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SSF

et har nu gått en vecka efter styrelsemötet som i regel hålls under
februari.
Styrelsen träffades även den här gången i
Örebro med tanke på att begränsa reskostnaderna så gott det nu går.

Automatiskt är det naturligtvis så att förberedelserna inför kommande konvent och
årsmöte upptar den mesta tiden av diskussionerna. Glädjande är att vi har en mycket
aktiv grupp/lokalförening i Arvika som har
åtagit sig allt praktiskt arbete omkring ett
så omfångsrikt arrangement. Nu har beslut
fattats omkring program, budget osv., det
kommer inte att dröja så länge tills inbjudan dimper ner i din brevlåda.
Vi är övertygade att även årets konvent
kommer att resultera i, att var och en får
behållning av föredragen, kurserna men
framförallt samvaron och kontakt med
likasinnade.

Det är du och dina kompisar i närheten där
du bor som verkställer verksamheten inom
Slagruteförbundet – det är inte enbart styrelsen. Det är med andra ord att även du
behöver bl.a. berätta för redaktören/styrelsen vad ni har sysslat (eller vill syssla)
med där hemma och även vilka önskemål
och framtidsvyer ni har. Vi har inte obegränsade resurser när det gäller ekonomin
– men i dag gläds vi åt att den beräknade
förlusten under verksamhetsåret kunde begränsas.
Det betyder att vi kan satsa lite mer på
att kunna hjälpa i gång mindre grupper och även lokalföreningarna. Styrelsen
har beslutat att bidraga med halva reskostnaden för ev. föreläsare till ”Övriga
möten” som annonseras på hemsidan och
som naturligtvis ansöks om hos styrelsen i
förväg. Det är kanske bara en droppe i havet men visar dock att vi vill något!
Kanske kan detta bidraga till att det blir
något lättare att starta enkla sammankomster för att lära gemene man hanteringen
av en slagruta (eller vad ni nu vill använda)
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Nya risker med lågenergilampor
Länsposten och Jennie Larsson
Redaktören ordar
Valberedningen uppmanar
Avancerad slagrutekurs-Dalarutan
Anders Brundell
Dalarutan forts.
Hitta grunder - Gösta
Pendeln - en sanningsdetektor
Harry Blom
Pendeln forts.
Pål Holmberg - Jordströmmar

Ordföranden har
ordet

och förståelsen för att det ”finns något som
inte finns”.
Under styrelsemötet diskuterades även
några punkter som känns väldigt angelägna, vilka jag gärna vill nämna här så att du
har möjlighet att fundera över hur även du
skulle kunna hjälpa till. Det gäller idéer och
även handling.

Rolf Heinemann

• Möten:

• Utbildning:

• Konvent 2013:

• Stadgeförlaget:

Vi önskar som vanligt möten med
mindre antal deltagare även under
hösten 2012, helst på platser både
på norra och södra delen av Sverige.
Gärna även endast en dag. Önskemålet gäller givetvis även år 2013.
Att vi skall anordna konventet någonstans ”söder om Stockholm” som det
så fint heter är vi väl alla överens om.
Men hittills har vi inte några förslag
på en lämplig grupp eller personer
som kan tänkas nappa på att åta sig
detta. Har du/ni?? Därefter kan det
bli lättare att välja en plats. Det får
inte vara styrelsen i sin helhet som
måste åta sig att ordna konventet,
men den hjälper till som vi brukar.

• Valberedningsarbetet:

Det är Agne Olauson som är ordf. i
valberedningskommittén.
Arbetet
behöver startas nu. Hjälp kommittén
– kontakta Agne, ge honom förslag
till lämpliga kandidater som kan tänkas att ta på sig ”ett obetalt men ärofyllt arbete”.
I enlighet med önskemålen under det
gångna årets årsmöte har styrelsen
beslutad att varje tilltänkt ledamot/
befattningshavare redan när du blir
tillfrågad erhåller ”sin” befattningsbeskrivning.

Innehåll

om SSF Konvent 2012
10 Info
Arvika Slagruteförening
om SSF Konvent 2012
11 Info
Arvika Slagruteförening
och miljögifter i livsmedel
12 Slam
Gunnar Lindgren
miljötänket bättre idag
13 ÄrTräskalle
av Olov G Nilsson
14 Labyrinten
Monica Katarina Frisk samt

Vi behöver få igång utbildningar igen
för dom som har vuxit ”ur barnskorna”. Intresset har varit svagt – varför?
Finns det inte några önskemål alls,
det kan jag inte tro. Ge styrelsen några
idéer om vad som behövs.
Stadgekommittén har nu fullgjort
sitt uppdrag och lämnar sitt förslag
till årsmötet. Läs och begrunda så du
har en åsikt under årsmötet. Du som
inte kan deltaga på årsmötet får gärna
lämna din åsikt direkt till styrelsen.
Det är den inledande delen om
föreningens ändamål som förtydligas,
så att nyttan för människan med slagrutearbete betonas mer.

Slut nu med alla påpekanden och hänvisningar. Ljuset, våren och det fina vädret för
utomhusaktiviteter är på gång. Kolla naturens vaknande även med slagrutan.
”Stenhögar” och annat intressant är lättast
att undersöka innan allt gömmer sig bland
grönt ogräs och blad.
Väl mött under Kristi Himmelfärdshelgen
Rolf H

Helen Raphael Sands
15 Labyrinten
och currylinjer
Hans Giertz
16 Jordstrålning
forts.
17 Jordstrålning
Utlandsrapport
18 Notiser
Kalender
Slagruteförening program
19 Arvika
Lokalföreningar
Mölle - utflykt
20 Kullaberg
Kerstin Sörstadius, Agne Olausson
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Nya risker med lågenergilampor
Länsposten Örebro 9 febr. 2012
Nya risker med lågenergilampor
Så här gör du om elsparlampan går
sönder
KARLSKOGA
Nu är det lågenergilampor som lyser
upp svenska hem. Sådana drar mindre
ström men bidrar samtidigt med nya
miljöfaror. Bland annat innehåller de
kvicksilver.
Så vad gör man då om en lågenergilampa råkar gå sönder?
Karlskoga kommun har på sin webbplats www.karlskoga.se en mycket
pedagogisk manual som man kan följa
om olyckan skulle vara framme.
Manualen kommer ursprungligen från
Kemikalieinspektionen, men vi tycker
att den är så bra att vi har lagt in den på
vår egen webbplats också, säger Jennie
Larsson, miljöinspektör i kommunen.
Det generella rådet om en lågenergilampa eller ett lysrör råkat gå sönder
är att inte använda dammsugare.
Det finns nämligen en risk för att
dammsugaren ytterligare finfördelar
och förångar kvicksilverdrop¬parna
och sprider dem i luften, menar Jennie
Larsson.
Kall lampa
Så här gör du om en kall lampa går
sönder:
1. Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong
och lägg dem i en glasburk med lock.

Varm lampa
Om en varm lampa går sönder:
1. Vädra och lämna rummet.
2.Den europeiska lampbranschorganisationen ELC rekommenderar att man
lämnar rummet i 20-30 minuter.
3. Samla senare lampresterna med till
exempel en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i
närheten av den trasiga lampan med en
fuktig trasa.
4. Lägg lampresterna i en glasburk med
lock. Lägg även trasan i glasburken,
stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa" .
5. Lämna burken till en returhantering
som är avsedd för farligt avfall.
Uttjänt lampa
Om en lågenergilampa slutar lysa utan
att gå sönder, och alltså måste bytas ut,
då ska även det göras på rätt sätt.
Släng definitivt inte sådana lampor
bland de vanliga soporna!
Uttjänta lågenergilampor räknas som
farligt avfall och måste därför lämnas
till återvinningen.
Vid Karlskogas större livsmedelsbutiker finns en särskild uppsamling av sådana lampor, så det är ganska bekvämt
att göra rätt, menar Jennie Larsson.

