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I huvudet på
ordförandeSSF Anna Munksgaard

Anna

De Tre Träden vid Grövelsjön
Lena K

Korsord
Anna Munksgaard

Som vanligt, så passerade den 
korta sommaren i ilfart. Jag vet 
att många har lidit i värmen, 

men jag har njutit och försökt vara i 
nuet eftersom vinterns kyla och snö sn-
art är här och stannar alldeles för länge.
Nu är beslutet taget om var konventet 
skall hållas nästa år. Efter att har analy-
serat 12 olika offerter, gallrade jag ut 4 
anläggningar som jag besökte. Slutli-
gen föll valet på Hotell Örensbaden i 
Örserum. 

För mig finns det fler kriterier än an-
talet bäddar och konferensmöjligheter 
att ta hänsyn till. Det finns många an-
läggningar som har kapaciteten att ta 
emot oss, men, hur ser omgivningarna 
ut? Hur ser prisbilden ut? 

Det som slutgiltigt avgör är trots allt 
min magkänsla; hur känns det att be-
finna sig på platsen? Är det en välkom-
nande känsla, känner jag mig ”hemma”? 

Styrelsen hade möte i augusti. Vi 
träffades på Herrfallets camping i 
Arboga och gick igenom ett antal 

frågor. Bl.a. beslöt vi att arrangera en 
grundkurs i slagruta. 

Sedan undertecknad blev medlem har 
ingen grundkurs erbjudits. Styrelsen är 
också medveten om att vi fått ett antal 
nya medlemmar de senaste åren. 
Ganska ofta kommer också för-
frågningar från icke medlem-
mar om vi kommer att ha kurs. 
Personligen anser jag att vi har ett 
ansvar, vilket också framgår i vår än-
damålsparagraf, att sprida kunskap 
om slagruta och där är grundkurser en 
naturlig del.

Vi tror att det finns ett behov och kom-
mer därför att erbjuda en kurs i vår. 
Mer information kommer i nästa num-
mer och på hemsidan.

Vi lever i en turbulent tid där faror 
lurar bakom hörn och i mörka 
skrymslen. Väderkatastrofer, död-

liga epidemier och krig.  Men, vad be-
tyder allt detta? Vad är det för läxor vi 
får?

Själv tror jag att det handlar om att vi 
blivit för bekväma. 
Vi vill inte ha förändringar i vår trygga 
tillvaro, förändringar skrämmer oss. 
Arbetslöshet, invandring, sjukdom och 
det ultimata – döden. 

Tänker vi ett steg till, så handlar det 
om rädslor och framförallt rädslan för 
att inte ha kontrollen över sin situation. 
Det är då jag tänker; ”Att börja om, är 
att ta kontrollen!” Blunda och hoppa, ut 
ur din trygghetszon. 

Upptäck livet!



Det sjungande trädet

Friskt svalkande vatten i porlande 
bäckar och brusande jokkar möter mig 
på väg upp längs sluttningen vid sjön 
Grövelsjön. Vi har haft strålande sol 
under hela Kristi Himmelfärdshelgen. 
Många intryck och många utbyten av 
kunskap med gamla och nya vänner gör 
mig nöjd med 2014 års slagrutekon-
vent. För tredje gången är jag nu på väg 
till de tre ”Träden”. Ensam denna gång 
för att lyssna av och känna in vad de 
vill förmedla, det sjungande trädet, det 
lekande trädet och det läkande trädet.

 

Jag sitter med ryggen mot det sjun-
gande trädet för att förnimma allt det 
varit med om i sitt 1763 år långa liv. 
Trädet som funnits till sedan 200-talet. 
Ett långt liv. Det står här ståtligt med 
de bark- och lövfria grenarna riktade 
åt alla håll och omfamnar världen som 
en påminnelse om en svunnen tid.  
På 600-talet var det ett vuxet träd, 
här nära trädgränsen på sluttningen 
ned mot den södra strandkanten på 
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Grövelsjön. Sjön som idag förbinder 
Norge med Sverige. Här har samer 
levt sedan urminnes tider och sökt 
sig till naturens livgivande krafter.  

Det sjungande trädet berättar om unga 
människor, flickor och pojkar, kvin-
nor och män som i glädje dansat runt 
trädet i ringdans. Sjungit och jojkat i 
vårtider när naturens under vaknar på 
nytt efter en snörik karg vinter. Det är 
en glädjens och ljusets skimmer runt 
trädet. Människorna har återkommit 
år efter år, århundrade efter århun-
drade för att möta vårens och som-
marens återkomst med allt det gröna 
och alla barn, ungar och liv som föds. 
Här har knutits band av vänskap och 
kärlek för livet när samefolk från när 
och fjärran träffats för att glädjas och 
umgås. 

En bit härifrån finns vigselstenen för 
de äldre som redan träffats några år och 
bestämt sig för att leva tillsammans. 
Uppåt sluttningen finns också domar-
ringen för att lösa tvister om renar, äk-
tenskap, konflikter och brott. I sämja av 

de äldste så att var och en godtar det 
som föreslagits som bot.

Det sjungande trädet berättar om 
sångerna om de stora vidderna. Om 
ensamheten i denna värld. En ensam-
het som kan delas av två med tankens 
hjälp, med tankens kraft. En kontakt 
utan yttre hjälpmedel men en sam-
manlänkande tanke och våglängd. 
Det sjungande trädet vill berätta om 
glädje men också om sorg, om alla de 
besvärligheter, som livet kan bjuda på 
här uppe bland fjällen. 

Jojkarna når långt från topp till topp 
för att kalla på renar, för att kalla på 
folk. Jojken kan vara en glädjens sång 
om kärleken, till den käreste, en vän-
skap, en trohet. En energigivande 
sång som ger kraft i livet, men också 
en jojk om arbetet, det lätta och det 
svåra, om renar som kommer bort, 
blir skingrade och bortsprungna, om 
rovdjurens framfart. En jojk om livets 
gång, om uppväxt, kärlek, barn, ar-
bete och ålderdom. En jojk in i döden 
när livet är på väg in i evigheten. 

Berättelsen om 
De Tre Träden 
vid Grövelsjön

Det sjungande trädet



Men mest vill det sjungande trädet 
förmedla glädjens, sångens och dan-
sens kraft att leva och uppleva livet. Så 
avslutar det sjungande trädet med en 
vaggvisa, en stilla jojk, rofylld och lug-
nande. Att njuta med blicken mot den 
snöfläckiga sluttningen med gröna tal-
lar och ljusgröna fjällbjörkar mot den 
klarblå himlen.

Det sjungande trädet har vaknat på 
nytt och vill sjunga för dem som vill 
lyssna. I över ett hundra år stod trä-
det tyst för människorna, från 1892 till 
den 31 maj 2014 då det började berätta 
igen. En fröjdens och glädjens sång. Ett 
skimmer med unga kvinnliga energier. 
Ett moderträd. Stammen och grenar-
na roterade motsols som en roterande 
urkraft vuxen mitt i ett currykors.

Det lekande trädet är 1043 år gammalt 
och har legat ned de senaste 423 åren 
till fröjd för alla barn. Jag ser barn som 
hoppar, skuttar och leker på den trygga 
liggande stocken. De fröjdas över den 
kommande sommaren, över ljuset, fri-
heten och leken. De bygger bon, hop-
par och klättrar bland grenarna på det 
lekande trädet.
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Den forsande bäcken hörs brusande 
nedifrån bäckravinen. Solen steker 
hett där jag sitter med ryggen mot 
det läkande trädet. 492 år gammalt 
står det här med sina läkande krafter. 
Med sina rötter formar det en bänk 
att sitta på och hämta kraft ifrån. 
Nära trädet finns resterna av en kåta 
som ramlade ihop när en björk föll över 
den i en storm för 122 år sedan. 

Björken lever fortfarande, liggande 
med toppen rest och lövbeklädd. 234 
år är björken och den stod före stor-
men vid kåtans ena kant. Kåtan byg-
gdes 1684 . Den fungerade i många 
år som kåta för de läkarkvinnor som 
hjälpte de sjuka vid Det läkande trädet. 

