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Skriv som du vill.
Jag hör ibland när jag ber om 
referat från kurser eller annat; Jag 
kan inte stava. Jag skriver slarvigt. 
Jag har svårt för att skriva.
Skriv hur du vill. Jag har två kor-
rekturläsare som hjälper till med 
stavning, ordföljder, avstavningar 
med mera. Huvudsaken är att du 
sänder in dina alster. Berättelser, 
historier, tips, synpunkter.

Du behöver inte underteckna med 
ditt namn men jag vill ha reda på 
vem du är. Jag kanske behöver 
fråga eller få kompletterat något.
Din redaktör

Ordföranden tar ordet

Nu har vi haft ytterligare ett 
konvent. Denna samling av ca 80 
medlemmar är säkert viktig för 
många av medlemmarna i för-
bundet. Styrelsens stora jobb är 
ju att genomföra ett konvent varje 
år. Planeringen för nästa har reda 
börjat. När man har gjort detta 
fler gånger har man svårt att tro 
att skall gå att få till ytterligare ett 
konvent som helst skall innehålla 
något nytt. Har ni några goda 
idéer om plats i södra delen av 
Sverige och/eller programinslag. 
Hör då av er till mig eller Anita.

Föredragen på årets möte var ju 
speciella, intressanta och givande. 
Kanske lite olika för olika per-
soner. Jag hoppas dock att alla fick 
ut något som var nytt och utveck-
lande. Ibland kan det också var 
bra att bara få bekräftelse på vad 
man själv har tänkt eller upplevt.

Det finns så mycket kunnande och 
vetande när 80 stycken av våra 

medlemmar från olika ställen i vårt 
avlånga land samlas. Utbytet med 
varandra kan nog många gånger 
ge lika mycket som föredrag och 
kurser. Kort inlägg från medlem-
marna kom tyvärr inte med. Det 
varen en punkt i programmet som 
vi missade. Det måste bli bättre 
nästa år. Så ladda gärna upp för 
inlägg till nästa år. Den som har 
mycket att säga måste meddela oss 
på förhand.

Maria Karlström Phillips var ju lite 
speciellt att möta. Hon utstrålar 
tyckte jag den villkorslösa kärleken 
mera än någon annan människa jag 
har mött. Det är ju dit vi alla skall 
nå innan vi är klar med vår utveck-
ling på jorden.

Mikael Säflund har ju bra metoder 
att lära ut för att bota och hela. Han 
gjorde ju också en stark insatts men 
ett föredrag och två kurser på en 
dag. Bra gjort av Mikael.

Paula Rabenius förmedlad budskap 
från Thorth. Det blev jag själv så 
intresserad av att jag nu har gått 
en särskild kurs med dem. Thorth 
nämnde bland annat att man håller 
på att etablera en bred energilinje 
mellan Kebnekajse och Ale Stena, 
som har att göra med att ljuset skall 
komma från norr. Det kan vara 
något att kolla på för oss.

Agne kommer att skriva mera om 
Thorth

Jag vill också tacka alla andra som 
gjorde god insatser på konventet.                 
Ha en trevlig sommar.

Redaktören spånar

Åter en Slagrutan. Sent säger 
några. Lagom säger redaktören.
Eftersom det är sommarnummer. 
Den når dig förhoppningsvis i tid 
för att läsas i hängmattan innan 
semestern är slut. 
Nästa Slagrutan blir höstnummer 
och bör nå dig i september.

Här är lite blandat som vanligt.

Årsmötesprotokollet skall ju, en-
ligt stadgarna, publiceras i Slagru-
tan. De finns med men i ett uselt 
skick så de knappt är läsbara. Det 
beror naturligtvis på redaktörens 
inkompetens men vill du ha ett 
bättre läsbart exemplar så meddela 
mig så sänder jag per mejl eller 

snigelpost.  redaktor@slagruta.org

Det blir inte så mycket skrivet om 
konventet i detta nr av Slagrutan 
då jag fått in ganska lite material.
Dock har jag plockat in en del 
bilder från konventet där du kan 
finna många av deltagarna. Några 
intryck från konventet finner du på 
sidan 16 och 18.
På sidan 16 finner du också en 
presentation av Paula Rabenius bok 
och om sitt liv med Thoth. Thoth 
som lånar hennes kropp för att 
informera oss om spännande saker. 
Mer om det i nästa nummer av 
Slagrutan.



Jamen det är väl aldeles för tidigt 
att fundera på nu?

Nej inte alls!

Träffar Du på ett trevligt ställe?
Tipsa.

Tänker Du på något som kan vara 
intressant att höra på?

Tipsa.

Träffar Du på någon spännande 
aktivitet?

