
NR 542009-2 -  SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET  -

DET HÄNDER NÅGOT MED 
NORDISKT
SLAGRUTEMÖTE HÖGT BLODTRYCK?

SE UPP FÖR

SVENSKA 
SLAGRUTEFÖRBUNDETS

KONVENT I SÄTER
ORBER - VAD ÄR DET?



SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET 
Skummedal 140  
453 92 LYSEKIL
Tel.: 0523 - 66 25 92
Fax: 0523 - 66 25 75  

ORDFÖRANDE
Agne Olausson
Skummedal 140
453 92 Lysekil
Tel. 0523 - 66 25 92
Fax: 0523 - 66 25 75
agne.olausson@slagruta.org

Ivar Sjöberg
Storbyvägen 25
792 96 Vämhus
Tel: 070 -  428 42 42
       0250 - 451 47
ivar.sjoberg@slagruta.org

VICE ORDFÖRANDE

KASSÖR

LEDAMOT   LEDAMOT   

SEKRETERARE REDAKTÖR

Regina Siuvatti 
Brovall 214
776  96  Dala-Husby
Tel: 073- 781 03 36
regina.siuvatti@gmail.com

Paul Holmberg
Vikingagatan 7 C
533 31  Götene
Tel.: 0511-34  00 39
pmh3904@yahoo.com

Ansvarig för medlemsregistret

Anita Elmerfeldt
Furustigen 20
523 32 Ulricehamn
Tel. 0321 – 144  25
anita.elmerfeldt@swipnet.se
 

Materialförvaltare

Rolf Kjellström  
Landsnoravägen 96
192 55 Sollentuna
Tel. 08 – 35 82 10
kjellstrom.rolf@telia.com

SUPPLEANT

LEDAMOT   Webmaster

Göran Gustafsson
Eliselund
533 97 Götene
Tel.  0511 - 533 44
webmaster@slagruta.org

SUPPLEANT

Ulrika Örjas
Gussarvshyttan 37
783 92  St. Skedvi
Tel. 0225- 421 77 
toowitch@hotmail.com

STYRELSEMÖTEN
Nästa möte:
2009 06 27-28
Hör av dig i god tid, så kan vi disku-
tera dina önskemål

Pär Wedin
Drivhusslingan 27
197 36  Bro
Tel: 070 - 738 61 00
paer.wedin@slagruta.org  

2          SLAGRUTAN 2009-2 NR 54

Plusgiro:   472895 - 2
Bankgiro  5879 - 1757

www.slagruta.org



SLAGRUTAN 2009-2 NR 54          3
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För  adressändringar kontakta Anita Elmer-

Redaktörens rader:
Ja, nu sitter jag här med en försenad Slagruta. Det är dags 
att avsluta och skicka till tryckeriet i förrgår och jag tänker: 
var det mycket tankar och idéer men lite verkstad?

Å andra sidan finns ju uttrycket ”Rom byggdes inte på en 
dag” och det känns passande här. Jag hoppas ni har tålamod 
med den här nye redaktören, det var mycket av ”vilja men 
inte kunna” så här med första numret.

Min  förhoppning är att jag ska kunna få fler stående inslag 
från och med nästa nummer. Intervjuer till exempel,  det är 
många intressanta slagrute-män och kvinnor som jag och 
fler med mig vill lära känna närmare och höra mer av.

Tack till Rolf Heinemann för alla läsvärda nummer av 
Slagrutan, jag vill verkligen föra vidare Rolfs intentioner, 
bland annat att det här är läsarnas tidning och inte min - 
jag vill få den så lättläst, intressant och underhållande som 
möjligt. Tack till Agne och alla som på årsmötet valde mig 
till redaktör, jag har ju ändå aldrig kunnat stava till  fritid. 
Fri tid? Fri-tid? Äh...

På återskrivande, önskar er alla en underbar sommar!
Pär 
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Ordföranden tar ordet!

Jag heter Ivar Sjöberg 
och bor inom Mora kommun i en 
kommundel som heter Våmhus. 
Jag är pensionär efter att ha arbetat 
åt världens äldsta bolag, STORA 
KOPPARBERGS BERGSLAGS AB, i 
ca 38 år. Jag har haft en familj med åtta 
barn, fem döttrar och tre söner. 

Jag är utbildad till lantmäteriingenjör 
och skogstekniker. Min praktiktid 
och första anstäl lning var vid 
Lantmäteriverket. Jag har i hela 
mitt liv varit intresserad av naturen 
och dess företeelser. Under min 
uppväxttid och under skolferier deltog 
jag ofta i både farfars och morfars 
jordbruksverksamheter. Jag innehar 
själv en fäbodgård och ett skosskifte 
att ägna ev. övrig tid åt. 

Min känsla för bl.a. naturens energier 
har jag troligen ärvt från min farfars far, 
som var en s.k. ”klok gubbe” i bygden. 
Han dog när jag var ca 2,5 år, men jag 

Jag har dessutom ägnat mycken 
tid åt folklig dans. Jag har varit 
folkdansledare och dansinstruktör i 
folkdans och polskedans, också under 
en 15-årspriod. 

Efter pensioneringen har jag fått 
mera tid åt att tränga lite djupare in i 
de osynliga energiernas värld.
 
Jag anlitas ibland åt att försöka hjälpa 
människor tillrättta, som sover dåligt 
eller som blir störda av spöken eller 
av andeväsen från andra sidan. Ibland 
önskar någon gräva en vattenbrunn 
i fäbodarna och vill veta var det är 
lämpligt att gräva. 

Det är viktigt ,  anser  jag,  a t t 
kommunicera med både andeväsen 
och naturväsen samt besökare från 
andra planeter. Jag utför inga åtgärder 
utan medgivande och hjälp från mina 
guider. Jag fortsätter med att förkovra 
mig inom aktuellt ämnesområde, man 
blir nämligen aldrig fullärd. 

Under min uppväxttid kom jag 
underfund med, att jag på flera sätt var 
lite olika mina skolkamrater. Jag hade 
utomkroppsupplevelser och kände 
mig alltid ha sällskap, fastän jag var 
fysiskt ensam. Detta tystades ned av 
mina föräldrar såsom drömmar och 
fantasier. Därefter höll jag tyst med vad 
jag upplevde, för att inte bli betraktad 
som lite mer ”knäpp” än vanligt.

Jag har på min fritid bl.a. arbetat 
som politiker i Våmhus kommun 
före kommunsammanslagningen och 
därefter i Mora kommun. 

Jag har varit ordförande i både 
Nykterhets- och Byggnadsnämnderna 
i  Våmhus  kommun samt  som 
Socialnämndsordförande i Mora 
kommun åren 1999-2002. 
Därmed avslutade jag min politiska 
bana.
Jag har varit mycket flygintresserad och 
innehaft flygcertifikat för enmotoriga 
plan under en 15-årsperiod.

Årets  konvent  är till ända. Det 
var ett väl fungerande, väl 
organiserat, väl besökt och 

väl genomfört konvent arrangerat av 
Regina,  Ulrika och  Anna. 

Jag skall inte skriva något om konventet  
för det gör någon annan i tidningen.  
Programmet har ju nått alla så det är 
ingen som behöver  fundera på vad 
som pågick men alla som inte var där 
kan ju fundera på hur trevligt vi hade 
som var där. 