Jag hör den lågmälda lite entoniga 
sången som läkarkvinnorna sjung-
er när de vandrar runt trädet för att 
ge den sjuke kraft och läkning. Alla 
var det inte möjligt att hjälpa. En 
del var förbi hjälpens förmåga men 
kunde få lindring och ro i sin smär-
ta, den kroppsliga och den själsliga. 

Sångerna var milda, ofta entoniga, ib-
land kraftfulla, livgivande. En hjälp 
till kroppens ande att hitta vägen till 
läkning, att ge kroppen insikt om 
förändring. 

Läkekvinnorna besatt stora kun-
skaper om örter, växter, lavar och 
bär att inta, koka, lägga på kroppen. 
En del dog här vid trädet och 
kroppen fördes till den eviga 
vilan på fjället eller till en kyrk-
ogård när den kristna tiden inletts. 

Trädet förmedlar sorg men också hopp 
om livets fortsättning för de kvinnor 
och män som kom hit. Detta läkande 
träd användes från 1712 till 1924, i 
smyg för kristendomens läror och för-
bud. Före det här trädet fanns andra 
läkande träd häromkring. 

Trädet vill inte vara med på bild och jag 
respekterar trädandens vilja.

Författare:Lena K 
Juni 2014

Det lekande trädet

Det läkande trädet
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För er som var med på årets konvent 
i Grövelsjön är detta delvis en berät-
telse om vad ni fick se och uppleva där. 
Jag själv Anders Davidsson och Pe-
ter Westergårds vänner Ann och Leif 
besökte platsen under första veckan i 
juli månad. Då hade mygg och knott 
gjort sin entré, med Peter som guide 
blev det ändå väldigt lyckat trots alla 
blodtörstiga flygfän. Jag hade förberett 
mig med teckningar, pekare och fem 
flaskor med brunnsvatten hemifrån. 

Vi började med att vandra upp till 
samernas sommar läger, det är också en 
kultplats för dem, där finns en bostad 
och ett fähus. Peter beskrev hur varelser 
vaktar dessa hus, vattnet som rinner 
utanför håller en hög energihalt (8 av 
10). Där finns även två torvkåtor i om-
rådet varav den ena fortfarande använ-
ds av samerna. Även dessa har väktare, 
Leif öppnade dörren o jag kände direkt 
ett obehag med budskapet att inte röra 
andras egendom. Vi hade ingen anled-
ning att öppna dörren. 

En speciell sten som omges av en en-
ergipelare med mycket goda energier 
visade sig för Peter i närheten av en av 
torvkåtorna. – Gå tre varv motsols runt 
stenen, gå därefter in till stenen i mit-
ten. Så löd beskrivningen, vi fyra tog var 
sin resa i denna pelare. Därefter ställde 
vi oss alla fem runt stenen, Peters hund 
Royce fick också vara med. Denna for-
mation gav behagliga rysningar vi stod 
där ca 15 minuter. Vid övningar som 

detta är det lämpligt att använda pe-
kare av något slag för att lättare hitta 
rätt väg in. Det är något speciellt med 
kunna göra sådana här saker med ge-
mensamt mål. På vägen tillbaka la jag 
märke till en sten som kallade på min 
uppmärksamhet. Peter kände en re-
nande låga som brann på stenen, den 
tändes när vi stod kring stenen och höll 
varandra i händerna. Det visade sig 
sedan att det hade tänds fem likadana 
lågor i närheten, en låga för varje ele-
ment jord, eld, luft, vatten och kärlek 
eller kan det ha varit en låga för var och 
en av oss. Det kan också vara en kom-
bination av dessa alternativ, Peter och 
jag fick olika svar.

Vi besökte även ”Linnés källa” vat-
ten trycker upp underifrån, det ser ut 
som att botten av sand kokar. Vattnet 
ska enligt uppgift vara så kallat violett 
vatten. Peter kände att energin från 
vattnet stiger 2 till 3 meter upp. Platsen 
var mycket behaglig, en lämplig plats 
att meditera på. Senare på kvällen intog 
vi en rejäl buffé på fjällstationen, i goda 
vänners lag blev det en lyckad dag.

Dagen därpå hälsade vi på Peter och 
Helena som bedriver ren och turist-
näring i Grövelsjön (www.renbiten.se). 
Ni som var med på årets konvent kän-
ner till dem från deras föredrag där. De 
hade hittat en skadad renkalv (miesse) 
på fjället. En fågel hade angripit den, 
med hjälp av veterinär så hade de lyck-

ats räddat den. Genom en tävling med 
namnförslag på internet så döptes den 
till ”Messie”. Därefter tog vi skilda 
vägar, jag åkte upp till Nipfjället som 
ligger norr om Idre.

På vägen till Nipfjället finns en speciell 
plats där bilar till synes kan rulla upp 
för backen. Jag låter det vara osagt om 
det är en synvilla eller om det handlar 
om starka naturkrafter. Jag tog mina 
pekare och fem flaskor av mitt eget 
speciella brunnsvatten. Där tillbring-
ade jag cirka tre timmar, en del nyfikna 
undrade vad jag gjorde. Några av dem 
kunde känna hur det kröp i benen på 
dem när jag visade dem var de skulle 
stå. Senare gjorde jag en teckning på 
hur jag uppfattade energierna där just 
då. På kvällen möttes vi igen på en 
av lägerplatserna utmed Österdaläl-
ven och hade en trivsam kväll runt ett 
lägerbål. Det blev också ett kallt bad i 
älven, kort men gott. Peter hade med 
sig sin trumma så han tog med oss på 
en trumresa. Dagen efter tog jag farväl 
av gänget och körde hemåt mot Motala 
igen med nya erfarenheter i bagaget. 

Nu efteråt när jag skriver detta så slår 
det mig hur mycket det goda vattnet 
med höga frekvenser betyder men även 
att vatten kan vara budbärare av olika 
energier. Det goda vattnet kan rena an-
dra saker eller varelser från dåliga ener-
gier. De fem flaskorna med vatten jag 
hade med mig dit står fortfarande kvar 
här hemma i trädgården i en ring. 

På äventyr med pekare i Grövelsjön

av Anders Davidsson

På 
Grövel-

sjö-fjället, 
samiskt 

sommar-
läger till 
vänster, 

Peter och 
Royce till 

höger
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En god vän till mig visade mig vägen 
till Snäckedal i närheten av Misterhult 
mellan Västervik och Oskarshamn. 
Platsen har mycket mystik inom sig 
med många stensättningar både runda 
som gravhögar, fyrkantig stensättning 
och i form av skeppsättningar. 
På Wikipedia är det beskrivet som 
”skeppsformig stensättning” ej att 
förväxla med ”skeppsättning”. De är 
uppförda direkt på klipphällar med 
mossmarker mellan. 
Området är ömtåligt, stenar, lavar lig-
ger direkt på klipphällar, stenar som är 
lätta att flytta på.

Jag var på platsen första gången i slu-
tet på maj i år med pekare, den gån-
gen kändes det mer som att bara känna 
lite på vad där fanns. Andra gången jag 
var där tog jag hjälp av Marianne och 
Lennart från Norrköping. 
Utrustade med pekare, teckningar, mo-
saikfat, fika och gott humör åkte vi till 
Snäckedal den 20 juli. Vi åkte söderut 
på E22 vid vägskälet till Vimmerby 

väg 40 säger Lennart – Här händer det 
mycket olyckor! Just när han säger det 
finns det en parkeringsficka vid vägen 
så jag stannar direkt. 
Vi går ur bilen med pekare i händerna. 
Marianne säger – Här är många natur-
varelser! Visst var det så, de behövde vår 
hjälp, vi hjälpte dem. Det höjde nivån i 
bilen när vi sedan fortsatte, nästa by vi 
körde igenom var Gladhammar. Vi var 
glada också att vi kunde hjälpa till.

