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Ordföranden har 
ordetSSF Anna Munksgaard

Anna

Leiting etter kultplassar
Ingebjörg Rivedal

Insändare och diskussion
Böcker till salu

Ja, i år ska jag inte klaga. Vi har, för 
ovanlighetens skull, haft en helt 
fantastisk sommar, idealisk för sla-
gruteri och uteaktiviteter.

Avstampet blev årets konvent som jag 
tyckte blev väldigt bra och trevligt. Un-
der sommaren har vi i min förening 
träffats varannan söndag för lite olika 
aktiviteter, och jag kan inte påminna 
mig att det har regnat en enda gång - 
fantastiskt!

Det fina sommarvädret och värmen har 
hållit i sig långt in på hösten, så även 
under Höstmötet, 20-22 september, 
hade vi ett underbart väder.

30 glada och positiva personer kom 
till Säter för att under helgen umgås, 
diskutera och lära sig nya saker. Flera 
av deltagarna var med på ett möte för 
första gången, och jag kan tänka mig 
att de hade mycket att fundera över när 
mötet var över.

För att delta på mötet fanns inget 
krav på medlemskap och det bidrar 
naturligtvis till att vi kan få med fler 

nya människor som sedan också vill bli 
medlemmar. 

Vi ska inte glömma bort att vårt för-
bund faktiskt är unikt; våra medlemmar 
kommer från alla delar av vårt långa 
land, och även från andra länder. Kun-
skaper finns på alla nivåer och fram-
förallt bjuder våra medlemmar alltid på 
sig själva och det skapas en fantastisk 
känsla av gemenskap, som jag upplever 
som unik.  

Jag tror att vi behöver bli än mer gen-
erösa, så att fler människor får chansen 
att vara med och prova på, utan krav, 
jag är säker på att vi på så sätt kan få 
fler medlemmar.

Sedan konventet har tankesmedjan 
med undertecknad och Regina Siuvatti 
funderat och planerat inför nästa kon-
vent. Vi åker snart till Grövelsjön för 
att rekognoscera. Vi tror att vi kommer 
att få ihop ett spännande program i en 
vacker fjällmiljö. Jag har redan börjat 
längta till våren.

Ha det gott och ta vara på 
varandra.



4          SLAGRUTAN 2013-3 NR 71

På konventet i Jönköping i mai 2013 
deltok eg på eit kurs om kultplassar. 
Kursleiarane  Bengt Sundelius og 

Birger Andersson lærte bort  mykje som 
var konkret og nyttig. Etter kurset kom eg 
til å seie til Birger at eg var spent på korleis 
det ville gå når eg kom heim og skulle leite 
etter kultplassar der. Birger var stille nokre 
få sekund, og spurde korleis huset mitt ligg 
i terrenget. Så sa han at eg kunne leite ca 
250 meter aust for vegen opp til huset, og 
1,2 km frå huset mot vest-nordvest. Han 
sa rett nok ikkje noko om himmelretnin-
gane, det var noko eg forstod ut frå skissa 
me teikna opp.
Dette var spennande! Eg hadde aldri leita 
etter kultplassar før. Men eg hadde vore 
med til kultplassar på tidlegare kvistgjen-
garsamlingar, og følt at eg fekk masse en-
ergi der. Det ville vera supert å finne ei slik 
energikjelde nær huset mitt.

Vest-nordvest for huset mitt
Eg trudde lenge at eg hadde funne denne 
plassen, og det før eg byrja å leite! Dagen 
etter at eg kom heim frå konventet måtte 
eg ut og prøvegå ein tur som eg skulle leie 
for ei turgruppe. På heimvegen kom eg på 
at no var eg vel omtrent i den retningen 
som Birger hadde peika ut. Men var eg 
meir eller mindre enn  1,2 km heimanfrå? 
Eg visste ikkje, og gjekk nokså avslappa og 
tanketom vidare. 

Plutseleg brås-
toppa eg fordi 
det kjendest 
ut som hjartet 
slo eit ekstra 
slag, eller slo 
eit ekstra hardt 
slag. Få dagar 
før, på kon-
ventet,  hadde  
Eva Svensson 
sagt at hjartet 
kan slå eit ekstra slag når ein går inn i eit 
energifelt. Eg gjekk nokre steg tilbake. Eg 
hadde ikkje søkereidskap med meg, men 
slo langfingeren mot tommelen, og søkte 
etter eit sterkt energifelt. Eg fekk utslag 
(fingrane treffte ikkje kvarandre) på at eg 
gjekk inn i eit felt, og nytt utslag på at eg 
gjekk ut av det etter 2-3 meter. Eg såg meg 
rundt, og la merke til eit nesten rektan-
gulært område rett aust for meg. Området 
var litt nedsenka som eit basseng. Austan-
for bassenget var det ein markert fjellknaus. 

Kunne dette vera ein kultplass? 

Eller var det berre mi fornuft som syn-

test dette likna på vår tids kyrkjer med 
kyrkjeskip og klokketårn? Det er slett ikkje 
sikkert at fortidas menneske hadde kultpl-
assar der det liknar på våre kyrkjer...

Eg kom tilbake med søkevinklar seinare, og 
konsentrerte meg om å finne igjen den linja 
eg hadde registrert første gongen. Eg gjekk 
framover med ein søkevinkel i kvar hand, 
og fekk positivt utslag, det vil seie at søkev-
inklane kryssa seg. Eg markerte kantane på 
linja med kvar sin kvist, og såg at linja var 
omlag to meter breid. Eg tenkte "er dette ei 
Ley-linje?"  og vinklane viste ja. 

Så gjorde eg som Bengt og Birger hadde 
lært oss på kurset: Før ein går  inn på ein 
kultplass skal ein førebu seg og lade seg 
opp ved å stå på 5 ulike stader i terren-
get. Desse stadene skal ein finne ved å be 
søkereidskapen finne den plassen som er 
best for meg no. Ein skal stå der til ein føler 
at ein dett bakover, då er ein ferdig og kan 
gå til neste stad. Eg brukte ein søkevinkel i 
høgre hand, og gjekk i den retningen som 
søkevinkelen peikte. Når vinkelen svinga 
90 grader til sides, stoppa eg og stod over 
staden der vinkelen hadde slått ut. 