Fem milligram kvicksilver
I en kall, ny lågenergilampa finns
kvicksilver i form av antingen små
kvicksilver¬droppar, fast amalgam eller
kvicksilver/järnkulor.
En lågenergilampa får innehålla upp
till fem milligram kvicksilver medan
ett rakt lysrör får innehålla upp till tio
milligram.
När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas för att
till slut fylla lampan med ånga. När
lampan släcks och sedermera kallnar,
då övergår ångan åter till små drop¬par
och möjligen också i viss mån amalgam.
Om en kall lampa går sönder sprids
små kvicksilverdroppar i rummet.
Vanligtvis faller de snabbt till golvet
tillsammans med trasiga lampdelar och
eventuellt glaskross.
Om däremot en varm lampa går sönder
sprids ett gasformigt, metalliskt kvicksilver i rummets luft.
Kvicksilverdroppar från kalla lampor
kan komma in i kroppen via munnen
om man är oförsiktig med föro¬renade
händer.
Gasformigt kvicksilver kan följa med
vid inandning och sedan ansamlas i
kroppen.
Skadeeffekter som kan uppstå vid
långvarig exponering även av låga koncentrationer drabbar framför allt nervsystemet och hjärnan.
Bo Pettersson

2. Torka därefter golvet med en fuktig
trasa.
3. Lägg sedan även trasan i glasburken.
Stäng burken och märk den, till
exem¬pel med texten "kan innehålla
kvicksilver från en låg-energilampa"
4. Lämna burken till en returhantering
som är avsedd för farligt avfall.
Resurssnåla - och miljöfarliga. Miljöinspektör Jennie Larsson i Karskoga
gillar lågenergilampor, men uppmanart alla att hantera dem på rätt sätt,
både när de är hela och när de är trasiga.
FOTO BO PETTERSSON
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Skall Slagrutan byta namn till Mat och Hälsa eller vad är det fråga om?
Några ord från redaktör´n

Nu undrar ni läsare säkert snart vadan
allt detta miljöskriveri i en tidskrift
som Slagrutan?
Jo, för det första är det många av oss
medlemmar som är intresserade och
bryr sig, det är sällan samma information når fram till var och en via de
dagliga medierna, vi är utspridda i et
avlångt land och läser ganska ofta lokaltidningar. Framförallt har vi många
läsare som inte dagligen använder datorn, och det är ju på nätet som mycket
av denna information som kritiskt
granskar vardagsfrågor cirkulerar med
ljusets hastighet.
För det andra så finns ju en poäng i
att få veta detta i slagrutesammanhang
eftersom vi slagrutegängare, (önskar vi
hade ett ord som engelskans Dowsers
att använda som helhetsbeskrivning
av det vi gör vare sig vi använder slagruta, pekare eller pendel. Förslag
någon...?), eftersom vi pekare/pendlare/slagrute-kvinna/man kan använda
våra färdigheter till att testa tex olika
mjölsorter eller livsmedel över huvud
taget för att se om viss föda är mer eller
mindre lämplig att stoppa i just min
kropp . Och det vore intressant att få ta
del av samt kunna skriva om alla erfarenheter och alla olika metoder ni läsare
använder.
Jag själv använder min pekare till att
kolla in den sk. må-bra-auran när jag
håller i eller tänker på något jag skall

Gör styrelsen vad den skall?
Kan den förbättras?
Vill Du byta ut någon?

äta. Jag sträcker ut min vänstra hand
och för pekaren så långt ifrån jag kan
och närmar mig sedan handen och får
ett utslag som jag kan tyda för hur jag
reagerar på föremålet. Hur reagerar
jag och min aura? Nu har jag jobbat i
många år med aura och chakrabalanseringar och behöver egentligen inte
pekaren utan har lärt mig både se/
förnimma/förstå och därigenom känna
igen min kropps svar på frågorna - det
är en känsla som är svaret. Men jag gillar ändå att använda pekaren ibland, för
att dubbelkolla liksom. (Eller så är det
för att jag är man och gillar apparater
och prylar, haha).

och inte vet jag vad ni läsare vill läsa om
i tidningen heller? Det är dessutom så
att flertalet av oss medlemmar har varit
med under ganska många år och läst
det mesta inom området, men det kanske är så att det är dags att återanvända
artiklar? Nya medlemmar kommer ju
till och alla spar förmodligen inte heller
sina äldre nummer av Slagrutan. Sedan
är det väl så att det här med återvinning
ligger i tiden också, om ingen protesterar så blir det en del sådant framöver.

Tro det eller ej, men eder redaktör
har ännu några år kvar till pensionen,
förhoppningsvis finns det den dagen
mer tid att själv både intervjua slaJag vill få en balans i denna tidskrift. Det grutefolk samt översätta artiklar från
skall vara lagom mycket teknisk slagru- utlandet. Men fram tills dess behöver
teinformation, lagom mycket nya rön jag hjälp med innehållet, tiden är en
där vi testar och försöker förstå, lagom bristvara.
mycket av miljöfrågor, lagom mycket
för nybörjaren och lagom mycket för de Nästa nummer blir dock inget problem
mer erfarna och nästan lite för mycket att fylla, där kommer rapportering från
om hur vi läsare använder kunskapen i Konvent 2012 i Värmland att få gott
vardagen. Den föredömliga Dalarutan om utrymme. Som ni kan läsa längre
med Anders Brundell i spetsen är ett fram i detta nummer är det en tillställtrevligt inslag, en rapport från en del ning få vill missa, om ens någon?
av landet som på ett lättsamt sätt rapporterar om erfarenheter och kurser - Dessutom kommer sannolikt undertack för det Anders och ni andra som tecknad att rapportera från det Baltiska
lämnar bidrag. Även skrönor i ämnet slagrutemötet som äger rum i juni i
Tallinn, vi får se om det blir i Slagrutan
emottages ju tacksamt.
nr 66 eller nr 67.
Så tillbaks till frågan varför det möjligen blev en övervikt av miljöfrågor i Med önskan om en ljuvlig vår
detta nummer? Jo, för få insända bidrag
Red

Är Du Nöjd?

Ordföranden har inte den rätta glöden. Betalningen är dålig om än inte obefintlig.
Han vill gärna dra sig tillbaka.
Kan Du ta jobbet? Eller har Du
Närmare info kan Du få av mig. Ring.
förslag på någon lämplig?
Skriv. Eposta.
Är Du nöjd med Slagrutan? Behöver
Eller varför inte tala med Regina
redaktören bytas? Kom med förslag.
Siuvatti 0225 20 62 2 eller
Är hemsidorna som vi vill ha dem?
Britt-Marie Lundgren 0325 61 11 27
Vill Du ta jobbet och göra dem?
Är det rätt glöd i styrelsen (Slagrutan
nr 62 sid 14.) Skall vi byta någon?
Kanske medelåldern behöver sänkas?

Valberedningen/Agne Olausson
Skummedal 140
se-453 92 LYSEKIL
0523-66 25 92
agne@olauson.eu
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Avancerad slagrutekurs i Pilbo bystuga med Rolf Heinemann
av Anders Brundell

Det blev en mycket intressant och
lärorik söndag i Pilbo bystuga i Falun
den 5 februari när Rolf Heinemann
höll en avancerad slagrutekurs där.

Genomgång innan vi börjar med dagens
övningar. Rolf Heinemann längst till vänster.

Rolf är en driven instruktör och tar
självklart kommandot från start, och
han tjuvstartade också med ett par små
privata träffar - dels hemma hos Regina Siuvatti och dels hos oss redan på
lördagen.

