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NR 82

SSF nya ordförande

Anne-Marie Carlsson 59 år
Uppväxt i Hulta Ronneby. Ppappa Bertil, optiker,
mamma Inga sjuksköterska, tre syskon, Bengt, Eva
och tvillingsyster Lilian.
Familj Fyra utflugna adoptivbarn. Tre flickor från
Gambia och en son från Kongo. 11 barnbarn. 21
fosterbarn som nu har egna familjer och ofta hälsar
på.
Bor på gård ute på Almö i vackra Blekinge
skärgård där dörren alltid är öppen för slagrutevänner, släkt och andra vänner.
Lever just nu med 3 katter, 8 kattungar, 2 hundar,
2 getter, 7 kor, 2 åsnor, 18 får samt stora och små
hästar.
Ami är både läkare, filosof och bonde.
Har jobbat för FN i bl. a. Libanon och Afghanistan.
Slagruta lärde hon sig redan som litet barn och
sedan finslipat teknik med sina mentorer Arne
Groth och Egon Pettersson, “Egons Fond”. Egon
blev hennes personliga beskyddare och andliga
rådgivare.
Hennes måtto är “Rörelse är liv, Stillastående död”
Favoritdikter som säger mkt om henne är Elmer
Dintonius vackra poem
“Blott de tama fåglarna drivs av en längtan.
De vilda flyger fritt”
Ja hon är vild och flyger fritt vill jag lova.
Typisk Ide’- människa (Pierre Casse’)

Medlemsregistret och
styrelsemedlemmen
Anita Elmerfeldt.

Efter ett yrkesverksamt liv som
lärare/skolledare är styyrelseledamoten och medlemsregistereansvarig (usch vilket ord) sen några
år pensionär.
För 22 år sedan blev Anita nyfiken på slagruta. Hon hamnade i
SSF och fastnade för gott. Anita
påpekar att se hur natur, människor och djur påverkas av olika
energier. Att med hjälp av
PSI-spår hitta något som varit
försvunnit. Listan kan göras hur
lång som helst.
Anita kan tyvärr inte gå med pe-

Ordföranden, nr 5
från vänster, med
familj.
Till höger med mer
familj.

kare/slagruta längre då hon tappat
balansen men hon försöker
hitta den, men har inte lyckats än
och är därför beroende av rollator.
Har varit ledamot i SSF styrelse
under 16 år. Avgick 2015. Men nu
återvänt. Hon kunde inte vara utan
oss.
Anita har tillsammans med Benny
och Birgitta Karlsson anordnat
åtskilliga Konvent.
Grunderna i slagrutehanteringen fick Anita under en resa till
england, anordnad av SSF, för
många år sedan. Några kurser med
Arne Groth både i Ekshärad och
på Lanzarote har fördjupat kunskaperna,
Vi önskare Anita välkommen åter.

Ansvarig utgivare: Anne-Marie Carlsson,
ordf@slagruta.org

EGONS FOND

Anders Davidsson
070 291 70 77

Kerstin Brantryd
(sammankallande)
Tel. 0705 87 61 08
Karl-Erik Johansson Ers. Rolf Heinemann
Tel. 0121 21 0 63
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Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

Inte kan man väl tro att Anita
Elmerfeldt är pensionär.
Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att korta och
redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas.

Slagrutan tackar innerligt fotografer
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för bidrag till detta nummer.

Ordförandens funderingar.
Först måste jag tacka alla för gratulationer, presenter, tavlor,böcker
och kramar och ljus o kärlek jag får
från slagrutevänner i hela Norden.
Det värmer verkligen!
Jag vet att det verkligen är på tiden
att vi vågar gå ut med vår kunskap
och dela med oss.
Det är nu viktigare än någonsin
och vi måste gå i täten.
Vi måste hjälpa till att sprida
kunskap om hur vi människor ska
göra för att kunna leva friska i en
miljö som blir allt mer belamrad av
sådant som inte bör höra hemma
där.
Vore bra om vi snarast fick en representant i varje län och framöver
även i varje stad.
Tacksam om ni som är intresserade
hör av er snarast till vår redaktör så
det finns bred lokal förankring i vår
tidning med hänvisning till erfarna
slagrutegångare.
Vilka som är bra på att hitta ex vatten, sanera hus och tomter
Hitta platser där man kan sk ladda
energi på mm

Vi ska lära ut hur man bäst umgås
med naturen på ett hälsosamt sätt.
Friskt vatten, surrande bin, energier/ linjer som påverkar oss positivt
och hur vi kan flytta dom som vi
inte mår bra av.
Men även
Vad det får för konsekvenser i
framtiden
Kunna visa hur denna kunskap kan
användas då man bygger nya hus,
borra nya brunnar,hitta rätt plats
för bisamhällen, växter, sängens
placering i rummet mm
Men även seriöst titta på vad vi gör
i dag. Jämföra resultat och vidareutbilda oss.
Kunskap är svaret men för att få
det är erfarenhet och övning ett
måste.
Så mät hemma, ute i samhället, på
arbetsplatser, i kyrkan och i skogen,
vid slott och herresäten, vid gamla
och nya hus, dela med er i tidningen / hemsidan av era slutsatser.
Ljus o värme , kärlek o compassion
från Ami

Innehåll

Styrelsepresentationer.

2 Ortdföranden fuderar och
redaktören tänker.
3 Konvent
2017.
Webmaster
4 Mätresultat presenteras.
från supermånen och
5 blodmånen sept.2015
på Torsö
Notiser
6 Domarringen
presenteras.
Slagrutan i framtiden
7 Kassören
8 Nera från månförmörkelsen

Tidningen Slagrutan ser inte ut
som vanligt.
Skall den göra det? Är Du
vanemänniska eller har Du flexibelt tänkande.
Skall vi alltid ha styrelsepresentation på sidan 2? Räcker det kanske
med en gång per år efter årsmöte?
Omslagsbilden, skall den vara
“vacker” eller ha anknytning till
innhållet(vilket inte måste vara
motsatser)?

För år 2016 gäller:
Medlemsavgiften: 300:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år
Medlemsavgift efter 1/7 160 kr
Prenumeration: 300:-/4 nr.
Medlemsmatrikel: 30:-

Omslagsbilden.

Det är mycket sten i denna tidningen. Så vad är lämpligare än sten
som omslag?
Björketorpsstenen, ett av landets
märkligaste runstensmonument,
är beläget vid Björketorp, ca 7 km
öster om Ronneby.
Foto Ami
Mer finns att läsa på nätet.

Svenska Slagruteförbundet
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org

Redaktören tänker?

Det är Din tidning. Tala om hur Du vill ha den. Vad den skall innehålla.
Och sänd referat, bilder,erfarenheter och sådant som Du tror kan intressera andra

Dig känna auran.
9 Lär
Höstträffar
10 Stenarna på bergen
funderingar
11 Några
Smått och gott
redskap.
12 Våra
Ett brev.
händer i våra hjärtan.
13 Vad
Klangsten
dans
14 Frekvensernas
Benker skiss

15 Hälsopendling med Leif Paulin
på konventet.
+ för vår förening. Östgötaträff.
16 Trumkvällar
17 Hälsopendling fortsättning
ekonomi
18 SSF
Materiel till salu
19 Slagruteföreningar.
Presentation av styrelseledamot.
hitta åder och gräva källa.
20 Att
Annons.
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Konvent 2017
Det är väl gott om tid, ännu?
Nej det är det inte, Normalt börjar konventsabetet 1 1/2 år innan
konventet men så har inte skett
nu.
Var skall vi vara nästa år?
Söder om Stockholms latitud.
Samlingslokal som rymmer 100
personer. Billig övernattning.
Hyfsad mat.
Och vad skall vi ha för program?
Det är Du som skall tala om det.
Konventet är för oss alla medlemmar.
Meddela Dina tips och önskemål
till Anita 0321- 144 25 eller mejl
till medlemsregister@slagruta.org

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

Annonsera i föreningsnytt.
Kontakta ett studieförbund
och få hjälp.
Beställ materiel från SSF.

Andra möten.

Gör en träff i Din förening.
Gör en träff hos något studieförbund.
Gör en träff i någon lokal.
Gör en träff hemma hos Dig.

För Dig som vill informera
eller göra en kurs

Beställ rekryteringsmateriel.
Du får
1Tröja med SSF logo
5 par pekare
5 slagrutor
2 pendlar
20 olika Slagrutan
5 pekarehandbok
30 rekryteringsbrochyrer
30 inbetalningskort

Tröjan får Du behålla.
Tidningarna Slagrutan får Du
dela ut.
Broschyrer och inbetalningskort
delas ut.
Resten lånar Du och/eller säljer
Antalet av artiklarna ändras
efter Dina behov.

Webmaster Sophie Nyrell

Jag är utbildad Trädgårsmästare och har jobbat inom det
yrket i ca 10 år. Just nu är jag hemmafru, tar hand om vår
dotter som är 6 år och försöker utveckla vårt hem mer mot
självförsörjning. Vilket innebär, växthus och odlingsland,
fruktträd och höns. På lite sikt bin och kanske någon sommargris. Jobbar med intuition och magkänslan, försöker
lyssna när något känns fel. Är känslig för energier men vet
inte alltid var de kommer ifrån. Har varit med i SSF i 11år.
Det var på ett par höstträffar i SSF som jag träffade min
man Mattias, först i skåne hos Lilian och sedan i Umeå hos
Ami. Jag är med i SSF för att jag känner mig hemma i de
kretsarna, det är som min familj. Har lärt känna så många
underbara människor genom SSF, som inte är styrda av
samhället utan tänker fritt i sina egna banor.
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Nedanstående och sidan 8

Mätresulat från Månförmörkelsen september 2015.

