan.

Man har sedan tusentals år därför undvikit kryssen utan att
utreda om de är farliga för tillfället. Kryssen är bärare av
skadeverkningar ibland, liksom teskeden för dålig medicin.

Någon ”självbetäckning” bland Hartmannlinjerna till något
10-metersnät tror jag inte på – det är Hartmannlinjerna alltför
oregelbundna och ”lokalpatriotiska” för.

Linjer, och rätt många olika linjer förresten, skall definieras
med frekvenser och det måste utredas med steg 14, 22, 30 och
38 om magiska förvrängningar i linjernas normala uppträ-
dande föreligger. Om det normala är t.ex. Hartmannlinjer med
en viss regelbundenhet kan man även tänka sig en ”magisk
uppställning” inom ett område. Resultatet skulle bli mycket
stor regelbundenhet som i så fall även skulle kunna visas vara
magisk.

Jordmagnetiska anomalier som ligger som band och fläckar i
naturen och tekniskt utbildade elektromagnetiska fält kan för-
svåra den patogena verkan från en jordstrålningsblandning i
en punkt.

Men det nya ”10-metersnätet” som i medeltal är 926,5 cm
mellan korspunkterna och uppbyggt av 5 x 5 mjält-
chakrarutor (kanten är 5 x 185,3 cm) och med möjlighet
att fånga upp chakraflöde i alla korspunkter finns. Längs
detta (ganska svaga) grundnät av chakraenergi fanns en
nyuppträdande (sedan 1 juni 2000) frekvens vid steg mi-
nus 2.  På vardera sidan om denna låg frekvenser (med
belladonnaeffekt), skyddande zoner av steg 26 och 50. Man
kunde lätt visa att alltihop hölls samman av magi.
Upp till drygt ett år efter uppträdandet har Curry- och
Hartmann-linjerna varit 50-60% bredare än normalt. Un-
der september, oktober, november 2001 har det gått fram
och åter i dessa breddningar som ofta var uppe i 3 till 4
gånger det normala.
Möjligheten att Curry- eller Hartmannkryss får i sig
patogena verkningar blir härigenom större. En ökande –
”sjuklig” oro och trötthet märktes bland människor. Många
frågar sig ”varför?”

Att utforska och förstå och motverka dessa nya effekter
underlättar vår överlevnad. Det handlar således om en all-
varlig sak och inte om lekar och allmänna lustigheter med
slagrutan.

Arne

Red.:
Mer om vad som har hänt med steg minus 2 sedan Arne
skrev denna artikel hittar du på hans hemsida
arnegroth.has.it
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Råttor  och  människor....

http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,178979,00.html

Mobilsamtal riskfritt för råttor

WASHINGTON. Mobiltelefoner förefaller inte or-
saka cancer - i varje fall inte hos råttor.
  Det visar en amerikansk studie där råttor utsattes
för höga doser av strålning av samma typ som från
mobiltelefoner.
   I studien ingick 480 råttor som utsattes för två olika
slags strålning i fyra timmar om dagen fem dagar i
veckan under två års tid. Forskarna vid den medi-
cinska fakulteten vid Washington University i St.
Louis, Missouri, presenterade sina rön vid ett möte
med Bioelectromagnetic Society i Quebec i Kanada.
  - Vi försökte efterlikna en hög exponering för strål-
ning, som människor kan utsättas för. Vi hittade inga
statistiskt märkbara ökningar av någon tumörtyp
jämfört med kontrollgruppen, sade projektledaren
professor Joseph Roti.
  - Den slutsats jag kan dra av arbetet så här långt är
att den största risken med mobiltelefoner är att prata
medan man kör bil, tillade han.
  Studien är en av många som under de senaste åren
har försökt klarlägga om mobiltelefoner ökar cancer-
risken. Den har bekostats av mobiltelefonindustrin.

TT-AFP

SIEMs kommentar: Detta  måste vara lugnande besked
för alla de oroliga råttor som hört av sig till SIEM.
Samtidigt kan vi rapportera att  forskning visar att kost-
rådgivning och hälsoupplysning inte har  några som
helst positiva effekter för hälsan.  Det visar åtskilliga
djurförsök där man informerat råttor om riskerna med
rökning och hög  kolesterolhalt.  Den grupp råttor  som
fick information rökte  och åt nästan precis lika mycket
ohälsosam mat som den grupp som inte fått någon in-
formation alls.

Samtidigt pekar dock andra djurförsök på - denna gång
på aborrar - att det är ohälsosamt att befinna sig ovan-
för vattenytan mer än några minuter i taget.  Försök på
fåglar visar att man kan överleva  fritt fall på tusentals
meter,  samt bereda  en fullgod spädbarnskost  på mask
och insekter.  Nya sensationella möjligheter öppnar sig
dagligen  genom djurförsök, men ökade forskningsan-
slag krävs naturligtvis om vi ska behålla vår internatio-
nella konkurrenskraft.