Tipsa.
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Berättelse ur verkligheten

Jag har varit medlem i Svenska 
Slagruteförbundet i många år. Jag 
upptäckte 1968 när vi skulle borra 
ny gårdsbrunn; jag hade samma 
förmåga att hittta vattten som 
brunnsborraren hade. Jag hittar 
vatten med hjälp av min farfars 
guldklocka med en lång klockked-
ja.
Klockan pendlar utmed vattenåd-
rorna. Jag går rakt fram på tomten 
där där jag skall söka vatten. Jag 
har alltid 20 -25 st 70 cm långa 
käppar med mig. Vid varje vat-
tenåder sätts en käpp ut där jag 
går fram på sökområdet. Därefter 
går jag vinkelrätt  på tomten och 
markerar var vattenådrorna går och 
där de korsar en vattenåder som 
går vinkelrätt emot där jag går. Vid 
en korsåder går klockan runt. Den 
får dragning från fyra olika håll. 
Jag kan bedöma mängden vatten 
i korsådern Liten cirkelrörelse c:a  
300 timliter. Ju högre upp pendel-
rörelsen går ju mera vatten. Alla 
korsande ådrorna markeras med en 
färgad käpp När jag planlagt tom-
ten på detta sättet kontrollearar jag 
alla färgade käppar. Den korsning 
som ger störst utslag där borras 
brunnen.
År 2016 och år 2017 var extremt 

torra, med lite nederbörd. Under 
den perioden har jag tagit ut 34 st. 
brunnar.
Den mesta vattentillgången jag hit-
tat var 1500 tim/l. Detta i konkur-
rens med S.G.U.=Sveriges
Geologiska Undersökning.  SGU 
gade fått i uppdrag att hitta vatten 
till ett större sågverk. Sågverket 
anlitade en brunnsborrare som bor-
rade och sprängde för stora pengar.
 Såverksägaren ringde mig och bad 
om hjälp. Jag åkte dit och hittade 
borrhålen. SGU hade missat med 5 
meter. Jag började leta vattenådror 
på hela sågverksområdet. Hittade 
två kraftig ådror som gick genom 
sågverksområdet med 1 meters 
mellanrum. På andra sidan virkes-
magasintet hittade jag en korsåder. 
Behovet av vatten var 5000 tim-
liter. Här finns det ni behöver. 
Dagen därpå borrades en ny brunn. 
På kvällen ringde en överlycklig 
sågverksägare. Vi har fått 15 000 
liter i timman och det räcker till 
hela området här.  Sågverksägaren 
ringde SGU och meddelade att de 
fått 15000 liter/tim där jag hittat 
korsådern. Deras svar var: men hur 
kunde han hitta vatten där? Tro och 
vetande i ett nötskal.
De flesta brunnar jag tagit ut har 
efter borrning legat på 800-11 000 
timliter.
På senare år har jag tagit ut många 

brunnar för bergvärme. Jag har 
också tagit ut tre brunnar i Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby.Det 
har blivit många kurser och före-
drag om vattenådror och currylin-
jer. Intresset för detta är stort Jag 
planlägger också bostadstomter. 
Först vattenåder för brunnsborr-
ning. Därefter se till att det inte 
finns vattenådror under det plane-
rade huset. Ett sovrum på 16 kvm 
fritt från currylinjer.
När jag håller kurser så får alla som 
vill prova på att känna vattenådror 
och currylinjer. Att känna vattenå-
dror är det få som kan . Däremot 
currylinjer klarar 50 % att hitta.
Detta är några tankar in på det 
nya året 2018. Mycket nederbörd 
har kommit, grundvattnet närmar 
sig det normala. Ingen annan än 
naturen kan balansera detta
Pelarne Vimmerby feb 2018
Bertil Rosèn

Framsidesbilden visar  stamdiameter på ett gran-
bestånd som planterats på samma gång men utan hänsyn tagen 
till jordenergierna, Det kanske inte statistiskt godtaget men är ett 
intressant påpekande och diskussionsunderlag.
Lutande linje = curry      Vertikal linje = hartman    och dessa 
korsar var andra ibland.

(Mina nyplanterade träd i trädgården och skogen är planterade 
med hänsyn till jordenergierna)
       Agne
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Normalt så skriver vi inget 
om födslar eller dödslar i 
Slagrutan. Denna gång gör vi 
dock ett undantag då vi kunde 
läsa i SvD dödsannons över Ulla 
Hamilton.
 

Ulla Hamilton 
* 8 december 1925

har lämnat oss  i sorg och 
saknad

 
Skara 17 maj 2018 
Släkt och Vänner.

Alla äldre rutgängare vet säkert 
vilka Ulla och John Hamilton var.
För andra kan nämnas att de skrev 
4 böcker som berörde de intutiva 
sökmetoderna genom att nog-
grannt utforska sina rön. Bland 
annat körde de hem sten och 
byggde olika stenformationer i sitt 
vardagsrum och undersökte hur 
energierna förändrades över tid 
och stenars olika placeringar.  

De böcker de gemensamt skrev och 
som behandlar !”våra” energier var 
främst:
Jordpuls- fädernas gåtfulla kraft, 
Stenring-fädernas glömda kun-
skap, 
Gryl -  fädernas urkraft, 
Gaia - våra fäders jord.
De samlade erfarenheter och sedan 
bokade de in sig på pensionat i 
Sverige eller Danmark och skrev 
till boken var klar.

Utöver dessa  böcker producerade 
de många böcker, artiklar och no-
tiser om mycket från Atlantis och 
framåt.

John dog för några år sedan. Då 
Ulla senare sålde hemmet och 
flyttade till äldreboende fick Sven-
ska Slagruteförbundet köpa resten 
av deras böcker. Dessa har sedan 
sålts till medlemmarna men några 
böcker finns kvar i lager.

SSF fick också som gåva makarna-
Hamiltons arkiv, många bananlådor 

med material. Det viktiga av detta 
kommer att placeras i vårt arkiv i 
Örebro.

Då vi också fått rättigheterna till 
makarna Hamiltons material så 
publicerar vi en del ur deras böcker 
här i Slagrutan.