Nästa supermåne och blodmåne kommer ju inte förrän om drygt 15 år.
Månförmörkelse 2015-09-27 till 2015-09-28
Datum o tid Timmar Curry styrka Curry bredd Pelare styrka Pelare radie
(sen start) (meter) (meter)
09/27/2015 18:15:00 0.00 24 0.58 20 2.6
09/27/2015 19:45:00 1.50 25 0.64 8 2.3
09/27/2015 20:50:00 2.58 32 0.99 0.39 2.0
09/27/2015 21:17:00 3.03 35 1.16 0.17 1.7
09/27/2015 22:22:00 4.12 39 0.84 1.6 2.2
09/27/2015 22:55:00 4.67 35 1.22 4.3 2.3
09/27/2015 23:20:00 5.08 39 1.48 8.8 2.5
09/28/2015 00:15:00 6.00 42 1.97 16 2.6
09/28/2015 02:30:00 8.25 49 2.09 6.7 2.8 02:11 penumbra-förmörkelsen börjar
09/28/2015 03:16:00 9.02 54 2.26 24 3.0 03:07 den delvisa månförmörkelsen börjar
09/28/2015 03:40:00 9.42 55 2.26 28 3.0
09/28/2015 04:05:00 9.83 59 2.26 30 3.1 04:11 den total månförmörkelsen börjar
09/28/2015 04:40:00 10.42 52 2.18 25 2.8 04:47 maximal total förmörkelse
09/28/2015 05:27:00 11.20 50 1.97 39 3.6 05:23 den totala månförmörkelsen slutar
09/28/2015 09:55:00 15.67 30 1.28 13 2.2
09/28/2015 23:10:00 28.92 24 0.58 20 2.6
Bredd på Currylinje mot tid

Styrka Currykors mot tid
2.50

60

Styrka

50
40

Curry styrka

30
20
10

Linjebredd (meter)

70

2.00
1.50

0.50
0.00
0.00

0
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Curry bredd

1.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Tid sen kl 18:15

Tid sen k l18:15

Ovanstående mätningsresulat
från Thord N.

Anteckningar under fullmånenatten 20150928

Thord har även mätt en pelare
med spröt men den finner Du
längre fram.

Kl. 3:10 6400 Bovisenheter (normalt mellan 8000 och 9000)
Currytaket ligger på en höjd av 1,00 till 1,20 m
Currtlinjen ej kontrollerat (normalt 8 cm)

Sprötmätning på sidan 8

3:50 2500 BE
Currytaket 1,30 - 1,50
4:01 1400 BE
Currytaket 1,40 - 1,70
4:20 400 BE
Currytaket 1,80 - 2,15
4:50 80 BE
Currytaket 1,90 - 2,28
Normala Currylinjen går inte att hitta - all Curry finns nu enbart som
tak!!!
Hälsningar

Rolf
SLAGRUTAN 2016 - 2
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Domarringen på Torsö

Vårmorgonen så strålande klar och
molnfri. Vinden är inte så råkall.
En mildare västan varslar om
kommande, ljusa dagar, då naturen
väcks till liv igen efter vinterns
mörker och kyla.“Vilken fin dag!”
utbrister jag, “och du är ledig också,
den har söndagen! Nu måste vi
hitta på något roligt!”
Det riktigt spritter i kroppen av ny
väckta vårkänslor. Ett par sömniga
ögon från Johns säng plirar mot
ljuset i fönstret. De vidgas hastigt
vid åsynen av den strålande vårdagern. John sätter sig upp.
“Ja, minsann, vilken dag! Du —
vi gör allvar av den där turen till
Torsö, som vi pratat om så länge!
Gör iordning några smörgasar och
ett par ö1 i en korg. Vi sticker sa
fort vi så färdiga!”

under!” Jag suckar och börjar bana
mig väg genom den risiga och
oländiga terrängen. Muttrande ålar
jag mig under det gamla rostiga
taggtrådsstängslet. Terrängen är
inte sa snårig på andra sidan.
Marken är renare här. Tydligt kan
jag urskilja de stora, resta stenarna
i en cirkel, som bildar den gamla
domarringen.
Så vackert! Så fint gjort! Så guds
förgätet här mitt inne i snårskogen! En liten stund står jag stilla
där utanför ringen i beundran. Så
börjar jag sakta gå mot mitten av
ringen for att riktigt noga kunna
räkna stenarna. Då händer det!
Någon knuffar kraftigt till mig i
ryggen och jag faller handlöst åt
sidan ner på marken. Jag ropar till
i förskräckelsen, men slår mig inte
nämnvärt mot den mjuka gräsmarken mellan stenarna.

“Vad har du for dig? Snubblade du?
här är ju inget att snava på! Du är
då en riktig velmånsa. Se dig för
hur du sätter fötterna!” Johns först
skrämda och sedan illmariga röst
når mig ovanifrån. Jag ser lugnt
upp mot honom. “Nehej du, det var
någon som knuffade mig bakifran!
Jag kände det tydligt. Jag snavade
INTE!

“Asch, du pratar, har finns ju ingen
Efter några timmar når vi färjan
människa utom vi två, och jag stod
över sundet till Torsö. Det blir kö
ju där borta, framför dig!” John
vid färjläget. Vi är inte ensamma
skakar på huvudet. oförklarligt.
om att besöka Torsö en sådan här
fruntimmer! Inbillning!
fin vardag. Fast det är nog inte
Han räcker mig handen och
många som har samma ärende till
hjä1per mig upp. Något förvirrad
ön som vi båda.
borstar jag av mig. En underlig
känsla. Jag KÄNDE ju hur någon
Efter en stund når vi R-märket
knuffade ikull mig! Litet skrämd
på kartan. Stannar bilen och börser jag mig runt i domarringen.
jar leta efter någon väg eller stig,
Stenarna står där i en prydlig ring.
som kan leda in till fornminnet. I
De liksom betraktar mig från alla
diket vid sidan av vägen hittar vi en sidor. Men ingen säger något. Jag
gammal rostig vägvisare med orden hör bara bruset från Vänerns vågor
“Domarring — Fornninne”. Vartåt nedanför skogsdungen och suset
den en gång pekat kan vi bara gissa. i de höga tallkronorna.Vad hade
“De gamla skyltarna sköts verkligen hänt? Var det någon från forntiden,
underbart! “ så min något syrliga
som ville hälsa på mig? Ville göra
kommentar. Vi vrider och vänder
mig uppmärksam på något? Länge
på kartan. Tar fram kompassen
sitter jag tankfull och tyst i bilen på
också för att få fram riktning.
resan hem fran Torsö.
“Där inne i den dungen med alla
buskar och snårskog bör den finnas”
konstaterar vi till sist. Jag suckar:
moras och trasslig vegetation är
inte min melodi precis. “Du får gå
före och leta” säger jag, “så kommer
jag efter om du hittar något”.
Efter en liten stund hör jag Johns
röst: “Här är det — en stor rundel
med resta stenar, det måste vara
domarringen! Kom hit, men gå
försiktigt, det är taggtrådsstängsel
på ena sidan, som du måste krypa
Sagt och gjort. Länge har vi planerat att upptäcka Torsö och de
gamla fornminnen, som lär finnas
där. på kartan prickar vi in dem,
som så utsatta med ett stort “R” .
Säkert finns det mera, det vet vi av
erfarenhet.
“Hoppas det finns någon skylt, eller
märke for fornminne” anmärker jag.
“Annars kan det bli svårt att hitta.”
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Vidstående är ett kapitel ur Ulla
och John Hamiltons bok Jordpuls.
Denna bok blir en fortsättningsserie i Slagrutan.
Innehållsförteckning och mer om
boken har Du i förra numret av
Slagrutan.

Det finns fler öar i Vänern.
Lurö är en ö i mellersta Vänern och
ingår i Lurö skärgård.
Vänerns skärgård är Europas
största insjöskärgård, och Lurö
ligger på gränsen mellan Dalbosjön i väster och Värmlandssjön i
öster med åtta mil till Vänersborg
och lite längre till Kristinehamn.
Från Värmlandsnäs finns dagliga
båtförbindelser men ingen reguljär
trafik från Västergötland. Ön hör
till Eskilsäters församling i Säffle
kommun
Ön har varit bebodd sedan järnåldern, och odling har ägt rum fram
till mitten av 1950-talet. 1989
gjordes arkeologiska utgrävningar
som visade att ruinen på ön var
från 1100-talet och var resterna av
en romansk absidkyrka. Munkar på
pilgrimsfärd till Trondheim rastade
på Lurö. Dessutom, tror arkeologer
och kyrkohistoriker, att där också
funnits ett kloster.[1] Av ett tidigare tegelbruk finns bara lämningar
kvar.
Ön är till stor del privatägd av tre
släkter; en bofast familj finns kvar
året om

Som smålänning håller jag hårt i
pengarna men vet också när det
är dags att betala räkningar, som
kassör är det min uppgift att sköta
föreningens finanser. Min mediala
bana sträcker sig 8 år tillbaka, jag
kan ingenting och suger åt mig
allt jag tar in med min sju sinnen.
Nu tag vi nya tag för en framtid
med ljus, kärlek och gemenskap
genom universums alla solar.
Er nyvalda kassör som bor i Motala.
Anders Davidsson

Redaktören tar sig ton
Redaktören tar sig ton, men inte
så högljutt. Det två senaste numren av Slagrutan har ju haft annan redaktör men nu är jag åter i
Slagrutan.
Som redaktör samlar jag, redigerar och sänder till tryck det som
Du som medlem sänder mig. Jag
försöker i varje nummer ha något
för nybörjare och något som jag
kanske inte själv begriper. Något
knyckt någonstans ifrån. Eller
oknyckt med tillstånd. Något
långt och en del kort. Kanske
också några kort.
Material till
Redaktionen, Hästekasvägen 9.
451 96 Uddevalla eller
redaktor@slagruta.org
Vem är då jag? Agne Olausson,
77 år. SSF medlem sedan 2001.
Intresserad men kanske inte så
känslig. Har huvudsakligen varit
statsanställd men också egen företagare och mångsysslare. Informerar och utbildar gärna.
Bor i Lysekil och Bokenäs.
Jag tillönskar Dig en skön sommar.
Agne
Din redaktör