Väl framme i Snäckedal tar vi fram vår 
utrustning, vi tre blir med pekare ledda 
på olika håll för att senare bli ledda till 
samma punkt. 

Det blir tre olika ”resor” med mycket 
känslor inblandade som berör oss och 
många av våra vänner. Känslor och 
händelser upp till fem tusen år gamla, 
då antagligen sjön/havet täckte en del 
av den mark vi gick på. Vad som egent-
ligen hände på dessa resor är lite svårt 
att berätta, vi lät pekarna visa oss vä-
gen, vi gjorde det som kändes rätt och 

vi blev starkt känslomässigt påverkade 
var och en på sitt sätt. Det fanns ett 
speciellt samarbete mellan oss, platsen 
och de varelser som hjälpte till. I slutet 
på den sista ”resan” blev vi stående runt 
en sten som vi la våra händer på. Precis 
som vi hörde samman med den 

Solen stod högt på himlen och det var 
varmt, vi var rätt trötta när vi kände att 
det var dags att åka hemåt.  På hemvä-
gen kommenterade Lennart att han la 
märke till flera resta stenar utmed vä-
gen. Återigen hade vi varit med om att 
tända renande lågor på speciella stenar. 
Samma sak som hände i Grövelsjön 
när jag, Peter, Leif, Ann och Royce stod 
runt den heliga stenen.

Snäckedal bär på flera knutar som be-
höver lösas upp när rätt tillfälle för det 
kommer. Vi har bara börjat, så ni som 
läser detta och känner att där finns 
något för er, tag kontakt med någon av 
oss. Du själv kan ha någon koppling till 
platsen och det som finns där. 

På äventyr med pekare 2

av Anders Davidsson

Linnés källa

Messie

Teckning Nipfjället
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RESUMÉ

 Gaia - Våra fäders jord är det 
senaste tillskottet i vår bok-trilogi. Den 
började med Jordpuls - Fädernas gåt-
fuil1a kraft och fortsatte med Stenring 
- Fädernas glömda kunskap.

 För Dig, som studerat Gaia 
och inte har läst dess föregångare, gör 
vi här en sammanfattning av våra up-
plevelser bland jordpulserna, så att Du 
får ett begrepp om de energier, som 
våra förfäder kände till och utnyttjade 
krafter, som vi; försöker återfinna, för 
att hämta ny livsvilja och energi ur vår
egen underbara planet. Istället för att 
förstöra och våldta den och oss själva.

 Forskningar i vår ä1dsta his-
toria och kunskaper i slagrutekonsten 
ledde oss fram till nya metoder att 
spåra fädernas gåtfulla kraftströmmar. 
En mossbelupen domarring på Torsö 
i Vänern, som fick Ulla på fall, visade 
“handgripligtt", att den ännu hade kvar
Sin gamla kraft.

 Trollkyrkan vid Limfjorden i 
Danmark ville på samma brutala sätt 
demonstrera, att den minsann inte bara 
var ett stenkummel för troll och knytt, 
utan full av aktiv energi.

 Var och en, som drabbats av 
migränens hemska våndor, kan förslå 
Ullas plågor under ofta återkommande 
anfall och dess orsak: jordbävning. En 
koppartråd, som fästes i sängbottnen, 
och likt en slags åskledare drogs ut 
i trädgården, blev botemedlet. Lätt-
naden hon kände, när migränen efter 
år av lidande försvann, var obeskrivlig.

 Pekare, pendlar och slagruta 
blev våra redskap under sökandet efter 
jordpulser. Fanns de verkligen? Eller 
var de bara inbillning? Hur uppträdde 
de? 
Efter hand, som vi sökte oss fram bland 
energierna, upptäckte vi mönster som 
verkade intressanta och som
gav oss nya tankar.

 Vårt undermedvetna bär på 
universums kunskaper. Det med-
vetande, som vi använder till vardags 
det är bara ett litet bihang. Genom 
vårt undermedvetna kan vi registrera 
de pulser som finns. Kanske behövs det 
litet träning. Men nästan alla kan det. 
Kroppen överför resultaten till pekare 
och pendel. Ungefär som ett urverk 
med visarna, som anger tiden.

 Stenar, metaller och bärnsten 
ger olika stjärnmönster, när man lägger 
dem i en puls. Vi kallar dem prismor. 
Oftast har de åtta strålar.

 Jordpulserna, som är positivt 
eller negativt laddade, växlar polaritet 
var 58:e minut. De sväller och krymper 
pckså med månståndet. Vid fullmåne 
är de cirka 20-30 cm breda och ger 
2-4 pendelslag i pulsens olika figurer: 
Cirkel medsols - oval höger - oval vän-
ster - fram och åter. Cirkel motsols - 
oval höger - oval vänster - fram och 
åter. Sedan upprepas mönstret.

 Under nedan kan pulsen nå 
en bredd av 1-2 meter och ger 30 pen-
delslag i varje figur.

 När vi kommit så här långt i 
forskningarna, började vi tillämpa våra 
erfarenheter på förfädernas stenringar, 
skeppssättningar och gravhögar. Dessa 
visade sig fungera som en slags gen-
eratorer: jordpulsen uppfångades och 
kastades, efter att ha förstärkts, ut i 
form av en riktad stråle.

 Under vintern experimenter-
ade vi med stenringar och andra fig-
urformer i vår matsal. Till vännernas 
stora förnöjelse och häpnad demon-
strerade vi med våra insläpade stenar, 
hur de fungerade.  Precis som sina stora 
prototyper, som förfderna byggde för
tusentals år sedan.

 1 det historiska bokverket: 
Danmarks Oldtid finns bilder av bron-
sålderns slingrande mönster. Pendeln, 
som hölls över dem, följde i sina rörels-
er och svängningar troget spiraler och 
cirklar, återspeglingar av energiernas 
rörelser.
 Kineserna praktiserar ännu 
idag sina förfäders uråldriga kunskaper 

om jordens energier. YIN - det kvinn-
liga, negativa - står i det gamla kine-
siska oktogrammet som kontrahent till 
YANG - det manliga, positiva. 1 en-
ständigt virvlande rörelse försöker de 
båda krafterna uppnå balans i CHI

 Inget hus fick byggas, innan 
någon vis man eller kvinna rådfrågats 
om “den blå tigern” och “den röda drak-
en”. Vid störd jämvikt uppkom CHA,, 
ett tillstånd som representerade dishar-
moni och ondska.

 Kyrkan sopade undan den 
gamla “kraften". Prästerna sam-
mankopplade den med ondskans mak-
ter och förbjöd folk att ägna sig åt 
“trollkonster och häxerier”.

 Ändå byggdes våra äldsta kyr-
kor ofta på “kraft”-kullar", som en gång 
utnyttjats av våra förfäder. 1, som veten-
skapsmännen uttrycker det: “Hedniska 
riter och kulthandlingar”.

 Den gamla kraften finns där 
än. 1 positiva och negativa fält upp-
lever slagrute-utövaren jordens lagrade 
energier, som våra förfäder kände och 
utnyttjade.

 Stenring - Fädernas glömda 
kunskap, börjar med en inblick i den 
metafysiska världen. Människans 
förhållande till gudarna och naturens 
krafter. Hur hon fann heliga platser, 
som utstrålade kraft och där hon byg-
gde sina tempel.

 Det är sannerligen på tiden, att 
vi omvärderar bronsåldersmänniskorna. 
Istället för att uppfatta dem som kuLt-
galna vildar eller tokar, som släpade 
samman tonvis med stenbumlingar och 
reste dem i ringar, bara för att utnyttja 
dem som dansbana, tingsställe eller
begravningsplats, bör vi betrakta dem 
som begåvade pionjärer, som utförde 
rationella handlingar.
 Omberg, som reser sig vid den 
blånande Vättern, besöktes en vårdag 
och befanns ruva på märkliga krafter. 
Kanske var det här, som urkungen 
Svegder 1urades in i en grotta av den 
listige dvärgen Dulsa?

