2016-4

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET

NR 84

Svenska Slagruteförbundet
Norra Jordövägen 6
370 24 Nättraby
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Ortganisationsnummer
874001-1195

Innehåll
Sid 1.
Vintern är här
Sid 2.
Styrelse och funktionärer
Innehåll
Sid. 3.
Vrigstads värdshus. Någrra
bilder.
Sid. 4
Klingande stenen i Humlemåla

Styrelse och
funktionärer.
Ordförande Anne-Marie Carlsson,

ordf@slagruta.org

Sid. 5.
Riksantikvarieämbetet, en
sökning
Sid. 6.
Maria Stehns fornforskning

Kassör Anders Davidsson

Sid. 7.
Konvent 17. Notiser

Sekreterarre Ann-Britt Hildebrand

Sid. 8.
Källgräs = Guldpudra?

Ledamot/medlemsregisteransvarig:
Anita Elmerfeldt
medlemsregister@slagruta.org

Sid. 9.
Dimstenarna på Åland.
Notiser

Ledamot Christina Eliasson

Sid. 10. Årsmötesprotokoll

kassoror@slagruta.org
sekr@slagruta.org

christina.eliasson@slagruta.org

Webmaster Sophie Nyrell
webmaster@slagruta.org
.
Redaktör Agne Olausson
valberedning@slagruta.org

För år 2017 gäller:

Medlemsavgiften: 290:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år

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

EGONS FOND

Anders Davidsson
Kerstin Brantryd
(sammankallande) 070 291 70 77
Tel. 0705 87 61 08
Karl-Erik Johansson Ers. Rolf Heinemann
Tel. 0121 21 0 63

2

Sid. 13. Fornsök
Sid. 14.Gör egna redskap.
Sid 15. Sjuka djur i ladugården.
Sid. 16. Koppartråden. Ur Jordpuls.
Sid. 17. Fortsättning Koppartråden.
Notiser
Sid 18. Förbundets ekonomi
Sid 19. Vad göra med Hamiltons
handlingar
Sid 20. Ordföranden talar

er
a
u
r
fe!b
5
2
pa inte
p
o
t
unssvänt
n
a
a m me

redaktor@slagruta.org

Valberedare Olle Vesterberg

Sid. 12.
Akustikarkeologi och öländska
klangstenar

t
Näs

Din redaktör funderar.

Åter en Slagrutan. För ovanlighetens skull; ett tema. Mycket
plats upptas av klangstenar och stenar med
klang. Men även lite annat
än sten. Lite koppartråd som
fortsättning på Jordpuls i förra
Slagrutan. Lite om konventet
nästa år. Nästa år är snart. Synpunkter på denna Slagrutan och
material till nästa Slagrutan nr 1
2017 sänder Du till
redaktören, Skummedal 140, 453
92 Lysekil.
mejl redaktor@slagruta.org
tel 0523- 66 25 92
sms 0768 35 62 44

i		

Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta
och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas och om
namnet får publiceras.

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

Äta är viktigt.

Det finns två matsalar i två plan.

Sova brukar vi inte hinna så mycket.
Du kan sova lyxigt.
Kanske en sim
tur efter maten?

Nedan ser -du hela anläggningen
från luften

Eller bara en
stund i en meditationsstol

Och vad gör man i Vrigstad?
Ja vi kan ju ha årsmötet med konvent där.

1 februari sista dag
för medlem att
lämna skriftlig
motion.

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
Svenska Slagruteförbundet/Elmerfeldt, Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn eller
mejl till medlemsregister@slagruta.org
Men gör det nu.
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Klangstenar eller stenar med klang.
Klangstenar eller stenar med
klang är det någon skillnad?
Ja det kommer du att finna
längre fram. Nedanstående är
dock en klangsten

Humlemålastenen är en klangsten. Klangsten kallas den eftersom den är synligt bearbetad av människor. I denna sten är det
in hugget ett fleertal gropar. Klingande stenar finner Du längre
fram i tidningen. Red.

Om man använder Riksantikvarieämbetets datoriserade
söktjänst för fornlämningar,
FORNSÖK, så går det inte att
få fram att det skall finnas någon
klangsten i Blekinge, åtminstone
om man använder just klangsten
som sökord. Men det finns åtminstone en i nämnda landskap, i byn
Humlamåla norr om Hallabro,
nära gränsen till Småland, och har
i FORNSÖK beteckningen Backaryd nr 101. (Se sidan 5. Så kan en
söksida FORNSÖK se ut. Red.)
Klangstenen har en längd och
bredd på ca 1m, tjockleken är ca
halvmetern. Stenen är uppallad
på ett jordfast block. FORNSÖK
benämner den ’Klingande stenen’
vilket antyder att det är vad stenen
kallas eller har kallats för i bygden.
Det finns en tradition att en
musikalisk flicka skall ha använt
stenen för att ackompanjera sig
med när hon sjöng. Vidare berättar FORNSÖK att stenen har ett
30-tal sk skålgropar.. Terrängen
runtomkring betecknas som fossil
åkermark.
Själv hittade jag dit under en
semester till Blekinge 2010. Som
nybliven intresserad av slagruta
kunde jag konstatera att denna
fornlämning inte överensstämde
med vad de fåtaliga böckerna hade
sagt om jordstrålning: runt stenens alla sidor fanns ett fält som
jag med AGS som hjälpmedel
tolkade som Hartmann-energi.
Fältet pulserade så att utbredningen ändrades med någon minuts
mellanrum. Vidare tycktes Hartmannfältet fortsätta i eller omfatta också andra jordfasta stenar i
närheten. Efter ett tag började jag
känna av en lätt yrsel, ett fenomen
som jag efteråt har förstått kan infinna sig när man går med slagruta
kring vissa fornlämningar.
andersilund@outlook.com
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andersilund@outlook.com har bidragit med materialet på
sidorna 4 och 5

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Vi lyder under Kulturdepartementet.
Hos oss jobbar ca 220 medarbetare som leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda
och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Våra ledord är samverkan, öppenhet och professionalism. Målet med vårt arbete är en samhällsutveckling som ser till dagens behov
utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Hos RÄ kan man söka i många bibliotek och register, En sökning på klangsten kan ge ovanstående
information. Du kan söka mycket mer. Red.
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Det kom ett mejl

Mitt namn är Maria Stehn
och jag anser att jag även
kan titulera mig idag som
fornforskare då jag under 2 års tid,(dygnet runt)
åkt och dokumenterat varenda runsten,kullar och
högar,hällristningar,gamla
gravfält,stenättningar,kyrkor
(42 i Uppland och 153 sammanlagt) skålgropar,”skeppsät
tningar”,bautastenar,
stensträngar,”märkliga
platser”,ruiner,fornborgar osv..
Jag har även gått så långt att
jag ritat av tex varenda sten i
Gamla Uppsala kyrka ,
det tog mig ca 4 månader.
därav har jag även ritat av
varenda runsten i Uppland på
ett nytt sätt med en ny teknik
då jag inte finner mig i detta
larv längre.
Kyrkorna har stått före kristendomens intrång i landet.
det kan jag bevisa då jag även
gått igenom varenda präst
ifrån 700 talet som kommit in
i landet.
Jag har ritat av varenda gravsten i Uppsala
domkyrka,gamla kyrka och
andra kyrkor, samt fått fram
hur dom brännt och förstört
stenen och knackat om den i
latininseringen och stormaktstiden.
Men nog om detta. Min
passion och det som driver
mig är dom som var här före
och deras enorma bragd i alla
dessa stensättningar,för det är
i hela Uppland.
Jag stötte på 3 personer förra
veckan när jag var i Sollentuna som gick och mätte varpå
min nyfikenhet tog över..Till
svars fick jag -ley lines..
Allt fall på plats..iallafall en
hel del då dagens “allmänahistoria” inte riktigt stämmer.
Det insåg jag efter att ha
beskådat ca 300 runstenar och
ett 40 tal kyrkor.
Jag bor i Markim Vallentuna.
Det står en fornborg på min
tomt och 2 enorma sk gravfält
från yngre och äldre järnålder
jag bor med andra ord mitt i
alltihopa.
Och detta med leylines och
andra linjer är utan tvekan
en kunskap jag måste få lära
mig då mina forna förfäder
begagnade denna kunskap.
Jag berättar gärna mer och
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visar er mina ställen då jag
tror jag äntligen hittat
rätt.
Min hemsida är
dnruof.blogspot.com
mvh
Maria Stehn

