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För 2019/2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Ordföranden tar ordet
Svenska Slagruteförbundet har genomfört en fantastisk konferens och årsmöte vid Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda. Det har varit 4 fantastiska
dagar där vi kunnat umgås med varandra och lyssna
till mycket intressanta föredrag. Årsmötet genomfördes utan några frågor som väckte debatt. För mig
personligen blev det ett spännande möte eftersom jag
skulle väljas till ordförande. Detta val liksom övriga
val till styrelsen genomfördes helt och hållet enligt
valberedningens förslag.
Nu står jag här som er nya ordförande och har som
uppgift att verka för att vi får vår ekonomi i balans
och att vi skall få in nya intresserade medlemmar till
förbundet. Kommer det in nya medlemmar måste
vi kunna erbjuda dem något som gör dem intresserade och vill fortsätta att utveckla vad man kan
känna med våra pekare och pendlar. För att komma
över tröskeln att endast kunna känna några få typer
av energier krävs det att man får möjlighet att få gå
kurser och att få gå tillsammans med mer erfarna
slagrutevänner.
Jag själv hade aldrig utvecklat min förmåga att
känna energier som jag gör i dag om jag inte fått gå
tillsammans med mina vänner i JiS (Jordstrålningssällskapet i Stockholm) och byta tankar och erfarenheter på de möten som denna förening arrangerar en
gång varje månad. Detta att ta sig samman och gå ut
på olika platser och där mäta och känna och sedan
få diskutera vad man känt med sina vänner betyder

SSFs nye ordförande Bengt Norberg

så mycket. Människor känner så olika och det finns
inte ”Rätt eller Fel”. Men det är helt otroligt vad man
kan öka sin känslighet om man får mäta tillsammans
med någon som har erfarenhet och som har högre
känslighet än vad man själv känner.
Jag ser fram emot att som ordförande i SSF kunna
hjälpa er på det lokala planet med material som SSF
har tillgång till. Ni får gärna höra av er och diskutera
upplägg av sådana övningar och kurser och om ni
eventuellt behöver hjälp av någon erfaren handledare. Vi vill ju så gärna att i får in unga intresserade
och engagerade medlemmar i vårt förbund.
Jag ser fram emot att ha regelbunden och givande
kontakt med er som vill känna energier på olika
platser i Sverige.

På konventet lyckades vi samla ihop oss till en lagbild. På bilden saknar vi dock vår nye sekreterare Dan
Nyström som inte kunde närvara i Holsbybrunn. Men misströsta inte, vänd på bladet så kommer en lite
presentationer där Dan är med.
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Vi presenterar oss
Christina Eliasson, kassör
Med rötter i Västergötland men
är född och bor i vackra Värmland.
Gillar att strukturera och organisera. Tycker inte om långbänkar.
Har förmånen att få leva ett liv i dessa tider då så
mycket handlar om vad som varit långt långt tillbaka och även få blicka in i en ännu okänd framtid.
Forntidshistoria och universum dä ä mitt liv dä se.

Anita Elmerfeldt,
medlemsregisteransvarig
1994 blev jag övertalad av en
god vän att åka med på mitt första SSF konvent (som då hette
årsmöte) i Ljungskile. Vi nybörjare fick en liten prova-på kurs med slagruta, pekare
och pendel. Arne Groth höll föredrag om Curryoch Hartmanlinjer, demonstrerade hur en vattenåder
ändrade karaktär och jag fattade ingenting!
Men A-ha upplevelserna var många, så många att
jag två månader senare åkte med på SSFs resa till
England. Sen dess har många helger och kvällar
varit i sällskap med slagrutevänner för att leta och
diskutera energier av olika slag. Har inte lyckats
hitta min, sen några år, borttappade balans, därför
använder jag idag mest pendel.
Det för mig viktigaste under alla år i SSF har varit
att lära känna så många trevliga, roliga, ”knäppa”,
kunniga och underbara människor. Många vänner
för livet.
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Dan Nyström, sekreterare
Är från Dalarna men bor sedan
8 år i Stockholm.
Har gått med slagruta i ca 5 år
och är fortfarande fascinerad
över hur mycket det finns att
upptäcka med pekare och pendel.
Skulle gärna se att de erfarenheter som görs med
att gå med slagruta publiceras och blir mer tillgänglig även för de som inte än hängivna användare av slagruta.

Magnus Lundström, redaktör
Vem hade trott detta för ett par
år sedan. 4 år om man avrundar
lite. Metallpinnar i näven, ett
par frågor till moder jord och
sen är man fast. I unga år, tidigt
80-tal, var det mest astronomi, UFO-begreppet
och även diverse parapsykologiska fenomen som
lockade. I UFO Sundsvall fick man smaka på alla
kakor och föreningens drivande kraft, Loy Solli,
var en sann inspiratör.
Så småningom tog astronomin över och det blev
fysikstudier i Uppsala.
Men så, efter att legat i träda när det gäller att vara
“aktiv” i ovan spännande ämnen hamnade jag på
Britt-Marie Nordmans grundkurs i Slagruta.
Hågadalen i Uppsala väntade...
Vi fick massa papper, gamla tidskrifter och pekare
(första gången jag hörde begreppet pekare) till
ett mycket överkomligt pris. Lunch var medtaget
enligt ök.
Det började ju som väntat. Vatten, H2O, skulle
letas! Det är ju det man använder verktygen till, så
mycket visste jag. Jag hade ju sett på gamla svartvita, tecknade bilder. Dock med träklyka, men det
är ju säkert modernare nu på 2000-talet var den
initiala tanken.
Mer info kom från Britt-Marie om hur det hela
fungerade vilket gjorde att man hajade till.
- Okej, man ska snacka med pinnarna oxå...bäst

man tittar sig omkring först...jag bodde ju inte så
långt härifrån under studietiden...förmiddag i Hågadalen...barnfamiljer... Till min lättnad gick det att
använda tanken tillsammans med pekarna också.

ske tid till häftiga finesser. Redigering tar tid...det
är mycket justerande och editerande för att anpassa
material till tidningen. Men kul! Hoppas numret blir
till belåtenhet.

Pinnar med ballonger sattes i marken när pekarna
svängde och det kändes riktigt bra.
Som kritiskt tänkande gjorde jag allt för att inte
påverka utslagen och frågorna blev många. Vinden,
vart blåser det ifrån? Höll jag för löst? Det svänger
inte, håller jag för hårt? Ville jag att de skulle hända
något? Är det därför det svänger där andra markerat?