 Stenringar, skeppssättningar 
och ristade hällar berättar om en rik 
forntidskultur i dessa trakter, där Öst-
götaslätt möter Vätterns strand.

 Kände myrorna till atomsmäl-
len i Tjernobyl? Genom sitt kommu-
nikationssystem kunde de förmedla 
budskap långväga ifrån. Kanske satt där 
inne i stcken signalmyror med ständig 
passning. Beredda att varna sin koloni 
för hotande faror.
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 Sommarens resa gick till Eng-
land. Närmare bestämt Cornwall ocij 
Wales. Här finns massor av megalit-
byggnader.

 Aveburys väldiga stencirklar 
omsluter en hel by på tio hektar. Ur-
sprungligen fanns här omkring 100 
ringar. Tillsammans Europas största 
megalitsystem. Resterna, som vi prö-
var, är fortfarande imponerande och 
kraften finns där.

 För 4.500 år sedan var “The 
Sanctuary” en mäktig, cirkelrund byg-
gnad. Nu återstår endast några grund-
stenar. Den visar sig vara en mycket 
stark kraftstjärna, vars energistrålar 
knyter samman Englands finaste mega-
litmonument till en lång LEY-linje, 
som sträcker sig från Burg i Siuffoik till 
Lands End i Cornwall. Kanske ända 
bort till de egendomliga bretagnska 
stenmonnmenten i Carnac på andra si-
dan om Engelska Kanalen.
 Silbury Hill, det märkligaste 
byggnadsverket i hela Europa, tronar 
som ett berg i det mjukvågiga Wilt-
shire-landskapet. Med sin volym om 
350 000 kubnikmeter slår det med god 
marginal Mykerinos pyramid i Egyp-
ten - samtida med Stilbury Hill.

 Stonehenge reser sina väldiga, 
grå stenpelare över Salisbury-s1ätten. 
Var den en forntida katedral? Ett kraft-
centrum eller ett observatorium, som 
ville överbringa ett budskap till fram-
tiden? Om sin existens och om ett 
sjunket Avalon?

 Bara från luften kan man up-
ptäcka “Stjärntemplet” i Glastonbury! 
Kring staden Butleigh ‘vrider” sig alla 
Zodiakens stjärnbilder. Genom att ma-
nipulera landskapet, formade ett forn-
folk Väduren - Oxen - Tvillingarna - 
Kräftan - Lejonet - Jungfrun - Vågen 
- Skorpionen - Skytten - Stenbocken 
-Vattumannen och Fiskarna!

 Merry Maidens, stenringen vid 
Lamorna i Cornwall och de märkliga 
Rollright-stenarna besöktes också. Det 
är här ‘the Dragon Project” pågår under 
Paul Devereux ledning.

 Spiralen är den vanligaste av 
naturens grundformer: från DNA-
molekylens vridna trappa till galaxer-
nas virvlande stjärnmoln.

 1 våra gravhögar från bronsål-
dern pulserar gömda energier från bot-
ten till toppen och åter. De bildar en 
väldig sfär av levande kraft, som bev-
arar den döde och för honom till evigt 
liv. Kosmos liv.

 Det finns forskare, som anser, 
att pendel, pekare och slagruta rör sig 
påverkade av elektromagnetiska ström-
mar. Kanske kan det förklara en del av 
fallen. Men inte kart-pendling. 1 kart-
bladet finns inga magneter förborgade. 
Kartan är bara en förminskad bild av 
terrängen. Ett slags ideogram.

 Här får man nog söka en an-
nan orsak. Vi är alla delar av Kosmos 
med dess helhet inom oss. 1 vårt un-
dermedvetna bär vi det med oss som 
ett slags oändligt hologram. Vi behöver 
inte söka svaret utanför oss. Vi här det 
redan i vårt inre.

 Varje bit av hologrammet är 
bara som en prick i rymden. Likafullt 
innehåller det information från andra 
punkter.
 Kraftstrålar utgår från olika 
platser i naturen. 1 motsats till jord-
pulserna är de manipulerade. Våra för-
fäder lyckades samla ihop energierna 
på dessa platser och skicka iväg dem 
över “relästationer” till punkter, miltals
därifrån.

 En sådan plats är Jättehuvu-
det på Kinnekulle. Från tre markerade; 
ställen; vid vardera tinningen och i 
pannan utgår strålar, som sträcker sig 
ända till Jetterön utanför Varberg. En 
LEY-linje, som denna, passerar över 
många gamla kyrko~, gravkullar, sten-
ringar och andra fornminnen. Kanske 
användes den en gång som kommu-
nunikationsväg?

 Labyrinterna ligger oftast län-
gs våra kuster och i ett brett band över 
Mellansverige.
Ett förhållande, som vi arnser tala för, 
att de anlades, när landet delades av 
ett sund och Skandza var en stor ö. 
De användes inte som lekplatser för 
den tidens pigor och drängar, utan var 
kraftladdade fyrar, som ledde seglaren 
ute på vida havet.

 Trakten söder om sjön Rox-
en är ett av Östergötlands och hela 
Sveriges tätaste fornlämningsområden. 
Törnevalla kyrka utgjorde centrum för 
åtta andra kyrkor. De låg i en ring, på 
ungefär samma avstånd från central-
kyrkan, och i vinldar, som stämde öve-
rens med vår 8-uddiga stjärna.  Alla, 
utom den i söder. Där hittade vi istället 
en magnifik stenring!

 Tyskar är ett grundligtfolk! De 
gillar att göra vetenskap av det mesta. 
Noggrannhet och fakta är livsluft för 
dem. Här duger det inte, att bara gå 
omkring med slagruta, pekare eller 
pendlar! Grund1iga undersökningar

avspeglar sig i siffror och diagram. Varje
doktor, och det finns gott om sådana 
i Tyskland, har naturligtvis sin egen, 
högst vetenskapliga åsikt.

 Vid ett slagrute-symposium 
i Kassel fick vi stifta bekanskap med 
våra tyska kollegor och deras ideer. Re-
spekten för strålar och “stör-zoner” var 
skrämmande!

 Jordpulser är bara inbillning! 
Man kan ju inte mäta dem med något 
instrument! Endast det undermedvet-
na känner av dem. Pendel, pekare och 
slagruta anses inte tillförlitliga. Det 
skall vara “manicker”, som lyser, piper 
eller tickar. Nålar, som på skalor pekar 
ut spänning och strömstyrka. Vi pröva-
de några mätare och fick faktiskt utslag.
Chalmers högskola i Göteborg skick-
ade välvilligt upp ett par ingenjörer 
för att undersöka stensättningarna i 
Brakelund. TV med Dag Stålsjö fil-
made evenemanget. Visst fick vi utslag! 
Men som vetenskaparna uttryckte det: 
‘Det handlar om en annan sorts stråln-
ing”.

 Stenring slutar med orden: 
“Kanske är det faktiskt så, som en del 
tror: den vetenskap, som vi ser prov på 
i vår historiska gryning, är inte vetens-
kapens början, utan kvarlevor av någon 
högtstående och hittills okänd civilisa-
tion, som gått under för länge, länge 
sen”.

 I Gaia berättar vi vidare om 
våra upplevelser under sökandet efter 
förfädernas gåtfulla krafter.

 Megalitgravarna rymmer 
starka energier och laddade kraftfält. 
Gånggrifterna tjänade inte bara som 
väldiga stenmausoleum för forntidens 
avlidna. De fungerade också som effek-
tiva generatorer, som transformerade
jordens pulser till levande och döda.
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 Likt pärlor på ett band ligger 
kyrkor, stensättningar och gravhögar 
längs de LEY-linjer, som genomkorsar 
landskapet. 1000-årsstaden Skara var 
en gång en viktig knutpunkt i ett så-
dant system. Från en åttauddig stjärna i 
stadens mitt sträcker sig strålar miltals 
ut i olika väderstreck. 
Är det där för Skara ligger där det lig-
ger?

