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För 2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
(efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Ordförande har ordet
Denna artikel satt långt inne. Men måste stå upp för
det jag tror på, vad jag lärt mig. Isynnerhet som jag
föreslagits och valts till ordförande för just detta som
jag ser det. Dvs att öppna mun och kanske säga det
inte helt bekväma.
Vi har en världssituation som håller på att gå oss ur
händerna. Såvida vi som mänsklighet inte vaknar
upp och tar vår Mats ur skolan, blir lite mindre ytligt
programmerade. Växlar identitet.
Vi vet idag att vi lever i en kvantfysikalisk värld, vilken naturligtvis omfattar även oss och våra överlevnadspremisser. Men trots enorma problem har dessa
insikter knappast fått någon betydelse för människosyn och samhällsplanering. Ordet kvant är ju hämtat
från ordet ljuskvanta, den minsta energimängd vi
från början såg bygga upp vår världs materia, fotonen. Från ljusets elektromagnetiska vågrörelse
till fasta materiens elektron som bygger ytskalet i
atomen. Denna elektromagnetiska beroendesituation
gäller förvisso än mer för själva atomkärnan som är
uppbyggd av än mer medvetandekänslig information
än skalet.
Det säger sig självt att i en situation där vi aldrig respekterat energilagarna som säger att varor inte kan
produceras utan allvarliga förluster och vi nu mer eller mindre nått vägs ände, så har det blivit och varit
fritt fram för allsköns mörka krafter utifrån att spela
tarzan på vår ”okunnighet”. Vilken enligt kvantfysikalisk logik är blott och bart nys!
Dessa mörka krafter utifrån spelar med sina större
holografiska kunskaper under ytan på folk, förleder
oss. Botemedlet heter medvetande som enligt kvantfysiken ligger latent i oss att upptäckas och användas. Men notan kan inte få bli så mycket större än
idag.
Holografi tycks vara den metodiska bryggan mel-

AW 2011

Anita Wingefors
lan kvantfysikens ett och materien, med en uppsjö
av dimensioner allt efter medvetande dem emellan.
Tvärsäker om holografin, då Jesus Kristus näst intill
dagligen manifesterade sig och bl a presenterande
det holografiska begreppet till en från USA utskickad
litterär expedition för att leta lertavlor. Detta var
1890-tal, femtio år innan ordet ens fanns här. Spaldingexpeditionen var tre gånger till Gobi-Himalaya.
Att denna svarthandel pågått länge och medvetet
visar förbiseendet av det vi sedan länge känt till som
naturtalsserien från 1100-talet (Fibonacci), energilagarna sedan 1800-talets mitt, sextioårig insikt om
holografin, dubbelt så gammal som kvantfysik, och
samma för gyllene snittserien i solsystemets uppbyggnad. Allt detta lämnades därhän i den falska
tillväxtekonomins namn, till synes vilande mot
säkerhetsbaserad rädsla inför morgondagen.
Det överlevnadsscenariot måste med nödvändighet ruskas om och landa i ett bättre, mer up to date.
Vi har det alla inombords, vi är alla skapade enligt samma kvantfysikaliska ettetnorm. Det är den
öppningen som sker nu. Vet vad jag talar om, för så
snart tanken startat kommer utmaningarna. Vilka vad
jag lärt endast kan mötas med insikt om inre resurser, genererande kunskap om vad som brukar kallas
ljuset i oss. Mörkrets makter tycks sakna denna inre
informationskanal och försöker på diverse sätt att
komma åt den. Ogjort, för i motsats till människan
verkar de sakna den själsliga intelligens som behövs,
all sin mentala kapacitet till trots.
VÄND
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Fortsättning från föregående sida
Dock är saken värre än så. Mörkret och dess hantlangare här på jorden gör allt för att behålla makten
över psykena. Via styrd intelligens, genmanipulation,
och pengamakt så försöker de ersätta och förhindra
naturens eget paradigmskifte i oss att ta form. Makt
över oss som vi måste återta. Egentligen verkar intentionen från djupare svartlager redan vara på gång
att avta, processen går faktiskt framåt, åtminstone
tillfälligt, så nu återstår mest hantlangarna som ska
släppa sina dyrköpta förmåner. Förlåt dom. De är
också en del av universums dynamik för att pressa
livet framåt, komna ur samma kvantettsuniversum
som alla andra. Krasst uttryckt är vi samma varelse i
ettet.
Utan förlåtelse hakar medvetandeflödet upp sig, för
det skapas inte ur egen ficka utan är oss givet inifrån
så snart vi kan ta emot, behålla och använda det.

Detta är vad nuvarande världssituation handlar om,
absolut inte än mer av kortsynt rövarstråt.
Sist men inte minst: Galaxens mästare, änglar och
storabröder följer och stöder allt dom kan. De uppmanar oss starkt att bejaka möjligheterna för dom att
nå fram, för i ljusets domäner råder endast fri vilja.
Så lyder utvecklingens lag.
-We are the power of infinite love amplifying itself
until it is victorious./ St Germain.
Slagruteanknytningen i sammanhanget må kanske
vara all den dokumenterade och dokumenterande
förmåga vi klarar att visa upp och visa på. Tack alla.
Må texten landa väl! Ser fram emot intressant utbyte
framöver.
Varma hälsningar / Anita

Förklarande tillägg till Ordförande har ordet

Energiprincipen säger att energi inte kan produ-

Vision 1981, AW2010

ceras, bara omvandlas och då alltid med förluster,
värme. Så även om människan lagt ner arbete på att
få fram en vara är det förlust för naturen. Såvida vi
inte placerar andlig tillväxt på pluskontot i en fördjupad syn på energibalans. Det är hög tid. Tekniskt
motsvaras detta av exempelvis Teslas fria tachyonenergi. Fri för att den tas ur luften, och vi slipper
klimatförsämringar.
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Kvantfysik handlar om energiöverföring från

högre till lägre informationsinnehåll, från ljus till
mörker och materia. Metoden för detta verkar vara
holografi. Holografin visar att delen återger helheten
in i varje detalj, allt beroende på ljuskvalitén. Så
förklaras även kvantfysiken genom sitt holoflöde
skapande fysiken. Jämför gärna med religionens ett,
gud, allt som är, överensstämmande med kunskapen
att tiden är relativ och alltså kan stå mer eller mindre
still, bara ett varande utan åtskillnad. Vet, för upplevde det spontant för fyrtio år sedan och därefter har
livet handlat om att förstå inifrån. Bevisa mig själv.

Naturens Gyllene Snitt / Fibonacciserien
Anita Wingefors
Talserien är 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Tredje siffran är summan av de två föregående. Kvoten mellan två på
varandra följande tal är 0,618, omvänt 1,618, kvadraten 2,618. Mycket speciella siffror.
Denna naturens matematikserie kopplad till våra
chakra påminner om en hittills tragiskt förbisedd
universell lag mellan människa och kosmos. Lagar
för naturens uppbyggnad, då de verkar innefatta
såväl människa samt jordytan med levande förlopp,
solsystemet, samt vad det tycks även galaxen och
hela vägen ut. Började uppfatta fenomenet för snart
tjugofem år sedan, att Fryksdalens kyrkor låg på rak
linje ner till Taberg. När sedan Glomma-Glavsfjordens linje gjorde samma, samt att siffersymboliken
verkade kopplad till tid, 24, så satte systemnissen i
mig fart. Så småningom uppvisande det som kallas
en cirkelkvadratur över Värmland och att siffrorna
var besläktade ända ner till Cheopspyramiden.

Det var ungefär där jag kom i kontakt med Maestro
Groths uppgifter om koppling till ljus, ljud,
mjältchakra och gyllene snitt. Talande om ett universellt medvetande arbetande genom människan, som
kanske t o m bygger oss. Naturen fanns före pyramiderna och trots urgammal insikt som skriker emot
oss så har vi sorglöst glassat vidare på ytan.
Ger här bara en summarisk sifferpresentation då
bilderna talar för sig självt:
Huvudserie är 144, 233 och 377, det sista innefattande alla fysikaliska storheterna ovan. Släktskapen
mellan olika frekvenshållare, t ex att halva sifferavståndet bara betyder en lägre oktav av ljud, alstrar än större ödmjukhet för storheten bakom.
Åtminstone hos mig.
Groth framför att 144 verkar återfinnas i harmoniska sammanhang. Det är 12 gånger sig
självt och på tolfte plats i gyllene snittserien,
samt första jämna kvadraten inom fjorton siffrors tallängd. Detta tal återkommer hela tiden
i kartfiguren, t o m att avståndet från Cheops
upp till det värmländska kvadraturkorset i
Gräsmark är exakt 12,0 gånger diametern (293
km) och 354 mil, dvs siffrorna i Pythagoras
sats, vilket är gyllene snittets talföljd 3- 5- 8
med fyran i lägre oktav!
Exaktheten härstammar antagligen från att klotet är omskrivet det tänkta Gaia, vad jag hört
som en isokaeder, att det alltså lär finnas minst
nitton centra till som Cheops men att jordytans
utseende med åtkomligt land så här långt upp
längs isranden gav oss detta synbara resultat.
Att visa på planeten som ett hologram skapat
av intelligens.

Helig geometri även i naturen under oss.

VÄND
5

Fortsättning från föregående sida
•
•
•
•
•
•
•

233 återspeglar jordens lutningsvinkel, 23,5
grader (ev. även vändkretsarna 250 mil från
ekvatorn).
Cheopspyramidens bas är 1,85 m (mjältchakrats
våglängd, mjvl) gånger 125 (antalet svängningar), s:a 231!
185 gånger två är pyramidsidans cirkeldiameter
liksom skandinavienfigurens 370.
Pyramidens sida är 185, 218, 116…(231/2)
Pyramidsnittet är 185, 116, 144
Skandinavientrianglarna är 185, 235, 146..
(293/2), lika perfekt som pyramiden, på
60gr/1,85m mjvl.
Europatrianglarna är 187, 217, 110..(220/2)
(Se gärna min artikel i Essays on Consciousness,
ISBN: 978-1-9822-0812-7 (e), kap 9, Amazon).