Sedan en tid tillbaka har vi kopierat 
in avsnitt ur Jordpuls - fädernas 
gåtfulla kraft. Det går dock inte 
upp emot att hålla i och läsa boken 
så sök den antikvariskt.

Nedan kommer nästa kapitel ur 
Jordpuls - Fädernas Gåtfulla Kraft.
Tidigare kapitel är införda i Sla-
grutan och efterföljande kapitel 
går som följetong i Slagrutan tills 
boken är slut.

   Agne

Prisma-stenen
Hemma på Bispgärden i Husaby har vi lokaliserat 
minst tre starka ström mar, som i nord-sydlig 
riktning löper genom huset. Den västra gick förr 
ge nom sängkammaren, men är numera med kop-
partråd avledd från huset. Den mittersta går rakt 
genom var dagsrummet och är en ständig källa till 
demonstration inför tvivlande el ler förbluffade 
vänner.
Den tredje, som är mycket stark, går genom östra 
delen av köket och matrummet. Den har oftast 
utsatts för familjens experimentlusta efter som den 
finns inomhus. Man vill inte gärna stå ute i regn, 
blåst eller snö.
Det var där vi började med pekare och pendel. 
Alla våra vänner, med få undantag när, får här 
fina utslag. Pulsen finns ständigt till hands då vi 
behöver den.
Under semestern i Danmark fick jag en liten, klar-
gul bärnsten i gåva. Dels som minne, dels som 
experi mentverktyg. Jag hade läst, att bärn sten, ag-
ater och andra halvädelstenar påverkar telluriska 
strömmar. Men hur? Nyfikenheten var stor.
En blåsig regndag tog jag min bärnsten med in 

till matrummet och lade den mitt i “strömfåran”. Pekar-
na hölls över bärnstenen. De stod helt stilla! Där de förut 
snurrat kraftigt, stod de nu orörliga inom en cirkel runt 
bärnstenen på c:a 1,5 — 2 meter. Jag rörde mig runt 
stenen i denna ring. Pekarna riktade sig hela tiden envist 
in mot centrum. Gick jag utan för, började de rotera som 
vanligt. Pendeln togs fram. Den hängde helt stilla över 
bärnstenen, bara en svag darrning kunde kännas. Över 
hela cirkelytan var pendeln orörlig. Utan för uppförde den 
sig som vanligt.
Nu hände något märkligt! Utanför cirkeln — i c:a 90 gr 
vinkel mot huvud pulsen, började pendeln rotera igen. På 
ena sidan medsols, på andra mot sols! Pulsen var delad i 
en positiv och en negativ laddning. Vi provade långt ut i 
omgivningarna — den nya pulsen fanns där! Men tog jag 
bort bärnste nen från huvudpulsen, så försvann de nybil-
dade strålarna. Våra förfäder kunde manipulera jordström-
marna. Det var en intressant upptäckt!
Därför var bärnstenen under brons- och järnåldern en 
så åtråvärd handelsvara uppifrån Östersjöns kus ter ner 
till Medelhavsländerna. Ste nens egenskaper som ström-
fördelare var orsaken, inte bara dess skönhet. En oslipad 
bärnsten är verkligen inte särskilt vacker i jämförelse med 
and ra lysande ädelstenar.
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Grekerna kallade den gamla bärn stensvägen på 
Europas floder för Eridanus-floden, vilken ledde 
norrut till de “elektriska öarna”. Kanske kallades 
de så, därför att man där kunde konsten att hantera 
jord strömmarna? 

Sakta rörde jag mig med pekare och pendel runt 
den “orörliga”cirkelytan. Kanske fler pulser bil-
dats?  Mycket riktigt: utslag på utslag note rades. Vi 
lade ut märken på golvet och mätte de nya pulser-
nas riktning. Det blev en vacker stjärna. 8 starka 
pulser bildades runt stenen, en åtta-uddig strålfigur, 
på ena sidan nega tiv, på andra sidan prismat posi-
tiv. Varannan puls plus, varannan mi nus. Utom på 
ett ställe, där två lika pulser löper bredvid varandra. 
Jäm för hur det är, när 4 gifta par, 8 personer, skall 
placeras vid ett bord och ett äkta par då alltid får 
sitta bredvid varandra.

Var vänlig ändra.

Föregående Slagrutan nr 1 
2018 var märkt nr 88.
Det var fel. Var vänlig ändra 
till nr 89

Boken Jordpuls fortsätter i nästa 
nummer av Slagrutan.
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BRUNNSLETNING

Slagrutans användning och bruk 
samt tanken jordstrålning är 
typisk just vid brunnsletning. 