Om Loy Solli var min inspiratör på 80-talet inom
UFO-frågan så är absolut Britt-Marie Nordman och
Rolf Heinemann detsamma inom det åtminstone jag
lite slarvigt kallar “slagruta” här hemma.
En ironisk suck hörs ofta i trappan från 18-åringen
därhemma när det bläddras i en bok om naturväsen
eller “tidigare liv”, när det samlas ihop pendlar och
pekare inför utflykt eller när en video om medialitet/
andlighet spelas på YouTube.
Men, som jag har lärt mig här:

Med vatten avklarat kom nästa lass med information. Man kunde använda metall-L:en till att leta nåt
som heter Curry- och Hartmannlinjer, två energirutnät runt jorden som jag än idag inte kan minnas att
vi hade med i laborationsövningarna eller behövde
tentera på Fysikerlinjen...märkligt.
Vi deltagare satte igång och letade något som inte
syntes alls (vatten kan man ju åtminstone teoretiskt
gräva sig till för kontroll). Spännande dock!
Nog satte vi dit lite pinnar i backen, men tilliten, den
så förargliga tilliten, spökade givetvis, precis som
än idag. Att gå på känslan, intuitionen och inte låta
invanda normer diktera är svårt.
Idag, några år senare, bistår jag Britt-Marie på hennes kurser då de lockar många nya deltagare i princip varje gång. Jag samlar de deltagare som gjort
“grunden” och gör lite annat, t.ex. djupdyker i kartpendling. Jag får ofta tips på ämnen från Britt-Marie
så det är bara att köra på.
Britt-Marie introducerade mig tidigt till Slagrutan
Tvärs, en Örebrobaserad förening med Rolf Heinemann i spetsen. Det är träffar den första söndagen i
månaden, oftast i en samlingslokal i Örebro. Det är
en bra bit från Uppsala till Örebro, men helt klart
värt det! Glöm vardagen.
Wow, vilka underbara människor man fick träffa. En
enorm kunskap i sällskapet uppvisas varje gång och
det är alltid trevliga träffar hos Rolf och Carin!
Rolf har ständigt projekt på gång, frågeställningar
och undringar som vi bearbetar under träffarna. Han
och andra medlemmar presenterar noggranna, strukturerade undersökningar och det värmer i hjärtat hos
en som vuxit upp med att dokumentera resultat.
Som ny redaktör har det blivit en tur till Uppsala
Stadsbibliotek. Där fanns faktisk lite litteratur kring
redigeringsprogrammet som används i föreningen.
Lite snabbt lära sig grunderna, och sen blir det kan-

/Red

Man väljer sina föräldrar!

EGONS FOND
Kerstin Brantryd
(sammankallande)
0705 87 61 08

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Kristina Eliasson
kassor@slagruta.org

Ersättare:
Åsa Persson

Adressbyte?
Kontakta medlemsregister@slagruta.org

Har du registrerat din e-post ?
Kontakta medlemsregister@slagruta.org

Har du något du vill få presenterat i Slagrutan?
Ett intresssant projekt du jobbar med?
Har du dokumenterat en utflykt med ditt lokala
förbund?
Kontakta redaktor@slagruta.org
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Under konventet fick vi nys på att vår egen trädgårdsmästare Josef Vincze visat upp sin trädgård i
Svenljunga Tranemo Tidning (STT). Vi som deltagit på konventen har ju hört Josef berätta om trädgården och här får vi ta del av artikeln där han avslöjar hemligheten bakom det lyckade projektet...
Artikel godkänd för reproducering i Slagrutan av artikelförfattarinnan, STT och Josef.
/Red.

Ömtåliga träd och buskar trivs i Josefs trädgård
Träd och buskar har precis börjat få knoppar när STT besöker Josef och Zita Vincze
utanför Ambjörnarp. Inte mycket vittnar om
den blomsterprakt som råder här under årets
varma månader. De senaste tio åren har Josef
samlat träd och buskar som egentligen inte
alls skulle trivas i denna växtzon.
– Trädgården är mer än en hobby, utbrister han, den
är mitt liv!
Josef tillbringar nästan hela sin vakna tid i sin trädgård. Alltid finns något ogräs att plocka eller en växt
att plantera. Men när han och hustrun Zita flyttade
hit för 17 år sedan, fanns bara sly, ogräs och brännässlor. Bit för bit har Josef återerövrat marken och
skapat en trädgård som idag lockar besökare från
såväl Strömstad som Skåne.

Växter från zon 1

Josef pekar upp i slänten där slingrande gångar låter
besökare (och honom själv) ströva omkring för att
beundra det som växer. Just nu ser här kanske lite
kargt ut och Josef har tagit undan fjolårslöven från
de sexton ekarna som legat som skyddande täcke
över rötter och växtlighet. Katten Raphaelo slår sig
ner i solen och tvättar lite lojt sin tass.
– Vi har zon 4 här, säger Josef och pekar på en
utehibiskus som blir alldeles full av blommor under
sommaren.
Det är en växt vi vanligen ser runt Medelhavet och
här i Josefs trädgård finns mängder av exempel på
växter från zon 1–3. Josef pekar vidare:
– Där i hörnet ett fikonträd som ger massa fikon
varje år. Vi brukar hinna äta några stycken.
Bakom ett grönt buskage står ett tulpanträd vars blad
blir jättestora och knallgula på hösten. Bredvid den
finns en av trädgårdens elva japanska lönnar och i
en av rabatterna finns en vildcitron. Bakom garaget
finns fruktträdgården.
– Här var helt igenväxt, man kunde inte se marken.
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Träd och buskar från hela världen

Under årens lopp har Josef samlat på sig växter
– främst buskar och träd – från jordens alla hörn.
Han pekar ut en sudbok från Chile, två plataner, en
kopparlön från Kina, en himalayabjörk, en vacker
amerikansk lönn med grågrönstrimmig bark och
en korkalm. I år har han redan planterat två rhododendron och han har också tio–tolv olika typer av
azaleor. Han och hustrun Zita har specialiserat sig
på lite ovanliga träd och buskar och Josef har också
ett ganska ovanligt förhållningssätt när det kommer
till hur han får dessa ömtåliga växter att trivas i den
kalla Norden.
– Växten bestämmer själv var den vill vara, säger
han och det glittrar i de pigga ögonen.
Sedan förklarar han att han lärt sig gå med slagruta
och använder sina pekare för att fråga var i trädgården växten vill vara för att få den bästa energin.
– Det har alltid blivit bra. Hittar man bara rätt plats,
så. Vi har skydd från norr och stenen i trädgården
jämnar ut temperaturer och energier.

Är som terapi

Växterna hittar paret Vincze antingen i kataloger eller på sina färder runt om i Sverige.
– Vi åker till trädgårdshandlare som har fina växter
och så är vi med i Trädgårdsamatörernas riksförening där vi också får tips.
Sammanlagt finns nog flera hundra växter i Josef och
Zitas trädgård. Och fler lär det bli.
– Jag utökar lite varje år. Jag älskar naturen, träd och
buskar och tillbringar all min fritid här, det är som
terapi, jag glömmer världen utanför när jag jobbar i
trädgården.
Tina Hjorth Svensson
tina@stthuset.com

I Josef Vinczes trädgård utanför
Ambjörnarp finns mängder av
träd och buskar från världens
alla hörn, växter som egentligen inte alls skulle trivas här.

Under sommaren bjuder paret Vinczes trädgård på
en färgprakt utan dess like. Här blommar växter
från tidig vår till sen höst.

Vissa växter väljer Josef för deras blad eller blommor. Andra för deras bark. Som denna himalayabjörk, även kallad pappersbjörk vars bark man kan
använda att skriva på.

