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nummer:
Anna Munksgaard
Bo Westling
Göran Gustavsson
Lars Carlström
Paul Holmberg
Pär Wedin
Ulla Olausson

Nästa styrelsemöte: 

Februari 2011

Ännu en Slagruta går iväg till tryck. 
Den här gången har det varit bra med 
bidrag från er läsare vilket ju är jät-
tekul. Tack för det. Det finns massor av 
kunskap och lärdomar i alla händelser, 
små som stora. Nu kommer i dagarna 
en ny form på hemsidan. Kom med syn-
punkter på innehåll både för hemsidan 
och Slagrutan. Så jag vet vad ni med-
lemmar vill och tycker. Hälsn Red/Web

Sista inlämningsdatum för material 
till Slagrutan nummer 60 är den 25 

november 2010.
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Nordiskt Slagrutemöte i Norge

40 år med slagruta
Bertil Rosén
Det dök upp en artikel...
Sigrun i Fränsta

Den Bosniska Pyramiddalen

Årsmötesprotokoll från SSFs
årsmöte i Flämslätt 2010

Agne Olausson

Ordföranden 
tar ordet!I bilen medan Ulla kör tänker jag 

skriva några ord till denna sida 
varför jag greppar datorväskan och 

packar upp. Jag upptäcker att en dator 
skall man stänga av ordentligt innan 
man packar ner. Det var mycket varmt 
i väskan eftersom datorn stod i viloläge.

Höstmånaden september har börjat. 
Det är den bästa månaden på året tyck-
er jag men det kan vara bistert. 

Den 2:e cyklade jag ut på morgonen 
i syfte att följa en energi från en hälle-
kista för att känna vart den tog vägen. 
Jag fick avbryta för det var för kallt om 
händerna. Vädret behöver dock inte ha 
så stor betydelse. Det finns ju vantar så 
jag får väl fortsätta en annan dag. 

Jag tror mig ha märkt, att känsligheten 
ökar med träning så träna på. Ofta blir 
det väl så att vi besöker något mål, kän-
ner och noterar energier under någon 
dag och sedan vilar vi till nästa utfärd. 
Då kanske vi inte har så stor känslighet 
som vi kunde ha med mera träning.

Sommarens möten är avklarade men 
nu kommer höstens. Tillkännagivande 
på annan plats i Slagrutan men an-
mälningsedel ligger med här. Det som 
lockar mig till ett möte är program-
met men minst lika mycket att få träffa 
många rutgängare igen. Och den fun-
dering lockar naturligtvis in mig på 
mitt gamla mantra vi måste bli fler.  Vi 
är nu c:a 550 men Sverige är drygt 450 
000 kvadratkilometer så det blir bara en 
drygt en medlem per 1000 kvadratki-
lometer. Det är glest. Spelar det någon 
roll? 

Javisst! Är vi fler så får vi mer resurser 
och mer samarbete. Det sägs att ens-
am är stark men ensam kan också vara 
ganska tråkigt. Har jag slagrutevänner 
på orten eller i grannskapet så kan vi 

träffas och jobba ihop eller bara vara 
sociala. Är vi flera på orten  så kan vi 
förbilliga resor till möten och utfärder. 
Vi kan hjälpas åt att utforska gammalt 
och nytt och kanske finna spännande 
saker. Är vi flera så får vi utökade 
resurser materiellt men kanske också 
personellt.
Vi kan få fler och mer kurser och infor-
mationer. Vi kan få en bättre Slagruta 
(om det nu går att göra). 
Vi kanske kan utföra några forsknings-
försök för att klarlägga vad och var en-
ergierna finns (och kanske varifrån och 
varför).

Jag bodde i Leksand på en camping i 
sommar. Näst sista dagen kom jag på 
att en camping är ett område fullt av 
människor som inte så mycket gör. 
Naturligtvis skulle jag, om jag kommit 
på idén tidigare, ha med  med mig lite 
slagrutematerial i husvagnen och inb-
juda till slagruteinfo någon viss tid ge-
nom anslag vid butiken eller liknande. 
Kommer det några så ger det en trev-
lig stund. Ger det ingen ny medlem 
så sprider det i alla fall budskapet. Är 
det barn med så kanske vi ser dem som 
medlemmar om 20-30 år. Detta såsom 
gäst på campingen. 

Har Du campingplats i närheten så 
annonsera demo och prova på. En kväll 
i veckan? Beställ vad Du behöver och 
kör igång. Gå några varv med slagrutan 
och det kommer folk och undrar vad 
Du håller på med. Samtalet är startat 
och snart har vi en 

ny medlem. Och varför skall DU göra 
detta? Tja. Vem skall annars göra det?  

Rekryteringsarbete är något vi alla bör 
ha med oss. Även om Du tillhör grupp 
1 i nästa stycke så kan Du göra något. 

Ta på SSF-tröja. Gå ett varv med sla-
gruta/pekare på parkeringen. I parken. 
På hembygdsdagen. Eller var-helst an-
dra människor vistas. Alttid blir någon  
nyfiken och frågar. Samtal är i gång. 

Jobba lite aktivt och beställ hem 
rekryteringsmateraiel. Affischer. 
Rekryteringspåsar. Broschyrer. Pekare. 
Slagrutor. Detta stycke kommer jag att 
skriva en gång till i Slagrutan till våren.

Jag har funderat på vilka som är med-
lemmar i SSF. Jag har klart för mig 
att det är alla yrkeskategorier. Efter 
hörande av Anita med medlemsregis-
tret så kanske 

1.  400 st medlemmar är intresserade av 
Slagrutan. 
 
2. C.a 130 är intresserade av möten och 
träffar av olika slag.  
  
3. Några tiotal är så engagerade att de 
kan tänka sig att jobba med mötesar-
rangemang eller styrelsearbete.

En sak är dock klar. Medelåldern är 
hög. För ett par år sedan var den 61 år.  
Hur skall vi kunna sänka den? 
(Om jag slutar så sjunker den något).

Hur skall det se ut framöver? 

Det avgör Du men hör av Dig. 

Styrelsen hittar Du på sidan 2.

ordf@slagruta.org



4          SLAGRUTAN 2010-3 NR 59
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Så stäng av den eventuellta skepti-
cismen, åtminstone för ett tag, och 
upptäck en ny värld, som dock varit 
känd av våra förfäder i hundratals år!

 SSF har Roberts benägna tillstånd att 
publicera valda delar ur hans arbete.

Här följer tredje delen:

På denna sida försöker jag presentera 
och förklara ett fenomen som länge va-
rit en naturlig del av vardagen, men som 
under senare år fallit allt mer i glömska. 

Välkommen till Slagruta och jordstrålning - ett specialarbete!

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten

Omvänd påverkan
Hos alla curry- och hartmannlinjer som 
skär en bergsspricka har man dock fun-
nit en annorlunda effekt. Dessa linjers 
bredd uppför sig då omvänt proportio-
nellt mot bergssprickefältets. När t.ex. 
bergssprickan vid 13-tiden har nåt sitt 
maximum, är de korsande curry- och 
hartmannlinjerna bara smala streck, för 
att en timme senare vara tillbaka till 
normal bredd.

Historia
Förmågan att känna jordstrålning lig-
ger latent hos alla människor och djur. 
Människan har därför antagligen alltid 
varit medveten om, och anpassat sig 
efter, jordstrålningen. Att datera när 
man började använda slagrutan som 
redskap är därför svårt, men troligt är 
att människan har använt sig av den i 
flera tusen år. Man har funnit en sten-
kammargrav i Bretagne där en bild på 
en slagruta finns inristad. Graven är 
daterad till 2500- 3000 f.Kr. 
Från medeltiden och framåt vet man 
dock med säkerhet att slagrutan har 
används. Främst har det varit till att 
finna vatten och mineralier. 
Arméer Europa över använde sig av sla-
grutegängare för att på nya lägerplatser 
finna vatten åt manskap och hästar. 

Bilden ovan, "De Re Metallica" av Geor-
gius Agricola, visar hur malmletning gick 
till på 1500-talet. 

De flesta svenska gruvorna skall vara 
funna med hjälp av slagrutan. Sala 
gruva, numera Sala silvergruva, hade 
på 1500-talet en slagruteman anställd 
med dubbla gruvarbetarlönen. Först 
1630 finns det dokumenterat att sla-
grutan använts för sökande efter vat-
ten, innan dess har det endast varit för 
malmletning.

Historisk sammanfattning
Nedan följer en sammanfattning av 
personer som från medeltiden och 
framåt som har intresserat sig för sla-
grutan. 

1669 presenterade Johannes Henricius 
Martius sin avhandling om slagrutan, 
De Virgula Divinatrice. Han kan dock 
inte hitta någon naturlig förklaring till 
att slagrutan slår, utan fastslår därför 
att det hela måste ha med trolldom att 
göra. 

Den berömde mineralogen J.G. Wal-
lerius vid Uppsala Universitet framlade 
1764 en doktorsavhandling om slagru-
tan. 

Carl von Linné har också intresserat 
sig för slagrutan. Han hade dock en 
mycket skeptisk inställning till denna, 
vilket kan förklara att han själv inte 
fick några bra resultat på sina under-
sökningar. Han tvingades dock kon-
statera att det hela fungerade, efter att 
en slagrutegängare lyckats hitta hans 
nedgrävda pengar, som gömts vid en 
undersökning. Linné själv hade dessu-
tom glömt bort var de låg. 