Som ett enkelt bevis på vattnets 
och jordstrål ningens samtidiga 
förekomst kan man se det faktum, 
att man i Afrika redan i årtusenden 
sökt vatten under termitstackarna. 
En historisk skild ring av slagru-
tans användning vid sökande efter 
vatten finns i Gamla Testamentet, 
då Moses skaffar sitt folk vat-
ten genom att slå med en »stav» 
i klippan. I många fall har sla-
grutemännen visat sin överlägsen-
het gentemot lärda geologer på ett 
nästan förödmjukande sätt genom 
att hitta vatten mycket säkrare och 
snabbare än dessa. I synnerhet i 
olika krissituationer har som en 
sista utväg slagrutemän anlitats, 
och nästan undantags löst har dessa 
också funnit vatten. De väldigt 
långa, forntida handelsvägarna 
från Kina till Ryssland var möjliga 
bara med hjälp av brunnsle tare. 
Under hela rutten fanns det brun-
nar med ett avstånd mellan dem 
av en lämplig dagsresas längd. Ett 
dylikt regelbundet nät av brunnar 
kunde skapas bara genom använd-
ning av forntida geo- och hy-
drologiska kunskaper, som till sina 
huvuddelar baserade sig just på 
slagrutans an vändning vid sökande 
efter vatten. De experimentserier i 
litet format, som utförts vid Uleå-
borgs universitet, tycks tydligt 
bekräfta slagru temännens förmåga 
att säkert hitta vatten.

Då den officiella geologin inte ens 
med sitt omfattande forskningsma-
terial och sina dyra an läggningar, 
lyckas hitta det livsviktiga vattnet, 
har användningen av slagrutemän-
nen ofta varit en av tvång dikterad 
nödvändighet. Å andra sidan har 
många på landsbygden bosatta 
aldrig ens fått kontakt med en 

geolog, som man kunnat anlita för 
expertråd. På slagrutemännen har 
man litat trosvisst. Man har pratat 
om »trollruta» och också i övrigt 
har saken förknippats med troll-
dom. På detta sätt har man kanske 
höjt brunnsle tarnas sociala status 
som yrkesgrupp. Å andra sidan har 
de på dogmerna troende verkligen 
börjat undvika bruk av slagruta, 
emedan man ansett det för med 
besvärjelse jämförbar troll dom.
 
Den kristna traditionen har också 
varit de vetenskapsmäns ballast, 
som alltfortfarande för binder jord-
strålningen med parapsykologin.
De finländska brunnsletarnas 
guldålder inföll på 1940- och 
50-talet. Då, efter kriget, byggdes 
och grundades nya bosättning-
slägenheter hela tiden och vatten 
måste hittas. Vatten hittades också, 
oftast med slagrutemännens hjälp. 

I Sov jetunionen godkände staten 
slagrutans bruk som en effektiv 
metod vid vattenletning. I Förenta 
Staterna har vattenledningsfirmor 
och t.o.m. olje firmor, slagrutemän 
på sina lönelistor. Under  an-
dra världskriget blev tyskarna 
tvungna att i svåra förhållanden 
be slagrutemännen om hjälp då 
de akademiska geologerna hade 
misslyckats.

Om man som vetenskapligt kri-
terium skall anse förmågan att 
förutse och uppnå resultat utgående 
från vissa grundförutsättningar, 
så kunde man, på basen av hittills   
uppnådda resultat, anse slagrutan
som den mest vetenskapliga av alla 
vattenletningsmetoder.

De flesta forskare hävdar, att den 
mottaglighet som krävs vid brunns-
letning, är relativt sällsynt.Man 
påstår t.ex., att endast 5 % av män-
niskorna förmår visa på förekom-
sten av vatten eller mineraler med 
slagrutans hjälp. Man bör väl 
medge, att den mottaglighet, som 

krävs för att få slagrutan att böja 
sig, inte är var mans egendom. 
Likväl är det inte fråga om någon 
sällsynt »gåva», utan endast om 
vissa funktionsegenskaper hos 
kroppen. Mottaglighet i sig själv 
kan ej betraktas som ärftlig, men 
det är naturligt, att ärftligheten 
inverkar på människans psykofy-
siska struktur, som endast delvis 
förändras under livets lopp, till 
exempel beroende på näringen. En 
del människors mottaglighet har 
ökat efter flera försök. Det måste 
ovillkorligen framhållas, att det 
ej är fråga om någon kontakt med 
»andar» eller annat dylikt,  utan 
om en alldeles naturlig elmagnetisk 
händelseserie. Människor, som ty-
dligt känner väderleksförändringar 
i sin kropp är mycket ofta mottag-
liga vid användningen av slagruta. 
Denna mottaglighet har anknytning 
till kroppens elekt riska egenskaper 
och kan mätas bl.a. som föränd-
ringar i hudens elresistans.

Ovanstående är ett kapitel ur  
T.E:Peltonens bok Jordstrålning 
som sjukdomsorsak.  Förlag Porin 
Kirjastannus. 1978

Är Du facebookansluten?
Titta in på grupperna:

Slagruta Västkusten 
Slagrutan i vardagen
Slagrutans forum (medlemmar)
Slagruta Skaraborg
Slagruta och pendling
Slagrutans intressegrupp siljans-          
bygden
Slagrutan Syd
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C-3.  Leycentret vid Stabby gård.

1. Stabby – Edsbro (A-3).

Linjen sträcker sig 52 kilometer i riktning 79 grader sett från Edsbro. Energin strömmar mot Edsbro. Den 
6.1.2000 strömmar energin oförändrat mot Edsbro.
 
 2.  Stabby - Riala (A-1)
 
Linjen sträcker sig 57 kilometer i riktning 109 grader sett från Stabby. Energin strömmar mot Stabby. Den 
6.1.2000 pulserar energin med ojämna intervaller.

3.   Stabby – Veckholm (C-1).

Linjen sträcker sig 33 kilometer i riktning 25 grader sett från Veckholm. Energin strömmar mot Stabby. Den 
6.1.2000 strömmar energin oförändrat mot Stabby.