Rolf var vänlig nog att störa av vårt hus,
och det var en tidskrävande procedur.
Birger Andersson med ryggen mot kameran och Sigvard Hallberg i bakgrunden kollade noga och mätte själva både
före och efter.
Rent subjektivt så känns det bättre nu
i huset, men jag kan inte säga i vilken
grad och om det i huvudsak är en subjektiv känsla för att jag vet att Rolf har
gjort en insats här. Men jag är dokumenterat dålig på att känna in stämningar och energier så mina intryck ska
bedömas med det i åtanke. En känslig
människa kan säkert bedöma resultatet
tillförlitligare.
6
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Vi kan utan att överdriva säga att det
blev en rivstart så gruset sprutade. Ribban las högt för att passa de drivna och
kunniga rutgängarna på plats eftersom
inga nybörjare hade kommit dit, och på
grund av att vi höll till i Falun med
en av Sveriges mest misshandlade
och spruckna berggrunder efter
århundraden av gruvbrytning och
slaggdumpning så fanns det övernog med störningar att kartlägga
och undersöka.
Det sägs att folk var mer medvetna om jordstrålning förr i tiden
än vad vi är i dag, eftersom man
då byggde hus så att Curry- och
Hartmannlinjerna hamnade i
väggarna och inte i rummen, och man
aktade sig också för att bygga ovanpå
vattenådror. Dessutom var man helt
beroende av eget vatten, så duktiga rutgängare var betydelsefulla personer.
De gamla slagruteteknikerna har utvecklats enormt på senare tid även om
de gamla metoderna lever kvar parallellt. I dag använder folk både kvistar
och dyra, avancerade antenner, och det
är mycket fascinerande att ta del av.
Det finns alla möjliga tekniskt
avancerade mackapärer, och Rolf hade
med sig flera H3-antenner som är dyra
- 2½ tusen för den lilla modellen och 5
tusen för den stora med större frekvensomfång - men de är precisionsinstrument och har en dokumentation som är
imponerande med frekvenssamlingar
och annat för att klarlägga vad de olika
utslagen orsakas av. Klubben fick låna
ett exemplar som det nu ska bli hårdkörning med. Det var väl själva faster
om inte jag också ska kunna få litet
ordning på rutgängeriet!
Rolf meddelar de här prsierna för H3antennen:

Grundutrustningen 2500.- inkl. beskrivning med översättning till svenska.
Tillägg: 240:- per st. för Akustikfilter,
Infrarödfilter och Yin/yang indikator.
Långa Antennen 2000:- utan handtag,
eftersom den finns i grundutrustningen.
Frekvenstabellerna visar att många
olika säker har samma frekvens och att
man därför kan få samma utslag för
flera olika saker, vilket naturligtvis gör
det svårt att bestämma vad det är av allt
det som ger utslag på ett visst ställe.
Det känns mycket övertygande att få
se flera rutgängare få samma utslag på
samma ställe. Då handlar det inte om
personliga inre intryck som inte går
att kolla av utomstående utan om upprepningsbara saker – i alla fall för de
som har förmågan, vilket inte alla har,
men som Rolf menar att man kan lära
sig och sedan träna upp.
Rolf tog vant och snabbt fram en massa
linjer där jordenergier strömmade under Pilbo bystuga, och till sist kändes
det nästan som om det enda rätta vore
att riva hela stugan och fly till ett mindre oroligt och ohälsosamt område. Men
Rolf ser det inte så utan menar att vi
ska ta itu med de anomalier som finns
och lära oss att hantera och avstöra
dem i stället. Han tycker också att ordet avstörning borde bytas ut mot fältförändring.
Rolf säger sig också ha tappat rädslan
för de flesta energier vid det här laget
och ser inte till exempel currylinjer/
kors som döden i grytan, utan som
något att lära sig att hantera och aktivt
skydda sig från. Dessa och många andra
energier finns ju i vår vanliga livsmiljö.
- Det är fortfarande bättre att följa försiktighetsprincipen så länge som inte
olika fenomens verkan på människa
och miljö kan förklaras på ett bättre
sätt, säger Rolf.
Kroppsmätning och avstörning/helande, chakra- och auramätning var
några av de saker som vi gick igenom
och tränade på, och till sist blev det
trafikstockning i huvudet av allt nytt
och obekant.
Det förefaller mig som om allt som
finns och en del som inte finns - eller i
alla fall inte borde finnas - har en egen

plats i frekvenstabellen för H3-antennen, och av tabellen framgår också att
flera olika saker har samma frekvens så
att man inte utan vidare kan veta vad
det är som man har fått utslag för, vilket
naturligtvis leder till osäkerhet för oss
och våra kartläggningar.

FaluKurirens utsände Per Malmberg
provar en vanlig klädgalge i plast som
slagruta. Fick han utslag? Nja, nog så
det så ut, men han ville inte riktigt kännas vid det, och det är vars och ens egen
subjektiva upplevelse som är facit för
just den personen själv.

En viktig sak som Rolf påpekade och
som jag inte ens har tänkt på tidigare
är att störningar inuti ett hus eller helt
område av hus ofta kommer från ställen som kan ligga kilometervis från huset, och de ställena måste också bearbetas för att få en effektiv och varaktig
förbättring.

Rolf är vänlig nog att ställa upp utan att
ta något instruktörsarvode, och eftersom han sov över i vårt gästrum i stället för på hotell så kostade alltsammans
bara milersättning och kurslokalhyra.
På så vis kan även en liten och halvpank
förening arrangera kvalificerade kurser,
och det känns väldigt bra!

Dalarutans säkraste rutgängare Birger Andersson mäter över en karta. Vana rutgängare kan
mäta på avstånd på kartor och bilder.

Stort tack till Rolf !
Vi fick ju som sagt besök av en reporter
och en fotograf från Falu-Kuriren under kursen, och det är alltid bra att bli
uppmärksammad i medierna även om
texterna sällan blir perfekta.
Se http://www.dt.se/nyheter/

falun/1.4355621-hokus-pokus-ellerhjalp-

Rolf Heinemann talar avstörning. Ofta hjälper
det mycket bättre att störa av influenser som
kommer kilometervis bortifrån i stället för att
störa av punktvis i hus, menar Rolf.

Hitta grunder
Rösen av olika storlekar går lätt att hitta på flera hundra meters håll och få fram åldern på (se bild sid 20)
— Kan du se var den gamla grunden
ligger? Min kompis amatörarkeologen vill gärna veta om det han kommit
fram till stämmer.
Jag tar min pekare, och tänker: Visa
mot gammal grund! Pekaren visar åt
vilket håll jag ska söka.
Mina nästa frågor blir: Är det inom 20
m. Ja-utslag. Är det inom 10m? Ja. Är
det 5 m? Nej. Är det 7 m? Ja.
Jag tar sju rejäla kliv genom terrängen
och får utslag. Sedan tänker jag: Följ
grunden! Pekaren ställer in sig och det
är bara att gå i rätt riktning. Det svänger till vid varje hörn, och till slut är jag
framme vid den fjärde hörnstenen.
— Kan du visa var ingångsdörren låg?
Det är bara att fråga efter dörren, föns-

ter går också bra.
Sedan kollar jag när huset byggdes och
när det försvann. Detta fungerar ända
bort till forntiden.
Jag tar reda på om det är ett bostadshus.
Sedan söker jag fram ladugård och uthus på samma sätt.
Ibland behöver man inte ens pekaren.
Vi upptäckte att om mossan har en ljusare färg finns ofta en gammal grund på
den platsen.
Gränser?
Eftersom jag hållit på med slagruta bara sedan 1995, har jag troligen
mycket mer att lära än att ta fram
grunder,vatten,auror, rösen,
Curryliner, Hartmanlinjer, sexkants-

fönster, farliga punkter. Att flytta linjer
går också och att skicka meddelanden
till kompisar. Det är inte lätt att veta
var gränserna går för förmågan.
Säkert är det många som skulle kunna
skriva i Slagrutan och ge tips till nybörjare.
Det är i en intressant värld vi lever, och
man vill ju gärna veta så mycket som
möjligt. Förklaringen på fenomenet har
jag aldrig lyckats få fram.
Själv skyller jag på ett centrum i hjärnan något som påminner om fåglarnas
förmåga att hitta rätt.
Visst kan vi få några tips!
Gösta
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Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Odengatan funnit ett häfte skrivet av Harry Blom och utgivet på Litteraturförlaget, årtal okänt. Harry Blom är självaste Örtagubben. Viveke
fick tillstånd att publicera skriften för Slagrutan vilket redaktören tackar för och här följer fjärde delen:

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Innehåll

Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna
Slagrutan

Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.
Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

C. Utslag mellan 133 grader och 333
grader (väst till nord och ost till syd.
Det dramatiska tecknet.Detta tecken
och dess betydelse kom jag på spåren
vid undersökning av 6 personer från
Operan, fyra gåvo det mycket tydligt
och två osäkert. Därpå undersökte jag
11 andra från Dramaten och Operan
med samma resultat. Hos dramatiska
författare i dramatiska dikter och hos
skådespelare återfinner man det, men
eljes är det inte särdeles vanligt.

oberäkneliga, nyckfulla, virriga (ända
till vansinniga), fanatiska oärliga människor.

pelse och trollkonster, som människor
utövade genom örhängen och fingerringar för att upptäcka förborgade ting.
De slaviska folken kände till ringen,
som kunde göra människor osynliga
o.s.v. Den österländska sagan om Aladdins ring och lampa är allmänt känd.
Odin kände slagrutan och ägde ringen
Draupner, smidd av samma konstkunniga dvärg som smitt Tors hammare.
Eddan känner till ringen som ger övernaturliga gåvor, och i Nibelungsagan
spelar ringen en stor roll.
Den som önskar fullständigare kännedom om dessa saker hänvisas till kap
Zur Geschichte des Pendels i “Der
Wunschelring” av prof Oelenhein (se
litteraturförteckningen).