 De gamla Phallos-stenarna, 
som tjänade som fruktbarhetssymboier 
i guden Frös gestalt, var de ursprunget 
tilldopfuntarna?

 Spökar det på gården Gum? 
Folk, som bor där, påstår att de både 

 Ett år har gått sedan vi gjorde 
våra mätningar av strålarna på Ekornaval-
len. Vi har besökt den många gånger sedan 
dess, lika imponerade av fornfolkets min-
nesmärken. Det vilar en stämning av urål-
drig stillhet och förborgad kunskap över 
ängen. Fåren betar magert höstgräs bland 
senblommande blåklockor, fibblor och 
rölleka. Några vilsna lärkor lyfter på flad-
drande vingar.

 Mäktigast reser sig Girommen. I 
folkmun betyder det jätteugnen eller jät-
tehemmet. Det måste ha varit ett folk av 
kraftkarlar, som byggde detta väldiga mon-
ument över sina döda.

 Eller kände megalitfolket till en 
teknik, som för längesedan är glömd? Up-
pfördes de ursprungligen för helt andra än-
damål, än som vilorum för släktens avlidna?

 Efter att noga ha studerat den 
Blomqvistska doktorsavhandlingen med 
alla dess mått och vinidar, for vi bort till 
Ekornavallen igen. Den här gången skulle 
vi mäta de enskilda stenarna. Vid våra 
trädgårdsförsök hade vi fått fram resultat, 
som talade för, att stenarnas laddning skulle 
påverka gånggriftens funktion.

 Kliv försiktigt manar jag Ulla, när 
vi trampar fram mellan fårlortarna. Ett par 
tackor iakttar oss förstrött med stora ljus-
gula ögon. När vi passerat, fortsätter de sitt 
eviga mumsande.

 Stängslet kring Girommen är illa 
åtgånget. Ljungen tycks ha fått en fristad 
här och blommar vackert rödviolett på kul-
len.

 Först undersöker vi om stenarna 
stämmer med ritningen, som vi har med 
oss. Det gör de inte! Antingen har man fly-
ttat om dem vid restaureringen eller också 
har tecknaren slarvat.

 Takstenen över gången ligger län-
gre in. Blocken, som ska bilda griftens sy-
dgavel är borta. Vi försöker återställa dem 
efter bästa förmåga - åtminstone på pap-
pret! Norra gavelstenen står snett. Forn-
tidsbyggmästarna, som var så noggranna 
med sina mått, tålde nog inget slarv.

 Takstenarna ligger litet hur som 
helst. Vi bestämmer oss för att inte ta med 
dem vid våra mätningar.

 Vi börjar längst ute vid gångens 
mynning. Den är riktad rakt i öster - väster. 
Själva kammaren är så nära norr - söder 
som man kan komma.

 Entré-stenarna är båda negativa i 
från ändan. Positiva i den andra. Mitten är 
neutral. Nästa stenpar är spegelvänt laddat.
Mellanrummet positivt. De fyra längre in 
är också laddade på samma sätt. Positivt 
mot positivt. Negativt mot negativt. Så 
även de båda innersta.

 Men i vinkeln till gravkammaren 
överraskas vi: här möter positivt negativt! 
Mellanrummet är neutralt. Sedan blir det 
ordning på stenarna igen. Ända tills vi 
kommer fram till mittstenen eller “spegeln”, 
som vi döper den till. Den är positiv åt båda 
håll och möter positiva kammarstenar.

 Därefter råder åter ordning bort 
till vinkelstenen på andra sidan om gången. 

GIROMMEN

sett, hört och känt av vålnader från 
svunna tider. Manifestationer av min-
nen, som bevarats i energifälten likt 
ljuden i en bandspelare.

 Känsliga människor kan i sina 
kroppar uppleva energivågor, som före-
bådar jordbävning. De skulle kunna 
skicka varningar till dem, som bor i 
särskilt utsatta områden.

 Auran har färger! En känslig 
människa beskriver hur hon ser och 
känner mänsklig utstrålning. Kanske 
en ny diagnos-teknik för våra läkare?

 Genom denna bok hoppas vi 

inspirera våra läsare till egna experi-
ment och funderingar i jordpulsernas 
spännande värld. Så fylld av över-
askningar och oanade krafter på både 
gott och ont.

Här träffar en negativ stenkant en posi-
tiv, precis som mitt emot. När vi tittar på 
våra “trädgårdsmegalitgravar” finner vi, att 
mönstret i Girommen stämmer väl överens 
med sin “lillebror” nummer fem.

 Vi känner oss rätt uppryrnda. 
Kanske vi är något på spåren?

 Efter att ha vilat oss en stund, 
och diskuterat våra resultat, fortsätter vi 
mätningarna.Den starka mittstrålen är en 
meter bred. Utanför gravkammaren finner 
vi två små, nästan dolda stenringar. En på 
var sida om spegelstenen. Strålen fortsät-
ter sedan ut mot ett lågt gravröse alldeles 
intill.

 En kväll ringer Lasse. Han verkar 
upphetsad, när han berättar, att han besökt 
Girommen tillsammans med fem av sina
vänner. Ånnu skeptisk till våra resultat, vill
han låta andra prova. När de en efter en 
lutar sig mot spegelstenen, upplever de 
något märkligt: Genom kroppen strömmar 
krafter, som för några känns behagliga, för 
andra frånstötande.
 Har ni kollat stenen längst borta 
i nordvästra delen av kammaren?” undrar 
Lasse. Det har vi. Men utan att finna 
något egendomligt med den. “Den känns 
mycket starkare än dom andra!” påstår 
Lasse.

 Sannerligen. När vi tar fram vår 
strålskiss över Ekornavallen, så ser vi, att 
en mycket stark stråk från stora prisma-
stenen längst i norr passerar över hörnste-
nen och ger den extra kraft!
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Som lite bakgrund kan jag berätta att 
jag är medlem i JiS (Jordstrålninssäll-
skapet i  Stockholm). Jag har hållit på 
med min slagruta ca 7 år. 
Jag var mycket trögstartad de tre första 
åren, då jag knappt kunde skilja på 
Hartmann eller Currylinjer. Efter det, 
blev jag medlem i JiS där jag fått fan-
tastisk support av mina klubbmedlem-
mar och framför allt av Åke Pihlgren, 
som lärt mig ofantligt mycket. Min 
känslighet för de energier som man 
kan känna med slagrutan har nu gått 
upp till en nivå som jag själv inte kan 
förklara. Det är mycket spännande. I 
dag har jag med mig min vinkelpinne 
vart jag än reser. Numer har jag även 
med mig ett anteckningsblock för att 
kunna nerteckna och avbilda de forma-
tioner av energier och ibland även bud-
skap som jag kan få till mig.

Jag är mycket imponerad av den bok 
som Bo Westling utgivit som heter ”De 
flyttade flyttblocken”. Den behandlar 
hur man för över 1000 år sedan lade upp 
stenar i naturen så att man kan navigera 
sig fram i landskapen eller över öppna 
vatten. Även hur man lyckas att få de 
upplagda stenblocken att kontinuerligt 
sända en bärvåg eller frekvens över sto-
ra avstånd, så att man kan bryta bärvå-
gen och sända morsesignaler med dessa 
stenars hjälp. Bärvågen som sänds ut 
från stenarna är som en laserstråle som 
med ett par decimeters diameter kan 
riktas mot ett mål och kännas in på 
flera kilometers avstånd.

Nu i våras var vi ett litet mindre gäng 
från JiS som åkte ut till Adelsö som lig-
ger som grannö till Birka i Mälaren. Vi 
har ju tidigare besökt Adelshus och där 
känt på den runsten som har en sling-
rande orm med runor runt ytterkanten 
av stenen. Ormen biter sig själv i svan-
sen. Vad som är spännande är att det 
sänds i väg en bärvåg från ormens öga 
upp till en uppallad sten på Birka. Det 
går att täcka för ögat och känna att det 
går att sända långa och korta signaler 
på detta sätt på långa avstånd.