Hej Agne!
Så bra att du är vår nye redaktör.
Alla måste vi vara överens om att
den uppgiften är viktig. För tyvärr
beskrivs våra bredare sanningar
sällan eller aldrig i vanlighetens
massmediala värld. Som pedagog
och demokrat blir jag extra glad
över din tydliga önskan om en
dialog. Härtill finns även oron inför
ett sviktande medlemsantal. Dina
propåer är alltså angelägna.

samtalen nära nog undantagslöst
landat i ett ömsesidigt berättande
om det ogripbara.
Utifrån alla dessa ord ser jag
framför mig följande innehåll och
förändringar i Slagrutan:
Att varje ny tidning har ett tema,
exempelvis gyllene snittet
Inom ramen för temat finns
en nybörjaravdelning och en
fortsättningskurs
En kåserande text knyter lämpligen
an till temat
Härutöver finns följetongen. Exempelvis Hamiltonparets påbörjade
Jordpuls-berättelse
Mindre av styrelseinformation, innehållsförteckning, ekonomi, böcker till salu, andra slagruteföreningar,
månkalendern, etc. (Detta hamnar
lämpligen på hemsidan.)
/Lars Josefsson

(Det kom en fundering men jag
minns inte från vem. Red)

Måste bara fundera en stund

tänkte jag när jag vankade fram och
tillbaka i lägenheten högt för mig
själv. Är jag energikänslig vad är
energi eller vad händer….. kände
mig inget vidare alls till sinne och
Vi slagrutemänniskor vill förstå
kropp.Plötsligt kommer ett sms
och förhoppningsvis även berätta
om det underfyllda. Länge nog har från Patrik Hartmanlinjen är nu
över en meter bred
en naturvetenskaplig fyrkantighet
…. Funderar igen vad finns det för
varit totalt dominerande. Detta
något i dem som gör mig så ur ursagt samtidigt som vår svenska
lisken och matt. Vi diskuterar och
verklighet kan beskrivas på ett
väsensskilt annat sätt: två miljoner kommer så småningom fram till att
av oss tror på en gud och hela fem hartman linjerna verkar ta upp enmiljoner bejakar förekomsten av en ergierna som finns på jorden. Curry
linjerna är i princip oförändrade.
andlig kraft. Så egentligen borde
Slagrutan slitas ur våra händer. Hur Har de inte med jordensmående att
kommer det sig då att vår medlem- göra ??? Vi fortsätter vår diskussion
och kommer fram till att det har
skrets räknas i ynka hundratal?
varit jordbävning i Japan och Ecuador under dessa dagar. På tisdag
Jag tror på den tydliga och ärliga
nästa vecka vaknar jag upp med en
dialogen. Att vi inte smyger med
underbar känsla i kroppen och känvåra upplevelser och erfarenheter.
ner mig alldeles lyrisk utan minsta
Att vi bokstavligt talat torgför
andledning, efter samtal med Parik
livets andra dimensioner – alltså
och Anna med samma intresse så
vill och vågar ställa oss på torgen!
visar det sig att hartman har gått
Att vi håller kvantfysiken i vacker
tillbaka till sin ursprungsbredd
hand, samtidigt som vi berättar
och energierna är åter normala Är
om det som kittlar våra sinnen
Hartman linjen jordbunden ??Äe
utan att (ännu) kunna förklaras av
curry från universum och dessa
matematiska frekvenser.
leylinjer Varför kan vi inte skapa
dessa längre??
Jag har förmånen att möta ”alla
sorters” medmänniskor. Mycket
ofta hamnar vi i samtal om det
underliga. Jag kan inte dra mig till
minnes att jag någonsin har hånats
för min öppenhet. Tvärtom har
SLAGRUTAN 2016 - 2
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Mera från månförmörkelsen

Styrka på pelare med spröt mot tid

Styrka centrum på pelare

50
40
30

Pelare styrka

20
10
0
0.00 5.00 10.0015.0020.00 25.0030.00 35.00
Tid sen kl 18:15 (timmar)

Radie (meter)

Radie på ytterring pelare med spröt mot tid
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.00

Pelare radie

10.00

20.00

30.00

40.00

Tid sen kl 18:15 (timmar)

Månförmörkelse är precis som
solförmörkelse ett sällsynt
fenomen, och det kommer ta
ett tag efter månförmörkelsen
28 september innan vi kan se en
delvis eller total månförmörkelse
igen.
7 augusti 2017 – delvis månförmörkelse
31 januari 2018 – total månförmörkelse
27 juli 2018 – total månförmörkelse
21 januari 2019 – total månförmörkelse

Bernth Lindfors skriver om supermånen och månförmörkelsen:
Hej ! Har kollat i tre dagar nu och noterar att kraftlinjerna ökar i
bredd. Såväl Hartman som Curry. Liknar solförmörkelse. Kommer
linjerna att gå in i varandra och upplevas som borta ?
27/9 kl 09,01 Nu kl 09:00 är linjernas bredd drygt 5 meter
27/9 kl 19,13 Hej ! Nu kl 19:00 flyter energilinjerna in i varandra och
kan uppfattas som att de inte finns. Ställer man frågan om linjens
ursprungliga centrum så finns den där på samma ställe som förr. ??
Frågan måste nog ställas: Currylinjens centrum nu, centrum för 12
timmar sedan eller centrum för 24 tim sedan osv. Hur påverkas t.ex.
sömnen av linjernas förändringar på bredden? Detta verkar lika för
såväl positiv som negativ curry. Energin verkar öka från centrum och
utåt.
28/9 Kl 02:02. Curry-linjen kan ej detekteras, Hartman, bredd som
förr. “Vanlig” fullmåne bland molnen. Temp 8,9 grader.
Kl 03:00 Currylinjens bredd ej mätbar. Riktning växlar 180 grader var
30:e sekund. Hartman som vanligt Temp 8,2 grader.
Kl 03:56 Liten månskära i månens nedre kant synbar mellan molnen.
Inga noterbara energiförändringar. Temp 8.0 grader.
Kl 04:25 Molnbanken skymmer emellanåt igen, jordskuggan krymper.
Inga uppenbara förändringar av energierna Temp 7.6 grader.
God natt !
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LÄR DIG KÄNNA AURAN
Utdrag ur Jordstrålningscentrums
kurs: Auran och chakrorna
När du ska känna auran så börja
med att mentalt ställa in dig på det
du ska göra:
Jag ska nu känna auran! INTENTION!
Lär dig först lite om vad en aura
är, hur den kan se ut osv. för det
underlättar naturligtvis om man
vet vad man söker.
Gnugga gärna händerna lite mot
varandra.
Säg till dig själv:
Jag ökar känsligheten i händerna,
för att lättare känna energierna i
auran.
Är du ensam:
För dina handflator nära varandra.
Nuddar de varandra känner du
fysiskt den andra handen.
Öka sakta avståndet mellan händerna någon centimeter.
När händerna nu är nära utan fysisk kontakt kan du känna värmen.
Öka avståndet ytterligare tills du
inget känner. Då går du sakta lite
närmare med händerna tills du
känner ”något”, varmt, kallt, svagt
stickande osv.
En del känner lättare då de sakta
och med SMÅ rörelser ”gungar”
händerna in och ut, eftersom det
är lättast att känna auran just vid
gränsen mellan olika auror.
För att kolla att det inte känns
något i händerna bara därför att du
hållit dem för länge i jobbig ställnÄR DU FULLÄRD? Vi andra kan
fundera på: Skall vi ha några kurser/
utbildningar förutom på konventet?
Nybörjare. Vatten. Healing. PSI.
Fördjupning. Fornminnen. Nya
energierna. Hjälpmedel. AGS. Vi
provade tidigare med helgkurser
till lågt pris.
Intresset var inte så stort så de flesta
fick ställas in. Resorna kostar ju en
hel del. Kanske vi kan göra kurser
lokalt. Det är bättre att en lärare reser än många deltagare. Anmäl Ditt
utbildnings/informationsintresse
till sekreteraren. Blir det 7-8 st i en
region så gör vi träffen där.

ing, så vrid den ena handflatan lite
så att den är riktad ut i luften, då
ska ”aura-känseln” försvinna.
Har du någon person att testa på?
Stå mitt emot varandra. Lägg
dina händer lätt mot den andra
personens kinder. Då ska du och
personen känna värme och direktkontakten.
Dra sakta bort händerna någon
centimeter så du inte har fysiskt
kontakt men så du känner värmen.
Fortsätt sedan att dra bort händerna ytterligare. För då och då tillbaka dem närmare kinden i en lätt
gungande rörelse så du kan känna
det motstånd som auran ger.
Det är också spännande för den
du testar på, att blunda och själv
försöka känna var du har dina
händer, om de rör sig till eller från
personen osv.
Andra tips:
Det är lättare att koncentrera sig på
ovana svaga signaler, som auran är
i början, om du stänger ute andra
störande intryck, t. ex. blunda och
lyssna inte på alla ljud som hörs.
FOKUSERING!
Du kan öka din känslighet genom
att programmera dig att du gör det:
Blunda, ta några djupa andetag
och koncentrera dig och tro på dig
själv när du säger eller tänker tyst:
”Nu ska jag öka min känslighet 10
gånger”.
Kroppen är det i särklass känsli-

gaste instrumentet så möjligheterna
är oanat stora.
Den som ev. sätter några begränsningar är du själv. Ett faktum som
kan vara tänkvärt ibland.
Det finns många olika auror
runt människan och andra saker.
Fortsätt med att försöka känna hur
olika auraskikt kan kännas.
Prova hur det känns på olika ställen på kroppen. Är det kallare eller
varmare eller bara ”annorlunda” på
något ställe?
Om någon har en skada eller bara
ont någonstans, så passa på att
fråga om du får känna där i auran
med din hand. Det kan bli där du
märker att det känns annorlunda i
auran.
Det behöver dock inte alltid kännas
så mycket i auran för att det gör
ont.
Kom ihåg att det är otroligt små
subtila saker du letar efter att känna, så förvänta dig inte att känna en
ballongvägg eller en kalldusch, utan
något Mycket svagt, knappt kännbart, knappt ens trovärdigt första
gången.
När du testat och övat några gånger
så känner du snart mer och enklare.
Vissa saker/människor har starkare
aura än andra. Prova på olika.
De flesta klarar av att hitta aurakänslan själv om de bara är lite
envisa. Med vägledning kan ALLA
lära sig känna auran, de flesta
mycket snabbt.
Fråga gärna någon annan kunnig
om hjälp så går det fortare.
Har du hört det förut: Övning ger
färdighet!