Red.:  Jämför gärna SLAGRUTAN Nr. 20 sidan 19, där vi har tagit upp vad vetenskapen säger om möss och
människor samt råttor och mobilen. Följande intressanta artikel fanns på aftonbladets it-sidor som jag erhöll av
”Kloka Gubben” Ulf Brunell.
Även Ulf Brunells svar har bifogats så att det blir klart att fler personer reagerar.
Rolf H.

SIEM = Svenska Institutet för Ekologisk Medicin
             (Kloka gubben)



Sid  19

ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27ÅRG. 21 NR. 27SLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTAN

1. Salix
2. Har pekare
3. Hos armén
4. F.d. gruva
5. Sydost
6. Grundämne
7. Kväde
8. Fritz Ludvig Utberg
9. För idoga
10. Fälla
11. Prefix för gud
12. Enstaka
13. Älva
14. = 0,1 nm
15. Bur-man
16. Detsamma
17. Räddad
18. Rentvättat
19. Tor
20. Far !

21. Idag
22. Upphuggen
23. 20/9.
24. På gamla Nalen
25. Rhode Island
26. I trädgården
27. Gör slagrutegängare
28. Ton tre
29. Energi
30. Stjälkar
31. Kälke
32. Skymf
33. Strontium
34. Oräkneligt
35. Ny information
36. Silver
37. C
38. Utgångsklasserna
39. Fiskdam
40. Torkas

41. Sittplats
42. Be !
43. Röst
44. Ylva Ek
45. Hel
46. Raster Image Processor
47. Hal
48. Växjöförsamling
49. Britt-Marie Olsson
50. Damplagg
51. Halv
52. Sv. Arbetsg. Förening
53. Oftedahl
54. Sjö på dal
55. En musikinstitution
56. Tratt
57. Olle Ek
58. Integrerad krets
59. Ger kaka

KORSORD
Äntligen! Vi har en korsordskonstruktör bland våra medlemmar som under sommarvärmen har suttit och gjort ett
korsord (enbart?) för oss. Hans förslag är att du även kan använda pendeln för att komma fram till rätta lösningen!
Priset för rätta lösningen är en av våra nya tröjor med föreningens märke!! Lösningen skall vara red. tillhanda senast
den 15. nov - vinnare blir den först öppnade rätta lösningen.
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GRÖNSAKSRECEPT
I brist på annat inkommet material till detta nr. av SLAGRUTAN kommer här matrecept, som utlovats.

NÄR  DU SKALL KÖPA FRUKT ELLER GRÖNSAKER, ANVÄND DÅ DIN PEKARE, PENDEL, SLAGRUTA, ENHANDSRUTA ELLER

FINGERKNÄPPNINGAR ELLER VILKET INSTRUMENT DU NU ANVÄNDER FÖR ATT FÅ ETT SYNLIGT SVAR PÅ DET DIN KROPP

KÄNNER SOM SVAR PÅ DIN FRÅGA:
ÄR DET HÄR BRA FÖR MIN HÄLSA ATT ÄTA?

Fårost -
gratinerad
squash

600 g liten spåd squash
500 g tomater

250 g bulgarisk fårost
4 msk olivolja
1 msk oregano
salt
nymald peppar

1.  Skölj och ansa squashen och
     skär den i 1/2 centimeter tjocka
     skivor.

2. Skölj tomaterna, avlägsna
     stjälkfästet och skär dem därefter
     i  ½ centimeter tjocka skivor.

3.  Låt fårosten rinna av något
     och skär den i små tärningar.

4.  Sätt ugnen på 200°C. Smörj en
     ugnssäker form med 1 matsked av oljan.
     Lägg squash- och tomatskivorna som
     taktegel i formen,
     fördela fårosten över och krydda
     med oregano, salt och peppar.
     Droppa till slut över resten av oljan.

5. Sätt in formen på mellersta
     falsen i ugnen och låt den stå
     15-20 minuter tills osten blivit ljust brun.
     Servera gratängen genast med
     baguette och ett lätt rosévin eller rött vin.

Per portion ca 580 kcal / 2 400 k

Små  morotskakor
ca. 35 st

1 dl grahamsmjöl eller skrädmjöl (rostat havremjöl)
1 dl vetemjöl
1 tsk aluminiumfritt bakpulver (finns på hälsokosten)
1/4 tsk havssalt
1 dl havregryn
1 dl hackade, rostade valnötter eller rostade solroskärnor
1/2 - 1 dl russin
2 - 3 rivna morötter
1 dl lönnsirap
1 dl majsolja
1/2 tsk vaniljpulver

Sätt ugnen på 180 grader. Blanda mjölerna, bakpulvret, saltet och
havregrynen. Rör ned nötterna eller kärnorna, russinen och moröt-
terna. Vispa ihop lönnsirap, olja och vaniljpulver. Blanda allt tillsam-
mans väl till en fin smet. Använd en våt sked och droppa smeten på
oljat bakplåtspapper. Tryck till kakorna med fingret och baka dem 10
-12 minuter eller tills de är gyllenbruna. Låt dem svalna ca 2 minuter
innan de skärs loss.