Nu var vi ute vid fornborgen på Adelsö, 
som heter Skansberget och som lig-
ger inom en kilometer från färjeläget 
vid Adelsö. När vi vandrar upp mot 
fornborgen hittar vi en sten fullt med 
ritsningar i överytan. Vi anar att det är 
en uppallad sten och blir nyfikna och 

börjar göra en del mätningar på stenen. 
Vi undersöker om det är en Orienter-
ingssten som det beskrivs i ”De flyttade 
flyttblocken”. Thord Nilsson och jag 
blir snabbt överens om att denna sten 
inte har dessa egenskaper. Vi undersök-
er sedan om det kan vara en ”Kommu-
nikationssten”. Vi kommer fram till att 
så är det inte. Jag får då en inre känsla 
av att det kanske är en ”Varselsten”.  Jag 
frågar min pekare: Är detta en ”Var-
selsten”?  Döm om min förvåning när 
pekaren ger mig ett Jakande svar.
Jag ber då Thord att han stannar kvar 
där han är och jag går en bit ner i 
backen och gömmer mig bakom ett 
stort bergmassiv. Jag signalerar sedan 
till Thord och jag börjar gå fram mot 
stenen där han befinner sig. Döm om 
vår förvåning när hans pekare då ger 
utslag för att jag närmar mig. Vi up-
prepade försöket och jag mätte när 
Thord närmade sig stenen. Jag fick om 
möjligt kraftigare utslag än Thord. Min 
pekare far runt som ett rotorblad på en 
helikopter.

Gruppen fortsatte med de mätningar 
vi kommit dit för att göra. Det var en 
kylig vårvinterdag och vi avslutade med 
att gå in i fornborgen och ta vår med-
havda matsäck i skydd för kalla vindar 
bakom den höga stenmur som omgär-
dar borgen. 
När vi sitter och äter får jag plötsligt 
syn på en uppallad sten intill där vi 
sitter. Jag får på nytt en ingivelse att 
denna uppallade sten har ett samband 
med varselstenen som vi känt av nere i 
backen. Jag frågar min pekare om så är 
fallet. Ja får ett Jakande svar. Jag frågar 
hur många stenar som denna sten beva-
kar. Jag får till svar att det är 13 stycken. 
Jag ber pekaren vis mig riktningarna till 
dessa stenar. För att få klara svar ber jag 
att den ger mig riktningar till sten nr 
1 t.o.m. 13. Jag ber den visa sten nr 1. 
Döm om min förvåning att den då ger 
mig en exakt kurs. Jag får sedan kurs-
erna till 13 olika stenar. På de partier 
där det är tvärbrant berg från borgen 
så är dessa segment en aning större. 
På de partier där man kan ta sig fram 
i terrängen så är dessa segment unge-
fär jämnstora med ca 20o vinkel mellan 
stenarna.

Det har nu blivit så svalt att gruppen 
känner att de vill bryta för denna dag. 
Jag själv har dock tänt på alla cylindrar 

och ber min bror att följa med ut till 
Adelsö ett par dagar senare för att med 
hans hjälp försöka komma vidare och 
se om det verkligen finns varselstenar 
utlagda tunt denna fornborg för att be-
vaka den.
Sagt och gjort. Vi tog oss upp i forn-
borgen och gick raka spåret till den up-
plagda stenen och utgick från denna. 
Jag skickade ner min bror i backen till 
stenen med ritsarna och bad honom gå 
ner bakom denna för att sedan närma 
sig mot fornborgen. Jag höll min vän-
sterhand på den uppallade stenen och 
pekaren i min högra hand. När han 
passerar stenen med ritsarna så börjar 
min pekare att fara runt som en he-
likopter. Jag får stanna pekaren och be 
den visa från vilken riktning som sig-
nalen kommer. Pekaren visar exakt kurs 
mot denna sten.
När han återkommer in i borgen byter 
vi plats. Han får stå och mäta med sin 
slagruta och jag går ner i backen. Han 
ringer till min mobiltelefon och säger 
att han fullt utslag redan när jag är på 
nerväg. Vi beslutar då att jag går vidare 
nerför slänten och försöker se om det 
larmar tidigare. Svaret är ja, det gör 
det. Vi kände in sammanlagt tre skikt 
i slänten ner för berget och dessutom 
ute på en gravkulle som ligger på än-
gen nedanför berget med fornborgen. 
Vi är då ca 400 meter från toppen av 
fornborgen. Vi provar sedan att närma 
oss borgen från olika riktningar. Det 
spelar inte någon roll från vilken rikt-
ning vi kommer. Det går larm inne i 
borgen så att våra pekare far runt. Vi 
måste sedan stanna pekaren och be 
om riktning. Den visar riktningen 
oavsett från vilket håll vi kommer. 

Jag kände att detta var så betydelse-
full och viktig upptäckt att jag ville få 
detta bekräftat av flera. Jag bjöd med 
Åke Pihlgren och Pähr Engström för 
att upprepa dessa mätningar tillsam-
mans med dem. Det blev en mycket 
givande dag. Åke är ju så fantastiskt 
duktig att direkt känna in vilka AGS-
frekvenser som ger sig tillkänna när 
stenarna larmar. Det visade sig att ste-
narna är upplagda hela vägen och sän-
der en konstant bärvåg från sten till 
sten inom en sektor från botten av ber-
get upp till den uppallade stenen inne i 
borgen. Frekvensen är AGS minus 18. 
När dessa stenar inte störs av att någon 
passerar så händer det ingenting med 

Alarmstenar vid Fornborgar
av Bengt Norberg
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mottagarstenen. Bryts bärvågen på vä-
gen upp mot borgen kommer det ett 
larm och mottagarstenen sänder en up-
påtriktad energi med frekvensen AGS 
+ 25.

Detta har känts som en mycket vik-
tig upptäckt för oss som arbetar med 
att mäta energier med slagruta. När vi 
gått runt fornborgen kan vi konstatera 
att det skulle var omöjligt att ha vakter 
placerade utanför borgen för att hålla 
vakt. De höga stenmurarna gör att de 
kan skrika sig hesa utan att någon inne 
i borgen skulle reagera om det kommer 
inkräktare mot borgen. Med dessa bev-
akningsstenar går det inte att komma i 
närheten av borgen utan att det märks 
av den som håller vakt inne i borgen. 
Vaktstyrkan kan då få nattvila och 
snabbt väckas och bli informerad från 
vilken ritning inkräktarna närmar sig 
borgen. En annan viktig betydelse med 
dessa bevakningsstenar är att man även 
kan jaga villebråd som kommer mot 
borgen. Larmstenen ger ju även signal 
för dessa djur. Man vet då i vilken rikt-
ning som jakten skall äga rum.

Gemensamt med tidigare erfarenheter 
av Orienteringsstenar och Kommuni-
kationsstenar är att dessa stenar ligger 
på dubbelkors av Currylinjer och Hart-
manlinjer. Bevakningsstenarna runt de 
fornborgar som jag nu mätt upp har i 
mycket hög utsträckning manipulerade 
sådana linjer som korsar stenens mitt-
punkt. Har man gått till väga på detta 
sätt så har man ju inte behövt flytta 
runt dessa stora flyttblock i landskapet. 
Man har flyttat på Currylinjerna och 
Hartmanlinjerna så att stenarna får den 
energi som de behöver för att kunna 
fungera som sändarstenar.

Jag är stum av beundran för den höga 
kompetens våra förfäder har haft när 
det gäller att känna och ta vara på den 
energi som dessa stenblock alstrar. Det 
är fantastiskt.
 

Stenmurarna runt Skansbergets fornborg 
är mycket svåra för en angripare att forcera.
 

Den sten som väcker vårt intresse 
om det kan vara en bevakningssten 

 
 Uppmätt bevakningslinje på vägen upp 
mot fornborgen

Den uppallade stenen inne i fornborgen 
som kan bevakar inkräktare mot borgen i 
hela området. 