Bengt og Birger hadde sagt at ein skal in-
formere gamle "varelser" i området om 
kvifor ein kjem, og be om lov til å gå inn 
på kultplassen. Sjølv om eg er usikker på 
kva som finst av "varelser", så spurde eg om 
eg kunne få undersøke området.  Vinklane 
viste ja. Så innstillte eg meg på å finne yt-
tergrensene for kultplassen. Eg brukte 
berre ein vinkel, og fylgde etter der vin-
kelen peikte. Då gjekk eg i eit kvadrat som 
omtrent fylgde kantane på det kvadratiske 
bassenget. Men eg var i tvil:  var det mi for-
nuft og mine forventingar som styrde vin-
klane til å fylgje formasjonane i terrenget? 
Så søkte eg etter ein inngang, og spurde om 
eg kunne gå inn. Det kunne eg. Eg brukte 
ein søkevinkel til å vise veg. Eg gjekk inn 
ca midt på sørsida, og gjekk først vestover, 
så austover. Undervegs stoppa eg mange 
gonger fordi vinkelen slo 90 grader til sides, 
og eg stod der til eg følte at eg datt bakover. 
Eg spurde om det var ein alterplass der, og 
om eg kunne gå dit. Då peikte vinklen mot 
eit område på austkanten av rektangelet. 
Etter ei stund følte eg at eg datt bakover, 
og eg ynskte at vinkelen skulle vise meg 
vegen utigjen. Vegen ut gjekk annleis enn 
vegen inn: no gjek eg vestover langs nord-
sida av bassenget (inn mot alteret hadde eg 
gått langs sørsida).   Så svinga vinkelen rett 
mot sørkanten, deretter inn mot sentrum i 
kvadratet, og til slutt mot sørkanten og ut. 
Eg gjorde som Bengt og Birger hadde sagt: 

takka for at eg hadde fått gå inn i området, 
og for det eg hadde fått der.

Aust for vegen opp til huset mitt
Då Birger nemnde på denne retningen, 
tenkte eg straks på ein stad som eg syntest 
såg ut som ein kultplass. Seinare tenkte eg 
også på ein anna stad som kan sjå ut som 
ein kultplass. Men då eg søkte ut retningen 
med ein søkevinkel, peikte den i ein annan 
retning! Eg kom tilbake ein annan dag, og 
igjen peikte søkevinkelen dit eg ikkje hadde 
tenkt. Fornufta tok kanskje feil. 

På den staden eg fann på denne måten 
er det nokre små fjellknausar som ligg ca 
10 meter frå ein gangveg som eg ofte går 
på. Fleire gonger har eg sett og høyrt eit 
yrande liv der når barnehagebarn eller 
småskulebarn har vore på utflukt. Har dei 
leika så fint der fordi det generelt er moro å 
klatre på fjellknausar, eller har dei intuitivt 
følt at dette er ein god stad?

Eg nærma meg denne staden slik eg 
gjorde i vest-nordvest: balanserte og føre-
budde meg på fem stader, bad om lov til å 
gå inn, fylgde retningen som vinkelen viste 
både ut og inn av området osv. Eg søkte et-
ter yttergrensa for eit kultområde, og gjorde 
det omigjen ein annan dag. Den andre gon-
gen vart det markerte området mykje større 
enn første gongen. Uff, eg er nok ikkje så 
flink til dette...
  
Avstandar på kartet
Dei plassane eg hadde funne låg i dei ret-
ningane som Birger hadde sagt. Det var 
spennande å undersøke om dei også låg i 
dei avstandane som han hadde nemnt. Eg 
brukte linjal på eit kart, men det var van-
skeleg å måle heilt nøyaktig. 

Først fann eg avstanden frå huset mitt 
til staden i vest-nordvest. Avstanden var 
omlag 750 meter, ikkje 1,2 km som Birger 
hadde sagt. Hadde eg likevel ikkje funne 
den rette plassen?  Eg var tidlegare nesten 
sikker på det, og vart skuffa.

Så fann eg avstanden frå bilvegen som 
går mot huset mitt til den staden eg hadde 
funne  aust for vegen: omlag 275 meter. 
Birger hadde sagt "cirka 250 meter", så 
kanskje hadde eg verkeleg funne den plas-
sen han hadde "sett"?

Sidan eg var i gang, målte eg også avstan-
den mellom dei to kanskje-kultplassane. 
Eg tasta inn reknestykket på kalkulatoren, 
og fekk 1200 meter. Oj, det er jo akkurat 
1,2 km! Hadde eg misforstått Birger; var 
det avstanden mellom dei to plassane som 
var 1,2 km? Eller var dette berre eit tilfeldig 
samantreff?

Leiting etter kultplassar Ingebjørg Rivedal

Ingebjørg Rivedal är redaktör för det norska slagruteförbundets tidning Kvistgjengeren och syns ofta på våra svenska möten. Redak-
tören hoppas att språket i artikeln är lätt att förstå så att alla läsare kan ta till sig av det intressanta innehållet.



”Grav”-stenfältet på Li.

I Kungsbacka i Fjärås finns en del in-
tressant att se.

Svalhögen med den gungande stensättnin-
gen. 

Limmahögarna. Med mera. Av det som 
normalt inte syns finns LEY-linjen St Mi-
chael från England.

Energierna mellan och runt stenarna på 
LI-fältet.

På bilden ses en del deltagare i Skaraborgs 
och Bohusläns gemensamma utfärd till Li 
”grav”fält.  

“Grav” - stenfältet
 på 

Li

”Grav” inom ” ” då det sannolikt inte är 
gravstenar utan stenar som arrangerats för 
att hämta och rikta olika energier. Börje 
Ekblad på stenen ledde lördagens verksam-
het och berättade om sina fynd på platsen.

Agne Olausson

Stenfältet Li

Nytt søk mot vest-nordvest
Eg måtte prøve å finne ein annan plass 
1,2 km frå huset mitt. Eg gjekk rundt og 
forbi den plassen eg først hadde funne. Eg 
konsentrerte meg om "er det ein kultplass 
i nærleiken?" og brukte ein vinkel. Nokre 
gonger peikte vinkelen tilbake mot den 
plassen eg hadde funne, nokre gonger peik-
te han lenger mot vest-nordvest. 