Då gick redaktören in på Marias hemsida och fann så mycket
information att inte ens innehållsförteckningen får plats
här. Jag tillät mig att från
Bautrastenar/Lundskullen
Västergötland kopiera en liten
del och klistra in nedan .

Lundskullen
Västergötland

På Andra sidan kullen är det
fullt med gropar = plundrat
och utgrävt,
BILD publiceras ej här
Så här alltså..
BILD publiceras ej här

Utsikt från andra sidan den
"utschaktade" gropen..
och många fler bilder
nedan som jag har utelämnat

Gropar överallt här.
Sen detta förklarande att
bönderna tagit grus här.
Med andra ord har dom plundrat sina egna förfäder?
Skulle du göra det?
En stor grop längre upp,rakt
framöver längst ut på bilden
ligger en enorm sk hällkista.
Första gången jag sett en..
Den låg i utkanten av
gravfältet alltså..

Av alla ställen jag varit på
så slog det här priset..
Jag missade jättegrytan
och blundade när vi åkte
förbi
Kinnekulle skylten (jag
grät inombords men nu
vet jag vart det ligger)
Hur som helst..Det här
stället..

dryga 5 meter,Tror du verkligen man bygger snna här utan
att lämna ett spår?
Har du aldrig hört talas om
tex..stenplattor?
Sen en enorm brant varpå ytterligare några bautastenar låg
i backen..
Man har alltså kånkat upp
dessa enorma stenar
"oornamenterade" ?
Det här är det "galnaste" jag
sett.

Det var min käre mor som
såg det längst med vägen
varpå jag fick ta en sväng
runt här.
Satan.Hur fan tänker dagens historiker och arkeologer ?
här

BILD publiceras ej

Från Hällkistans sida ligger
baken med ännu mera gropar,
och på höjden framför kommer alla "resta stenar"..
Vad fan..Hallå?
Finns det någon sk historiker
där ute som kan förklara detta
?

På konventet kommer

Hans Oreheim, författaren och arkeologen berättar om sina nya böcker:
"Den förbjudna kunskapen" & "Den Förlorade Kunskapen"
Varmt välkomna till föredrag
och bokpresentation. Böckerna,
handlar om en kunskap vi aldrig
fick lära oss i skolan. En kunskap
som efter antiken kom att hemlighållas. Allt för att hindra oss att
bli hela människor. Hans kommer
att berätta om en kunskap som
faktiskt kan få dig att ändra din
bild av mänsklighetens historia och
vem du egentligen är. Som huvudpersonen i böckerna startar Hans
föredraget i Egypten och kommer
där belysa de än idag alltför många
olösta arkeologiska och historiska
gåtorna. Även Egyptens gamla
mysterieskolor och dess verkliga

budskap som idag har mycket att
lära oss. Därefter talar han om
Sumerernas stora kunskap som få
känner till, men som påverkat oss
så enormt mycket. Han berättar
vidare om delar av det rika innehållet som böckerna tar upp; om Jesus
och Moses okända hemliga liv i
Egypten, tankens otroliga kraft förr
och nu, helig geometri och mycket
mer. Bok två tar upp mysterier i
Nya Världens länder. Missa inte
detta berikande föredrag.
Hans Oreheim, är 55 år
och bosatt i Göteborg. Till yrket
Arkeolog. Han har under många
år arbetat med olika arkeologiska projekt, både i Sverige och
utomlands. Studerat Nordisk och
antikens arkeologi, Egyptologi,
Geovetenskap, Astronomi på Göteborgs Universitetet. Han har även
studerat Astrologi, Kinesiologi och
Reiki. Har idag eget företag, Ankh
Energy, verksam inom friskvård,
energiarbete, författarskap, föredrag samt resguide till kultplatser
världen över.

Ev dag två;
ANKH ENERGY- En Hälso
& energibehandling.
Passa även på att prova en
unik behandlingsmetod. Med en
kombination av Kinesiologi och
energibehandling hjälper Hans dig
till en bättre hälsa på många plan.
Du blir balanserad dels fysiskt, ner på cellnivå, dels ickefysiskt där dina yttre kroppar även
balanseras.
Allt i enighet och överenskommelse med ditt högre jags
vilja.
Hälsofrågor kan ställas under
senare delen. a
Hans kan även enskilt hälsobehandla under konvente. Begränsat
antal platser,
Se även Ankhenergy.se

Det gula området markerar en
pyramid som “tagits bort” i
datorn för atty kunna visa tunnelsystemet.

I dag har man grävt sig in ca. 1200 meter.
Tunnlarna är mer än 12.000 år gamla, för ca 5.000 år sedan så
förslöts tunnlarna, man vet inte varför men nu öppnar man upp
dom igen.
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Olle skrev och frågade om Källgräs
Ingen visste, så det skapade
lite korrespondens och un
dersökningar, så Du kanske
finner svaret på kommande
sidor
Vad heter de blommor som växer
över källådrorna?
Man kan kunde i mitt barndomshem följa ådrorna på tomten,
där fanns en sorts vita blommor.
Det är 70 år sedan, minnen förbleknar, men på beskrivning av
bekanta så kan det vara Guldpudra
De berättar att man grävde källor
där guldpudra växte.
En bekant 95 år gammal,
minns växten och hur bladen såg
ut
(liknar Gullpudra) men minns inte
färgen. Har tidigare uppfattat
mannen som “nästan” färgblind.
Allt tyder på att mitt minne är
“dunkelt då det gäller Källgräs som
vi kallade växten.
Olle

Blåvinge fann Guldpudran.
Kan det vara den som är källgräset?
Retzius (1806) skriver att man
“känner ingen hushållsnytta deraf
utom den, at den gifwer anledning
söka källådror”.
Guldpudran finner Du nedan. Kan
det vara den som visar källåder?
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I södra Sverige drack man ofta
av trefaldighetskällornas vatten
även vid midsommartid. August
Strindberg, som en period i sitt liv
var alkemist och även sökte guldet
i sitt inre, har skrivit en vacker allegorisk saga om den lilla oskuldsfulla flickan Blåvinge som finner
Guldpudran och därmed vägen
till livets källa.
Vår internationellt berömde författare August Strindberg (1849
– 1912) hade många strängar på
sin lyra och hans uppfattningsförmåga, då det gällde detaljer,
är enorm. Inte minst älskade han
naturen och skärgården där han

ofta vistades. I vissa av hans
böcker återspeglar sig den
kunskap om naturen som
landsbygdsmänniskorna fortfarande hade på denna tid.