Så länge stenarna i omgivningen sänder 
sin frekvens AGS -18 händer ingenting 
vid denna sten. När bevakningslinjen 
bryts någonstans sänder stenen en up-
påtgående frekvens på AGS +25 som är 
mycket stark. Man får ett larm om att 
det är någon som bryter en stråle. Man 
kan därefter även få den riktning vari-
från larmet kommer.

Skansberget Adelsö



14          SLAGRUTAN 2014-3 NR 75

G
ränsvärde 
(m

g/kg)

Coop 
Lättm

argarin 
Batch 1

Coop 
Lättm

argarin 
Batch 1 referens

Coop 
lättm

argarin 
Batch 2

Lätta O
riginal

Bregott 75 %
 fett

Becel lätt 38 %
Ica sm

ör &
 raps

Carlsham
n M

ejeri 
M

jölkfritt
Becel Gold

M
ilda N

orm
alsaltat

Bregott ekologisk

aceton
A

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

1,3
<1,0

1,1
<1,0

<1,0
<1,0

1,2
m

etanol
10

10,5
16,8

9,8
<1,0

6,5
2,9

1,5
1,1

<1,0
<1,0

<1,0
etanol

A
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
1,6

1,6
1

<1,0
1,7

1,3
<1,0

n-hexan
1

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
propan-2-ol

10
45,8

51,4
63,7

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

m
etylacetat

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
etylacetat

A
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

butylacetat
B

2,8
<1,0

<1,0
1,1

2,3
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
etylm

etylketon
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

propanol
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
1,1

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

cyklohexan
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

1-butanol
B

1,8
<1,0

<1,0
<1,0

2,9
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
2-butanol

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
dietyleter

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<1,0
diklorm

etan
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

1,1-dikloretan
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

1,2-dikloretan
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

cis-1,2-dikloreten
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

trans-1,2-dikloreten
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

<0,10
<0,10

trikloreten
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

triklorm
etan

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

0,019
<0,010

0,015
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
1,1,1-trikloretan

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
triklorfluorm

etan
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

1,1,2-triklortrifluoretan
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

1,1,2-trikloretan
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

tetraklorm
etan

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
1,1,1,2-tetrakloretan

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
tetrakloreten

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010
<0,010

<0,010

R
esultat som

 anges som
 < 1,0, < 0,1 eller < 0,01 betyder att äm

net inte har hittas i provet. D
en lägsta halt som

 den använda analysm
etoden kan hitta äm

net vid är 1,0, 0,1 respektive 0,01 m
g/kg. D

et är m
öjligt att produkten innehå

 
 

 
 

 
 

 
 

A
.

E
ndast rester eller derivat i m

ängder som
 är tekniskt om

öjliga att undvika och som
 inte utgör någon fara för m

änniskors hälsa
B

.
Finns på listan över produkter som

 får transporteras i lastfartyg före transport av oljor

Livsm
edelsverkets undersökning av kem

ikalier i m
argarin och sm

ör
Intressant läsning tycker redaktören.  E

tt vänligt och tillm
ötesgående livsm

edelsverk skickade en kopia på sin undersökning.. 
Tankar om

 denna undersökning, någon...?
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Vår fina slagruteman Egon Pettersson 
har avlidit den 12 september 92år i Ny-
hammar, Ludvika.

För snart 30 år sedan mötte jag Egon 
på en slagruteträff vid Gillersklack nära 
Kopparberg för första gången. Han 
kom från Kloten och vandrat Berg-
slagsleden första etapp med sin stora 
ryggsäck. Vi fann varandra och han 
berättade om livet långt in på småtim-
marna.

Egon med sin djupa stämma förmed-
lade kunskap om slagrutan och pekar-
nas funktion.        

Den andliga sidan på ett högre plan gav 
oss fina budskap och hans erfarenhet. 
Hjälpte många som var i obalans med 
sin healing och rådgivning.

Egon använde sina pekare ibland, men 
oftast fick han svar inombords eller bara 
med sina händer. Han viste hur viktigt 
det är att använda slagruta, pekare och 
pendel som är en urgammal kunskap. 

Detta ville han sprida vidare som är ett 
stort hjälpmedel!  Han byggde om sitt 
finrum till verkstad och började pro-
ducera olika slagrutor och pekare till 
ett billigt pris för medlemmarna och 

andra. Överskottet av pengarna gick 
till Egons fond för forskning, som han 
ligger bakom.

Minnen efter alla dessa år med Egon 
som slagruteman, Leg. Luffare, medi-
um, healer, tillverkare, lärare, författare, 
mm.     och med hans humor säger han,  
Jag är bara en diversearbetare !!

Egon har gett oss så  mycket kunskap 
och vägledning under denna tid!

Med stor saknad,  din vän 
Alf Gustafsson

Jag kommer ihåg Egon med glädje och 
tacksamhet, när vi träffades på många 
Slagrutemöten.
Han var en varm, ödmjuk och humor-
istisk person, som hade mycket att 
berätta, om sitt liv.
Han var medium, och gjorde många 
långa spännande resor i Sverige, som vi 
fick höra om.
 
Olga Westlund

Minne av Egon
 

Min dikt : Vidrör din själ
stämmer in på Egon, han levde så.

Egon Pettersson

En sista hälsning med tack från oss alla i Svenska Slagruteförbundet

Egons Fond
Egons fond är till för att 
främja forskning inom SSFs 
verksamhetsområde. Det går 
alltså utmärkt att söka pengar 
för forskning om slagrutere-
laterade fenomen.

Du är här, jag är här.
Vi vandrar på Moder Jord.
Vad ska du göra för att må bra?
Sök kontakt med din själ.
Var lyhörd, lyssna, stilla dig,
så känner du vibrationen,
tonen inom dig, som finns i allt.
Det är själva livet,
den sanna livsenergin.
Låt din själ blomma i full styrka,
då får du och Moder Jord glädje.
Allt detta är så VIKTIGT!
Så lyssna inåt, känn och vidrör din själ.
Det är underbart.
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Boktips och recensioner

Har du läst en intressant bok du tycker fler kan finna nöje i att läsa så  
skriv gärna några rader om den och skicka till redaktören för Slagrutan.

Redaktören fick ett mail från Pia Hellertz som informerade om 
sin sida där hon lägger upp böcker hon läst. Pia delar gärna med 
sig till Slagrutans läsare och det tackar vi för.

”Därför mördades IVAR KREUGER”
Av Lars-Jonas Ångström
Sellin & Blomquist förlag i samarbete med 
Den Svenska MARKNADEN (1990)

Av Pia Hellertz Ett par veckor i juni 2013

Jag frågade ett antal vänner, akademiker, 
universitetslärare, vilka associationer de fick 
när de hörde namnet Ivar Kreuger. ”Det var 
väl han som tog livet av sig” sa alla utom en 
som sa: ”Det blev visst inte klart varför han 
dog, om det var självmord eller mord”. En 
sa också ”Kreugerkraschen”. Och jag fas-
cinerades av hur oerhört starkt grundad en 
nu 80-årig myt har blivit, även hos de mest 
kunniga och samhällsorienterade. 
Det var till och med så att när jag började 
berätta vad jag läst i Lars-Jonas Ångströms 
fantastiskt gedigna forskning, så trodde ett 
par av mina vänner inte på det. ”Konspi-
rationsteori”, sa båda. Detta trots att Ång-
ströms bok publicerades år 1990, d.v.s. för 
över 20 år sedan. Innan dess hade han pub-
licerat ett par artiklar där han argumenter-
ade för varför det omöjligt kunde vara ett 
självmord. 
Jan Gillberg på DSM1 träffade Ångström 
av en händelse på en flygresa år 1983 
och blev fascinerad av berättelsen om att 
Kreuger inte begått självmord utan med 
största sannolikhet mördades.2 
Gillberg bad Ångström skriva en artikel. 
Det blev en artikel om 12 punkter som 
argumenterade för att det omöjligt kunde 
vara ett självmord. Gillberg kontaktade 
kriminalkommissarie Wincent Lange 
som var en av landets allra främsta krim-
inaltekniker och bad honom kritiskt gran-
ska Ångströms argument med ”falköga”3. 
Lange var enligt Gillberg ”tveklöst mycket 
imponerad av den insiktsfullhet Lars-
Jonas Ångström utvecklat i ämnet liksom 
den pregnans, med vilken han återger sin 
analys”.