4.   Stabby – Altuna (C-2).

Linjen sträcker sig 35 kilometer i riktning 273 grader sett från Stabby. Energin strömmar i båda riktningarna. 
Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.

5.   Stabby - Gamla Uppsala (C-4). 

Linjen sträcker sig 11 kilometer i riktning 18 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar i båda riktnin-
garna. Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.

C-4.  Leycentret vid Gamla Uppsala.

1.   Gamla Uppsala – Närpes, Finland.

Linjen sträcker sig 350 kilometer i riktning 32 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar från Gamla 
Uppsala. Den 6.1.2000 strömmar energin från Gamla Uppsala.

2.    Gamla Uppsala – Edsbro (A-3)

Linjen sträcker sig 48 kilometer i riktning 91 grader sett från Edsbro. Energin strömmar i båda riktningarna. 
Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.

3. Gamla Uppsala - Riala  (A-1)

Linjen sträcker sig 58 kilometer i riktning 120 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar mot Gamla 
Uppsala. Den 6.1.2000 strömmar energin mot Riala.

4.  Gamla Uppsala – Stabby. (C-3)

Linjen sträcker sig 11 kilometer i riktning 198 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar i båda rikt-
ningarna. Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.

5.   Gamla Uppsala -  Altuna (C-2).

Linjen sträcker sig 39 kilometer i riktning  256 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar från Gamla 
Uppsala. Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat mot Gamla Uppsala.
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Sidan tre innehåller avslutning och namnteckningar.. Vill du ha den 
och hela protokollet så hör av dig till    redaktor@slagruta.org
eller  0768 35 62 44.            Red.
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2.1.3. Fornlämningar kring Blomsholm

Landskapet runt Blomsholm bär påtagliga spår av 
flertusenårig mänsklig aktivitet; särskilt förekomsten 
av mäktiga järnåldersgravar har genom tiderna berört 
människor som besökt platsen. Flera av gravfälten 
kan dateras från romersk järnålder till slutet av folka-
vandringstiden (från ca Kristi födelse till ca år 600). 
Den stora skeppssättningen sydöst om ån, nära vårt 
undersökningsområde, är den mest prominenta och 
iögonfallande av fornlämningarna (se figur 2). Den 
är belägen på en liten upphöjning med utsikt över de 
lägre liggande åkrarna som vid skeppssättningens 
tillkomst utgjorde en havsvik. Skeppssättningen är 
en av de största i Sverige, och är en av gravarna i 
ett gravfält (Raä 343) med sammanlagt ett tjugotal 
gravar. Längden är 42 meter och stäv- och akterste-
narna har en höjd av 3-4 meter. Att skeppsättningen 
påverkat människor finns det flera vittnesbörder om. 
Generalen Sven von Ranck, tidigare omnämnd ägare 
till Blomsholm, lät i skeppets mitt uppföra en min-
nessten över sig och sin maka. Karoliner sägs ha 
begravts i anslutning till skeppet under Karl XII:s 
fälttåg mot Norge 1718 och Götiska förbundet
reste 1910 en minnessten till fädrens minne just vid 
denna plats, när förbundet företog en exkursion till 
Blomsholm.Även inom vårt undersökningsområde 
finns talrika fornlämningar. Inom ett större gravom-
råde med 39 registrerade gravar (Raä 339) finns 
bland annat en av Sveriges största domarringar. 
Hildebrand beskriver denna som en oval krets av 

10 resta stenar med en bredd av ca 33 meter. Här finns 
också två större gravhögar i undersökningsområdets 
nordvästra hörn. Den största mäter ca 30 m i diameter 
med en höjd på ca 5 m, den mindre är ca 16 m i diame-
ter och ca 2 m hög. Övriga gravar är av mycket varierat 
slag t ex runda högar, ovala högar, runda stensättnin-
gar, långhögar och domarringar (se bilaga 3). I un-
dersökningsområdets sydöstra del finns även två resta 
stenar (Raä 337). Även dessa är gravar, som utgörs av 
stensättningar med en rest sten uppförd i mitten. En 
stensättning som inte tidigare registrerats karterades 
här (se bilaga 1). Graven är övertorvad, rund ca 4 me-
ter i diameter och ca 0.2 - 0.3 meter hög. En ytterligare 
möjlig grav finns i undersökningsområdets sydvästra 
del, där en upphöjning med  fyra hörnstenar, belägen 
vid en sluttning kan vara en rektangulär stensättning. 
Den möjliga graven är ca 3 x 4 meter, och hörnstenarna 
är ca 0.3 m höga.Slutligen skall inte förbises uppsat-
sens grundtema, nämligen de fossila åkrarna inom un-
dersökningsområdet. Begreppet fossil åker utvecklats 
närmare på annat håll i uppsatsen, se kapitel 3.2 Fossil 
åkermark. I detta sammanhang skall enbart konstat-
eras att den nu genomförda karteringen kunnat påvisa 
betydligt fler parceller än de 14 stycken som tidigare 
registrerats i fornminnesregistret.45 Som framgår av 
bilaga 3 så är åkerparcellerna belägna i omedelbar 
närhet av gravarna, och dessa synes ha respekterats av 
odlarna. Undantaget utgörs av en urgrävning, troligen 
utförd i början av 1900-talet i den största gravhögens 
topp, med syftet att placera ett kruthus där.46 Mönstret 
av gravar och parceller visar på att landskapet inom 
undersökningsområdet på sin tid utnyttjats maximalt.