Höstträffar

Vi funderar. du bestämmer.
Västkusten, Hönö-Öckerö. 17-18 sept. Hälsopendling. Healing.
Östergötland
Blekinge
Kommer att presentera under hand i aktivitetskalendern på
www.slagruta.org
Vi sänder inte inbjudan till alla medlemmar men vill Du ha närmare information. Mejla info@slagruta.org eller ring
Anita 0321-144 25
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Stenarna på bergen
Förord.
Kände folket under bronsåldern
till att det fanns koppar och tenn
i landet? Eller har det nordiska
bronsåldersfolket enbart hämtat
sina metaller och förnödenheter
från medelhavsområdet och mellaneuropa?
Historikerna påstår att vi under
hela vår ettusentrehundraåriga
bronsålder tillverkade bronsföremål
av enbart importerad brons. Alla
bronsåldersföremål som hittats
här i Norden anses tillverkade av
importerade metaller. Bytta mot
bärnsten, sägs det.
Kanske var det så, men det vore
enklare att anta, att den Nordiska
kulturen stod i en egen ekonomisk
växelverkan genom produktion
och förädling av inhemska råvaror.
Alltså en egen hemmaproduktion
av koppar och brons.
Det finns inga historiska belägg för
att Norden haft en kopparstenålder
eller att Nordens bronsåldersfolk
hämtade vare sig koppar eller legeringsmaterial i sitt eget område. I
minst ett årtusende hade kunskapen om bronstillverkning funnits i
Sydeuropa, innan kunskapsspridningen har gått upp genom Europa
till Norden. Men när kunskapen att
tillverka koppar och legera den till
brons väl borde ha nått oss, hade
kunskapen precis försvunnit, anser
känd forskning. Jag har svårt att
förstå logiken i detta resonemang.

Även om forskningen i dag inte
kan bevisa något annat tycker jag
det är mer sannolikt att tro på andra, framtida forskningsresultat.
Att märkliga uppriggade stenar
ligger på linje och i leder, som visar
vägen till våra koppargruvor, väcker
andra tankar och frågor. Har stenarna någonting med bronsålderskulturen att göra? Om de inte har det,
vad är det då fråga om?
Ingen människa kan flytta dessa,
många gånger kolossalt stora stenblock, så bara av den anledningen
anser geologerna att stenarnas
belägenhet är inlandsisens verk.
Har inlandsisen lagt blocken uppe
på bergen och dessutom lyckats
lägga småstenar under blocken?
Har inlandsisen dessutom lyckats
lägga stenarna på linjer som leder
till koppargruvor och gravrösen?
Om det nu skulle ligga mänsklig
tanke och handling bakom dessa
märkliga och uppriggade stenar,
varför har man då skapat dessa
monument? Vad har den enskilda
stenen för budskap? Och vad har
linjerna eller lederna, som stenarna finns i, för syfte? Hur har
det varit möjligt att dra upp raka
linjer över avstånd på 10-tals mil
och ännu mer? Hålen i bergen, är
de naturliga företeelser? De stora
stenhögarna och rösena som finns
längs lederna och liknar gravrösen
från bronsåldern, är de inlandsisens
verk?

En ovanlig bok som inte är en bok
utan en CD.
Stefan Agorelius, som presenterades i förra numret av Slagrutan,
har fortsatt sitt omfattande arbete
med sten.
I denna CD finner Du stenar i
massor. Berättelser. Informationer.
Funderingar.
Stefan Agorelius skriver: Jag har
länge känt till en del märkliga
stenar utanför det område som jag
behandlade i boken ’De Gåtfulla
Stenarna i Saxhyttan, linjer till
det förgångna’, till exempel Trollberget och Kyrkan i Rockesholm
samt Skallbergskôrka i Gåsborn.
Eller Stora sten vid sjön Kvien,
även kallad Skönheten, som Bernt
Gustavsson i Nordmark pekat ut.
Skönheten är G-märkt på kartan,
så det är inte svårt att hitta den.
linjens förlängning. norra förlängningen.. - - - - - - - - - - - - - Nordenleden börjar på Blå Jungfrun i Kalmarsund och går till
Trondheim. Den innehåller block
men även rösen och gruvor. Totalt
antal objekt är 75.

Slut på utdrag ur Stenarna på
bergen

http://stenarna.com/
www.facebook.com/Stenarna
Skivan är något för Dig som gillar stenar.
Över Sverige redovisas fyra
nästan knivskarpa linjer/leder
längs vilka det ligger i första
hand märkliga stenblock men
även andra intressanta platser.
Blocken ligger till skillnad från
de flesta andra flyttblock fritt på
berggrunden.
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Hur staplar naturen stenar?
Runt omkring i världen kan man
se stora stenar, som ligger ovanpå
andra stenar eller klippformationer. Hur har stenarna kommit dit?
Från: Illustrerad Vetenskap nr. 18,
2007

Man kan mycket väl undra när
man ser högar av gigantiska stenar
ligga i ett i övrigt platt landskap,
men naturen har faktiskt många
sätt att skapa och flytta runt på
stenar. Vattnet i floder, sjöar och
hav kan skjuta runt på mindre
stenar, och tills för 10000 år sedan
flyttade istidernas glaciärer runt

Naturen är en mästare på att inte
skapa kopior. Snarlika snöflingor
är alla unika, det finns inte två
björklöv som är exakt likadana.
Alla människors fingeravtryck är
olika alla andra människors.
Alla stenar är unika. Ingen sten
är identiskt lika någon annan sten. Stenarna på bergen
har dock sina likheter, liksom
björklöven på
träden, eller snöflingorna och
fingeravtrycken. Vi skulle kunna
säga att stenarna på bergen är
av samma typ eller art; iögonfallande, återkommande och
igenkännbara.
Detta är ett märkligt förhållande
av likhet. Det är också märkligt
att de låter sig samordnas i leder
och geometriska mönster. Är
detta naturens slump, eller vad
då?
Och människor; finns två identiska? Lika, ja men identiska?

För några hundra år sedan kom
en engelsk sjöman hem och
berättade om djur som hoppade
på två ben och ungen i en pung
på magen. Professorerna på ett
engelskt universitet fattade då det
vetenskapliga beslutet att sådana
djur inte finns. Kängururerna är
idag Australiens nationalsymbol

på Nordeuropas stenar. Isen kunde
flytta stenar på upp till tusen ton
många kilometer, och isen kunde
också lyfta stenarna uppåt. Inte alla
stenar har dock flyttats. När väder
och vind bryter ned bergen blir de
till lera, sand och sten i alla storlekar. Lera, sand och mindre stenar
förs bort av vatten och is, medan de
stora stenarna blir liggande. Efterhand som bergen slits ned och
dalarna fylls med sand och grus,
förvandlas landskapet från branta
berg och dalar till en platt slätt med
spridda högar av sten, som helt
enkelt är resterna av det nedslitna
berget. De nedersta gigantiska stenarna är i verkligheten den fastsittande toppen av det berg, som nu
är begravt under sin egen sand.

JORDSTRÅLNING FINNS
INTE
Franska vetenskapsakademien
beslöt 1702 att jordstrålning inte
finns och fördömde därmed slagrutan. Kunnande har varit oförändrat
i 300 år. Många som förfäktade annat kallades häxor och eldades upp.
I Sverige har femton läkare på
uppdrag av socialstyrelsen beslutat
att magnetfältssjuka inte finns och
att eventuella besvär har psykiska
orsaker (jan 1995). (Socialstyrelsen
sanerade ett par år tidigare sina lokaler mot skadliga magnetfält (trots
att de inte finns)).
Det tog medicinprofessorerna på
1800talet 35 år att acceptera att
tvätta händerna mellan behandlingarna och operationerna. Dom hade
bestämt att Semmelweiss bakterier
inte finns. Det fanns ju en risk att
de tvättade sig i onödan.

Bina är viktiga

Såvitt är känt så påverkas bina av
den placering de har i förhållanden
till jordenergierna. Samhällena är
starkare och honungsskörden blir
större om man placerar dem med
hänsyn till jordenergierna. Jag har
funnit en artikel av Britt-Marie
och Staffan Tegebäck som visar att
samhällen som står i ett currykryss
har gett upp till 45 % större skörd
än de som stått emellan linjerna.
Detta försök gällde 13 samhällen
så det är för lite att dra slutsatser av
menär en bra indikation. Samhällena bör ställas så att en och helst
två currylinjer går in i flustret. Bina
framför allt, men även biodlaren,
blir lyckligare om kuporna står på
rätt plats.

På universiteten studeras inte
jordstrålning. Jorden är ju kall
eftersom vi kan stå på den. Det
är lättare att förklara alla världens
rutgängare som lite knäppa. Men
i ärlighetens namn så måste
kontateras att det finns många
vetenskapsmän som tror både på
jordenergier och på Gud men det
är inte bra för karriären att låtsas
om.
HAR DU MIGRÄN?
Kolla energierna på din sovplats
och kanske arbetsplats och andra
platser där du sitter eller ligger
mycket. En currylinje eller en
vattenåder kan göra att platsen
inte är bra för dig.
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3. Olika redskap
Eftersom det är människan som är
själva instrumentet, borde ju själva
slagrutan kunna ersättas med något
annat som fungerar som visare.
Istället för den traditionella slagrutan finns numera också en handfull
olika andra redskap, eller “visare”.
De vanligaste visas här nedan.
3.1 Pekare
Det vanligaste redskapet i dag är
antagligen två L-formade metalltrådar, som hålles i kortändarna i
varsin hand. Dessa kallas pekare
eller vinkelpinnar. När slagrutepersonen passerar ett jordstrålningsfält
går pekarna antingen ihop eller
isär. Detta då en liten förändring
av handens läge gör att pekarna lätt
kommer i rörelse.

3.4 Högre känslighet
En del personer föds med en
mycket högre känslighet för jordstrålning än genomsnittet. Dessa
personer behöver inget redskap
för att detektera jordstrålningen,
utan får kroppsliga effekter när de
passerar över t.ex. en vattenåder.
Det kan börja sticka i händerna,
armarna kan börja darra eller personen kan känna en krampliknade
känsla i armar och ben.
Ovanstående är klippt ir kompendiet “Slagruta och jordstrålning”
I kommande nummer av Slagrutan
kommer tips på “Gör Dina egna
redskap”.

3.2 Slagruta
Den traditionella träklykan har
ofta ersatts med en av plast- eller
metalltråd som böjts på mitten och
fixerats med hjälp av tråd eller dylikt. Plastklykan hålles sedan som
en traditionell slagrutan.
Fördelen med dessa är att de inte
mister sin spänst och att materialet
är lättare att få tag på. Det viktiga
är att materialet är spänstigt och
inte går av när det böjs. Använder man sig av en grenklyka som
slagruta är träslagen sälg, rönn, pil
och hassel passande, tack vare sin
spänstighet.
3.3 Pendel
Pendeln är ett annat redskap. Denna hålls i fingrarna och börjar, med
hjälp av små rörelser i fingrarna,
pendla och rotera då man kommer
i ett jordstrålningsfält uppkommet
av t.ex. en vattenåder.
Alla dessa redskap kallas dock ofta
för slagruta, trots att det egentligen
är den traditionella grenklykan
som är den “riktiga” slagrutan.
Gemensamt för dem alla är att de
hålls så att endast en liten påverkan
får dem ur sitt jämviktsläge, d.v.s.
de “slår”.
Varför vissa utslag fås uppåt och
andra nedåt finns idag inget klart
svar på.
Ett samband mellan de tre
ovanstående redskapen finns dock.
Ett utslag uppåt med slagrutan
motsvarar att pekarna går utåt och
pendeln rör sig medurs.
12
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När och var?

En medlem skrev:

Jag personligen ser gärna en
förankring i det mera jordnära,
för att det ger mig den bekräftelse jag vill ha när jag lyssnar
på intuitionen. Om man vill läsa
om andlighet, så är det väl fritt
fram att skriva något till Slagrutan osv. Uppskattar din hållning med att det är upp till oss
medlemmar att bidra och forma
hur tidningen blir. Det är ju
alltid lättare att luta sig tillbaka
och tala om för andra vad de ska
göra.
Lycka till med nästa nummer
och ber om att datorerna ska
sköta sig utan problem

VAD ÄR DET SOM HÄNDER I VÅRA HJÄRTAN?
Klimatistidsvarning och fråga!
Av Yxna Fridman
Vi alla känner av förändringar i
klimatet. Nu denna vintern har
många känt av extrem trötthet och
att vi ej känner oss utvilade trots en
god natts sömn. Är det så att vårt
väsen är aktiv i någon/några andra
dimensioner och att det stör vår här
och nu-dimensions mående?
Vi som är slagrutehen, (ha, ha, slagruteman och slagrutekvinna skall
det vara), ja vi är extra känsliga.
De flesta av oss skulle väl egentligen kallas för kloka gummor eller
gubbar, druider, helbrägdagörare,
blodstämmare, healare mm. Men
vad vi heter är inte viktigt utan den
kunskap vi har och att vi för den
vidare. För varje energihöjning vi
får i våra kroppar desto känsligare blir vi. Vi avstår från att bära
metaller m.m. bara för att undvika
det som stör våra känsliga energifält. Vi ändrar färgerna på auran
och de kläder vi bär, för att vi vill
ha energiresonans med den utvecklingsnivå vi befinner oss i. Alltid
i par dvs kompletteringsfärger.
Alla minns väl Plus och Minus
Bertil Pettersson från Råå som
bar vinröda kläder, precis som de
buddhistiska munkarna från Tibet.
Kompletteringsfärgen är olivgrönt.
Vilket betyder att de ligger i den
tidigare högsta mänskliga nivån
på inre utveckling innan vi uppnår

ayni, samandi eller det eviga ljuset.
Men det kommer nya nivåer. Ett
exempel är spindelvävsfärg dvs grå
nyans, vilket vi haft nu i höst och
som betyder förpuppningen före vi
lär oss flyga. Sedan finns celestial
blå. Det handlar om att vi uppnår
universums princip, att allt återgår
till sitt ursprung, sitt hem där eld
och vatten smälter samman till ett
för att uppnå balans. Som när himmel och hav möts där solens ljus
lyser på i ett rent hav.
Dalailama sa i sitt tal i Göteborg
att de som avled i tsunamin hade
dåligt karma. Han fick sedan en
kritikstorm och fick göra avbön.
Men vad han menade var att de
som överraskades av synintrycket
av själva tsunamivågen hade inte
kopplat in sitt väsen på naturen. Vi
som gjorde det fick varning cirka
två veckor innan. Vi sände rapporter runt om i landet till våra
slagrutevänner. Vissa gjorde avläsningar på den förändrade energin
och vissa fick in värden för akut
varning för jordbävning på sina
H3-antenner.
ALLT VI BEHÖVER ÄR BARA
ATT KOPPLA IN OSS PÅ
NÄTET!!!!!
Det kosmiska nätverk som finns
i oss och utanför oss. Vi kan kalla

det akupunktursystemets meridianer, nadis, chacras, prahna, kristusenergi, sydamerikanska band o.s.v.
Samma linjer som ligger på Jorden
och i Solen.
Nu till vår fråga. Vi vet att jordens
elektromagnetiska kraftfält minskar. Schumanns resonans är den
lägsta vi någonsin haft. Jordens
naturliga hjärtrytm, OM ligger på
7,83HZ, men ligger nu på 16,5.
Vi får perioder med kraftigt ökad
belastning på alla levande organismer. Vi vet att nord och sydpolsmagnetismen är under förändring för att skapa ett långsamt
poolskifte. Så som därute så här
inne. Våra hjärtan o kroppar har
två olika pulsar. En som genereras
från hjärtat dvs pulsen. Men själen
har även den en egen frekvens
som sköts av akupunktursystemets
nätverk. Där dess centrum ligger i
Dan Qien dvs lite till vänster under
naveln. Målet för oss blir då att
försöka uppnå balans mellan dessa
två rytmer. I kaosekvationernas tid
skall vi försöka få livets blomma
”life of flower” sammansmälta med
Metatrons cub. Vad har vår tidsaxel
med detta att göra? Anden i luften,
får jag som ledtråd. Cykler fungerar
oftast på samma sätt som ett ut och
ett in-andetag.
Så aktivera er nu gubbar o gummor, pojkar och flickor. Låt oss höja
nivån och använda vår kunskap till
det den är avsedd för. Nämligen att
rädda Jorden! OM

Klangstenen i Assletorp
Assletorp ligger på Orust. Den klongande klangstenen
presenteras i nästa nr av Slagrutan.

andra ord

Så säger jag till Er efter mina forskningar om
atomerna följande:
Det finns ingen materia i sig!
All materia uppstår och existerar endast genom
en kraft som sätter atomdelarna i rörelse så
att det bildas och sammanhålls till det minsta
solsystemet.
Materia i sig existerar inte.
Det finns bara den livgivande, osynliga, odödliga
Anden som ursprung av materien ………., som
jag inte är rädd för att kalla Gud.
Atomet öppnar porten till den förlorade eller
glömda andens värld för mänskligheten.
Max Planck
1858 - 1947

Innan dess:
Har Du klangsten i Dina trakter? Skicka ett kort och lite
närmare uppgifter så samla vi alla klangstenar i samma
Slagrutan.
Jag har klangat på en klangsten på Gotland men jag
minns inte var. Vet Du?
			

redaktor@slagruta.org

Månförmörkelse är precis som solförmörkelse
ett sällsynt fenomen, och det kommer ta ett
tag efter månförmörkelsen 28 september
innan vi kan se en delvis eller total månförmörkelse igen.
7 augusti 2017 – delvis månförmörkelse
31 januari 2018 – total månförmörkelse
27 juli 2018 – total månförmörkelse
21 januari 2019 – total månförmörkelse
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benkerenergierna
”Frekvensernas dans”
Benkerlinjens rutmönster
Benkerrutan bildar ett chackrutemönster, där en ruta är positiv är sidorutorna negativa. Efter ca 45 min, mer
eller mindre beroende på vilken tid på
dygnet, skiftar rutorna polaritet. Det är
Ytterlinjerna som byter polaritet, mittlinjen är neutral.
”Parketten” diagonalt rutnät
Parketten består av enkla linjer, 45
grader lutning, där varannan linje är
Curry AGS66 och varannan Odin
AGS70
Alla linjer i en riktning är positiva (+)ca
16 min, neutrala ca 4 min, negativa (-)
16 min och neutrala 4 min. Hela cyklusen ca 40 min. Linjerna vinkelrätt emot
har motsatt polaritet och är neutrala
samtidigt med de andra.

Paul skriver om benkerenergierna

Stjärnmönstret 2 olika rutnät
Ytterlinjerna i trippellinjen har samma
polaritet och mittlinjen motsatt. De är
pos/neg i ca 40 sek, blir därefter neutrala i ca 20 sek. Därefter skiftar de
normalt polaritet. Syklustid ca 2 minuter. Trippellinjerna går från ett hörn
i Benkerrutan till hörn i motsatt sida i
nästa rutor.
Torlinjens rutnät
Torlinjen AGS60, som delar Benkerrutan i 16 delar och ingår i yttre linjerna
i Benkerväggen, byter polaritet ca var
sjätte sekund. Rutnätet är tredimensionellt, då det också finns horisontella
Torlinjer.
Jordpuls
Jordpuls AGS42 är en triangelformad fristående linje där sidorna är
positiv, negativ och neutral. Efter ca 30
sekunder byter de till ny polaritet. Det
gör en syklustid på ca 90 sekunder.
Paul Holmberg

Hur ställer sig slagruteanvändare till TV-programmet “Det
okända”. Kan slagrute- eller
pendelanvändare känna motsvarande som TVs medier
känner ?
Bernth
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Arne Groth kallade det för frekvensernas dans. Det är
mer dans än han anade, då han endast brukade slagruta.
Frekvenserna byter polaritet och blir tidvis neutrala.
Torlinjen vet vi från förut att den byter polaritet, men vem
har sagt att Currylinjen och Odinlinjen tar en “paus” på 4
minuter i en cyklus på 20 minuter.
Skulle gärna få dessa resultat bekräftade.
Hilsen,Pål

Avgående styrelsen
avtackades för det utförda

arbetet. Här får Anna en avskedkram efter sin drivande och
mycket aktiva tid som ordförande
i Slagrutaförbundet. Först blev det
blomma och sedan kram.
Nya ordföranden Anne Marie
”Ami” Carlsson avvaktar och väntar på att få ta tag i det ansvarsfulla arbetet som ordförande.
foto: Anders Davidsson

Slå vakt om Din hälsa, hälsopendling
För femtio år sedan gick slagrutefolk och sökte ny brunnsplats med
slagruta. Då var det viktigt att hitta
dugligt vatten för folk och fä. Idag
då vattenledningar går till nästan
alla hus har istället fokuseringen kommit att ligga på hur man
pendlar fram en hälsosam tillvaro.
För mig har detta blivit en ny och
fascinerande sida av slagrutegång,
bokstavligen över folks levande
kroppar.

av personfältet flyttade jag över
pendeln till huvudets kronchakra
och gick sedan igenom mittlinjens
alla sju chakrapunkter samt slutligen gjorde en koll på slitna leder.
Man eller kvinna, pojke eller flicka
fås fram genom att iaktta pendelns
rörelseriktning, medsols för damer
och motsols för herrar. Nerslitna
leder ger medsolsutslag och inflammation motsols pendelrörelse.
Vid vanligt utslag slår pendeln i
biofältets riktning upp och ner
längs kroppen eller extremiteten.

Hälsopendelns
tillkomst

Turistkrämpor vid
Stundars

Jag hade för ett tiotal år sedan
börjat förbereda mig för rollen som
slagruteman på ett större utemuseum, Stundars hantverkarmuseum
söder om Vasa. Tanken var att de
ville jag skulle underhålla turister
med slagruta och pendel och låta
dem erfara hur hantverket går till
och berätta om traditionen från
förriga tidens Finland. Jag behövde
en pendel som undersökningsredskap för detta ändamål. Samma
sommar hittade jag en gammal
bok på Vörå kommunbibliotek,
där Herbert Trumpf visade en god
hälsopendel av trä. Den skulle vara
6,5 cm lång och ha en spets nertill med fyra sidor och ett flexibelt
snöre upptill. Jag gjorde mig en
prototyp enligt fotot och märkte att
rönn var mycket lämpligt trädslag
för detta ändamål. Vikten på pendeln blev ca. 16 gram. Ett särdrag
var den tvärlagda pinnen i trådens
övre ände för tumme, pekfinger och
långfinger. Allt enligt Trumpf. Nu
följde en hektisk träningsperiod!

Ganska snart spridde sig ryktet om
att en ny slagruteman undersökte
mänskor gratis på museiängen bakom smedjan. Det formade sig en
lång kö till behandlingsbänken och
de väntande tittade noga på vad
pendeln svängde på hos den liggande patienten. I huvudet var det
ingen som var sjuk (till all lycka),
däremot hittades några med dåligt
hjärta eller med redan inplanterad
pacemaker. Jag lät ingen patient
berätta före behandlingen var de
hade fel. Det var roligare att leta
upp felen själv och sedan få bekräftelsen efteråt.

Slå vakt om din hälsa!

Bystråket som drog förbi mitt
födelsehem i Rejpelt by blev farligt att trafikera den sommaren.
Om jag råkade vara ute på gårdstunet så kallade jag alla förbipasserande såväl gående, cyklande
som hundmotionerande att vika
in och lägga sig på gårdssoffan för att bli hälsopendlade. Till
min förvåning var det ingen som
vägrade. Således kunde jag den
sommaren börja min bana vid
museets hantverkardagar med rätt
gott förtroende. Jag hade då redan
undersökt gubbar och gummor
med träpendeln eftersom halva
byns befolkning beredvilligt hade
ställt upp som “patienter”. Till en
början lägges patienten på rygg
och pendeln fick först sväva över
högsta punkten dvs. mittkroppen.
Sedan jag fått pendeln att känna

Vid ledundersökningarna kom det
ofta att handla om fel i någondera
höften. Om det blivit lagt en höftprotes så gick pendeln motsols på
rostfritt och titan. Järn ger motsolsutslag med pendel, i motsats till
utslaget på ädlare metall som bly,
guld och silver som ger en medsolsrörelse. Det här blev den sommarens hit. Krigsveteranerna blev
förvånade, då de ju hade byxorna
på och ändå visste slagrutemannen
vilken höft som hade konstprotes
och till och med hur långt metallstycket var. Helt oförklarligt!
Nästa ploj blev att avslöja diabetes.
Då man undersöker de inre kroppsorganen kan man se hur det är
med sockernivån. Det finns en liten
chakrapunkt till vänster på magen. Om sockret var i sin ordning
genom rätt insulinmängd hittade
pendeln inte felet. De felaktiga
rådde jag att uppsöka sjukhuslaboratoriet. Att undersöka turister
var en trevlig sysselsättning för
mig. Jag blev allt mer fascinerad
av hälsopendlingen. Museipersonalen började söka sig till bänken
för att få hälsan undersökt och
ryktet fortsatte att gå runt. Fin-

lands television kom ut och gjorde
reportage den andra sommaren. Av
fem timmars filmande klippte de
till en halvtimmes dokumentär. Det
var första gången finsk television
någonsin filmat en slagruteman.
Tittarreaktionen blev över förväntan! Telefonen översvämmades
med ringbud, jag fick personliga
brev, paket med saker som avlidna
slagrutemän hade nyttjat och nu
skickades de till mig av änkan...
Ivriga slagrutemän tog kontakt
och bjöd in mig till sitt hem, där
frun satte på kaffepannan medan
maken och jag gick slagrutegång
över köksgolv och sal för att testa
var det fanns vattenådror under
golvet. En del nya tips om tekniker
och jordstrålningsfenomen fick jag
under dessa besök som ofta drog
ut till flera timmar långa sessioner.
Om finnar räknas vara tystlåtna så
gäller det nog inte slagrutemän.
Bakom arbetsbordet på
mässor
Den finska slagruteföreningen
beslöt för några år sedan att börja
delta regelbundet i “Andens och
kunskapens mässa”, som ordnas
varje höst i Helsingfors (Hengen
ja tiedon messut). Jag blev inviterad att delta och presentera vår
verksamhet. Där fanns också i
bottenvåningen under trappan ett
helt rum med kiropraktiker av den
gamla finska eller karelska skolan.
Jag uppsökte dem för att få min
högra axel omskött och berättade
om hälsopendlingen jag utförde i
tredje våningen ovanför deras rum.
Under de två dar mässan pågick
kom tjugo svartklädda kiropraktiker för att se vad vi sysslade med.
Så nu har också vissa av dessa
folkpraktiker tagit upp pendelmetodiken i sitt värv.
Plötsligt en dag stod det en
muskulös, bredaxlad ung man och
ville jag skulle undersöka hans axel,
som krånglade vid gymrörelser då
armen lyftes över huvudet. Något
var fel. Det visade sig inte vara
fel på deltamuskeln i axeln utan
muskeln ovanpå skulderbladet så
jag gav honom några goda råd.
Jag tyckte han såg så bekant ut,
påminde om en viss kortdistanssprinter från finska landslaget.
Senare klarnade saken, det var ju
han! Nästa kändis var en ung rodFortsättning sid 17
SLAGRUTAN 2016 - 2

15

Trevliga trumkvällar

på konventet i Älvkarleby.

Under de fyra konvent som jag har
deltagit i har trumman varit ett
stående inslag. De som har en egen
trumma har kunnat ta den med
sig och de som så har önskat har
tidigare år kunnat tillverka en. Tillsammans har vi skapat kraftfulla
trummstunder, speciellt när vädret
tillåtit oss att vara utomhus.
I år ledde Peter Westergård, Mira
Mård och Tove Barbrorsdotter
Buhe-Stam oss i en trumresa som
avslutning på torsdagskvällen. Det
blev en rytmisk upplevelse från tre
starka trummor. Peter förde oss in i
en underjordisk grotta där var och
en kunde göra sina egna upplevelser.

Låt oss slå ett positivt slag
för vår förening!