Blåvinge finner
Guldpudran.
Den rike mannen hade en gång
kommit ut till den fattiga ön och
förälskat sig i honom. Varför,
kunde icke den rike mannen säga,
men han var betagen; möjligen
liknade denna ö ett förgätet barn
domsminne eller en vacker dröm.
Han köpte ön, byggde en villa
och planterade allehanda ljuvliga
trän, buskar och blomster. Havet
låg utanför; egen brygga hade han
med flaggstång och vita båtar;
ekar stora som kyrkor beskuggade
hans hus, och friska vindar ströko
över grönskande ängar. Han hade
maka, barn, tjänare, dragare; han
hade allt, men en sak fattades
honom; det var en småsak, men
den viktigaste av alla, den han
hade glömt att tänka på: det var
källvatten. Där grävdes brunnar
och sprängdes i berg, men det
kom bara salt, brunt vatten. Det

filtrerades, blev klart som
kristall, men förblev salt. Där
satt sorgen.
Då kom i de tiderna en Herrans benådade, som haft lycka
i alla sina förehavanden, och
var en av världens berömdaste
män. Vi minnas hur han slog
sin diamantstav i berget och,
som Moses, fick has klippan
att ge vatten. Nu skulle diamantborras, såsom man borrat
i andra berg och fått vatten
ur alla. Man borrade här, för

hundra riksdaler, för tusen, för flera
tusen, men man fick bara saltvatten.
Här var tydligen ingen välsignelse;
och den rike mannen märkte sig
noga, att man icke får allt för pängar, icke ens en dryck friskt vatten,
när det vill sig illa.
Då blev han tung i sinnet, och livet
log icke längre. Skolmästarn på
ön började emellertid läsa i gamla
böcker, och skickade efter en klok
gubbe som gick med slagruta; men
det halp icke.
Men prästen som var klokare än
så, sammankallade en dag skolbarnen, och utfäste en belöning för
den som kunde finna en ört kallad
guldpudren och som visade källdrag.
Den har blommor som Daggkåpan
och blad som Mandelblomman,
vilken ock kallas Stenbräckan. Och
det ser ut som guldstoft på de översta bladen. Kom nu ihåg det!
Blommor som Daggkåpan, och
blad som Mandelblomman, upprepade barnen; och så rände de ut
i skog och mark att söka Guldpudren.
Ingen av barnen fann den. En liten
gosse kom visserligen hem med
Rävmjölken, som har lite guld i
toppen; men den är giftig, och den
var det inte. Och så tröttnade de att
leta.
Men det fanns en liten flicka, som
inte gick i skolan än; hennes far
var dragon, ägde ett litet torp, var
mera fattig än rik. Hans enda skatt
var den lilla dottern; och hon kallades i byn med det vackra namnet
Blåvinge, därför att hon alltid var
klädd i en himmelsblå tröja med
vida ärmar, som viftade när hon
rörde på sig. Blåvingen är för övrigt
en liten blå fjäril som syns i högsommarn på grässtrån, och hans
vingar likna bladen på linblomman,
en flygande linblomma som har
munspröt, där stoftsträngarne sitta.
Blåvinge, dragonens nämligen,
var ett ovanligt barn, talade så
förståndigt men sällsamt, så att
ingen visste var hon fick orden
ifrån. Alla människor tyckte om
henne, och djuren med; höns och
kalvar följde henne, och hon vågade
klappa själva tjurn. Hon gick ofta
ut ensam, blev borta, och kom igen;
men när man frågade var hon varit,
kunde hon inte säga det. Då hade
hon likvisst så mycket att berätta.
Hon hade sett ovanliga ting, och
mött både gubbar och fruar, som
hade sagt det och det. Dragoner’
lät henne hållas, ty han trodde sig
ha märkt att hon hade någon som
skyddade sig.

En morgon gick Blåvinge ut på
strövtåg. Genom ängar och hagar
styrde hon sina små steg; och hon
sjöng mest för sig själv, sånger som
ingen hört förr och som kom för
henne. Morgonsolen sken så ungt
som om den var nyfödd, luften
kändes kraftig och utsövd, daggen dunstade och dess friska fukt
svalkade det lilla ansiktet.
Som hon kom in i skogen, mötte
hon en grönklädd gubbe.
God dag, Blåvinge, sa gubben. Jag
är trädgårdsmästarn på Solglänta.
Kom med skall du få se på mina
blommor.
För stor ära för mig, svarte
Blåvinge.
Nej, ty du har aldrig pinat växter.
Så gick de tillsammans och kom till
stranden. Där var en liten vacker
bro, som ledde ut till en holme, och
dit gick de.
Det var en trädgård! I den fanns
allt, stort som smått, och det var
ordnat som en bok.
===========
Strindberg, Sagor o. Ensam Ur
Samlade skrifter nr 38 av Strindberg: Sagor. 1903.
===========
vill Du läsa resten? Titta in på
http://humanismkunskap.
org/2016/06/21/heliga-kallor-iiblavinge-finner-guldpudran/
.

Dimstenarna på Åland
År 2007 publicerade tidningen Nya
Åland en rad stenbord och arkeologiska gåtor från olika delar av
Åland. Den 14 juni ingick på sid
11 en intervju med Bengt Häger
angående dimstenarna. Det är fråga
om låglänta skär med uppallade
stenbord som har en fotbollstor
rund sten stående på bordet. Enligt
fyrvaktarsonen Bengt Häger finns
det tre kända dimstenar på Åland.
En befinner sig på Kökars östra
vatten på Västra Mörskär, en finns
söder om Mariehamn på Rödhamn
och mellan Vårdö och Kumlinge
ovanför Enklinge ligger Sälskär
med det I intervjun omtalade stenbordet. Foto finns i Sälskärsboken
av Bengt Häger.
Dimstenarna har fått sitt namn
efter användningen. Gamla skäribor berättar att stenborden kommit
till användning under dagar med
tät dimma. Då hittar inte fiskarna
hem och kvinnorna turas då om att
rulla stenklotet längs bordsskivan.
Ett dovt muller uppstår och ljudet
leder fiskarna rätt till platsen, som
är en liten hamn invid bordet, som
står på en bergsudde nära vattnet.
Dessa dimstenar har varit i bruk
ännu under 1900-talet säger ortsbefolkningen.

Tror bara det är för du tränat för
lite med pekare o träpinne.
Ju mer jag tränar ju bättre blir jag.
Om jag är okoncentrerad o tänker
på annat fungerar det inte för då
svarar ju pekarna på dina tankar i
stället för Vattenådror.
Var i Sverige bor du?
Vi har precis haft höstkurs här nere
och hade du varit med hade du
kunnat träna med oss o jämfört.
Vet inte om Jörgen har någon kurs
på gång men ta kontakt med slagrutefolk nära dig och åk ut ihop.
Det gör vi.
Träna träna träna
Arne Groth använde ingen slagruta
utan pekade med ena handen och
knäppte med den andra. Kan visa
då vi ses nästa ggr.
Kanske enhandsslagrutan passar
dig bättre eller klykan av plastpinnar.
Agne är materialförvaltare och
säljer div pekare o slagrutor.
Rolf säljer en variant som heter E3
antenn
Många gillar den men den visar via
Bowisskalan och inte Arne Grothskalan som jag använder.

Kanske dessa uppallade stenbord
med fiskeradar som användning
också finns på andra ställen än i
Ålands farvatten? Det är bara att
börja leta!
Leif Paulin
Är Du en av dem? Då kan Du kanske inte läsa ovanstående länk eller
någon annan länk i Slagrutan.
Så får det inte vara!
Är det någon länk i Slagrutan som
Du vill veta innehållet i så skriv till
redaktören (sidan 2).