Javel, eg måtte søke meir målretta: Er det 
ein kultplass frå her eg står og vest-nord-
vestover? Eg fekk ja på søkevinklane. Eg 
søkte etter retningen med ein vinkel, og 
måtte gå gjennom eit veldig ulendt om-
råde.  Eg lurte på om det var eit utslag ved 
ein liten stein. Eg spurte fleire gonger om 
det var ein kultplass der, og av og til vart 

svaret ja, andre gonger nei. Så byrja det å 
blåse, og det kunne like gjerne vera vinden 
som bevega vinklane. Eg avslutta og gjekk 
heimover, og tenkte at dersom det skulle 
vera ein kultstad i dette området, så var eg 
ikkje så interessert i å finne han.  Det var 
jo så ulendt å gå dit. Det var vanskeleg å 
identifisere denne staden på eit kart, så eg 
fekk ikkje undersøkt om avstanden var 1,2 
km heimanfrå.

Konklusjon
Det er spennande, men ikkje så enkelt, å gå 
med søkevinklar på eiga hand! Det er lett å 
kjenne seg usikker. Eg håpar å bli flinkare 
dersom eg øver. Eg ser også at det er viktig 
for meg å delta på kurs og samlingar der eg 
kan lære av meir erfarne kvistgjengarar.

Det er vanskeleg å bevise at ein har funne 
ein gammal kultplass. Berre arkeologiske 
funn er handfaste indikasjonar. Men uan-
sett kan ein opphalde seg på slike stader, og 
kjenne etter om dei kan fungere som ein 
energiplass for oss som lever i dag.
For lesarar som gjerne vil leite på sin heim-
stad: Bengt og Birger sa at ein gjerne finn 
gamle kultplassar nær gamle kyrkjer.

FOTO BIRGER & BENGT: INGEBJøRG RIVEDAL
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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 sjunde 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

Kan själskrafterna mätas?

              Örtagubben grundades 1930 
av den legendariske örtpionjären Har-
ry 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 Luntmakargatan 
90. Nu utökades sortimentet med ho-
meopatmedel, ännu ett djärvt grepp 
från Harrys sida. 

Verksamheten växte ytterligare, och 
Örtagubben flyttades 1974 till nu-
varande adress, Odengatan 37, och är 
idag en av Sveriges absolut äldsta och 
mest välkända hälsokostbutiker. 

13 december 2010 öppnade Örtagub-
ben en ny butik vid Östermalmstorg 
på Nybrogatan 41. Örtagubben drivs 
fortfarande i Harry Bloms anda, trots 
att mästaren själv gick ur tiden 1983.

Människan har inom sig två kraft-
centraler: Den elektromagnetiska 

samt radiocentralen mottagare och avsän-
dare. Dessa stå i växelverkan med varandra. 
De tillhöra andekroppen (astralkroppen, 
anden, magin, äro därför konstanta från 
födelsen till döden, medfödda och medärv-
da, förändras ej genom sjukdom i det ma-
triella organ, som också kallas kropp, men 
aldrig efter döden skall förnyas eller upp-
stå. Detta har Paulus intuitivt skådat i Kor. 
25 kap. Men somliga har i stället för att 
förklara Paulus bortförklarat honom, och 
så ha det gjort “köttets uppståndelse” till 
en dogm. Vad det själva mena därmed, har 
de ingen förklaring på - en fras och intet 
mer. Men russelianerna ha dragit ut kon-
sekvenserna.

Människan är icke kroppen, utan anden. 
Kroppen är en tillfällig hamn. Anden är 
icke från sin egen synpunkt sett okropplig. 
Den är kropp av ett annat tillvarelsesätt 
med annan uppfattning av rum, tid, mate-
ria, ljus, rörelse o.s.v.

Att Jesu lekamliga kropp förandligades, 
berodde på den fullkomliga harmonien 
emellan den andliga aoch den lekamliga 
- den lekamliga och den andliga voro ett. 
Han var andefullkomligheten och därför 
även lekamligfullkomligheten.

Människan har en tredje form, hennes per-
sonliga våglängd, oberoende av centraler-
nas intensitet. Personligheten är skötaren 
av centralerna. Våglängden är vid födelsen 
av en viss typ, kan undergå förändringar 
från högre till lägre och tvärtom. 
Genom det personliga föhållandet till lju-
set, alltifrån det ultraröda till det ultravio-
letta.

För övrig bär människan inom sig även 
andra former av livets krafter, tex rörelsens 
snabbhet. 
Liksom planeter och solar genom sin, får 
genom oändligheten röra sig i ytterst kom-
plicerade banor såsom kraftresultanter, så 

äro och människosjälarnas lopp genom 
äonerna. Är så människan “blott ett kastat 
spån på slumpens älv, allt av andra, intet av 
sig själv” som Tegnér frågar i sin ungdoms-
dikt “Den Vise”. Nej, menar han, den vise 
banar själv sin väg Och det gäller väl inte 
bara den vise, det gällar alla, att människan 
som person styr sin farkost mot höjden 
eller djupet.

Man har försökt att konstruera känsliga 
apparater för att mäta den mänskiga intelli-
genskraften, men ej kommit långt därmed. 
Det enda registreringsinstrument, som är 
nog känsligt, är människan själv.

Skala för efterföljande exempel:

1 - 5 Idiot, undermålig

5 - 10 svag normal

10 - 15 normal, god

15 - 20 god, högintelligent

20 o.s.v högintelligens - geni, snille

Där man skulle vänta högre intelligens eller 
intuition, bör man förutsätta vissa luckor i 
själslivet, likaså där man väntar lägre, bör 
man förutsätta enskilda sidor starkt ut-
vecklade, under det att andra är svaga. Man 

bör också taga hänsyn till gynnsamma eller 
ogynnsamma omständigheter i de yttre 
förhållandena vid utvecklingen. I det stora 

hela visar det sig dock, att var och en kom-
mer på sin rätta hylla i långt högre grad, än 
vad man i allmänhet förmodar. Tron på den 
många stora intelligenserna, som går till 
spillo, är minst sagt överdriven.

