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Ordföranden har ordet

Adressbyte? 

Kontakta medlemsregister@slagruta.org

Har du registrerat din e-post ? 

Kontakta medlemsregister@slagruta.org

Bengt Norberg

Verksamhetsåret 2019 är till ända och vi kan gläd-
jande konstatera att vi har fått ekonomin i balans 
med ett litet överskott. Det har gått eftersom vi inte 
har medgivit några extra kostnader. Något som är 
påtagligt är hur dyrt det blivit att skicka brev. Med 
GDPR-lagen så är vi bakbundna från att skicka mail 
om tilltänkta aktiviteter eftersom vi inte fått med-
givande från medlemmarna om att få sända sådan 
information. Vi måste således för framtiden be om 
Ert medgivande för att ta emot klubbmeddelanden 
där vi kan informera om tilltänkta aktiviteter. Något 
annat som skulle kunna bli en stor besparing är att 
medlemmar som kan ta emot tidningen Slagrutan, 
som	en	PDF-fil	och	läsa	den	digitalt.	I	nuläget	är	
tidningen vår absolut största utgiftspost eftersom allt 
annat arbete bedrivs helt ideellt. Alla sådana föränd-
ringar måste ju godkännas av er som är medlemmar 
i SSF. Vi har inga tankar på att tumma på kvalitén i 
tidningen när det gäller layout och bilder. Det skulle 
bara kännas skönt att kunna utveckla verksamheten 
med andra aktiviteter.
Något som drabbat mig personligen är att jag drab-
bats av den folksjukdom som är vanlig bland äldre 

Egons fond är instiftad av Egon Pettersson för att 
främja forskning inom SSFs verksamhetsområde. 
Det går alltså utmärkt att söka pengar för forskning 
om slagruterelaterade fenomen. 

Kerstin Brantryd
(sammankallande)
0705 87 61 08

Kristina Eliasson
kassor@slagruta.org

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Ersättare:
Åsa Persson

EGONS FOND

män. Jag kommer genomgå behandlingar. Detta gör 
att jag inte ställer upp för omval som ordförande. 
Det känns ändå som jag har lite mer att ge för SSF. 
Det får i så fall bli med att bidra med artiklar och 
bilder	från	de	spännande	utflykter	vi	gör	tillsammans	
med klubbkamraterna i vår lokala Stockholmsfören-
ing. 
Jag vill tacka för förtroendet att fått vara er ordfö-
rande detta år.

Har du något du vill få presenterat i Slagrutan? 

Ett intressant projekt du jobbar med?

Har	du	dokumenterat	en	utflykt?

Kontakta redaktor@slagruta.org

Du kommer väl till årets 
konvent som hålls på Åkerby 
Herrgård i Nora 21/5-24/5!

Konventnumret av Slagrutan med inbjudan och 
program dyker upp i brevlådan under mars.
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Materialförvaltaren erbjuder...

Böcker 50 kr/st + enhetsporto 49 kr

Kontakta Agne på
slagruta@olauson.eu eller 

SMS 0768 35 62 44

Är det dags att fylla på i biblioteket?

Annonsera i Slagrutan !

Bild: G
erd Altm

ann, Pixabay
350:- 

175:-
100:-
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Jag har sedan 1968 arbetat med att hitta vattenådror 
för att gräva eller borra brunnar. De tre sista åren har 
jag tagit ut vattenådror till 43 nya brunnar med gott 
resultat.

1992	träffade	jag	Tord	Neumüller	som	höll	ett	fö-
redrag i Vimmerby om currylinjer. Han har skrivit 
boken	”Jordstrålning	vår	hälsa	och	kultur”.	Jag	fick	
mina första pekare och kunde följa currylinjerna. Det 
hela	slutade	i	att	Tord	lärde	mig	hitta	currylinjer	och	
currykryss.	Jag	fick	lära	honom	hur	jag	hittar	vatten-
ådror. Jag startade sedan studiecirklar om currylinjer 
och vattenådror.
Jag har besökt ett otal sovrum där det funnits curry-
linjer och currykryss i sängplatserna.

Varje människa har en aura runt sin kropp. Med pe-
kare kan jag känna auran.
Först måste jag leta fram var currykryss och cur-
rylinjer	finns.	Personen	placeras	på	en	störningsfri	
plats. Normal aura är 40–50 cm framför kroppen. 
90% av alla har en sådan aura. Auran är kroppens 
immunförsvar.

Mina erfarenheter av människans aura

Om	personen	befinner	sig	i	currylinjer	eller	curry-	
kryss så försvinner auran.  Personer med en aura på 
1 meter har enligt läkare ett överaktivt immunför-
svar.
Om jag frågar personer med en aura på 1 meter hur 
den mår får jag svaret, reumatisk värk, eksem över 
hela	kroppen	och	fibromyalgi.	
Jag har hittat personer med en aura på 1 meter som 
är fullt friska. De upplever det svårt att stå för nära 
en annan person. Normalt samtalsavstånd mellan två 
personer är ca 1 meter.
 
Jag skrev förra året en fråga till ”Fråga Lund”. Vad 
har människans aura för funktion och hur känner 
man	den?	I	första	programmet	togs	frågan	upp	om	
hur nära man vid ett samtal kan stå en annan person 
utan att känna obehag. Om jag minns rätt så var det 
något över 40 cm men inte att det var auran som var 
orsak.
 
Jag höll en kurs på Vimmerby Folkhögskola för 21 
pensionärer	med	fibromyalgi.	20	personer	hade	en	
aura på 1 meter och endast en på 50 cm.

Bertil Rosén

Nordiska museet presenterar en
kulturhistorisk slagrutefilm

Inspelad	i	Älvdalen,	Dalarna	år	1929.	
Regi: Ola Bannbers. Foto: Bristol Wikström.