Boken är osynliggjord En mycket märklig 
sak är att boken inte recenserades och 
knappt ens kommenterades av någon av 
de stora tidningarna när den publicerades. 
Den ansågs dessutom stå i motsättning till 
den ”gällande korrekta historieskrivningen” 
och blev inte föremål för någon närmare 
granskning. Det kanske är som Jan Gill-
berg skriver i DSM nr 4/2000 att boken 

är så pass krävande att ta till sig och skriva 
om, om man inte vill ”framstå som korkad”. 
Ja det är en faktaspäckad text, men man kan 
läsa den på olika sätt. Men inte bara boken 
blev osynliggjord. En intressant informa-
tion får jag genom Jan Gillbergs artikel i 
DSM 3/2000 där han berättar om sitt möte 
med Maria-Pia Boëthius. Hon hade skrivit 
en bok där hon bland annat skriver om Ivar 
Kreuger och där hon avslutar boken med 
att berätta att det inte fanns någon gravsten 
på Kreugers grav och hon använder orden 
”Winner takes all”, d.v.s. även möjligheten 
att få en gravsten och därigenom bli synlig-
gjord.

I vissa texter berättades att Kreuger tog sitt 
liv på grund av likviditetsproblem. I sam-
ma och i andra texter sprids idén om att 
Kreuger mådde psykiskt dåligt och fått ett 
nervöst sammanbrott och därför tog sitt liv. 
Intervjue som Lars-Jonas Ångström redo-
visar visar att inget av detta stämmer med 
verkligheten.

Gillberg och Boëthius gjorde sällskap igen 
till gravplatsen eftersom Gillberg ville 
försäkra sig om att Boëthius hade rätt. Och 
det hade hon. Så Gillberg ringde upp Ivar 
Kreugers brorson och ”sedan augusti 1998 
finns det en vacker gravsten i bohuslänsk 
granit – dessutom tillräcklig stor för att 
inte kunna ’medtagas’”.

I princip omedelbart startade massmedia 
som i Sverige styrdes i huvudsak av Bon-
nierkoncernen sin desinformation om 
skeendet. Det blev ögonblickligen en värld-
snyhet. Och myten spreds som en löpeld.

Mordet Den 12 mars 1932 hittades Kreuger 
död i sin säng i Paris. Han hittades av två 
personer, varav den ena var hans hushåller-
ska. Hon fick uppdraget att gå till polisen 
och anmäla det som hänt. Hon meddelade 
till dem att ”Ivar Kreuger har begått själv-
mord”. Detta uttalande fick sen förödande 
konsekvenser, dels för själva polisutrednin-
gen men också för den hantering som hän-
delsen fick i massmedia.

I vissa texter berättades att Kreuger tog sitt 
liv på grund av likviditetsproblem. I sam-
ma och i andra texter sprids idén om att 
Kreuger mådde psykiskt dåligt och fått ett 

Jag har läst

nervöst sammanbrott och därför tog sitt liv. 
Intervjuer som Lars-Jonas Ångström redo-
visar visar att inget av detta stämmer med 
verkligheten.

Strax efter Kreugers död genomförde en 
obducent, docent Erik Karlmark, en pre-
liminär granskning av Kreugers kropp, 
bland annat i närvaro av Kreugers då 
22-åriga systerdotter Eva Dyrssen. Karl-
mark utropade: ”Detta är inte ett självmord. 
Det är ett mord.” Och han konstaterade 
att det var ett sticksår. Efter det fattade 
dåvarande landshövdingen i Stockholm 
Nils Eden beslut om att ingen obduktion 
skulle genomföras, trots familjens önske-
mål. Kroppen kremerades därefter mycket 
snabbt. Detaljer omkring detta har senare 
berättats dels av Lars-Jonas Ångström i 
en senare bok, ”Kreuger-Mordet” som ut-
kom år 2000, som jag inte har läst, och dels 
av Jan Gillberg som i flera DSM-artiklar 
redogjort för turerna omkring Kreuger-
affären (se referenslista nedan).

Lars-Jonas Ångström, som fyllde 84 år i 
juni 2013, har ägnat en stor del av sitt liv 
åt att undersöka Kreugers liv och hän-
delserna omkring hans död. Han har själv 
varit verksam inom affärsvärlden och är en 
av ”samtidens mest betydande tekniska ak-
tieanalytiker”, enligt en namnlös recensent. 
Resultatet av forskningen är imponerande. 
Bland annat har han läst de 75 hyllmeter 
frisläppta Kreugerdokument som finns i 
Riksarkivet. Boken är på 373 sidor. De sista 
dryga 150 sidorna utgör dokumentation 
av inventarielistor, bokföring, leveransre-
dovisningar, räkenskaper, brev, skrivelser, 
protokoll och mycket, mycket mera. Ång-
ström har verkligen grävt mycket djupt. 
Och om den som läst boken fortfarande 
tror på självmordsmyten har läst den som 
f-n läser Bibeln. Enligt Bankrättsförenin-
gens Mats Lönnerblad kastar Ångström 
”ett nytt och sensationellt ljus över de mest 
spännande och dynamiska avsnitten i förra 
seklets ekonomiska historia.”4 Aftonbladet 
skriver redan år 2000 i en kort artikel att 
”Efter denna skrift är man inte längre 
seriös om man fortsätter att driva teorin att 
Ivar Kreuger begick självmord genom att 
skjuta sig.”

h t t p : / / w w w . p i a h e l l e r t z . c o m /
D % C 3 % A 4 r f % C 3 % B 6 r % 2 0
m%C3%B6rdades%20Ivar%20Kreuger.pdf

”Därför mördades IVAR KREUGER”
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Rätt lösning för Slagrutans eget 
korsord. Tyvärr kan vi inte gratulera 
någon vinnare ty inget rätt svar har 
kommit redaktören tillhanda. Inte 
ens ett felaktigt svar har inkommit. 
Kanske var det för svårt, kanske var 
det för vackert väder? Tack Anna 
för det fyndiga korsordet. Red
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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 böck-
er, 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    220 kr 
Slutsåld
270 kr    220 kr
270 kr    220 kr
140 kr    120 kr
  30 kr      30 kr

   MedlemPris

Kom ihåg!

Motioner till årsmötet styrelsen 
tillhanda senast 15 februari enligt 
SSF stadgar.

Stort TACK till Alf, Anders, Bengt, Lena 
och Olga som bidragit med egen text till 
detta nummer av Slagrutan. Så mycket 
roligare för både mig och läsarna. Red



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. Egon

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

Månkalender
2014

Fullmåne

Torsdag 6 November kl. 23:22
Lördag 6 December kl. 13:27

Nymåne

Lördag 22 November kl. 13:32
Måndag 22 December kl. 02:36
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Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.  
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.

Agne 0523-66 25 92
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Det kom ett brev från en medlem, och det 
är ju alltid lika trevligt. Så här skriver han:

“Hej Pär!
Vi besökte tidigare grannar, och han visade 
mig då på de sista felande årgångar av 
Tidens Kalender som han funnit på loppis. 
(Han har samlat och har hela serien kom-
plett nu).

I den första boken jag tog av alla dessa 
25-tal, kom denna artikel upp! “Märkligt”, 
slumpen är väl ingen tillfällighet, tydligen?

(blev lite förvånad när jag ville kopiera 
sidorna, men fick ett rakblad att skära ut 
dem istället).

Sänder den till dig så du får avgöra om det 
kan vara något.

Från vännen Pähr”

Javisst är det något, kul tycker Red, tackar 
och plockar in dessa nu och fler i kom-
mande nummer av Slagrutan.

Det kom ett brev...

Returadress vid adressat okänd:
Medlemsregistret
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn


