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SS
I huvudet på ordföranden

För nägra v.egkor sedan var jag med på höstmötet i
Blekinses skärsård.
En myöket treilis hels med. som vanliEt. trevlisa
deltasare och ett'intreisant Drosram. Vi hade
också"en väldiq tur med vädret Eå vi kunde vara
ute under stör;e delen av dasarna. Länsre fram i
tidningen kan ni läsa mer oä helgens ripplevelser.

Ibland brakar världen in i våra vardagsrum, i
sällskap med våld, nöd och lidande o"ch de sen-
aste årön kanske mer än vanlist. Hela iorden är
i forvandling. S tormar, bränd8r, översriäm ningar,
j ordb ävningär, vulkanutbrott_, tsunamis, krig o"ch
hu också dän största människoförflvttninEän i
modern tid. Finns det nåson som ti'or atållt
kan förbli som förr? Kom?ner de som lever i det
forsånsna att klara av att bemästra rädslan och ta
kli,Tet in i framtiden?

Slasrutan är sen.

Så kan det bli vid oersonalbvte.
Annan dator. Andra' orosrurrr.' Nwt
tidninssprosram. KrånElande mäil.
L änka? s'om"ftirsvinn.r.Tid till ari-
nat. Detta attvara redaktör är ju en
fritissyssla.

Detta är tredie sånsen ias sör
Slasrutan m?g1,D3 wd tId?sare har
forfirunnit så iaq inte får tag"i dem.
Nu är iaE smärt-nos att soa-ra kooia
då ocli då på .tt r.fi'rrat ,irirrr,.. bå
blir det intt så myiket att återställa
vid forlust

Crd,ftiv6,nÅ-ah-
't6..r ffirotet"

Ann"x {t4r.r*k rgaer&

Någry av oss har fått formånen att ft. bidra till att nqgra
av öffren för dessa forändrinsar ska kunna anDassa srs
till den nya verklishet de befi'nner siE i. Vi fär'också t-a
del av deir tacksaåhet och slädie del.dnner över att
befinna sis i trysshet. men"ockSå sors.., och saknaden
efter det o"ch däii som de lämnat bafom sig.

När redaktören skickade den befoEade frilsan:" lir Ditt
huvud tomt och innehållslöst? Si&n wå iShErutan
nr 79 "I-huvudet på ordforanden" är det i alla"fall.",
så svarade iag"I huvudet är det ganska överanstränst
lust nu,....."öch så är det faktislit. Varie eftermiddaä
äker jag hem frånjobbet med en hjärria som är gan§ka
utmdttäd men fulf av intryck och funderrngar.

Vad kan du och ias. s.öra för att söra denna resa in i
nästa fas så skon's#n"som möjlig"for både oss själva och
våra medmänniskor. 

Ano*a

Redaktören kan ju också ta ordet eftersom det blev plats över"
Slagrutan sen då?

_Tja. Det beror på Dig. Redak-
tören tar emot, redigerar, sam-
manställer, producerar och ser
till att tidningen, via tryckeri och
postverk, kommer till Dig med en
ft)rhoppning att Du skall finna den
läsvärd.

Slasrutan senare?

-

Min ambition är att Du skall6nna
en läsvärd Slasrutan. Där skall
finnas nåsot fiii nvböriaren och
något svå?förståeligt oäh mycket
däIemellan. u

Men, det är Din tidnine.Tala om
hur Du vill ha den. Vadden skall
innehålla. Och sänd referat,bilder,
erfarenheter och sådant som Du
tror kan intressera andra

r e dal«o r @ sl agruta. org 0523-66 25 92, 0768 35 62 44
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Avstörningar, vilka flera anser att man skall säga
formförändringar för i stället, behöver man göra
ibland. Här nedan kommer jag dock att hålla mig
till ordet avstörning istället för formförändring,
även om det senare tydligare anger vad man gör.
Det är inte helt rätt för man l(an känna av en linje
svagt även om man stört av den. Vid avstörning
går ex.vis styrkan på en linje ner till c:a en
femtiondel av den ursprungliga styrkan..
När man gör avstörningar skall man alltid
kontrollera upp så att det inte blir något annat fel
eller värre på andra ställen. Därför bör man alltid
ställa följande frågor.

- Kan jag?
- Får jag?
- Får jag göra det nu?

Som många vet så har Arne Groth tagit fram en
frekvenstrappa och angivit avstörningar med Cu-
trådlängder för varje steg. Trappstegen skiljer sig
från frekvenser i Hz.
För att inte alltid behöva ange att frekvensen
anges enligt Arne Groths trappsteg anger vi AGS,
som är en förkortning, följt av stegets nummer.
Som exempel har Hartmannlinjen då
frekvenssteget AGS 62 och Currylinjen AGS 66.
Arne Groth gav ut ett häfte "Slagrutan avslöjar
naturens matematiska hemlighetef' där han bl.a.
anger frekvensstegen -9 -- 130. Den är bra att
kunna ta fram ur bokhyllan när man vill tränga in i

Vattenåder 58
Hartmannlinjer 62
Currylinjer 66

problemen. Har Du inte den bör Du skaffa den.
Rolf Heinemann har arbetat fram ett häfte
"Frekventrappa enl. Arne Groth" med frekvens-
trappstegen för AGS -100 till AGS +200. Detta
häfte anger hur man lättare kan tillverka
trådlängder för mer extrema frekvenssteg. Häftet
bygger på att man i stället för Arne Groths häfte
använder två ringar istället för en ring. Genom att
använda två ringar istället för en ring spar man
Cutråd. Se fig 1. Dessutom blir det i vissa fall
lättare att använda Rolf Heinemanns häfte. För att
avstöra AGS 130 med en ring skall trådlängden
vara0,4 mm. Vem klarar det?

Avstörningsringar för AGS 14 rned en resp. två ringar.
M€d en rlng erfordräs kopparirådslängd av t553 cm och
med tyå ritgar 16,85 + 24,27 cm

Fig 1

Var kan jag få tag på dessa häften?
Se under litteraturhänvisningar i slutet på denna
skrift.

42
46
50

Jordpuls
Underjordström
Jordström

Fig 2
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A B c D E F G H J K

-20 0 20 40 60 80 100 "|20 140 160 180
-19 1 21 41 51 8t 101 121 141 161 181

-18 2 22 42 62 82 102 122 142 162 182
-'17 3 23 43 63 83 103 123 143 163 183

-16 4 24 44 &t 84 104 '124 144 164 184
-15 5 25 45 65 85 10§ 125 '|45 165 185

-14 6 26 i[5 66 86 106 '126 146 166 185

-13 7 27 47 67 87 107 127 147 147 ,87
-12 I 28 48 §8 88 108 128 148 168 {88
-11 I 29 ttg §9 89 109 129 r49 169 {89
-10 10 30 50 70 90 {10 130 150 170 t90
€ {t 3t 51 71 91 {1{ 131 {51 171 191

-8 12 32 a2 72 92 112 13? 152 '/72 192

-7 {3 33 53 73 93 113 133 {53 173 193

-o '14 u 54 74 94 114 134 {54 174 194

s {5 35 55 75 95 115 t3§ 155 175 195

4 16 36 56 76 96 11§ 136 156 176 196

a ,7 37 57 77 §7 117 137 157 177 197

a 18 38 §8 78 98 118 138 158 179 {98
-1 l9 39 59 79 99 119 139 159 r79 199

Granitspric*or



Hur går då en avstörning till?
Först måste man bestämma vilket frekvenssteg
det är som man skall störa av. Hittar man en
jordstrålningslinje, som man vill bestämma for
att störa av, ställer man sig på linjen och tittar
på tabellen enligt tig.2.
Man frågar då om frekvens'§teget finns i kolumn
A. B, C osv tills pekaren slår ut. Därefter frågar
man vilket frekvenssteget är i den kolumn där
det skall finnas. Man går då uppifrån och neråt
och frågar vilket frekvenssteg det är.
Jag har upptäckt att många inte söker på flera
platser utefter en linje. När det gäller en linje
måste man känna in på linjen på flera platser.
Se fig 3. Platser 1-3 kontrolleras. Om man
kontrollerar på plats 4 där en korsande linje går
kan man känna in denna linjes frekvenssteg,
vilket inte var avsikten.

Fig 3

Därefter tillverkar man en avstörning genom att
kapa till en trådlängd enligt Arne Groths tabell.
Tråden skall vara isolerad koppartråd 0,1-2 mm
tjock som man gör en ring av med lämplig
diameter (15-20 mm). Andarna får ej beröra
varandra.

Vid tillämpning av metoden med två ringar gör
man kanske den inre ringen med c:a 15-20 mm
diameter och den större med c:a 30 mm
diameter.
När man gjort aystörningsringen gäller det att
lägga den exakt mitt på den linje, som skall
avstöras. Vidare skall den läggas på linjen från
det håll linjen kommer. Om det är en linje, som
har pulserande riktning, måste man lägga ut två
avstörningsringar. En från varje håll.
För att man inte ska behöva lägga av-
störningsringen exakt mitt på linjen kan man
lägga en liten sten på ringen. Då är det inte så
noga med att vara mitt på linjen. Se fig. 4.

Så lägger man ringen på linjen enligt ovan och
kontrollerar om linjen blivit avstörd. Blev den
avstörd så har man bestämt linjens
stegfrekvens. Blev den inte avstörd är det bara
att gå till ruta 1 igen. Märk ändå ringen med
stegfrekvensen och spar den i en plåtask eller
inlindad i aluminiumfolie, så att den inte stör
något oönskat. På det här viset kommer Du att
få en samling för senare bedömning av linjer
utan att då behöva tillverka en ny spole varje
gång.
Håll så på tills Ni finner rätt frekvenssteg. Ge Er
inte. Genom det här kommer Ni så småningom
att få frekvenstrappan i kroppen. Då behövs
inte tabellen i fig. 2längre.

På ritningar håller man en pennspets eller lik-
nande på avstörningsplatsen och mentalt
lägger ut avstörningen.
Likadant gör man om avstörningen gäller en

plats eller
ett visst
område.

Fig.4

!,OED.STRALNINGSLI}*,8

Vad händer när man stör av?
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Jag uppfaftar det som att det blir en bubbla över
det man stör av. Man kan känna det genom att
känna in vid avstörningsstället.
Styrkan på en avstörd linje kanske bli 1/50 av
den normala styrkan. Så kälsliga är Ni nog så att
Ni även kan känna av en avstörd linje.
Kontrollera därför styrkan på linjen. Är den under
1 så är den avstörd eller över 5 så är den inte
avstörd.
Styrkemätning kommer jag att gå in på längre
fram.

En del linjer har ju som tidigare nämnts pul-
serande riktning och måste därför störas av i

båda riktningarna. Detsamma gäller för Hart-
mannlinjerna som går genom dubbelkors.
Om man i det här fallet enligt fig. 5 skulle störa av
varje linje för sig skulle det bli ett stort antal
avstörningsringar. Därför har jag i det här fallet
gjort en central avstörning vid punkten 1.

När man gör en sådan avstörning pendlar man
först in den optimala platsen för avstörning av
negativa linjer, vattenåder, bergspricka och pe-
lare mm som påverkar människor och husdjur.
Därefter frågar man efter det effektivaste
frekvenssteget, som man skall använda.
Kan även vara en decimal av AGS. När man
kommit fram till ett frekvenssteg fråga då om det
är större, lika eller mindre. Om svaret är större än
X så fråga om det är om det är X,1 X,2 osv. Om
det är mindre blir omvänt Y,9 Y,8 osv.

Glöm ej att fråga, om Du kan / om Du får / om
Du får störa av nu med det frekvenssteg Du
kommit fram till.

När man stört av på detta sätt så måste man
kontrollera att alla negativa linjer och pelare
verkligen har störts av. Man kan göra en
mental avstörning eller en trådring för det
frekvenssteg man erhållit. I trådringen lägger
man en liten sten, vilket gör att avstörningen
blir effektivare. Om vattenpelaren eller pelare
med spröt inte blivit helt avstörda ligger inte
avstörningen på rätt plats. En flyttning på
några mm kan behöva göras. Man frågar helt
enkelt "Skall avstörningen flyttas till höger?"
Vid ja frågar man hur många mm. Vid nej på
frågan tar man om det med flyttning åt
vänster.

Styrko pä linjer
När man mäter styrkan på en linje eller energi
håller man ena handen över linjen och frågar
vilken styrka den har. Om man mäter på en
ritning sätter man en pennspets på linjen i

stället.
Man räknar då uppåt. Är styrkan större än 5,

10,20 osv. Var den större än tio men ej större
än 20 frågar man är den större än 15? Vid nej,
frågar man är den 1 1, 12, 13 osv. Obs! dock
om den inte är större än 15 kan den ändå vara
15.
För styrkemätning måste man ha en referens.
Själv och många med mig får styrkan 12 - 14
på en negativ currylinje. Får man andra
värden i närheten är det ok. Bara man vet
med sig om att man mäter lite högre / lägre än
andra. Det väsentliga är att man känner
skillnaden på en avstörd och icke avstörd
energi.

Litteroturhänvisningor

Häftet "Slagrutan avslöjar naturens matemat-
iska hemligheter"'av Arne Groth
Säljes av Jordstrålningscentrum, Täby.
Tel. 08 I 510 110 25

Häftet "Frelorcnstrappa enl. Arne Groth" av
Rolf Heinemann, Örebro. Tel. 019 12407 96
Mail. rolf. heinemann@telia.com

Ake Pihlgren
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Supermänen och blodmän en 24/9 påverkade den oss?
Deri påverkade i alla fall de energier vi normalt^umgås med.

Här foljerThord Nilsson nattliga mätningar.

l&grmre *r}lol-/J a ZOU}&aE

Ilmmrdd fkträtr *fifsqpfä enfhm# eåarylln F*äGtSs
tsrråsr* §m*r} ".- §ffir)

ffiä?mui §*!t# off å* §.§å [0 t§
fiSfifrftl{r:il&r§§r0§ am ä C"6r * e-*
oårr7r§ui3s.§E# 2.§fi 3ä s"eo $,ä å$
o§trrräffia*t?ffi !§ st ilr §.§ 1.?
ffirä?&uiEfa{§ 4J3 §§ OSt L6 ee
§äfrå§§2ffi /r"*? *i tä Å3 X.*
§a?.eouigl*§ i"ffi §§ l.{8 &* e§
trE§rä0!5&r!t# t"06 &t r,.g? t§ å.t
Oäfä§E0llitE!trtr §.ffi l§ Ill* G.? e.B ffirlBsr.nmlr*{ArrnäNftecrtb*Fp
ffit$lEttli{X*!§# g.§! §* ä-äE *å g.t} &t0?dGnd*ir*aå*On*aceearmi
#EEaåEr5*kt1&ff §Jg § AS rS e*
ffifl*fiH1lt0&{E*ffi S.S! äe UJIB §f *.1 *ftLtdcnrdraårfinnä*enä*ir
OmEmf§C*{ffi *Orffi S 2Jfi 2§ 2§ {ltftÅI*mtu**M*icrfdnka-
0§m§ä0ili{!§#il* Ui§ tr t"gtr i!§ 3.ä ffi#}dffm{*mM**rra
ffiEEfiäolltffii*ffi gt.§ gc t"* Gl €å
0åfi8§fiffii![äkr.&ffi 2E"m å4 §§8 ä§ å.6

Bernth Lindfors skriver 26/9 t2,47
Hej ! Har kollat i tre dagar nu och noterar att
kraftlinierna ökar i bredd. Såvdl Hartman som
Curry. Liknar s olförmörkelse. Kommer linj erna
att gä in i varandra och upplevas som bortä ?

27/9 UJ 09,01 Nu kl09:00 är linjernas bredd
drygt 5 meter
27 /9 UJ L9,1.3 Hej ! Nu kl 19:00 flyter ener-
gilinjerna in i varandra och kan uppfattas som
att de inte finns. Ställer manfrägan om linjens
ursprungliga centrum så finns den där på samma
stäfle som förr. ?? Frågan måste nog ställas: Cur-

mellan molnen.Insa noterbara en-
ergiforändringar. Gmp 8.0 grader.
K 04:25 Molnbanken skymmer
emellanåt igen, jordskuggan krym-
per. Inga uppenbara forändringar av
energiernaTemp 7.6 grader. God
natt !

rylinfens centrum nu, centrum för 72 timmar sedan eller
c'entru* för 24 tim sedan osv. Hur påverkas t.ex. sömnen
av linjernas forändringar på bredden? Detta verkar lika
för säväl positiv som negativ curry. Energin verkar öka
från centrum och utät.
28/9 K02:02. Curry-linjen kan ej detekteras, Hartman,
bredd som forr. "Vanlig"frrllmåne bland molnen.Temp
8,9 grader.
Kl 03:00 Currylinjens bredd ej mätbar. Riktning vdxlar
180 grader var 30:e sekund. Hartman som vanligtT.*p
8,2 grader.
Kl03:56 Liten mänskära i månens nedre kant synbar

Blodmånen över Lyse 750928 kl04,18. Foto Clas Lysehav

SLAGRIITAN 2015 nr 3 7



in bok kom i min hand. Nedanstående av Stefan
[sorelius. Den finns förmodligen bara att fä tag
oä antikvariat. Den torde varä intressant för oss

åtqänqare, åtminstone de i närheten av Saxhyttan
ori arin socken i Grythyttan.

]oken är en redovisning av Stefans vandringar
rch besök oå olika plat§är i Saxhvttan. Ett exem-
rel oå Stefans redoiisninsar kan'Du se på mot-
taåde sida. Boken visar]inte bara en iirledning
.v Stefan om hans arbete utan också en del av -

rans liv i Saxhyttan där han levat hela livet som
ordbrukare

loken beskriver. inte bara uppallade stenar och
'ösen utan även'till små föräkomster av fund av

'mält slas som visar på gammal lärnframstälin-
ns i tiakten och mväkei däremdllan. Med boken
öfier en större kartä med fvnd inlaeda och med
injer dragna som visar att inycket Eanske hänger
;amman.

Itefan berättade. när iae rinqde honom, att Arne
lroth och Iens ATell#senbesökt honom och
randratmeä -en de pratade om konstiga saker
;om Stefan inte kunde se eller märka sä de var
ite "jobbigd'.

Stefan har fortsatt sitt arbete och redovisar mera
på en cd men den skall jag prsentera i nästa num-
mer av Slagrutan.

'i.
rrl{r.,rvtr .'Ll\^i-l I i l--;.\

- :i.

Torrvarpen

SteJon Agoreli6

or cÅrrulle sTENARNA I SAXHYTTAN redovisar ett helt nvtt
område inom den förhistoriska forskningen Här finns mängder av

fortrlämningar, "sägenomspunna jåttekast" - naturens under - som

kan inordnas i ett system av linjer med gemensmt "origo". Detta ilty-
der att våra förfäder behiirskade matematik pä ett sätt som vi inte kun-
nat ana. varför ligger flera "jättekast" som vå8er 5-30 ton ordnade

längs räta linjer, och varför ligger kullar, stensättningar ch gravar

ordnade pä samma sätt? Fanns det någon avsikt hos vära förfäder som
gör att fornminnesmäkena placerats i ett geometriskt §ystem? I boken

visar bilder platserna och till dessahör en fÖrnämlig karta som göratt Iä-

saren själv kan orientera sig i del gåtfulla landskapet.

röilag: kil$cdts ekhasd.L O-
lsBN 9l-97m-l-X
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Jordpuls - Fäd*rnts gåtfxll* krsft

lnnehållsf0rteckning
Fädernas gåtfulla kraftstrtirnrnar
l)orr:arringen på Tors§
Trollkyrkan vid Limfjordcn
Migrän-anfallet
Xoppartråden ..

Våra första pekare

Pendeln
Pendelvården
Det *nderrnedvema
Pentlel-ligurer
Bärnstenen
Prisma-stenen
Prismor eller stjärnor
Puls-växling
Puls-former
Upp-salen på Xinnekulle
§parltxa-stenen
Uppsala-kullen i Ledsiö
Bokhandlaren som började Pendla
Labyrinten
§t*re Rör, där hästarna sky§gar
Husdjurens instinkt
Dräktig eller ej?

Puls-batteriet i marsale:t
Fråa r,ilk* hål!k*mmer Pulsen?
§tenexp*rime*t nr 1

Våstergötlands *lenringar
§crntidens stensäilninSar
I.e Quadrilatår*
Domarringar inomhus
Batteriet i Brakelund
Krafifältct vid Nora Lundby

Boken år en berättelsc om h*r dc lråda lann
jordens fantastiska pulser. Energier, som
cåra förfåder känds till redan p* bronså]-
dern. Krafter scm de gamle kunde l«la,
frirstärka och sinyiljå i3r olika syften,

I damarringar r:eh skeppsåitningar
ackumulerade de pulserna octr stlrde denr
dit dc ville mcd hjålp av bronssköldar oeh
andra föremål. De vistte hur de skulle an-
våntla jordens krafrer till att flytt* cnorma
tyngder och påverka väder och vind. Öka
fruktsamhet och tillv&\t. Bota sjukdomar
a*h i sina gravhögar bevara dc hädangång-
na och ge dem den kraft sam var nödvåndig
för uppslåadclse och syit §v. Meei pulscr-
nas hjälp kunde de skicka trådlgsa med-
delanden över stsra avstånd.
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28

30
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35

39
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49
53

55

58
6t
62
64
68
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74
77

83

87
92

ULLÅ och JOHI,J HAMILTON

JT}RDPUL§ -
§ädernas gåtfulle kmft

Pendel och slägrutä var instrument var-
med de mätte tideu: timmr, dagar. måna-
<Ier o,uh år.

Vi år på våg att åierfrnna vara tbrt"åiders
kunsk*p, *om av många förvisats till "kult.
lrällaren". Kanskc vi elr dag åter får till.
gång tiltr en ansås e*ergiform, sorn år
oför*ttirb*r och vcrkar i sanrklang med
natur oeh m§nni*k*r,

?anken bakom denna bok år ätt g€ vår
och en rnöjtighet att sjålv prilv* sig fram
med enkla hjålpnedel, Det kr:mmer att bli
en onrtumlånde *gplcvelse" dår alla kan
bidra med sina erfarenheter.

s av Ulla och
är slut på för-

slut hos slagruteforbundet.

Boken är viktis för oss som är
intresserade aride intutiva sök-
metoderna.

Är Du intresserad så tar vi med
den som följetong i Slagrutan.

Intresserad? Hör av Dig till
redaktor@ slagruta. org

Till vänster ser Du bokens in-
nehålloch baksida.

Jag behöver skanna
och OCR-läsa. Jag har
OmniPage SE verZ i
datorn men finner inte
svensk ordlista. Vet Du
var den finns?

Jag kan naturligMs
köpa en ny Omni Page
18 men den kostar
796 sl« och det ar för
mycket för SSE.

Vet Du någon gra-
tistjänst?

Hur gick det för Ulla på Torsö?

Det kan Du får reda på
i nästa Slagrutan.
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Pärmar, pärmar, böcker, tidstr<rifter och handlingar.

Vi har mycket material att
utforska. 

"

Här på bilderna ser Du en
. del av det material som vi
har fätt från Ulla Hamilton
efter attJohn dött.
John och Ulla har pro-
ducerat mängder av mateÅal;
publicerat och opublicerat
Se sidan 18 och 12.

Samlingen måste sorteras,
katalogiseras och beslutas

Mera pärmar men
inte lika mängahar
vi fått från Thord
Neumtillers arvin-
sar.
Thord har utfor-
skat energier sedan
1987 och redo-
visat sina rön i två
böcker

På resa med pekare och
Jordstrålning, vår hälsa
och vår kultur är slutsålda
men kan sökas på anti-
kvariat. net eller varför
inte beställa hem till Ditt
bibliotek.

Utgångna böcker

Böcker är ju numera firskvara. De
finns inte i bokhandeln särskilt
länge. De utsorteras från bib-
lioteken men det finns alltid något
bibloiotek som har kvar så Du kan
beställa hem. En del böcker vill
man dock äga som boken på sidan
6.
Sök hos jordstrålningscentrum.se
partehenon. shop. texttalk. se

antikvariat.net
eller på sidan 16 i denna tidning.-

vad som skall göras med det. Thord
och Anne har ätagit sig arbetet. De
har fätt tre bananlåcor fulla av par-
mar så de har lite att Eöra i vinter.
Mer finns kvar i Lvse?il.
I Slagrutan kommer att publiceras
material efter hand. Kanske Thord
och Anne kommer med något
intressant ibland.

Som ses på annan plats så avser
redaktören att publicera Jordpuls i
tidningen efter hand.

Mera pärmar, men inte lika många

Få reca:nGaI Fak*i§
ffior onr,ord§{ritlorrrg

r-,J l- t I. f trl
t! \ '\ \\'

Thord X§{rllllfi§,

Finns mera?

I vårt arkiv i Örebro finns våra
arkiv som protokoll med mera.
Här finns också nägra intressanta
samlingar från sådan som sysslat
med de" intutiva sökmetode'rna.
Vad och vilka får vi återkomma
til i ett senare nummer.

Detta ställer frägan,vad händer
med vår moderna elektroniska
kommunikation?

SLAGRIITAN 2015 nr3 ll



I decennier, böcker har skrivits, foredrag, fakta,
research, där finn_s.allt om man vill förliovra sig vad
som händer i världen, inklusive mycket intressänt
om helig geometri. På engelska, förstås, mest utav
engelskäIande personer.Inte många svenskar i detta
program!

Var finns de svenska reseachers? De som vägar sticka
ut från konsensus ochjantelagen?
.)

Birgit

Bifogar pyramiderna fränJämtland. De råkar ligga på
e n i n"tre s'ånt u rgamm al vindri n gsle d, de s su to m] 

-

en vandring lån[t före kristendo"mens inträde.

Pyramider, nägra grushögar efter istiden, men
riktade i dä 4 fardlnala rlttninsarna] Som
med Göbleki Tepe, megalit- oöh stensättningar
i Egypten, i Peni, de B6sniska pyramiderna,
och-btroligt många ställen i värläen, ställs våra.- ..-p .
vänsterhjdinhalveorienterade och materiellt
inriktadå vetenskap på sin spets, i sin histo-
riebeskrivninq, näf de wingäs konfronteras
med saker de"medvetet och omedvetet inte kan
hantera.
Ta. ias känner till dessa ställen.Inset fel med
hä'te?iett verenskap, men låt den ätminstone
v ar a ärlis.. Känner äu till l,r.vwv. re dicecre atio ns.
com ? D"är finns en samling av researchers från
hela världen, intevjuas av Flenrik Palmgren
fran Goteborg via"alternativ radio, om ällt
moiligt på våijord.
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Kryssa mellan linjerna -
viktigt for hälsan

Var i sovrummet du placerar din
säng kan ha stor inverkan på din
hdlsa. Det menar Thord Neumtil-
ler, som med hjälp av en slagruta
kartlägger jordstrålning. -Det -'

ligger som ett rutnät över hela
naturen, och det här rutsystemet
påverkar oss människor f,rsiskt.
Nä, rnun befinner sig på ätt sånt
här kryss eller linje händer något
med kroppen. Man blir kraftlös.
Krvssa mellan linierna - viktist för
hafsan MED HJÅLP AV Eff
PAR PEKARE (en slags slagruta)
kan Thord Neumiiller i Husby-
Oppunda kdnna jordstrålninfen,
som han menar finns i rutmönster
i naturen. DJUREN ORIEN-
TER,^q.R SIG EFTERJORD-
STRALNINGEN. De gar längst
med linjerna, och därfor bildas
sådana här stigar i naturen, menar
Thord Neumriller. - EN SADAN
HÄR "HAXKVAST" bildas gärna
på träd som står på Currykryss,
förklarar Thord Neumtiller. Exakt
vad för krafter det handlar om,
eller varifrån de kommeq vet inte
Thord Neumiiller. Vad han däre-
mot är klar över är att jordstrålnin-
gen påverkar både djur, natur och
människor. Samt att djur gärna
orienterar sig efter linjerna och
utnyttiar krafterna. Har skrivit wå
böikei i ämnet Thord Neumtiller
bor i Husby-Oppunda och har in-
tresserat sig for iärdsträlning sedan
1987, då han läste om fenomenet i
en tidskrift. Sedan tidigare kunde
Thord hitta el- och telekablar
i marken med hjiilp av ett par
vinkelpekare (en slags slagruta).
Nu beslutade han sig för att testa
om även jordstrålnirig var något
han kunde känna av med hjdlp av
pekarna. Intresset växte mer och
mer. Snart hade Thord Neumiil-
ler skrivit två böcker i ämnet och
besökt hundratals människor för
att kartlägga jordstrålningen i
hem eller oå tomter där nva hus
ska byggas'. Jordstrålningå tig-
eer alltså i rutmönster över hela
iorden, menar Thord Neumiil-
ler. Nätet Thord tittar mest efter
består av Currylinjer som sträcker
sig nordväst-sydost och nordost-
sydväst. Ett annat nät består av
Ifartmannlinjer som går nord-syd
och väst-öst. Avståndet mellan

rutorna skiljer sig mellan olika
olatser oå iordklötet. Där Thord
t\erimrillei bor är det 4.15 merer
mellan Currylinierna och 1,5 mel-
lan Hartmarinliäierna. Thord tror
att iordstrålninsen sänker immun-
förivaret. Efteått ha undersökt
många människors sängplatser är
han ganska säker på sin tes. -Cirka
75 oiocent av dem som drabbats av
."rr'.., har legat på ett Currykryss. .

Och där krysset ligger, sitter can-
cern. Omkrrng25 procent har
leqat på en linie kombinerat med
en-vattenåder.-A11tid är det någon
form av linje med. Slutsatsen Thord
Neumiiller drar är således att säng-
platsen i allra högsta grad påverkar
människans häIsa. Mellan alla linjer
och kryss är den ultimata placer-
ingen. -Om alla ställer sina sängar
så som ias har min kommer det
att gäa't äycket mindre medicin,
for människor kommer må bättre.
-Det är faktiskt så att folk som är
siuka och fl1ttar sina sängar från
kryss eller linier blir bättie. Haren -
trygg pä kors-Dä Thord Neumtiller
bor pä landsbygde n, nära skogen,
ochdessutom ar jagare befinner
han sig ofta i naturen. Vid sitt jakt-
pass har han gjort flera iakttagelser
iom stärker häns övertygelse om
jordstrålning. - Rådjur, ä1g, rdv, hare
- allahar kommit på linjerna, säger
han och visar stigar som bildats av
diurens framfart. P ä fr ägan varfr r
dä springer på linjerna har Thord
insel klart svar. Däremot är han
Eaäska säker oå varför haren sätter
s"iE pa ett krvös när den ska sova.
-Ä,ir".,, eneigifiltet kring kroppen,
är borta oå nolltid när man be-
finner siå på ett kryss. Så när haren
ska sova"Eär den fdrst runt krysset.
och hopp"ar sedan in på det. Öm
det sedan kommer en räv känner
inte denna harens aura. Men haren
känner rävens, och kan sticka iväg.
Kroooen känner sisnal Det är med
hiälå'av en slasruta"som Thord
Nerimiitler unäersöker j ordstrål-
ningen. Slagruta är ett övergri-
prrä. ord 16r verktyg med äenna
funktion. Det kan röra sig om en
pendel, ett par pekare i metall, trä
äfler plast, d[.r'.., klassisk slagruta.
Siälv'använder han pekare, soä tifl
förmen ser ut som bokstaven L.
Viktigt ar,päpekarThord, att det
är haÄ siälv -lnte pekarna - som
reagerai på jordsträlningen. -Jag
känner en signal. Några pension-
erade vetenskapsmän har förklarat

att man har nervcentrum av något
slag i handlederna som sänder en
signal till §ärnan. Fljärnan ger i
sin tur order till den muskulatur
man inte kan styra över att göra
en rörelse så att pekarna viker sig
utät. Han menar att de flesta kan
lära sig använda en slagruta och
känna av jordstrålningen. -Vi har
det här med oss. Det handlar bara
om konsten att öYa upp formågan.
När jag håller föredrag och folk fär
prova lär sig minst hälften känna
jordstrålningen. Irrlära Att övertyga
folk om naturkraftens existens när
han håller föredrag brukar ald-
rigvara något problem for Thord
Neumtiller. Svårare kan det varai
andra sällskap, menar han. -Det här
är irrläror enligt vetenskapsvärlden.
Nonsens. Det måste finnas instru-
ment som mäter, och det finns in-
get sådant instrument. -Vetenskap
kan jag inte, jag arbara"bonne".
Men med de iakttagelser som jag
gör finner jagatt det är någonting.
Vill lära ut till så många som
möjligt Att påvisa jordstrålning
med hjälp av slagrutor, och anpassa
husbyggen och annat efter lin-
jerna, är dock ingen ny foreteelse.
tärtom, säger Thord Neumiiller.
-Vi har sysslat med det här sedan
urminneö tider. Alla runstenar som
inte är flyttade står på Currykryss.
Pyramiderna i Kairo är byggda
efter de här linjerna - jag har varit
nere och testat. Och alla vära gamla
kyrkor är orienterade efter linjerna.
Hur Thord ska använda sina iäktta-
Eelser och erfarenheter är han helt
flar över. - Ambitionen för mig är
att,pä gräsrotsnivä,lara ut det här
till så många som möjligt. Så att
de kan använda kunskapen till att
må bättre, och i sin tur lära ut den
vidare.
Publicerad 29 maj 2001. i tidningen
Folket.

Få rc:a mcd pekere
nsrar/loi{,itiålnhg



En medlem skrev

Jaghar studerat senaste numren av
Slägrutan och finner det återkom-
mande temat med försämrad eko-
nomi och vikande medlemsantal

Jzghar funderat på saken och
noterat attvihar samma prob-
lem i denna förening som vi har
i en annan förening. Jag har en
känsla av att båda dessa förenin-
gar fär en stämpel på sig attvara
for specialiserade inom sina olika
verkiamhetsområden och att det
är för många gamlingar som sys-
slar med denna verksamhet. Det
skrämmer bort unga människor.

Jag agnar mig även åt en annan
verksamhetsform, nämligen att
gruppmeditera varannan vecka.
Denna verksamhet drar väldigt
många unga och medelålders till
dessa möten. Man måste boka sig i
god tid om man skali ha en chans
att fävara med. Jag brukar roa
mig med att ta med min slagruta
och berätta för de närvarande vilka
andliga energier jag kan känna in.
Detta har fätt till fölid att de flesta
i gruppen har blivit iå intresserade

Redaktörens reflektioner
Hen skriver ovan: "Ser fram mot
nya djarva grepp av er som sitter i
styrelseri'.

Slagrutan är inte sfyrelsens organ.
Det är allas vår tidning. Det är
Du som medlem som skall tycka
och höra av Dig när Du tänkt
firdigt vad Du skall tycka. Nedan
är ett urklipp från Slagrutan nr2
1989.Det var ett dussin Slagrutan
fore detta nr 2 men då hette de

att de inforskaffat egen vinkelpek-
are och därefter börfat lära sig att
känna in andliga enärgier sjäIva.

Nu till min orooå till Svenska
Slagrutefortjrrrrä.t. Det är sj älvklart
myöket viktigt det vi håller på med
att kartlägga energier enligt Arne
Groths modell. Det är så att sdga
basen i vår verksamhet. Det är ändå
väldigt viktigt att vi öppnar oss för
utt uiru,o"rfryg, Perrdel efler Sla-
gruta som är fornämliga verktyg att
känna in enersier som vi får ta del
avbaravrfrä{ar efter dem. Det är
ju hur många slagrutegubbar som
helst som kan kdnna in en gam-
mal grav och fastställa när veder-
börande lagts i graven, om det är en
man eller lÅrinna eller om det skulle
vara en massgrav o.s.v. Det är hur
månsa som helst som kan känna
in Läy{injer och se på en karta att
dessa linier förbinder §rka efter
lryrk, med varandra.

Det finns många av oss som kan
känna in de heliga energier som
finns på gamla kultplatser eller i
våra kyrkor.

Öppna. vi oss för dessa fenomen
mäiker vi att vi kan kommunicera
även på ett andligt plan. Då blir vi
som har fätt förmilga;fl att känna

in energier plötsligt språkrör for
många som vill söka andlig kon-
takt.

Jag vill med dessa rader försöka få
sfyrelsen i SSF att förstå om vill
förnya oss i vårt förbund så måste
vi aöeta på ett plan där vi kan dra
till oss nya medlemmar. Nvand-
ligheteni Sverige växer såäet kna-
kar. Tidningen Nära har blivit ett
riksorgan och har stort förtroende
i sin stora läsekrets. Tidningen
Slagrutan skulle utan tvekan kunna
växa i omfattning väldigt starkt
om vi skulle öppna vårt forbund
med att redovisa hur många av vära
medlemmar som kan formedla sina
kontakter med andevärlden. Skulle
det vara ett krav- så kan vaJ. erfarna
slagrutemedlemmar även ange vilka
AGS-frekvenser de är uppkopplade
till när de får dessa kontakter. Opp-
na i tidningen en sida där erfarna
slagrutemedlemmar kan formedla
frägor och svar när det gäller
andliga kontakter. Berätta hur det
känns att plötsligt ha kontakt med
ett spöke som behöver hjälp att få
gå vidare osv osv

Ser fram mot nya djärva grepp av
er som sitter i styrelsen.

tigheter som LEY-linjer och curry.

Sänd Din synpunkt till
info@slagruta.org
eller adress på"sidan 2.

Medlemsblad. Se http:/ / slagruta.
orgltidningtidigare. html

Då är frägan Skall vi begärnsa oss
till utforande och innehåll som nu
eller skall vi utöka intressesfiren?

På 1980-talet höll Slagruteforbun-
det oå att soricka i wå delar när en
del inedlenima wckte att vi bara
skulle svssla med vatten och andra
att vi krlnde jobba dven med kons-

Hln huvdrnklfga }rltlk rv rötct lr rti tl*oelek ltagruta, gä*arc

o6h Forulal lntc hadc dcn fi.ntl*d*ndG roll dsn bords hr t yårt

förbqrd. Jrg lrar fuil ;.anpckt fär hiallnl tJry botad*§ fi{n huvud-

vtrl I lUcl och arrdrs är rädlts r*p.ft.r få ltnrt sn Jal lyckcr
rtt förburdctr :raxr trlvcr rtt vl hlllrn ma tlll lsut. Yl rha

latt ä. rn f:lnl rnrubrtrclntns fa v;rlmrlrotcn. Drt vorrc oct81

§n:kvårt att rrl g.nolfördc *r llatänttrtr f§rr§L på våre lötan,
df rf *ngr ;*tchlllä rlåsruta§n {lr :arlad;. pe rvYlfqlrsr Yl

f,lr ;llan ollka rutgfrgrc ctullr dä nerr 611 bra {lrttnslotrs-
kno. Jry tat flcn rndn doltafpm col d*l* ltm åsltrtcr orlr$,
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Leif Paulin skriver:
SåE i senaste nummer av Slasrutan att ni har sått
ff.h.t hr\å, i Sverige.Jag här ett par artiklarionmricket bakåt i Sverise. Tas här ett Dar artiklar som

fgnske skulle pass,l i"er iidning. , 
'.

Vår egen.tidning Varpu-asiaa had
nlnE..i)
raa hade I senaste numretvar esen trdnrnE varDu-aslaa nade I senaste numr

en artlkel om mTna aktiviteter som hälsopendlare.
Kunde erbiuda den i svensk version.
Den andra artikeln kunde handla om vår Oster-
bottniska slasruteforenins som redan verkat i över
tio år nu. Kafiske du inteTänne? till att.vi har en
esen svensksoråkiE slasruteforenins i O s terbotten?
Vi ko- iust ipp tif vå? mälsättninE på 50 medlem-
mar! Pålördag2i.a. har vi vårens öddlemstråff pä
Ciw Cafd i VBrå. min hemkommun och vi Eör eh
utfird till en ny iättekyrka som hittats for eIt par är
sedan. Så det liuhde sä att ias ser er en artikel om
i ättekvrkor ocks å. De" fi nni när"mast i Ö sterbotten
han Uteabors ner till Vörå. De lisser länss med
kusten och är"4000 är samlastenT6rmatiäner med
solob servationsfu nktioä.

Jag besökte ju ert sommarkonvent i Kristianstad

Och redaktören undrar:

(Ahus) en sommar och deltoq i Mariestad senare. Så
har ias iu besökt Umeå och hälit kurs i hdlsooendlinE
där'm?ä över 15 deltaqare. Så en Umeåförenihe bordE
ni också få till stånd. Nu är ni ju så flockade i södra
delen av Sverige.

Du.hiqrr -1g på facebook. Eller sänd r'nig epost: leif.
Daulm@smail.com.
PaH br"Lr besöka vära möten här i Finland. Senast
träffade ias honom i februari oå Dioolimässan i Hel-
sinsfors]Det blev lite tal om Benke'rlinier förståss och
sä letade vi slasrutefenomen med sott iesultat. Bra att
ni uppmärksarfi mat hans benkerfo?skning!

Lite nvtt material i Slasrutan kanske ökar intresset for
verksainheten- JVIänga Ville veta vad vi gö.r i Finland
senast iaE besökte er] Och resDonsen va--r överväldisz
de! Hdll"en hälsning med pre'sentation av vilr finslia

erl Och responsen val överväldigan-
cle! .t lo[ en h4lsnrng meo presentatlon av var IInsB
verksamhet i Ahus.Tlöll föreläsningar i M_ariestad
följande år och blev senare inbjuden atlhil!4kurs i
!{+.E som ju ligg.r b^arafem timmar från Vasa medumea. som tu llggef Dara rem tlmmar
firja. Men det ä?ju något år sedan nu.

Hdlsningar, Leif

Vad skall vi svara Leif? Brevet
kom i våras men är alltid aktuellt.
Vi hade iu formånen att ha
Leif mecl oss oå Nordiska Sla-
srutemötet I Kelviken for nåsra
Er sedan. Leif visade och in- "
formerade om hälsooendlinE.
Leif kommer från Flnland o"ch det
kan ju van ett svårt språk för en

del.Leif kommer från Österbotten
som är en svenskspråkie byqd och
Leif talar oerfekt svenska.- -
Kanske ett särskilt möte med
hdlsooendlins med Leif som fore-
drsashåIlare äch kursledare. Ditt
tvökande kan Du lämna till miq via
rädaktor@slagruta. org eller
0523 66 25 92
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Höstmötet i Blekinge med Hjortahammat'

En deltagares berättelse.

Hfortahammar gratfilt,
När vi sick länEIt söderut o satte
oss på itenarna''där så kom ett
nanin direkt "Masnus" och han
skulle blivit halshugqen av ett svärd,
känns som i strid eII6r slassmål.
Han blev hämtad av sin fär Erik

N4t yi gick upp till en.domarring
r narheten så byggcle vl nog upp
enersinivån väIdist mvcket.
Vi st"allde oss i en"eneisiounkt i
mitten och alla fick mytket större
auror och enersi.
Törsen hämta# en liten sten till
"miE som han fätt bud om----väl-
digi. energirik sådan så det märktes
atidven riin enersi ökade ochias
fick kontakt medäåson som å Vad
jag skulle göra med äen.

Vid runstenen hade iörsen tidisare
qiort ett kors i mitteä oth Ami%
ä"ndra fyllt pa me.d en Aegis, Mitt
uppdrag.var att lagga mrn sten
iöräen äivit mis i mitten av denna
bilä ocfi Ee kvifinan ro. Hon var
mycket n"öid och fridsam och hon
sa'att ias str<a inte bli forvånad om
dessa iu"nor bleknar bort. Känns
som förbannelsen är bruten nu.

Tohannishus Druidolats:
Vi oarkerade oå neäsidan av en
kufie med måhsa vacl<ra trad av
olika sorte.r, upfle på kullen syntes
en skeosssattnms.
På väs'upp til dEnna så kom det
en låris rä män klädda i "sråvita
lakan'fa[a hade kriwitt hå"r och var
renrakade. De stdllde sig så det inte
sick att så mot stensättningen utan
Bararaki fram. När vi kom"upp på
kullen var det två träd rakt frärir -

som växte ur en rot , det såg ut som
ett V.
Framfor dessa stod två män klädda
i"vrta lakan" kriwitt här och kritvitt
skäss. de sa åt mis att komma fram
dllffim. Taq fick bl.a besked om att
vi skulle ko?nma fram en och en,
Törsen skulle swra ordninsen. Vi
äio?d. så och iis tror alla Hck med
iIs nåsot meddälande.
D?ref"ter skulle vi samlas i

klämde in sig mitt emellan de wå
mannen:-J.

Därefter skulle vi fölia stisen till en
domarring lite längrö bort"och där
placera oss på våra stenar----detta
är vär framt-ida mötesplats.

Alla i sruDDen har olika kunskaoer
och sfirorlltillsammans/enade dr
vi mlcket starka, vilket märktes på

' alla försök att hindra oss.

Hjortsberga §rka:

Stenen utanför kyrkan hindrade
mis från att kom'ma in-----vi
måtte besöka kvrkan isen . finns
något inuti vi ,rlårt. se"/vetg/förstä.
Den heliga källan bara MASTE
tagas.

Hiortsbersa sravfålt:
Flär rrar.efr ..r.}tLgt dälig stämning- -
-nktrst bedrovlrst
Det lättade lite frär våra vänner
Druiderna kom---men de sa åt mis
att gruppen är fortfarande splittrad
De-villä vi skulle ta oss till ett ställe
ca 5-600 m norrut där de tiil-
verkade läkemedel mm, det skulle
se ut som en sanska stor hös. för de
var i ett rum fiå botten och äidade
där--röksåns-en var säkert 8-10
m hös oä, & använde värmen på
röken"for att tillverka vad det ni
var för nåsot.
värmen valr olika på olika höid.
De hade också näsot de åt söm
s§dd.--e.n biverkfiing var den krit-
vlta -frarvaxten.

Vi Fölide inte med dit vilket siorde
dem_ufprörda o ledsna----mä vi
är väIkomna nästa såns.
Jörgen bör dock åkä di? snarast.

Så nu tror iag att det mesta är
summerati--vill nåson ha mer info
så får vi otata. o se o"rn vi kommer
ihåg:-) ' 

,

lr.urgu varma kramar
Jok Runr tiud

baä bortöord för svaret var Carls-"
son. Då käm bilden av Masnus
Carlsson i Vikingarna upp?amför
ogonen o skraftmusklerna borJade
jo%ba:-).

När vi sick tillbaka mot bilen o
satte ofi vid en skeopssättnins kom
fiterlisare .r, o.r.o'ri fram "Räsnur
Storråäe", hari ville inte vi skufle
vara där utan någon annanstans.

Blörketorpsstenen:
Detta var-en mäktiq sten som stod
framfor wå andra nästan lika stora
stenar. Vi forsökte fyda runorna,
men ias har nos int-e tillräcklis
kunska"o för det"ta så ias försöEte

hjåilp, änders och sa,ätidigt prata
Irte med stenarna tor att se om Jag
kunde forstå ändå.

TaE fick då en bild av en riktist bit-
ieio fartis kvinna som varit,Itsatt
for en ofö-"11ät^q, hon blev wångsgift
mot sin vilia för att stoDDa fieni-
lighet .r,"fun wå 1äger-'-'--detta är
de wå stenarna mitt emot runste-
nen.
Tas blev riktist forvånad när nam-
he"t Storråd.to* uop isen . Känns
som hon blev bortEift rfrea nåEon i
den släkten, Fick n"amnet Erik"igen
men samtidist känslan att det vär
hennes far. FIon pratar dock mer
om en *Ulf".
Känns då som detta har samröre

och lagd tillvilan i Hjortahammar.ocn mgo 11[ vllan l nlorranammar.
Jrg fi:\ inget efternamn och ?ä+
inga {r^agoi., uta.n b.ara lyssnade-.Durnga rragor . utan Dara ryssnaGe. l-
vifle då ättiagskulle gå'och stdlla
fråsan. Tas fidk svar räen kände rrfrägan,Jag.'frd räen kände mig

Skeppssättning_en---vi gick s.om i
en processron torst cle tva mannen,
sedan vi---alla de andra stod redan
nå insidan.
Vi rk 11" intavära olatser och få
besked om nästa stäg, det var väl
dä jagfattade fullt u?vadl-örgensda laq laftaoe rult ut VaO lorEenl
foil ""?L!41 
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SLAGRUTtrFORBUNDETS HO ST-
MOTE PA JORD O tZ - 20 september 2075

Så var det daqs iqen for en underbar höstträffi
vackra Blekinge.-

I hiortens fotspår hade druiderna döpt detta möte
till. De som vai kallade kom! Vi samlades på Tordö
B örj 1de helgen på. Hj ortahammar. gravfiltääi vi satte
oss bå varsin steh i en skeoossättnins oå den svd-
ligaäte delen av filtet. Utan'införmaiiön skulld alla
lvisna inåt oå budskao och meddelande.
Ias siälv fick kontakt'med Inseserd Olofsdotter
älfer"St Anna, Anna, Irene, piin"sess of Kiew;som
hon kallades för och levde rirellan år L001-10 feb.
1050. Prinsessa och dotter till Svenska kunsen
OLof Skötkonung. Alla fick olika meddelan?en eller
lntormatron.
Lite chockad blev ias allt då ias slos in namnet
på gooqle och upp'tääkte att 6o"n haäe funnits i
verkligheten. Myäteriet börjar här och nu!

Lilian berättade sedan den fantastiska historien
Wogns och Yxnas saga som finns att köpa på Marin-
musEet i Karlskrona.-eller på antikvariat. Om slaset
mellan KungWogn avWägnö och Kung Dagav'
Uppsala. a

Vi lärde oss om FornNordisk.runskrift.

-Ln av lanoets marKlrgaste runsten och hogsta..
Alla fick själva leta elter dolda och synliqa runor,
forsöka tolka den samt förstå GALDEN oå

honom. Tas soår fördärv."
Den är forTattad i en förbannelseform , en sk
GALDER "Olvcksbådande soådom".
JOK fick kontatt och förhanälade med kvinnan som
skrivit och masiskt skapat detta fornminne. Hon har
ilsket klamrat §is fast i'sitt hat och assression men
fick hiälp att bea"rbeta sin ilska, neuträisera sin för-
bann,ilsri och fick sedan hjzilp att komma in i ljuset.

Strax bakom ligger Björketorps domarring Här
Dalanserade vr rlngen och satte oss pa varsln sten.
Resten får ni gissi

Tohannishus skeppssättnins sk Hössta Domstolen
äch domarrins SiL konuns"ars rt.rär stod sedan i tur.
Här fick vi väfita'innan vifrck tillträde och ett stort
antal väsen väntade på oss. Vi fick en i taset besöka
willinseken och fic[ sedan tillträde till FIössta
Domslolen. För de som ser det osynlisa pläcerades
vi ut inuti skeppssättninsen och Törseä stdllde sis
mitt emellan håvdinsar#a och diuiderna fick se Blats
for oss. Sakta på led"eskorterades vi vidare tilf då 7
konunqastenarha och tilldelades varsin sten. Vi fick
beske{att vi alla var utyalda för att åter mötas här. Vi
hade mötts här många gånger frirr men forsta gången
i detta livet. Allt hadä eä diupare mening.
Budskapen kom. Ett efter äti.

Hjortsberga gravfalt/ Kasakulle gravfalt _Från yngre.r1lorrsDerqa gravrafi/ r\asaKulle gravlalt rran yngr

!äinåld,ern"qf f"or4flmningar.,l0tkeppssätt"#g#,Sedan åkte vi till Biörketorpsstenen (400-800 e Kr.
En av landets märkliEaste r'unsten och hössta..En av landets märkligaste r-unsten ochhögsta.. 8 treuddar,25 ftrsidiga steäsättningdr samt 15Yesta

stenar och 28 sravhösar
Mer spännar,& hels?ar man leta efter.Mer spännande helgTårpa

baksidan som är en fö.rsqärkninå ay bqd.9k'4pet,DaKsloan som af en rofstarKnlng av DuosKaDet.
"Mäktiga runors hemlighet doftle iag hår,l«aftfulla
runor. Den som bryter äetta -irrrräsäarke skall

Detta sav så klart mersmak så snart träffas vi isen
och foitsätter vår resa i då nu och framtid o

runor. Den som brlter äetta minnäsInärke skall
ständigt plågas av i,rede. Svekfull död ska drabba
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Kessören har orclet!

SSFs ekonomi
Utfallet för SSF konvent blev över förväntan, ca 35 000 i överskott mot
budseterat 10 000: -.
Den"sDontana insamlinsen sav 1 563 kronor. Tack för det.
I das har vi utfallet for fira fdninsar - vilket är enlist budset. Kostnad-
. rrrä'for styrels emö tena' och därtifl re sko s tn ader ko rä m e r a"tt kraftigt
understiga budget.unoerstlga Duoget.
Me.dlemtsavgifi erna understigerlvledlemssavgllterna r

48 helårsmedlemmar.
budget med ca 12 000: -, motsvarande

Om inga oförutsatta kostnader dyker.upp under resten av året, ser det ut
som om vr klarar ett resultat nara noII.

Och redaktören säser: Tack Kerstin.
Se även sidan 20. "

Vi måste bli fler!

Varför?
Är vi fler så ökar möjligheter till
intäkter (fler medlemsavgifter)
kunskaper (fler som delar med sig)
utbildningsmöjlighter (ökade resurser)
kurser (fler som kan lära ut)
möten (fler som kan anordna)

Rekrytera två och var med i tävlingen

Böcker til1 salu hos SSF - förmånligt medlemspris
I nästa nummer sv Slagrutan presenteras övriga artiklar till salu.

SSF har ett antal av pmet 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 for
novisen.

Pack och porto 42W.

Stenringen Fädernas Glömda Kunskap Ulla ochJohn Hamilton

Jordpuls Fädernas Gåtfu11a Kraft Ul1a ochJohn Hamilton
Gaia Våra Fäders Jord U1la och John Hamilton
Gryl Fädernas Urkraft Ulla ochJohn Hamilton
Oera-Linda En Fornfrisisk Krönika Ul1a ochJohn Hamilton
Pekare En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

Pris Medlem
270kr 220kr
Slutsåld
270lrr 220k1
270lrr 220kr
140kr 720kr
30kr 30kr

}*}§ä§§äF§§E§EEI

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda

söktedskap

18 sLAGRUTAN 2015 nr3



Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
ftiredrag i intuitiva sökmetoder

Maila till jc@vingar.se eller ring 08-510 1.10 25.

fu vika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)
0768-775840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hemsida: http: / / arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Dalarutan
wvnrv.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta. org
Anna Munksgaard

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
www.facebook.com/groups / 2419 276925 60474/
Agne 0523-66 25 92

SlagrutanTViirs
www. slagrutantvars. se

Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Orebro.
Tel:079-240796

Slagruteftireningar i ndra samarbete med SSF

JiS = Jordstrålningssällskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
735 54 Tyresö
Tel:08-742 62 43
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POSTTIDNING B

Det kom ett brev...

Det kom ett brev frän en medlem, och det
är ju alltid lika trevligt skrev vi i förra num-
ret. Här ko, imer fortsättning och vi tackar
vännen Pähr"

-r39-
finna vi i gronilg-
en av ett frö. I
ett moget frö före-
komnrer blott ett
latent 1iv, någon
ämnesrrppta.gnir:g,
röre1se e1ler väran-
cle k:rn där ej ia.kt-
tagas. Därti1l fin-
nes clet allt föt li-
tet vatten i {röet.
I{ontnier det dii"r-
unot i beröring
nlerl vattetr, suges
detta. in i fri)et,
och snart iir rat-

SIST MEN INTE MINST

Rekrytera minst 2 nya medlemmar

så är Du med i rekryteringstdvlingen
3priser. 

J a o

1 :ä SSF-tröia+ lvxpekare+träpendel
2:a SSF-tröia + lripekare
3:e SSF-tröja

Ny medlem anmäls till medlems-
refuistret senast 31 december.
När nv medlem betaiat medlem-
savgif,t senast ianuari 2076 deltar
Dulekryteringstävlingen med
clenne-

-- r40 --

Gamual svensk virttetkvarlr- ilvkarleby vattenfall iöre utbyggandet

tylen, olika baser
och syror, sepa-
tera malmet, f å
cement atthårdua
m. m. Av sätskilt
stor vikt är vatt-
nets energiförmed-
iande fötmåga. Ur
blott vårasvenska
vattenfall erhål1a
vi årligen miljon-
tals hästkralter
energi. l ed denna
energi belysa vi
vått land och dtiva
en stor d.el av våtatenheltel i d'e.ss celler så stor, ntt livsreaktionerta kunnakonrtrm i Rång: frör,t Lör.jrr qro.

, .\r'crr 1la nrirnga anrlrr siitt spclar vrttlct stor r,,ll i derevallne ofgautsillerlla. Av viht är t. ex., att vattnct hjiilpertill att spänna ut cellerua och hriila t -pn* ,trl. Detta kanvar och er, sorn har t. ex. err frrchsia i i.i"t o, ii;ii" liitt ijver-tyga sig orn. Giriruarer mar: I,attna fuchsian,'1til blaclen snartslaka oc'h hänga leclrit. Vattnar mar:_ den J,irpe, år,;;e, a"t ej1änge, förrån bladel åter styvna och räta ui ";g. I,a grrrrrdav sitt stora värrneinnehrili tiletper vattnet tiff ,i"a att hållaLroppstemperatr:ren konstant. Ih gruncl "" "it, t ,;go specifikavärrne avk-vles vattnet närnii.qen yit"r"i fnrr,q".ro"i. lten lit asyårt som det iir att ar-k1.la vattåu, tiL. ,;;-;; C.et natur_ligtvis att uppr'ärma cletsamma. Det är rrärför ett stort slö-
::11 .::!-._.I1: 

kropl,senqrgi, niir vi ctricka t ,,rto i.1.crer. rOrarr ul)pvarnra r litcr r.z_qrarligt \iattcn till kroppsienrperatur
åtgår rlet..tika .mycket arbete,"soni b"iiör.'f*'äia tytta r tonro.6 m" högt. j\v samma orsak är det, som rroitr.eii rarn sla.ruppviirmes sfr iångsarnt om vårcn o"t orLvt", uri långsamtonr, höster. Lii.g.e rirärhe tili k*stklirrrat"r., ,år, 

"o,..rar 
ochnlr«a hostar. på grund av lerjotdels förrnica ntt kvarhålla

:.Yl^:::i!:l vatten upp-\-ärrnes tlenna i.rr,l-uu, ,,ir"r, ,.,y"_l:et tångsanrlnare äil sandjord. Följ,lerr hirav är, att ävenväxtligheten senare komnrår i gång p.i f"rf*ltio ior,f..{ven i elen dö<la r.ärlclen .p?r.i i..it""tääi'i åjrr",torrturo1l. I hemrnen koka vi vår ruät me<I tilihjälp av*vattel, an-väncla clet till tvätt och rengöring o"f, ,iri.:["inr:nat. I ia-clus.trien hjiilper vattuet oss ätt cjriva ,aiä a"g"r".Uiner octrturbiner, att kyla våra nrotorer och veri-t1lgsn:askiner.
Genom otika kcÅisr.a ."r, ryiiråii.r-r"'i"*rö'ii"rra .,i ,rvatten få viitgas och sl,rgas samt rlen sorn tä".i" så viktigav:ittengasen. Med vattuets tillhjälp l<rinna vi iranistäIla ace-

maskiner. Vi behöva blott erilra oss vattenkraftens sista stora
i;;ä;i""i"g' elektrifieringen av banan StockhoLn-Göteborg'
gum oå. dåna bana konlma vi att åtligen spara .roo'ooo tou
rt""tåf, som vi annars harle måst importera', Änilå större

"""igiU!f.pp 
kommer vattnet i en lramtid att kunna skånka

oss, 
-nät ,ritlätt o.. att på ett ratiouellt sätt utnyttja clen i

ticlvattnet inneboeniie inetgien (se vid'are härom Tidens

tä"ta*t r9z5). TiJl sist få vi ej giomma bort- den stora ro11

;;i;;;a up"iåi 
"nm 

förtinclelseied me1lan olilia länder och

iott , ptri""t, sorn ligga skilcla ftån varandra medelst ett
vattendrag, kunna t. Ji transporterc sina t'aror til1 r'aratd'rtr

letyatiet'Lil1igut., än om rle skrrlle behöva anlita bi1 eller
järnväg.' Vi sfola litet nårmate uppehålla oss vid vattnets betydelse
för hushållet. \ricl kokninfäv mjölrättcr, potatis' ärter' bönot
och grönsaker tränger vattnet in i stärkelsekornen genom

å;t;; omgivanile,'i människans matsrnältningsvätskor olös-

1G;;;["1";"ägg"ina. Härvir1 sväller stiirkelsen, varviil cell-

;ä;g;; spran-g-as söncler. Samtirligt förklistras. stärkelsen
o"f ifi. meia lättsmält- Ju rikare vattnet är på 1östa ämnen'

salter eller dylikt, desto Å'åtut" hat d"et att spränga cellulosa-

,räggrrou. D"ttr'b"tot på att satterna i vattnet öva ett slags

må'tiry"k på cellväggen och hinclra detr att utviclga tig- Tr'
liksoJ lufiea utövå-ett tryck (lufttrycket) på föremå1' som

ää-*gi""" av d.ensammä, så utör'la också i-vatten lösta
a-r", ätt tryck på omgivningen' Detta tryck kallas för
osmotiskt tryct". 1rr rneta'korrcintrerad en lösning. är' desto

siöre är det äsmotiska trycket. I,ägg några bönor i rent vat-
;;;, i; 5 procentig koksaltlösning åör, 

-i 
å" z-5--ptocentig ko-k-

äåår;;ä: iågg åartu til1 hur oiit. d" sväIlå! Mest sväl1a

de i det räna väitnet, varav även fö1jer att bönorna bliva bäst

kokta i sådant vatten, I källvatten, som innehäller stora