Italienaren Carlo Amoretti beskrev 
1808 hur man använder sig av en sla-
gruta. 

Biologen Armand Viré anordnade 
1913 ett test i Paris, där han ville bevi-

sa att slagrutan inte fungerade. Testet 
gick ut på att slagrutekunniga personer 
skulle märka ut en del av Paris kata-
kombsystem. Då slagrutepersonerna 
inte bara lyckades lokalisera alla kända 
katakomber, utan även helt okända, 
blev Viré så småningom tvungen att 
erkänna att han haft fel. 

Albert Einstein intresserade sig också 
för slagrutan. Bl.a. så underhöll han 
sina middagsgäster med denna. 

Yves Rocard, en fransk fysiker, har 
sedan 1980 djupt engagerat sig i sla-
gruteproblematiken. Han har gjort 
åtskilliga experiment och utredningar 
och skrivit rapporter om detta. 

Byggnaders placering
Att det skulle kunna vara förenat med 
ohälsa att vistas på jordstrålningsnätens 
linjer, och framför allt korspunkter, 
tycks dock våra förfäder ha varit med-
vetna om. Curry- och hartmannäten 
har varit kända i flera hundra år. 

Många äldre hus har visat sig vara byg-
gda efter jordstrålningsnätens struktur. 
Soldattorp från 1600- och 1700-talet 
ligger nästan alltid 45º roterade mot 
vädersträcken, alltså i samma vinkel 
som currynätet. Torpen är 4 x 8 meter 
där väggarna medvetet har placerats 
på linjerna för att de boende inte ska 
behöva exponeras för fälten. Där eldst-
aden varit placerad finner man ofta en 
hartmannkorspunkt. 

Byggnader från denna tid är också 
mycket sällan placerade ovanpå under-
jordiska vattenådror.

Fortsättning följer i nästa nummer.
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Nu när jag är medlem i Slagruteför-
bundet har jag en del frågor och syn-
punkter på vissa saker.

Slagrutan kan användas inom många 
olika områden. Jag skulle vilja bredda 
verksamheten genom att söka t ex met-
aller eller djur. 

Genom fortsättningskursen på Ålsta 
förstår jag att detta inte är så vanligt.

I över tio år har jag tränat och ifrågasatt 
varför man känner si och så. 

som gör att man känner djur på långa 
avstånd. 

Vad är det som gör att man kan 
bestämma avståndet till det man söker?

Jag skulle nog kunna utveckla dessa 
frågor ganska långt och även mycket 
annat med slagrutan då jag tränat 
nästan dagligen i över tio år.

Yngve Gradin
Liden

Mångfalden av världsbilder ute i det 
kollektiva inspirerar till många olika vi-
sioner om det goda samhället.

En av dessa berör stärkandet av våra 
mellanmänskliga relationer. Visionen 
bygger på en önskan om att förändra 
delar av vårt samhälle och vår rådande 
kultur i grunden - i våra tankemodeller 
och trossystem. 

Utgångspunkten är den pågående 
INDIVIDUALISERINGEN, som till 
sin essens handlar om att förankra det 
personliga ansvaret till en punkt där 
vi inser att det goda samhället börjar i 
hjärtat av varje människa. Och att våra 
många olika små val i vardagen skapar 
viktiga krusningar ut i samhällets stora 
väv av intentioner och energi.  

När vi funnit denna referenspunkt i oss 
själva, vidgar vi vårt medvetande i mju-

ka DIALOGER med människor som 
har en öppen resonans i sina tanke-
modeller och trossystem. Här gäller det 
att bygga upp en ömsesidig tillit, res-
pekt, ödmjukhet och optimism.  Inled-
ningsvis  mellan fyra ögon, för att vi ska 
få tillräckligt med djup, höjd och vidd i 
våra respektive levnadsberättelser. 

I nästa steg samlas vi i SMÅ GRUP-
PER och släpper fram den uppfris-
kande dynamik och mångfald som gör 
resultatet starkare än enbart summan 
av delarna, där 1 + 1 = 3. 

I dessa grupper tar alla ansvar för 
gemenskapen och dess fortlevnad sam-
tidigt som ledarskapet roterar bland 
deltagarna. Om alla har goda inbördes 
relationer till varandra i en grupp så 
blir kreativiteten extra kraftfull eft-
ersom tilliten har en stark grundton i 
orkestreringen av gruppklokheten.  

Den fjärde delen handlar om utfor-
skande av de ÖPPNA FÄLTEN i våra 
tankemodeller och trossystem där vi 
inventerar alla de möjligheter som vilar 
i självöverskridandets princip, i livets 
mystik och all den existentiella poten-
tial som ruvar i vårt kollektiva omed-
vetna. 

Att ha en del av våra tankemodeller 
och trossystem på glänt är kanske den 
viktigaste pusselbiten av dem alla. 

Och denna öppna glänta är vår por-
tal till nya optimistiska berättelser och 
visioner.

Detta är en vision där vi kan dela våra 
reflektioner om möjliga samtider och 
hoppfulla framtider.

Classe Waltin, Arvika
classewaltin@yahoo.se

Vi, är medlemmarna i Svenska Sla-
gruteförbundet.

Slagrutan blir vad vi gör den till.

Var vänlig skriv minst en notis om Dina 
slagruteintressen. En god historia.
En upplevelse.Något tips. Något spän-
nande besöksmål. Någon fråga. 

Bifoga gärna en eller flera bilder. Herr 

redaktören förbehåller sig säkert rät-
ten att redigera och använda det som 
är lämpligt. 

Sänd per epost (bäst) eller snigelpost 
(näst bäst) till redaktören (sidan 2) eller 
i nödfall till mig. Bilder kan vi skanna
och sända åter om så önskas.  

Har du rutgängarbekant med särin-
tressen eller som är en bra skribent
och/eller god fotograf, så framför den-

na begäran till denne/a. Skrivningen
är inte så noga, den kan vi ordna till. 

Har Du tips om sådant som kan vara
bra att ha med så kontakta redaktören.

 Sådant som jag särskilt saknar just nu 
är slagruta i gamla tider och slagruta i 
resten av världen.

Ansvarige utgivaren

En vision om samtiden och framtiden

Slagrutan är vår tidning!

Slagrutan (vinkelpinnar)
I allt har jag inte fått svar men kan-

ske i en del. Många är säkert intresse-
rade även av dessa saker. Att känna älg, 
björn eller metaller genom att åka bil 
utan att vara på platsen där djuren eller 
metallen finns är för mig intressant. 

När jag sedan kan känna hur långt det 
är till det jag söker kan det vara ännu 
mer intressant.

Vad jag inte har svar på är vad det är 
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Intervju med medlem
Namn:  Anita Elmerfeldt
Ålder: 67 år
Bor: Ulricehamn
Medlem sedan: 1994
Vardagsyssla: Leva livets glada dagar, 
Slagruteförbundet samt släktforskning

Medlem i Svenska Slagruteförbundet

Minns du din första kontakt med sla-
gruta pekare eller pendel?
Min första kontakt med energier, sla-
gruta och pendel var när jag köpte 
Hamiltons bok Jordpuls 1987. Blev  
mycket fascinerad, intresserad och lite 
omskakad.

Hittade en kurs på Ramsbergsgården 
som hette Pendel och slagruta. Kursle-
dare var Jan Boman från Regnbågscen-
trum. Det blev även en kurs del 2.

På en av dessa kurser träffade jag 
såväl Per-Uno Fransson som Carin och 
Rolf Heinemann.

Började använda både slagruta och 
pendel i alla tänkbara sammanhang.

1994 träffade jag Lisa, en naturtera-
peut, som frågade varför jag inte var 
med i Slagruteförbundet. Hade aldrig 
hört talas om denna förening. Hon 
lockade med mig till årsmötet(dagens 
konvent) i Ljungskile, givetvis blev jag 
dessförinnan medlem.

Irene Djärv var ordförande och häl-
sade välkommen. Arne Groth demon-
strerade traumaringar och mycket an-
nat som jag nog inte alls förstod, men 
det var spännande.
Rauni Lena Lookanen berättade om 
UFO. 
Jag tyckte att alla som var med på 
mötet var mycket spännande att prata 
med och lyssna till.

Var helt lyrisk när jag återvände hem.

Är det någon händelse genom åren 
som gjort extra starkt intryck?
Jag hade även anmält mig till Slagrute-
förbundets resa till England sommaren 
1994. Den anordnades mycket bra av 
Kajsa Hallberg i Sundsvall.

Vi var en liten grupp som reste i en 

minibuss. Guide var en engelsk sla-
gruteman. Givetvis besök i Stonehedge, 
Silbery Hill, Avbury och många andra 
intressanta platser. För första gången 
fick jag se och gå in i en sädescirkel, fick 
mäta energier och även meditera i den.
Med på resan var Birgitta och Benny 
Karlsson från Tranemo, ca 5 mil från 
min bostad.

Benny ordnade regelbundet träffar med 
olika teman i Hagatorpet utanför Tra-
nem.

Kom då för första gången i kontakt 
med PSI-spår bl.a. Tyvärr upphörde 
träffarna så småningom. Som i så mån-
ga sammanhang vill många vara med 
men inte så många som vill arrangera, 
precis som vid konventen.

Sen frågade Benny, som då var med i 
SSFs styrelse, om jag kunde tänka mig 
hjälpa till att ordna ett höstmöte på 
Axvalla folkhögskola. Visst, det gjorde 
jag gärna. Tror det var 1994.

Du har ju varit med i SSFs styrelse 
några år nu, har styrelsearbetet förän-
drats under dessa år?
Har nu varit med i SSFs styrelse ca 10 
år och bl.a. ansvarat för medlemsreg-
istret vilket innebär att jag lärt känna 
många trevliga medlemmar. Har ar-
betat tillsammans med 4 olika ord-
föranden som alla på sitt sätt satt sin 
prägel på styrelsearbetet. Arbetet har 
också ändrat karaktär med att datorn 
kommit in i bilden. E-posten mellan 
styrelseledamöterna är många och ofta 
långa.

Och du har även varit medarrangör av 
ett flertal av SSFs årskonvent?
Tror att jag idag varit arrangör vid 10 
möten, mest tillsammans med Benny 
och Birgitta. Vi har haft ett jättebra sa-

marbete.
Att arrangera ett konvent är ju inte 

arbete enbart de 4 dagar vid Kr. Him-
melfärdshelgen utan minst ½ år i förväg 
och några månader efter. Planera pro-
gram, kontakta föredragshållare, hålla 
kontakt med kursgården, kontakt med 
SSF styrelse, lägga budget m.m. Myck-
et jobb, men stimulerade och mycket 
roligt.

Finns det något inom ämnet slagruta 
du nu ser fram emot?
Som arrangör för ett konvent hinner 
man tyvärr inte vara med på kurser och 
dyl. Men eftersom Birgitta, Benny och 
jag nu sagt att vi anordnat vårt sista 
konvent så ser jag fram mot många 
givande kurser och föredrag. Vill lära 
mig mer om naturväsen av Jenny och 
osynliga energier av Åke P och hela 
området kring hälsa och kost står också 
på önskelistan.

Eftersom jag inte har några sla-
grutekompisar i närheten av Ulrice-
hamn så blir det idag inte av att jag går 
ut i naturen och mäter och känner sär-
skilt ofta. Men ska försöka ändra på det 
framöver, starta en kurs kanske…..

Hur känns det nu när årskonvent 
2010 är över?
Känns alltid bra när allt fungerat och 
inga stora missar inträffat. Men också 
lite tråkigt att skiljas från alla trevliga 
medlemmar.

Hur ser utvärderingarna ut. Är alla 
nöjda med allt?
Med ca 120 personer kan nog inte alla 
vara nöjda med allt.

Några tyckte maten var mindre bra, 
saknades grönsaker eller inte tillräck-
ligt stor variation på salladerna. Borde 
funnits frukt både vid måltiderna och 
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mellan.
Skyll inte detta på personalen på 

Flämslätt utan på mig! Jag hade valt 
det billigaste alternativet på kost vilket 
innebär s.k. ”lägermåltid”. 

Vi får vad vi betalar för! Vi kunde fått 
mycket frukt, öl, bubbelvatten, kaffe, te, 
finare kakor. Men det kostar.

Något mer att lyfta fram?
Några tyckte att vi borde ha buss till 
utflykterna. Och visst vore det trevligt, 
Jenny och Åke P kunde då berättat om 
Ekornavallen i bussen.

I år kontrollerade vi inte vad buss 
kostade, men gjorde det år 2003. Fruk-
tansvärt dyrt i mitt tycke, så i år fanns 
inte ens tanken på buss hos Benny, Bir-
gitta eller mig.

Tänk om vi hade några sponsorer!

Vi arrangörer har verkligen arbetat  på 
att få ner priset så mycket som möjligt 
då vi vet att vi har medlemmar med 
ansträngd ekonomi. Vi vill gärna att 
alla ska kunna komma.

Tre dygn med helpension samt 5 före-
drag, meditation, möjlighet till utfly-
kter för 1750:-i billigaste alternativet, 
billigare är inte lätt att komma tror jag.

Några tyckte att det  inte är roligt när 
samma kurser återkommer. I  kallelsen 
står att önskemål funnits att vissa kurs-
er skulle återkomma. Men i varje pass 
fanns något som var helt nytt för i år. 
Dessutom kommer varje år nya med-
lemmar med på Konventen.

Det här var lite förklaringar till några 

utvärderingstankar.

Flämslätt är tycker jag och många med 
mig ett underbart ställe att vara på, 
vacker natur runt omkring, trevlig och 
tillmötesgående personal, ok teknisk 
utrustning och möjlighet till olika bo-
enden och bra mat.

Ett stort tack till alla som höll ”kurs-
er”, föredrag m.m. Och TACK till alla 
er medlemmar som kom till Konvent 
2010. Hade inte ni kommit hade det 
inte blivit något konvent.

Hoppas vi ses i Dalarna nästa år. 

 Jag önskar Anna, Regina och Ulrica 
lycka till med Konvent 2011!

Med slagrutan I tiden
Min far kunde ta ut källådror med en 
videklyka. En gammal konst. Klykan 
höll han stadigt och den vred sig ur 
"barken” när han träffade ådern. 
Han mätte djupet från det att klykan 
började dra neråt till max lodrätt. Så 
satte vi igång att gräva. Efter sju meter 
kom vi på vattenådem: ett nära tjugo 
centimeter tjockt lager av fin singel. 

Det var 1944 och källan finns än idag. 
En veckotidningsartikel beskrev sla-
grutefenomenet på 1970-talet. I den 
sades att djupet kunde detekteras uti-
från spänningen runt ådern. Men ur 
naturvetenskaplig synpunkt finns ju 
inte slagrutefenomenet annat än som 
humbug. Min far sade alltid, när folk 
tittade på hans slagrutefenomen, att 
"det här är ingen tro det bara blir så". 

Så i fallbeskrivningen min far och 
alla andra som kan ta ut vattenådror 
finns ett viktigt alternativ till kritiker-

nas rop på vetenskapliga bevis. Det är 
vad som kallas "väl beprövad erfaren-
het". Det är enskilda fallbeskrivningar, 
denna erfarenhet och kliniska tester 
som ingår i makrobegreppet empirism. 
Det finns massor av hantverk som är 
"väl beprövad erfarenhet" (VBE) utan 
att ha testats kliniskt vetenskapligt. I 
vården finns VBE, i fiske, jordbruk etc. 

Men skeptikerorganisationen "Veten-
skap och folkbildning" bedriver en 
kampanj för att skapa en koncensus 
mot bl a slagrutan som fenomen. Den 
är humbug och ingenting annat. 

Begåvningen, färdigheten att ta ut 
vatten räknas inte. I vetenskaplig for-
skning fordras att man kan gå ut på 
gatan och välja slumpvis personer och 
testa dem med slagruta: och si man har 
bevis för att den är tro och helt fel. 
I boken "Vetenskap eller villfarelse" 
skrivs om slagrutan, vinkelpekare etc. 

Det är nu upp till Svenska Slagruteför-

bundet att ta upp en kvalificerad dis-
kussion med nämnda skeptikerorgani-
sation om vetenskaplig metodik, VBE 
och enskilda fallbeskrivningar. 

Man bör också kontakta någon for-
skare i vetenskapsteori. Skeptikeror-
ganisationen agerar med någon slags 
överhöghet och tolkningsföreträde.

De använder en sofistikerad debatt-
konst. Det vore bättre att de ville bli 
med i några av Slagruteförbundets 
kurser och lära sig hur pekare och sla-
gruta fungerar. 

Så skall vi behålla anseendet inom Sla-
gruteförbundet, då är det nödvändigt 
att ta en diskussion på hög vetenskap-
steoretisk nivå. Den övergripande frå-
gan är dock: vad är sanning och vem 
har rätt? Är slagrutebegåvningen sjuk, 
eller frisk?

Alf E. Sjöberg
Karlstad
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Petrus Norberg; Sala 
silvergruvas historia.
Sala Bergslags sigill
(Tidigare tryckt i Blad för Bergshan-
teringens Vänner 1949, haft. 2.)

De som bearbetade Sala gruva, bildade 
inte bergslag eller bergssocietet, förrän 
bergsmännen helt övertog gruvan ge-
nom den s. k. första transporten av den
15 december 1652. 

Nu började också gruvrätten en regel-
bunden verksamhet med bergmästaren 
som sammankallande, och under hans 
ordförandeskap höll Bergslaget sina 
allmänna sammankomster, då beslut 
fattades och skrivelser utfärdades. 

Vid undertecknandet av dessa be-
hövdes ett sigill. I gruvrättens protokoll 
för 1654 meddelas även att den stamp, 
varmed näverpollettema stämplades, 
förvarades i samma låda som Bergslag-
ets sekret, vilket bergmästaren nyligen 

låtit göra. 
På avtrycket av detta sigill står också 

årtalet 1654. Bergslaget måtte dock 
ytterst sällan ha begagnat sitt sigill, 
ty få avtryck därav finns bevarade.
(Étt mycket otydligt har vi träffat på 
i Städernas skrivelser och besvär, Sala 
nr 103 [R.A.], och två till vid slutet av 
gruvrättens protokoll för åren 1716 och 
1717. 

Eftersom de är stämplade på papper 
med vax inunder, är de långt ifrån skar-
pa. Men genom att jämföra dem med 
varandra har vi lyckats få en någorlun-
da tydlig avritning.^

Den 4 november 1612 anställde 
Gustav Adolf en slagruteman, som med 
sin "Wunschelruthe" skulle gå omkring 
i Salatrakten och leta upp malmstreck, i
synnerhet sådana, som innehöll silver 
och koppar. Vad metallerna beträffar,
var ordets makt över tanken fortfarande 
mycket stor. Fast silverframställningen
i Sverige alltsedan Gustav Vasas tid 
i allmänhet kostat mer, än den givit 

Vi fick ett erbjudande!
Om vi inte syns och berättar om oss så 
kan vi inte bli fler och inte sprida vår 
kunskap. Så vi provade att delta.

"Välkommen att delta i Livstilsmässa på 
Backamo" löd inbjudan. Positiv SSF-
styrelse gjorde att vi anmälde oss.

Backamo är en gammal militärförläg-
gning strax söder om Ljungskile men 
ägs och sköts nu av en stiftelse.
Området är för mig väl känt men hur 
lägga upp det hela. Ett bord inomhus 
och demonstration utomhus.

Då behöver vi vara minst tre så jag 
engagerade Ulla och Magnus.

Ulla dukade upp ett bord med böcker, 
broschyrer, pekare, slagrutor m.m. 
och klädde väggen bakom med bilder 
och slagrutemateriel.
Magnus och jag letade fram och märkte 
ut en vattenåder och ett par kryssande 
currylinjer.

Väl rustade väntade vi på publikan-
stormningen. Kl 11 när det öppnade 
var första paret på plats. De talade med 
Ulla någon halvtimma och kom sedan 
till oss. Mannen var mycket känslig 
men hade gömt undan sin känslighet 
hela livet; tills nu (han var 70). Han 
kände frågade och kände igen och kom 
tillbaka även senare under dagen. Hus-
trun var inte lika intresserad men hon 
hängde med. Så gick lördagen. Vi hade 
fullt upp hela dagen och var tvungna 
att stänga en stund för middag.

Söndagen var något sämre eftersom 
det regnade en del. Fram till kl 12 var 
det ganska dött men sedan hade vi fullt 
upp att göra.

Vi träffade många intresserade männi-
skor, mest kvinnor. Några enstaka 
kände inget. Många var fundersamma. 
Flera kom tillbaka flera gånger.

Något 20-tal, som kände väl fick tes-
tuppgift, att känna auaran på en solitär 
tall på gården. De flesta kände in den 
men på söndagen blev jag lite funder-

sam när första kvinnan som skulle testa 
auran fick utslag flera meter tidigare 
än vi andra fick utslaget dagen innan. 
Magnus och jag kollade. Auran hade 
expanderat. Troligen för att det regnat, 
luften var fuktigare (och kanske för att 
vi visat den uppmärksamhet).

Nå; hur gick det? 235 löste inträde. 6 
löste medlemsskap i SSF. Några köpte 
pekare och böcker. Inkomsterna täckte 
ungefär utgifterna.

Vi tre som deltog är övertygade om att 
detta bör vi göra om. Jag är övertygad 
om att vi bör synas mer. Visst är det en 
del arbete och visst går det åt tid men 
det kan också vara ganska kul och vi 
träffar nya spännande människor. 

Vi har preliminäranmält oss till nästa 
år.

Jag är övertygad om att det inte bara 
räcker med att visa material och prata 
vid ett bord utan måste även ha med 
demo/prova på.

Agne

medan det svarta järnet ständigt läm-
nat god vinst, sattes alltjämt de s. k. äd-
lare metallerna mycket högre. Vad nu 
denne "rådtgänger" eller "Rutengän-
ger" från tyskan hämtade termer träf-
fade på, var han skyldig att anmäla till 
bergmästaren, som då skulle förse hon-
om med arbetsfolk för att undersöka 
fynden.

Som lön erhöll han åtta daler i 
månaden och frihet från alla utlagor för 
hemmanet Kivestad, som han erhållit 
med sin hustru. Lönen var god, ty den 
jämnställde honom med gruvskrivaren, 
medan stigarna fick nöja sig med fem 
och sex daler och gruvarbetarna med 
fyra.
Detta ger vid handen, att slagrute-
mannen ansågs vara en viktig person.       
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Upplagda stenblock

Boken: "De flyttade 
flyttblocken"  kan 
beställas från 
Bo Westling, 
Sofia Dahlbergs 
gata 4, 
57337 TRANÅS,
tel. 0140-125 35. 
Pris: 100:- kr + 
porto.

Upplagda stenblock

(fortsättning från Slagrutan nr 58)

Allt fler som vistas ute i skog och mark 
har lagt märke till stenblock som ligger 
på tre underliggande, mindre stenar på 
en berghäll. (Se uppläggningsmodell 3 
ovan.) Att naturen med stor precision 
skulle kunna utföra denna knepiga up-
pläggning upprepade gånger, ibland 
inom ett litet område, insåg man tidigt 
vara uteslutet. För att ge en förklar-
ing till detta fenomen in facto, till-
skrev man i myter och sägner jättar 
och troll denna bedrift. Man ansåg att 
dessa varelser inte kunde tåla att höra 
klockringningen från kyrktornen och 
därför försökte tysta den med att kasta 
en stora stenar mot kyrkorna. Men de 
träffade aldrig. 

I slutet av 1800-talet insåg glaciärfor-
skarna att schweizaren Agassi hade 
haft rätt i sina påståenden att en enorm 
inlandsis hade täckt Norra halvklotet. 
Man tillskrev nu i stället inlandsisen 
som byggherre till stenblockens märk-
liga och intelligenta uppläggning. Den-
na villfarelse håller det vetenskapliga 
etablissemanget fortfarande fast vid. 

Men det ligger en uns av sanning i de 
gamla föreställningarna att stenblock, 
upplagda enligt de sex grundmodeller-
na, har lyfts upp från sina lägen, där de 
blivit lämnade när inlandsisen smälte, 
och flyttats till sina specifika platser. 
(Se tidigare artiklar.) Detta måste ha 

blivit utfört av intelligenta, uträknande 
människor besittande av kunskap, som 
vi i dag ännu inte känner till. Det gäller 
folk över hela världen. 

Statistiken över besökare av min hem-
sida visar att det finns ett stort intresse 
hos människor från världens alla hörn 
när de nu kan konstatera att uppläg-
gningen av "deras" stenblock överens-
stämmer med dem som finns i Norden.

Många av de mera uppseendeväckande 
upplagda stenblocken har man namn-
givit. Ett sådant är "Runkesten", 2,5 
km nordost om Mariannelund, i norra 
Småland. Efter drygt en km mot Vim-
merby svänger man av mot Rumskulla 
och färdas ytterligare en km. Härifrån 
är det cirka fyra hundra meter till fots 
fram till stenen.

En runkesten är ett upplagt stenblock, 
som går att rubba enbart med hjälp av 
handkraft. Denna Runkesten anses av 
forskare vara världens största stenblock, 
som kan sättas i vaggning. Dess mått är 
cirka 5 meter hög, 4 meter bred och 10 
meter lång. 

Den står på en berghäll balanserande 
på sin mycket smala egg längs mitten 
av långsidan. Uppläggningsmodell 4. 
Det är inte troligt att avsikten var att 
den skulle gå att vagga. Men under år-
tusenden har frostsprängning påverkat 
sidorna på eggen varvid stenen kan sät-
tas i vaggning med kraftiga tryck på en 
strategisk punkt. Stor kraft behövs vid 
själva igångsättandet men därefter be-
hövs bara lättare, underhållande kraft i 
takt med den långsamma vaggningen.

Bifogat foto 1 av Runkesten, sid 20 .(Foto: 
Bo Westling)

En folksägen berättar att det var jät-
tekvinnan Kåra, som i ilskan över att 

blivit störd av kyrkklockorna kast-
ade en sten från Harekulla höjd i 
grannsocknen Pelarne mot Rumskulla 
kyrka. Men den hamnade här i Rum-
skulladalens utlöpare mot söder. Enligt 
sägnen skall Kåra en gång komma till-
baka och förgöra den som välter Runk-
esten från sin plats. 

I min förra artikel i Slagrutan nr 58 
visade jag två exempel på uppläggn-
ingsmodeii 5. Ett annat magnifikt ex-
empel är "Snytesten" endast två mil 
norr om Runkesten. 

Tre km söder om Ydrefors går en väg 
till f.d. Ösjöfors pappersbruk. Utefter 
den är vägvisare till Snytesten uppsatta. 
En smal stig leder de sista två hundra 
metrarna fram till stenen. 

Bifogat foto 2 av Snytesten, sid 20.(Foto: 
Lars Carlström)

Ordet "Snyte" har olika betydelser bl.a. 
ansikte. Det passar bra in på detta gi-
gantiska stenhuvud sett i profil. Det 
gamla namnet tyder också på att det 
upplagda stenblocket haft detta ut-
seende mycket länge – kanske sedan 
uppläggningen för en hel del tusen år 
sedan.

Stenblocket är cirka 7 meter högt, 8 
meter långt och 3 meter brett och är 
utskjutet över en berghäll. Dess anläg-
gningsyta är häpnadsväckande liten.

Min hemsida: www.bowestling.se
Bo Westling
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Detta är en upplevelse som man aldrig 
kan sudda ut från minnet helt enkelt.

Världens troligen absolut äldsta, 
största och första Pyramider finns mitt 
i hjärtat av det bortglömda landet Bos-
nien-Hercegovina. 

Den Bosniska Pyramiddalen består av 
hela fem pyramider!

De bosniska pyramiderna är mellan 
12.000 - 26.000 år gamla. Pyramiderna 
är i särklass de absolut högsta pyramid-
er som hittills hittats. 

Dessutom förbinds alla fem bosniska
pyramider med ett underjordisk tempel 
som har femtiotals olika gångar som 
förbinder dem alla.

De Bosniska Pyramiderna är de enda 
pyramiderna i hela kontinenten Eu-
ropa. Och de är mer eller mindre 
bekräftade av samtliga experter och 
forskare idag. 

De största och mest trovärdiga pyra-
midexperter från hela världen har redan 
sen år 2008 bekräftat deras existens. I 
England har man t.o.m påbörjat en do-
kumentär film som heter "Hidden Bos-
nia". Denna film handlar just om dessa 
bosniska pyramider och deras troligen 
helt ofattbara historia.

Men det är inte bara pyramider som 
man har hittat i det bortglömda landet 
Bosnien-Hercegovina.

År 2002 hittade man nämligen de 
första och enda Sten-Bollarna i hela 
Europa just utanför den lilla staden 
som heter Visoko, där de bosniska 
pyramiderna ligger. 

Dessa stenbollar är mellan 10.000-
18500 år gamla och de har direkt 
koppling till de bosniska pyramiderna 
eftersom sten-bollar existerar endast i 
länder där det finns pyramider. 

Hittills har man hittat stenbollar i 
endast fyra länder på hela jorden och 
Bosnien-Hercegovina är en av dem, 
övriga länder är  Mexiko, Peru och 
Costa Rica  Det är dessutom bekräftat 
att dessa stenbollar är gjorda av Grafiti 
och att de är tillverkade av människo-
hand.

Dessutom har man hittat det som man 
tror är hela Europas absolut första 
alfabets-system (dessa fynd gjordes år 
2009 inne i det underjordiska templet 
som förbinder alla dessa fem bosniska
pyramider) 

En upplevelse för livet - den Bosniska Pyramiddalen!



bli besökt av inte mindre än 2.6 mili-
joner turister från hela världen. 

Detta har gjort att CIA-Factbook och 
World tourist organization tillsam-
mans har gått och ut och sagt att man 
tror att den Bosniska Pyramiddalen
kommer att bli besökt av hela 190 
miljoner människor från alla jordens 
länder fram till år 2030 vilket är sjukt 
mycket, och att turismen kommer att 
öka drastiskt varje år i fortsättningen.

Dessutom tror man att Bosnien-Her-
cegovina kommer att bli ett av världens 
absolut största turistdestinationer de 
kommande 30 åren, just p.g.a det vack-
ra landskapet, naturens fascinerande
historia och landets pyramider. 
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Åldern på alfabetet är bekräftat till 
mellan 18.000 - 30.000 år gammalt. 
Detta är tidernas mest sensationella 
upptäckt, som sakta men säkert har bli-
vit en sanning och en ändring av
världshistorien.

Så vill man vara med om något enor-
mt så ska man passa på att besöka den 
Bosniska Pyramiddalen redan nu när 
priserna är låga. För att år 2012 kom-
mer allt detta att ändras drastiskt, eft-
ersom jorden från samtliga bosniska 
pyramider väntas bli torvad och då ska 
man kunna se pyramiderna helt och 
hållet, och detta har ochså gjort att flera 
hotell väntas bli klara fram till år 2012 
vilket definitivt ökar värdet på området 
och den Bosniska Pyramiddalen.

År 2006 blev pyramiddalen besökt av 
hela 60.000 människor. Men fram till
december år 2012 så hade den hunnit 

Dessa pyramider kommer helt enkelt 
att ändra Bosnien-Hercegovinas fas-
cinerande historia en gång för alltid. 

Landet kommer inom en snar framtid 
att växa fram till att bli inte bara ett 
av världens största turistdestinationer 
utan även en arkeologisk gigant.

Göran Gustavsson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bosni-
ska_pyramider

http://www.youtube.com/
watch?v=xzDY0EBvCbU

För den som vill läsa mer finns det 
massvis på nätet,  det finns röster både 
för och emot teorierna. Det är bara att 
söka på Bosniska pyramider. Reportage 
och filmer finns bla. på youtube.
Red
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Vi samlades drygt 50 deltagare från 
Norge och Sverige. Vi var nästan 20 
från Sverige.
Folkhögskola med bra lokaler, hyfsad 
mat, bra värdar och ett intressant pro-
gram.

Våra norska vänner hade väl förberett så 
att vid presentationen fick vi till livs lite 
intressanta undersökningsobjekt inom 
promenadavstånd från mötesplatsen. 
Naturligtvis hade vi ”Nybegynnerkurs, 
åpent også for utenforstående”, som 
samlade en del intresserade och det var 
stor aktivitet på flera olika ställen. 

Härefter ”Gjennomgang og visning 
av de spesielle energiene på stedet.”.  

På kvällen ”Jordenergier – 
Andliga energier - «høgre» 
frekvenser. Med Ingegerd 
Ekbrand og Linda Olsson, 
Sverige”.  Intressanta som 
vanligt redogjorde Ingegerd 
och Linda för ”11.11” ener-
gierna och  Linda berättade 
om sin pilgrimsvandring i 
Spanien.

Lördagen ägnades åt ”Jordstråler og 
rutenett. Detaljer. hvor mange har vi, 
hvordan ser de ut, Benker linjene.”. 

En redovisning av Norsk Kvistgjen-
gerforenings ordförande Gaute Had-
lan. Han är för mig svår att förstå men 
hans bildmaterial gjorde att jag fick 
sammanhang (jag kan ha svårigheter 
med vissa svenska dialekter också).
”Jordenergier og planteenergier” bjöd 
på intressant information om slagruta 
och odling av krydd- och läkeväxter. 
Allt för mycket att redovisa här men läs 
gärna på www.rolv.no.

Efter mat fick vi både teoretiskt och 
praktiskt träna på ”Hvordan bruke 
blodet i stedet for ønskekvist” av och 
med  Are Thoresen, veterinär och ”blod-
kännare. Are ser energierna men han 
berättade och visade hur han kommit 
dit genom att i stället för att använda 
visare kunde på pulsen känna kroppens 
reaktioner.  Detta, kryddat med många 
spännande fallbeskrivningar, tog efter-
middagen.

”Mer øving om ønskelig (eller litt om 
Jordstråler og rutenett, benkerlinjer).” 
blev lite blandat som ju var meningen.

”Om Hun feltet som vi skal besøke på 
Søndag, Solveig Løvhaug” var jag up-

ptagen av annat så det hörde jag inte.
”1830 Kornsirkler (Sädesfältscirklar), 
Brit Weisz ”. Korncirklar från då tills 
nu. Intressant med mycket bilder. In-
tresserad? Läs själv på www.kornsirkler.
org.

”Korte innlegg fra deltakerne, erfaring-
sutveksling, informasjon, o.l.” blev pre-
cis vad som annonserades.

Söndag  ”Kanskje litt mer om rutenett”  
Redovisade Gaute mycket intressanta 
bilder och ställde många fler frågor än 

han besvarade. Något om detta kom-
mer kanske på annan plats i Slagrutan 
eller i senare nummer.

Och efter mat var det ”Tur til Hun-
feltet” ledd av  Solveig Løvhaug. Där vi 
skiljdes åt efter rejäl macka och mycket 
trivsam samvaro.

Beträffande Hunfeltet klipper jag ur 
vår egen Slagrutan nr 20 från dec 2000 
skrivet av Willy Jacobsen om det ”första 
norsk-svenska slagrutemötet över hu-
vud taget”:

“Teori A:
Syv av steinsirklene var et sted for å
lade og balansere våre egne syv hoved-
chakra.

Ellers fantes også en 
"dommersirkel"
hvor avstraffelser ble 
forkynt.

Teori 2.
Överste del av feltet 
var et forsvars-
verk. Ved manipul-
ering kunne ener-
gistrålene herfra bli 

dödelige. Hvordan forstå jeg ikke.

Resten av feltet var en oldtidens tele-
fonsentral. Fantastisk! Ved såkalt mod-
ulering av kraftlinjene kunne melding-
er sendes over lange avstander, tas imot 
på Hunfeltet, og videresendes til andre 
närliggende steder. Jeg går ut ifra at de 
hadde egne medier (sentralborddam-
er?) som kunne tolke linjenes natur, og 
gi meldingene ord”.

agne.olausson@slagruta.org

Har Du märkt något?

När jag kom till Nordiska Sla-
grutemötet så var det på gårdsplanen 
uppmärkt ett 6-kantigt energifält 
(6-kantfönster) c:a 1,6 x 3 m (uppskat-
tat mått).
Jag fick för mig att jag skulle känna 
efter energier utanför detta och kände 

då minst 21 linjer med samma mönster 
med kanske 1.5 m mellanrum. 
Jag hindrades att söka vidare pga byg-
gnader.

Jag fick bilden av en till 2 dimensioner 
tillplattad 6-kantig 3-dimensionell 
6-kantig tratt.

När jag sista dagen, beväpnad med 
måttband och skissmaterial, skulle mer 
noggrant rita mönstret så fick jag ingen 
kontakt.
Har Du någon erfarenhet av detta så 
hör gärna av Dig.

agne.olausson@slagruta.org

Från Nordiska slagrutemötet på Haugetun folkhögskola

Bilden ovan tagen vid Nordiskt Slagrutemöte, samling på Hunfeltet. En stor samling stenar i s.k. domarringar, stenröse mm. Foto Ulla Olausson



korsningar framme vid altaret, just där 
prästen står. Jag har hittills besökt 35 
kyrkor, alla har vattenåderskors framme 
vid altaret. De kyrkor jag kontrollerat 
är byggda från 1200-talet fram till 
1960-talet. 
l kyrkor där det finns flera altare tex 
Vadstena klosterkyrka och Nydala 
klosterkyrka, där det finns det 5 altare 
i varje kyrka, är det vattenåderskorsnin-
gar i varje altare. De undersökta kyr-
korna är belägna i Småland, Östergöt-

land, Gotland, Stockholm och Umeå, 
alltså lika utslag över hela landet.

En kyrka byggdes 1935, där har det 
inte funnits någon kyrka förut, men 
det finns även ett vattenåderskryss i 
gravkapellets altare, långt ute på kyrk-
ogården.

Kan någon ge ett svar på detta, det är 
inte slumpen som avgjort detta.

Detta är en liten kort sammanfattning 
om hur det varit att leta efter vatten 
under den gångna 40-års perioden. 
Det finns mycket mer att berätta. Jag är 
tacksam för synpunkter och reaktioner 
till "Slagrutan".

Bertil Rosén
Pelarne den 27 april 2008
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40 år med slagruta

Läste i tidningen "Slagrutan" en in-
tressant artikel om den levande slagru-
tan. Jag tänkte berätta om egna erfar-
enheter, som slagruteman sedan 1968.

Det började med att den grävda brun-
nen på vår gård inte gav tillräckligt 
med vatten. Vi tog dit en brunnsbor-
rare, som kunde konsten att veta var 
vattenådrorna gick fram.

Han hade en guldrova med en lång 
klockkedja och klockan pendlade 
utefter vattenådran och vid korsådern 
roterade klockan runt. Jag frågade hon-
om om han kunde säga hur djupt det 
var till vatten. Han satte klockan mot 
marken över korsådern och fick den att 
rotera, han räknade varven innan den 
stannande. Du får vatten på 39 meter 
svarande han. 

Jag trodde inte så mycket på hans 
förmåga att leta efter vatten och inte 
minst att förutsäga djupet ner till vat-
ten ådern. 
Vid borrningen sjönk borren 20 cm 
vid ett djup av 39,5 meter och vattnet 
strömmade fram, omkring 3.000 liter/
timme. 

Då fick jag en tankeställare.

Jag hämtade min farfars guldrova med 
klockkedja och började följa vattenå-
dror, jag fick samma utslag som brunns-
borraren. Jag kartlade brunnarna och 
vattenådrorna i min hemby. 
Ryktet spred sig och jag började leta 
efter vatten åt grannar och släktingar. 
Så har det fortsatt under de gånga 40 
åren.
Ett otal brunnar både grävda och bor-
rade har jag tagit ut i en radie av 5-6 
mil runt Vimmerby. Man ska ju borra 
där vattenådror korsar varandra, det 
blir mera vatten om man kan utnyttja 
2 ådror. Vattenmängden i ådrorna är 
större ju kraftigare klockan roterar över 
vattenådrans korsning. 

Jag har tagit ut brunnar på över 200 
meters djup.

Vattenådern går fram i naturen som ett 
rutnät, utan bestämt mönster över höga 
kullaroch ut i sjöar. Många av sjöarna 

här omkring är källsjöar, utan något 
kraftig tillflöde. Jag har hittat ett tiotal 
vattenådror på en sträcka av 100 m som 
runnit ut i en sjö.

För 4 år sedan ringde en förtvivlad 
lantbrukare till mig, han hade haft en
brunnsborrare hos sig som borrat ett 
hål på 175 meter utan att få något vat-
ten. 
Jag åkte dit och hittade 3 vattenåder-
korsningar cirka 25 m ifrån det torra 
borrhålet, i den kraftigaste korsningen 
kom brunnsborraren och slog ett hål på 
125 m, där tog djupvattenspumpen upp 
2000 l/timme. 

Enligt en del brunnsborrare blir det 
alltid vatten var man än borrar, så var 
inte fallet. Med denna enkla åtgärd att 
leta rätt på vatten med hjälp av slagru-
ta, minskar kostnaderna betydligt. Det 
viktigaste vid nybyggnation på landet 
är att först leta reda på var det finns 
vatten.

Numera är jag ute och planerar byg-
gnadstomter både vad gäller vattenå-
dror och currykryss i bostadshus. Jag 
utgår ifrån sovrummet i det planerade 
bostadshuset och lägger currykryss i 
hörnen på rummet och får då 16 m2 
utan störande energier.

l Eksjö kommun hittade jag ett vat-
tenåderkors på en mindre bostadstomt. 
Just på den platsen hade man dagarna 
innan grävt ner en avloppstank. Jag 
har hittat gamla brunnar som inte gi-
vit något vatten, där har det inte fun-
nits någon vattenåder, som gått igenom 
brunnen.

Jag har också utforskat en massa 
stenålders-, bronsålders- och vikinga-
gravar.
Gemensamt för dessa är att i centrum 
på gravarna finns ett vattenåderskors. l
Gästgivarehagen i Vimmerby finns ett 
stort antal vikingagravar. Vid ett tillfälle 
var en arkeolog med och pratade om 
utgrävningarna av gravarna. 
Jag påtalade då för honom att det fanns 
vattenådror i alla gamla gravar, det var 
ett påstående som han inte höll med 
om.

Under de 4 senaste åren har jag for-
skat kring förekomsten av vattenåder-

“Jag har frågat
präster och arkeologer
varför kyrkorna
byggdes över
vattenådror, men
inte fått något svar”
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Det dök upp en artikel 
i lokaltidningen som jag tyckte var in-
tressant för alla som letar vatten  med 
slagruta.

Inom kemin klassas vatten närmast 
som ett mineral fast flytande vid våra 
sommartemperaturer. Då kan man ju 
tala om kristallina former i det fasta 
tillståndet.

Det intressanta är att denna L-E 
Näslund säger att “vattenmolekylerna 
kanhänga i hop på olika sätt i flytande 
form”. Då kan man anta att de ser olika 
ut i stillastående och i rinnande vatten.

Det blir skillnad på grundvatten och en 
vattenåder. 

Detta har jag påstått helt fräckt, när jag 
diskuterat sånt med mina elever. Hur är 
det med "virvlat" vatten ? 

Kanske avger vatten olika energier i 
fall det föreligger i kedjor eller i ringar 
eller andra former.

Det tål att fundera på!

Slagrutan i det forna Egypten:
När man läser böckerna om Ramses II 
av Christian Jacq, ser man på flera
ställen att han låter egyptierna använda 
slagruta för att finna vatten.

Jag skrev till författaren och frågade 
om han hade några belägg för att de 
verkligen kände till slagrutan?

Jovisst säger han i sitt svar, belägg 
finnes och han hänvisar till ett an-
tal publikationer. En av dessa är: E. 
Homung,; TheTomb of the Pharaoh 
SetiIer, Zurich et Munchen, page 131, 
planche 67.

Denna Seti I dog ca. 1290 f. kr. och var 
fader till Ramses II.
Jag vill ochså påpeka att Mika Waltari 
låter man använda slagruta i boken 
Sinuhe egyptiern. M. W. lär också ha 
varit en kunnig egyptolog.

Hur ärvs förmågan att vara synsk och/
eller att hantera slagruta?

Visst tycks dessa förmågor gå i arv 
hos somliga familjer? 

Det är också klart att de som aldrig 
har varit i kontakt med en slagruta eller 
fått sina förmågor satt in i sitt rätta 
sammanhang vet inte vad de kan. Så 
har varit fallet under många sekler. De 
som hade dessa förmågor utöver det 
vanliga räknades och /eller blev kon-
stiga, nervsjuka eller tokiga.

Jag är enormt intresserad och impon-
erad av hur leylinjer har blivit ma-
nipulerade, mest vid gravplatser, på 
min bostadsort, och jag hyser stark 
beundran för alla desssa "präster" eller 
"schamaner" som har varit verksamma 
på orten. De har utfört ett stort arbete 
under 600 år och jag funderade på om 
jobbet och förmågan hade gått i arv 
och hur i så fall?

Nu tror jag mig veta vilket var det första 
stora uppdraget och (visst låter det 
ganska vansinnigt men det bjuder jag 
på) jag frågade pendeln om den förste 
prästen som kom med nybyggarna och 
hur gammal han blev och om hans son 
tog över efter honon och var de bodde. 

Så höll jag på och jag fick svar !

Det blev 16 individer, varav en kvinna 
som blev mycket gammal och var barn-
lös. En systerson tog över ämbetet efter 
henne. En gång verkar det vara en son 
som tar vid av sin fader, men 9 personer 
är dottersöner eller systersöner till förra 
prästen.

De blev ofta gamla, hälften var över 65 
år vid sin död. Kvinnor har bevisligen 
förmågan i varierande grad, men det 
var kanske inte så populärt med kvinn-
liga ceremoniemästare på den tiden. 

Varför är det så sällans om en son tar 
vid? Handlar detta om att förmågan 
ärvs på samma sätt som röd-grön färg-
blindhet ? Att en viktig del av förmå-
gan följer med X-kromosomen?

Då blir effekten extra tydlig hos 
hälften av dottersönerna. En son till en 
präst kan förstås ärva denna kromosom 
från sin mor och vara effektiv via den.

Nu är arvsgången troligen mera kom-
plicerad än så, det är sannolikt flera 
faktorer inblandade, men detta att en 
dotterson så ofta tog över var inget jag 
hade väntat mig, det bara dök upp.

Är det så att duktiga slagrutemän sällan 
har duktiga söner i branchen ?

Blir dottersöner duktiga ? Blir döttrar-
na lika duktiga som far ?

Det skulle vara kul att få veta lite hur 
det är.

Själv har jag en son med bättre förmåga 
än jag, men han är inte verksam.

Hälsningar från Sigrun i Fränsta

Magnetiska kossor
Fåglar, fladdermöss, bin och termiter 
har alla förmågan att känna jordens 
magnetfält. Men vem hade kunnat ana 
att även vanliga kor har samma för-
måga? 
När de betar ställer de sig konstant 
i nord-sydlig riktning, enligt en ny 
studie ledd av forskare vid universitetet 
i Duisburg-Essen i Tyskland (PNAS 
080825).

Beteendet syns tydligt på satellitbilder. 
Forskarna granskade positionerna hos 
8 510 kor från 308 olika platser på jor-
den och fann att djuren oftast position-
erade sig med nosen pekandes norrut 
eller söderut. 
Även kronhjortar och rådjur uppför sig 
på samma sätt, vilket antyder att alla 
idisslare - även bufflar, antiloper, får 
och getter kan känna av magnetfälten. 
Ingen vet varför de ställer sig som kom-
passnålar, men det är värt att notera att 

fenomenet har undgått upptäckt fram 
till nu, trots att de stora hovdjuren varit 
jagade och utnyttjade som tamdjur av 
mänskligheten i tusentals år. (TT) 

Nu får du bestämma dig, vi är hungriga. Var  är norr nu igen?
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Årsmötesprotkoll från 
årsmötet i Flämslätt 
2010-06-15
Ärade läsare!
Jag hoppas ni läsare finner detta do-
kument läsbart. Att ha med protokol-
let i full storlek skulle ta drygt 2 sidor, 
och den här gången har ju medlemmar 
bidragit till Slagrutans innehåll så till 
den grad att artiklar insända till detta 
nummer kommer även i nästa Slagru-
tan. Som sagt, hoppas det är läsbart, 
protokollet kommer ju även att finnas 
på SSFs hemsida som jag hoppas ni 
har möjlighet att besöka regelbundet; 
www.slagruta.org
eller ring SSFs sekreterare så sånder 
hon dig ett exemplar med större skrift.



Bostadsenergier, vad kan Du 
finna?

Åke Pihlgren går igenom och låter 
Dig känna på vilka energier som kan 
anträffas i en bostad.

Åke berättar om bostadsundersöknin-
gar han deltagit i.

Dåliga energier i bostäder  - Åke Pihlgren 30-31 oktober
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Kalender 2010
Oktober
Lördag 2/10 - söndag 3/10
Höstmöte, Kinnekulle-Rutan mfl

Lördag 9/10 - söndag 10/10
H3-antennen, Rolf Heinemann
Åkerby skola,  Örebro

Kurser

Vill du hålla en 
kurs eller söker du 
kunskaper inom ett 
specifikt område?

Hör av dig till SSF, 
finns det intresse 
skapar vi kurser!

Stadshotellet i Säter är en intressant 
byggnad ur fler synvinklar. Byggnaden 
är idag k-märkt och den äldsta delen, 
brännvinskällaren, är från 1600-talet. 

Det finns naturligtvis gott om olika 
energier att utforska både i brännvin-
skällaren och i de olika delarna av byg-
gnaden. Mest känd är ”Svarta Damen”, 
för naturligtvis har en byggnad av den 
här digniteten en sådan. Så vitt man 
vet var damen en gång föreståndarin-
na i huset och utförde sitt arbete med 
största noggrannhet, vilket hon försök-
er lära dem som nu arbetar där.

Sannolikt kommer vi under helgen att 
träffa på både föreståndarinnan och an-
dra energier i huset.

Preliminärt program

Fredag den 22 oktober:
Ankomst. Check-in efter 15,00
18.00 Mötet öppnas
21,00  Kvällsfika

Lördag den 23 oktober
08,00 Frukost

09,30 Mira Mård ”Energier i varda-
gen” .Vad händer med energier då vi ta-
lar och hur påverkar det oss? Hur mäter 
man talets kraft och hur kan man an-
vända sig av energier i sin vardag för att 
förbättra sin livskvalité?
11,00 Fikapaus
11,30 Fortsättning Mira Mård
13,00 Lunch
14,00  Utflykt till Silvberg 
18,00  Middag
19,00  Kvällsaktivitet
21,00  Kvällsfika

Söndagen den 24 oktober:
08,00 Frukost
09,30 Ingrid ”Pling” Olsson: 
 ”De sju arketyperna” 
Pling berättar om hur hon arbetar med 
energier, om healing och om de sju ar-
ketyperna; krigaren, beskyddaren, verk-
ställaren, healern, budbäraren, magik-
ern, läraren
11,00 Fikapaus
11,30 Fortsättning med ”Pling” 
13,00 Lunch
14,00 Avslut
I samtliga helpensionspriser ingår: 

Kvällsfika fredag och lördag
Frukost lördag och söndag
Förmiddags och eftermiddagsfika 
lördag samt förmiddagsfika söndag
2-rättersmiddag lördag kväll inkl 
bordsdryck
Lunch söndag, inklusive bordsdryck
Deltagaravgift
Föreläsningar

Helpension:
Enkelrum  2,345:- (en-
dast 4 rum)
Del i dubbelrum 1,845:-
Möjlighet till x-bädd finns i dubbel-
rum. Kostnad blir då per person 1,645:-

Deltagande utan logi:
Deltagande inkl. alla måltider utan logi  
fredag-söndag 945:-
lördag-söndag  895:-

Observera att deltagarantalet är be-
gränsat.

Välkommen!

Internat med mat, logi och kurs för 
1200 kr 
Lördag 30 okt kl 11- söndag 31 okt  
tills vi är färdiga.

Plats Hållsta konferens, söder om Es-
kilstuna, www.hallstakonferens.se

Anmälningsavgift 400 kr betalas vid 
anmälan och resterande 800 kr vid 

kursstart. Anmälan senast 3 oktober.

Detta är en verkligt fördjupande helg 
för alla rutgängare och till oslagbart 
pris. Begränsat deltagarantal.

Mer info och anmälan till:

ulla.olausson@slagruta.org eller 
tel 0523-66 25 93 

Inbjudan till SSF höstmöte 23-24 oktober 2010 på Säters Stadshotell

Kurser Kurser

Lördag 23/10 - söndag 24/10
Höstmöte SSF, Säter Stadshotell

Lördag 30/10 - söndag 31/10
Bostadsenergier,  Åke Pihlgren
Hållsta Konferens,  söder Eskilstuna
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För att kunna hjälpa en människa som 
besväras av t.ex. sömnproblem eller 
andra mer odefinierade, men störande 
problem är det nödvändigt att ställa 
personen i centrum för undersöknin-
gen.

Samverkan mellan människa och 
omgivning har mycket stor betydelse.

Människan är på grund av sin bi-
ologiska konception en utomordentlig 
informationskälla som kan spara de på 
henne verkande inflytande över en län-
gre tidsrymd. Dessa informationer kan 
efterfrågas med hjälp av en H3-antenn

Med mångfalden av störande infly-
telser som finns i dag är det nödvändigt 
att inte enbart leta efter dom klassiska 
jordstrålningsfenomen som Curry- och 
Hartmannlinjer.

Människan kan störas av en rad 

H3-antennen kurs  9-10 oktober - Rolf Heinemann
strålningar med olika våglängd och 
det gäller att hitta just dom störande 
frekvenserna och att, om möjligt, elimi-
nera dessa..

Kursinnehåll:
•  Grundläggande praktiskt ar-  
    bete med antennen
•  Lite teori runt vad som sker   
    vid arbete med antennen
•  Psykodynamisk radiestesie –   
    vad är nu det?
•  Störningsmätning på personer
•  Fältdetektering
•  Tekniska störningar
•  Auramätning
•  Fältförändring
•  Kontroll av fältförändringar   
   på personer
•  Dokumentation

Program
Lördag 2: kl: 09,00  
Samtal med Änglar, Devor och 
Naturväsen med Sigbritt Eriksson
  Paus för fika och  
  diskussion
Kl: 12,30 Lunch
Kl: 14,00 Vikten av att åter- 
  erövra forntid 
  Helena Frykstrand
Kl: 15,00 Fika
Kl: 16,00 Vad kan vi överleva  
  på i naturen
  (föreläsare ej klar)

Kl: 19,00 Middag - Samkväm 
(medeltida sång och musik, osv)

Söndag 3: Kl: 09,00 
Det senaste om mayakalendern med
Ola Pettersson
  Paus för fika. 
  Diskussion.
Kl: 12,30 Lunch
Kl: 14,00 Fortsättning på Maya 
  kalendern
Kl: 16,00 Avslutning

Pris:750:- inkl 2 lunscher, 1 middag, 
samt ett flertal fika
(meddela om du vill ha vegetarisk kost)

Anmälningsavgift: 400:- senast den 20 
sept. betalas till bankgiro nummer 342-
9701

Anmälan senast den 20 sept. till Göran 
eller Helena tel 0511-53387 eller
E-post: kontakt@slagruta.com

Vi hänvisar till billigt boende samt up-
plyser om vägbeskrivning

Hjärtligt Välkommen!

Kinnekulle-Rutan Götenegillet
www.slagruta.com 

www.gotenegillet.se

Höstmöte den 2-3 oktober 2010 med Kinnekulle-Rutan 
på Äventyrslandet, Götene

Kursen startar lördag 9 oktober kl 10 - 
söndag tills vi är klara.

Plats: Åkerby skola   mellan Hallsberg 
och Pålsboda

Kurskostnad: 500 kr

Mat: Lunch äter vi på Kvarntorps golf-
bana (du betalar själv)

Övernattning: ordnar du själv, för-
slagsvis på Gustavsviks campingplats 
eller Örebros vandrarhem.

Anmälan och frågor: Rolf  Heine-
mann anmälan senast 27 sept.
http://slagrutantvars.dinstudio.se
och klicka på Kontakt 
eller telefon  019-24 07 96

Kurser
Kurser

Kurser
KurserKurser

Kurser
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Var Då?
Förra året i Bohuslän ett par mil från 
gränsen.
I år i södra Norge ett par mil från 
gränsen.
Nästa År?
Kom med eget förslag.
Plats för 50 personer att äta och sova.

Samlingsrum.
I närheten av gränsen.
Dalsland?
Värmland?
Augusti/september.

Vad då?
Nordiska Slagrutemötet förstås.

Förhäv dig icke över vad du 
vet
Lär med den okunnige som 
med lärde.
För konsten ingen gräns är 
satt
och ingen konstnär skapar det 
fullkomliga

Ptahhotep ca 2500 f.Kr.

Sann visdom har färre 
förutfattade meningar än den 
falska.
Den vise tvivlar ofta och 
ändrar sin uppfattning.

Solkungen Echnaton ca 1375 f.Kr.

Vad skall vi ha på programmet?

Du är med och planerar.

Hör av Dig!

agne.olausson@slagruta.org
0523-66 25 92

Den är inte färsk!

De energier vi jobbar med är inte 
heller färska. De kan var många 1000 
år gamla.

Tidningen Slagrutan har vi dock 
inte längre tillbaka än 1982. Slagrutan 
är alltid lika aktuell även om den är 
gammal.

Läs även de äldre numren. Du kan 
läsa dem på Kungliga biblioteket i 
Stockholm, eller ännu enklare på 

http://www.slagruta.org/slagrutan/ på 
nätet.

Har Du inte dator så gå till biblio-
teket. Det finns på de flesta bibliotek 
en dator kopplad till internet. Där kan 
Du troligen skriva ut Slagrutan och ta 
med Dig hem för en billig penning.

Vill Du köpa något ex så har materi-
elförvaltaren Rolf många gamla 
liggande på lager. Ring honom. 
Telefonnumret står på sidan 2.

Annonserad nybörjarekurs i Jörlanda 
(strax norr om Göteborg) lockade 
bara 4 deltagare. Det var inte ekono-
miskt försvarbart att genomföra den 
med så lite deltagare så vi ställde in den.  

Varför kan vi ju fråga oss?
Fel tid? Fel pris? Fel i geografin? För 
dålig marknadsföring? 
Jag vet inte. Det får dock inte hindra 
oss från att göra flera kurser på olika 

platser. Prata slagruta. Samla intresse-
rade. Gör en kurs. 
Hör av Dig till styrelsen för hjälp.

Agne



Blekinge: Eva Fröjd  0455-36 81 32
 
Bohuslän: Magnus Bråthen 070-227 04 23
                  Svante Lindström 0522-721 88
                  Erik Nygård  031- 84 51 79
 
Dalarna: Birger Andersson 0243-24 01 86
                Lotta Haglund  0248-138 89
 
Dalsland: Gun-Britt Nilsson 0532-156 09
                 Maud Strömbergson 0530-128 82
 
Gotland: Sven Karlström  0498-360 96
 
Gästrikland: Sölve Nordin  026-13 28 71
 
Halland: Kate Nilsson  035-404 13
                Nita Börjesson  0346-154 75
 
Hälsingland:  Torsten Rolin  0650-979 16
                       Ragnhild Welin  0650-74 13 29  
 
Jämtland: Inger Lindkvist  063-51 21 28
 
Lappland: Gunnar Pedersen 070-310 39 81
 
Medelpad: Rolf Bengtsson  060-50 35 20
                   Yngve Gradin  0692-102 86
                    Margot Granholm 060-253 48

Närke:  Rolf Heinemann 019-24 07 96
              Kerstin Nelander 070-396 53 05
Skåne:   Aldo Olsson  0479-510 26  
             Peter Wetterström 040-46 84 70

Småland: Sverker Egnell  036-12 51 33
 
Södermanland:  Ulf Andersson  08-55 15 41 52
                       Christina Rutgård 08-551 577 61
 
Uppland: Åke Pihlgren  08-590 333 71
                Pähr Engström  08-35 58 16
                 Ivan Ekman  08-511 777 20
 

Värmland: Lars-Erik Hedin 054-52 59 02
                   Enar Rådberg  0586-418 32
 
Västerbotten:  Erik Palmqvist  090-310 46
  
Västergötland: Benny Karlsson  0325-760 14
           Paul Holmberg  0511-340039
 
Västmanland: Per-Uno Fransson 070-783 03 70
                        Britt-Marie Nordman 0221-402 40
 
Förbundstyrelsen: Alla ledamöter och suppleanter ingår 
också i det lokala kontaktnätet. Dessa personers namn finns 
upptagna på sidan 2 i tidningen. 
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Arvika Slagruteförening
http://arvikaslagrutan.blogspot.com/
alcylone@hotmail.com
Bengt Olsson
Tel: 0570-404 26

Kinnekulle-Rutan
www.slagruta.com
info@slagruta.com
Göran Gustafsson
Kärrhagen, Kinne-Vedum
533 97 Götene
Tel: 0511-53387

Skånska SlagruteFöreningen
www.slagruta.eu
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
273 70 Lövestad
Tel: 0417-251 56

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

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

Dalarutan
www.slagruta.org/lokalforeningar.html
dalarutan@slagruta.org
Ivar Sjöberg

Kontakter
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Om vi inte syns och berättar om oss så kan vi inte bli fler och inte sprida vår 
kunskap. Det har Paul förstått. Han håller nybörjarekurser i Götene och pratar 
slagruta när han kan. Här till höger ser vi när Paul (2a fr vä) har slagrutedemon-
station i medeltidsbyn på Äventyrs-landet i Götene. På medeltiden var troligen 
slagrute- och energierna kända så det är kanske rätt ställe. Paul brukar samla en 
del intresserade som får information och får prova på. Foto Ulla Olausson

Paul Holmberg har även tagit 
bilden på framsidan av detta 
nummer. Den hittade han 
i Norge - i Oslos rådhus - 
tidigare i år.

Foto 1 av Runkesten, se text sidan 9 (Foto: Bo Westling) Foto 2 av Snytesten, se text sid 9 (Foto: Lars Carlström)

I min mailbox trillar det in intressanta 
nyhetsbrev från en man som heter Sig 
Lonegren. Han befinner sig i England, 
närmare bestämt i Glastonbury. 

Denna vecka berättar han hur en vän 
och musiker har en favoritplats i na-
turen som han kallar “a thin place”, 

alltså en “tunn plats” direkt översatt. 
På detta ställe finns en energi som ger 
honom djupgående återhämtning och 
förnyad energi bara genom att vistas 
där.

De forntida kelterna kallade dessa 
ställen “thin places”. De keltiska “thin 
places” var speciella “spots”, platser, ut-
spridda över de Brittiska Öarna - fast 
de existerar ju över hela världen - där 
människor kunde känna att det bara 
var en tunn tunn skiljelinje mellan vår 
vanliga fysiska värld och de andliga 
domänerna. 

Det var platser där människor blev 
mäktiga att erfara djupare andliga di-
mensioner än vad man vanligen kunde 
finna i de vardagliga närliggande plat-
ser där man bodde och arbetade.

Mina shamanska vänner från Peru 

A Very Thin Place: Gallarus Oratory – 
a Celtic Christain Oratory 

on Dingle Peninsula, County Kerry 
in south west Ireland

(from: members.webone.com.au)

nämner också platser med en speciell 
energi och kallar dem Huacas, en plats 
där den ursprungliga energien, den som 
existerade innan Big Bang, sipprar ig-
enom till vår dimension.

Här nedan en bild på platsen i Vermont 
där musikervännen återhämtade sig.

A Thin Place In Vermont: Barr Hill

Om du vill ta del av Sigs information 
så är hans hemsidesadress
www.geomancy.org                             Red


