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Ordföranden har 
ordetSSF Rolf Heinemann

Återigen går ett år mot sitt slut. Jag sit-
ter just nu och bläddrar i ett antal äldre 
slagrutor för att se om det har blivit 
några förändringar när det gäller våra 
drömmar om en bättre framtid. Våra 
drömmar vi skrev ner t.ex.  för år 2005.
Vår dåvarande ordförande Eva Svens-
son skrev bl. a.  att 

”Visionen var att SSF och dess 
verksamhet skulle vara mycket större 
och mer etablerad i samhället år 2005 
än vad det blivit”. 

Varför har vi då inte uppnått visionen? 

Var vi verkligen alltför optimistisk eller 
är det verkligen så att det krävs mer tid 
och arbete för att komma dit?

Eva skrev  vidare: 
”Eftersom vi är ett förbund skulle vi 
åter behöva få ta del av medlemmar-
nas åsikter och visioner. Vi önskar 
därför att medlemmarna skickar in 
sina tankar om förbundets framtid”.

Det är ju på den här punkten som vi 
även under de gångna åren inte har 
lyckats med att komma närmare vår vi-
sion.

Mellan medlemmar och styrelsen lig-
ger allt för många mil som måste över-
bryggas!

Det är inte alltid bra med den ofta o-
personliga elektroniska kontakten!

Hur kan vi aktivera även medlemmarna 
som inte har eller kan ha  dator hem-
ma? Till dom vill jag säga att det finns 
fortfarande telefon som kan användas.

Framför allt vill jag påminna om att 
Du skall skicka dina synpunkter på det 
stadgeförslaget som du har fått hem i 
din brevlåda. 

Dina förslag, eller samtycke – det är vad 
vi behöver veta innan vi återigen sitter 
på årsmötet. I samband med dina fun-
deringar eller tom en vision ger du oss 

dessutom möjligheten att utveckla dina 
tankar om SSF´s fortsatta verksamhet.

Den nya tiden som många talar om 
börjar inte den 21 december – den har 
redan börjat, tycker i alla fall jag, även 
om inte allt kommer som en ketchu-
peffekt på en gång. 

Ett Gott Nytt Slagrute-År  

och välkommen i den 

Nya Dimensionen 

redan nu 

önskar

Rolf Heinemann



Rolf Heinemann har lett verksamheten 
under två år som ordförande. Nu vill 
han inte vara med längre som ledare för 
oss.

Vem blir näste ordförande?

Känner Du dig manad? Du bör ha 
föreningsvana. Betalningen är dålig, 
om än inte obefintlig. Arbetsinsatsen 
kan vara hur stor som helst men bör 
minimum var någon stund varje vecka.

Befattningsbeskrivning sänder vi Dig 
gärna.
Är styrelsen för gammal?

Vår medelålder i Slagruteförbundet är 
hög och så även i styrelsen. Kanske den 
behöver föryngras.

Känner Du för att vara med och föra 
Slagruteförbundet framåt?

Eller vet Du någon som Du tycker 

skulle passa till ovanstående (men är 
för blygsam att anmäla sig).
Meddela oss!

Har Du synpunkter på någonting i 
Slagruteförbundet som bör förbättras/
förändras/utvecklas/ändras/komplet-
teras?

Meddela oss. Men gör det  nu. Det är 
snart årsmöte.

Skjut inte upp till morgondagen vad 
Du kan göra idag.

Kontaktuppgifter till oss i valberednin-
gen på sidan 2.

Valberedningen

VI FÖRNYAR OSS

Karlstad den 18 november 2012

I cykeltokiga Holland där kan man 
cykla isfritt. Man ska förebygga isbild-
ning genom att använda geometrisk 
energi. Den ligger 30-50 meter under 
markytan. 

Det är ingenjören och forskaren Marcel 
Boerefijn som tänkter utnyttja denna  
strålning som skall få isen att smälta. 

Flera holländska kommuner har redan 
visat intresse för systemet. Skulle inte 
detta vara något för oss i isiga Norden? 
Då skulle vi slippa det vassa gruset som 
förstör våra cykeldäck.

Olov G Nilsson
Karlstad

Söker du specifikt ämne eller specifik 
artikel i gamla nummer av Slagrutan?

Du vet väl att det går att använda 
Google för att söka, finns innehållet i 
något av de äldre nummer vi lagt upp 
på SSFs hemsida så hittar Google.

Till exempel vill jag veta i vilket num-
mer det skrevs om sexkantsfönster. 
Jag går in på www.google.se och skriver 
in sexkantsfönster slagrutan i sökfön-
stret och klickar på sök.

Det kommer upp ett antal träffar, den 
andra uppifrån ser lovande ut så jag 
klickar där och kommer till Slagrutan 
nr 21 och i innehållsförteckningen ser 
jag en artikel om sexkantsfönster på si-
dan 5.

Smidigt, eller hur?

RedWeb
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Söka info på nätetUte och cyklar?
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Det blev fel karta i förra numret av Slagrutan. På sidan 13 i nr 67 fanns 
den felaktiga, här är rätt kartbild
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Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Oden-
gatan 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 sjätte delen:

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

Vem har anlag för pendelforskning

              Örtagubben grundades 
1930 av den legendariske örtpi-
onjären Harry Blom. Han började 
med att sälja örter på postorder, 
vilket på den tiden ansågs vara ett 
mycket djärvt och modernt tilltag. 
Det gick bra, men det skulle ändå 
dröja ända till 1964 innan Harry 
Blom öppnade sin första butik, 
Bloms Örtabod, på Luntmakar-
gatan 90. Nu utökades sortimentet 
med homeopatmedel, ännu ett 
djärvt grepp från Harrys sida. 

Verksamheten växte ytterligare, 
och Örtagubben flyttades 1974 till 
nuvarande adress, Odengatan 37, 
och är idag en av Sveriges absolut 
äldsta och mest välkända hälso-
kostbutiker. 

13 december 2010 öppnade Ör-
tagubben en ny butik vid Öster-
malmstorg på Nybrogatan 41. Ör-
tagubben drivs fortfarande i Harry 
Bloms anda, trots att mästaren 
själv gick ur tiden 1983.

Den punkt som vållar största anstöt-
ligheten, då det gäller slagruta eller 
pendel, är det förhållandet, att icke alla 
äga den naturliga förutsättningen där-
för , dvs de har icke den medfödda gå-

van.

Härav vill de som icke äga förmågan, 
dra den slutsatsen, att ingen har den, 
utan det hela är endast inbillning, 
naturligtvis helst hos psykiskt abnorma 
personer. Men man brukar inte dra 
den slutsatsen i andra fall. En som inte 
själv har musikaliska anlag, brukar inte 
förneka, att andra kunna ha det. På an-
dra områden brukar man fordra, saken 
skall läras. Varför skulle man inte ställa 
samma krav på den sak det här gäller!

De flesta människor får åtminstone 
svaga pendelrörelser, liksom de flesta 
människor kan få till något som kan 
likna sång. Man torde kunna beräkna, 
att var tredje människa får tydliga pen-
delutslag. Härav följer dock icke, att var 
tredje mäniska får tillfölitliga resultat, 
lika litet som det är säkert, att var och 
en som hjälpligt kunnat lära sig spela 
“Gubben noak”, därför kan lära sig 
spela fiol. Man bör dock icke förväxla 
starka utslag med tillförlitliga. Det är 
två skilda saker. Äro många personer 
församlade bli utslagen ofta mycket 
starka, men sällan riktiga, emedan de 
olika personerna påverka varandra.