D. Utslag mellan 66 grader och 266
grader (ost till nord och väst till syd)
Tecknet för tenn. Det innesluter i sig
C och A dramatiskt framställningssätt
under djupandning. Det är ett utslag
som ej ofta påträffas. Men det är det
speciellt utmärkande tecknet för vältalaren med den djupa dramatiska stämman J.O.Wallin, “En skald som få en
talare som ingen”. I dikter och som
biutslag finns det någon hos somliga
personer. Storslagna stämningar.
E. I samband med det större utslaget
förekommer även mer eller mindre
utpräglade biutslag. Även dessa ha
givetvis sina orsaker och därmed även
sin bestämda betydelse. Dessa biutslag består i mindre cirklar, halvcirklar, snurrningar eller vågrörelser. De är
mera växlande och subjektiva än någon
av de andra pendelrörelserna.
Dessa utslag betyder i allmänhet
inverkningar på känslan. De angiva
således till viss grad, hur känslobetonad
samt anger arten av känslorörelserna.
De äro uttryck för fantasi, inspiration,
klärvoajans, mediumskap. Man finner
dem därför särskilt hos skalder, musiker o.s.v. Är det via svävande vågrörelser
utmärker det författare och talare, som
med känslan söker gripa, fånga och
uppfatta en stor publik. Är rörelserna
mycket oregelbundan, sönder brytande de större utslagen, utmärka de
8
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Det skulle här ha varit rent omöjligt att
ge en uttömmande vägledning i pendelns vidsträckta användningsområde.
Man kan t.ex. göra sig en blankett var
på ritas en cirkel, vilken indelas i 40
grader. Med hjälp av denna kan man
göra en hel del bestämningar: mäta en
persons intelligens- och intuitionskraft,
hans begåvning i olika ämnen, han hälsotillstånd och en hel del annat.
Man måste göra klart för sig vad man
vill veta och söka leva sig in i det. Man
kan för pendlingen använda olikfärgade
pendlar för skiftande undersökningar.
En del litterarur kan finnas på olika
språk och av olika värde. På tyska har
floran varit störst, på engelska, franska,
och italienska kan man söka.

“Moses lyfte
sin stav och
den gjorde
nedslag på
det ställe, där
vattenådern
rann fram”

Trollringen och trollspöet äro kända
bland allehanda folk ända sedan forntiden. - Moses lyfte sin stav och den
gjorde nedslag på det ställe, där vattenådern rann fram. Josef hade sin
spåbägare (i en sådan fanns tecken
och figurer med en viss betydelse,
ringen visade till dessa och personens klärvoajans förhöjdes). Salomos
magiska ring är bekant. De romerska och grekiska författarna ävensom
kyrkofäderna nämna om slagrutan
(ringen), som ansågs giva kunskap både
om det föregångna och det tillkommande. Augustinus talar om vidske-

Vad som i forntiden ansägs som trolleri finner numera sin förklaring i förborgade och förstådda naturkrafter.
Därigenom har dessa visserligen ej
blivit mindre underbara, men mindre
fantasifulla. Hela naturen och vad som
därbakom finns är för oss ett enda stort
underverk, och ju vidare områden, som
öppnas för den mänskliga iakttagelsen,
dess mäktigare blir undrens värld.
Numera heter trollstaven slagruta
och trollringen pendel. Att förneka de
fenomen, för vilka dessa ger uttryck,
är numera icke möjligt för någon an-

nan kategori av det mänskliga psyket
än den arroganta okunnigheten, vilken
stundom kallar sig vetenskap.
Det har nu nästan alltid varit så, att
varje epokgörande upptäckt blivit lyst
i bann av “vetenskapen”, denna må ha
setat på teologiens eller naturvetenskapens härskartron, de må ha varit
Kopernicus klargörande av solsystemet, Hahnemanns upptäckt av de homeopatiska krafterna, Gall frenologi,
Reichenbachs “Odkraften”, Piezlys och
Liljequists ögondiagnosen o.s.v.
Det är egentligen sådana ödesdigra
som Jenners vaccinering, som bli antagna på en gång utan väsentligt motstånd.
Det är såldes inget tecken på villfarelse,
att en sak blir bestridd, allra minst då
det bestrides av förment vetenskap.

förklaring. Den första skarpare striden
om den kraft, ligger bakom ifrågavarande fenomen, uppstod under förra
delen av 1800-talet, då Reichenbach
framträdde med sina forskningar - det
han kallade “odkraften”, d.v.s. strålningsenergien.
R gjorde mycket omfattande undersökningar och experiment på detta område. Han fann t.ex. att vanliga människor voro tillräckligt känsliga även
utan slagrutan finna vattenådror. Hans
skrifter har i vår tid åter kommit till
heders (se litteraturförteckningen).

Att slagrutan och pendeln blivit bestridda kan dock behöva en närmare

Han var den förste i modern tid, som
började att systematiskt tolka företeel-

I ett nytt skede inträdde dessa forskningar, då Fr. Kallenberg kort före
första världskriget började sina undersökningar med “den sideriska pendeln”.

serna.
Sedan dess har ett stort antal forskare
sysselsatt sig därmed särskilt i Tyskland
men även i Frankrike.
Förnekelsen har därstädes allt mer
mattats av, allteftersom kunskapen genom ett stort antal skrifter och genom
föreningar blivit allmännare.
Man måste ju också betänka, att dessa
företeelser äga många den vardagliga
erfarenheten anstötliga sidor, dels synes
saken för hemlighetsfull, dels synes
den alltför enkel, den erfordrar ju ingen instrumentmakare, den anlitar inte
vår tids tekniska underverk, dels är den
inte ofelbar, dels är den ej tillgänglig för
alla människor, dels är den mycket subjektiv, det finns ej enhetligt system som
passar lika för alla.
Fortsättning följer i nästa nummer

Jag undrar om andra har upplevt och känt styrkan av “jordströmmar”?
‘

Jag undrar om andra har upplevt och
känt styrkan av "jordströmmar"?
De är ganska vanliga och går ofta i bebyggelse. Styrkan är hög, särskilt i korspunkter enligt min skala.
Men hur farliga är frekvenserna ? (se
ritning)
Hilsen, Pål
Svara Pål genom att skicka svar till
pmh3910@gmail.com med kopia till
Slagrutans redaktör vilken nås på email
redaktor@slagruta.org eller snigelpostadressen på sidan 2.
Tack!
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SSF

Svenska Slagruteförbundets Konvent 2012
i samarbete med Arvika Slagruteförening
Sandvikengården i Värmland 17-20 maj

INBJUDAN OCH KALLELSE
”Klar låg himlen över viken, solen stekte hett, och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett.
Brunnskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud, grann och ny.
Över björkarne vid Berga som ett hattflor på en herrgårdsfröken svävade en sky”
(Gustav Fröding, ur Vackert Väder 1891)
Mitt i Frödingebygd, i hjärtat av Västra Värmland ligger Brunskogs Kyrka och Berga herrgård endast några kilometer från Sandvikengården där årets Konvent äger rum. Trakterna runt den lilla staden Arvika är kända för sitt rika kulturutbud med bland annat
mycket konsthantverk och Klässbols Linneväveri inte att förglömma. I Arvika finns även Sveriges innersta hamn i sjön Glafsfjorden
nordöstra ände. Kommunikationsmöjligheterna hit är goda då Arvika och Edane ligger utmed järnvägssträckan Stockholm-Oslo.

Svenska Slagruteförbundet vill tillsammans med Arvika Slagruteförening hälsa
alla medlemmar Välkomna till SSFs Konvent med 30-årsjubileum 17-20 maj 2012
samt årsmöte lördagen den 19 maj 2012
på Sandvikengården i Edane.