En höstbild av Tulpanträdet som Josef står vid på
bilden ovan

Höstfärger på de japanska lönnarna i Josef
Vinczes trädgård utanför Ambjörnarp.
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JiS Utflykt till Anundshög den 9:e juni 2019
Från Bengt Norberg får vi här en härlig beskrivning av JiS (Jordstrålningssällskapet i Stockholm)
utflykt till Anundshög. Håll till godo!
Jordstrålningssällskapet i Stockholm gör varje månad en utflykt med sin medlemmar till olika platser.  
November – februari hålls dessa möten inomhus och
då beslutas gemensamt var det kommande årets utflykter skall förläggas. Årets juniutflykt förlades till
Anundshög utanför Västerås. Det är den största gravhögen i Sverige med en diameter på ca 65 meter och
en höjd på 9 meter.

I den stora gravhögen som kallas Anunds hög finns
endast en grav. En av medlemmarna som är duktig
på att känna in dateringar med vinkelpekaren fick
fram att Anund begravdes i högen år 125 fKr. Platsen måste ha varit en mycket viktig plats för religiösa ritualer. Den ligger så att tre Leylinjer kommer
in på området.

En gul bred linje som korsar Anundshögen och som
sedan går ut i de båda skeppsättningarna som ligger
i en rak linje bakom varandra. Dessutom kommer
det in en Michel- och en Marylinje där Marylinjen
bildar liksom en stor rosa bubbla som omsluter hela
gravkullen och därefter korsar Michel-linjen så det
bildas en mycket snäv korspunkt.
Uppe från Anundshögen ser man sammanlagt 5 olika
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skeppsättningar. Den största av dem är de två som
bildar skepp som ligger i rak linje bakom varandra.

Centrum av den gula Leylinjen går igenom centrum
på Anundshögen och genom centrumlinjen som går
genom för och akter på de båda skeppen. När man
läser på informationstavlorna så anger man att de
stenar som ligger mitt i skeppen skall vara masten
i skeppen. Vi som kan känna energierna känner att
det finns en portal som omger dessa stenar. Det finns
även en stor portal där de båda skeppen är sammanfogade med varandra, Alla dessa punkter har extremt
höga Bovisvärden, vilket framgår av denna bild som
är tagen med ett  Oldfield-filter, som visar hur energierna samlas omkring Eva Lindström.

Från tidigare utflykter, bl.a. till Gamla Uppsala har
det noterats att det funnits processionsvägar som leder fram från en samlingspunkt fram till en offerplats
för kvinnor och en offerplats för män. Samma vägar
kunde kännas in här vid Anunds hög.

Det stod ett antal stenar på rät linje. Troligen för att
markera en gräns som man inte fick ta sig in över till
området utan att först ha gått processionsvägen. En
av dessa stenar var en mycket säregen runsten.

En gemensam lunch intogs för gruppens medlemmar
som livligt bytte erfarenheter med varandra. Man
var väldigt imponerad över de väldigt höga energier
som känts inne i den stora dubbla skeppsättningens korspunkt. Man var även fascinerad av de höga
energier som mätts upp vid de stenar som markerat
var masten sitter. Det ena skeppet kändes som stark
manlig energi och i det andra skeppet stark kvinnlig
energi.
Hela gruppen samlades efter lunchen vid en stor
labyrint vid Tibble, som ligger ca 1 km från Anundshög. De flesta kunde känna att det finns en förbindelse mellan denna labyrint och Anunds hög. Hela
gruppens medlemmar ställde upp sig i en stor cirkel
runt labyrinten och genomförde en gruppmeditation
som blev en stark upplevelse för de flesta.

Alla i gruppen fick dela med sig av vad man upplevt,
vilket vävde samman en stark berättelse om hur energierna nu rensades och gav möjlighet för de båda
platserna att samverka med varandra.
Man kunde även känna ett stort antal stolphål i
marken, som troligen markerat en gränslinjen för ett
staket som man inte fick passera innan man varit
framme vid offerplatsen. Även dessa fanns i G
Uppsala.

\Bengt Norberg
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Konventet på Ädelfors folkhögskola/hotell i Holsbybrunn
30 maj - 2 juni, 2019
Dorothea Mumm betraktar konventet!
Anteckningar på Konventet Himmelfärdshelg 2019 i Holsbybrunn
Spännande föredrag, intressanta människor (hur
skall man hinna prata med alla?). Bara ett fåtal namn
fastnar i minnet. En vacker plats, man kan dra sig
tillbaka för samtal i mindre grupper. Underbar mat,
allt är redan färdigt och fint upplagd, alldeles för
mycket äter man i god sällskap.
Ibland undrar betraktaren vad ett föredrag egentligen
är. En står där framme och tycks veta rasande mycket, vill få fram det, sprida så mycket kunskap som
möjligt. Beroende på hur insatt åhöraren är i ämnet
får den mycket av det sagda med sig, eller mindre.
Hjälper egentligen mikrofonen? En tydlig artikulation gör underverk, en mikropaus där kommat hör
hemma likaså. Då hinner den lyssnande tänka med.
Vänd mot publiken hörs orden bättre än om de sägs
vänd mot projektorbilden. Små inflikade mumlade
ord i höghastighet skapar mer irritation än upprätthållen lyssnarlust. Märkligt, hur utbredd denna
antitalarkunst verkar vara.
Annonserad var kvantfysik för lekmän, talaren bytte
i smyg ämnet till Hiv och Aids. Också väldigt intressant, vi blev förd tillbaka till tiden där detta elände
började. Inte alla själar har förstått att vi skall hjälpa
varandra, icke stjälpa.
Samband mellan Cancer och mögelsvamp.
Vi hör om Orgoniter, små klumpar gjutna av minsta
metallbitar, plus ett stycke kvarts, det hela förbunden med flytande plast, som härdar. Med entusiasm
frambragt hör vi om utvecklingen av denna idé, som
nu görs tillgänglig för alla: Dessa skall kunna hjälpa,
så strålande master är mindre skadlig för skapelsen,
tom fåglar sätter sig på dem. Också offentliga byggnader, som sjukhus, där det används stora mängder
ström, skall kunna avhjälpas att vara skadliga.
Vi hör om kampen mellan två konträra tankesätt.
Mycket nytt att smälta. Denna konvent gav utrymme
och pauser så vi hade tid att hitta samtalsgrupper,
utbyta tankar om det just hörda.
Vi besöker två kyrkor. Att mäta utanför är väl helt
okay, så länge man inte tanklöst kliver över gravar.
Livliga diskussioner, utbyte och lärdom, liv, gemen10