En förutsättning för pendling är 
självkontroll. Man måste kunna lös-
göra sig från subjektivt tänkande, För 
människor, som ständigt kretsa kring 
sitt eget beundrande jag, kan det var en 
nyttig övning attt koppla av detta cen-
trum. Man måste vara objektiv. Noga 
för att det kan bli pendelutslag även 
med självklokhet och självvilja som 
centrum, men ringen svarar på perso-

nens egna önskningar. Därför har den 
också kallats önskering (Wunchelring). 
Pendeln måste behandlas på samma 
gång som en del av en själv. Han är en 
lydig tjänare. Vill man att den skall stå 
stillla, så står den stilla, vill man att den 
skall ge ett visst utslag, så gör den det 
nämligen om personen har gåvan. Man 

kan också med förtroende ge tjänaren 
ett uppdrag att på egen hand utföra det 
utan mina anvisningar. Det är först då 
man lämnar den detta förtroende, som 
han utför ärendet så långt som hans 
förmåga sträcker sig, men inte längre. 
Hemligheten med ringen kunna vi 
väl snarast kalla vårt eget undermed-
vetande eller kan kalla det vårt eget 
jags kompassnål, som bestämmes av 
vårt egetväsens magnetiska strömmar 
i förbindelse med andra ting. Således 
den skall ställas i förbindelse med vårt 
undermedvetande och icke med vårt 
dagsmedvetande.
Det behövs kanske nämnas, att pen-
deln kan missburkas och har i hög grad 
missbrukats. Hur mycket charlatan-
eri och humbug bedrevs ej med dens-
amma under forna tider av spåmän, 
spåkvinnor och trollkarlar? Men sådan 
har bedrivits och bedrives alltjämt med 

bibeln och likväl består dess sanning. 
Man skall ej ge sig ut på för vidlyftiga 
marker, ej dra för vittgående slutsatser. 

Självkontroll, självbehärskning och kri-
tik måste paras med tilltro. Här är inget 
allvetande orakel, här är endast använ-
dning av naturkrafter och en sida av 
vårt eget väsens naturgåvor. 



Anita Westlund-Wingefors

“Antagligen är jordytan 
täckt av inbyggda så kal-
lade skeppssättningar...”

sjutton tusen år sedan från Atlantis fly-
ende folkrest. Med anmärkningsvärda 
kunskaper i geometri, teknik och met-
allurgi, sfinx och pyramider sägs vara 
deras, så lär de tidigt utan svårighet ha 
kunnat segla upp längs Thulehalvön för 
att sprida sitt tankegods. Senare invan-
dringsvåg kunde sedan använda sig av 
eventuella mönster och kraftpunkter. 

Det må vara hur det vill med den 
saken, men faktum kvarstår att just 
här i de stora dalgångarna längs kölen, 
ett mycket gammalt system nu håller 
på att avteckna sig. Undertecknad har 
ingen större kunskap i kulturgeografi 
och fler fält borde finnas. Antagligen 
är jordytan täckt av inbyggda så kal-
lade skeppssättningar, men jag har inte 
hört talas om detta. Knappast heller 
att av människor gjorda i sten inte är 
helt ovanliga. Figurernas inneboende 
matematik visar symboliskt på mötet 
mellan himmel och jord, mellan det 
manifesta och icke manifesta, det and-
liga. Detta om något behövde männis-
kan avhandla i dessa yttersta av dagar, 
balanserande längst ut på kanten. Isyn-
nehet som kvantfysiken, vår tids stora 
upptäckt, åtminstone associativt öpp-
nat nya dörrar för människopsyket. Jag 
är i botten kemist och vet att klockan 
klämtar sedan länge.

Försökte tidigt få uppmärksamhet och 
pengar för fortsatt färd. Trodde då som 
till helt nyligen att en omfattande da-
torundersökning var nödvändig och är 
själv ingen fena på dylikt. Efter att det 
stupat två gånger om hade jag så när 
gett upp, men efter årets sommaruppe-
håll såg jag så plötsligen själv som med 
nya ögon. Såg att Glavsfjordenlinjen 
skar Fryksdalslinjen precis i horsten 
Taberg vid den andra stora förkast-
ningssprickan! Västvärmlands två stora 
vattenådror, båda med dokumenterade 
rester av (egyptiskinfluerad) vanakul-
tur!! Varför inte nysta bakåt, speciellt 
som det tycktes vara fråga om symbolik 
in action. En skapares idé med sitt 
nätverk lär ju knappast vara resursför-
brukande gruvindustri, fastmera subtil 
mänsklig utveckling tillbaka till käl-

kusten, Varteig vid Glommas tydligen 
tidigare utlopp (landet höjs fortfarande 
fyra meter per tusen år i våra trakter), 
Taberg vid Vätterns sydände, Insjön vid 
Siljans utlopp i Dalälven, Kinnekulle. 
Sannolikt av olika åldrar. När så en 
gammal och erfaren geomant bara från 
kartan uppgav att en linje från ÖÄ över 
Vänern var sex tusen år, samtidigt som 
han påpekade att jag här hos mig hade 
mycket gamla lämningar och kanske 
fryksdalens äldsta kyrka, så tog sökan-
det ny fart.  

Skulle Östra Ämtervik och ett instängt 
Fryken varit väsentligt i ett nät av vat-
tenvägar och därmed kulturutveckling! 
Landhöjningen har som sagt varit 
minst fyra meter per tusen år, och för 
bara några tusen år sedan lär det här i 
Bössviken, också på diagonalen, ha va-
rit öppen vattenväg till Klarälven och 
Vänern. Förbi farligt ström Frykfors 
som älvens riktigt besvärliga d:o i Deje, 
Nedre Ullerud.

Apropå namnet Vänern: Har sista året 
via Bo Ulfvenstiernas bok Friggas dal, 
kommit i kontakt med att här i Fryks-
dalen en vanakultur, en kvinno- och 
fruktbarhetskultur, funnits bevarad 
ända fram till kristendomens intåg. Se-
dan hur länge, nedanstående? För har 
sista året också stött på att en kvin-
nokultur från Egypten för drygt fem-
tusen år sedan  kommit till Mälardalen, 
så småningom säkert också Västergöt-
land och Värmland. Men fem tusen 
niohundra år som linjen sades vara, 
och långt upp i Norge? Lämningarna 
hos mig är bara tretusen femhundra år, 
såväl nere vid vattnet som femtio meter 
upp på berget, vilket skulle kunna tyda 
på ett brohuvud för denna då inflyt-
tande kultur? 

I synnerhet norska bohuskusten har ju 
de senaste åtta-tiotusen åren legat öp-
pen och därmed dalgångar högt inåt 
land. Med mer vatten i systemen än nu 
är det troligt att åtminstone Akershus 
och Värmland via Glomma och kan-
ske Göta Älv eller motsvarande, tidi-
gare än övriga mellansverige varit av 
intresse för kulturinympning. Mer än 
halva mellansverige låg för åtta tusen 
år sedan fortfarande under vatten. En-
ligt uppgift lär en del av den Egyptiska 
högkulturen ha sitt ursprung i en för 

För snart femton år sedan kände In-
grid Krianon att jag uppe på Klövber-
get hade en mycket stark jordstråln-
ingspunkt som frekvent borde besökas 
så att energierna öppnade sig. Något 
år senare kom Jon och hon förbi för 
att besöka kyrkan i Östra Ämtervik, 
snabbt skyndande iväg till d:o i Gustav 
Adolf. Jag ville ju prata, men allt har sin 
mening! Tack Ingrid. Väl hemma fick 
jag idén att ta fram skolkartan. Linjen 
orterna emellan träffade precis i Tanum 
och poletten rasslade till. För lustigt 
nog har vi också en del bronsålder-
slämningar här uppe i Fryksdalen kring 
denna sägenomspunna insjö. 

Vad ville detta säga?