Är så människan 
“blott ett kastat 
spån på slumpens 
älv, allt av an-
dra, intet av sig 
själv”



SLAGRUTAN 2013-3 NR 71          7

Förteckning över leycentra och kraftleylinjer i Sverige
Upprättad av Karl Erik Johansson, Söderköping

Det finns ett växande intresse i Slagrutekretsar för Leylinjer och deras funktion, deras inverkan på naturen och på oss människor. Inte 
minst efter det mycket uppskattade och intressanta föredraget på SSFs Konvent 2013 om Stjärnformationer av Bengt Norberg och Ann 
Henemo. I tex England pågår det ständigt aktiviteter i och omkring Leylinjer, här en karta gjord av Karl Erik Johansson, utdrag har 
gjorts i tidigare nummer, förteckning finns i Slagrutan nr 70.

Omarbetad upplaga september  2004

Genom kartpendling och kontroller ute 
i naturen har jag upprättat nedanstående 
förteckning över leycentra och kraftleylin-
jer inom landet. 

Under de år som gått sedan jag började reg-
istrera linjer har jag funnit flera kraftlinjer, 
dels ute i naturen och dels genom kart-
pendling. 

Jag har också tillfört förteckningen några 
av de linjer som John och Ulla Hamilton 
beskrivit i sin bok Jordpuls. Det finns fort-
farande ett oändligt antal linjer som inte är 
upptecknade. 

Man kan inte kalla denna förteckning 
som sanning förrän fler än jag kan bekräfta 
linjernas existens och natur. 

Jag har redan upptäckt en del felak-
tigheter när jag varit ute och rest, vilka jag 
rättat till. 

Jag har hoppats på många medarbetare 
runt om i landet som kan ge mer innehåll 
under varje linjerubrik. 

Förteckningen är upplagd så att man lätt 
skall kunna kopiera det avsnitt som man är 
intresserad av. Beträffande energins ström-
riktning har jag funnit att den ständigt än-
dras. Intervallerna mellan förändringarna 
är olika mellan linjerna och mellan banden, 
varför uppgiften för närvarnade inte har 
något värde. Kanske någon i framtiden kan 
finna ett system i detta. 
    
Detta dokument kommer att förändras allt 
eftersom ny information kommer in. Man 
kan ställa sig ett otal frågor om linjernas 
funktion och vilka förändringar som sker i 
energiflöde, frekvenser etc. 

För närvarande utgår jag från att ban-
den har chakra frekvenser. Det vill säga 
frekvenserna i ett struket oktav med en dif-
ferens som kan registreras med tongenera-
tor.
   
Jag är tacksam för all information som kan 
tillföras detta arbete. 

Sänd det gärna på E-postadress 

kej@glocalnet.net  eller 

Karl Erik Johansson, Ekängen, 614 92 
Söderköping, 

alternativt ring 0121 21063.
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Här ett utdrag med 2 sidor ur ett tidigare nummer av Slagrutan, nr. 48, 2007-4 
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Health group BSD Dowsing Today July 
2013: John Harvey

Definition: Traumacentrum
Ett område som går att detektera med sla-
gruta, pendel osv. där de svarta energierna 
finns kvar efter ett levande väsen som har 
utsatts för en traumatisk upplevelse.
Vanligtvis daterad till äldre tid, upplevelsen 
är av fysisk eller psykisk art.
För människor så har de sin orsak i grym-
ma, våldsamma skador eller dödsfall – allt 
som har förorsakat den levande människan 
starka emotionella upplevelser.

Min kusin är en slagruteman. Han ringde 
mig och sa att han ville ha min åsikt om 
”något som inte är en vatten linje”. Han 
ville inte säga mer över telefonen, så jag 
åkte till honom i ett något förbryllat till-
stånd.
Eftersom jag tidigare hade rensat hans 
sovrum från dåliga energier[1], så var han 
nöjd men misstänkte att någonstans i huset 
så ”lurade” det sig kvar energier som hade 
orsakat att han och hans fru hade fått can-
cer .
Han misstänkte speciellt en vatten linje 
under fåtöljen som han normalt satt i och 
tittade på TV.
Han tyckte sig kunna påstå detta, för när 
han kom hem från sin semester mådde 
han bra. Då han återigen satte sig i fåtöljen 
började han känna sig upprörd och fick en 
ojämn puls. När han flyttade fåtöljen så 
kände han sig bättre. 
Han kollade med sina pekare, och de sva-
rade ja på frågan om förekomst av vatten, 
men bara ett svagt utslag på frågan om vat-
ten linje . Han rensade det som han trodde 
var en vatten linje och problemet försvann. 

Men befrielsen var kortvarig, han rensade 
energierna igen med samma resultat. Han 
kunde inte få det att bli långvarigt, utan 
rensade ut energin upprepade gånger, utan 
någon större framgång. I sin desperation så 
ringde han mig o jag började min under-
sökning av energierna i huset.

Det visade sig att det var rent i huset. Inga 
dåliga energier förutom just omkring hans 
fåtölj och ovanför den, i hans sovrum, men 
energin gick inte in till sängplatsen. Jag fly-

ttade fåtöljen och började jobba med sla-
grutan.

1) Kan du ”se” några svarta energier i 
luften   Svar: Ja
2) Kommer de från energi linjer   
Svar: Nej
3) Kommer de från något trauma centrum  
Svar: Nej
4) Är de orsakade av vatten ådror    
Svar: Obestämt 
5) Har de sitt ursprung från vatten    
Svar: Ja

Jag hade aldrig förut mött en sådan situa-
tion där vatten (annat än vatten linjer) har 
varit källan till svarta energier. Men efter-
som min kusin har kunnat reducera eller 
eliminerat energierna i kortare perioder, 
så verkar det som att vattenrörelsen tog 
med sig energin från något annat ställe. Vi 
bekräftade detta och ringade in den dåliga 
platsen.
Gränserna gick inte så långt in i rummet 
men det var en öppen sida av ytan som 
ledde oss ut i trädgården. Vi följde energin 
över sträckningar som grenade sig åt höger 
o vänster, in i närliggande fastigheter, över 
gräsmattor och en del hittade vi som täckte 
en del av hans garage.
Vi antog (felaktigt) att den svarta ener-
gin skulle finnas i det område vi sökt av, vi 
stämde av ytan en gång till. Under garaget 
hittade vi ett traumacentrum, där för många 
år sedan, någon hade blivit mördad. Denna 
energi rensades ut med en viss svårighet, 
sedan återvände vi för en kaffepaus.