Förberedelserna för nästa års 
konvent är i full gång.

Det blir på Flämslätt som ju är  känt 
av alla tidigare deltagare på denna 
sköna plats. 
Har Du önskemål så hör av Dig till 
Anita (se sidan 2) som tillsammans 
med Benny och Birgitta arrangerar 
konventet.

Årsmötet genomfördes som vanligt 
snabbt och behändigt under Lennart 
Malms ledning. Det resulterade i två 
nya styrelsemedlemmar. De presenterar 
sig själva nedan. Pär och Ivar är mycket 
välkomna och de har redan fått jobb att 
utföra. När Du läser detta så har Pär 
gjort denna Slagrutan.

Som vanligt så vill vi ha tips och 
synpunkter från Dig. Hör av Dig och 
ge tips och artiklar till redaktören eller  
någon annan i styrelsen.

Nordiska Slagrutemötet, som skrivs 
om på annan plats i tidningen, är det 
enda som hittills är planerat. Önskar 
Du kurs/möte/utbildning i något i 
Din närhet så hör av Dig till någon i 
styrelsen.
Vi ordnar det mesta men det omöjliga 
tar lite längre tid så ring direkt.

Ha en skön sommar!

Agne Olausson

Ny vice ordförande
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Ny redaktör

Jag heter Pär Wedin och är 
ny redaktör  för tidningen Slagrutan. 
Här kommer en liten presentation av 
mig:

Jag var kanske 10 år när jag och min 
pappa  följde med Farmor ut till land-
stället uppe i Jämtland där pappas bror 
behövde en brunn. Farmor pekade ut 
en trädklyka som skars av och blev till 
en slagruta. Hon gick runt på tomten 
och när hon fick utslag för vatten slog 
klykan så kraftigt att barken vreds av 
Där grävdes sen en brunn som gav vat-
ten. Minnesvärd upplevelse!

Min familj flyttade till en villa hösten 
-92. Min son förändrades markant 
och jag undrade varför han inte kunde 
somna, han såg skuggor och hörde ljud. 
Jag trodde det kunde bero på ovanan 
med det större huset men när vi tit-
tade till honom på kvällarna så dröp 
sängkläderna av svett från denne lilla 
6-åring. Jag tyckte det var märkligt och 
hittar i samma veva en annons hur man 
hittar jordstrålning med slagruta. Jag 
hoppar på kursen och har en mycket 
intressant helg tillsammans med 10 
nybörjare och Arne Groth. (Om jag inte 
minns fel har jag varit medlem i Sv. 
Slagruteförbundet sedan dess, 1993).

Väl hemma igen med nya kunskaper 
konstaterar jag att sonens säng intebara 
ligger på ett Currykors och ett Hart-
mankors, utan dessutom ovanfören 

Snabb rockad, vi byter sängplats 
och rum omedelbart och sen den dagen 
är  han samma glada unge igen, inga 
svettningar och inga ljud eller skuggor.

Mitt yrkesverksamma liv innan jag 
klev över 50-strecket bestod av musik, 
musik och lite musik. Jag har jobbat 
som frilansande musiker på gitarr och 
bas och även komponerat själv.
 
Min mesta tid har jag med titeln för-
säljningschef ägnat åt försäljning och 
marknadsföring av svenska och utländ-
ska artister. Samt ägnat tid åt personlig 
utveckling av mina medarbetare  och 
mig själv. Det är en av mina drivkrafter, 
att ständigt lära mig nya saker. Som 
att göra en tidning till exempel, hur 
många har förmånen att få lära sig hur 
man gör det? 

Efter att ha jobbat för mycket för 
länge så gick år 2000 jag in i väggen. 
Jag vilade upp mig men hittade inte 
gnistan igen utan slutade på skivbo-
laget.

Med lite medial hjälp hittade jag sen  
en bok med gamla shamanska meto-
der, gick en kurs i Holland och hittade 
migsjälv, min glädje för musiken och 
livet. Tyckte shamanska metoderna och 
sättet att jobba, både med sig själv och 
andra, var förträffligt

Vackert, djupverkande och bäst av 
allt var att metoderna möjliggjorde en 

Fortsatte sen som lärare i Holland 
Irland USA och Sverige med att föra 
vidare de kunskaper som en gång 
hjälpte mig. 

En del av utbildningen var resan 
till Peru där jag jobbade med Inka-
ättlingarna från bergen och shamaner i 
Amazonas, blev vän med flera av dessa 
varmhjärtade shamaner vars respekt för 
allas vår Moder Jord är ett föredöme.

Sättet att jobba med energier skiljer 
sig åt men är också väldigt lika i Sve-
rige och Peru.

Det som började med en kurs i jord-
strålning för Arne Groth gjorde att min 
senare kontakt med shamanska meto-
der och energiarbete var välbekant, det 
var som att komma hem! 

Nu håller jag inte längre långa kurser 
utan jobbar runt om i Sverige med att 
hjälpa medmänniskor bli av med sina 
blockeringar eller vad som nu hindrar 
vissa på deras livsväg.
 
Och så kan jag inte låta bli att skapa 
musik med alla möjliga och omöjliga 
instrument. 

Sist men inte minst; jag ser fram emot 
att få forma tidningen Slagrutan så som 
den ser ut i mitt huvud, men jag inser 
nu att det inte är gjort på en kvart.

Varmligen, 

Pär
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Orber - vad är det?
Därom tvistar både de lärde och de 
okunniga.Jag har varit intresserad 
några år och försöker härmed starta 
en diskussion runt ämnet, ni som har 
erfarenheter av orber får gärna höra  av 
er till Slagrutan med synpunkter och 
bildmaterial.

Till höger ett litet citat från Wikipedia, 
detta utmärkta uppslagsverk som ju 
görs av alla tänkbara individer. Som 
vår ordförande Agne påpekade så är 
det viktigt att även vi  är aktiva där och 
skriver våra synpunkter från vår sida av 
verkligheten.

Det finns ett intressant inlägg på 
Wikipedia där någon skakar en dammig 
tröja, tar före och efter-bilder och får 
massor av orber på fotot som tas efter 
skakningen. Så det verkar ju trovärdigt, 
orber är dammpartiklar, punkt slut. 
Eller...?

Vad jag  har upplevt med bla. katter 
blir svårare att så enkelt förklara. Jag 
har sett att mina katter, framförallt 
som kattungar, ibland följer något med 
blicken som är osynligt för mitt öga.
 
Detta något rör sig  inte särskilt fort så 
det skulle ju kunna vara ett dammkorn 
som svävar uppåt och är för litet för att 
uppfattas av mitt öga.

Men en fluga eller insekt rör sig inte 
på det sättet, och mina katter skulle 
ögonblickligen sätta igång en intensiv 
jakt om det var en fluga eller dylikt.  

Wikipedia: Orber är ljusfenomen som 
ibland uppträder på fotografier eller 
film. 

Orber är stora oskärpecirklar som 
uppkommer då partiklar (damm, vat-
tendroppar, insekter etc) hamnar kraf-
tigt ur fokus. För att framträda måste 
de vara mer upplysta än bakgrunden, 
vilket är ett vanligt resultat av att an-
vända blixt i mörka utrymmen.

Tron på att orber är någon form av 
andar är vanlig.

Hämtad från ”http://sv.wikipedia.org/
wiki/Orb_(ljusfenomen)”.

En morgon sitter jag i min soffa och 
har precis påbörjat min meditation, när 
jag känner att katten Zappa som ligger 
bredvid mig reagerar kraftigt. 
När jag tittar upp så har han rest sig 
och fixerar med blicken en punkt ute 
i hallen.
 
Hans blick är fastnaglad på denna 
punkt, jag ser ingenting men anar vad 
det är så jag går upp, tar några steg ut 
i köket och hämtar min kamera. Jag 
kommer tillbaks, sätter mig i soffan och 
tar en bild ut på det till synes tomma 
hallgolvet.

Mycket riktigt, det är en  orb på bil-
den! Ungefär lika stor som en tennis-
boll. Att en insekt eller ett dammkorn 
skulle sväva ovanför, eller stå, på mitt 
hallgolv medan jag hämtar och startar 
min kamera och sätter mig i soffan igen 
är inte särskilt troligt. 

Katten fortsätter att fixera punkten 
från sin plats i soffan, det verkar vara 
en för honom ny gäst i huset och han 
är vaksam, på helspänn. 

Jag tar ytterligare en bild direkt 
efter den första men då är orben borta 
och Zappa lägger sig tillrätta igen och 
somnar om.

Det här har hänt mig flera gånger, 
två gånger har jag fotat det katter 
sett och det har då varit orber som 
uppenbarligen varit nya bekantskaper 
för katterna.

 P.W.

Har Du andra eller 
liknande erfarenheter 
så hör gärna av dig!
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Det finns märkliga fenomen och 
upplevelser som på grund av sin 
gåtfullhet har fått benämningen 
”paranormala” eller ”parapsyko-
logiska”. 
Para betyder vid sidan av, eller 
parallellt.  Med detta menas att 
fenomenen ligger vid sidan av det 
vanliga.
 
Parapsykologi som vetenskap är ganska 
ung, men bedrivs vid flera universitet. 
Man brukar dela in de paranormala 
fenomenen i två huvudkategorier: 

ESP, extra sensory perception (telepati 
och klärvoajans räknas dit) och 
PK, psykokinesi, vilket innebär den 
föregivna förmågan att påverka objekt 
i yttervärlden med enbart tanken eller 
viljan.

Slagrutan är alltså själva visaren, som 
omedvetet styrs av den känslige genom 
av stimuli orsakade handledsrörelser.

Jag har i experimentsyfte isolerat 
handleder, underarmar och även halva
händerna med aluminiumfolie på några 
personer som har den äkta förmågan. 
Det har då visat sig att förmågan 
försvinner. 
Om man sedan gör en liten öppning i 
folien så börjar ett svagt utslag att ge 
sig tillkänna, vars styrka kulminerar 
efter det att folien avlägsnats helt. 

Det ta  kan  tyda  på  a t t  de t  ä r 
nervsystemet i underarmar och 
handleder, som fungerar som ett 
känsligt detektorsystem.

Så vitt jag vet är det ingen som ännu 
löst problemet hur slagrutefenomenet
fungerar, men att det fungerar är det 
ingen tvekan om. 

1987 fick jag idén att det finns s.k. 
PSI-spår, ett slags tankespår, och 
började experimentera utifrån den 
idén. Man kan säga att det rört sig om 
en upptäcktsfärd i en osynlig men icke 
desto mindre reell del av verkligheten.

Samtliga paranormala fenomen 
brukar samlas under den gemensamma 
beteckningen PSI, som är den 23 :e 
bokstaven i det grekiska alfabetet.

T i l l  P S I  b r u k a r  m a n  r ä k n a 
slagrutefenomenet, som hos den breda 
allmänheten är mest känt som ett sätt 
att finna underjordiska vattenådror. 

Den klassiska slagrutan består av en 
Y-formad grenklyka från något smidigt 
trädslag, exempelvis rönn eller sälg. 
Grenklykan hålls på bestämt sätt för 
att utslag skall erhållas. Vid utslag dras 
grenklykans spets nedåt. (Det finns 
dock vissa känsiga personer som får 
utslag både uppåt och nedåt). 

Det måste poängteras att det är lätt 
för en person, som inte har den äkta 
förmågan, att få falska utslag genom 
självsuggestion och okontrollerade 
muskelrörelser i handlederna.

Det rör sig om en känslighet för 
strålning. Den människa som håller i
slagrutan, mottag olika energistimuli 
från omgivningen och överför dessa
till slagrutan, som ger utslag.

Ur Göte 
Anderssons 

inledning till sin
bok PSI-spåret

Från internet kan man ladda 
hem radioprogram i form av ljudfiler. 

Paranormala ämnen 
behandlas på 

Coast to Coast 
http://www.coasttocoastam.
com/ 

och på 

Exploring Unexplained Phenomena 
http://eup.mikes-pc.net/

båda från USAmerika. Kanske finns 
det fler?

Om man sedan lyssnar genom att 
spela upp filerna i datorn kan det vara 
lättare att hänga med om man drar ned 
på farten.

För att göra detta på ett enkelt sätt med 
bibehållen ljudkvalitet och tonläge kan 
man göra så här i Windows Media 
Player:

1. Klicka på ”Visa” i menyraden.

2. Gå till: ”Förbättringar.”

3. Klicka på ”Visa förbättringar.”

Tips från Lars Lagerberg:

Ladda hem radioprogram!
Då uppstår ett behändigt fartreglage 
nere till vänster i Windows Media 
Player. 

I dessa program finns mycket att 
hämta. 

Forskning och iakttagelser inom 
skilda områden presenteras på ett 
klämmigt sätt och lyssnaren får många 
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Ställ In Dig på vattenåder. ”Var kan jag 
finna vatten på denna tomten?” 

Tag dina visare och gå sakta över 
tomten. Utslag! Markera platsen. 

Ställ dig mitt på markeringen och fråga 
åt vilket håll vattenådern går. När Du 
får en riktning så gå i rät vinkel längre 
från platsen tills du får utslag. Markera. 

Gå från andra hållet och se om du 
får utslaget på samma ställen. Sök på 
samma sätt flera vattenådror. Kanske 
korsar flera vattenådror varandra och 
det bör ju vara ett bra ställe för en 
brunn.

Du måste ju också ta reda på mängd, 
kvalitet och djup. 

Ställ Dig på den bra platsen och fatta 
dina sökredskap. 

Ställ frågan ”Hur djupt är det? 1 meter. 
2 meter. 3 meter. 4 meter?”

 Får Du utslag på 2 m men inte på 3 så 
kan du finlira. ”19 decimeter, 20 dm, 
21 dm, 22 dm o.s.v.” tills du får utslag. 
Där har du djupet på första vattenådern. 
Gör likadant för den andra men ställ 
in dig på att det är den andra ådern du 
söker svar för.

Fortsätt. ”Hur mycket vatten per 
timma kan vi få en torr sommar på 
denna plats? 100 liter i timman. 200 
liter i timman” o.s.v. Även här kan du 
”gaffla” in rätt mängd.

Kvaliteten? ”Vilken kvalitet såsom 
dricksvatten för människor har vattnet 
på denna plats på skala 1 – 10 där 10 är 
perfekt?  5? 6? 7? 8?” o.s.v.

Detektering av underjordiska 
vattendrag, Leif Engh, Lunds 
Universitets Naturgeografiska 
Instutition 1983

VATTENLETNING.

BIODLING OCH JORDENERGIER
Samhällsbyggande insekter gillar 
jordenergierna och bygger gärna i 
ett currykryss och använder troligen 
linjerna för navigering. 

Kanske använder även flyttfåglarna 
dessa för sin navigation? Myrorna 
väljer själv bostad och bygger 
sin stack som regel i kryss. Sina 
förflyttningsleder brukar de ofta ha på 
en energilinje. 

Om bina få välja så bygger de sitt 
bo i ett currykryss. Svärmen sätter sig 
gärna i ett currykryss. Men var ställer 
vi biodlare bikuporna? Jo där de gör 
sig som bäst i trädgården eller där de 
är lättast att komma åt och arbeta med, 
men inte alltid där bina vill bo.

Såvitt är känt så påverkas bina av den 
placering de har i förhållanden till 
jordenergierna. Samhällena är starkare 
och honungsskörden blir större om 
man placerar dem med hänsyn till 
jordenergierna. 

Jag har funnit en artikel av Britt-Marie 
och Staffan Tegebäck som visar att 
samhällen som står i ett currykryss 
har gett upp till 45 % större skörd än 
de som stått emellan linjerna. Detta 
försök gällde 13 samhällen så det är 
för lite att dra slutsatser av menär en 
bra indikation. Samhällena bör ställas 
så att en och helst två currylinjer går in 
i flustret. Bina framför allt, men även 
biodlaren, blir lyckligare om kuporna 
står på rätt plats.

http://slagruta.robert.nu/sida18.htm
http://www.slagruta.org/archive.php?menuItemSelected
=ARCHIVE&sort=title

http://www.slagruta.org/archive.php?menuItemSelected=AR
CHIVE&sort=title

Under en del notiser i denna tidning 
finns dels litteraturtips, dels länkar till 
internetsidor. Det är endast en liten del 
av allt som finns i ämnet.

Fler tips på litteratur och länkar på nätet 
finner du här:

LITTERATUR OCH LÄNKAR
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Jordstrålningssällskapet i Stockholm 
(JiS) har nu blivit lokalförening till 
Slagruteförbundet. 

Vi är en förening där medlemmarna 
förväntas vara aktiva och av denna 
anledning är antalet medlemmar 
begränsat så att alla kan vara med att 
mäta. 

Vi har ungefär en sammankomst per 
månad varav de flesta är utomhus. 
Många sammankomster ägnas åt att 
mäta och dokumentera energier kring 
fornlämningar och andra intressanta
platser.

JiS - Jordstrålningssällskapet i Stockholm

De tre senaste aktiviteterna har i 
korthet varit:

Mätning av energier runt en ritad 
trojaborg (inomhus).

Mätningar vid Runsa skepssättning 
samt åtgärdande av
avrättningsplats och vidhängande 
energier.

Mätning av energier vid domarring 
Löttingelund.

Kontaktinformation och annat finns 
på hemsidan, se 

http://jis.adante.se/jis-info.htm

Thord Nilsson är representant för 
Jordstrålningssällskapet i Stockholm 
på denna address, dvs:

Långsjövägen 2B 
135 54 TYRESÖ

 thordn@gmail.com

HAR DU MIGRÄN?
Kolla energierna på din sovplats och 
kanske arbetsplats och andra platser 
där du sitter eller ligger  mycket. 

En currylinje eller en vattenåder kan 
göra att platsen inte är bra för dig. 
Dåliga energier kan ge migrän, cancer, 
depressioner och andra brister i god 

GITTERNÄT
Gitternät kallas de många energinät 
som omger vår jord. Exempel på 
sådana är curry, hartman, peyré m.fl. 

Eftersom varje gitternät består av linjer 
som korsar varandra och varje linje 
har en viss bredd så uppstår fyrkantiga 
rutor av olika storlekar i de olika näten.

Näten detekteras  enklas t  med 
vinkelpekare men det går också med 
en batteriradio. Energierna i näten kan 
vara olika starka på olika plaser, olika 
tider, kan växla riktning och ibland helt 
upphöra för en stund.

Den farliga kombinationen växlande 
magnetsfält och jordstrålning. Leif 

SLAGRUTAN
Sälg, hassel, björk, plast, stål? Det 
spelar ingen roll. Det är bara visaren.
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Vid talarstolen SSF:s ordförande Agne Olausson till 
vänster och Säters  Abbe Ronsten till höger.

Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten öppnar konventet 
och hälsar oss alla varmt och hjärtinnerligt välkomna. Vi får en liten 
historielektion av denna engagerade Säterbo och får bland annat veta 
att Säters innerstad är en av Sveriges mest välbevarade trästäder och 
att delar av den är från 1600-talet.  Att trästaden dessutom  ligger 
väl placerad i nord-sydlig riktning var en för honom ny kunskap 
förmedlad av en av SSF:s medlemmar.

Ordet tas över av Agne Olausson, ordförande i SSF som presenterar 
SSF:s styrelse och hälsar oss alla välkomna till konventet och de 
fina ändamålsenliga lokalerna i Säters Folkets Hus.
 

Svenska Slagruteförbundets konvent 2009 i Säters Folkets Hus

Ulrika Örjas 
Regina Siu-
vatti&Anna 
Munksgaard 
har arrangerat 
och såg till att 
allt gick som 
smort under 
hela konven-
tet.

Introduktion för allmänheten och nybörjarkurs i slagruta på Åsgårdarna   
Ordförande Agne informerar en nyfiken 
öppensinnad skara bestående av både 
rena nybörjare och några som redan 
praktiserar slagruteri för husbehov. 
En inspirerad nybörjare som var up-
penbart nöjd över att hon lyckats få 
utslag var Britt-Marie Enström som 
hoppas kunna finna vatten på sitt land-
ställe. Hon tyckte det var en positiv 
upplevelse och såg ut att vilja komma 
till landstället omedelbart för att testa 
sina nya kunskaper.
En trevlig aktivitet på en vacker plats 
gjorde att  5  personer genast såg till att 
bli nya medlemmer  i SSF.
Hunden Kickan var dock måttligt in-
tresserad, så där små pinnar var inget 
att leka med.

Ett digert kursprogram 
med många och kunniga kursledare 
genomfördes under konventets fyra 
dagar. Slagrutans redaktör ville få en 
glimt av de flesta men var man väl 
inne och börjat lyssna var det svårt 
att slita sig. Första dagens svåra val 
stod mellan kurser i Frekvensmät-
ning, Feng Shui, Pendling och kart-
pendling,
Healing, Naturväsen, Inter-dimensio-
nella resor och Mindfulness.
Genomgående var stämningen ge-

På bilden till vänster pågår frekvensmätning. Det är Thord 
Nilsson som håller kursen och under redaktörens besök 
var det en djupt koncentrerad samling deltagare som hade 
praktiska övningar. Bilden nedan visar Rolf Kjellström 
som undervisar i konsten att kartpendla.

Agne tackar  Rolf Heinemann och Anita Elmerfeldt för 
deras mångåriga engagemang och personliga bidrag 
till SSF och de hedras med ett Hedersmedlemskap.
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Aninia Stjärnstråle menar att det är 
viktigt att frigöra  kvalitéer vi hade  
när vi var små och sen tappat på 

vägen. Det kan vara spontanitet kreativitet 
fantasi tillit livsglädje etc, barn har massor 
med saker som vi vuxna tyvärr förlorat  
nånstans på vägen. 
För Aninias del är det oerhört viktigt att 
vi integrerar det inre barnet igen, där finns 
också kontakten med den andliga världen 
som vi hade från början.