Såg att linjen passerade precis över Vår-
viks ka i Silens utlopp i Lelången, pre-
cis över Stavnäs ka vid Glavsfjordens 
åtsnörning, över Ål/ Insjön vid Siljans 
utlopp för att landa söder om Iggesund 
vid en Ljusnans gamla utväg. Närmre 
koll av Gustav Adolf uppe i Berg-
slagsskogarna visar att även det ligger 
vid ett förr mycket större vattensystem 
via Rådasjön till Vänern. Såg att Silen 
är en rest av ett nu torrlagt vattendrag 
från Eda och rakt söderöver. Eda i sin 
tur ligger vid en gammal sidogren av 
Glomma. Detta tillsammans med Ös-
tra Ämterviks läge vid en särdeles djup 
förkastningsspricka med yttersta ur-
sprung uppe i SörTröndelag, där samt-
liga större inblandade vattenvägar fort-
farande har sitt källområde, sparkade 
igång mig. Fann tjugo- till trettio linjer 
per styck runt en handfull strategiskt 
placerade värmlandskyrkor, med allt 
från fem till tjugofem punkter på varje. 
Kriterierna var minst tre närliggande 
samt max 1 mm avvikelse (1km), ändå 
verkar det knappast vara slump. Över 
hundra stycken upp till sextio mil spi-
kraka linjer i kryss, exakt  genom for-
sar och mynningar, bergstoppar och 
malmförekomster, strategiskt längs re-
dan tömda som än existerande vatten-
vägar och stundom samlande sig som 
i teman, säger absolut någonting. Vad? 
Framför allt att möjligt kännbara tan-
kelinjer av denna dignitet måste vara 
designade långt över våra huvuden. 
Berg och dal är ej av människor skapat! 

Såg direkt att systemet samlade sig i 
nya krysspunkter, t ex Tanum på väst-
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Med hälsning från den store Arkitekten,
- meningen bakom Värmlands kyrkkrysslinjer?



“Insåg att livet 
är en gåva att 
rätt förvalta”

vade stora Sverigekartan i skala 1:1mil-
jon. Teoretiskt blir sträckan 18,44 mil, i 
verkligheten är det 18,5 till nedre Hed-
markskrysset!! Gyllenesnittvärdena är 
därefter: 0,61 till 0,62 romben runt, 
idealet är 0,618. Påpekas bör att mät-
värdena slår någon mm (km) fram och 
tillbaka allteftersom pennhålen blir ut-
töjda och svårlästa. Men principiellt!! 
Rombkrysset i Vättern, mellan Karls-
borg och Nässja utanför Vadstena, kan 
vara just krysset där Vätternsprickan 
skär sänkan för Göta Kanals sträck-
ning. Vad säger att utmärkande punkt 
måste vara en ort! Behöver jag påpeka 
att alla rombsidorna nu har samma 
mått som initierande ÖÄ-Taberg, strax 
under 24mil på tre km när!

Kontentan?? Naturligtvis borde all 
denna genom historien dokumenterade 
andligt-materiella kunskap ha även sin 
nutida betydelse. Livet upphör ju inte. 
Har de sista fem åren, efter att mer eller 
mindre ha legat för döden, börjat att på 
allvar integrera alternativ kunskap med 
konventionell. Insåg att livet är en gåva 
att rätt förvalta. Innan handlade det 
mest om studier. T ex anses runt klotet 
in-eller omskrivna tetra-, hexa- okta-, 
dodeka-, och isokaedrar genomgående 
vara uttryck för livselement, samlande 
specifika sådana, - eld, jord, luft, vatten 
och eter. Vattenelementet, känsla, är 
kopplat till dodekaedern med sin up-
pbyggnad av tolv femhörningar. Just 
femhörningen som den pythagoreiska 
epokens signum, är den figur som lig-
ger inskriven i nedre oändlighetsöglan 
av en skeppssättning, medan cirkelns 
kvadratur är kopplad till den övre, vår!! 
Isokaedern med sina tjugo kvaderater 
sägs stå för universums energi, kos-
mos, det andliga. Och vad är det som 
händer på jorden just nu med å ena 
sidan ständiga kriser demonstrerande 
stor otillräcklighet, å andra sidan ihär-
diga ufodemonstrationer, sädescirk-
lar i mängd, kanske även upptäckten 
av denna i geografin inbyggda figur? 
Cirkelns kvadratur symboliserar av 
tradition mötet mellan ande och mate-
ria enär cirkelns omkrets som vilar på 
det oändliga talet pi aldrig kan sättas 
exakt. Dock närvarande med hjälp av i 
bl a skeppsfigursättning konkretiserbar 
kvaderat. 

Ett fordrande arv från denna fysiskt-
andliga kultur!

mer än en medelmåttig bild runt sitt 
centrum, men visst verkar associationen 
som hittad. Har kollat några viktigare 
linjer på skrå mot Google Earth, och de 
stämmer så när som på att samhällen 
idag kan ligga en bit bort från kyrkan.
Den andra mycket viktiga informa-
tionen är att den succesiva rombut-
vecklingen tycks vilja berätta om en ge-
nom tid och historia dynamisk process. 
Vilket återigen pekar mot ett kosmiskt 
ursprung då ändringen tycks vara me-
dräknad. Gyllene snittvärdena ligger 
på 0,58-.59 för den streckade figuren 
med 6% avvikelse. 3% anses vara ac-
ceptabelt i forskningssammanhang, 
så siffrorna är så där. Den inre kortare 
romben från södra Hedmarkskrysset 
har naturligtvis bättre värden, men det 
är i det norra med sitt mångfaldigan-
det av ÖÄ-Tabergvärdet jag än så länge 
bundit upp mig. Den slutar dessutom 
mitt i Vättern. Fast vad menas med all 
denna tidskontext?

Klart är iallafall att våra ansträngnin-
gar att förstå icke synes oväsentliga. 
Domedagsteorier till trots så visar fig-
uren att vi har en del kvar att lära här 
på jorden, även om vi just nu tycks vara 
inne i ett besvärligare transparensskede. 
Som sagt, det kanske är dags för kom-
pletterande kunskaper av även imag-
inärt slag för att kunna föra verklig 
tillväxt och samhälle framåt. Hologra-
fin understryker att det kan vara dags. 
Såväl gyllene snitt som talet pi (cirkeln) 
är imaginära tal som sedan länge alltså 
känts vara inblandade i livsprocesserna. 
Gyllene snittet tillhör inte bara geome-
tri och arkitektur, utan är framförallt 
kvoten i en naturens talserie där tredje 
talet är summan av de två föregående, 
t ex 3,5,8. Cheopspyramidens tvärsnitt 
exemplifierar detta om än med mycket 
större noggrannhet. Apropå lära och att 
vi inte är utlämnade visar tre decenniers 
outtröttliga hejarop från ufos uppe i 
SörTröndelag, just källområdet för stu-
derad kulturkrets. Företeelsen är t o m 
mål för högskoleprojekt.   
- Mänsklig tillväxt, enär holografi ger 
vid handen att medvetande förstår och 
skapar till den nivå det känner igen, 
förväntar sig. Så ju närmre sanningen, 
eller ju längre in i ettets kärleksenergi vi 
söker och når, dess bättre blir resultatet.

Fick för någon vecka sedan idén att 
räkna bakåt på tvärsdiagonalen efter-
som den tycks färdig. Teoretiskt ska 
pyramidens höjd vara roten ur hypot-
enusan, rombens långsida, vilken är 
1,618 gånger 14,5 mil. Vill påpeka att 
alla mått och linjer är från den oskar-

lan. Vad gömde linjerna? Det var un-
gefär då jag träffade på Dan Mattssons 
bok om fornlämningars matematiska 
hemligheter, ett år efter Arne Groths 
Slagrutan avslöjar naturens matema-
tik. Groth antyder ett kosmiskt anlagt 
matematiksystem av frekvenstrappor 
och återkommande tal, det centrala 
mjältchakra-systemets större käns-
lighet vid 60de breddgraden, färger, for-
mer och toners serieuppbyggnad med 
anknytning till i pyramiderna åskådlig-
gjort gyllene snitt. Jag var inte helt no-
vis innan, hade läst om grekernas gyl-
lene snitt och geometri på högskolan,..
men detta! Förhärdade tankemönster 
fick sig en rejäl knuff. Och Gräsmark 
på framväxande diagonalkryss låg min-
dre än en mil från 60de breddgraden! 

Blev för någon månad sedan alltså varse 
ÖÄ som brytpunkt, där avståndet ÖÄ-
Taberg är detsamma som till skärn-
ingspunkten i andra änden, till linjen 
ÖÄ-Hedmark, 23.5 mil. Till yttermera 
visso är siffran densamma från denna 
övre skärningspunkt till Varteig, som 
vidare från Varteig till Hov, sydhörnet 
på just Hedmark-ÖÄlinjen, den fram-
växande nordsyddiagonalen. Hälften, 
tolv mil, mellan ÖÄ och Varteig stack 
också ut. Upprepandet av talet 24, jor-
dens tidsindelning, fick iallafall mig att 
med Groths hjälp associera till jordens 
chakrasystem, och därmed  tidens slöja. 

Nu blev det kul.

Utlovad sida närmar sig full och har 
mycket kvar som borde sägas, speciellt 
om siffror och framväxt. Viktigt är att 
den övre östra triangeln är en pythago-
reisk 3-4-5-triangel representerande 
gyllene snittet, en levande naturens 
kvot. Denna hörnpunkt vid Insjön i 
inlandet ligger fast under beräknin-
garnas gång, något som knappast kan 
sägas om Varteigpunkten i andra än-
den. Först med Slevik i dagen tre mil 
längre ut på tvärsdiagonalen så har 
romben stabiliserat sig, avstånden till 
mittpunkten i Gräsmark är lika. Måste 
också påpeka att linjen Tanum-Varteig 
går genom detta övre Hedmarkskryss 
och rakt på Trondheim, så underlaget 
verkar vara mer än en tillfällighet. För 
linjens andra ände hamnar i Rom, vad 
nu det kan betyda. Kanske vikten av att 
kristendomens subtilare lära  komplet-
terar och fortsätter forntidens? För den 
andra diagonalens linje hamnar i Luxor 
i Egypten!! Allt naturligtvis hemgjort 
kollat mot skolkartans möjligheter. 
Har upprepade gånger talat med Lant-
mäteriet, och en karta kan aldrig vara 
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?? Härom dagen blixtrade det till igen: 
"Tänk om den geografiska figurens 
kvaderat om 29 gånger 29 mil ingår i 
en av isokaederns större imaginära"? 

Räknat lätt på omkrets och jordyta, 
och finner att denna faktor kan vara sju 
åtta eller nio i kvaderat, beroende på 
hörnen. Vår lilla fyrkant här i Värmland 
skulle då vara typ en sextiofjärdedel av 
isokaederns. Inte desto mindre så skulle 
genom detta hela systemet kunna akti-
veras, falla till. Ty upptäckten hos såväl 
använt mänskligt medvetande i sig, 
som gensvaret på  en kosmisk geome-
tris idé, är irreversibla processer då allas 
vårt medvetande djupast sett idag anses 
vara ett och detsamma. Analogt med 
hur ström leds fram från elektron till 
elektron när väl spänningen finns där. 

Det finns naturligtvis många nivåer, 
men detta kan sägas vara vår tids and-
liga öppning. Individen som byggande 
sitt samhälle tycks vara framme vid en 
punkt där vi av insikt kan ha nytta av 
att våga öppna spjällen mot kosmos i 
oss, tro på livet och bli mer altruistiska. 
Eller krypa längre ner i grottan. Valet 
är och måste vara individuellt. Sant är 
att figuren ligger där den ligger, påmin-
nande om en interagerande intelligens 
utöver vår.

Nödvändigt iså fall för såväl oss som 
klot enär vi lever i ömsesidighet. 

Människans chakra symboliseras 
då av i bilden icke utritad cirkel på 
tvärsdiagonalen, ledande fram till 
den större cirkelns liv, isokaederns, 
jordens....."Varde ljus"!!!
 
Är naturligtvis på gång att presentera 
och utveckla materialet vidare i en liten 
bok. Tacksam för feedback.

Östra Ämtervik 6/12 2012, 
Anita Westlund-Wingefors, 
waniwin@gmail.com (Kollas någon 
gång i veckan)
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Pokaini Forest - de mystiska sten-
floderna, stenhögarna, kullarna och de 
underliga enskilda stenarna har lett till 
en massa osannolika förklaringar och 
bisarra antaganden. Ett faktum är dock 
obestridligt - Pokaini är en plats med 
en kraftfull koncentration av energi.
Andliga mentorer, healers och kännare 
anser Pokaini vara en uråldrig helig 
plats. Pokaini var redan på 1930-talet 
vida omtalat men det var inte förrän i 
mitten av 90-talet som en fullständig 
upptäckt gjordes. Hundratals frivilliga 
har hjälpt till med att rensa upp sko-

gen och stenhögarna. Landskapet plat-
sen ligger i är icke mindre märkvärdigt 
- branta kullar, dalar och vattenkällor. 
Endast de mest grundläggande juster-
ingarna har gjorts i skogen under tiden 
man försökt bevara så mycket som 
möjligt av den ofördärvade miljön.

Pokaini Forest innehåller branta kullar 
och djupa dalar - en kombination som 
skapar ett naturskönt landskap. Det 
som gör området så speciellt är sten-
högarna. 
De kan vara små, måttliga eller av en 

ansenlig storlek, antingen som enskilda 
stenar eller i högar. Människor som 
besöker platsen söker efter mer än att 
bara vara i naturen. Denna plats utsön-
drar en särskild sorts energi, vilken 
många människor känner av som 
strömmar eller informationsflöden. 
Både guider och besökare berättar om 
paranormala naturfenomen som de ob-
serverat.
Sedan år 2000 har Pokaini Forest stått 
under överinseende av den Lettiska 
Statens Skogar,  som är ansvarig för att 
hålla området med dess faciliteter och 
vägar i gott skick.

Slagrutans redaktör med livskamraten 
Lena har varit bosatta i Lettland under 
2012 och kom äntligen ivåg på en liten 
energiletarsafari. Vi for söderut från 
Riga i ca två timmar tills vi kom fram 

till Pokaini-skogen. Området är ut-
märkt utmärkt med skyltar och namn 
på de olika stigar som går kors och 
tvärs genom det ca 500 hektar stora 
området. Här ovan ses själva ingången 
och precis innanför den första stenen. 

Tyvärr hittade vi ingen karta med an-
nat språk än ryska och lettiska så det 
blev svårt att veta de “officiella” tolknin-
garna av de olika stenarna och deras en-
ergier. Vi hade såklart våra pekare med 

och gjorde egna tolkningar 
av de energier som fanns på 
de olika platserna.

Men det finns många myter 
och teorier om de olika ste-
nar och platser inom om-
rådet, för dig som läser en-
gelska finns det en hel del 
på nätet, bara att googla på 
namnet. En sida säger att 
det finns rena fakta som tex 
att temperaturen varierar 
inom området, en del ste-
nar kan vara varmare än an-
dra och under en viss gran 
är det varmt så det värmer 

även vintertid. Vissa stenar är helande 
medans andra tvärtom. Vi kände väl-
digt starkt de negativa energier från 
vissa platser och undvek helt enkelt att 
vara nära dessa. Andra platser hade en 
fantastiskt fin energi, som tex den här 
stenhögen på bilden nedan. Att hålla 
handen i energien ovanför stenarna gav 
en känsla av lätthet, som att vilja sväva 

uppåt som en ballong stiger till väders. 

Vi kom till en plats med ett träd, se 
framsidesbild, som stod på ett cur-
rykors. Alldeles bakom detta stod 
träden på raka led, en märklig syn mitt 
i en gammal skog tyckte vi. Där fanns 
så många olika energier där att jag inte 
tog tid att ta reda på vad det var.
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Pokaini Forest

Lettland

Här nedan en intressant sten som gav 
oss båda en känsla av att den inte var 
ensam utan en del av någon större kon-
struktion. Jag gick ifrån och tittade på 
avstånd och “såg” att den hängde ihop 

med en energi på toppen av kullen. 
På bilden nedan står Lena i mitten av 
vad vi kunde lista ut var en labyrint, 
eller rättare sagt energier i labyrint-
form. Antingen ligger det något under 
markytan eller så har det funnits något 
där. Har någon hittat labyrinter som 
endast är energi och inte fysiska?

Det skulle kunna vara energien från en 
spiral men formen kändes mer som en 
labyrint tyckte vi, den täckte större del-
en av kullens topp. Det sägs att områ-

det har 30 kullar och att 
det en gång i tiden var 
en shaman på varje kulle 
som höll ordning på vä-
dret i Pokaini-skogen. 
Bekräftat är att vädret är 
speciellt inne i skogen.

Det sägs att det även förekommer 
tekniska anomaliteter. Olika tekniska 
apparater går ofta sönder i skogen, 
armbandsur och kompasser ger fel in-
formation. Tvärtemot antaganden, så är 
strålningen inom gränsvärdet. Nasa har 
på 70-talet funnit ett underligt ljus från 
området, diametern var 350 kilometer 
och dess epicenter var i Pokaini. Det 
finns ingen annan plats i världen med 
ett energifält i den här storleken.

Notera att 
redaktören 
här skriver 
saker som 
att “det sägs 
att...” men 
ingenstans 
får man veta 
vem som 
säger vad. 
Men det är 
vad som sägs 
iallafall...
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Under höstmötet besökte vi Mali 
Bambo och Malins grav. Jag lovade i 
artikeln om höstmötet att återkomma 
med historien om Mali Bambo och här 
kommer den nu.

Mali Bambo är namnet på ett stort 
flyttblock belägen i skogen nära Ross-
bergs fäbodar. Den ligger mitt i skärn-
ingspunkten av två, förr viktiga, färd-
vägar. Den stora rid och gångvägen 
från Sollerön via Selen, Västerdalarna 
fram till Värmland och pilgrimsleden 
genom Leksand och Siljansnäs och 
upp till Mora.

Sannolikt har platsen varit en kultplats 
som, när kristendomen gjorde sitt in-
tåg, blev en träffpunkt för gudstjänster.

En bit från Mali Bambo ligger det som 
kallas Malins grav. Tre stenar i olika 
storlekar ligger staplade på varandra 
och runt platsen finns lämningar från 
en stensättning.

Berättelsen om Malin är en sägen som 
gått i arv i generationer, och fortfar-
ande berättas och hålls levande i folklig 
tradition.

Under 1300-talet härjade pesten, pes-
tilentian, i Dalarna. Den kom med en 
man och en kvinna. Kvinnan bar en kv-
ast och mannen en räfsa. De var inte 
så nogräknade, men föredrog unga per-
soner, för de var så roliga att dansa med. 
De använde en osynlig makt för att dra 
in människorna i dansen, vilka dan-

sade tills de föll döda 
ner. Pestilentian an-
vände sig också av an-
dra knep; de placerade 
ut mat, prydnader och 
dyrbara föremål vilka 
alla var så förpestade 
att den som endast 
rörde vid föremålet 
dog före nästa solup-
pgång.

På Sollerön levde en 
ung kvinna vid namn 
Malin. Hon var vida 
känd för sin fromhet. 

Angående kulturminnen och 
fornfynd:

Kulturminneslagen, Lag 
(1988:950, ändrad 2000:265) om 
kulturminnen m.m. är den cen-
trala lagen för kulturmiljövården 
i Sverige.

Lagen inleds: "Det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda 
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta 
delas av alla. Såväl enskilda som 
myndigheter skall visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön."

I praktiken betyder detta att det 
är förbjudet att ändra, göra åver-
kan eller på annat sätt förändra 
platsen.

Mali Bambo

Malin, tillsammans med en grupp 
människor, beslöt att fly pesten och 
vandra över mot Värmland. 

Första anhalten var Rossbodarnas fä-
bod där Malin hade bekanta. Men, Pes-
tilarian hade redan nått dit. Nästa dag 
fortsatte gruppen mot Selen. 
Plötsligt, vid den stora stenen, fick 
Malin syn på något som blänkte på 
marken. Det var ett kors med Jesu bild. 
Malin tog detta som ett budskap från 
Herren och beslöt att vända tillbaka till 
Rossberg och hjälpa sina medmännis-
kor i nöd. 

Varje dag gick Malin till stenen där 
hon höll gudstjänst och bön. Hon fort-
satte sitt verk fram till sin död. Malin 
har kallats för norra Dalarnas helgon.

Än idag hålls gudstjänster  vid Mali 
Bambo. 

Text: Anna Munksgaard  

Foto Anders Brundell 

Mali Bambo och Malins grav – historien bakom

Malins grav
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Tack Agne för att du har tagit 
upp  ett vanligt problem i sam-
band med mätning av jordstrål-

ning i samband med att flera personer 
är närvarande på mätplatsen.

Under några år på 90-talet, närmare 
bestämt 1993 - 1995, ledde jag ett 
ALU-projekt i Staffanstorps kommun. 
Projektet gick ut på, att med jordstråln-
ingsmässigt outbildade personer under-
söka om de kunde mäta olika typer av 
jordstrålning typ Curry, Hartmann och 
vatten. Eftersom ALU-projektet var 
konstruerat så, at det bestod av arbet-
slösa personer som skulle avbryta sitt 
deltagande om de under tiden erhöll ett 
ordinarie arbete, var det hela tiden en 
viss cirkulation på antalet medlemmar 
i gruppen samt på gruppens storlek. I 
allmänhet var vi ca 15 personer, men 
den kunde variera mellan 10-20 st.

Arbetet började med en viss introduk-
tionskurs i att mäta med slagruta. pe-
kare och pendel. Efter denna valde vi 
ut olika intressanta områden som vi 
kunde lägga in på karta och därefter 
mäta upp jordstrålningstyperna i om-
rådet. Dessutom mätte vi upp om strål-
ningen växlade polariter (riktning) och 
i så fall med vilken tid (periodicitet) 
den växlade. Resultatet bokfördes och 
genom Britta Deurell vid Nätverket 
för Gränsöverskridande Vetenskap på 
Ekerö i Stockholm.

I början av dessa mätningar blev vi 
varse, att om vi arbetade i en större 
grupp, 4 eller fler personer, blev mätre-

sultaten inte tillförlitliga, ibland ute-
blev pendeln eller pekarens rörelser helt 
och hållet. Alltså, samma fenomen som 
Agne skriver om i Slagrutan [nr 67]:

Jag kände ingenting!

Det visade sig att det behövdes bara att 
en enda person i mätgruppen var nega-
tivt inställd till mätningen för att det 
skulle gå om intet. För att minimera 
denna felkälla delade vi upp mätgrup-
perna så, att de innenhöll max 3 per-
soner. Dessutom maximerade vi mät-
tiden til högst 4 timmar per dygn, efter 
att nervsystemet i kroppen utmattades 
så, att mätförmågan uteblev eller man 
fick felaktiga mäteresultat.

I slutet på 90-talet  gjorde Gerhard 
Holm och jag tester huruvida det gick 
att påverka en mätning genom mental 
störning. Det visade sig att det gick 
alldeles utmärkt, i synnerhet om mät-
personen och störpersonen fanns inom 
sammma Hartmannruta eller Cur-
ryruta, Flyttade sig störpersonen till en 
angränsande ruta minskade störningen 
med 75-80% för att om man flyttade
sig längre bort försvinna helt. 

Omvänt kan en störperson påverka en 
mätperson så han får förstärkta resultat 
om de beinner sig i samma ruta, medan 
påverkan minskar när man kommer i 
skilda strålningsrutor. Samma fenomen 
har man också använt sig av när det 
gäller signallinjer. Står två personer i 
samma linje och en av dem sände en 
signal med pendel kan mottagaren 

mäta samma rörelse på pendeln, även 
om det är mellan 50-100 km  mellan 
dem . Över en havsyta, där det inte 
finns så mycket störning, kan avståndet 
vara 328 km (Stenshuvud-Klaipeda).

För att erhålla reella mätresultat måste 
man alltid vara säker på att det inte 
finns någon som stör ens arbete, både i 
försvagande och förstärkande syfte. Ett 
exempel på detta var en mätbana som 
arrangerades på en magasinsvind som 
var ca 25 m lång och inte belamrad med 
något utan var en slät yta. I undervånin-
gen fanns ingen elektrisk installation 
som störde mätområdet. Mätning gick 
ut på att mäta var någonstans på denna 
25-metersbana Curryenergi korsade 
banans längd. Endast två funktionärer 
befann sig på banan, en i början och en 
i slutet, förutom mätpersonen som gick 
längs ett måttband och noterade var 
han/hon fick utslag för Curryenergi. 
Det fanns en trappa i vardera änden av 
banan, så försökspersonen mötte inte 
någon som hade gått sträckan tidigare. 

Detta blev ett av de bästa testresutlaten 
med mycket stor precision på mätnin-
garna. Vi hade 60 mätpersoner och dif-
ferensen på utslagen låg inom 20 cm. 
Jag tror att detta var ett av de bästa 
resultaten som Nätverket för Grän-
söverskridande Vetenskap utförde un-
der åren för forskardagarna på Mellby 
Atelieer.

Brösarp 2012-11-01

Bo Israelsson

“Det visade sig att 
det behövdes bara 
att en enda person 
i mätgruppen var 
negativt inställd 
till mätningen för 
att det skulle gå om 
intet”

Svar på Agne Olaussons artikel i  nr 67 sid 4
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Kan du indikera närfrekventa rutnät 
typ Finsk Curry, Hartman, Wittman 
- troligtvis inte. Blockeringen brukar 
drabba en hel frekvensgrupp.

Jordsåren orsakas av stora mängder 
"flyttad materia", typ grustag, stenbrott, 
vägbankar, dammbyggen, etc. - det 
går inte att indikera trädgårdsarbete! 
Runt jordsåret uppstår ett antal ringar, 
utseendet påminner om en piltavla. 
Ringarna känns precis som helt vanliga 
rutnätslinjer (bredden varierar ifrån 
halvmetern upp till 5 meter). 
Piltavlans storlek beror på mängden 
"flyttad materia". 
Travbanebygget på min hemort, gav 
en piltavla med diametern 4 km. Små 
grustag (för fyllmassor till skogsvägar) 
brukar ha en diameter runt 100m. 

Vissa jordsår påverkar Currylinjerna, 
som kan förskjutas någon meter (sk-
ogsmyrorna bygger en "tvillingstack"). 
Ringarnas bredd och frekvens varierar 
med typ av jordsår - för närvarande 
har jag tyvärr inga specifika uppgifter. 
Piltavlans diameter krymper efterhand 
som "jordsåret läker", men det verkar ta 
decennier innan de "läkt ut" helt.  Så 
Thord - kolla upp om det pågår några 
stora byggen i ditt närområde!

Leylinjer finnas i olika varianter. Karl-
Eriks "Leylinjer i Sverige" definierar 
jag som C9-knippen - relaterat till 
Leycentrats rutnätskryss. Ett Leyk-
nippe består av ett antal spikraka par-
allella linjer som löper ifrån en punkt 
(Leycentra) till en annan punkt. Stråln-
ingsriktningen är horisontell - till skill-
nad ifrån rutnätslinjer som har en ver-
tikal strålningsriktning. Ett och samma 
Leycentra kan ta emot och/eller sända 
ut flera Leyknippen inom en begränsad 
vinkel. C9-knippena är relativt breda 
(flera hundra meter), ganska långa (tio-
tals mil) och verkar relativt stabila i tid. 

Jag har mätt en hel del på C3-knippen. 

Bredden varierar ifrån några få meter 
upp till över 50 meter. Längden räknas 
i mil (jag har följt ett C3-knippe i 2 
mil, utan att hitta slutpunkten). Antalet 
linjer i varje knippe varierar ifrån 2 och 
uppåt (alltid ett jämnt antal). 

C3-knippena verkar vara en sorts 
"kollektiva PSI-spår" som korsar 
varandra över platser där många män-
niskor har samma tankar och känslor 
- typ gravplatser och minneslundar 
(men också över skolor och sportanläg-
gningar). C3-knippen uppstår ganska 
snabbt (några veckor?) som 2 svaga ley-
linjer. Knippet växer till sig successivt 
och anpassar sig efter "behovet". Små 
kyrkogårdar med få gravplatser har 
smala C3-knippen med 4 till 6 enskil-
da linjer. Stora kyrkogårdar med mån-
ga gravplatser har breda C3-knippen 
med uppemot 20 till 30 enskilda linjer 
(knippebredden blir då över 50 meter). 

När kyrkogården överges (gravarna 
slutar vårdas) så krymper C3-knippet 
(linjepar för linjepar) och försvinner 
slutligen helt. Jag är osäker på "försvin-
nandetiden" - men den verkar räknas i 
decennier. 

C3-centrat utvecklas ur ett C3-rut-
nätskryss, som normalt har en diameter 
runt 30 meter. (C3-linjen är 5-10 meter 
bred, med ett rutnät omkring 600 me-
ter). Aktiveras krysset till ett Leycentra 
- ökar diametern till över 200 meter. 
Flertalet 1100-tals kyrkor är byggda 
över C3-kryss - gamla hedniska offer-
platser? C3-knippet har frekvensen A2 
(= den mänskliga "armlängdsauran"). 

C3-centrat har frekvensen A12 (= 6m 
mänsklig aura) - precis i motfas med 
A2-frekvensen. Curry har en frekvens 
mellan A1 och A2. A-frekvenser är 
mitt sätt att jämföra strålningsfält mot 
vattenauran (jag behärskar tyvärr inte 
AGS-tekniken - blindtesterna ger en-
bart slumpresultat).

Så Thord - sitt inte och vänta på att 
Currylinjerna ska komma tillbaka. 
Ut och mät upp området. Är det en 
bred gata - är det förmodligen ett C3-
knippe. 
Är det en cirkel med diametern 200m 
- står du förmodligen mitt i ett C3-
leycentra. 

Som nybörjare kunde jag bara indi-
kera rutnätslinjer inom ett myck-
et snävt frekvensintervall (Curry 

och Hartman). Linjerna var klara och 
distinkta på min hemort, men på andra 
platser kändes de diffusa. På vissa av-
lägsna platser "saknades" linjerna helt. 
Jag tror linjerna ändrar strålningskara-
ktär beroende på underlag och/eller 
berggrund. 

Efterhand som man mäter på olika 
platser, lär man sig kompensera för 
skillnaden i karaktär. Nu (10 år senare) 
har mitt frekvensomfång ökat, och jag 
kan mäta rutnätslinjer nästan överallt. 
Det stämmer att rutnäten är som störst 
vid ekvatorn, därefter avtar de med co-
sinus för latituden mot polerna (enligt 
"polspiralteorin"). 

Medelvärdet för Svenska Curryrutor 
(latitud N60) är ungefär 4x4 meter - 
"medelhavsrutorna" (N30) är omkring 
6x6m  - rutorna strax norr om ekvatorn 
(N05) är 8x8m.

Under "resans gång" har jag stött på 
cirkulära områden, som helt saknar 
rutnätslinjer. När jag återigen har mätt 
(några år senare), så har linjerna fun-
nits där - med tydliga och klara in-
dikeringar. Under mellantiden har jag 
utvecklats som rutgängare och lärt mig 
indikera alltfler strålningsfält med olika 
frekvenser. Flertalet av dessa "cirkulära 
områden" har legat i högfrekventa rut-
nätskryss - frekvenser som jag inte kun-
nat indikera vid första mätningen. Jag 
har fortfarande "döda områden" kvar 
- typ fornborgen Ismantorp. Det verkar 
som om jag blockeras av obekanta 
strålningsfrekvenser - jag tror samma 
fenomen har drabbat dig.

Om jag förstått dig rätt - så har du 
tidigare kunnat indikera Currylinjer 
inom "ditt område". Men linjerna har 
inte gått att indikera senaste halvåret. 
Enligt mitt synsätt, så har det "bildats" 
ett lokalt strålningsfält som blockerar 
din slagruteförmåga inom just detta 
område. Rutnätslinjer (med obekanta 
frekvenser) är permanenta, men det 
finns strålningsfält som uppkommer 
ganska snabbt - Jordsår och Leylinjer. 

Jag har inga uppgifter om utseende 
eller storlek av "ditt område" - är det en 
"bred gata" eller ett "cirkulärt" område? 