Preliminärt program
Vi vill uppmärksamma Svenska slagruteförbundets 30-årsjubileum genom att lägga in små kringarrangemang och ceremonier i konventprogrammet. Kurser, förläsningar m.m. kommer att som vanligt hållas torsdag eftermiddag och kväll, fredag förmiddag, lördag
eftermiddag före årsmötesförhandlingarna, samt på söndagförmiddag. Du väljer själv vilka du vill delta i. Ta med dina ”verktyg” (slagruta/pekare/pendel/etc).

TORSDAG 17 maj
13.00 - 14.00

KONVENTETS ÖPPNANDE

14.00 - 17.00

Kurs 1

Information och prova på för allmänheten

Kurs 2

H3-antenn, grundkurs / Rolf Heinemann

Kurs 3

Feng Shui / Maria Emilsson

Kurs 4

UTFLYKT till Kastblocket i Värmskog / Bert Lindström

17.00 - 18.00

MIDDAG

18.00 - 21.00

Kurs 5

10
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Medicinhjulet / Lennie Bonell

ca 21.30

Kurs 6

Kultplatsenergier / Birger Andersson

Kurs 7

Kreativa, personliga symboler / Eva Uppwall

Kurs 8

UTFLYKT till Birkekleva Gästgård i Glava / Magnus Bråten

KVÄLLSFIKA
Kvällsaktivitet

Gemensam kvällsaktivitet efter kvällsfikat

FREDAG 18 maj
08.00 - 09.00

FRUKOST

09.00 - 12.00

Kurs 9

Ljudenergier / Solveig Lövhaug

Kurs 10

Skapa Ditt liv med Tankens Kraft / Eva-Lisa Bergqvist

Kurs 11

H3-antenn, fördjupning / Rolf Heinemann

Kurs 12a

Leta vatten / Erik Welamson

LUNCH
Kurs 12b

Leta vatten / Erik Welamson

UTFLYKT

Kungshögen i Högsäter och Gillberga Kyrka / Åke Philgren

12.00 - 13.00
13.00 - 17.00
17.00 - 18.00

MIDDAG

18.00 - 20.15

Föreläsning

Pyramiderna i Bosninen / Agne Olausson

20.15 - ca 21.00

Föreläsning

Currylinjer, nya rön / Rolf Heinemann

ca 21.30

KVÄLLSFIKA

LÖRDAG 19 maj
08.00 - 09.00

FRUKOST

09.00 - ca 10.30

Föreläsning

OMNI-auran: Den mångdimensionella människans energiflöde

ca 10.30 - 12.00

Föreläsning

/ Ingrid Krianon
Oredigerade foton och energibilder från den ångdimensionella världen / Jon Anker Holm

12.00 - 13.00

LUNCH

13.00 - 15.30

Aktivitet A

UTFLYKT till Rackstadmuséet (OBS! Inträde på museet!)

Aktivitet B

Heliga danser / Gun Jordan

Aktivitet C

Meditation / Jörgen Nilsson

Aktivitet D

Naturväsen / Solveig Lövhaug

15.30 - 16.00

EFTERMIDDAGSFIKA

16.00 - 18.00

Åsmötesförhandlingar samt Korta inlägg från medlemmar

19.00 - 21.00

JUBILEUMSSUPÉ

ca 21.00 -

CEREMONI med Maori-prinsessan Erena Rangimarie Rere Omaki Ransfield-Rhöse

SÖNDAG 19 maj
08.00 - 09.00

FRUKOST

09.00 - 12.00

Föreläsning

12.00 - 12.30

Gemensam avslutning med utvärdering

12.30 – 13.30

LUNCH

Walking With Time & ConSensus / Ola Aniel Pettersson
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Axplock (!) ur Gunnar Lindgrens nyhetsbrev 2012-02-23
gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com - www.gunnarlindgren.com - http://www.alternativjournalen.se/ooljat

Nu måste spridning av miljögifter i vår
livsmedelsproduktion med slammet
upphöra!

Så här säger Lantmännen i sina direktiv till de växtodlare som levererar
brödsäd:

Många hade nog väntat att Lantmännen och dess företag Kungsörnen
snabbt skulle driva igenom ett slamstopp inom koncernen efter de uppseendeväckande höga halterna av
miljögiftet kadmium i två mjöl från
Kungsörnen/Lantmännen. (1)

På det fält där spannmål till Cerealia
odlas gäller följande;
Konventionellt slam får inte ha tillförts
fältet senare än år 2000.
Inget slam, varken konventionellt eller
REVAQ-slam, får ha tillförts fältet efter den 30 juni 2010.
Godkänt REVAQ-slam får ha tillförts
fältet fram till den 30 i 2010. REVAQslam får dock ej ha tillförts fältet senare
än den 30 juni två år före skörd för
levererad spannmål.

Högst var halten i fullkornsmjölet, men
där fanns oväntat också höga halter av
de cancerframkallande ämnena PAH
(polycykliska aromatiska kolväten).
Redan när detta offentliggjordes
förnekade Claes Johansson från Lantmännen att råvaror odlas på slamspridd
mark. Han säger att Kungsörnen är ett
av de ”varumärken som tydligt säger
nej till slamanvändningen”. Han säger
också att ”Kungsörnens produkter innehåller inte spannmål som gödslats
med slam.”
Detta är falskt och vilseledande. Enligt deras hemsida och i deras spannmålspolicy får spannmål från slamspridda åkrar användas av företagen
inom Cerealia, Lantmännens avdelning för spannmålsbaserade livsmedel.
Här finns varumärken som Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, GoGreen och
Frigodan (2).
Det man begär är att slammet inte får
spridas under två år före odlingen. En
leverantör till Cerealia kan alltså sprida
slam under 2008, 2009, 2010 och sedan
leverera spannmålen till Kungsörnens
mjöl i år. Många av miljögifterna i slam
är beständiga grundämnen som exempelvis kadmium, kvicksilver och bly.
Andra beständiga miljögifter som
sprids med slam är dioxiner, PCB,
bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen etc. Dessa två år är meningslösa när det gäller denna typ av
svårnedbrytbara miljögifter som kommer med slammet och byggs upp allt
mer i åkermarken. Under många år i
framtiden får Cerealias råvaror odlas
på åkrar som tagit emot slam.

Förtydligande gällande REVAQ:
Skörd 2010 - REVAQ-slam får
tillförts senare än 30 juni 2008.
Skörd 2011 - REVAQ-slam får
tillförts senare än 30 juni 2009.
Skörd 2012 - REVAQ-slam får
tillförts senare än 30 juni 2010.
Skörd 2013 - REVAQ-slam får
tillförts senare än 30 juni 2010.
O.s.v.”

ej ha
ej ha
ej ha
ej ha

Konventionellt slam och Revaq-slam
Lantmännen skiljer på konventionellt
slam och REVAQ-slam, och vill ge
sken av att REVAQ-slam är mindre
dåligt. Detta är minst sagt gripet ur
luften. Alla svenska slam är ungefär
lika förorenade eftersom ungefär samma kemikalier används i alla delar av
Sverige. Samma sociala beteende finns
över hela vårt land. Det finns bensinmackar och biltvättar i alla delar osv.
Det som främst skiljer REVAQ-slam
från annat slam är att ett reningsverk
betalar en avgift till REVAQ-gruppen
och blir ”certifierat” efter principer som
reningsverken själva har hittat på.
Att dessa principer är ett stort såll – där
de mest förfärliga anslutningar accepteras – inser man lätt om det REVAQcertifierade reningsverket i Göteborg
(Ryaverket) granskas. Här hittar man
lakvatten från avfallsupplag, processavlopp från industrier och sjukhus,
samt inte minst processkemikalier
som reningsverkets personal sätter till
bassängerna, t ex natriumhypoklorit,
polyakrylamid, stora mängder metal-