”Jag efterlyste en inre 
förändring där människor 
bestämmer sig för att vilja 
förändras, att vilja helas 
och ta  ansvar  för helan-
det själv”.

Svenska Slagruteförbundets konvent 2009 i Säters Folkets Hus

Interdimensionella resor ”Det finns ingenting vi inte har till-
gång till, det enda som hindrar oss är 
våra föreställningar!”

Mira Mård håller kursen Runornas Läkande Kraft 
och börjar med att se till så alla deltagare är fullstän 
digt närvarande här och nu, ber oss lämna den yttre värl-

den utanför. Sedan ber hon oss fokusera och kalla in förfäder och 
förfäders andar till att möta oss här i detta rum, mellan tid och rum. 
Vi ber alla goda krafter från Norr Öst Syd och Väst att komma till 
oss, från Ovan och från Nedan att förena sig med oss. Mira inleder 
sedan dagen med en fundering: 

”Ödets vingar slår i vinden, vinden är våra liv. Vad är då liv och 
hur mycket makt har vi? Dom tre Nornorna väver vår väv, som 
är en del av en större väv, kanske bara en tråd, men utan svenska 
tråden brister väven, vad händer då med  helheten, den stora vä-
ven - universum?” 

Runorna symboliserar kosmos, vår  helhet. Samtidigt som dom verkar 
på ett högre plan så är dom väldigt väl förankrade i oss människor. 
Och det senare verkar gälla även Mira, väl förankrad här och nu.Deltagare ger och får behandling under Miras vakande 

Egon Pettersson har en healing-kurs. Egon har ju praktiserat 
healing under lång tid och delar här med sig av sina kunskaper. 
Härligt att se den alltid lika positive Egon som aldrig är sen 
att plocka fram något roligt minne från sitt långa liv. 

Pia Pedersen håller kurs i 
Kinesiologi.
Kan vi använda kroppen som 
lögndetektor? På bilden utför 
Pia ett muskeltest, kan krop-
pen berätta vad den behöver?

Ma r i n a  F e l d t 
b redv id  s ina 
A u r a - S o m a 

flaskor. Varje färg har sin 
egen unika frekvens. Med 
hjälp av färgerna väcker 
vi våra slumrande krafter. 
Aura-Soma är en färgterapi 
som består av tvåfärgade 
oljor/extrakt som finns 
naturligt i vår natur och i 
solens ljus.

Lennart Larsson höll ett initierat och 
tankeväckande föredrag om fenomenet Sä-
descirklar. Lennart arrangerar även resor 
och utforskar dessa  på plats. Vad som är 
slående är ju storleken och precisionen hos 
en del av dessa formationer, man kan inte 
annat än imponeras! En tibetansk Lamas 
tolkning är att dom är skapade av vårt eget 
kollektiva medvetande. ”These symbols 
are a display of our  mind, nothing 
more - nothing less!” 
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Svenska Slagruteförbundets konvent 2009 i Säter

Gun var ute och gick i Säter och fick syn på den 
här vägen. Hon hälsar att det var skönt att äntligen få veta var 
den liggar någonstans, och redaktören nickar instämmande. 
Som man har letat...

Många duktiga föredragshållare fick 
vi ta del av under konventets 4 dagar, 
det finns tyvärr inte tid att ta upp alla 
i Slagrutan den här gången. Kanske 
blir det i kommande nummer och lite 
mer utförligt.

Åke Pihlgren höll föredrag som kan 
ta upp en hel Slagruta så honom vill 
redaktören tala mer med. 

Eva Svensson likaså, hon talade om 
tankes kraft och Slagrutan återkommer 
till den och till Eva.

Naturväsenkurs med Eva Jenny och 
Per-Uno gjorde också starkt intryck 
på många.

Läs hela ”intryck från konvent” och 
naturväsen av Dorothea på sidan 18.

Ulla Kleberg har workshop Essential motion Birger och Lennart bland  allmänheten

Förre sekreteraren Maud Strömbergson avtackas

Erik  Lennart och Paul på SSF:s årsmöte  

Matsalen i Folkets Hus

Fråga uppstår då genast: Är den manipulerad? 
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nya prover och nu var trycktalet 
155/80.

Currykryss har dålig inverkan på 
den mänskliga kroppen.Jag har fort-
farande högt blodtryck men inte alls 
så högt som vid första provtagningen. 
Jag äter nu tre olika mediciner för att 
få ner trycket ytterligare.

Olov G Nilsson
Karlstad.

Högt blodtryck i Currykryss!
Jag läste i en av mina ”biblar” 
om jordstrålning. Har man högt 
blod-tryck skulle man se upp för 
currykryss! 

Jag är en sådan person och blev kallad 
till vårdcentralen för att få trycket 
kontrollerat. Sjuksköterskan Maria 
visste en del om den energi som finns. 
Hon tog prov med sina instrument och 
det var alldeles för högt, 170/90. 

Jag påpekade att jag låg kanske på ett 
currykryss?

Ånej då, sade Maria. Får jag komma i 
morron med mina instrument frågade 
jag? Ja visst, sa Maria.
 
Jag kom sågs och segrade!

Jag hade legat mitt i ett currykryss, 
därför det höga trycktalet.

Jag hade legat mitt i ett currykryss. 
Maria fick själv ta mina pekare, hon 
fick utslag  direkt och blev förskräckt!

Ny tid, nu med min läkare och ett 
annat  undersökningsrum. Det togs

Själv bor jag i sydvästra Skåne och 
har haft curryenergin borta vid en rad 
tillfällen. Thord och jag har ibland 
jämfört gjorda observationer och de 
har varit ”mycket likartade”.

Kartpendling ger vid handen att det 
är i ett gitternät av sprickor  med ca 
4 mils avstånd sinseemellan”som 
curryenergin  har varit mycket 
oregelbunden.
Thords spricka” går från Laholms-
bukten till Åland.
En energi skattning ger vid handen 
att energin i sprickan har ett annat 
energivärde än curryenergin utanför 
sprickan.

Den 13 november 2008  kl 0656 
försvann energin i ”Thords spricka” 
och har ännu ej återkommit där  den 
14 januari 2009. Här i Sydskåne skedde 
någon sorts förändring på julafton kl 
20.25 och   curryenergin är sedan dess 
i huvudsak tillbaka.

Nu är ju frågan om någon har fler 
informationer om dessa ovanliga 
fenomen? 
Ta gärna kontakt med Thord och 
jämför observationer och tankar och 
skriv om det i Slagrutan.

Thords böcker: 
Jordstrålning, vår hälsa och vår 
kultur, 1990
På resa med pekare, 1995

Thords email: thordneumuller@
hotmail.com

Gessie den 14 januari 2009
Peter Wetterström

Det händer något med Curryenergin!
Thord Neumuller, nu 88 år, är ju en 
välkänd slagruteman sedan många 
år. Han har skrivit två böcker om 
främst curryenergin och  gjort en 
mängd studier i naturen såväl som i 
hus med stora störningar.

Han har genom åren ställt upp och  
informerat mer än 15000 personer 
om hur man pekar med pinnar och 
finner curry- och hartmanlinjer.