Hej Thord! Jag såg Din efterlysning i tidigare nummetr av Slagrutan 
- detta är min teori:

“C3-knip-
pena verkar 
vara en sorts 
"kollektiva 
PSI-spår" 
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Enligt mitt synsätt - kommer 
du att ha kvar "blockeringen", 
ända tills du kan identifiera 
"störstrålningen".

Tips - Jag ökade mitt frekvensomfång, 
genom att mäta vattenaurans olika 
skikt - frekvensen ökar för varje skikt. 

Auror är tyvärr ganska diffusa, så mät 
i en ostörd miljö. För mig känns auran 
distinktare om jag både "dricker av" 
och "mäter på" det lokala grundvattnet! 
25 liter vatten motsvarar ungefär män-
sklig aurastorlek - varje auraskikt blir 
omkring halvmetern (mätt i horison-

talplanet). Det kan vara svårt att "mäta 
in sig" via frekvens, eftersom de olika 
frekvenserna försvinner steglöst med 
avståndet. Sök istället efter förändrin-
gar i strålningsriktningen. Huvud-
strålningen (primärkomposanten) är 
riktad ut ifrån vattnet - men "rotation-
sriktningen" växlar för varje skikt. Ha 
tålamod och låt det få ta lite tid - för 
mig tog det flera år, och jag är fortfar-
ande osäker på de yttersta skikten.

Vattenauran har också skikt med ex-
tremt låga frekvenser, som "gömmer" 
sig inne i vattnet. För att komma åt des-
sa måste man expandera auran. Heal-

ing fungerar, men för mig är det svårt 
att kontrollera aurastorleken. Placera 
istället en vanlig bergskristall under 
vattendunken (med spetsen uppåt). 
Auran ökar då 2 till 3 gånger, varvid de 
inre skikten "åker ut" och blir mätbara.
Det här blev lite längre än vad jag tänkt 
mig. Jag hoppas du kan hitta något an-
vändbart i ovanstående teorier. 

Du får gärna kontakta mig - men jag 
läser inte min E-mail så ofta, så det kan 
ta lite tid innan jag svarar (leifhjalmars-
son@blixtmail.se). 

Leif Hjalmarsson
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Eftersom ordet strålning ingår i nam-
net jordstrålning kan det vara av in-
tresse att Bo Lindell (1996) vid Statens 
strålskyddsinstitut (SSI) har skrivit en 
inofficiell rapport om fenomenet (den 
kan fås efter hänvändelse till förfat-
taren). 

Bland annat påpekar Lindell att slagru-
teintresserade i olika länder inte alls är 
eniga om vad man kan hitta. 

Dan Mattson (1991) själv presenterar i 
kapitlet "Att betrakta jordstrålning" (i 
sin bok på s. 176) ganska bra den to-
tala förvirring och brist på enighet som 
råder. 

T.ex. avfärdar en stor brittisk "auk-
toritet" på området helt Currys och 
Hartmanns rutnät. Lindells rapport 
slutar med ett förslag till ståndpunkt 
från SSI. Jag citerar: "Förekomsten 
av Currynät, Hartmannät, etc. måste 
betraktas som en myt, jämställd med 
astrologi. SSI bör inte avsätta resurser 
för närmare utredning men bör kunna 
hävda att rutnäten - och därmed risk-
erna - inte existerar."

Några personer har också tagit sig 
tid med att undersöka om olika sla-
grutemän hittar samma jordstrålning-
slinjer. Nils Edelman (1994) refererar 
en grundlig finsk undersökning som 
gjorts vid Högskolan i Uleåborg av 
professorerna Kari-Koskinen och Mela 
(1985). Efter mer än 5000 bestämnin-
gar fann man inte i ett enda fall sam-
stämmiga resultat. Man konstaterade 
att inga som helst belägg för jordstrål-
ning fanns att få den vägen. 

En liknande men mindre undersökning 
genomfördes nyligen i Norge. Två 
norska läkare, Bærheim och Sandvik 
(1997), bad fyra slagrutemän oberoende 
av varandra markera, vad de ansåg vara 
Hartmannlinjer, i en gymnastiksal. 
Trots en stor psykologisk benägenhet 

att låta linjerna löpa parallellt med väg-
garna fanns ingen urskiljbar samstäm-
mighet mellan de fyras linjer. 

Denna undersökning har också rap-
porterats i Sydsvenskan (1997-09-24) 
av journalisten Anders Ljungberg som 
för övrigt skrivit flera kritiska report-
age om jordstrålningstroende och deras 
aktiviteter i Sydsverige. 

En noggrann undersökning av huru-
vida jordstrålning förlänger reak-
tionstiden hos människor har gjorts 
av sjukhusfysikern Jacob Eberhardt i 
Lund. Undersökningen, som refereras 
i Strålskyddsnytt (nr 3, 1997), gjordes 
så att två slagrutemän, utan försöksle-
darens närvaro, fick bestämma läget för 
ett Currykryss och en kontrollpunkt 
utan sådant. Därefter placerades da-
torer i dessa punkter och ett stort antal 
försökspersoners reaktionstider mättes 
i båda punkter på ett slumpmässigt och 
neutralt sätt. Ingen signifikant skill-
nad i reaktionstid kunde upptäckas. 
Försöket gav alltså ett negativt resultat 
trots att Jacob Eberhardt själv framstår 
som positiv, eller i varje fall öppen, till 
jordstrålningsidéerna. Undersökningen 
refereras också i Forskning & Framsteg 
nr 3, 1998.

Sammanfattningsvis finns det inga 
som helst skäl att tro på Currykryss, 
jordstrålning och därmed sammanhän-
gande hälsofaror. I stället är det så att 
jordstrålningsmytologin skapar en in-
tellektuell slum där ingenting kan sägas 
eller mätas med bestämdhet men där 

allting kan vara hemskt farligt inklusive 
felaktig placering av sängen i sovrum-
met. Det vore trist om en sådan världs-
bild bredde ut sig.

Hanno Essén,
docent i teoretisk fysik
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Litteratur mot jordstrålning:

fortsättning på sidan 18

För och emot...

“...men bör 
kunna hävda 
att rutnäten 
- och därmed 
riskerna - inte 
existerar”

“Sammanfattnings-
vis finns det inga som 
helst skäl att tro på 
Currykryss, jordstrål-
ning och därmed sam-
manhängande hälso-
faror”
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Hej,

Miljögifter i baslivsmedel

Finns det i vissa svenska baslivsme-
del idag samma typ av miljögifter 
som Livsmedelsverket varnar för i 
fet östersjöfisk? Frågan har väckts då 
det visat sig att ett stort antal svåra 
miljögifter finns i avloppsslam (1). 
Naturvårdsverket meddelar i ett brev 
2012-11-23 att gränsvärden saknas för 
dessa ämnen och halterna kan var hur 
höga som helst i avloppsslam.

Jag anser att detta är den kanske vikti-
gaste frågan jag arbetat med under åren 
när det gäller miljö och hälsa. Vi som 
läser detta, var känsliga foster i en tid 
där antalet kemikalier i samhället och 
sannolikt i navelsträngsblod var långt 
mindre än idag. Men hur kommer häl-
san, förmågan att fortplanta sig och att 
leva ett värdigt liv bli för de foster som 
idag omges av hundratals kemikalier i 
navelsträngs blod? Det är vår kanske 
viktigaste skyldighet mot kommande 
släkten att pressa ner alla tänkbara 
föroreningskällor, vare sig de påstås 
vara stora eller små. Om vi börjar kivas 
om vilka källor som skall ”accepteras” 
eller inte, är vi förlorade. Fostrens, de 
gravidas, de som ammar och små barns 
exponering skall pressas ned så långt 
det går.
 
Miljögifterna i slam sprids på livsme-
delsproducerande åkermark och vi vet 
att de kan tas upp av växternas rötter, 
men avdunstar också och faller ned på 
bladytor (2). Det Ren Åker Ren Mat 
nu undersöker är vilka varumärken som 
använder och godtar att deras livsme-
delsråvaror odlas i slam. 

Några av dessa miljögifter:

Dioxin och dioxinlika PCB 

Bromerade flamskyddsmedel 

Klorerade bekämpningsmedel 

Fluorerade miljögifter 

Om vi äter mat med denna typ av 
miljögifter så samlas de upp i bl a na-
velsträngsblod och bröstmjölk. Vid 
amning sjunker mängden hos mam-
man, men ökar hos spädbarnet. 

I navelsträngsblod har man hittat un-
gefär 250 olika kemikalier (3). Beträf-
fande fet östersjöfisk säger Livsmedels-
verket: ”För att begränsa exponeringen 
för dessa ämnen har Livsmedelsverket 
tagit fram kostråd som innebär att barn, 
kvinnor i barnafödande ålder, gravida 
och ammande inte bör äta sådan fisk 
oftare än 2-3 gånger per år. Dioxiner 
och PCB lagras upp i kroppsfettet un-
der hela livstiden och vid graviditet och 
amning förs ämnena över till barnet via 
moderkakan och bröstmjölken. En be-
gränsning av intaget under uppväxten 
innebär alltså en minskning av fostrets 
och det ammade barnets exponering.” 
(4)

Hälsoeffekter och riskgrupper

När det gäller hälsoeffekter och 
riskgrupper säger Livsmedelsverket: 
”Under fosterperioden är känsligheten 
för dioxiner och PCB som störst. I olika 
typer av studier av djur och människa 
misstänks dessa ämnen kunna påverka 
reproduktionen (fortplantningen), im-
munförsvarets funktion, utvecklingen 
av centrala nervsystemet (hjärnan), 
samt orsaka cancer. Resultat från epi-
demiologiska studier av människor an-
tyder att exponering för dioxiner och 
PCB under fosterstadiet kan påverka 
födelsevikten, barnens motoriska och 
kognitiva utveckling och eventuellt 
även påverka risken för infektionssjuk-
domar samt allergier/astma.”

”I många djurförsök med PCB har man 
använt kommersiella blandningar som 
innehåller både dioxinlika och icke di-
oxinlika kongener. Därför är det svårt 
att veta vilka av de observerade effek-
terna som är orsakade av dioxinlika 
respektive icke dioxinlika ämnen. Det-
samma gäller epidemiologiska studier, 
eftersom dioxiner, dioxinlika PCB och 
icke dioxinlika PCB ofta förekommer 

tillsammans i maten och miljön. Icke 
dioxinlika PCB misstänks, precis som 
de dioxinlika, kunna orsaka effekter på 
centrala nervsystemet, immunförsvar 
och fortplantning, fast via andra me-
kanismer än dioxinlika ämnen. Det har 
inte varit möjligt att ta fram något häl-
sobaserat Tolerabelt Dagligt Intag för 
icke dioxinlika PCB, men forskning 
pågår inom detta område.”

Andra hälsoeffekter visas i bilaga ovan, 
samt i (5).

Åtgärder

I första hand förväntar vi oss att livs-
medelsföretagen tillsammans med 
jordbruket snabbt avbryter slamsprid-
ningen i vår livsmedelsproduktion. Om 
inte så sker måste vi konsumenter en-
gagera oss för skydda den känsligaste 
delen av befolkningen. Det kan bli 
frågan om att undersöka hur de var-
umärken ni använder agerar när det 
gäller eventuella miljögifter i sina råva-
ror och produkter. 

Inga riskfria intag

”Gränsvärden” i livsmedel för denna 
typ av hot mot vår hälsa, är mindre 
meningsfulla. För cancerframkallande 
miljögifter finns ingen nivå där risken 
för cancer och cancerdöd är noll. Varje 
gränsvärde innebär att vi tvingas accep-
tera ett visst antal cancerfall. T ex ett 
cancerfall per 100 000 personer under 
en livstid. Detta kallas på fackspråk för 
”lågrisk” eller ”tolerabel risk”. 

I och med att det finns risk för canc-
eruppkomst även vid små doser, brukar 
man föra ett resonemang om risk/nytta. 
Om vi får en liten stråldos vid röntge-
nundersökning så anses ändå nyttan av 
röntgendiagnosen vara större än can-
cerrisken genom stråldosen. Men att 
påstå att det finns någon nytta med att 
sprida miljögifter i livsmedelsproduk-
tionen i form av kvittblivning av slam 
är befängt.

Ytterligare ett utdrag ur miljödebattören Gunnar Lindgrens nyhetsbrev 2012-11-29. Se mer på www.gunnarlindgren.com

“Det är vår kan-
ske viktigaste 
skyldighet mot 
kommande släk-
ten att pressa ner 
alla tänkbara 
föroreningskäl-
lor”
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Leif Floberg: - Detta är slagrutans 
teori!
När den elektromagnetiska strålningen 
från jordens magma absorberas i män-
niskans celler uppstår krafter, moment 
och vibrationer (se figur). 
De frekvenser som ligger jämnt förde-
lade över jordytan har människan vant 
sig vid under årmiljoner. Frekvensen 
0,0333 Hz ligger dock ojämnt fördelad, 
varför människan inte har kunnat vänja 
sig vid denna. Den ligger i Sverige t ex 
i ett rutnät i NV-SO och NO-SO med 
cirka 4 m delning.

LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 5 1996 

Krafterna representerar gravitationen.
När momenten påverkar hjärncellerna 
uppstår inverkan på nerverna i armar 
och ben. Denna påverkan gör att vin-
kelpekare som man håller i händerna 
ger utslag och att man ibland tappar 
balansen. Två människor av tre får ut-
slag med vinkelpekare.

Vibrationerna ger upphov till kraftväx-
lingar som genom utmattning orsakar 
cancer efter ett antal år. 
Antal kraftväxlingar vid en påverkan i 
12 timmar per dygn under 20 år blir 

0,0333 x 60 x 60 x 12 x 365 x 20 = 
10 000 000

vilket motsvarar den maskintekniska 
utmattningsgränsen.

Samtliga cancerfall jag kontrollerat 
under tre års tid har varit utsatta för 
frekvensen 0,0333 Hz. Undvik denna 
frekvens i sängar och på arbetsplatser.
Får, myror och fåglar följer frekvensen 
0,0333 Hz. Fåglarna orienterar med en 
precision på 4 meter.

Leif Floberg
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Hej,
jag arbetar med en skrift om familjen 
Olschanski som bärgade vrak på 20-talet 
i Sverige. Anders Franzén (Vasa) var min 
kollega på KTH. Han berättade att man på 
20-talet (1922) använt sig av en pekare för 
att hitta vrak med guld ombord. Personen 
i fråga hade en tvinnad guldtråd i handen 
som han pekade med runt horisonten för 
att på så sätt känna av impulser av guld. 
Om han letade efter järnvrak så tog han en 
järnten i handen och pekade med. 

Jag har försökt att identifiera denna person 
men ännu aldrig lyckats. Anders Franzén 
(avliden 1993) kunde inte heller komma 
ihåg hans namn men trodde sig veta att han 
var ingenjör.
Finns det någon möjlighet att efterlysa 
honom på något sätt bland edra medlem-
mar?

Hälsningar Bengt Grisell
Ingarö 

Efterlysning!
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Jordstrålning föreslås, trots namnet, delvis vara celest strålning d v s kos-
misk strålning som reagerar med terrest strålning (från jorden) och antar 
olika mönster beroende på förändringar under jordytan som sprickbild-
ning, stora vattenflöden eller olika sammansättning av berggrunden. Detta 
skulle kunna vara en del i förklaringen varför olika former av jordstråln-
ing lär förekomma och/eller dominera inom olika geografiska delar. Jordk-
lotet utsätts för kosmisk strålning och jordens ”svar”, jordstrålningen, skulle 
då kunna vara reflekterad kosmisk strålning. Sten av granit skulle kunna 
fungera som ”reflektorer” p g a sin kristallstruktur av kvarts och kisel. Med 
detta synsätt skulle Curry- och Hartmannäten kunna vara kosmisk stråln-
ing som får bestämda riktningar p g a jordens massa vilken till största delen 
består av kisel (Israelsson, 1995)."

"“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and 
reflect.”  Mark Twain