Återigen kollade vi av energierna igen och 
konstaterade att det fortfarande kändes då-
liga, efter att samlat oss en liten stund så 
kom vi inte på några flera ledtrådar.

Traumacentrumet var inte den enda orsak-
en till problemet. 

Det som vi kunde konstatera var 
a) Vi tittade på en vatten ”kropp” som sakta 
bär med sig en dålig energi 
b) Energikällan ligger troligtvis utanför 
min kusins trädgård.

Med all respekt för hans grannar så kunde 
vi inte gå in och trampa ner deras trädgår-

dar, vi måste använda oss av kart-pendling
Min kusins fru kom, hon hade förstått vad 
vi höll på med och mindes att föregående 
ägare till grannhuset (hus 114 på kartan) 
hade dött av en hjärntumör. Den nya gran-
nen i hus 116 hade fått prostata cancer 
några år efter att båda föräldrar hade dött 
av cancer i samma hus.
Damen som bodde i huset 117 hade också 
fått cancer. Detta plus att min kusin o hans 
fru också fått cancer så var detta en viktig 
o allvarlig information. Eftersom det nu 
fanns cancerfall i flera hus så kanske det var 
så att det fanns vatten under alla fyra husen, 
114 115 116 och 117. Jag föreslog att han 
så länge, tills vi kommit på orsaken, ren-
sade bort energierna varje gång han satte 
i stolen. Under tiden så skulle jag fortsätta 
med lite mer detaljerad kart pendling för 
att göra en ritning över vattenbeståndet. (se 
bifogad karta)

Vattenförekomsten fanns 13 meter under 
ytan, i ett skikt mellan två kalklager. Vat-
tendjupet var mellan 35 - 50 cm och det 
är en vatten ström som går från vänster till 
höger med virvlar som går ut i armarna i 
den underjordiska dammen. Det finns en 
ingång (till vänster) och ett utlopp (till 
höger) för vattenflödet som är ca 60 lpm.

Rinnande vatten kan bära med sig energier 
från långt ifrån kommande källor, så vatten 
ådern till vänster följdes tillbaka, först kom 
ett traumacentrum senare ytterligare två 
traumacentrum till, alla härrörde sig från 
dödande vid samma tidpunkt ca 1420 f.kr.
Positionerna gav mig en ledtråd till en teo-
ri att offren var på en stig då de dödades. 
Detta visade sig stämma väl då jag använde 
mig av min erfarenhet av slagruteteknik för 
arkeologisk historia, följande historia kom 
fram:
En grupp på nio män, kvinnor o barn var 
på väg hem efter de tömt sina ryssjor i våt-
markerna. De hade kommit till ett skog-
sområde när de hörde ett rövarband som 
stormade upp på stigen bakom dem. De tre 
bakre männen i gruppen vände sig om och 
började slåss, men utrustade med bara spjut 
så var de chanslösa. Barnen sprang iväg in i 
skogen medan kvinnorna försökte fördröja 
mördarna. Det var ett lönlöst läge - barnen 
blev infångade och dödade. Två kvinnor 

Gamla trauman och moderna sjukdomar 
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Jag har översatt en - som jag tycker - bra 
artikel som finns i det senaste nummret 
av den Brittiska slagruteorganisationen 
BSD, deras tidning Dowsing Today 
July 2013.

Jag kontaktade deras ordförande Peter 
Farrell och frågade om tillstånd för att 
översätta artiklen och publicera den.
Och det var inga problem ...

Dowser är översatt till slagruteman.
Water line översatt med vatten linje, kan 
kanske tolkas som vatten åder men jag 
har kvar vatten linje....

Sven-Åke Gunnarsson



blev dödade direkt och den tredje kvinnan 
blev våldtagen och skadad. (Punkt 8 på kar-
tan). Den äldre mannen längst fram i grup-
pen blev jagad och nerstucken. Rövarna vill 
åt deras bosättning en halv mil från platsen.
 
Traumacentrumet under garaget hade sin 
orsak i våldtäkten o mordet på en av kvin-
norna. Alla trauma centren renades och de 
svarta energierna neutraliserades. 

Min kusin ringde upp mig efter några da-
gar och sa att energierna hade återkommit. 
Jag åkte dit och det visade sig att han hade 
rätt. 

Vi jobbade vidare med kartan igen. Allt-
ing var riktigt tills vi kom fram till inloppet 
(vänstersida i kartan) där försvann de neu-
trala energierna bara efter några minuter. 
En större karta plockades fram och vi följde 
vatten linjen ytterligare en halv mil utanför 
vår karta. 

När vi letade efter mera energier så fanns 
där ytterligare tre traumacentrum till, där 
rövarna hade fångat in o begått ytterligare 
tre mord, dessa trauman neutraliserades.

Min kusins hus och det närliggande i om-
rådet kollades i flera veckor efteråt, de då-
liga energierna var borta. 

Det fanns bara en slutsats: Jag nöjde mig 
med att rensa energier inom min egen kar-
ta, jag hade inte föreställt mig att trauman 
kan komma så långt bort ifrån. Problemet 
har nu blivit löst. 

Jag kommer inte att gå i samma fälla en 
gång till. Min kusin och hans fru känner 
sig nu mycket bättre o gladare, men de har 
fortfarande kvar sin cancer.

John Harvey

Översättning: Sven-Åke Gunnarsson

Förklaring:
111 – 118  Husnummer
1 – 9 Traumacentrum som man kan 
känna från det våldsamma tillfället 1420 
f.Kr.

Cirkel 1,2 och 9 är från vuxna män

Cirkel 3,7 och 8 är från vuxna kvinnor

Cirkel 4,5 och 6 är från barn

Cirkel C - Den positionen som fåtöljen 
stod vid.
Sub surface pond = Den underjordiska 
dammen.

Track water line = Vattenåder

Health group BSD.  Dowsing Today July 
2013 : John Harvey.   

Reproduced with the permission of the 
British Society of Dowsers.

John Harvey Bok [1]
Doorways to the Mind. John Harvey . 
Grosvenor House Publishing 2011.
ISBN 978-1-908105-64-6“...jag hade inte 

föreställt mig 
att trauman kan 
komma så långt 
bort ifrån”
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Hej! 
Jag kan berätta hur det kom sig att jag blev 
med i Slagruteföreningen.

Jag har alltid haft skogen som min kyrka, 
där har jag sakrala ställen, där man kan 
stanna en stund, och bara vara.

Jag har som många i min ålder (ca 54) varit 
med om en hel del i livet. Det har till slut 
gjort mig öppen, att kunna känna hur män-
niskor och djur mår innerst inne. Kanske är 
det Empatin som gör det.

Jag har sista åren köpt Tarotlekar, som jag 
använder för mig själv, det visar alltid ty-
dligt vad min intuition redan sagt mig. Eft-
ersom jag fortfarande vill ha bevis” måste 
jag dubbelkolla så mkt jag kan...ibland går 
inte det.

Naturligt kom min förmåga att göra salvor, 
odlat örter och blommor har jag gjort hela 
mitt liv. 

Att pyssla med det, och samtidigt ha mina 
Bin att sköta, gör mig ”jordad” ordentligt.

För ett par år sedan fick jag en allvarlig 
sjukdom (frisk nu) då beställde jag en Sha-
mantrumma, av en shaman på Irland. Han 
skulle göra den stark åt mig sa han. Jag 
bestämde att det skulle vara en örn på den, 
med gälla färger på trumman.

Jag fick den och började trumma då jag 
hade mina “andliga stunder”, i trans har jag 
inte varit, men en gång var det så påtagligt 
att jag kände mig som ormen som sling-
rade sig i ett grönt hav. Det var en fantas-
tisk känsla!

Trumman kom och rullade runt hörnet på 
fåtöljen jag satt i en gång, den stannade vid 
mina knän! Det var väldigt konstigt trodde 
inte mina ögon.Tro det om du vill, men jag 
vet..

Jag är som sagt en naturmänniska, tackar 
busken som jag plockar bär av, gör salvor 
då jag är glad, solen ska skina också, på för-
middagen, då blir det bäst!  Är så naturligt 
detta, så det gör mig hel som människa.

Jag hörde talas om en kvinna för ett år se-
dan, (av min frissa) som bor i Västervik och 
är väldigt medial. Jag blev nyfiken och åkte 
dit. Inte besviken av detta besök, utan det 
var en lyckad bekantskap.

Hon tipsade mig om Slagruteföreningen. 
Jag berättade att jag aldrig gått någon kurs 
eller så (ingen lust) men kände mig ensam 
ibland, man pratar inte om tarot, sakrala 
platser, och andlighet med vem som helst.

Var på Konventet i Jönköping och träffade 
en tjej, som jag har kontakt med nu, Jag 
”visste” jag skulle träffa någon där, Så glad 
att det blev så! Hon bor i Västra Sverige 
med sin familj, jag i östra med min.

Ja det var några rader från en medlem som 
blev glad i dag då tidningen kom!

Kära hälsningar till alla som var i Jönköping 

Åsa

Ny Medlem
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Barnbarnet och jag var på Skansen och 
lekte. Jag upptäckte labyrinten, som ingår i 
lekplatsen. Den naturliga frågan blir: Sam-
ma energimönster som labyrinten i Greb-
bestad? 

Eftersom jag alltid har min fickpekare med 
så var det bara att kolla. Nåja. Energimön-
ster fann jag men det var inte så starkt och 
sträckte sig troligen inte så långt heller,. 
Labyrinten var delvis täckt av byggmassor 
och delvis av ett staket. 

Jag hade också en 4,5 åring att ha koll på 
så det blev inte så mycket undersökt, Det 
kan ju Ni som bor närmare Stockholm un-
dersöka vid tillfälle. Har den samma energi 
som labyrinten i Grebbestad så når hu-
vudenergin flera mil.

 Ligger du på energin utifrån havet och in 
mot Grebbestad så går du fri från alla ko-
bbar och grund.  En tillfällighet? Samma 
”tillfällighet” finns vid fler labyrinter. 

 På Tanums kmmuns hemsida kan vi läsa:
”Labyrint Ulmekärr, Grebbestad 

Labyrinterna tillhör våra mest gåtfulla 
fornlämningar. De äldsta har troligen byg-
gts redan under järnåldern. Labyrinter,  
eller Trojaborgar som de också kallas, ligger 
nästan alltid vid kusten. De finns i området 
kring Medelhavet, längs Atlantkusten, på 
Brittiska öarna, och i Skandinavien. Den 
nordligaste ligger på ishavsön Novaja Sem-
lja. 

Här på Västkusten finns det labyrinter 
också på många öar. Labyrinten här vid Ul-
mekärr anses vara en de bäst  bevarade och 
vällagda i landet. 

Några labyrinter har grävts ut av arkeol-
oger men man har aldrig funnit något  som 
skulle kunna avslöja något om deras ålder 
eller funktion. Labyrinterna är inte gravar, 
däremot ligger åtskilliga av dem,  till exem-
pel intill förhistoriska gravar. 

Förr stod det resta stenar på en del gra-
var strax härintill, men de togs bort på 
1800-talet för att användas vid ett brobyg-
ge. Man ser fortfarande groparna i marken 
norr om labyrinten.  

Det finns en stark koppling mellan laby-
rinter och säsongsfiske och det finns också 
exempel på att fiskare både anlagt  och an-
vänt labyrinter i ganska sen tid. Avsikten 
har naturligtvis varit att främja fiskelyckan 
på magisk väg. Däremot  är det inte säkert 
att det var den ursprungliga funktionen. 

Mycket pekar på att de från början in-
gick i en allmänt fruktbarhetsfrämjande 
ritual, alltså inte bara för fiskelycka.”

Agne

Skansenlabyrinten

Skansenlabyrinten

Skansenlabyrinten

Skansenlabyrinten
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Skansenlabyrinten

Skansenlabyrinten

Skansenlabyrinten

Äntligen! Jag som 
alltid undrat hur 
morötter blir till, nu 
vet jag. Tack Agne!
Red

Kärlek i morotslandet!
Tävling!
Sätt en pratbubbla till 
bilden här intill. 

Bästa och roligaste vin-
ner ett hemligt pris, men 
så mycket kan avslöjas 
redan nu att detta pris 
påstås vara både nyttigt 
och bra för synen, mer 
avslöjas icke  i detta nu.

Välkommen in med ditt 
förslag till Slagrutan, 
mail eller brev, varför 
inte ett sms eller till och 
med ett telefonsamtal 
till Slagrutans redaktör 
så är du med och täv-
lar om det eftertraktade 
priset.
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Nedanstående har jag skrivit till läns-
styrelsen i Halland. Jag skrev om den för 
något år sedan också men har inte fått svar. 

Nu skall jag se till att få svar!

Nu har vi varit flera rutgängare på platsen 
men ingen har någon åsikt.

Har Du någon fundering? 

Har Du eller känner Du någon som har en 
georadar eller annan teknisk grunka som 
kan användas till ickeförstörande under-
sökning? 
Hör i så fall av Dig. Vi som varit där är 
övertygade om att det finns någon form av 
tomrum under "gunget".

"På Svalhögen, c:a 27 meter öster om hus-
grunden (troligen det som i broschyren 
kallas domarring) finns en stensättning 
som gungar när man trampar eller bankar 
på den. 
Den känns som en kryssfanerskiva över 
tomrum på vilket placerats stenar i form av 
en fyrkant. Storlek c:a 1,5 x 2 m. 
"Gunget"  kan även kännas nere i slänten 
vid den närmaste enebusken.
Själva "gunget" verkar rektangulärt med 
rätvinkliga hörn.

Är den känd av Er? 

Är den undersökt av Er?

Om svaren är ja; vad har Ni kommit fram 
till?

Om svaret är nej; skall Ni undersöka den så 
är vi några som gärna vill delta och hjälpa 
till efter förmåga.

Mellan husgrunden och stensättningen 
finns en antal gropar med annorlunda gräs-
växt än omgivningen. 
Är de undersökta av Er? 
Vad har Ni kommit fram till? Stolphål? 
Rester efter gamla byggnader? 
Det förefaller som om husgrunden och 
"gunget" hör samman/har varit samman-
byggda.

Stensättningen syns på bifogad bild där 
personerna står i de ungefärliga hörnen.

Hör gärna av Dig, helst till Slagrutan, an-
nars till slagruta@olauson.eu

Agne Olausson

Gung-sten GunGsten
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Hustrun och jag har köpt en liten 
gård i Bokenäs på Bokenäset. 
Det är mycket lugnt och skönt 
i området.

Dels är den gemagnetiska strålningen rela-
tivt låg och dels ligger omrdet i en kraftig 
LEY-linje.

Jag har ännu inte kollat var eller vart men 
jag måste ju spara lite arbete till i morgon.

Varje kväll har det varit extra skönt i 
trädgården. Kan det bero på energisvam-
pen? 
I trädgården, inom LEY-linjen, kommer 
en energi c:a 3 meter i diameter. och c:a 2 
meter hög. 

Kl c:a 18.15 börjar den "rinna ut" över om-
rådet, över trädgården, genom huset, bort 
över åkern och jag vet inte hur långt, eller 
högt. Den är som en svamp med fot. 

Undersidan av svampen ligger 60-70cm 
över marken och hatten där ovanför. An-
ledningen att jag känner till svampen är att 
Magnus hälsade på och han såg när den 
kom.

Har Du träffat på något liknande så hör 
av Dig eller skriv till Slagrutan. Jag skall 
utforska mera och återkomma i denna ut-
märkta publikation.

Agne Olausson

En svamp med fot som “rinner ut”

"Svampenergin" finns alltid (såvitt jag kunnat finna) strax 
bortom studsmattan mellan de nyplanterade träden. Den är 
ett par meter i diameter och c:a 80 cm hög i vila. Många 
tiotal meter när den sprider sig. Här syns "svampenergin" från andra hållet,strax hitom studsmattan. 

Den finns inne i den leylinje som passerar trädgården och gula huset.

FOTO & KORGAR: JOANNA BODZEK



1.     WHO redovisar hur många av våra 
vanliga sjukdomar och missbildningar har 
samband med hormonstörande ämnen och 
pekar på slamspridningen som källa för så-
dana miljögifter

Nyligen klargjorde WHO (1) att hor-
monstörande ämnen och miljögifter ger 
betydande hälsorisker, t ex bröstcancer, låg 
spermiekvalitet, missbildade könsorgan, 
för tidiga födslar, låga födelsevikter, pros-
tatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes 
och tidigarelagd pubertet, beteendestörn-
ingar, astma, ökad infektionskänslighet, 
hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig 
menopaus, åderförkalkning m m.

 

Lika viktigt är att WHO anger att miljö-
gifter avdunstar till lufthavet från av-
loppsslam. Därmed faller de ned på all 
gröda oavsett var slammet sprids – på 
ekologiska odlingar (Krav) hos hobbyod-
lare osv. 
I detta läge sökte nätverket Ren Åker Ren 
Mat fram analyser av mjölk, ägg och kött 
hos Livsmedelsverket. Mycket riktigt in-
nehåller de animaliska livsmedlen idag 
ett mycket stort antal miljögifter, som alla 
sprids med slam (2). 
Det gäller bl a ett fyrtiotal av våra abso-
lut farligaste och svårnedbrytbara miljö-

gifter, bl a dioxin, PCB, bromerade flam-
skyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade 
bekämpningsmedel, benso(a)pyren (i kött 
och ägg).

Från ”Endocrine Disrupting Chemicals 
2012”, WHO, sid 14

   
Det finns redan nu mycket som pekar på 
att intaget av miljögifter från jordbrukets 
livsmedel (mjölk, ägg och kött) är större än 
från ”fet Östersjöfisk”. Mer exakta besked 
kommer snart. Det är gravida, ammande 
kvinnor och småbarnsföräldrar som nu 
måste följa hur detta ärende utvecklas. 

Livsmedelsverket anger att ”Dioxin och 
PCB lagras i fettväven under flera år. Där-
för är det bra att utsättas för så lite dioxin 
och PCB som möjligt under uppväxten”.  
Den internationellt kände forskaren prof. 
Åke Bergman säger i en TV-intervju: ”Det 
här betyder att det inte finns några tröskel-
doser, vilket gör det i stort sett omöjligt att 
sätta gränsvärden.”