lavfall m m.
Enligt min mening finns ett stort antal
reningsverk i den svenska glesbygden
med ”konventionellt slam” som är mindre dåligt är de REVAQ-certifierade
verkens. Men p g a kostnaderna är det
främst de stora reningsverken i de större
städerna som ”certifierar” sitt slam.
Det kanske mest motbjudande är att
Lantmännen är en del av REVAQ,
som bedriver propaganda för att sprida
slam på åkermark. Samtidigt ger Claes
Johansson enligt ovan sken av att Lantmännen består av ”varumärken som tydligt säger nej till slamanvändningen”.
Lantmännen måste omedelbart lämna
REVAQ. Läs om det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg (3).
Lantmännens måste sluta ta emot
råvara som odlas på slamspridd åker –
här måste vi hjälpas åt!
När t o m Kemikalieinspektionen anger att slam är ett ”avfall” samt att avfallet läggs på åkermarken som en form
av ”kvittblivning” är måttet rågat för
alla livsmedelskonsumenter, inte minst
föräldrar med ansvar för sina barns
mat. Talet om ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” är idag överspelat.
Ett av skälen är bl a att en betydande
del fosforn i slammet visat sig vara
svårtillgänglig för växterna. Idag handlar slamspridningen således om ”avfall”
och ”kvittblivning”.(4)
Nätverket ”Ren Åker Ren Mat” (5
– Stöd deras upprop!) har förgäves
försökt få Lantmännen/Kungsörnen
att inse att man går emot konsumenternas berättigade förväntningar på
livsmedel av högsta kvalitet och utan
misstankar om föroreningar. Lantmännen har inte velat lyssna på Ren Åker
Ren Mat, myndigheter eller medicinsk
expertis och frågan har därmed tagit en
allvarlig vändning.
Nu är det livsmedelskonsumenternas
tur att ingripa.
Uppenbarligen anser Lantmännen att
konsumenterna vill ha sina livsmedel
odlad på slamspridd åker – annars hade
man inte godtagit slammet och deltagit
i REVAQ.

“Det finns idag ännu större skäl att inte befatta sig med livsmedel från Lantmännens Varumärken”.
12
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Är miljötänket bättre i dag?
Debatt-insändare Nerikes Allehanda
Är miljötänket bättre i dag?
Alla över 50 år, eller omkring, borde
läsa detta. Kanske även den nya generationen.
Jag skulle betala i mataffären nyligen
och den unga kassörskan föreslog att
jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte är bra för miljön.
Jag bad om ursäkt och förklarade att
vi inte hade det här miljötänket i våra
dagar. Kassörskan svarade att det är
problemet. "Er generation brydde sig
inte tillräckligt för att bevara miljön till
kommande generationer."
Hon hade förstås rätt i en sak - vår
generation hade inte miljötänket på
"vår tid". Men vad hade vi på vår tid?
Efter långt funderande och sökande
djupt i min egen själ insåg jag vad vi
hade...
Då hade vi mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem
till tillverkaren, som tvättade dem och
återanvände. Så de var verkligen återanvända flera gånger.

Vi gick i trappor för vi hade inte hiss
eller rulltrappor i alla affärer, skolor och
företagsbyggnader. Vi gick till affären
för att handla och vi tog inte bilen varje
gång vi skulle förflytta oss några hundra meter.

motor bara för att klippa gräset, vi sköt
gräsklipparen för hand. Vi motionerade
genom att arbeta, så vi behövde inte
gå till ett gym som använder elmaskiner såsom löpband, trappmaskiner och
liknande.

Men kassörskan har rätt, vi hade inget
miljötänk.

Men kassörskan hade rätt, vi hade inte
miljötänket då.

Då tvättade vi blöjor för att det inte
fanns engångsblöjor. Vi torkade våra
kläder på linor, inte i ett energiförbrukande monster. Sol och vindkraft torkade våra kläder på vår tid. Barnen ärvde
kläder från sina syskon, inte alltid det
senast märket.

Vi drack vatten från kranen i stället för
att använda en plastmugg eller flaska
varje gång. Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog slut i stället
för att köpa en ny. Vi ersatte rakblad
i rakhyveln i stället för att kasta hela
hyveln bara för att bladet var slött.

Men kassörskan hade rätt, vi hade inte
miljötänket då.

Men vi hade inte miljötänket då.

På den tiden hade vi en enda tv eller radio i hemmet, inte en i varje rum. Tv:n
hade en liten skärm ungefär som en
näsduk - inte som halva Gotland.
I köket blandade och vispade vi alltid
för hand, vi hade inte maskiner som
gjorde allt åt oss. När vi packade sköra
saker i paket använde vi gamla tidningar att skydda dem, vi hade inte bubbelplast eller styrenkuddar. På den tiden
startade vi aldrig en bensinslukande

Men vi hade inte miljötänkt.

På den tiden åkte folk buss, barnen
cyklade eller gick till skolan i stället för
att göra föräldrarna till en taxirörelse
öppen under 24 timmar.
Vi hade ett eluttag i varje rum i stället
för ett dussintal uttag i en förgrening.
Vi behövde inte ha en datoriserad pryl
som skickar datasignaler 2 000 mil ut i
rymden för att hitta närmsta pizzeria.
Var är miljötänket i dag?
Bertil Lindblad

Träskalle
Har träffat en dam och för henne berättat om mitt vetande om jordstrålning.
Hon blev rädd och trodde det var början till jordbävning.
Nu vet jag att det finns 1.500 aktiva
vulkaner på vår jord. Kan våra svaga
positiva partiklar vara begynnelsen till
jordbävning?
Damen fick mej att tänka till. Det är
ju enorma krafter som finns i vår jord.
Har de någon anknytning till varann?

Illustration Olov G Nilsson

Efter detta fick jag veta att en del kraft
har gjort att massor av träd har knölar
(vrilar) då de växt upp i currykryss. Ett
av dessa träd står i Hagaparken i Stock-

holm och kallas för “TRÄSKALLE”.
Där kan storstadsborna se tydliga bevis
på vilka krafter som finns under oss.
Magma och gas stiger upp ur jordens
innandömen vid jordbävning.
Jag har alltid påpekat att vi vet för lite
om våra vänner djuren. Nu kan jag tillägga att jag vet för lite om jordens inre
krafter.
Livet är inget för amatörer.
Olov G Nilsson
Karlstad
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Jordstrålning och Currylinjer
Ett elektromagnetiskt fenomen
Fortsättning från Slagrutan nr 64
I nästa experiment låter jag det elektromagnetiska fältet ha konstant fas och
jag upprepar mina mätningar under en
längre tid (ca 1 timme). Nu uppträder
ett intressant fenomen. Under 3.5 minuter försvinner fältet, sen återkommer
det under 3.5 minuter, försvinner 3.5
minuter, återkommer 3.5 minuter etc.
Orsaken till detta är att curryfältet ändrar sin fas 180 grader med en period
av 7 minuter. Curryfältet är följaktligen
inte ett stationärt fält, snarare vad vi i
fysiken kallar ett kvasistationärt fält
eller ett mycket långsamt varierande
statiskt fält.
Jag upprepade detta experiment genom
att placera ledaren över ett currykors
med en sten i centrum. Jag får samma
interferensmönster som beskrivits tidigare men nu släcks det ut i intervaller
om 3.5 minuter. Är stenen tillräckligt
stor så kan jag mäta detta på 30 meters
avstånd.
3.5 Att dämpa ett curryfält med en
kondensator
I kapitel 3.3 beskriver jag hur man kan
dämpa/kortsluta ett curryfält med hjälp
av en sluten elektrisk krets. Jag upprepar nu detta experiment men i stället
för att kortsluta ledarens ändor ansluter
jag en kondensator, d.v.s. jag bildar en
sluten elektrisk krets med ledaren och
kondensatorn i serie. Då upphör fältet,
d.v.s. jag har kortslutit curryfältet. Efter
drygt en minut kan jag åter mäta fältet,
d.v.s. kortslutningen har upphört.
Förklaringen till detta är att när jag
ansluter kondensatorn till ledaren så
är kondensatorn inledningsvis urladdad. Curryfältet genererar en ström i
ledaren, denna ström laddar upp kondensatorn och i detta skede fungerar
kondensatorn som en kortslutning av
ledarens ändor. När kondensatorn är
uppladdad är kretsen åter öppen och
jag kan mäta curryfältet..
Slutsats: Även detta experiment visar
att curryfältet är statiskt. En kondensator leder växelström, d.v.s. om curryfältet inte är statiskt skulle vi mäta en
konstant utsläckning av fältet.
4 Currymönster i naturen
16
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av Hans Giertz
Fornminnet Uppsa Kulle är känt i currysammanhang. Uppsa Kulle är en
stor vikingahög belägen två mil norr
om Nyköping. Många har upptäckt
att currylinjerna “strålar” radiellt ut
från vikingahögens centrum. Samma
fenomen upptäcker man om man
mäter fältet runt den stora vikingahögen, Anundshögen, i Västerås.
I Södermanland finns en sjö kallad
Sjundasjön, 6 km från Gnesta. Mitt i
Sjundasjön finns en ö, kallad Storön.
I detta område strålar currylinjerna ut
från Storöns nordöstra strand. Mäter
man currylinjerna så pekar dom exakt
mot samma punkt. Ror man ut på
Sjundasjön så kan man tydligt mäta
currylinjerna även där.
Nära ön upphör alla currylinjer (ca 100
meter radie), Storön är stort sätt död
med avseende på currylinjer med undantag för ett litet (ca 20meter radie)
område där man får mycket kraftigt utslag på pekarna.
Skogen som växer på detta lilla område
är sjuk, vanskapt, döende.
Följer man de radiellt strålande currylinjerna så går dom ca 1.2 km ut i naturen. Där böjer dom snabbt av för att
ansluta sig till en gemensam cirkel runt
ön. Utanför detta område löper currylinjerna normalt, dvs 45 grader mot
nord-syd respektive öst-väst.
Mönstret jag mäter runt Storön och
Uppsa Kulle är mycket likt det interferensmönster jag beskriver i kapitel 2.3,
det är bara så mycket större och antalet
“kronblad” så många fler (jag uppskattar det till 500-1000 “blad”).
Liknande fenomen finns beskrivna i
litteraturen (ex Dan Mattsson).
Förmodligen uppstår interferensmönstret i växelverkan med den stenmassa
som vikingahögen består av.
5 Aura
Litteraturen beskriver hur vissa personer har en aura och hur man kan
känna denna. Placerar jag min fru i ett
currykors så uppstår ett interferensmönster med ca 1.5 m omkrets, jag kan
mäta detta med pekare och jag kan även
känna fältet med mina händer. Är lit-