Ovanstående är klippt ur:
Fossila åkrar vid 
Blomsholm.
B-uppsats 5 poäng, fortsättning-
skurs i kulturgeografi
Handledare: Ulf Jansson
Kulturgeografiska Institutionen, 
Stockholms Universitet, 106 91 
Stockholm
www.humangeo.su.se
Kartering och tolkning
Carolina Björn, Mikael Byström
Jan Isaksson, Simon Persson Blomsholm ligger nära E6 lite norr om Strömstad. Platsen är väl värd 

ett besök. Besöker du platsen så sök efter utbordarstenen som binder 
samman skeppsättningen med övriga stensättningar i området.   AO-n
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Hur görs sädesfältsfigurerna?
https://www.youtube.com/watch?v=e_R9SCbakcY

http://www.casafriendssweden.se/ klicka på “Casa de Dom Inácio” och läs om healing på hög 
nivå av healern Medium João, som även kallas John of God, João de Deus, eller Mirakelmannen. 

Under många år hade vi, Svenska Slagruteförbundet och Norsk 
Kvistgjengerforening gemensamma möten på trevliga platser i 
gränstrakterna.
De upphörde av någon anledning och jag har saknat dem. Så 
idag kom:

Invitasjon til nordisk møte i Norsk Kvistgjengerforening

14 -16 september 2018, Svinesund Motell og Kro

Tema: Oldtidsminner i Østfold

Vår guide vil være Trond Jacobsen som snart har fullført en 
bok om «Virkelighet og hellig geometri» Han har kartlagt 

flere kjente rituelle plasser fra neolittisk tid til tidlig middel-
alder i Västra Götaland og Østfold I den siste Kvistgjengeren 
har han skrevet første artikkel i en serie på flere, med tittel 

«Rette linjer i hellige landskap».

Nordiskt Slagrutemöte

Inbjudan innehåller naturligtvis program, priser, plats med mera men det 
har jag utelämnat här. De kan du hämta på våra nätsidor Slagruta.org.
Du kan ju också få dem om du kontaktar redaktor@slagruta.org eller tele-
fon (helst sms)  0768 35 62 44.

ven våra danska vänner är inbjudna. Dem har vi inte haft kontakt med på 
flera år.

Har du träffat på Sällskapet för Parapsykologisk Forskning?  Om inte så besök dem. De 
har mycket verksamhet som kan intressera oss rutgängare. SPF har verkat sedan 1948 med vetenskaplig           
forskning kring paranormala fenomen. De håller till i Stockholm med sina föredrag så det kan bli dryga rese-
kostnader för många av oss om vi vill lyssna.  På Youtube (sök på sällskapet för parapsykologisk forskning) 
finner du minst 13 filmade föredrag som kan intressera.    www.parapsykologi.se
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Mitt första slagrutekon-
vent. 
Jag har kommit första gången 
till Slagrutan Konvent i Ramnäs. 
Jag har ingen stor erfarenhet och 
kände inte någon, dessutom är jag 
utländsk och inte perfekt i svenska 
språket.

Det vad jag upplevde var en 
storslagen erfarenhet. Jag kände 
mig direkt hemma, lika som i en 
stor familj. Det spelade ingen roll 
med vem jag pratade med, jag fick 
bra kontakt med dem och många 
trevliga samtal. Säkert räckte det 
inte för kontakt med alla, men det 
blir ju konvent igen!

Dessutom har jag lärt mig mycket 
och  vill jättegärna lära mig mera.
Jag tackar så mycket för de trevliga 
dagarna och jag ser redan nu fram 
emot nästa konvent.

Tack till alla och jag önskar Er en 
trevlig, meningsfull sommar
Beate Simon
Beateluises.61@gmail.com

                                  Per-Uno leder övning på konventet. Beate längst till vänster.

Paula gästade oss på konventet. Mera i nästa nummer
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Paula Rabenius hade, på konventet 
i Ramnäs, lagt ut listor för intres-
seanmälan till olika resor.

Listorna kom bort. Här kommer 
dock en ny möjlighet att gör intres-
seanmälan till följande resor.

 
    Resor till Bosnien  i september 
2o18 och maj 2019

    Resa till Peru med Titica-
casjön 12 april----22 april  2019

 
Kontakta Paula Rabenius om in-
tresse finns på

Tel. 073-5075420  eller mail 
paularabenius@hotmail.com .

 Årsmötet valde ny kassör och därför bad jag nya 
kassören att presentera sig. 
Det gjorde hon:

Jag är BMA, anställd av Cancerföreningen i Stockholm och arbetar 
med en vävnadsbiobankpå KS-Solna.

Jag bor i en hyreslägenhet i Traneberg (Stockholms geografiska mitt-
punkt - står det på en skylt utanför fönstret.)

1999 började min resa in i “alternativmedicinens värld”.
Älskar att gå på kurser och föredrag. Allt om hälsa och “personlig ut-
veckling” intresserar mig.

FRITIDSINTRESSEN:
Promenader, Läsa,  Healing, Meditation, Tala med mina Guider och 
Hjälpare (medialt), Tidigare liv sessioner,  Skriva, Sy, Baka, Reflexolo-
gi och Massage. Umgås med min syster, min dotter, barnbarnen och 
vänner. Sjunga, Dansa. Träna på pendel och pekare. Känna in kraftplat-
ser.
Jag har en andelslägenhet (Aktie i ett Danskt bolag) /(2 lägenheter, 
men en ska jag sälja), i ett sydfranskt slott. 2x2 veckor /år. Så jag har 
varit på denna underbara kraftplats 2-3 ggr/år senaste 4 åren. Rullande 
schema - så är där olika tider på året!

Upptäckte föreningen för 1,5 år sedan. Jag bara längtar till konventet 
2019, för att träffa alla ni underbara medlemmar igen!

I Visoko i Bosnien finns 
världens hösta och äldsta pyra-

mider.
 

Under och mellan dem finns ett 
tunnelsystem.   I dag har man grävt sig in ca. 1500 

meter.g
Tunnlarna är mer än 24.000 år gamla, för ca 5.000 år 
sedan så förslöts tunnlarna, man vet inte varför men 

nu öppnar man upp dom igen.

Ovan kassören Lisa Ånfalk under 
studier på konventet 2018.

Hon är välkommen i styrelsen 
med sitt tunga jobb som kassör.

  Red.
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Hej Slagrutevänner,                                                                                   
23.5.2018

Efter många års paus var jag så äntligen på 
en konvent igen. Hur kunde jag låta bli att 
komma!  Trevligt folk, goda samtal, fantas-
tiska människor som höll kurser, tack alla 
organisatörer.
Här några intryck:

Trumkurs: Jag gillar inte trummor, mådde nån gång 
dåligt av självcentrerad trummande. Dock här trum-
mades det för oss, jag blev helt medryckt, vi fick ord att 
följa, min inre föreställningsvärld hängde med i den re-
san vi skulle företa oss: Vi skulle hjälpa vissa andra, men 
jag fick oväntad hjälp. Jag som alltid har kalla tår ända 
opp till höften: Mina ben blir utvidgade till minst 3 – 
dubbel normal storlek, fylld av vibrerande liv och värme, 
ett färgrikt tumlande, hela jag skakar. Trumman går sin 
runda, kommer återigen förbi mig, ger mig uppgifter att 
visualisera, jag hänger knappt med, är inte van. I en hast 
fäster jag silvertråden ned i backen för att inte flyga iväg, 
och opp för en vibrerande, snurrande pelare av ljus: Hur 
lämna stolen, jag sitter ju fast i den? Den följde med upp 
i en hast. Jag som måste till tandläkaren varje vecka för 
jag biter på nätterna så hård ihop att ingen plomb håller 
sig på plats: Munnen vidgar sig till en stor grotta, aldrig 
väl kan jag stänga den igen och bita ihop, det behövs ju 
inte; det nya är överväldigande.
Och när vi dras tillbaka, skall sluta, komma till sans 
igen, då avtar allt detta tumlande, jag känns nästan som 
jag igen, och ändå inte. Benen krymper till normal stor-
lek, dock hallå: Mitt vansklige ben känns som det friske 
– hur kommer det sig? Jag som haltat i 14 år. En sådan 
gåva! Vi skulle ju bidra – men jag bara fick. Och precis 
innan slutet en uppmaning: Ställ en fråga! Hur skall jag 
komma på en, så där i hall hast? Hur och med vad kan 
jag bidra? Är det enda jag kommer på. -
Det har gått 2 veckor. Benets förändring håller i sig. 
Har inte behövt vara hos tandläkaren. Jag är oändligt 
tacksam.

En samling mer eller mindre känsliga människor, man 
vill prata med alla, vad håller du på med? Huvudet och 

hela känslobehållaren inombords är raskt så över-
fyllda, det kompenseras på olika vis. Då sitter nån 
på huk bakom ett buskage, rätt i ett av kraftcentra 
på herrgården (de är ju markerade), och pratar i 
mobiltelefon. Eller så prasslas det omsorgsfyllt 
med godispapper precis när föreläsaren kommer 
till poängen, andra har mycket att säga till gran-
nen  i de bakre raderna och låter sig inte störas av 
omilda blickar.
I en meditation i herrgårdens park kom så en dron 
flygande, prasslar metallisk och brummar, kretsar 
runt våra huvuden, stiger igen, drar sig undan, 
kommer tillbaks. KGB i Sverige? Dock lärdomen 
kanske är just att inte låta sig störas? Tack för det 
rådet, medmänniska.

Somligas röst bär gott genom en hel sal fylld med 
folk, andra har svårare att artikulera tydlig. Och 
då är inte heller teknikens förstärkare till hjälp. 
Kanske kunde man önska att talets slut innan, och 
dess början efter pausen blev tydligare markerad.

Maria höll fascinerande tal om sin livsresa. Först 
lite amerikaniserad där vi förväntades ropa run-
gande ja till några ledande frågor, sedan rycktes 
jag mer och mer med. Varför är vi här? Den eviga 
frågan. Hur kan vi läsa / hjälpa våra medmännis-
kor, utan att stjälpa vår åsikt över dem, och samti-
digt vidga vår egen syn? Vi lär om hormoner, och 
hur vi kan stimulera de goda, för att må bra och 
känna sig stark. Denne kunskap fördjupades hos 
Mikael Säflund, som, utgående från kvantfysikens 
föränderlighet lärde oss ett sätt att hela, fast han 
kallar det mer att assistera den andre att komma 
till insikt själv. Och insikt blev det, 2 x 3 tim-
mar lyssnade jag fascinerad, utsatte mig och flera 
andra, två och två i övningssyfte med fusklapp i 
handen, till att möta okända egna tankar. Och ur 
mitt dolda inre kom svar på länge ställda frågor, 
vips bara sådär. Förundran håller i sig, där måste 
jag bara gå en fördjupningskurs.