“En bild på dimstenen på Sälskär
ingår i Nya Åland och kan säkert
rekvireras från tidningen” skrev
Leif.
Tidningen vill ha 50 euro för bilden
så den utelämnar jag.
Red.

för de fantastiska pekare du
tillverkat och som vi fått
köpa och använda.
Nu har Pähr beslutat sig för
att upphöra med tillverkningen men överlåtit material och
koncept till Slagrutan Kil.
Pekare kommer att finnas på:
www.slagruta.org/shop.
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Ljud i landskapet

Akustikarkeologi och öländska klangstenar
Inte mycket är skrivet om klangstenar men här finns åtmintstone
75 sidor.
Maja Hultman har i en magisteruppsats i Uppsala 2007 redogjort
för sitt arbete med klangstenar och
stenar med klang. Vad är det då
för skillnad? Mycket eller lite men
skillnad är det enligt Majas definition som Du finner längre ner i
texten.
Innehållsförteckningen ser Du till
höger men jag skall inte lägga in
allt i Slagrutan. Det torde då bli
följetong.
Maja Hiultmans definition av
klangstenar och stenar med klang
kan vi väl ta till oss. Jag har inte
sett någon annan definition
I uppsatsens appendix visar författaren på 5 böcker som hon använt
och studerat i sin forskning samt
ytterligare 25 böcker som troligen
har med ämnet att göra. Alla är på
engelska, Referensförteckningen i
övrigt är mycket omfattande. Tre
sidor med källor men bara några
stycken på svenska.
Uppsatsen behandlar bara 4 stenar
på Öland så det finns mycket plats
för vidare forskning och undersökningssarbete runt om i Sverige.
I uppsatsen finns ett flertal bilder
och illustrationer. Författaren har
12

också gjort en typolog och delat in
ljudande stenar i fyra olika kategorier.
Redaktören

Innehållsförteckning
1. Inledning
2. Syfte och frågeställning
3. Metod
4. Avgränsning och urval
5. Begreppsförklaring
6. Det arkeologiska fenomenet
klangstenar
7. Ljud ur tre perspektiv
7.1 Psykologi
7.2 Antropologi
7.3 Arkeologi
8. Fältundersökning och landskapsanalys: öländska klangstenar
8.1 Klunghall
8.2 Bjällerhallen
8.3 Vicklebystenen
8.4 Resultat
9. GIS-analys
10. Diskussion
11. Slutsats
12. Sammanfattning
13. English Summary
14. Figurförteckning / Table of
figures
15. Referensförteckning / Table of
references
16. Appendix

Benämningen klangsten har ingen
entydig väldefinierad förklaring,
fenomenet är fortfarande för okänt
för det. Då ingen hittills har invänt
mot den bemärkelsen i vilken jag
har använt mig av ordet anser jag
att den är fullt gångbar och ser
ingen anledning att ändra på den.
En klangsten är då en fornlämning i form av ett stenblock som
när man knackar på det med en
mindre sten ger ifrån sig en snarast
metallisk eller ihålig klang. Detta
i jämförelse med det stumma ljud
som hörs då två ‘vanliga’ stenar
slås ihop. Ytterligare ett kriterium
är någon slags synlig påverkan av
mänsklig hand i form av exempelvis hällristningar. Slutligen indikerar benämningen ‘fornlämning’
ålder och det är min åsikt att en
klangsten — för att kunna kallas
klangsten — skall ha påverkats
synligt av människor någon gång
under förhistorisk tid. Klangstenar är långt ifrån välkända bland
arkeologer men det är inte ovanligt
att klangstenar som är okända för
oss är kända sedan gammalt bland
människor som bor och rör sig
i dess närhet. Det är inte heller
ovanligt att dessa människor känner till benämningar eller namn på
stenarna som antyder eller hänvisar till de ljudliga egenskaperna,
till exempel Sangelstain i Lärbro
socken på Gotland. Andra svenska
ord för klangsten är till exempel sangelsten (se Lärbro 265:1 i
FMIS), klingsten (se Rasbo 280:1
i FMIS) eller klockarsten (Ablova
2003: 586) och på engelska används vanligen Ringing stone, Ringing rock, Gong stone eller Gong

rock även om andra benämningar
förekommer.
En sten med klang eller natursten
med klang är en i sammanhanget
ny benämning på ett stenblock med
samma ljudliga egenskaper som en
klangsten men utan någon synlig
mänsklig åverkan. En mer ingående
diskussion om sten med klang,
klangstenar och nödvändigheten
att skilja på dessa båda finns i kapitel 7. En användbar engelsk term
för sten-/natursten med klang låter
dock vänta på sig.

Om man använder Riksantikvarieämbetets

datoriserade söktjänst för fornlämningar,

FORNSÖK, så går det inte att få fram att det
skall finnas någon klangsten i Blekinge, åtminstone om man använder just klangsten som sökord.
Men det finns åtminstone en i nämnda landskap,
i byn Humlamåla norr om Hallabro, nära gränsen
till Småland, och har i FORNSÖK beteckningen
Backaryd nr 101.
Klangstenen har en längd och bredd på ca 1m,
tjockleken är ca halvmetern. Stenen är uppallad
på ett jordfast block. FORNSÖK benämner den
’Klingande stenen’ vilket antyder att det är vad
stenen kallas eller har kallats för i bygden.

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

Gamleby 730
Stensättning. Bevakningsobjekt.
Gamleby 752
Gamleby 752
Hällristning. Fornlämning.
Lid 230
Lid 230
Hällristning. Fornlämning.
Lofta 554
Hällristning. Fornlämning.
Rasbo 280:1
Hällristning. Fornlämning.
Din sökning gav 5 träffar vid sökning efter
Fritext klangsten
Visa i Google Earth
Export till Shape

Det finns en tradition att en musikalisk flicka skall
ha använt stenen för att ackompanjera sig med
när hon sjöng. Vidare berättar FORNSÖK att
stenen har ett 30-tal sk skålgropar, förr benämnda
skålgropar. Terrängen runtomkring betecknas som
fossil åkermark.
Själv hittade jag dit under en semester till Blekinge
2010. Som nybliven intresserad av slagruta kunde
jag konstatera att denna fornlämning inte överensstämde med vad de fåtaliga böckerna hade sagt om
jordstrålning: runt stenens alla sidor fanns ett fält
som jag med AGS som hjälpmedel tolkade som
Hartmann-energi. Fältet pulserade så att utbredningen ändrades med någon minuts mellanrum.
Vidare tycktes Hartmannfältet fortsätta i eller
omfatta också andra jordfasta stenar i närheten.
Efter ett tag började jag känna av en lätt yrsel, ett
fenomen som jag efteråt har förstått kan infinna
sig när man går med slagruta kring vissa fornlämningar.
andersilund@outlook.com
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Dina klanfärger.
Du kan ju också göra handtag. Trä
på ett sugrör. Eller skrota en penna
Eller en bit metallrör. Böj handtaget lite under handtaget så det inte
ramlar av.

Gör Dina agna redskap och
Du får dem som Du vill ha
dem, Kanske också billigare.