Igår genomförde vår förening sitt
årsmöte. Jag vet inte hur detta avlöpte, men djupt inne i mitt hjärta
hoppas och tror jag att det taggiga
lyftes från våra själar, att alla rädslor
försvann och att det kärleksfyllt
andliga tog säte ibland oss.
Tänk om det brev jag fick alldeles före årsmöte hade kommit
på villovägar. Då hade jag inte
behövt veta om de uppenbarade
åsiktskollisionerna. Men när jag
tänker närmre på saken är det
förstås mycket bättre om allt – som
nu – kommer upp till ytan. Om
ni och vi alla vill och vågar skära i
den böld som verkar ha fått fäste
i vår förening. Därför tänkte jag
goda tankar kring er och oss under
gårdagens årsmöte.
Nånstans har jag läst att ett par
miljoner svenskar tror på en värld
bortom den naturvetenskapligt
fyrkantiga. Nog är detta fantastiskt! Visst betyder det här att vår
förening har en viktig uppgift att
fylla. Självklart borde vi därför vara
tusenden som med otyglad förväntan ser fram emot kommande
nummer av Slagrutan. Men då
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På fredagskvällen samlades några
av oss, med eller utan trummor, för
en gemensam trumstund. Vi kom
ordentligt igång, hade trevligt och
började även att rytmiskt dansa.
Kl. 23 kom Anna och sa hon måste
låsa lokalen och att det var skillnad
nu mot när vi tidigare kunnat vara
utomhus.
Det sistnämnda tog vi fasta på
under lördagskvällen och gick över
till Laxön där vi samlades utanför vandrarhemmet. Där störde vi
ingen. Några fler personer följde
med. Lena från Luleå hämtade sin
fiol. Hon spelade folkmusik och vi
andra trummade. Det blev magiskt!
Det gick inte att låta bli att röra sig
till rytmerna. Efter en härlig kväll
vandrade vi sedan nöjda tillbaka till
fastlandet och våra boenden.
Berit Westin

måste vi med samfälld kraft slå ett
slag för det nyfiket sökande – inte
slåss med paragrafer och sekiner
som tillhyggen. Måhända blir det
vår uppgift att själsligt vända åter
till ruta ett för att finna den inspiration som lämnar det fyrkantigt
rutiga.
Jag hoppas och vill tro att så skedde
under gårdagen…
Jag vet intet om det som har timat
i vår förening och vill helst inget
veta. Men jag vill känna tillit. Just
tillit är ett av mina älsklingsord.
Tyvärr naggades min tillit av
det som tydliggjordes i det extra
medlemsutskicket.
Tillit är en palindrom – ordet kan
alltså läsas från båda hållen. Jag vill
nu så gärna tro att ni under gårdagens årsmöte möttes framlänges
och baklänges.
Palindrom är även en bergart. Må
vår framtid bli trygg och handfast
som självaste berggrunden – samtidigt som vi söker våra spännande
svar i den odelade kärlekens eufori…
Lars Josefsson
Lars synpunkter ovan
nådde redaktioonen redan 8/5

Vi här i Östergötland har
träffats några gånger i Lönsås. Där
finns en kyrka från 1100-talet, enligt en sägen ska det ha funnits en
stad runt kyrkan på den tiden som
senare ska ha bränts ner slutet på
1200-talet. Byborna är intresserade
av att kartlägga hur det kan ha sett
ut. De har kontakt med arkeologer
från Linköping och ett företag som
sysslar med markradar så kallad Georadar en aktiv sökteknik.
Samma företag har varit i England
Stonehenge och utfört scanning av
marken i det området. Det kostar
ca 150 000 kr för en veckas arbete,
mycket pengar som byborna får
skaffa fram om de vill fortsätta.
Vi har vid våra möten där hittat en
del gator, torg och hus med hjälp
av slagruta. Vi ställde in oss på ett
speciellt datum (den 1/1 1278) det
visade sig vara viktigt att vi koncentrerade oss på en speciell tidpunkt, då som nu förändras saker o
ting. Byborna har varit intresserade
och entusiastiska av det vi gör.
Skulle området bli scannat med
georadar så är det ett ypperligt
tillfälle att testa våran teknik och
våran förmåga.
I Skänninge som är en gammal
stad finns två klosterområden som
är scannade med georadar. Där
finns det facit på om vi kan med
hjälp av slagruta göra samma sak
som georadar eller vara ett komplement till den tekniken. Vi kommer
nog att planera för ett möte där
någon gång.
Anders Davidsson (kassör)

Hälsopendling. Forts fr sid 15

dardam från världsmästarskapen.
Också hon hade problem med axlarna. Och innan dagen var tillända
stod det en liten ung dam där med
magen i vädret och ville veta om
hon kommer att föda en pojke eller
flicka. Jag hade ingen bänk då jus,t
utan fick “låna” en trave hälsomadrasser vid ett stånd i hörnet för en
stund. För säkerhets skull mätte jag
ungen tre gånger: en flickunge var
det i magen och rätt lugnt temperament tycktes hon ha, för plötsligt
gick det upp för mig att ungen
visste att jag mätte henne! Ett telefonsamtal under vintern bekräftade
att flickungen blivit lyckligt framfödd I Esbo utanför Helsingfors.
Numera har jag tillgång till egen
reikibänk under mässorna och
undersöker dagen lång patienter
under höstens slagrutemässa eller
den senare i början av februari på
Tekniska högskolan i Dipoli. Det
ger litet handpengar att bekosta
tågbiljetterna för resan Vasa –
Helsingfors och någon brist på
hugade patienter är det inte. Vid
dessa mässor finns också inslag
av allehanda “änglamakare” och
“aurakirurger” så varför inte också
en traditionell hälsopendlare i
hantverkarbuketten där. Folk är
intresserade av slagrutetraditionen
och får möjlighet att pröva hur det
känns att gå slagrutegång eller att
bli undersökt på bänk av en hälsopendlare. Varje år får vi några nya
medlemmar, som genast skriver
in sig och många fler tar med sig
broschyrer hem. Snart är det dags
igen för Dipolimässan i början av
februari. Senaste vinter kom jag
att undersöka en filmstjärna, som
också har egen tv-show. Det är inte
bara skröpliga lantisar som lägger
sig på bänken och det ger onekligen en extra krydda åt verksamheten.
Diagnosticering av
läkares patienter

jag inte tidigare träffat på i vimlet bland vanliga museibesökare.
Bredvid bänken satt läkarna med
patientdossiern i famnen medan
patienten låg och analyserades. Det
gick över förväntan tyckte läkarna
efteråt, de hade inte trott att man
kunde komma så långt i diagnosticering med en träbit till pendel.
Men det var tröttsamt för en till
åren kommen hälsopendlare. Trots
avskedskaffet jag fick körde jag på
hemvägen i en fartkontroll med
halvslutna ögon och fick ett rejäl
bötesbelopp och fick lov att med
mössan i hand besöka poliskontoret
innan jag fick behålla förarrättigheterna. Dit for kursavgifterna.
Så pass upp med vigören och vila
före hemresan! Man är ju som aktiv
pensionär inte någon yngling längre och den starka koncentrationen
vid hälsomätning tär en hel del på
krafterna.
Samma sommar blev jag även
bekant med ett par utländska
kirurger som arbetade i Vasa. De
ville grunda en ny hälsostation
i östra Afrika och ville ha mig
med i sitt projekt. Min vana trogen svarade jag jakande. Då jag
kom hem den kvällen googlade
jag fram svaret. Var låg egentligen staden Jijiga i Etiopien, där vi
skulle grunda hälsostationen? Nu
har jag samlat ihop ett par kontainerlass med förnödenheter från
sjukhus och hälsocentraler i Vasa
för att skeppas till Djibouti. Mina
kirurgikompisar är redan på plats i
Etiopien. Tanken var att jag skulle
komma efter senare, så jag fick
beställa ett tjugotal vaccineringar
mot alla sorts epidemier. Jag skulle
ju bo i övervåningen på hälsocentralen och dagtid hälsopendla
patienterna för att sedan sända dem
vidare till läkarna. Någon kunskap
i språket somali har jag inte utan
arbetsspråket skulle vara engelska
och tolkas av lokala sjuksköterskor i
samspråk med patienterna. Jag har
redan träffat etiopiska somalier här
i Vasa och undersökt deras sjukdomar med gott resultat. Till lön har
jag blivit trakterad med mat och
te samt vänskap över gränserna.
Även för dem är min hälsopendel
en ny bekantskap. Min egen resa
har dock skjutits upp av familjeskäl.
Men hälsostationen i Jijiga är
byggd och verksamheten igång.
Någon gång ska jag väl ta flyget till
Etiopien.

Just på mässan i Dipoli blev jag
bekant med ett läkarpar, som
genast anslöt sig som medlemmar.
Via facebook slog vi fast ett par
veckor senare att jag skulle hålla
en kurs under sommaren där uppe
i norra Österbotten. De skulle
samla ihop patienter, som jag skulle
diagnosticera med hälsopendel
under en introduktonskurs i hälso- Fjärrdiagnosticering
som experiment
pendling. Intresset visade sig vara
så stort att det blev två kurser under
ett och samma veckoslut. Där fanns Nu har det gått så att jag via
många för mig nya sjukdomar, som Facebook fått vänner från utlandet.

En fru bodde i Mexiko City. Jag
berättade för henne om min dowsersyssla, att jag använder pendel
och skulle till Dipoli på mässa med
hantverket. Vad betyder det riktigt,
undrade damen. Jag svarade att
jag kan se var något är fel i kroppen genom att pendla. Hur är det
möjligt, frågade hon där 12 000 km
bortifrån Mexiko. Vänta så ska jag
visa dig, svarade jag och tog fram
pendeln, som alltid ligger bredvid
tangentbordet. Jag gjorde snabbt
en profil av en mänska på rygg på
ett pappersark och skrev hennes
namn ovanför. Med en penna i ena
handen och pendeln i den andra
kollade jag olika delar av kroppen.
Via skype berättade jag sedan att
hon har högra foten sjuk och ont i
högra handen, i övrigt är hon frisk.
Det var moltyst en stund. Hur är
detta möjligt? Men hon bekräftade
att mellanfoten på höger fot var öm
och att det gör ont i högra långfingret! Jag kunde inte förklara varför
det fungerar eller vad som får pendeln att snurra i Vasa medan patienten sitter i ett höghus i Mexiko
City. Men vi beslöt att fortsätta
prata nästa dag igen. I somras
kom hon på besök till Finland och
senare i oktober gifte vi oss. Överraskande följder av hälsopendling!
För något år sedan åkte jag över till
Umeå för att hålla hälsopendlingskurs. Efteråt fick jag e-post från
en deltagare. Hon ville veta hur
man undersöker mat med pendel.
Eftersom jag just förnyat skorstenen på mitt egnahemshus bad
jag henne efteråt försöka se hur
många “rökkanaler” det finns i min
skorsten. Det är tio kanaler, fem
för rök och fem för ventilation.
Hon postade mig rätt svar! Även
om jag inte litar till hundra procent på denna fjärrmetod är det ett
fascinerande test, som åtminstone
ibland ger rätt tillförlitliga svar.
Statistiskt sett är det gott resultat,
högt över vad rena slumpen skulle
ge. Men inget går upp mot att ha
en fågel i handen och inte tio åt
skogen. Patienten ska helst ligga
på bänken under pendeln och inte
befinna sig på andra sidan havet.
Leif Paulin
biolog,
filosofie
magister
och
slagruteman
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SSFs ekonomi

SSF fick även gåvor; 1 210:-.
Tack även till de föredragshållare
som valde att avstå från arvodet.
Det ekonomiska resultatet från
konventet torde bli drygt 20 000
kronor.

Ja så har det varit ett konvent och
årsmöte igen.
Försäljningen av böcker mm inbringade 4 705:-. Egons fond
ökade med 1 185:-, dels från Agnes
lotteri, dels från de som sålde
böcker och godis (tack Britt-Marie,
ett uppskattat initiativ!)

I höstas bestämde jag mig för att
detta skulle bli mitt sista år som

Vi tillhandahåller nu följande trycksaker:
Du som gärna läser även utländsk litteratur har här en ordbok
som har framställts i första hand för slagruteanvändare.
Nu är det lättare att förstå vad man skriver om på ytterliggare
tre språk. Pris 40:- Kr.
För att kontrollera frekvenserna enl Arne Groth ́s steg så
har det många gånger visat vara svårt att tillverka mera extrema trådlängder för svängningskretserna.
Här har du möjligheten att testa även stegen från
AGS -100 till AGS +200. Pris 35:- Kr.

kassör i SSF och vid årsmötet
avgick jag efter 6 år, varför detta är
min sista ekonomiska betraktelse.
Tyvärr kan jag i dagsläget inte sia
om slutresultatet för 2016, så det
överlåter jag med varm hand till
min efterträdare.
Lycka till Anders!
Sommarhälsningar från Kerstin

Och som ersättare i styrelsen kommer jag
att sakna Dig.
		
Tack Kerstin
			
Agne, ersättare.

rolf.heinemann@telia.com
Pekare, enkel. 10 x 30 cm. 3.15 mm järn.
Lyxigare med handtag. Olika sorter.

25 kr/par
125 kr/par

beställningar till info@slagruta.org

Pack och porto 42 kr.
Slagrutan äldre nummer. Det går ju inte att skriva gamla nummer
för Slagrutan blir aldrig gammal. Ett exemplar av varje tidning som
finns i lagret kostar 250 kr för expedition och porto. Går till Egons
fond.

Pendlar, svarvade.		
120 kr st
I svensk björk eller exotiska träslag
SSF har ett antal av paret Hamiltons böcker, de är mycket uppskattade. Passar alldeles
utmärkt som present både till sig själv eller
någon man håller av. Samma sak gäller
såklart pekarhandboken - oumbärlig för
novisen.

18
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Stenringen
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Fädernas Glömda Kunskap Ulla och John Hamilton
Våra Fäders Jord
Ulla och John Hamilton
Fädernas Urkraft
Ulla och John Hamilton
En Fornfrisisk Krönika
Ulla och John Hamilton
En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

Pris Medlem
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
140 kr 120 kr
30 kr
30 kr

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

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 sommar och
höst		
Agne 0523-66 25 92
Egon

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF
Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande) 0768175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Skåne är stort!

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

Slagrutan Tvärs
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

Finns inget grupptryck där? Eller kan det bli?

Känner Du för att skapa någon intressegrupp i Skåne? Kontakta info@slagruta.org så kan Du få reda
på vilka likasinnade som bor i Skåne.

Östergötland är också stort.
gängare. Anders Davidsson når Du på mejl slagruta@boremail.com

Vi kännare i Östergötland planerar för att mötas på Omberg hjässan kl 11.00 den 27 augusti. Tag med pekare o glatt humör. För mer
information slagruta@boremail.com
I Slagrutan nr 79 stod:

Rekrytera minst 2 nya medlemmar
så är Du med i rekryteringstävlingen
3 priser.
1:a SSF-tröja+ lyxpekare+träpendel
2:a SSF-tröja + lyxpekare
3:e SSF-tröja

Ny medlem anmäls till medlemsregistret senast 31 december.
När ny medlem betalat medlemsavgift senast januari 2016 deltar
Du rekryteringstävlingen med
denne.

HUr gick det?

Vinnare blev med 7 nya medlemmar Christina Eliasson.
Christina fick sitt rekryteringspris på konventet i Älvkarleby.
Christina Eliasson från Kil är lite
blygsam så hon påpekar att det
är inte hennes förtjänst. Hon har
rekryterat ännu fler i år.
Christina är också en idéspruta
som nu är med som styrelseledamot i vår styrelse. Det bådar gott
för framtiden.

Där finns också många rut-

Är Du facebookansluten?
Titta in på grupperna:
Slagruta Västkusten
Slagrutan i vardagen
Slagrutans forum
Slagruta Skaraborg
Slagruta och pendling
Slagrutans intressegrupp
siljansbygden
Fler tips?
Meddela
redaktor@slagruta.org

När Du reser med Avalonskolan
till Bosniens pyramider eller till
sädescirklar i England.
Skriv reportage till Slagrutan

Är nyfiken på det mesta som
är positivt. Framförallt urgamla
civilisationer.
SLAGRUTAN 2016 - 2

19

Att hitta åder och gräva källa.
Detta är ett försök att göra en
minst tiosidig berättelse mycket
kort.

Då jag växte upp arrenderade min
far en gård med en källa 160 meter
från huset och närmare 30 meter
lägre än huset. En man med 4 vuxna pojkar ville gräva en källa nära
huset. De var fattiga och behövde
arbete. Vår hyresvärd ville inte
kosta på en källa och kanske litade
han inte på slagrutemannen särskilt
förståeligt eftersom huset låg högt
i förhållande till omgivningen. En
dag kom slagrutemannen till oss,
bröt en grenklyka testade och sa
”här korsar 2 källådror varandra
med knappt en meters skillnad i
djup”.
Det var på våren och växtligheten
hade inte börjat grönska. Han satte
ut pinnar tätt där källådrorna gick.
Sen sa han ”när gräset kommer då
kommer ni antagligen att se att
det finns källgräs över där ådrorna
går för det är sådan mark här att
källgräset nog trivs”. Detaljer om
förhandlingar med värden minns
jag inte för jag var ca 12 år. Det
blev källgräs i tydliga rader, men
det fanns en och annan planta även
på andra ställen. Jag minns det inte
som gräs utan som en yvig planta
med små vita blommor. I min
trädgård finns liknande plantor där
jag inte klipper regelbundet.
En dag kom mannen och sa:
”Jag gräver källan och kommer det
inte vatten som jag sagt då fyller
jag igen och det kostar ingenting”. Han visste djupet men jag
är osäker. ”Kommer det vatten då
skall jag ha så många kronor per
meter om det är jord och så många
kronor metern för berg för jag kan
inte känna om det är berg”.
Det blev beslutat att han fick
gräva. Alla grannar var intresserade om det stämde med två ådror
som korsade varandra och kom på
kvällarna en sväng för att se hur
djupt han grävt. Jag minns det
väl. Då han var nästan nere vid
djupet för första ådern då var det
plana berget. Pessimisterna stod
vid källkanten och sa ”Det finns
20
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inte en källåder en halv meter ner i
berget och inte en till efter knappt
en meter ytterligare”. Han såg själv
bekymrad ut, gick upp ur källan
och hämtade en klyka och gick ner
igen. ”Jo det finns en åder en meter
ner och en korsande lite djupare”
säger han.
Det blev sprängning i berget och
allt stämde exakt med ca en halv
meters fel på djupet till ådrorna
från marken räknat. Vi var aldrig
utan vatten trots torrår då man
befarade vattenbrist. Det var så
djupt att det var svårt att pumpa
upp vattnet och handpumparna
slets hårt.

Retur
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Hopfällbara pekare. Lätta att alltid ha med sig.
- Tillverkade av rostfri plastad tråd.
- Koppling av fosforbrons.
- Kullagrad infästning i mässingsrör.
- Levereras i fodral av sammet.
- Pekarens längd 20 cm.

Alltså har jag aldrig tvivlat på
att det går att ta ut källådror, men
Pris per par 370 kr. (inkl moms)
erfarenhetsmässigt så finns det de
Frakt
tillkommer.
som inte är tillräckligt känsliga för
att känna korrekt. Att det är kropwww.edrag.se
pen som känner ådern och inte
pinnen det har jag alltid trott. Jag
har jobbat med avancerad teknik
och en del tror att det sätter naturlagarna ur spel, men så är det inte.
Jag undrar vilken växt är det som
de kallade för källgräs?
Olle Slätter
Högamonvägen 12
610 10 Ljusfallshammar
Tfn 0122 401 36 (någon svarar
oftast, men vi har ingen skvallerbytta)
E-post olle@solljuset.se el 12345@
finspong.com
Besök gärna hemsidan www.solljuset.se där info om bygden finns.

I nästa nummer av Slagrutan
kommer mera ur Jordpuls.
Manusstopp 25 augusti
Når Dig i september

I nästa nummer

Mera ur Jordpuls.

Gör Dina egna redskap.

Kanske något om Bovis.