För mig startade också  intresset för 
”slagrutefrågor” genom kontakt med 
Thord. Det första besöket på Vevelsta 
en bit från Nyköping var oförglömligt 
och har följts av flera återbesök genom 
åren.

Under många år har Thord kollat 
currylinjer flera gånger varje dygn och 
också fört anteckningar om detta. Men 
något har förändrats på senare tid enligt 
Thords mätningar.
Att curryenergin försvinner vid 
fullmåne är ju väl känt. Andra 
förändringar har dessutom observerats 
i vart fall runt millennieskiftet.

I Slagrutan juni-1999  skriver 
Sven Lind om ”Tillfälligt förändrad 
curryfrekvens” och hur färgfrekvensen 
förändrades under ett helt dygn för att 
sedan återgå till ordinarie färg igen.

Kajsa Hallberg skriver i Slagrutan 
juli 2000 kring avstörning. Hon 
beskriver stor trötthet och kraftlöshet 
och curry- och hartmanlinjerna visar 
sig vara utsläckta. När näten kom 

I samma nummer nämns att Arne 
Groth hållit föredrag om curry- och 
hartmanlinjerna: ”Dessa har blivit 
bredare och ”innehåller” ett annat band 
med lägre frekvens.

Nu tillbaka till Thord !
I  september 2007  r ingde  en 
slagrutevän till Thord och förutsade 
att längre stopp i curryenergin skulle 
komma. Så blev det och Thord mätte 
nu currylinjerna  15 gånger per dygn.
Energin var borta den 25-26 september 
2007 till kl.1415 då den återkom. Det 
var alltså för 1,5 år sedan!
 
I perioden november 07- januari 08 
försvann den som vanligt vid fullmåne, 
men i övrigt var den där. Under mars 
blir bortaperioderna längre, i april var 
energin oftast borta, i maj än mer och 
i juni och juli var den helt borta.

I september 2008 började ett ”till- 
och – från ”- tillstånd. ”Det är som om 
någon slår på och av en strömbrytare” 
säger Thord. På småtimmarna finns 
energin där, men mera sällan på 
dagarna.

Hela detta förlopp har Thord noga 
protokollfört.

En sen kvällspromenad ledde frågan ett 
steg vidare. Vid huset var curryenergin 
borta men alldeles utanför grinden 
fanns den precis som vanligt! Ett antal 
mätningar visade sedan på samma 
resultat.
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Letar Du människor eller andra 
djur?

Letar Du efter försvunna personer eller 
djur med hjälp av kartpendling eller 
på annat sätt så var vänlig och hör av 
Dig till mig. 

Jag  samlar in format ion  fö r 
att  sammanställa uppgifter om 
verksamheten och vad vi kan göra när 
det gäller eftersök av, främst levande, 
människor men även döda. 
Förhoppningsvis skall vi kunna få 
något som kan vara till hjälp för polis 
och räddningstjänst.

Har Du sysslat med det något litet 

”Jag öppnades för insikter 
om en djupare verklighet och 
mystiken i människan – en 
fortsatt uppenbarelse”.

Ingrid Krianon,
visionär, utrustad

med kommunikations-
möjligheter som de flesta

av oss saknar, har skrivit ner en del 
av sina visioner i tre böcker.

Vi och Alltet, Guds närvaro i människan 
och Att upplysa jorden.
 
Böckerna innehåller material från 
Lemurien till långt in i framtiden och 
förefaller mig högst aktuella i den 
energihöjningens tid vi nu lever.

I Volym nr 1, Vi och alltet, som är lite 
närmare mig finns en del saker som 
kan vara särskilt intressant att försöka 
indikera eller ha kännedom om. Som 
till exempel Jordchakra i Schweiz. Om 
dimensionsporten Varberg-Tromsö 
och om somaportar i samma område. 
Jordchakra.

AO-n

Några utdrag ur innehållsförteck-
ningen till volym 2 och 3: 
Människans mission och mål. 
Meditation och bön. 
Gömda gåvor i DNA. 
Skaparljud. 
Ljusaffirmationer i användning. 
Levande föda. 
Kyrkan och den andliga krisen. 
Förnyelsebara energikällor. 
Fri energi och Om.

För alla tre volymerna gäller att det är 
mycket jag inte förstår och det riktar 
sig inte specifikt till oss rut-gängare. 

Ingrid berättar om sig:  ”Jag ”dog” i 
ambulansen efter ett astma-anfall men 
valde att komma tillbaka till livet, och 
efter detta fick jag ett vid-
gat inre seende”.

Ingrid skriver också om en del upple-
velser på Kinnekulle, om observa-
tioner av ufon, kontakter med främ-
mande stjärnor och mycket annat.

Visioner Innehållet levereras som artiklar, 
notiser, dikter, enstaka meningar, 
affirmationer,  förklaringar och 
tänkvärda ord.

Skriver Du maskin?

Vi skall göra en del intervjuer med 
sådana som sysslar med intuitiva 
sökmetoder. Dels för att vidga vårt 
kunnande och dels för att spara till 
nästa generation.  

Intervjuerna spelas in på apparat men 
behöver skrivas ut på papper. Min 
pekfingervals är för långsam. 

KAN DU HJÄLPA TILL? 

Ring och tala med mig.
Agne.olausson@slagruta.org   
0523-66 25 92
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                   Två saker du bara inte bör missa!
         Boka in i din almanacka redan nu!

13 juni      Under en hel dag får du lära dig allt om SEXKANTSFÖNSTER.
  
   Vår lärare är Börje Ekblad, den person som kanske kan allra mest  
   om detta fenomen.
  
   Kursen går på Eliselund, Kinne-Vedum, Götene
   Vi börjar kl 11.00 och håller på till kl 17.00
   Priset för denna heldag är endast 100:-
   Och då får du både lunch och fika!!!
   
   Anmälan senast 11 juni till Helena Frykstrand 0511-53387

5/6 sept  Konferens om DE  FYRA ELEMENTEN
   
   Konferensen går på Eliselund, Kinne-Vedum, Götene    
     
   Vi börjar kl 10.00 på lördag med en upplevelse rik berättelse i ord, 
   musik och bild. Så fortsätter vi med föredrag och övningar tills på kvällen 
   då vi åker till Vänerns strand och utför en ceremoni till Moder Jord. 
   Vi grillar och har det mysigt.
   
   På söndag börjar vi kl 9.00  och håller på till kl 16.00
   Medverkande är bland andra Hälso-Lasse, Erina Rhöse, Ann Gustafsson, 
   Siv Malm, Barbro Lundqvist, Gunnel Bäckström.

   Göran Gustafsson, vår egen kock, står för maten. Som den skåning han är, 
   så utlovar vi rikligt med läckerheter.

   Priset för allt detta är endast 650:-
   Då ingår det två luncher, en middag, grillning samt fika

   Det finns några sängplatser att tillgå på Eliselund för 150:- /per bädd, annars 
  s å kan vi tipsa om billiga och bra övernattningar.

   Detaljerat program + vägbeskrivning återkommer vi med efter anmälan och 
   betalning till bankgiro 342-9701 

   Har du frågor så ring Helena Frykstrand på 0511-53387.