Slagrutan kan Du ju göra som förr
i tiden. Gå ut på natten och tälj Din
slagruta. Sälg om om Du skall leta
vatten men rönn om Du skall kolla
människor eller djur. Nu gör vi det
lite enklare. Gör när Du vill och
av vad Du vill. Det fungerar alltid
ändå

Intressanta och nyt
tiga böcker

Detektering av underjordiska vattendrag, Leif Engh
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft,
Ulla och John Hamilton
GRYL fädernas urkraft, Ulla och
John Hamilton
Jordstrålning, hälsa och forntida
vetande, Dan Mattsson,
Jordstrålning, vår hälsa och vår
kultur, Thord Neumüller,
Kan hälsan påverkas av naturens
fält?, Dick Sjöberg, AWJJordstrålning som sjukdomsorsak,
T.E. Peltonen, Porin Kirjakustannus förlag, Jyväskylässä, Finland

Pekare. En svetstråd 3,15 mm.
Eller annan tråd som känns bra.
Denna tjocklek ger en lagom
tyngd för ny eller gammal rutgängare. Vill Du lyxa lite så tag
mässing eller koppar som Du putsr
blank
Kapa 40 centimeter. Fila till ändarna så de blir mjuka och behagliga
att ta i. Märk ut 10 cm. Gör en böj
på 90 grader. Klart
För att få en skarp böj så använd
gärna skruvstycke och knacka ner
böjen med hammare.
Sätt handtaget på lillfingret och böj
fingrarna runt. Klart att känna
Du kan klanske inte köpa lösa svetstrådar i Din järnaffär men titta in
på en verkstad/svetsfirma.
Där kan Du kanske också låna
skruvstycke och hammare.
När Du ändå gör så gör flera till
Dina kompisar.
En tråd på c;a 1mm i diameter kan
också användas men gör den då 70
cm lång och vik ihop de 60 centimetrarna till dubbelvikt så får Du
bättre vikt. Eller gör den kortare
och sätt fast en vikt i ändan. Du
kan snitsa till och måla det hela i
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PSI-Spåret, Göte Andersson.
Gå till en mattläggare och köp
några plasstänger. Diameter 4-5
mm. Det är plaststänger som de
använder till att svetsa plastmattor med. Märk ut mitten och värm
mitten försiktigt över en låga. När
det blir mjukt vik ihop. Kläm gärna
till böjen med en tång medan den
ännu är mjuk. Du måste förstärka
spetsen med en tagling ellere en bit
krymnpslagn som du värmer fast.
Krympslang kan du köpa en bit hos
elfirma eller hos Clas Ohlsson.
En snygg egentillverkad tagling är
ju det prydligaste.

I nästa numere av Slagrutan får
du beskrivning på en fällbar
pekare gjord av radioantenn. Lätt
att haa med i fickan. Har du en
kasserad radio så kasta den inte
ännu. Du kommer att behöva
antennen.

Slagrutan som instrument förr
och idag, Nils-Axel Mörner.
Stenring , fädernas glömda kunskap, Ulla och John Hamilton
Svenskarna och deras övernaturliga upplevelser, Nils Norlén,
Du kan hitta dem på antikvariat.
Stenring och Gryl finns att köpa
hbos SSF för 270 kr, medlemspris
220 kr/st..

EFFEKTEN AV MEDITATION
OCH PSYKISK MEDVETENHET

Referat från Dr Serena Roney-Dougals föredrag hos Brittiska slagruteförbundets årskonferens 2016.
Serena Roney- Dougal har under många år
undersökt människans psykiska förmågor (psychic awarness), bl. a tallkottkörtelns funktion.
Hon har skrivit ett par böcker i ämnet.
Serena har de senaste elva åren arbetat med att
undersöka meditatörer (personer som mediterar),
både yogis och buddistmunkar, och även undersökt relationen mellan geomagnetisk aktivitet och
psykiska förmågor, vilket är intressant för slagrutemän.
Det började med att Serena fick erbjudandet att
undervisa i parapsykologi på ett ashram i Indien
vilket ledde till att hon därefter fick anslag att i
fyra år undersöka några yogis psykiska förmågor.
Eftersom hon inte ansåg sig tillräckligt kunnig i
att tolka statistik så tog hon professionell hjälp
från USA med att successivt tolka resultaten av
sina studier. Genom ett antal starkt synkronistiska
händelser (anslaget drogs plötsligt in, hon fick ett
nytt anslag och hon fick kontakt med tibetanska
munkar) så fick hon tillåtelse av Dalai Lamas administration att under tre år undersöka bl a tibetanska lamor på ett universitet för tibetanska munkar i
södra Indien. Hon fick sova på golvet tillsammans
med sin översättare inne i ett litet sidokloster och
var troligtvis den första kvinna som fått vistas där.
Hon lärde känna flera högt utvecklade lamor och
blev mycket god vän med dem. Några ville inte
vara med i undersökningen, för de var rädda att
det skulle påverka deras förmågor negativt, men
Dalai Lama är mycket för ny utveckling, så några
ställde upp. De tyckte det var roligt att delta i undersökningen, tog det mest som en lek, för de hade
inte kvar något ego som sade dem att de måste
lyckas i undersökningarna. Serena fick också
kontakt med ett institut i Scotland som med stor
precision och så ofta som varannan sekund mäter
geomagnetiska aktiviteter, så hon kunde se om det
påverkade resultaten.
En tibetansk lama studerar hela livet för att bli
bättre, öka sin förmåga till medkänsla och vishet
och för att så småningom utvecklas till en “Dalai
Lama-lik” person.
Serena ville bl. a undersöka om dessa personer utvecklades successivt eller om det fanns ett tillfälle
där de fick psykiska förmågor på en gång (upplys-

ning), vilket är en fråga som många ställer sig.
Det finns två sorters psykiska förmågor, dels den medfödda och dels den som sker genom medveten utveckling av denna. Den medfödda förmågan är en omedveten
kompetens och ger därför många gånger osäkra, dvs
felaktiga resultat. Genom att medvetet utveckla sina förmågor är man däremot medveten om sitt psyke och det
kan leda till 100 % pålitlighet. Höga lamor har ofta den
här utvecklade förmågan.
Tibetanerna har tjugotre ord för olika slags medvetande!
Det finns tusentals studier på att psyket kan påverka
materia, t ex blodceller. Det har visats att vi även kan
påverka så små saker som fotoner så att de övergår till
materia istället för att vara en våg. Även vid försök till
fotonpåverkan har de som var vana att meditera bättre
resultat, och ibland bara de. Det finns också studier som
visar att psykiskt högt utvecklade lärare kan påverka
elevernas resultat, även på avstånd. Vana meditatörer
visar, när de ser en bildserie, även större känslighet än
ovana för en kommande bild, redan innan den visas, t
ex inför en obehaglig sådan. Resultaten visar också att
man har mer psykiska förmågor efter meditation än före.
Serenas undersökningar visade att de psykiska förmågorna utvecklas successivt, inte direkt vid ett tillfälle.
Efter 10-15 års arbete med psyket börjar resultaten synas
och efter 25-30 år blir det bra resultat och efter 30 -40 år
så blir resultaten mycket bra. Med mindre än 10 års träning kan resultaten istället bli negativa. Serena förklarade
att en förnekare av sina förmågor ibland kan ha lika stor
procent fel som de med riktigt bra resultat har rätt. De
vill inte veta av sina förmågor utan tolkar därför allting
undermedvetet direkt motsatt sanningen, men förmågan
har de. De tre höga lamorna som hon testade fick otroligt
bra resultat. De var återvändare som kommit tillbaka till
jorden för att hjälpa mänskligheten. Som barn hade de
kommit ihåg sina tidigare liv där de dött på ett förfärligt
sätt vid den kinesiska invasionen. De hade därför varit
tvungna att arbeta hårt med att bli av med dessa trauman. Ju längre man arbetar med sitt sinne, ju renare blir
det och ju större psykisk förmåga får man därför. Serenas undersökningar visade också tydligt vilka som hade
svårt med att få rätt resultat, vilket fick Dalai Lama att
bli så imponerad att han bad om en kopia på programmet
för att i framtiden kunna se vilka unga munkar som hade
problem och därmed svårighet att utveckla sig, så att de
kunde få hjälp med detta.
Serena undersökte också hur solfläcksaktiviteten
påverkade de psykiska förmågorna. Man vet att mycket
solfläckar medför högre geomagnetisk aktivitet på
jorden och även påverkar människor starkt, bl. a genom
att en del får depressioner då. Tidigare studier har också
Fortsättning sidan 17
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I förra Slagrutan läste Du kapitlet om Ulla
Hamiltons besvår med migrän. Här kommer fortsättningen