skap.
Men inne i kyrkan? Vi är väl den sista gruppen som
skall bryta tabun? På med keps, och med pekare i
högsta hugg fram och tillbaks tvärs över den långa
gången, byggd för vördnadsfulla, långsamma processioner, fram till altaret, opp på predikstolen. För och
emot diskuterande med varandra.
Jag är tacksam för föredraget med musikundermålning, då satt vi tysta, varenda en still försjunken i
egna tankar och upplevelser. I denna Näsby kyrka
visades oss uppmätta pelare i den gamla delen av
kyrkan: Först en mörk (vad gör en mörk pelare i en
kyrka?) Sedan ett antal ljusa. De som ville kund gå
igenom dem och känna deras energi. Koncentrerade,
andäktiga ansikten i långsam framskridande kö.
Och sen kom förklaringen: De mörka pelarna håller
formen. Då tänkte jag på Bo Setterlinds dikt:
Var rädd om livet, det skall glädja dig.
Var rädd om ljuset, det skall leda dig.
Var rädd om mörkret, det skall skydda dig.
Var rädd om slutet – det skall rädda dig.
Vi pratar om tankar, hur mycket vi tänker, är vi
tydliga i vårt tänkande? Och tankarnas makt. Vi kan
sända goda tankar till någon, till en överordnad kraft
till gagn för flera: Varje 3. i månaden, kl 20, den
som vill, sänd goda tankar, energi till den villkorslösa kärleken, i tre minuter. Ju fler deltagare, desto
starkare blir det.
Vi lär oss att det finns en uppsjö av olika pendlar till
olika ändamål, för att hitta saker eller försvunna personer. Vi ritar vår egen lägenhet på ett stycke papper,
pendlar över ett papper med uppritad kropp, letar
efter smärta i syfte att hela.
Vem är med och kan översätta artiklar från andra
länders slagrutetidningar? Knappt kan man ta in allt,
så mycket info, so intressant.
Årsmöte är avverkat på nollkommanix. Allt var
redan i detalj förberedd. Tack er för insatsen bakom
kulisserna.
En uppsjö av böcker hade folk kommit med, vem
vill kasta böcker, alla vill minska hemma, dock till

slut i en sagolik auktion försvann det mesta av de
donerade gåvorna återigen i deltagarnas allt tyngre
väskor.
Vi går igenom olika medvetande stadier. Somligt är
sedan länge mig bekant, annat går över mitt förstånd.
Vi hör nytt om celler och deras förmåga till inte
minst samarbete, om energivågor, om blockeringar.
Är varandras patienter, hittar ett ont ställe på medmänniskans kropp, ber om en eterisk akupunkturnål i
syftet att lätta det tunga.

Årets konvent var förlagt till Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn, några kilometer från Vetlanda.
Första gången SSF hade konvent här, men nog inte
den sista. Såväl lokaler som naturområden runt
omkring fungerade mycket bra.
Trevlig personal och god mat gjorde det hela ännu
bättre.
Ca 665 måltider fick köket laga till, många med
olika avvikelser. Kaffe torsdag eftermiddag samt
efter årsmötet på lördagen bjöd folkhögskolan på.
Stort tack!

Och innan man vet ordet av, knappt att man vant sig
vid detta levnadssätt börjar kramkalaset: Ses nästa
år! Också detta upplevda blir historia.

Till kurser/workshop och föredrag hade vi sammanlagt 11 personer. Av dessa är 9 SSF medlemmar. Tack för er medverkan.

Dorothea

Har Du förslag på kurser, föredrag, föredragshållare m.m. kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter i Slagrutan. Finns många medlemmar i förbundet som kan mycket. Men inte säkert styrelsen
vet om det. Förslagen måste vara inkomma före
jul.
Trevlig Sommar!
Anita Elmerfeldt

Avgående styrelsemedlemmar Olle Vesterberg (ordf), Lisa Ånfalk (kassör) och Agne Olausson (redaktör/
mtrl) avtackas vid konventet av vår nyvalde ordförande Bengt Norberg.
Foto: Jörgen Larsson
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Orgonit i Holsbybrunn
Nåt som Stålmannen nyser av? Nej får väl svaret bli på detta tills vi vet säkert. En av föredragshållarna som även stod för en workshop i ämnet Orgonit under konventet i Holsbybrunn var Tomas
Fritiofsson. Han höll ett uppskattat föredrag som verkade intressera de flesta.
Vi fick en historisk resa tillbaka till första halvan av 1900-talet (Se Slagrutan #92) kring fenomenet
Orgonenergi och för er som inte kunde vara med eller behöver en uppfräschning kommer här lite
material. Besök gärna hemsidan för ”cloudbuster” för mer information, bl.a. hur man själv kan tillverka en “puck”.. Även information kring deras Facebook-grupp finns där.
Material från www.cloudbuster.se godkänt för reproducering i Slagrutan av Tomas Fritiofsson. /Red.
• En orgonit består av Polyesterplast (organiskt)
och Aluminiumspån (o-organiskt, metalliskt),
samt en tillsats av kvarts, i form av en eller flera
kristallspetsar eller en bit rå kvarts.

Tomas drar igång föreläsningen kring vädermanipulering, Orgonit m.m. Foto: Agne Olausson

Vad är Orgonit?

•

Polyestern härdar till en kristallinstruktur som
tillsammans med kvartskristallen inuti mixen gör
att energin som ackumuleras aldrig stagnerar,
och därmed omvandlar orgoniten kontinuerligt
negativa energier i orgonitens närhet till positiv
energi som är till nytta för allt levande. Den positiva effekten en orgonit har på omgivningen är
långt mycket större än den negativa effekt både
aluminium och plast har på miljön.

•

Orgonit i den formen som är vanligast idag tillverkades första gången av Don Croft i USA, sent
1990-tal. Han hade studerat Reich’s arbete och
vidareutvecklade hans uppfinningar.

•

En orgonit gör ingenting annat än omvandlar
energi. De positiva effekterna många rapporterar
om kommer fram när trycket av att leva i stagnerad energi försvinner. Orgonit tar heller inte bort
elektromagnetiska fält, det omvandlar fältet.

Omvandlar kontinuerligt negativ energi till positiv
energi
•

Består av tre huvudkomponenter: Polyester, Metallspån och Kvarts.

•

Orgonit är en vidareutveckling baserad på Wilhelm Reichs upptäckt att ett material som består
av växelvis organiskt material (kolbaserat) såsom
trä eller plast, och o-organiskt (metall) såsom
aluminium, järn eller koppar), attraherar, och
ackumulerar (samlar upp) energi. Wilhelm Reich
byggde lådor av dessa sammansatta material
som patienter kunde sitta i, dessa kallade han för
”Orgon-Ackumulator”. Han kallade energin för
”Orgonenergi”.

•
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När orgonenergin flödar fritt är den hälsofrämjande och då kallas den POR (Positive Orgone
Radiation), och i stillastående, stagnerad form är
det sjukdomsalstrande och kallas DOR (Deadly
Orgone Radiation). Orgonenergi är en mera
vetenskaplig term på benämningarna Chi, Prana,
etc. som används inom bl.a österländska civilisationer.

Användningsområden
•

Placeras i närheten av strålkällor och andra källor
till negativ energi. Strålningen ifrån en mobilmast neutraliseras genom att man placerar några

orgoniter inom 400m ifrån masten. Ofta kan då
en direkt förbättring av atmosfären i mastens närområde påvisas. Fåglar sitter gärna i radiomaster
som neutraliserats med orgonit.

lägenhet eller ditt hus.
•

Placera sedan orgonit på inkommande vattenledning. En på elmätaren och en på proppskåpet.

Negativ energi i offentliga miljöer orsakar alla
möjliga problem då vi levande varelser kräver
en god tillgång på positiv orgonenergi för att
trivas. Orgonit i offentliga miljöer omvandlar den
negativa energin och bidrar till en trevlig stämning, minskar hetsigt humör och ger människor
en positiv attityd och ett ökat välbefinnande.

•

Använder du Wi-Fi placerar du en på din router.

•

Under/brevid sängen.

•

I bilen, på jobbet och andra platser du befinner
dig på ofta bör redan ha en orgonit som ligger
och väntar på dig när du kommer dit.

•

Många människor är känsliga för elektromagnetisk strålning. En orgonit i fickan och orgonit
hemma ökar dessa människors motståndskraft
mot EMF.

•

•

Växter gillar positiv energi. Orgonit i trädgården,
växthuset eller utspritt på större odlingsarealer
genererar ofta kraftigare plantor och större skörd.

Tumregeln är att det är bättre att lägga orgoniten så nära källan till dålig energi som möjligt.
Vid längre avstånd krävs mer orgonit för samma
effekt, därför krävs det mer orgonit i hemmet än
vid sändarstationerna.

•

•

Orgonit stabiliserar vädret och är effektivt för att
motverka negativa väderfenomen, vare sig de är
artificiella eller naturliga.

•

Orgonit i hemmet, vid sängen, inkommande ledningar (gas, el, tele, vatten), gör att det allmänna
välbefinnandet ökar. Många rapporterar en bättre
sömn, och ett allmänt behagligare klimat och en
trevligare stämning i hemmet.

Efter att du placerat hemma börja med radio/
mobil/tv-master i din närhet och lägg en orgonit
inom ett par hundra meter ifrån sändaren. Skolor,
sjukhus, polisstationer, fängelser eller platser
med mycket brottslig aktivitet är också heta tips.
Efter det, börja lägg ut ett rutnät på strategiska
platser på orten där du bor för att täcka in så
mycket som möjligt av alla andra strålkällor,
såsom mobiltelefoner, WiFi-routrar, elkablar och
trådlösa elmätare.

•

Orgonit i fickan eller handväskan gör det enklare
att utstråla en atmosfär av positivitet och ger ett
bättre bemötande av djur och medmänniskor.

Gamla kraftplatser, typ gravfält, stensättningar,
eller platser där det förekommit traumatiska händelser behöver orgonit.

•

Orgonit i vatten ger en förstärkt effekt. Hittar du
ett passande vattendrag att lägga den i så är det
alltid bättre.

•

•

•

Orgonit förstärker de metafysiska egenskaperna
som många mineral och stenar besitter. Placera
dina stenar på en orgonit (eller gjut in dem)
för att förstärka och ladda upp dem. Vatten kan
också laddas på samma sätt.

•

Orgonit kan inte bli ”mättad” med negativa
energier. Den tappar inte effekt eller upphör att
fungera efter att den en gång är tillverkad.
Placering

•

•

Börja först med dig själv, genom att alltid ha en
liten orgonit med dig vid vistelse utanför hemmet.
Lägg sedan fyra orgoniter, en i varje hörn på din

Wilhelm Reichs “Cloudbuster” fångar åhörarnas
intresse och Tomas hjälper till med hela kroppen.
Foto: Agne Olausson
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Nattliga upplevelser under konventet
En stark gruppupplevelse från Holsbybrunn blir här nedtecknad i #94 av Slagrutan. Tack Dorothea
för texten som förmedlades av Lilian.

Konvent slagruta Himmelsfärd natt till söndag,
2:a Juni 2019
Grupphjälp till jordens helande
Jag fattar mod och går till Amy – när hon för en
gångs skull inte är upptagen på flera håll samtidigt –
och ber henne försöka artikulera sig så att den intresserade åhörare har en chans att hänga med, får här
och där en liten andningspaus att tänka. Och jag får
– helt oväntad – en privat repetition, om hur jag skall
kunna kommunicera med de fyra elementen. Jag
lyssnar intensivt . - Oj! Mitt huvud växer! Uppåt! I
en lång stråle, som en kärve, en tät bunt av ljusstrån,
med opp och ned virvlande färgprickar, nu går det
genom taket, utan ett ljud. Det stramar till oppe på
hjässan. - Nej, ingen idiotförklarar mig, Lilian rullar
ut sitt pekfinger mot mig: du skall vara på uppdrag i
natt! Var förberedd! - Hur är man förberedd?
Vi går och äter. Runt vårt bort har någon här och där
en märklig upplevelse, nån sorts förnimmelse.
Jag bara lyssnar. Lilian tar dock opp tråden, låter oss
förstå att vi här var och en verkar få en liten pusselbit av en större helhet. Sexkantsfönster, säger någon.
En annan pekar ut i det tilltagande mörkret: där ute
finns ett. Mitt huvud, som hade lugnad sig, växer
igen, det stramar till. Plötsligt tycks trycket bli för
stort, det springer opp en dörr (i mig? framför mig?).
Därute syns en bred strand, ända från denna dörr,
havet är långt ute, det vill komma in senare, vinden
är kännbar, knappt någon stjärna att se, mörkret är
delvis upplyst av nån källa som inte vanligen hör
natten till.
Vi skall ut! säger Lilian som hört på min inre bild.
Hon är helt säker. Varför är jag alltid så osäker? Jag
hänger bara med. Flera gånger under denna dag hade
hon påpekat hur viktigt det är i dessa tider att vi
kommer bort från JAG – tänkandet, till ett självklart
VI.
Det tar ett tag tills den tillfälliga gruppen tagit sig
från bordet, och ända ut. Porslin skall plockas undan,
jackor hämtas, besked till nån ges, och förbi dörren
med de två nollorna på går det ännu långsammare.
14

Äntligen möts vi därute, ett stycke undan, varenda
en skall hitta sin egen plats att stå på, ungefär i en
ring. Mina fötter hoppar förskräckt ett skritt bakåt:
Precis där vi skall stå gapar ett stort hål, jättedjupt,
och mörkt. Det duggregnar av och till under hela den
tid vi är därute, vinden blåser påtagligt, mojnar igen,
som om någon sätter på och stänger av: elementen,
också ett tema denna snart förflutna dag, verkar vara
delaktiga i det som håller på att ske.
Ringen bildas, inte helt rund, vi har inte lika avstånd
från varandra, det känns som vi borde vara fler, ändock verkar det inte spela någon roll.
Vi tycks balansera på någon slags kraterrand, smalt
är det, nästan smalare än fötterna som känns jättetunga, det verkar omöjligt att stå still. Armar vevar
för att hålla balansen. Också för den inre synen är
det mörka natten, väldigt mörkt. Nån säger något, är
tyst igen, en annan artikulerar vad den förnimmer, de
som ser mest förklarar, så att hela gruppen får med
sig det som skall bli det gemensamma. Emellanåt är
det still, bara vinden hörs, dugget känns, upplevelsen
är stark. Moder jord är så förgiftad, vi måste göra
något åt det, vi människor, som har orsakat, inte ens
Yggdrasil orkar att växa mer på denne så starkt förändrade jord. Sorgliga besked hörs i natten.
Plötsligt är där ett nät, stor och stark, med något
tungt i, som vi skall fiska opp till ytan ur detta
ofantliga djup. Armar rör sig mer beslutsamt, drar
opp, drar opp, jag ser några silvriga fiskar, dock
Ewa känner sig påmind om Bosnien, där det skedd
omänskliga ting, och där det hittades en Sputnik,
programmerad till onda avsikter, den skall avlägsnas
från jorden, avprogrammeras. Äntligen är nät samt
innehåll oppe vid kraterns rand. Tungt var det, koncentrerade var vi. De duktiga, erfarna har mycket att
göra, jag är fullt sysselsatt med att ha uppmärksamheten skärpt på denna ovanliga moment.
Lilian vet plötsligt att vi alla nu skall byta plats, vi
skall över bron. Jag ser ingen bro. Det tar emot att
gå över detta jättelika och djupa hål, men det går,
jag går, vi alla går över gapet, hittar en ny plats att
stå på. Från mittemot har jag en helt annan utsikt.
Lilian finner inte plats i ringen, hon står i centrum, ur
hennes händer sprutar något rent och hållbart, beskyddande material, hon skall dansa med oss runtom

sig, vi skall väva ett nytt väv, runt hela den förnyade
jorden. Utan förgiftningar, utan mörka tankar, där en
VI – ande råder. Vi dansar! Och vevar. De som ser
berättar hur många långväga hjälpare som strömmat till. Nu är det tid att turas om, varenda en skall
en stund dansa till sin egen inre melodi. Allt förekommer, från små armsvängningar över försiktiga
nigningar till temperamentsfulla, raska rörelser av
helt viga kroppar. Här nynnas det en melodi, flera
faller in, känner sången. Försiktiga leenden. Idas
sommarvisa! ropar någon. Är det plötsligt önskekonsert? Nynnande blir till sång. Stämningen verkar har
ändrats från god vilja med ansträngning till något
mer lättsamt, dock fortfarande under högsta koncentration.
Där borta! Jag är förtjust. Gryning! Det syns ett första morgonljus över bergen långt bort. Och en slags
jordvåg, dock inte farlig, utan högst långsamt har
börjat i ena änden att täcka till det otäcka hålet. Vi
dansar, väver, har lust att sjunga mer. Trollmor! ropar
Ann. Varför det? Varför inte. Och då hon bundit fast
de elva små trollens svansar kan vi inte hålla oss: Vi
är ju elva! Hela cirkeln brister ut i skratt, stämningen
lättar ännu mer, samhörighetskänslan är fullt utvecklad, inga jags, bara VI.
Min tur att dansa. Jag dansar ju aldrig, men det här
är en speciell natt. Dock då jag intar min plats i mitten vet jag: Jag skall inte dansa. Jag skall lära mig
flyga! Är en slags långbent trana, slår med vingarna,
som bär mig långsamt över det alltmer av jord täckta
hålet: Där borta vid den tilltagande gryningen ser jag
några få silhuetter av fåglar i fjärran, och där innanför kraterranden står ju ett träd! Jag, den stora fågeln,
ovan att flyga, sätter mig på en gren. Och jag, lilla
jag, byter av min närmaste, så hon kan dansa sin visa
i mitten.
Dock plötsligt är där något stort och svart, som ett
tjockt streck över hela den inre bilden: Liknar vagt
den sydamerikanska stjärnhimmel, den som ingick
i trosföreställningar, tillbads, och hade riter till följd
långt över gränsen av det drägliga. Varningsropen
hörs, alla riktar sin uppmärksamhet på detta störande, det svarta blir svagare, mindre bred, bleknar, blir
grå som aska, blir mör, bryts i bitar, som faller ned i
den återstående rest av hålet.
Gryningen har gått över i morgonljus, hålet är täckt.
Havet står och stampar därute, det vill in, dess tid
har också kommit.
Någon ser att långa rör har skapats, deras översta del

syns här och var, Agartha får luft igen.
När kom fröet in i bilden? Lilian visade oss det,
så litet, hon hade fått det i handen. Hon skrattar
skamset när hon berättar för oss vilken bild hon fick
till det: Brösten hade växt på oss alla kvinnorna
till bristningsgränsen, ur varje kom en stark stråle
livgivande näring för detta nya som skulle bli till
och växa. Detta är fröet till den nya jorden, helt från
början skall hon skapas, vi har förmågan, vi människor, homo sapiens, den två gånger vise. Jag berättar
om Aboriginerna i Australien, deras skapelsehistoria
vet att berätta att allt finns på grund av människans
längtan efter det: Berg och dalar, floder, slätter.
Några av deras tio buds ord, så mycket äldre än de
oss förtrogna judisk – kristna buden, kan jag utantill.
Tro på dig själv, du kan! Nej, vi kan.
Ann dansar sist, hon avslutar ceremonin, tackar alla
deltagare från när och fjärran, samt himlens riktningar, med den dem tillhörande fyra elementen.
Vi vänder oss till var och en av dem medan de blir
omnämnda.
[Kommentar till texten från Lilian: “nornorna
Urd, Skuld och Verdandi hjälpte oss att väva i slutet
när kratern började bli lagad. Både Eva, Anne och
Lilian fick samtidigt upplevelse om deras hjälp.”]
Det kommer nyfiket folk ur dunklet: vad gör ni? - Ge
mig nyckeln! mumlar en sömnig röst. Vi brister ut i
skratt igen, anspänningen är borta, vi är tillbaka till
det vi kallar verklighet.
Vem kan sova nu? Vi vandrar ett stycke genom
mörkret, får samlas runt ett bord i ett av sovrummen,
det strömmar ännu flera till, vill höra. Vi själva vill
också höra den historia igen, den vi varit med om,
lägger bit för bit av våra minnen och vår förvåning
i en skål i mitten, nu först kommer vi att minnas det
hela, nu är detta alla vårs historia.
Den nye ordföraren är med bland åhörarna, fullkomnar berättelsen med tillägget att han och några
fler satt samtidigt, gjorde adderande förberedelser
till just samma ändamål som vi blev kallade till att
utföra.
Man slutar inte att häpna.

Texten nämner budorden från aborigierna.
Dorothea presenterar dem i en separat artikel i
nästa nummer av Slagrutan!
/Red
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Rundvandring bland energier med Thord
Thord Nilsson inledde inomhus med en presentation
av området kring boendet. Vi fick sedan gå runt och
känna på många av de energier som Thord initialt
kartpendlat fram. Det startade med ett besök hos en
giftring (#04) och fortsatte sedan ner till grusplanen där ett solkors väntade på oss. Så småningom
hamnade vi på lekplatsen där det, för vissa i alla

fall, blev falska svar från pekaren. Ett litet cirkulärt
område med några meters diameter. Se upp! Vi fick
även fullödig information kring “pelare med spröt”
under presentationen. Mycket fascinerande fenomen.
En sådan fanns precis bredvid ett av boendena...#06.
/Red

Karta över området med olika energier som Thord kartpendlat fram. Denna visades under föreläsningen. Snyggt paketerat och presenterat som vanligt!

Thord Nilssons Rundvandring Bland Energier lockade många. Det blev rundvandring i dubbel bemärkelse
som synes. Foto: Agne Olausson

Stärk den villkorslösa kärleken

Slut upp och sänd ditt bidrag till den villkorslösa kärleken. En uppmaning dök upp på konventet
att göra gemensam sak och sända goda tankar i tre minuter, ja längre om du vill. För att göra det
så starkt som möjligt gör vi detta var och en den 3:e i varje månad kl 20:00.
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Guldvaskning i Ädelfors
Lilian delger oss sin upplevelse av guldvaskningen under konventet.

På lördagen åkte ett gäng ut till Ädelfors guldvaskning. Först fick vi lära oss vaskningstekniken i en
övningsvattenränna. För 1,75 miljoner år sedan
bildades berg av vulkaner som innehöll kvarts och
magnetit.
Av erosionen bildades geisrar där vattnet förde grus
med guld vidare ut i Emån.
Det mesta guldet ligger på 5 till 10 km djup.
Men 1737 till 1889 bröts guld i Ädelsjöfors gruva.
Nu fick vi i gruppen gräva grus och leta guld. Vi
vaskade fram pyttesmå gulkorn. Guldet lades sedan
i små glasrör.
Guldfebern drabbade oss och vi ville alla ha mer
och mer fast resultatet blev c:a 0,2 gram per person.
Dagens guldpris är c:a 300 kr per gram, så ingen av
oss blev rik fast vi fick en fantastisk upplevelse.
ÄDELFORS GRUVA
På fredag eftermiddag drog vi ut på en ny vaskningstur men denna gång helt utan resultat. Så vi
passade på att besöka gruvan. Väl framme stötte vi

på ägaren av marken. Han visade oss rätt och berättade fakta om gruvan som hans farfar berättat.
Det startade pga att någon hittat guld och man började bryta. Först via eld och vatten, sedan via krut
o dynamit. De förde sedan ut malmen, la den i en
ångdriven stampningsmaskin som krossade stenarna
till grus. Därefter togs gruset till vaskningsrännor.
Via rensning från Emåns vatten kunde man sedan
finna guld.
Själva gruvgångarna leder 300 meter ner i berget
men de lägre nivåerna är numera vattenfyllda.
Fast de som vågar kommer in en bra bit i 9-gradig
fuktig luft och golven fyllda med ankeldjupt vatten. Väsen, jo Solveig från Norge, Ami från Almö
och jag tog ton och fram kom 3 stycken gruvtomtar,
små väsen med guldskor. De bad oss stanna kvar
eftersom de inte fått besök på länge. Men våra vänner i denna dimensionen kallade tillbaka oss. Så nu
leker vi vidare på konventet 2019 och fortsätter byta
kunskap med våra slagrutevänner.
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Kraftplatsutflykt med Ann och Åsa
Det blev en ordentlig utflykt med sammanlagt tre stopp när Ann Henemo och Åsa Persson tog oss med denna dag. Vi tar oss kortfattat igenom dessa och kanske får vi en mer heltäckande beskrivning så småningom
från Ann, Åsa och någon deltagare.
Vetlanda medeltidskyrka
Vi startade med Vetlanda medeltidskyrka där två
Ley-linjer korsar varandra runt knuten på kyrkan.
Michael-linjen, som kommer via Kinna, och Mary-

linjen som passerar Nydala kloster och går norrut.
Energier kändes in och de som ville fick även göra
ett besök inne i kyrkan.

Näsby Kyrka
Nästa stopp blev Näsby Kyrka, en gullig, relativt
liten kyrka. Här inne, framför kyrkbänkarna finns 6
stycken energikanaler. Avståndet är drygt en halv-

Foto: Agne Olausson
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meter mellan dem och vi fick stanna till vid varje
(markerade med träpinnar) och ta in energierna och
sedan gå vidare till nästa kanal, och nästa..

Byestads gravfält
Slutstationen blev Byestads gravfält. Där besöktes
en sexudd som man absolut inte skall befinna sig för
länge i enligt de som känner
till energierna. Med på turen
hela dagen hade vi förutom
Ann och Åsa även Karl-Erik
Samuelsson som redaktören fick ett extra snack med
under dagen. Mer om detta i
senare nummer. Vi kommer
kunna presentera en massa
Karl-Erik Samuels- intressant kring Karl-Eriks
son i berättartagen! fynd i Eksjö-området och om
Foto: Agne Olausson honom själv!

blev man uppladdad där istället. Laddningsnergin
hoppade alltså mellan treuddarna.
Energimässigt berättar Åsa Person engagerat att sexuddens kanal visar en blå, ljust lila - vit blandning
av färger i dess energi.
- Det rör sig både uppåt och neråt samtidigt. 25-50
meter upp.
Åsa kalla energin för förnuftests energi.
- En kraftig utrensning sker om man står där. Prova
och stå där en stund, det pirrar i fötterna och eventuellt ett litet tryck i huvudet.

Karl-Erik berättade engagerat för hela gruppen om
hur allt för 30 år sedan var synligt, idag är det ordenligt igenväxt, träd, gräs och mossa. Runt om finns
även något förstörda (som grustag) bronsåldershögar
och ett antal treuddar. Tillbaka sedan till sexudden
som var huvudämnet här.
- Den enda sexudden man bevisligen hittat i Sverige,
fortsätter Karl-Erik men tillägger lite vemodigt,
- Inte så vackert skött...
Karl-Erik berättade vidare att det en bit bort fanns 3
stycken ganska små treuddar som är hopkopplade.
Dom växlar laddning. Ulla och John Hamilton upptäckte det när de stod på platsen, plötsligt blev de
uppladdade, två minuter senare försvann energin.
Stod man då samtidigt i en annan av treuddarna

Åsa förklarar energierna hon
upplever i sexudden.
Foto: Magnus Lundström

Olles tankar gav en tanke om tankar i Agne Olaussons huvud...

Tankar om en tanke.
Var är en tanke;
när jag tänker på den?
när jag inte tänker på den?
Vad är en tanke?
Vad väger en tanke?
Kan du tänka på min tanke?
Hur snabb är en tanke?
Varför kommer tanken som jag inte vill tänka? Varför kan jag inte få tag i tanken jag vill tänka?
Kan vi tänka på flera tankar på en gång?
Hur kraftig är en tanke?

AO-n
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Höstmöte i väst 13-15/9 2019
Vi planerar höstmöte i Vaggaretången vid Källviken strax norr Strömstad.
https://kartor.eniro.se/s%C3%B6k/vaggaret%C3%A5ngen
Huvudsaken är låga kostnader. Det finns endast 14 sängplatser. Mat köper vi eller lagar på plats. Alla hjälps
åt med det som behöver göras.  Vill du bo bekvämare (och dyrare) så finns www.kallviken.se 200 meter bort.
Anmälan och betalning senast 31 augusti. Sista veckan i augusti kommer slutlig program på www.slagruta.
org/aktiviteter. Där kommer priser och anmälningsinformation.
Frågor?
Mejl till vaggaretangen@slagruta.org eller snigelpost till :
Olausson, Hästekasvägen 9,
451 96 Uddevalla.
Fredag 13 september
Kartpendling på karta över bl.a. Blomsholm. Finns energier mellan stenarna, mellan de olika anläggningarna? Går det att hitta utbordaren? Hänger stensättningarna i hop? Finns vatten i området? Kan vattenenergier
påverka i området? Elkablar? Annan el? Energier in till/ut från området?
Lördag fm
Utfärd till Blomsholm. Stämmer det vi pendlat in på kartan med verkligheten?
https://kartor.eniro.se/?c=58.972225,11.222878&z=13&q=%22blomsholm%22;geo
Lördag em och lördag kväll
Ej planerat. Vad vill du ha med ?
Söndag
Ej planerat. Vad vill du ha med ? Kanske ett platsbesök där vi skiljs åt.
Det finns mycket att upptäcka i Tanums och Strömstads kommuner.

Bild och text hämtat från länsstyrelsen Västra Götaland av Agne Olausson.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack/kulturmiljoer/blomsholm.html
Vid Blomsholms säteri finns mäktiga gravmonument som Bohusläns största domarring och en av
Sveriges största skeppssättningar.
Blomsholm är Bohusläns kanske viktigaste järnåldersmiljö. Kring säteriet finns bland annat cirka 160 gravar
samlade på sju gravfält, vilka troligen använts under hela järnåldern. Redan från vägen ser man den imponerande skeppssättningen som är över 40 meter lång och består av 49 stenar. Stävstenarna är hela fyra meter
höga.
Fornåkrar och gravfält
I bergsslänten norr om lerslätten ligger fornåkrar och ett gravfält med omkring 40 fornlämningar. Här finner
du högar, domarringar och stensättningar samt på bergshöjden två storhögar, varav den största är 30 meter i
diameter och 5 meter hög.
Bohusläns största domarring
Den största domarringen är hela 36 meter i diameter och har 10 stora stenar i kretsen, vilket är ganska ovanligt eftersom domarringar i regel har ett udda antal stenar. Ringen har också ett stort mittblock. Ytterligare
tre eller fyra domarringar finns på gravfältet.
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Viktig information angående “Slagrutan”
Nya villkor för Posttidningar !
Redaktören (undertecknad) har fått bra kontakt med det tryckeri vi använder. Trevliga och hjälpsamma. Jag
har även tittat på kostnader m.a.p. antal sidor, papperstyp, olika pappersvikter, porto etc... för att se vad som
finns, vad vi ev. kan förbättra.
Tryckning
Tryckkostnaderna följer ganska linjärt antalet sidor man vill trycka. Det är t.o.m. så att vi kan trycka på
”tidningsmagasin”-papper med marginell tryckkostnadsökning. Papperets vikt blir dock något högre, varför
man måste ta det i beaktning för den del i distributionen som är viktkostnad.
Distribution
Under ett samtal med Postnord, som varade i en timme både med kundtjänst och fakturaavdelning, så framkom att nya regler och avgifter för s.k. ”Posttidningar” har gällt från 1/1-2019!
För att få ett avvtalspris för en Posttidning måste man distribuera minst 500 exemplar. Nedan finns olika
alternativ som de erbjuder (Vi trycker inte ens 300, ca 60g/st.., alla priser exkl. moms.)
1/ Posttidningsabbonemang, Normal
Man MÅSTE distribuera 500 exemplar av tidningen.
3,15 st. +

15:85 kr/kg för s.k. osorterad post

Det går INTE att ”betala för 500” men lämna in t.ex. 350 exemplar, dvs ett s.k. ”uppköp” får ej göras för
Posttidningsabbonemang, dvs detta är inte normalt något alternativ med så få medlemmar. Se dock punkt 4!
2/ Posttidningsabbonemang, Tidningsexemplar A
Färre än 500 ex. och man hamnar i ”Tidningsexemplar A för enstaka exemplar” vilket är ett styckepris/tidning (även här måste de årliga 4 500 :- för ett Posttidningsabbonemang betalas) Här är det raka rör => 15:-/st
i porto. Blir MYCKET dyrt när man närmar sig 500 ex.
3/ Vanligt brev
Det som kan bli billigast just nu med de nya reglerna är att skicka som vanligt brev.
Ett typiskt Slagrute-nummer (20 sidor) väger ca 60g och aktuellt viktintervall hos Postnord ligger på
50-100g, 10:80 kr/st. En stor nackdel är att det blir mycket dyrt om vi passerar 100g (21:60 kr) vilket kommer att hålla tillbaka både pappersval och innehåll!
Man måste även vid brevskick ta hänsyn till något som heter ”Brevfälla”, dvs vi måste skicka i
kuvert så att inga andra brev kan råka hamna inuti tidningen, därav ordet ”brevfälla”. OM vi inte ”skyddar”
försändelsen tas en avgift på 2 kr/st. Kuvertkostnad tillkommer alltså eventuellt och vikten ökar...
4/ Vi trycker 500 ex. ändå för att bli avtalskund och får ett lägre portopris, men högre tryckkostnader
Anta att vi trycker 500 exemplar så att vi kommer upp i ”Alternativ 1” och vi är 350 medlemmar.
Då blir det 150 exemplar över som vi kan dela ut på kurser etc. Brytpunkten verkar ligga på ca 350 exemplar
vilket gör valet intressant när vi når dit. Det blir heller inte mycket dyrare om vi råkar passera 100g per nummer vid pappersbyte eller större sidantal.
Vi i styrelsen kommer att aktivt arbeta med denna nu så aktuella fråga. Vi kommer även att se över alternativet att skicka material elektronisk (vilket blir helt gratis, ingen tryckkostnad, inget porto) samt
optimera tryckningen av konventinbjudan för att spara pengar. Om man inte kan acceptera elektroniska
dokument av olika anledningar t.ex. avsaknad av dator, e-post etc, måste vi givetvis ta hänsyn till detta.
Hör av Er med idéer!
Det allra bästa vore väl ett högre medlemsantal och en tilltalande, modern tidskrift i näven. /Red
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Årsmötesprotokoll 2019, Holsbybrunn
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Sommarnumret ska ju av tradition innehålla både årsmötesprotokoll och konventminnen varför det tyvärr av
kostnadsskäl blir färre sidor kvar till annat material. Så en hel del har fått stryka på foten denna gång men vi
kan locka med bl.a. följande nästa gång...

I nästa nummer av Slagrutan!
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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-adress för att kunna nå dig är bra men inte nödvändigt. Födelsedata för dig som ännu inte
fyllt 20 år för lägre medlemsavgift.
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
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