Dorothea

Andra möten.
Höstens nu kända möten finner Du på sidan 20. 

Info kommer på  www.slagruta.org/aktiviteter 
efter hand,  så den bör Du kolla ofta.

Är Du inte datoriserad så skriv 
 SSF, Hästekasvägen 9. 451 96  Uddevalla.

Hej,

Jag vill anmäla intresse till nästa kurs. 

(Jag blev precis medlem och har missat 
sommarkursen.)

Med vänlig hälsning,
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Global Positioning System.  (GPS)    

Modern teknik till ”rutgän-
gares” hjälp.

Kan vi som använder och arbetar 
med slagruta som hjälpmedel ha 
hjälp av den moderna GPS-teknik-
en ? 
Mitt svar är definitivt JA.

Under vår nyss gjorda bilresa från 
Njurunda till Helsingborg och åter 
satt jag många gånger och fun-
derade över om det fanns någon 
ort/plats med intressanta ”energier” 
där vi kunde ha rastat och testat 
med slagrutan om vi bara vetat var. 

Tänk vilken avkoppling! 
Tänk att kunna testa och verifiera 
eller förkasta kända och beskrivna 
energier! 
Tänk vilken intressant karta vi rut-
gängare skulle kunna skapa.  

En annan hobby. Geocaching, har 
GPS:en som hjälpmedel för att 
finna utlagda ”skatter” på defini-
erade ställen. 

Mr  professor,

I’m interested in Radiesthesia

I found the treatment of the dis-
eases.

I made note of them all, I keep 
them.

Here are a few examples:
efrayim58@mynet.com

latent celiac, typcal celiac, progres-
sive bulbar palsy, multiple sclerosis, 
rheumatoid arthritis, autism and 
others. Total of 65

I want to inform you.

Best regards,

My English is very bad. I apologize 
for my mistakes

Tar du kontakt. Jag kan inte engel-
ska.    Red

X och Y koordinater  anger 
platsen men med den felvisning 
som finns. Att då kunna finna den 
mer exakta platsen med slagrutan 
skulle vara fantastiskt, eller….   
Skulle det fungera ?

Kan inte vi i Slagruteförbunder 
göra vår tidning till ett forum 
där vi kan uppge platsen för våra 
fynd med X- och Y-koordinater 
samt fyndets egenskaper som t.ex. 
”kraftspiral” eller ”djävulshål” 
eller ”Horg” eller annat. Vi skulle 
även ange vilket ”verktyg” vi 
använt samt eventuell frekvens vi 
kännt.  

Fältet är vidöppet för idéer som 
kan föra oss framåt. Låt oss tänka 
och testa för att utveckla ”rutgän-
geriet”.

Hälsningar

Bernth Lindfors
Njurunda

EARTH'S FIELDS 2018 CONFERENCE  24-26. AUGUST 2018 TALLINN, ESTONIA

Jag har fått inbjudan till komferans i Tallinn den 24-26 augusti.De ber om att informera till intresserade.
Vebbadress:      earthfields.eu

Bild från konvent 
2006 i Garpenberg.
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HÖSTMÖTE Bästkusten

Om intresse finnes så ordnar v

Bokenäs i Uddevalla kommun.
Nyrenoverad gammal barnkoloni.
Eller lyxigare.

Fredag - söndag eller lördag - 
söndag.

Rolf Heinemann leder oss in i våra 
kroppar och till tidigare händelser 
i våra liv, allt för att hela oss själva 
allt med hjälp av våra intutiva sök-
metoder..

Kanske några timmnar PSI-spår.
Kanske något du föreslår.
Kanske lite terrängarbete.
September eller början av oktober.

Intresserad?  Skriv intresse, förslag  
och synpunkter till
 
bokenas@slagruta.org

Information från Medlemsregistret

Slagruteförbundet måste som andra föreningar 
rätta sig efter den nya EU-lagen GDPR, som står 
för General Data Protection Regulation. Lagen trädde i kraft 
25 maj 2018. Lagen ersätter Personuppgiftslagen.

Kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.
Till medlemsregistret behöver vi ditt namn och adress för att 
kunna skicka Slagrutan. Telefon/mobil nummer och mail-ad-
ress för att kunna nå dig är bra men inte nödvändigt. Födelse-
data för dig som ännu inte fyllt 20 år för lägre medlemsav-
gift.

Den dag du inte längre är medlem i SSF stryks alla uppgifter 
om dig i medlemsregistret.

Vill du stå med i SSFs offentliga medlemslista måste du sätta  
X  i den ruta på inbetalningskortet som säger ja till att stå i 
officiella medlemslistan. 

Betalar du avgiften via internetbank skicka gärna ett mail till  
medlemsregister@slagruta.org    
      
Har du sagt OK till att namn m.m. får skrivas på deltagarlista 
till konvent, kurser m.m. innebär det inte att du skrivs i den 
offentliga medlemslistan.    
     
Anita Elmerfeldt/medlemsregistret                   

Avsändare Svenska Slagruteförbundet
Hästekasvägen 9
451 96  Uddevalla