Koppartråden

Sambandet mellan jordbävning och migrän retar min nyfikenhet. Genom alla år, ända från min
tidiga ungdom, har dessa plågsamma anfall drabbat mig med jämna mellanrum. Läkare har försökt
hjälpa mig med olika sorters mediciner — men
förgäves. Det enda resultatet blir några timmars
lindring av den värsta värken. Sedan har migränen
kommit igen. Enda utvägen har varit, att låta utbrotten ha sin gång och tåligt uthärda smärtorna.
Alla har sin egen uppfattning om vad denna sjukdom egentligen är. Somliga anser det vara rena,
rama sjåperiet. Någon sorts längtan efter ömkan
och omvårdnad. Andra ser det som enbart inbillning — typ: “Grefvinnan låg som vanligt på diva
nen i sin svåra migrän”. En del tror det hela beror
på spänningar i psyket, överambition och nervösa
besvär.
De goda råd man överöses med är många. Olika
huskurer och botemedel delas välvilligt ut till den
drabbade. Alla har haft sina erfarenheter och vill
i bästa avsikt försöka hjälpa den stackars migränsjuke. Till slut blir man så trött på dessa tips, att
man nog tyvärr ibland ovänligt snäser av den välmenande rådgivaren. Det gör ju inte saken bättre.
Folk tänker: “Jaha, vill du inte lyssna, så skyll dig
själv då!”
En homeopat var en gång på god väg att hjälpa
mig, men så avled han tyvärr innan kuren var helt
genomförd. Magnetiska armband eller skosulor är
också populära hälsokurer. De hjälper en tid, men
så kommer eländet tillbaka och allt är som förut.
Magnetarmband och skosulor hamnar i soptunnan.
Min läkare hittade en gång en intressant artikel i
en medicinsk tidskrift. Där beskrevs hela migränfenomenet noga och fick ett fint namn: Cyklonopati! Ett namn, all right, men inget botemedel! Nu
kunde jag i alla fall skryta med en elegant benäm
ning på mitt lidande.
Under årens lopp och efter lång erfarenhet lyckades jag till sist få någon sorts orsaks-sammanhang
i sjukdomens gång. I min dagbok antecknades
noga tider och förlopp. Händelser före utbrottet
var mycket viktiga. Jag började bilda mig en egen
uppfattning om migränens orsaker. Många gånger
var säkert en stresssituation starkt bidragande.
Men anfallen kunde också komma i lugna och
vilsamma perioder. Markant var förekomsten under
de tider på året när årstiderna växlade. Då kunde
anfallen komma riktigt tätt under flera veckor.
Det verkade som om krafter i atmosfären eller i
jorden påverkade sjukdomen. Mitt intresse för
dessa inflytanden växte. Jag försökte komma över
så mycket litteratur, som stod att få i ämnet.Sambandet mellan jordbävning och migrän retar min
nyfikenhet. Genom alla år, ända från min tidiga
ungdom, har dessa plågsamma anfall drabbat mig
med jämna mellanrum. Läkare har försökt hjälpa
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mig med olika sorters mediciner — men förgäves. Det
enda resultatet blir några timmars lindring av den värsta
värken. Sedan har migränen kommit igen. Enda utvägen
har varit, att låta utbrotten ha sin gång och tåligt uthärda
smärtorna.
Flera gånger hade jag fått rådet att pröva en kinesisk
akupunkturbehandling. Eftersom ingen sådan fanns att
tillgå hemmavid på den tiden, och familjens ekonomi
inte tillät dyrbara utlandsresor, fick detta skrinläggas.
Istället försökte jag läsa så mycket som möjligt om
akupunktur.
Utländsk litteratur, speciellt den engelska, sysslar gärna
med sådana problem. En särskild gren, kallad “science”
finns att få tag på hos välsorterade bokhandlare. Detta
blev nu min melodi: Att försöka lära känna och studera
bortglömda kunskaper eller krafter i vår tillvaro.
Jordbävningar och deras orsaker, magnetiska störningar, norrsken, månens dragningskraft och inverkan
på naturen. Jordströmmar, vattenvägar i jordskorpan,
soleruptioner och atmosfärisk strålning. Gammal kine
sisk akupunktur-vetenskap och mycket annat sådant
blev min favoritlektyr. Numera har denna forskning
blivit mer och mer erkänd och populär. Människor har
säkert ett behov av att förstå och förklara egendomliga
fenomen i vår tid och söka efter orsakerna. Mycket av
vad som förr ansågs som skrock och spökerier, kan idag
förklaras som helt naturligt.
Vad kan det då vara för krafter utifrån, som påverkar oss
så starkt? Inflytanden, som vi inte rår över. Som kommer oförklarligt. Ger oss konstiga reaktioner. Orsakar
sjukdomar och otrevliga tillstånd. I vår tid, med hög
kultur, vetenskapliga framsteg och imponerande medicinsk kunskap, finns det ändå oförklarliga fenomen, så
vardagliga, att vi alla kommer i kontakt med dem. Om
man slår sig, gör det ont, där man skadat sig. Men ett
migränanfall plågar och värker utan att kroppen utsatts
för fysiskt våld. Någonting utifrån måste påverka nervbanorna, så att den intensiva pinan uppstår. Kinesernas
akupunktur blockerar nervbanorna och deras knutpunkter. Spänningstillståndet bryts och värken försvinner.
Viktigare vore väl att försöka finna orsakerna till detta
tillstånd. Det finns slumrande krafter i jordskorpan och
atmosfären, som då och då aktiveras och påverkar oss på
olika sätt. Ibland känner man sig ovanligt pigg och glad
någon dag utan särskild anledning. Det bara upplevs
så. En annan gång vaknar man med värk, även den lika
svårförklarlig.
‘
Finns det någon möjlighet att spåra dessa krafter eller
inflytanden i vår omgivning? Vetenskapsmännen har
gjort många nya rön. Men någon förklaring till fenomenen har de inte. Man talar om olika faktorer, som spelar
in för vårt välbefinnande. Någon direkt orsak är svår att
ange.
Ett av alla de goda råd jag under åren fått av välmenande
människor, kom från en så kallad “slagruteman” .
Han hade anlitats för att kolla en ny brunnsborrning.
Vi pratade om hans metoder. Det var spännande att se
honom gå med träklykan i nävarna. Se hur den plötsligt
vreds ur hans händer. Någonting måste ju påverka mannen och slagrutan i hans grepp! Själv kunde han inte
säga mer än: “Det känns i kroppen och så böjer den sig.
Jag kan inte hindra det!” Det var tydligen vattenådern i
jorden, som påverkade klykan på ett speciellt sätt. Någon
kraft eller ström nere i marken?