   Och Du, vill du vara med, anmäl dig snarast till Helena antingen på ovan-
   stående  telefon eller meil: moderjord.helena@tele2.se  eller
   
   Adress: Kärrhagen, Kinne-Vedum, 53397 Götene

 Hjärtligt välkommen!
      Styrelsen i Kinnekulle-Rutan
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Kartlägger jordstrålning, synar brunnar, avleder skadlig 
jordstrålning.

Nordiskt Slagrutemöte på Källvikens kursgård  31/7-2/8 2009
”KROPPS- OCH BOSTADSHÄLSA”

Du inbjudes till rubricerade möte från fredag kl 13 tills söndag när vi är färdiga (em). Mötet är på Källvikens kursgård 
strax norr om Strömstad. Det är en underbar plats vid havet. På programmet kommer att vara:

Den nya tidens vänliga och läkande energibehandling via healing och elektrisk apparatur
Lilian Carlsson 52år, kommer  ursprungligen från Blekinge, 
utbildad i Linköping och bor nu i Blentarp tillsammans med 
familj och hästar. Medlem i Svenska Slagruteförbundet.
Hon har varit tvungen att skilja andlighet och healing från 
läkarjobbet varför hon nu på icke läkartid är filosof och som 
sådan kommer till oss. 

När Lilian talar håller alla andra tyst för att enbart lyssna. 
Fredagskvällen blir en intressant kväll. Hon talar bl.a. om 
framtidens sjukvård, energimedicin, kosmiskt medvetande, 
de fyra elementen, de nio dimensionerna,  överlevnads-
kunskap, ut ur kroppenupplevelse m.m.
Lilian är kvar hela helgen så vi kan tala med henne på 
lediga stunder. 

En annorlunda bostadssanering.
Resultat: ”Hon har  nu börjat att få sova ordentligt och hon kan stå utan att känna sig yr.

Brädorna i köket har tagits bort”. 
Åke Pihlgren från Stockholm. Medlem i Svenska 
Slagruteförbundet och i Jordstrålningssällskapet i Stockholm, 
JiS.  Åke har i många år arbetat med jordenergier på 
annorlunda sätt än de flesta rutgängare.  Åke har, med och 
utan hjälp av andra rutgängare, sanerat bostäder från kända 
och mindre kända energier. Han har under åren samlat på sig 
en mycket stor kunskap som han är beredd att dela  

med sig av till oss andra. Han kommer att gå igenom de 
negativa energier, som han sett, påverkar oss människor 
samtidigt som han går igenom sin checklista (mall). 
Ugångsberättelsen blir dock en bostadssanering på Munsö 
i stockholmstrakten där han och hans medarbetare i JiS 
träffade på energier som en del av oss inte ens kan föreställa 
oss.

Sjekkliste for kvistgjengere og harmonisering av jordenergiene.

 Gaute Hadland, medlem i Norsk Kvistgjengerforening, der 
han for tiden er leder, og i Svenska Slagruteförbundet.  Han 
er sivilingeniør (elektro) av yrke. Har slåst med jordstråler i 
12 år, og arbeidet mye med å finne sammenhenger mellom 
naturens energier og skadelige elementer, og å finne metoder 
for å eliminere de skadelige 

elementene. Han har laget en ”sjekkliste for kvistgjengere” 
for å belyse hva tiltakene våre egentlig gjør, og hva som 
skjer? Hvor gode er de og hvor lenge holder de virkningen?. 
Gaute harmoniserer energiene og balanserer ut belastende 
energier slik at de naturlige jordenergier får flyte fritt etterpå, 
men uten skadelig virkning på oss.

Elektriska apparaters påverkan på energierna.
John  Iversen ,  mangeå r ig  med lem av  Norsk 
Kvistgjengerforeningen i Norge og det Svenska 
Slagruteförbundet. Han er Ingeniør fra Gøteborg Tekniska 
Institutt, høsten 1956. (elektrolinjen), og  har arbeidet med 
utvikling og produksjon på 3 forskjellige bedrifter fram til 
1985, da han startet sin egen bedrift 
Dårlig nattesøvn ledet han for mere enn 20 år siden inn 

på jordstråleproblematikken. Dårlig erfaring med forskjellige 
kjøpte skjermingsprodukter førte til at mye tid har gått med 
til å finne ut til hva det hele egentlig dreier seg om og han 
vil fortelle om han hva han har kommet fram til.  Han har 
arbeidet mye med å se på hvordan energilinjene egentlig 
flyter, og hvordan påvirkning fra el-systemet forstyrrer 
jordstrålene.

Traditionell finsk sjukdomspendling
samt 

Arkeologi och slagruta, ett komplement till skeden som verktyg.

Leif Paulin. 61 år från Vasa i Österbotten, Finland. 
Ordförande i Österbottens slagruteförening och v.ordf. i 
Finska Slagruteförbundet.
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Vannårens relasjon till den menneskelige vilje och dyrenes livslegeme

Are Thoresen. Veterinär. Akupunktör. Osteopat. Behandlar både människor och djur med alternativa 
behandlingsmetoder.

Energier i praktiken

Peter Anneflod från Tanumshede. Bygdens son och väl 
känd i trakten tar oss till Bufjället på söndag eftermiddag. 
Helgedomen på Bufjäll ,med murar, gravar och bautastenar. 
Kultplats till ära för solguden? En hyllning till brons- 

åldersgudar? Offerplats? Vi kanske får se ”En hög vitklädd 
kvinna syntes plötsligt bland träden och kom emot oss, 
ljudlöst som en figur av dimma”.  Vi får väl testa själva.

Nordiskt Slagrutemöte på Källvikens kursgård  31/7-2/8 2009
”KROPPS- OCH BOSTADSHÄLSA”

Anmälan på bilagd anmälningslista senast        till SSF, Skummedal 140, 453 92  Lysekil.
Anmälningsavgift 400 kr samtidigt till plusgiro 47 28 95-2. Glöm inte Ditt namn.
Alt A) 40 platser och alt. B) 7 platser.  (Först till kvarn)

A) Vi bor vandrarhemsstandard., dubbelrum, dusch och toa i korridor    1510
B)  Dito med dusch och toa på rummet          1775

       Husvagn/bil/tält?  Ring för pris.     0523-66 25 93
       Allt inklusive ovanstående förnämliga föreläsare, boende, frukost, middag och kvällsmat.

Deltagarelista, detaljerat program och reseanvisningar sänds c:a 14 dagar före mötet.

H 3 - antennen
Under sensommaren/hösten kommer vi att genomföra en 
kurs ”H3-antennen”.

Den är i första hand avsedd för Dig som har H3 men är öppen 
för andra intresserade, dock högst 10 st.

Kursen kommer att annonseras på www.slagruta.org men 
har Du inte dator så anmäl intresse redan nu.

H3-antennen är ett radiestetiskt instrument som även 
kan ge oss reproducerbara mätresultat. 

Plats, pris mm i förhållande till önskemål. 

Klart är dock att Rolf Heinemann leder kursen. Rolf tar emot 
frågor och intresseanmälningar på 

rolf.heinemann@telia.com 

eller telefon 019-24 07 96
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Kalender

Juni 12 cirka. Slagrutan når Dig.

Juni 27—28. Styrelsemöte kl 11.00 
—

Juli 04, lördag kl 11. Utfärd 
Hällekistan på Nöteberg

Juli 31 aug-02 fredag - söndag 
Nordiskt Slagrutemöte Källviken, 
Strömstad

Augusti 25 tisdag Slagrutan. 
Manusstopp

September 10 cirka. Slagrutan når 
Dig.

Hej Agne, Tack før en fantastisk 
långhelg! 
Du sa du hade en folder el dyl om 
bikunskap med slagruteinslag, som du 
møjligen kunde mejla? 
Om det är av intresse så har jag 
sammanfattat lite av intrycken:

På Säters konvent satt mötet med 
naturväsen djupa spår. Jag ser ju inget, 
tänkte jag, men jag kan ju alltid öka 
min respekt för de som är hemma på ett 
annat plan. Som de dementa jag jobbar 
med, vi möts ju också bara då o då, för 
att sedan sugas in i vår egen bekanta 
värld igen. Fullt införstådd med att här 
skall vi ge och inte be om (vad har jag 
att ge? Jag varken ser eller hör, det blir 
ju minimal kommunikation) smög sig 
ändå 2 önskemål i mitt sinn: 

Jag vill gärna lära mig att se. Och 
vill gärna kunna använda mina ben 
riktigt igjen, men det är ju för mycket 
begärt. Altså radera ut de tankarna, 
vänta och se. 

Vi - ett stort gäng förväntansfulla 
individer - fick sätta oss i en ring på 
grönt gräs i en vidunderlig trädgård, 

beredd att möta ett väsen som vågade 
sig fram, så vi skulle få känna på 
dess aura (vi övade ”aurakänning” på 
varann innan, jo, märkligt, lite kände 
tom jag). Djupt förundrad kände jag 
faktiskt någon/något. Min hand gikk 
inte bara att föra vidare, den mötte nåt 
där framför mig. 

Sedan var allt borta, handen kunde 
föras fram o tillbaka utan motstånd. 
Här hade man inte tid att vara, for det 
genom mig, plikten kallar. Men bilden 
har etsat sig fast. Och handen på mitt 
hjärte känns än, flera dagar efteråt. 
Och jag har återfått takten när jag går. 
Haltandet är liksom borta. Jag märkte 
det först senare. Vi hade ju också 
Essential Motions, som jag först gav 
hela äran. Det enda jag vet att ge nu är 
att dela med mig.
 
Teoretisk info om olika naturväsen, 
deras oppgifter o sätt att vara fängslade 
mig. Vi hörde om spöken, i alla möjliga 
former o ursprung. Om sädescirklar. 
Jag blev djupt imponerad på allt 
nedlagd arbete, och den fantastiska o 
engagerade framställningen.

Redogörelsen om fästingar fängslade 
inte bara medicinsk personal. Även 
de små luringar är fascinerande 
varelser. Kanske kom de bara upp 
för vi skall lära oss något. Olika 
behandlingsmetoder diskuterades, med 
många infallsvinklar.

Slagrutefolket är inte hypersensibla 
allihop, det prasslas gärna länge o 
väl med godispapper just vid de mest 
spännande ställena i föredraget, rings 
i mobilen bredvid stortrollet som 
vågat sig fram, snackas idogt med 
grannen, när andra försöker lyssna och 
koncentrera sig. 
Men interesset för de andra, och 
artigheten att låta varenda en säga sitt 
är utpräglad och tilldragande. Och 
sätts ibland på prov. Även vattnet är ju 
inte som förr i världen, och den smått 
torra damen - vars föredrag var oerhört 
svåröversatt, och svår att finna fokus i 
- hade man nästan lust till att skicka ett 
varv genom sitt livgivande rörsystem, 
som såg ut som en trombon.

Här var undertecknad tvungen att 
avbryte vistelsen, men jag fick så 
mycket med mig hem. 

Tack för allt arbete ni lagd ned 

Dorothea

Intryck konvent 2009

Foton från konventet är tagna 
av följande personer, Slagrutan tackar 
varmt för bidragen:

Agne Olausson

Gun Westerberg

Pär Wedin

Framsidesbilden är från Bispbergs 
Herrgård och tagen av Agne Olausson.
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KONTAKTER
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!

LOKALA KONTAKTER

BLEKINGE:    Eva Fröjd      0455-36 81 32

BOHUSLÄN:    Magnus Bråthen   070-227 04 23
     Svante Lindström   0522-721 88

DALARNA:    Birger Andersson   0243-24 01 86 

     Eva Kathriner    0248-401 84
 

DALSLAND:    Gun-Britt Nilsson  0532-156 09 

     Maud Strömbergson 0530-128 82
 

NÄRKE:     Rolf Heinemann   019-24 07 96
 

SKÅNE:     Mats Borgström   0411-441 57 

     Aldo Olsson    0479-510 26 
     Bertil Pettersson   0435-46 11 28 

UPPLAND:    Rolf Kjellström    08-35 82 10 
     Åke Pihlgren    08-59 03 33 71 

VÄRMLAND:    Lars-Erik Hedin   054-52 59 02 

     Enar Rådberg    0586-418 32
 

VÄSTERBOTTEN:  Erik Palmqvist   090-310 46 

VÄSTERGÖTLAND:  Helena Frykstrand   0511-533 87 

     Paul Holmberg    0511-340 03 
     Benny Karlsson   0325-760 14 

VÄSTMANLAND:   Per-Uno Fransson   070-783 03 70 
     Peter Westergård   0223-109 22 

Kan Du vara kontaktman i Ditt område? 
Tag i så fall kontakt med förbundets sekreterare eller vice 
ordförande för anmälan. Telefonnummer finns på sidan 2. 
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SÄDESFÄLTSCIRKLAR
Vilken tung benämning på fantastiska 
verksamheter.

Kan Du hitta på något enklare?

Titta in på http://www.lumiel.se/ där 
Du finner resor och annat om dessa
fantastiska figurer. På den norska sidan 
www.kornsirkler.org finns mycket 
spännande och där kan Du länkas 
vidare ut i världen.
www.cropcirclesweden.org är också en 
sida under utveckling.

Hittar Du ett bra namn? Meddela mig 
och jag lovar att den som hittar ett
namn som kan gillas i Sverige får ett 
bra namnpris.

Agne Olausson, 0523-662592

 Eva-Marie Brekkestø © Copyright www.kornsirkler.org

Svenska Slagruteförbundets konvent 2009 i Säter

Anna Munksgaard talar om Feng 
Shui och hur man med hjälp av bla. 
symboler kan skapa harmoniska mil-
jöer och påverka alla aspekter av livet 
i en positiv riktning.

Kvällsutflykt i naturen (!) med bla Åke Pihlgren, på bilden 
nedan längst till höger med pekaren i handen. Han kommer ur 
bilen men fastnar redan på parkeringen! Åke hittar där ett S:t 
Georgekors och Rolf Heinemann ett solkors. Samt lite vatten 
mm. Vi kommer dock ner till gräset så småningom och hittar 
där energier från en kolar-mila, bland mycket mycket annat. 

Egon är med!

Regina  kollar med pekaren in en spöklinje, 
det var  många grå själar som vandrade 
där...

Thomas Tullholm har 
forskat och delgav oss 
många intressanta fakta 
om fästingen. Till exem-
pel att fästingen liksom 
mygg bland annat attra-
heras av svettlukten vissa 
människor utsöndrar, 
men även blodgrupp och 
utand-ningsluftens odör 
är tilldragande för dessa 
blodsugare. Och att den i 
likhet med andra blodsu-
gare inte gillar vitlök! 