  Dessa svårnedbrytbara miljögifter finns 
idag i navelsträngsblod och bröstmjölk och 
förs vidare från generation till generation, 
sannolikt i århundraden. Härigenom är de 
i en klass för sig och betydligt farligare än 
de nedbrytbara/mer kortlivade ämnen som 
ofta förekommer i media, t ex bisfenol-A 
och ftalater.

Naturvårdsverket vill fortsätta sprida slam 
enligt en undermålig utredning

Naturvårdsverket har just färdigställt en 
utredning om hur näringsämnen i avloppet 
skall återföras till jordbruket. (3).  Denna 
utredning är undermålig. Enligt direktiven 
från regeringen skall utgångspunkten vara 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri Miljö”. Den 
myndighet som handhar frågor angående 
Giftfri Miljö är Kemikalieinspektionen 
och man anger där tydligt att slamsprid-
ning inte är förenlig med giftfri miljö.(sid 
200 i utredningen). Detta ignorerar dock 
Naturvårdsverket och därmed måste utred-
ningen avfärdas och arbetet skall göras om, 
där regeringens direktiv beaktas.

 

Slamspridningen har de senaste åren kri-
tiserats hårt från många håll med kra-
vet att den skall upphöra omgående, bl a 
från Läkare för Miljön och Naturskydd-
sföreningen. Skogsstyrelsen är restriktiv 
och anser att det behövs mer forskning om 
slamspridningens miljöeffekter. Och nyli-
gen visade Kungliga Skogs- och Lantbruk-
sakademin att riskerna med slamspridning 
är betydande, att den agronomiska nyttan 
är liten och att eldning av slam med efter-
följande extraktion av fosfor ger betydande 
miljöfördelar, destruktion av oönskade or-
ganiska substanser och smittor samt en ef-
fektivare återvinning av fosfor. (4)

Nedanstående är ett utdrag ur senaste nyhetsbrevet från miljödebattören och musikern Gunnar Lindgren. Är du intresserad så gå in på 
hans hemsida www.gunnarlindgren.com och prenumerera på nyhetsbreven som är fulla med viktig miljöinformation.

“ Lika viktigt är 
att WHO anger 
att miljögifter 
avdunstar till 
lufthavet från 
avloppsslam ”

“Mycket riktigt 
innehåller de 
animaliska livs-
medlen idag ett 
mycket stort an-
tal miljögifter...”

“ L i v s m e d e l s -
verket anger att 
”Dioxin och PCB 
lagras i fettväven 
under flera år”

“Naturvårdsverket 
vill fortsätta sprida 
slam enligt en un-
dermålig utred-
ning”

Slamspridningen en källa för miljögifter
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Intuitivt arbete utomlands

Hur är läget? Sker det arbete och/eller for-
skning som kan vara intressant för oss i 
SSF?

Vi har organisationer med likartade in-
tressen i många länder men språket kan 
vara hindrande för att få reda på vad som 
pågår.

Läser Du ryska, franska, italienska, spanska, 
kinesiska, lettiska eller annat språk? 

Anmäl Dig som medlem i  slagrutorgani-
sation inom Dit språkområde och tag del 
av medlemstidning och internetsidor. SSF 
betalar medlemsavgiften. 

Kravet är att Du till minst vartannat num-
mer av Slagrutan sänder in någon intressant 
artikel, notiser, forskningsrön eller annat 
(översatt till svenska) ur organisationens 
medlemsblad eller nätsidor. 

Kan Du hjälpa till? Kontakta kassören (se 
sidan 2) så kommer Ni överens om de-
taljerna.

Utland
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Vill du ha Slagrutan  digitalt 
istället? 

Med e-post istället för med 
snigelpost?

Det går alldeles utmärkt att 
få tidningen som läsbar pdf-
fil för den medlem som så 
önskar.

Skicka ett mail till redak-
tören så ordnar han det.

redaktor@slagruta.org

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris

SVENSKA  SLAGRUTEFÖRBUNDETS 
SKRIFTSERIE       NR 1

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda 

sökredskap

SSF har ett antal av paret Hamiltons 
böcker, de är mycket uppskattade. Passar 
alldeles utmärkt som present både till sig 
själv eller någon man håller av.  Samma sak 
gäller såklart pekarhandboken - oumbärlig 
för novisen.

Stenringen    Fädernas Glömda Kunskap    Ulla och John Hamilton
Jordpuls         Fädernas Gåtfulla Kraft         Ulla och John Hamilton

Gaia               Våra Fäders Jord                      Ulla och John Hamilton
Gryl               Fädernas Urkraft                    Ulla och John Hamilton
Oera-Linda    En Fornfrisisk Krönika          Ulla och John Hamilton
Pekare            En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

270 kr.
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
  30 kr

Hur många gitarrer behöver man?

Undrade Gitarristen

Jo, det har redaktören svar på:

Man behöver ... en till!
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Slagrutan Tvärs 
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

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
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder 
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Agne Olausson finns på Västkusten och nås på agne@
olauson.eu, telefon 0523-66 25 92

Egon

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)  
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/
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Månkalender
2013

Fullmåne

Söndag 17 november
Tisdag 17 december

Nymåne

Söndag 3 november
Tisdag 3 december

Halvmåne
första kvarteret

Söndag 10 november
Måndag 9 december

Halvmåne
fjärde kvarteret

Mändag 25 november
Onsdag 25 december



20          SLAGRUTAN 2013-3 NR 71

Jag har gjort ett fat med mosaik, 
det hela var ett experiment från 
början då jag aldrig tidigare sys-
slat med mosaik. 

Anders känner kraften - vad känner du?

“Jag känner kraften även genom att se bilden på datorn”

När det hela blev färdigt 
kände jag vilken kraft 
motivet har. Jag har ett 
önskemål om att fler får 

känna o ta del av detta. 

Ge Anders feedback på hans kraftfulla 
mosaik! Vad känner du, hur påverkar 
bilden dig? Vad händer med “må-bra-
auran” när du ser på bilden? Kan någon 
kanske spåra den intention han hade 
när han skapade konstverket, vad tän-
kte han på även om det kanske inte var 
medvetet? Finns det en tanke eller ett 
budskap? Kom igen nu, fram med pek-
are pendlar och slagrutor.  Red

Anders Davidsson

FOTO: ANDERS DAVIDSSON