Jag fick en idé “Vill du gå in och kolla
hur klykan uppför sig inne i vårt hus?
Särskilt vid min säng!” Vi gick in och
provade. Över min huvudkudde gav
klykan kraftigt utslag. Den böjdes starkt
nedåt, tills den bröts av med en liten
smäll. “Det var som katten!” sade mannen,
“här finns starka strömmar! Hur har du
kunnat sova lugnt här? I ditt ställe flyttade
jag sängen, så strömmen inte kom att gå
genom den. Inte så konstigt att du haft
besvär med huvudvärk och sådant. Det
har jag hört många, som haft ont av, då de
sovit över en jordström”.
Vi försökte lura ut ett bra sätt att flytta
sängen. Tyvärr är sovrummet så planerat,
att det inte möjliggör en flyttning av min
säng.
Några år gick. Migränerna fortsatte.
Tydligen var det ingenting annat att göra
än att tåligt stå ut med lidandet. En dag
ringde en god vän med liknande besvär.
Hon berättade om en tidning, där dessa
fenomen beskrivits. Hur jordströmmar
uppmätts, lokaliserats och hur man på
ett enkelt sätt kunde bli av med dem. En
koppartråd fästes i sängens botten, helst
där det fanns järn. Eftersom jag sov i en
engelsk järnsäng var detta inget problem.
Sedan skulle en strömfri plats letas upp
utanför huset. Här slogs en järnstång ned,
en bra bit i jorden. I denna fästes den ut
rullade koppartråden.
Nu mätte vi strömmen över sängen — den
var borta! Ute vid järnstången i trädgården
fick vi däremot ett klart och kraftigt
utslag. Strömmen hade blivit bortledd och
tagit en ny bana. Det blev spännande, att
se hur migränen skulle uppföra sig! Varje
kväll tänkte jag: “Hur ska det kännas i
morgon bitti?”
Dag efter dag gick. Inga anfall. Ibland
vaknade jag visserligen sömnig och slö,
men utan minsta antydan till huvudvärk.
Då jag idag skriver ner dessa erfarenheter, har två år gått sedan koppartråden
fästes i sängen. Migränen är bortblåst.
Jordbävningar läser jag bara om i tidningen eller hör talas om i radio!

Mera ur Jordpuls följer i nästa nummeer av Slagrutan. Jordpuls är slut på
markanaden
men går kanske att fåt tag i antikvariskt.
Ulla och John Hamiltonsnböcker
“Stenring” och “Gryl” finns till salu hos
SSF. De kostar 270 kr per styck men
för medlemmar 220 kr st. Portotär 45
r för 1 - 2 böcker.

Förtsättning från sidan 15
visat att bl. a remote viewing (fjärrsyn) är årstidsberoende och
ger bättre resultat på sommaren. Under tiden Serena var där
skulle det enligt den normala 11-års cykeln för solfläckar vara
både hög och låg aktivitet, men det blev den lägsta aktiviteten
på 100 år. Trots det såg hon säsongseffekter. Personerna var
mycket mer sensitiva på sommaren, från maj och framåt, än på
vintern. Hon kunde också konstatera mer psykiska förmågor
vid högre solaktivitet. De fyra bästa lamorna var som bäst vid
hög solfläcksaktivitet.
En del personer är mycket känsliga för hög jordmagnetisk
aktivitet, medan andra inte påverkas nämnbart, men kanske
undermedvetet. De med de största psykiska förmågorna visade
störst korrelation med den geomagnetiska aktiviteten.
Den här undersökningen visar på att slagrutemännens förmågor och därmed slagruteresultat kan påverkas kraftigt av
den geomagnetiska aktiviteten. Det är därför viktigt för oss att
hålla ett öga på den. När kan vi förvänta oss ha bra slagruterförmågor och när inte. Det gäller särskilt för de som är känsliga eftersom de kan få en stark påverkan av sina förmågor.
Det visar sig att olika slags förmågor fungerar bäst vid antingen hög eller låg aktivitet.
Healingeffekt blir bäst vid hög geomagnetisk aktivitet.
För en få riktigt bra parapsykiskt resultat, t ex för clairvoyant
arbete och slagrutearbete krävs det låg geomagnetisk aktivitet.
För upplysta går det alltid lättare.
På bl. a den här sidan på internet kan man se de geomagnetiska förändringarna: http://www.irf.se/
Observatory/?link=Magnetometers
Eva Svensson

Här visar Serena i svart siluett och en slingrande stig upp-åt.
Visar att först har man en apa med sig som tjattrar (det omedvetna psyket) och som man därför kan bli lurad av, men ju
längre man går och ju mer man övar och renar sig ju vitare
blir elefanten och till slut försvinner den tjattrande apan. Till
slut kan man rida på den vita elefanten.
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SSFs ekonomi

Föreningens ekonomi är ur
balans men under kontroll.

Vi kommer att göra en förlust
under detta kalenderår med cirka
26 000kr. Orsakerna till detta
är höga kostnader under första
halvåret samtidigt som medlemsantalet vek ner ordentligt. Under
hösten har vi genomfört två höstmöten som också slutade med
förlust.
Glädjande är att vid senaste styrelsemötet den 29 september redovisades medlemsantalet till 300 en
ökning med 150 medlemmar sedan
årsmötet.
De åtgärder vi har vidtagit för att
minska kostnader är att byta tryckeri för ”Slagrutan”, riktar ett tack
till Ann Henemo som hjälpt till
med detta. Vi har också fått beviljat från Postnord att skicka tidningen som ”Posttidning” med lägre
portokostnad som följd. Dessa
båda åtgärder gör att tidningen bör
kosta under 9 000 kr per nummer
med nuvarande medlemsantal, be-

sparingen blir mellan 5 000 kr och
6 000 kr per nummer, jämfört med
tidigare. Med 4 nummer per år blir
besparingen i runda tal 20 000 kr
per år.
På den ljusa sidan är att föreningen
vid årets slut kommer att ha cirka
170 000 kr kvar i kassan om förlusten blir som beräknat. Vid årets
början var kassan ca 196 000 kr.
Glädjande är också att medlemsavgifter för 2017 har börjat trilla in
på vårt konto. Plusgirotalong för
2017 medföljer detta nummer.
Sänkta kostnader för styrelsen
och för tidningen gör att föreningen kommer att ha mycket god
ekonomi de närmaste åren. Kassan på 170 000 kr räcker nästan
att driva föreningen i två år utan
medlemsavgifter. Föreningen har
inga ekonomiska utfästelser till
någon, idag är räntan nästan noll
på säkra räntebärande konton. Jag
anser därför att vi har för stor kassa
idag och kommer att föreslå sänkt
medlemsavgift vid nästa årsmöte.
Er kassör Anders Davidsson

Ny superkänslig vinkelpekare
Det är Du som har förmågan att känna energier.
Ditt verktyg är en pekare. Har du en känslig pekare
som ger tydliga utslag blir det spännande.