teraturens aura just det elektromagnetiska interferensmönster jag beskriver?
6 Currylinjer och vår historia
Mina mätningar visar att en vikingagrav, en bronsåldersgrav, en runsten, en
skeppsättning alltid placerats i ett currykors.
Slutsatsen man kan dra är att våra förfäder kunde mäta currylinjerna. En lika
viktig slutsats är att currylinjerna ligger
på samma ställe i Sverige nu, som för
två tusen år sen.
Jag har gjort samma mätningar i Italien, tre tusen år gamla Etruskiska gravar ligger i currykors, i de antika städerna Pompei, Herkulanum och Pestum
är boningshusen och templen exakt
inordnade efter currylinjerna. Och på
samma ställe nu som för två-tre tusen
år sen. Många andra har gjort liknande
observationer.
7 Mätningarnas tid och plats
Jag har utfört dessa mätningar vid tre
skilda tillfällen och vid tre skilda platser
och fått samma resultat. Första mätningen gjordes vid Uppsa Kulle norr om
Nyköping juli 1997, andra mätningen
vid Miklagård, Gnesta juli 2002 och
tredje mätningen i Bromma augusti
2002. Mätningarna i Bromma utfördes
på övervåningen i ett trähus, detta för
att utesluta påverkan från jordytan.

“Vårt

sinne,
känsligare än
mätinstrument”
Själv är jag civilingenjör i elektroteknik
vilket gör det naturligt för mig att undersöka detta fenomen ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
8 Vårt sinne, känsligare än mätinstrument
Varför har ingen lyckats mäta jordstrålning/currylinjer med elektriska
mätinstrument? Om jordstrålning/
currylinjer är ett elektromagnetiskt fält
så borde vi ju kunna mäta det? Vi kan
ju mäta oändligt svaga (elektromagnetiska) signaler från exempelvis rymden.
Något populärvetenskapligt framställt
kan man påstå att “alla” elektromagnetiska fält alstras ur växelström eller en

källa som växlar fas. En kraftledning
omges av ett elektromagnetiskt fält
som växlar fas 50 gånger per sekund
(50 Hz), en FM sändare utstrålar ett
elektromagnetiskt fält (radiovågor)
som växlar fas 100 miljoner gånger per
sekund (100 MHz). Därefter följer mikrovågor, värmestrålning etc.
Det finns väl utvecklad teknik för att
detektera och förstärka exempelvis radiovågor, vi kan mäta näst intill oändligt svaga signaler. Det beror på att vi
detekterar förändringen i fasen och att
detta kan omvandlas till en växelström
som i sin tur kan förstärkas miljontals
gånger.

mätning av svaga statiska elektromagnetiska fält. Det är skälet till att vetenskapen inte lyckats mäta och verifiera
jordstrålning/currylinjer. (Currylinjer
består visserligen av ett kvasistationärt fält men fasens förändring är så
långsam att det i detta sammanhang
kan betraktas som statiskt.)

Detta sinne har människan använts sig
av i tusentals år. Våra förfäders griftesgravar, bronsåldersgravar, vikingagravar, skeppsättningar och runstenar
placerades över currykors. Romarrikets
hus i Pompei, Herkulanum och Pestum byggdes så att väggarna låg längs
currylinjer och husets knutar över currykors. Så även i vårt land, majoriteten
Vår kropp har utvecklat en förmåga att av alla hus byggda före 1850 är byggda
detektera mycket svaga elektromagne- på samma sätt. Förstod våra förfäder
tiska fält. Det är skälet till att vi kan medvetet eller intuitivt att det inte var
mäta currylinjer med hjälp av vår kropp. hälsosamt att bo, sitta eller sova över
ett currykors. Har “Darwin” påverkat
Människan har inte monopol på denna utvecklingen av detta sinne?
egenskap, ett flertal djur reagerar på
Har “Darwin”
currylinjer. Myrstacken ligger alltid på
påverkat utett currykors, katten och haren sover på
vecklingen av
currykors, hunden undviker currykors.

“Med andra ord,
det finns ingen
utvecklad teknik
(mätinstrument)
för mätning av
svaga
statiska
elektromagnetiska fält”

Människan har många sinnen. Vi registrerar tryck (statisk kraft) och värme
(elektromagnetiska vågor), vi har syn
(fotoner) och hörsel (tryckvariationer).

“Romarrikets hus i
Pompei, Herkulanum
och Pestum byggdes så
att väggarna låg längs
currylinjer och husets
knutar över currykors”

Jordstrålning/currylinjer består av ett
statiskt elektromagnetiskt fält. Följaktligen är fasen konstant och en detektor
alstrar likström. Det finns inga känsliga
detektorer för mätning av statiska fält
och den alstrade likströmmen kan inte
förstärkas i samma grad som växelström. Med andra ord, det finns ingen
utvecklad teknik (mätinstrument) för

Estonian Geopathic Society invites
you to take part in a international
scientific and practical conference
Earth´s Fields and their Influence on
Organism´s, taking place from June
7-10, 2012 in Tallinn Estonia.
The conference continues the tradition started in 1989 at the University
of Tartu (Estonia). The aim of the conference is to unite the efforts of the
researchers in the area of interaction
between human and nature.

Vetenskapen vill inte kännas vid detta
sinne. För vetenskapen är det främmande att människan kan ha en förmåga som övertrumfar dagens mätinstrument. Det hokus pokus som omger
detta ämne beror primärt på att vetenskapen inte lyckats utveckla ett tillräckligt känsligt mätinstrument. Det man
inte kan mäta elektroniskt väljer man
att förneka.

9 Slutsatser
Nu vet vi att vi dessutom kan registrera
ett statiskt elektromagnetiskt fält. Vi
har följaktligen ytterligare ett sinne! Sista delen i nästa nummer, nr 66

Utland -

				

detta sinne?

vad gör våra systrar och bröder

Slagrutans redaktör rapporterar

Conference topics:
- Earth´s natural fields,
- geopathic stress,
- cosmic fields (solar and galactic),
- building biology,
- electrosmog (man-made fields),
- electrostress,
- quantum coherence (the science of
consciousness),
- varia.
Working languages: English, Russian

Ja, som ni ser här till vänster så inbjuder det Estländska Geopathic Society till att deltaga i en internationell
vetenskaplig (!) och praktiskt konferens; Jordstrålning och dess inverkan på
Organismer.
Kostnad 160 Euro inkluderar allt för
3 dagar, inackordering, frukost, lunch,
middag, fikapaus, transport från Tallinn till konferensplatsen samt även en
rundtur i Tallinn på söndagen.
Slagrutans redaktör bor ju tillfälligt i
grannlandet Lettland och tänker ta del
av denna konferens. Rapport kommer
troligen i Slagrutan nr 67.
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Västkusten har mycket att ge!

Notiser

Västkusten sträcker sig från Norge till
Öresund. Hur långt österut vet jag inte.

Helgedomen på Bjufjället.

Vi har ingen lokalförening ,men vi är
många rutgängare inom detta långa
område.

Hällristingarna i Tanum (världsarv).

Vi har olika intressen men varför inte
dela med varandra.

Stensättningarna på Blomsholm,

Gravfält och labyrint i Grebbestad.
Hällekistan i Gåseberg.

Skall Du göra en utfärd? Bjud in flera.

LEY-linjecenter i Torslanda.

Har Du något intressant i Dina trakter? Bjud in flera.

Hönö med sitt geomagnetiska anomaliområde och mcMullenband.

Fjärås där det finns mycket spännande.
och så vidare till Kullenonområdet
med sina omruskande energier samt
massor av andra utflyktsmål.
Är Du ute i god tid så presentera Din
aktivitet i Slagrutan.
Är Du ute med kort varsel mejla eller
ring så skickar jag vidare.
Jag har samlat en del epostadresser i
datorn. Vill Du vara med och få info
så anmäl Dig till slagruta@olauson.eu
(med cc till webmaster@slagruta.org
så han kan lägga in på aktivitetssidan)
eller ring 0523-66 25 92 (telefonsvarare)
Agne

Hällekistan på Nöteberg - Lördag 28 april kl 11
En grav? En kommunikationscentral?
Något annat?

Jag har mina funderingar men de stämmer inte med vetenskapsmännens.

Hällekistan på Nöteberg levererar
många frågor.
Hur gammal är den? Vem byggde den?
Varför? När?
Varifrån kommer energierna till den;
och vart går de?
Varför är en energi pulserande? Hur
kan det komma en energi snett uppifrån?

Lördag 28 april kl 11 samlas vi vid
Nöteberg mellan Brastad och Lysekil.

Och inte minst Hur byggdes den?
Toppblocket väger uppskattningsvis
17 ton.

Vi promenerar 7-800 meter och jobbar under eftermiddagen och ser vad vi
finner.
Matkorg medtages.
Finns intresse så kan vi fortsätta på
söndag. Kommer vi tillräckligt långt så
kan vi lämna våra forskningsresultat till

fornfyndsregistret på Bohusläns Muséum så att de får rätta till kunskapen
om hällekistan.
Önskas övernattning i Lysekil så finns
vandrarhem,
Vägbeskrivning per epost
agne@olauson.eu eller
telefon 0523-66 25 92.
Ring före 10.30 om Du har frågor eller
vill kolla vädret.
Vid ösregn kl 09.30 så ställer vi in.

Kalender 2012
4 april
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Anmälan SSF Konvent 2012 		

Absolut sista dagen för anmälan!

16 april			

Manusstopp för Slagrutan		

Kom igen, ös in erfarenheter

28 april			

Hällekistan på Nöteberg		

Anmäl till agne@olauson.eu

17 - 20 maj			

SSF Konvent 2012 i Värmland

Välkommen!

6 maj			

Utflykt Kullaberg Mölle		

o.s.a info@svenskafengshuiforbundet.se

19 maj			

SSF Årsmöte på konvent		

Årsmöte för medlemmar
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Arvika Slagruteförening - Vårprogram 2012
Måndag 26/3 MEDLEMSMÖTE / Växternas magiska värld / IOGT-NTO Fryxellsalen.
Måndag 23/4 MEDLEMSMÖTE / Övningar ute på Skogstorpet i Västra Sund.
Lördag 28/4 UTFLYKT / till Lunnetorp för uppföljning m m tillsammans med Bengt Olsson.
Torsdag-Söndag 17-20/5 SSF KONVENT & ÅRSMÖTE / OBS! Medlemskap i SSF krävs.
Måndag 2/7 SOMMARFEST / Sill med färskpotatis och annat smått o gott

Tips från Marie Carlson om ett video/ljudklipp		

En Gigantisk Slagruta

http://svtplay.se/v/2681193/vi_anvander_ju_grundvattnet_till_vart_dricksvatten

Bilderna ovan är från ett reportage i
SVT. Reportern börjar med att säga:
“Bland geo-vetare talar man inte gärna
om slagrutor, men ramen som hänger
under helikoptern kan sägas vara en
elektronisk slagruta i bauta-format.
För det den gör, är att mäta var det
finns grundvatten”.
Vidare intervjuas en ansvarig som

berättar att “den här ramen som hänger
under helikoptern har ström med sig
och sen så bildas det då elektromagnetiska vågor som går ned i marken och
sen sprider de sig i jord och berg och
beroende på geologien, så rör sig dessa
magnetiska vågor på olika sätt.
Metoden är väldigt tidseffektiv, det arbete man utför på 3 timmar tar kanske
100-150 dagar att göra utan helikoptern.

Med den här metoden har Danmark
kartlagt 40% av sin landyta och hittat
åtkomligt grundvatten på helt nya platser”.
Och nu undrar Red om vi nu då har en
apparat att “vetenskapligt” testa det vi
gör med pekare pendel och slagruta?

Agne Olausson finns på Västkusten och nås på agne@olauson.eu, telefon 0523-66 25 92
Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

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

Dalarutan
http://dalarutan.forum24.se
dalarutan@slagruta.org
Anders Brundell

Slagrutan Tvärs
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796
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Svenska Slagruteförbundet & Svenska Feng Shui Förbundet
Inbjuder till en spännande dag på Kullaberg Mölle
den 6 maj 2012 kl 10.00
Program: Under dagen undersöker vi en speciell del av Kullaberg med ovanliga energier och historik.
Varför är det så många fallolyckor på Kullaberg?
Vi gör ett studiebesök på Kullabergs fyr på eftermiddagen.
Var: Vi träffas på Kullaberg vid den stora P-platsen precis efter golfbanans klubbhus till höger.
Lunch: Vi kan äta tillsammans på Kullagårdens Wärdshus, helglunch ca 110-130 kr, alternativ är medtagen matsäck.
Kostnad: Träffen kostar inget men lunch och Kullens fyr är till självkostnad.
Kort om Kullaberg: är en av Skånes urbergshorstar, belägen längst ut på halvön Kullen i Höganäs kommun, nordvästra
Skåne och nordväst om Helsingborg. Kullaberg ligger mot Öresund i sydväst och mot Skälderviken i norr. Den högsta
punkten kallas Håkull, och ligger 187 meter över havet, mot Skälderviken är kustbranterna särskilt höga, som mest drygt
60 m. Berggrunden består till största del av ortognejs men genomkorsas även av diabasgångar.
Berget korsas av tvärgående sprickor, och genom havets nötning har det på många håll bildats grottor, vikar och dalar, t.ex.
Josefinelust. På stranden runt om Kullaberg finns raukar och stenpelare.
Vägbeskrivning:Bil: från norr E6 (norr om Ängelholm) mot Höganäs på väg
112 därefter mot Mölle och väg 111. Från söder vid Helsingborg kör väg 111
mot Höganäs och Mölle. Vid Mölle kör upp på Kullaberg till parkeringen efter
golfbanans klubbhus. Vill du samåka hör av dig så förmedlar vi.
Flyg till Ängelholm, Malmö eller Köpenhamn sedan flygbuss eller tåg till
Helsingborg Knutpunkten, regional buss från Knutpunktennr. 220/222 (byte i
Höganäs) till Mölle (varje tim).
Tåg till Helsingborg Knutpunkten, regional buss från Knutpunkten nr. 220/222
(byte i Höganäs) till Mölle (varje tim).
Boende B&B:Villa Välkommen i Mölle, Strandgården i Mölle, Solgården Gamla
Lerberget (bra priser och standard).
Sevärdheter: Om du vill stanna en helg och få tipps på saker att göra och se, hör
av dig så hjälper jag dig.

OSA: 17 april eller redan nu till info@svenskafengshuiforbundet.se

Hjärtligt Välkomna!
Kerstin Sörstadius - Svenska Feng Shui Förbundet
Agne Olausson - Svenska Slagruteförbundet

Stenrösen - se insänt bidrag på sidan 13 - Hitta grunder
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