Se	när	L.	P.	Graf	från	Brunnsbergs	by	arbetar	med	slagrutan.	Tack	för	tipset	Agne	Olausson!

https://youtu.be/bjngWvl0ucQ



6

En artikel i tidningen Land nr 46 den 7 november 
1986, som min hustru på sitt arbete några måna-
der senare råkade titta i. PÅ mittuppslaget, ”Arne 
och hans fantastiska värld” med stora bokstäver. 
Artikeln beskriver Arnes privata forskning på natu-
rens energifältnätkomplex. Arne Groth Fil. lic. med 
kemi som huvudämne arbetade vid denna tidpunkt 
på FOA, försvarets forskningsanstalt. Enligt bild 1 
från	tidningen,	så	beskrivs	flera	situationer	där	djur,	
människor, träd och växter påverkas av nyttiga eller 
skadliga fältenergier. De senare är oftast människor 
orsak till, t.ex. elektromagnetiska föroreningar och 
radioaktiv strålning från atomenergianläggningars 
produkter, kärnvapenavfall osv. Under somrarna 
1981 - 1984 gjorde min son Magnus och jag en in-
ventering av c:a 430 kuströsen från Husum i norr till 
Skuleskogens sydliga gräns, dvs. Höga kustens kärn-
land. När vi höll på med mätningar av rösen kunde 
vi plötsligt bli helt mentalt urlakade och några steg 
därifrån få en mental kick! Arne Groth ger svaret i 
artikeln. Eftersom jag själv är utbildad fartygselektri-
ker i Marinen, senare tjänstgjort några år vid forsk-
ningsreaktorn	i	Stockholm	nära	Tekniska	Högskolan,	
därefter universitetsstudier, teoretisk fysik, fysik, 
matematik och kemi, så blir sammanfattningsbilden 
av tidningens artikel en verklig uppenbar förklaring 
till min känslighet till starka elektromagnetiska fält 
och vissa mentala fält i fornlämningar. Jag ringde 
Arne Groth dagen efter jag läst artikeln och frågade 
hur jag enklast kunde få en beskrivning om att lära 
mig grunderna att använda pekare. Arne hänvisade 
till boken Jordpuls av John och Ulla Hamilton. Bo-
ken beställde jag och kom till mig 2 januari 1987. En 
genomläsning av boken resulterade att jag efter par 
veckor senare ringde till John Hamilton. Ett givande 
samtal och kort tid därefter kom ett trevligt brev från 
John.
Vid denna tid tjänstgjorde jag som gymnasieadjunkt 
vid	Brinellgymnasiet	i	Nässjö	och	här	träffade	jag	Bo	
Westling, som hoppade in som vikarie om någon lä-
rare blev sjuk. Nu nämnde jag för honom att köpt en 
mycket intressant bok om fältenergier vid fornläm-
ningar som våra förfäder kunde hantera. Bo bodde 
då på en gård utanför Nässjö och på hans marker 
fanns några stenrösen och uppresta stenar. Nu köpte 
även Bo Jordpuls. Nu börjar en trevande ”pekaröv-

ningsperiod” för oss på olika typer på objekt vid 
platser som Torsa stenar och Fagertofta inte så 
långt från Nässjö. Framåt våren tyckte Bo och jag att 
vi försöker få kontakt med Ulla och Hamilton och 
det	resulterade	i	att	de	kom	till	Tranås	under	våren	
1987. Här blev det nu en grundutbildning till att an-
vända pekare för Bo och mig, ty varken slagrutklyka 
eller pendel fungerade så bra för oss. Det Bo och jag 
hade missat i Jordpuls text var att man kan fråga 
på allt, om det inte är spärrat av någon orsak. Under 
detta	veckoslut	i	Tranås	blev	det	stort	hopp	i	konsten	
att använda pekare för oss två nybörjare.      
Under sommaren 1998 blev Bo och jag inbjudna till 
Skara	till	Ulla	och	John,	som	just	har	flyttat	in	till	
en villa i Skara från Husaby biskopsgård. Nu skulle 
vi få guidning till ett antal intressanta fornlämnings-
platser,	som	finns	nämnda	i	Jordpuls. 

Min första kontakt med Arne Groth, 
makarna Ulla och John Hamilton och Bo Westling

Del 1 i en artikelserie av
Karl-Erik Samuelsson

Karl-Erik Samuelsson under konventet 2019
Foto: Magnus Lundström
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Bild 1. Tidningen Land nr 46, den 7/11 1986, beskriver Arnes privata forskning på naturens energifält
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Först blev Brakelund fornlämningsplats i Hasslösa 
socken, bild 2, som innehåller lämpliga objekt, som 
skeppssättningar, bild 3 domarringar m.m. Enligt 
bilden så är fornlämningen ett mäktigt energibatteri. 

Här kunde vi testa fältlinjernas riktningar horison-
tellt, vertikalt upp – ned och laddningar. Efter ett 
tag,	så	tog	vi	en	stärkande	fika	med	en	uppfriskande	
diskussion.  

Bild 2. Brakelund fornlämningsplats i Hasslösa socken

Bild 3. Ett energibatteri vid Brakelunds fornlämningsplats
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Husaby gamla biskopskyrka, bild 4, blev vår nästa 
mätplats.	Bo	och	jag	fick	en	skiss	av	kyrkan	och	på	
den skulle vi försöka rita in fältlinjer, deras riktning-
ar och laddningar. Vi gick först runt kyrkan utomhus. 
När vi granskade fältlinjernas riktningar, så gick en 
huvudpuls rakt genom kyrkan, från port genom hög-
altaret	och	ut.	Nu	märkte	vi	också	att	kyrkan	INTE	
låg rakt mot öster utan c:a 72 grader (80 nygrader, 
dvs. en 400 graderskompass, som John och Ulla an-
vänder sig av). När vi kom till förrummets mitt blev 
det plötsligt komplicerat. Då påpekade John, titta 

på hur strålarna går utanför. Oj, ett prisma, vilket vi 
övade på vid Brakelund. Nu gick vi en cirkel runt 
förrummet (tornrummet) och fastslog att det var ett 
prisma, som splittrar upp huvudpulsen i kyrkans 
längdriktning. Ytterligare ett prisma bakom kyrkans 
mittpunkt. Vid högaltaret mätte vi ut ett fältkors, 
den nordliga 343 grader (380 nygrader). Jag frågade 
John om prismornas upphov i kyrkan, för här fanns 
ju inte några synliga prismastenar. John svarade att 
den första kyrkan var en stavkyrka och den ersattes 
i början av 1100-talet av en stenkyrka, ett långhus 
med absidförsett kor byggt i romansk stil. Prismat 

bakom kyrkans mitt 
kan vara platsen 
för högaltaret i den 
gamla stenkyrkan 
och den i förrummet 
kan vara gravplatsen 
för markägaren och 
byggherren av stav-
kyrkan. Det var en 
nyttig lektion för oss 
från Småland.

Bild 4. Husaby 
gamla biskopskyrka
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Nästa dag blev det först en tur 
till Kinnekulle, John Hamiltons 
favoritområde, som innehåller 
så mycket spännande områden, 
olika mineral, sällsynta blommor, 
skalbaggar, fjärilar, fåglar osv. Vi 
skulle nu upp till den urgamla cen-
tralkultplatsen Uppsalen , bild 5, 
en liten slätt nedanför Högkullen. 
På vägen upp skulle Bo och jag 
mäta laddningen, växlade positiv, 
neutral, negativ, dvs. berget har 
lager med olika laddningar och 
isolerande lager mellan. När vi 
kom till den plana neutralt laddade 
slätten med 7 stora stenar skulle vi 
studera dess fältegenskaper. John 
hade gett oss en skiss över slättens 
stenar. Nu gjorde vi på samma 
sätt som vid kyrkan, dvs. gick 2 
två	varv	för	kontroll	skull.	Inkom-
mande huvudpulsen från norr, 10,7 
grader (12 nygrader) gick genom 4 
stenar och söderut och sedan upp-
mättes ytterligare 9 strålar. Vi får 
nästan samma resultat ett prisma, 
en pulsfördelare med 9 utgående 
strålar eller Ley-strömmar. John 
tog nu fram en karta över Väster-
götland! Lade först en overheads-
bild med sin prismabild av Uppsa-
len över vårt resultat. Märkvärdigt 
lika! Nu sattes overheadsbilden 
över kartan på rätt plats och rikt-
ning. Nu kunde Bo och jag se att 
på	många	Ley-linjer	låg	fornlämningsområden	flera	
i rad. Ulla hävdade att från Uppsalen kunde man 
sända signaler till fornlämningarna på Ley-ström-
marna. Det bevisade Bo och jag med ett experiment 
som vi gjorde några år senare mellan fornlämningar-
na Mada	utanför	Tranås	och	Nifsarp utanför Eksjö, 
nästan 4 mils avstånd. Vi tog en välbehövlig måltid 
uppe på Kinnekulle.
Efter smaklig mat och dryck gjorde vi en tur runt 
Kinnekulle och John berättade med inlevelse om 
sina förfäders platser under färdens gång mot Skara. 
Efter	denna	fina	resa	blev	det	tid	att	tacka	Ulla	och	
John för en mycket lärorik undervisning i pekar-
konstens	finesser	på	så	olika	platser	i	Västergötland	
för oss ”Smålänningar”. År 1989 stod Bo och jag 
för värdskapet att guida John och Ulla Hamilton i 
Smålands och Östergötlands ”fältsevärdheter”. Så 
fortsatte besöken till varandra växelvis till år 1997.              

De artiklar som kommer senare handlar om mätre-
sultat vid olika platser.

Karl-Erik Samuelsson
Norra Storgatan 19 C
575 32 EKSJÖ

E-post: keso.samuelsson@gmail.com
Tfn:	0381	–	611	514.	

Bild 5. Uppsalen, Kinnekulle

Obs! Artikelns bilder kan erhållas digitala för egna 
utskrifter och studier. Maila redaktor@slagruta.org



11

Vi	är	många	som	”slöandas”	utan	att	reflektera	över	det,	speciellt	vid	stillasittande.	Det	innebär	att	man	blir	
trött och får försämrad koncentration mm. Man kan träna på att iaktta sin andning då och då. Enklast är 
att andas in djupt och sedan ut i lugn takt. Viktigt när man t.ex. är stressad, irriterad, arg eller allmänt 
emotionellt påverkad.  
Fördelarna med	effektivare	andning	är	många:	Bättre	syresättning, effektivare gasutbyte i lungblåsorna, 
lägre blodtryck, ökad cirkulation av lymfan mm. Man känner sig allmänt piggare. Om man är rädd och 
orolig	kan	det	vara	effektivt	att	andas ut genom munnen med slutna läppar. Den metoden kan också vara 
användbar inför en fysisk ansträngning för att öka syresättningen och minska syreskulden. Man kan då 
även	öka	andningsfrekvensen	något.	Rent	allmänt	effektiviseras	andningen	om	förhållandet mellan in- och 
utandning ( I/E ) är 1:2.

Här kommer några enklare övningar:

1. Total andning. Sittande, liggande, stående. Andas in i lugn och jämn takt och fyll lungorna nedifrån 
och upp. Håll andan några sekunder och andas ut långsamt. Grundläggande övning.

2. Utandning med knuff: Sittande, liggande, stående. Andas in ”som vanligt” och andas ut långsamt.  
Avsluta med en extra puff och låt diafragman arbeta. Max 5 min. Stärker diafragman, uppiggande.

3. Reningsandning: Gör en lång och långsam inandning tills lungorna är helt fyllda. Andas ut kraftigt 
och dra in buken som vid en nysning. 6 ggr, vila, 6 ggr. Välgörande, speciellt för sångare.

4. Renande andning: Andas in djupt. Forma läpparna till vissling och andas ut med korta, kraftiga 
puffar. Uppiggande.
 

5. Inandning med vissling: Räck ut tungan så att den bildar ett rör. Andas in genom munnen så att en 
vissling uppstår. Andas ut genom näsan. 12 ggr. Renar andningsvägar och bihålor.

6. Bälgandning: Sittande. Håll för näsan med tummen och pekfingret. Andas ut genom ena näsborren 
och sedan in genom samma näsborre. Andas ut och in genom nästa osv. Det gäller att få in rytmen i 
byten av näsborrar. Ökar bröstkorgens kapacitet och motverkar förkylning. I/E = 1/2.

7. Diafragmaandning: Sittande. Placera ena handen på magen och den andra på bröstet. Andas ut så 
mycket som möjligt. Andas in och tänk att buken och nedre delen av bröstet fylls som en ballong. 
Andas ut och tänk att ballongen plattas till. Upprepa 4-5 ggr. Avslappnande.

8. Balanserande andning: Sittande. Tänk att du andas in genom vänster näsborre upp till tredje ögat 
mitt i pannan. Tänk sedan att du andas ut genom höger näsborre. Andas in genom höger näsborre 
upp till tredje ögat osv (jfr övn. 6). Efter 7 växlingar, andas in genom båda näsborrarna upp till 
tredje ögat och andas ut genom tredje ögat. Hjärnhalvorna synkroniseras. Den intuitiva förmågan 
skärps.

Kommentar: Du får pröva och känna efter om någon övning kan vara användbar. Övning 1 och 7 är 
enklast att använda – nr 1 kan man alltid tillämpa och 7:an när båda händerna är lediga. Några 
välgörande ”andningstekniker” som vi inte tänker på är att gäspa, skratta och sjunga.

Lycka till!                                              Jan.braten46@gmail.com

Andningstekniker
Jan Bråten
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Personliga upplevelser om Leylinjer

Leylinjer är fascinerande. Det är breda linjer som 
kan betraktas som stora högspänningsledningar som 
går	genom	landskapen	fulla	med	energi.	Det	finns	
även något mindre Leylinjer som kan jämföras med 
de matarledningar som förbinder olika transformato-
rer med energi som går ut till olika fastigheter. Något 
som är fascinerande är att det går att känna dessa 
energilinjer om man kartpendlar. Man kan då känna 
hur olika kyrkor är sammankopplade med varandra 
genom detta nät av Leylinjer.
Går man in i en kyrka känner man nästan alltid att 
det går en Leylinje in genom kyrkporten som sedan 
går rätt fram mot altaret och därefter ut genom väg-
gen. Man kan med sin slagruta känna in vilka färger 
linjen	har	nere	vid	golvet.	Alla	jag	har	träffat	be-
kräftar att det är en klart röd färg i det band som går 
mittgången fram till altaret. Antalet band med olika 
färger kan vara mycket stort. 
Något som jag hittade år 2014 och som jag kartlade 
tillsammans med Ann Henemo är att det på båda 
sidorna om mittgången går att känna in en vit energi-
linje som går fram genom kyrkan. Jag hade känt 
en sådan linje i en svensk kyrka. Delar av familjen 
gjorde därefter en resa till Kanarieöarna. Jag blev då 
förvånad att jag kunde känna denna vita energilinje 
även i en katolsk kyrka. Jag kände den tydligt på 
utsidan av kyrkans gavelvägg utanför koret. Vi gick 
runt kyrkan och gick fram mot entrén, där jag även 
kunde känna linjen. När jag kom in i kyrkan kunde 
jag känna linjen till vänster om korgången och att 
den gick fram mot altaret fast på utsidan av altar-
ringen.
När jag kom hem från resan kontaktade jag Ann och 
berättade om min upplevelse. Vi enades om att göra 
ett besök i Botkyrka kyrka 
där vi gjort en del andra 
spännande uppmätningar. 
Jag kom något tidigare till 
kyrkan och fann den vänstra 
linjen. Jag fann även att 
linjen i höjd med prediksto-
len gick rakt upp. Jag kunde 
därefter inte känna linjen. 
Jag gick ut utanför kyrkan 
och såg om jag kunde känna 
linjen utanför väggen bakom 
koret. Det kunde jag. Det var 
samma upplevelse som jag 
kände på Kanarieöarna. 

När jag kom tillbaka in i kyrkan hade Ann kommit. 
Hon frågade mig då om jag hade känt ”Linjen”. Det 
bekräftade jag. Det visade sig då att Ann hade känt 
en motsvarande linje, fast på höger sida av mittgång-
en. Ann har ju förmågan att se färger på de linjer 
vi känner. Hon förklarade då att den vita linjen på 
vänster sida av mittgången hade en svagt blå nyans 
och att linjen på vänster sida av mittgången hade en 
svagt röd nyans. 
När vi följde den vänstra linjen och kom fram till 
den plats där den går rätt uppåt, kunde vi känna en 
manlig energi. Vi gick då över till den högra linjen 
och på samma plats kunde vi tydligt känna en kvinn-
lig energi. Ann som är medial kunde känna att det 
var energin från ”Jungfru Maria”. Vi gick då framåt 
mot altarringen där denna energi kommer ner på 
nytt. Här kunde Ann tydligt känna energin från ”Ma-
ria Magdalena”. Det återstod då att gå över till mot-
svarande plats på den blå linjen. Vi kunde där väldigt 
tydligt känna in energin av ”Jesus Kristus”. Detta 
var en av de absolut starkaste andliga upplevelser jag 
haft. Vartenda hårstrå på hela min kropp bara reste 
sig. Det var något som påverkat mig mycket starkt.
När jag sedan försökt få klart för mig vad denna 
vita linje betyder, så har jag fått klart för mig att den 
måste vara en ”Kommunikationslinje”. Det är en 
linje där de som har denna förmåga kan kommuni-
cera	med	varandra	på	stora	avstånd.	Helt	troligt	finns	
det ett samband med att detta kunde vara något man 
hade kunskap om att kommunicera med på medel-
tiden. Det kan helt troligt vara en orsak till att så 
många kyrkor från den tidperioden är placerade där 
Leylinjerna går fram genom landskapet.
Jag	är	mycket	nyfiken	på	att	höra	om	det	finns	

Bengt Norberg

Botkyrka kyrka    Foto: Bengt Norberg
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medlemmar i Slagruteförbundet som är av samma 
uppfattning, och om ni i så fall kan bidra med era 
kunskaper. Maila i så fall till:
bengt.e.norberg@gmail.com

Hör gärna av er om ni vill bidra med era kunskaper i 
detta ämne.

Något som är intressant är hur vi upplever när vi 
känner en Leylinje och dess olika färger. Går man 
över ett golv där det går en Leylinje kan man tydligt 
känna gränsen mellan olika färger. Jag själv brukar 
fråga mig fram med Ja- och Nej-svar för att få fram 
färgen. Många har ju förmågan att se vilken färg 
man	befinner	sig	i.	Jag	hade	länge	uppfattningen	att	
det var den färg man kände där man satte sina fötter 
som gällde. Det framstod sedan att färgerna även lig-
ger	ovanpå	varandra.	Jag	fick	då	uppfattningen	att	de	
ligger staplade på varandra i stora rektangulära block 
som är olika långa.

Tänk	så	fel	man	kan	ha.	Tittar	vi	på	bilden	från	kyr-
kan, där jag mätte upp de vita energilinjerna, så står 
det klart att det är runda linjer som vi mätte upp. Jag 
hade dessutom hört om ett grupparbete som gjorts 
inom	JiS	för	flera	år	sedan.	Då	ville	man	ha	klarhet	
i hur linjerna förhåller sig till varandra i höjdled. 
Vid detta grupparbete spände man upp lakan där 
medlemmarna	fick	markera	vad	de	kände	och	vilka	
färger de kunde känna in.
Det visade sig helt klart vid det försöket att linjerna 
ligger intill varandra både i höjdled och i sidled. De 

ligger i runda band intill varandra. Färgerna får man 
fram genom att fråga sig fram med Ja- och Nej-svar.
Det här förklarar också varför man liksom känner en 
sådan tydlig avgränsning mellan linjernas färger när 
man mäter vinkelrätt mot en Leylinjes huvudrikt-
ning. Oftast går man ju då bara vinkelrätt mot linjen 
och håller pekaren i samma höjd och konstaterar att 
här är röd färg, sedan kommer naturligt orange färg 
och därefter den gula färgen. Man tänker inte på att 
höja eller sänka sin pekare någon halvmeter för att 
där känna om man har andra utslag för färger.
Vid korsande Leylinjer bildas det ett komplicerat 
mönster av linjer. Det är helt klart att linjerna viker 
undan för varandra. Färgerna blandar sig inte med 
varandra. De kan vika av både uppåt och nedåt i stäl-
let för att korsa varandra.
Där stora huvudleylinjer korsar varandra är det stora, 
mycket breda linjer. Dessa huvudlinjer kan man 
följa på stora avstånd om man söker efter dem på en 
kartbild. På några platser där sådana huvud-leylinjer 
korsar varandra uppstår det stora formationer. En 
sådan plats har jag beskrivit i ett tidigare nummer av 
Slagrutan	som	ligger	på	Tjörn.	Vi	har	nu	funnit	en	
annan typ av sådan formation som uppstått dels intill 
Varnhems	kloster	och	även	vid	Tyresta	National-
park. Det här är uppenbart något som bildats ganska 
nyligen. Vi har följt dessa formationer nu i ca 2 år 
och de växer fortfarande. När vi upptäckte dem hade 
de ca 200 meter i diameter. De har nu vuxit så de är 
ca 500 meter i diameter. De har en helt annan form 
än de som jag berättat om vid Pilane gravfält på 
Tjörn.	Dessa	formationer	är	i	form	av	stora	stjärnor	
med band av olika färger. De fortsätter att förändras 
i snabb takt vilket gör att det blir upphov till en helt 
ny artikel i ett kommande nummer av Slagrutan om 
det intresserar våra läsare.

Leylinjer visualiserade på upphängt lakan      Foto: Thord Nilsson
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Källor - deras energier
Åsa Persson

Järleborgskällan       Foto: Åsa Persson

Historik

Källor	väcker	nyfikenhet	och	har	spelat	stor	roll	
i olika årtusenden och kulturer. För oss som bara 
behöver vrida på kranen för att få vatten kan det 
vara svårt att förstå förfädernas respekt för vatten. 
Men när man tänker på att jordens yta består av 75% 
salthaltigt vatten börjar insikten om sötvattnets bety-
delse att klarna. För de människor som levde under 
förkristen tid var källor en överlevnadsfaktor och 
mycket viktiga att tillvarata och bevara.  
Här i norden har vi i den nordiska mytologin, vid 
Asken Yggdrasils rötter tre källor som vaktas av 
nornorna (ödesgudinnorna). 
Carl Anders Lindstén skriver i boken Märkliga Käl-
lor,	Stenar	och	Träd	i	Örebro	län	att	i	Egypten	ligger	
solgudens tempel vid en källa där alla besökare 
tvättade	sig	innan	de	gick	in.	I	det	antika	Grekland	
besökte Oraklet en källa ”Kastaliakällan” innan hon 
gav	sina	förutsägelser.	I	närheten	ligger	två	källor	en	
heter Minnets källa och den andra Glömskans källa. 
I	den	första	förstärker	man	minnet	och	den	andra	

tvättar man bort obehagligheter. Romarna ansåg att 
källan hade en egen själ. Vid andra källor utveckla-
des kurorter. Dessa kurorter var helgade åt läkeguden 
Asklepois, han som givit namn åt begreppet läkare. 
Enligt Kurt Skoog som skapat källdokumentären 
”Markens öga” påstås antikens greker ha sagt att - 
Källan är en gudinna. 
Vi ser att det längs vattenvägen till Uppsala ”Lång-
hundraleden” har skapats handelsplatser och byggts 
kyrkor vid källor. Dricksvattnet i källorna var en 
förutsättning för framväxten av samlingsplatser då 
havsytan	var	mycket	högre	än	vad	den	är	idag.	Innan	
kyrkorna byggts var en dopfunt placerad vid källan 
och här döptes de som först övergav den förkristna 
tron och övergick till katolicismen.  
Energierna i källorna är något som jag under somma-
ren och hösten 2019 har mött och uppfattar att de har 
en väldigt starkt helande förmåga. Kanske närmar vi 
oss en förklaring till varför den förkristna källkultu-
ren var så stark och mycket viktig för den förkristna 
tidens människor. De källor som enligt legender/
myter/sagor	har	den	största	styrkan	är	Trefaldighets	
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källorna vars bäckfåra rinner ut mot norr. Vi vet att 
det var vid midsommar som man samlades här och 
drack vatten. Kanske även vid andra tider under året 
som ansågs viktiga. Vilka ritualer och ceremonier 
som förekom vet vi inte så mycket om, men att det 
förekom vet vi. 

Gudinneenergi

Som	jag	tidigare	skrev	säger	Kurt	Skoog	i	filmen	
Markens öga, att de gamla grekerna påstod att det 
i	varje	källa	finns	en	gudinna.	Det	här	väckte	mitt	
intresse och ledde till att jag under 2019 besökte 
ett antal källor och uppfattar att det stämmer vid de 
Trefaldighetskällor.	
Visst	finns	det	en	energi	i	källor,	osynlig	för	det	
vanliga ögat men en energi som kan visa sig som en 
”gudinna”. Om man är i kontakt med naturkrafterna 
kan man be gudinnan att komma upp ur källan och 
få en energibehandling.   
Det verkar som att olika källor har olika styrka och 
frekvens. Därmed ser också gudinnorna olika ut. De 
här	krafterna	finns	över	hela	jorden	och	har	under	
olika årtusenden och kulturer kallats vid olika namn.  
Behandlingen gör att obalanser i människokroppen 
rättas	till	och	att	ett	välbefinnande	infinner	sig.	

Järleborgskällan 

Här hämtar jag vatten en gång per sommar för att 
tillgodogöra	mig	den	starka	energifrekvens	som	finns	
här.  
Sommaren 2019 var inget undantag och jag njöt som 
alltid av den fridfulla tystnaden, fågelsången och 
vattnets	stilla	flöde	i	ån.	Den	här	gången	glömde	jag	
min handväska nere vid källan och måste gå tillbaka 
ner igen för att hämta den. När jag kommer ner till 
bron som leder över källan tänker jag - Vad var me-
ning med det här? Kanske ska jag ta kontakt med 
energin	i	Järleborgskällan	och	se	om	det	finns	en	
gudinna här? 
Jag gör så och upp ur källans vatten stiger en gudin-
na av blå tonade energier. Hon står där med nedböjt 
huvud och lyfter det först när jag tänker - Jag ser 
dig! 
Det ilar till och jag vet inte om jag ska ångra vad jag 
just gjort. 
På andra sidan bron ligger min kvarglömda handväs-
ka och när jag går över för att hämta väskan kommer 
hon svävande över vattnet och ställer sig i vägen för 
mig som är på väg tillbaka över bron.

Jag tänker/frågar då om det är något hon vill hjälpa 
mig med? Hon lyfter då armen över mig och sätter 
ett	finger	mot	toppen	av	huvudet.	Hon	håller	det-
där en stund och drar sig sedan tillbaka till sin 
ursprungsplats i källan och försvinner ner i vattnet 
igen. 
Det kommer en rent fysisk reaktion efter 10 m på 
tillbakavägen till bilen. Jag blir plötsligt så väldigt 
trött och en tyngd liksom lägger sig inuti mig. Vad 
är det som händer, tänker jag? När jag tittar på mina 
energisystem så har energisystemet för hormonerna 
reagerat och blivit ljust grönt, en livgivande energi 
har gått in här. Jag har påverkats av energin och en 
helandeprocess har påbörjats och jag fylls av tack-
samhet!

Nutid

I	januari	2020	visade	man	i	Kunskapskanalen	ett	
program om vatten. Här berättades det att nutida 
forskning tror att det genom hydrotermiska öppning-
ar i havet, där hett sötvatten strömmar ut och möter 
kallare saltvatten, skapas rörelse bland protonerna.  
En rörelse som gör att det bildas energi, en process 
som är gemensam för allt levande. Man tror att allt 
livs uppkomst startade på det här sättet. 
Så vatten är väsentligt och kommer att bli det alltmer 
ju torrare jordens yta blir genom de klimatföränd-
ringarna som sker. Vi som tar vattnet för givet bör 
fundera över hur vi använder det och hur vi renar 
det på bästa sätt. Hur vill vi att våra rika tillgångar 
på vatten ska användas i framtiden?  Det är många 
som kommer att behöva ha del av det i länder där det 
inte	finns	något?	Det	här	är	frågor	som	jag	tror	att	vi	
kommer behöva ta ställning till i framtiden.

Järleborgskällan, som
Åsa berättar om här, besöker vi på

årets konvent i Nora 21/5-24/5!

Konventnumret av Slagrutan med inbjudan, 
program m.m. dyker upp i brevlådan under mars.
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Hur man tillverkar en lättrörlig pekare

En klassisk pekare som tillverkats i hundratals exem-
plar har några egenskaper som gör den lite besvärlig 
att ta med och att arbeta med. Pekaren är väldigt lång 
ca 25 cm vilket gör att den har svårt att svänga runt 
utan att fastna i armen. Den har en mutter i botten 
som lätt blir låst av att handen kommer emot den. 
Den rör sig med friktion mellan pekare och metall-
hylsa, som minskar känsligheten

Den typ av pekare vi här lär ut att tillverka är gjord 
av	två	enkla	komponenter	som	är	lätta	att	anskaffa.	
Den ena är en 30 cm lång Ø 3mm jumpersticka och 
den	andra	är	en	klassisk	BIC	kulspetspenna.	
Spetsen på jumperstickan går ner i den lilla blå 
plastknoppen i botten och kan där svänga runt med 
mycket låg friktion. Det är som ett nållager. Man 
trär på ett litet stopp som förhindrar att stickan kan 
komma ur pennskaftet. Man bockar slutligen stickan 
och så har man en mycket känslig och snabbrörlig 
pekare.

Bengt Norberg
Fotograf: Bertil Norberg (bror till Bengt)

Kapa pennan vinkelrätt med en 
bågfil	så	den	blir	9	cm	lång.

Krossa den kvarvarande änden 
försiktigt med en tång och tag ut 
plastknoppen.

Lossa försiktigt knoppen i 
änden på jumperstickan med en 
polygrip.

Klipp av jumperstickan med en 
avbitartång till längden 215 mm.

Ett nålskydd för sprutnålar till 
diabetiker fungerar bra som 
stopp för att jumperstickan inte 
skall glida ur pennan.

Ett 3,2 mm hål gör att man en-
kelt kan skjuta in jumperstickan 
och att stoppet inte glider 
igenom.

1 2 3

654



17

Kontrollera att spetsen på 
jumperstickan ligger kant i kant 
med änden på pennan när den är 
instoppad i pennan.

Tag	ut	jumperstickan	och	limma	
fast stoppet med en droppe 
Superlim.

När limmet torkat sätts jumper-
stickan in i pennan och plast-
knoppen sätts tillbaka och lim-
mas med en droppe superlim.

Använd en spetstång och kläm 
om jumpertickan där den kom-
mer ut ur pennan.

Kläm fast spetsarna på tången i 
skruvstycket och bocka jumper-
stickan till en rät vinkel.

Sätt en droppe superlim på 
änden av pekaren och limma 
fast plastknoppen som satt på 
jumperstickan.

Det färdiga resultatet är en snabb känslig 
och lättrörlig pekare som lätt går ner i en 
ficka.	Plastskaftet	gör	att	man	inte	blir	
nerkyld	om	fingrarna	när	det	är	kallt	ute.

Finner Du att det här verkar vara lite väl komplicerat för att tillverka själv går det utmärkt att skicka ett 
mejl till    bengt.e.norberg@gmail.com     och tala om hur många pekare du vill beställa för att ha själv 
och kunna dela ut till dina vänner och bekanta. Priset är endast 80 kr/styck + brevporto. 
Sex pekare kan skickas i ett kuvert för enkelt brevporto.

Vill du beställa per telefon är telefonnumret: 070 735 51 76

10 11 12

8 97
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Här kommer en liten historia, om en händelse som 
utspelade sig i maj 2016, när vi var i Älvkarleby, på 
Slagruteförbundets årskonvent.
Som alltid, när det är konvent, ett fantastiskt spän-
nande	event.	Inte	minst	glädjen	i	alla	möten,	med	
gamla och nya vänner. Älvkarlebys turisthotell ligger 
vid forsen, mycket vackert. Hotellet byggdes i slutet 
av 1800-talet, på en plats med mycket speciella 
energier. Det är oerhört vackert och magin hänger 
i luften. Det är också en plats med mycket svensk 
historia. Kan det vara bättre?
Konventet bjöd på spännande föredrag och intres-
santa och lärorika kurser. Helgen bjöd också på sena 
nätter i goda vänners sällskap. Som alltid - årets 
höjdpunkt - Slagruteförbundets årskonvent - missa 
inte dem!!

Det här året, var det lite kaotiskt runt årsmötet, det 
kändes energimässigt. På lördagen innan årsmötet, 

hade vi ett föredrag, jag minns inte riktigt om vad, 
för	Trefaldighetskällans	väsen,	pockade	på	min	
uppmärksamhet. Källans kvinnliga väsen, bad mig 
komma. Jag skulle även ta med mig trumman.  
Sagt och gjort, jag tog min trumma och gick iväg, 
för att lyssna på vad källans kvinnliga väsen ville 
förmedla. Källan ligger bakom hotellet, vid en gång-
väg. Det passerar människor förbi källan hela tiden, 
ett väl besökt promenadstråk.
Jag tänkte, men här kan jag ju inte sitta och trumma. 
Det är bara två meter från källan till vägen. Så jag 
fortsatte att gå vidare för att hitta ett mer avskilt 
ställe att sätta mig med trumman. Det blev en lång 
vandring, men det fanns inget bra ställe att sätta sig. 
Tiden	rann	iväg	och	snart	var	det	dags	att	återvända	
till konventet. Sagt och gjort. Jag vände åter på 
gångvägen. När jag var i jämnhöjd med källan, var 
det som ”en grop i vägbanan”, på den släta gångvä-
gen. Jag föll som en fura..... samtidigt som jag hör en 

ETT BUDSKAP TILL ER
SLAGRUTEMÄN

&
KVINNOR!

Ann Henemo
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dånande röst:
”Du lyssnar inte!!” Där ligger jag på alla fyra. Det 
bränner	som	eld,	i	mina	uppskrapade	handflator	och	
på mina uppskrapade knän. Jag inser mitt misstag. 
Jag hade lagt in mitt ego, inte haft tillit till källans 
kraft.
Jag svarar: Jag lyssnar nu!
Källans väsen säger: Kom till mig, ta vatten och 
skölj dina sår. Jag skopar handen, tar vatten ur källan 
och sköljer mina sår, i tacksamhet. Hon berättar hur 
källan har använts sen svunnen tid. För mycket länge 
sen, kom man för att dricka källans helande vatten, 
i läkande syfte. Men också för att samråda med käl-
lans kvinnliga väsen. Hon kan se in i framtiden och 
hon kan också ge råd. En del människor kan uppfatta 
källans väsen och samtala, men ofta var det en vulva, 
en sierska, som lyssnade och förmedlade budskapen. 
Vulvan	fick	en	slant	för	sina	tjänster.	Under	perioder	
besöktes	källan	mindre	flitigt.	Runt	1700	och	1800	
talet, besöktes källan oftare. Då var det en vulva som 
fick	förmedla	budskapen.	Alla	hade	inte	gåvan,	att	
sia, som de utgav sig för att ha. Det var fattiga tider, 
emellanåt, och alla sätt att tjäna pengar var viktiga. 
På slutet av 1800 talet, kom militären till området 
och det påverkade besöken vid källan, de blev inte 
lika frekventa. Hon saknade de tidigare uppskattande 
besökarna.

Källans väsen, var mycket glad och tacksamt att jag 
hört henne. Hon berättade att personerna i Slagru-
teförbundet är nyckelpersoner nu och i framtiden, 
för	människors	välbefinnande.	Ni	behövs.	Ni	kan	
energier. Era kunskaper är mycket viktiga. Ni måste 
samarbeta!! Ni ska hjälpa människor, ni ska hjälpa 
djuren, Moder jord....,  ja, alla som behöver hjälp 
med energier!! Människor blir känsligare, mer ut-
satta,	de	behöver	hjälp!!		I	framtiden	kommer	ni	att	
hjälpa	stora	mängder	människor,	fler	och	fler	uppfat-
tar energier, och behöver mentorer. Ni ska lära ut era 
kunskaper. Slagrutemän och kvinnor, i förbundet, har 
stora kunskaper. Ni vet att det är viktiga kunskaper. 
Ni har alla olika kunskaper. Det ger mångfaldighet 
och bredd. 
Det viktiga är att ni samarbetar, att ni samlar män-
niskor med kunskap för att utveckla er själva och att 
dela med oss. Där behöver ni lite hjälp! 
Källans	väsen	säger:	Ta	fram	trumman	och	trumma.	
Ta	in	mina	energier.	Ni	har	ett	viktig	möte	om	en	
stund. Jag ger dig min energi, källans svalkande, 
balanserade	energi.	Ta	med	dig	den	och	sprid	den	i	
rummet i kärlek.
Lycka till med ert arbete i ert förbund, glöm inte att 
er kunskap är viktig! Håll samman!

Jag tackar källans väsen för hennes tid. Jag inser att 
under de 20 minuterna jag suttit där med min trum-
ma, har ingen passerat på gångvägen. Jag ler och 
tackar ännu en gång, fylld med kärlek och glädje.
Det var viktigt att jag skulle ta bilder, inget jag för-
stod då.

Tre	dagar	senare	har	mina	sår	i	handflatorna	och	på	
knäna läkt!! Ja, hur gick det till?
Jag tackar källans väsen för det magiska mötet och 
hjälpen till årsmötet.
Vi var många som på olika sätt bidrog energimässigt 
till mötet. Det är ju en samling magiska personer, 
med stora kunskaper.
Tack	för	att	ni	finns	och	att	ni	lyssnade!

Ann tar oss med på en trumresa
under årets konvent i Nora 21/5-24/5!

Konventnumret av Slagrutan med inbjudan, 
program m.m. dyker upp i brevlådan under mars.

Skänk gärna böcker till 
konventets bokauktion !
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Läste med intresse Bengt Norbergs och JiS’ inlägg 
i ett tidigare nummer av Slagrutan (Nr 95), där det 
också bifogats en bild på en stort tall som vuxit kon-
stigt. Huvudstammen hade delat sig och nya stam-
mar växte ut från samma plats. 
Jag bor vid havet på Onsalahalvön och har ofta pro-
menerat på en plats som kallas 
Skallanäs och då förundrat mig 
över att nästan samtliga träd 
växer på liknande sätt. Anita 
och jag tog med pekarna och 
upptäckte samma fenomen som 
JiS-gänget. Vi kände enorma 
energiklot inne i klykorna.
Kan även nämnas att på plat-
sen sträcker sig en väldigt bred 
Ley-linje	och	på	linjen	finns	en	
stor labyrint som vi tror härrör 
från 1800-talet.

Energiklot på Onsala söder om Göteborg
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Stärk den villkorslösa kärleken
Vi påminner om uppmaningen från förra konventet!

Slut upp och sänd ditt bidrag till den villkorslösa kärleken. En uppmaning dök upp på konventet 
2019 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.  

Nedan är bilden med det energiklot som vi bad 
Bengt Norberg känna in och ta fram i sitt ritprogram.