Många har under året haft
problem med sinande brunnar. SGU redovisar mycket
låga nivåer på grundvatten i stora delar av södra
Sverige. Min egen brunn har

sinat vid tre tillfällen under hösten.
Första gången var den 16 september, den andra gången var den
16 oktober. Båda dagarna var det
fullmåne, dagen efter fullmånen
var vattnet tillbaka i brunnen.
Nu den sista gången var den 11
november, tre dagar före superfullmånen. Då klarade vi oss inte
längre utan fick köpa vatten. Det
ska bli intressant och följa om
det händer fler gånger. Eftersom
tidvattnet når sin högsta nivå
vid fullmåne tänker jag att även
grundvattennivån också skulle
vara högst vid fullmåne men hos
mig har det varit tvärtom.
Finns det fler som har samma
erfarenheter som jag?
Anders Davidsson

Standardmodell
ca 120 mm

Plånboksmodell

70 mm

90 mm

ca 80 mm

Tillverkas av ”SlagruteBengt”
tel 070 735 51 76
bengt.norberg@wivallius.se
Pris 80 kr/st + porto.
Samma pris för båda typerna.
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Vi behöver alla värme och närhet.
Här värmer sig en av mina fd kattungar på en hästrygg ute hos en familj på
Sturkö. Ami

Vad skall vi göra
med materialet.
SSF har fått en hel del material
från Ulla och John Hamilton.
Jag har nu gjort en första genomgång och katalogisering av
materialet. Det är manus i olika
tillstånd av färdigställande till
de böcker som har utgivits, samt
en hel del kopierat källmaterial
till dessa. Det finns även material/manus till ett par sagor som
inte givits ut som böcker. Och en
hel del kursmaterial och tidningsurklipp.
Delar av samlingen är tänkt att
arkiveras för SSF hos Arkivcentrum Örebro län. SSF har tydligen
inte arkiverat nånting där på länge
för beståndskatalogen arkivnummer 4514 Svenska Slagruteförbundet, SSF så står det Bildad 1982,
nedlagd med slutår 2008.
Materialet är på över 20 000 sidor
och allt ska inte arkiveras, men
frågan är vad vill vi arkivera?
Om man vill forska på Hamilton
så vill man nog ha allting utom
dubbletter, det finns en hel del
understrykningar och kommentarer bakgrunds-materialet som då

kan vara av intresse. Även vilket
bakgrundsmaterial som använts är
av intresse.
Man kan även tänka sig att bara
arkivera det som är slagruterelaterat, då går en hel del av det andra
materialet som de har gjort bort.
Ett tredje alternativ är att bara
arkivera material som är framtaget
av John eller Ulla, det är enligt
det alternativet som “arkiveras” är
markerat i listan.
Om man vill minska ned det
arkiverade materialet ytterligare så
kan man ta det enligt alternativ tre
men bara ta med slagruterelateratmaterial.
Så min fråga är vilket material är
SSF intresserad av att arkivera?
Ej arkiverat material föreslås delas
ut eller säljas till medlemmarnat.
ex. vid kommande konvent.
Sen är det en fråga som jag inte har
svar på, och det är vilka rättigheter
till återpublicering (copyright) av
materialet har SSF fått. Har Hamilton sålt rättigheterna till respektive
förlag som gett ut böckerna eller
finns det arvingar som innehar rättigheterna?

På det bakgrundsmaterial som är
kopierat ur böcker är det ju givetvis
copyright på tills 70 år efter författarens död, såvida det inte ändras.
Redaktören skriver: Ovanstående
är Thord Nilssons funderingar och
synpunkter. Jag har hämtat, lagrat
och hanterat materialet så jag
inser vilket otroligt arbete Thord
lagt ner på att katalogisera och
förteckna allt..
När vi köpte restupplagan av
Hamiltons böcker fick vi, av Ulla
Hamiltons ombud rätten till allt
material. Där ingår att publicera
materialet i Slagrutan.
Jag kommer att föreslå styrelsen att
sälja det matereial som Thord sorterar ut. Det skall då gå till förbundets medlemmar i första hand. En
hel del kommer med till konventet
2017 i Vrigstads värdshus.
De förtecknaingar som Thordd
hänvisar till kommer jag inte att
publicera i detta nummer av Slagrutan men kanske delar av det i
nästa.
Har Du något intresse av materialet så hör av Dig till redaktören.
Du kan även få Thords lista via
mejl.
redaktor@slagruta.org

När Du reser med Avalonskolan
till Bosniens pyramider eller till
sädescirklar i England.
Skriv reportage till Slagrutan
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Ordförande har ordet
Aldrig förr har slagruteförbundet
varit så efterfrågat som nu!
Människor skriver till oss från
universitet och geologiska institutioner, arbetsplatser och arkitekter
mm.
Man vill hitta vatten och få utslaget currylinjer och bli av med
Energistråk som skapar ohälsa och
sjukdom.
Detta bådar gott för oss i slagruteförbundet.
Önskar därför att vi snarast gör en
lista i våran tidning samt på hemsidan
på slagrutegångare i hela Sverige!
Det är svårt för mig att veta vilka
medlemmar som är duktiga på
Vattenledning
Energier i naturen
Vart man bör bygga sitt hus
Hur neg Energistråk som går genom hus/arbetsplatser kan flyttas
så bl a ex hälsan blir bättre
Hör snarast av er till mig så jag kan
hjälpa alla som skriver eller ringer
mig.
Även vad det kostar dvs vad ni tar
betalt för att hjälpa folk och vilka
som är intresserade att utbilda nya
slagrutegångare där ni bor.
Det blev en rejäl köldknäpp som
slog till redan nu i november så
alla djurägare i Blekinge och Skåne
fick ta hem sina djur tidigare än
beräknat eftersom vattnet frös.
Jag hade aldrig klarat det utan mina
vänner och syskon.
Ensam är inte stark men gemensamt klarar vi det mesta och
ser saker från olika synvinklar
vilket gör resultatet bättre.
Egoismen ökar överallt och de
20

Retur
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn
flesta tänker bara på sig själv
därför hoppas jag att vi i slagruteförbundet visar en motsatt
rörelse där vi bryr oss och låter oss
beröras av varandra. Hjälper våra
grannar,vänner, släktingar för allt
börjar inom oss själva och ändrar
hela ens omgivning.
Man får så mycket tillbaka.
Dela ut kramar med ett leende och
kärlek.
Bjud in ensamma på Julfirande
Bor någon nära Mockfjärd så hör
av er till mig. Där bor en underbar
pensionerad lärarinna som nästan

är helt blind och känner inte så
många.
Måste även sända kärlek till släkt
och vänner till vår högt älskade
Sigvard Hallberg som lämnat oss
alla i stor sorg och saknad. Han
har alltid varit ett stort stöd för mig
med sin visdom, kloka ord, ståtlighet och aldrig sinande kärlek.
Ni som är mediala får gärna höra
av er till mig om ni får kontakt med
honom.

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande) 0768175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

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

Önskar alla medlemmar härmed
En riktigt God Jul o Gott Nytt År

Jordstrålningscentrum i
Stockholm ger kurser och månÖstergötland är stort.
gaföredrag i bl a olika intuitiva
Där finns också många rutgängare. sökmetoder, medvetanehöjning
Anders Davidsso når Du på
och alternativ hälsa.
mejl: slagruta@boremail.com
Säljer pekare, pendlar, avstörningar m.m.
www.jordstralningscentrum.se
JiS = Jordstrålningssällskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel: 08-742 62 43

mejl jc@vingar.se
tel 08-510 110 25.

Vilket blir nästa slagrutegäng att
skriva in här?

Slagrutan Syd.
http://slagrutan.org/
och Facebook grupp
https://www.facebook.com/slagrutansyd/?fref=ts
Stefan Öhrström,
Röddingevägen 256,
275 70 Lövestad,
0703 24 96 03,
stefan@avalonskolan.se