Mvh Anita.

http://artawe.se/

Figuren av en orkan åskådliggör tydligt uppbyggnaden enligt gyllene snittets princip med i följd
rektangelns centrumdiagonaler 89, 144, 233, 377!!
© Anita Wingefors.

Yttre kopia

https://fryksdalsleden.se/bossviken

Inre kopia
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Valberedningens förslag till ny
sekreterare, Dorothea Mumm!
Jag har ett år kvar att jobba (i Norge, som Sjuksköterska), sedan väntar den omtalade långa semestern
på mig. Nåt jag både ser väldigt fram emot, och
fruktar en smula. Jag har jobbat i 45 år, i 3 länder,
bor sedan 30 år tillbaks i Sverige, där barnen växte
upp, jobbar nu det 16:e året i granna grannlandet.
Då jag var ny i landet, sa en av makens kompisar till
mig: Du är ju en smula konstig, det finns en förening i Sverige, där alla är lite konstiga, här har du
adressen. -Det var slagruteförbundet. Lydig och lite
nyfiken åkte jag på min förste konvent, stod så med
min matbricka i restaurangen och undrade: bredvid
vem av alla dessa främmande människor skall jag
sätta mig nu? Då vinkade en dam (och jag har tyvärr
INGET minne av, vem det kunde ha varit) längst
bort i salen med hela armen: Kom hit! Vem är du,
vad brinner du för? Och slog lätt med handen på den
tomma platsen bredvid sig. Oh, tänkte jag inom mig,
och blev helt varm, här vill jag vara!
Jag bor strax utanför Karlstad i en liten grå stuga,
pusslar i trädgården, där temat är mat för småfåglar,

Dorothea Mumm
insekter och mig, samt taggiga buskar att bygga bo
i, i skydd för alla dessa katter som springer lösa. Jag
befattar mig också en smula med alternativmedicin
som borde få lite större plats i samhället, till gagn för
människans hälsa och trivsel. Dock har jag gått mer
teoretisk utbildning i dessa ämnen än jag praktiskt
satt till verket i livet.
Jag pendlar ibland, men slagrutan fungerar liksom
inte riktigt för mig. Ibland vet jag bara plötsligt det
jag undrade över, men sådana svar kan jag inte med
vilja framkalla.
Men jag vistas gärna bland människorna, som samlas under slagrutans förtecken. Och ämnen ni håller
föredrag över, är för det mesta väldigt intressanta.
Dorothea

Resultat från valet av ny styrelseordförande
under Extramötet 2020-07-25
Totalt inkom 51 röster fördelade på 37 fysiska brev samt 14 via e-post. Samtliga 51 inkomna röster blev
godkända efter kontroll mot medlemsregistret samt att protokollet var korrekt ifyllt.
Röster skulle vara inkomna senast måndag 20/7 kl. 18:00 och rösträkningen skedde via ett Skype-möte
torsdag 23/7 kl. 11:45 så att röstsedlarna kunde ses av båda rösträkna.
Mötet befanns godkänt m.a.p. korrekt utlyst, dagordning etc. och utfallet på ordförandefrågan blev
Dagordningspunkt
§ 8 Val av ny styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Anita Wingefors utses till styrelsens ordförande
fram till nästa ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
Beslutar mötet att godkänna valberedningens förslag att utse Anita
Wingefors till styrelsens ordförande fram till nästa ordinarie
föreningsstämma (årsmöte)?
		

Ja

Nej

Avstår

51

0

0
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Kallelse till Årsmöte 2020
Årsmötet 2020 kommer att ske 2020-10-24 kl 15:00 genom poströstning där samtliga godkända röster
kommer att räknas av utsedda poströstningsräknare.

Något möte i vanlig mening, vare sig digitalt eller fysiskt, kommer EJ att ske.
Slutresultatet av årsmötet blir endast en sammanställning av hur medlemmarna har röstat på respektive
fråga via Poströstningsformuläret i detta nummer av Slagrutan. Detta gör att vi t.ex. ej kommer att kunna ha
diskussioner under detta årsmöte varför motionerna har fått ytterligare ett valalternativ.
För rösträtt krävs medlemskap med betald medlemsavgift senast fyra veckor före årsmötet.
Poströstningsformuläret i detta nummer av Slagrutan presenterar årsmötets dagordning och ett protokoll
kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna inom tre veckor efter årsmötet. Protokollet kommer att
publiceras i Slagrutan #100 (december 2020).
Mandatperioderna står för enkelheten kvar med ordinarie period, 1 eller 2 år, men pågår fram till kommande
årsmöten.
Exempel : ”1 år” betyder från kommande årsmöte i oktober 2020 fram till årsmötet 2021.
”2 år” betyder från kommande årsmöte i oktober 2020 fram till årsmötet 2022.

Hur du röstar!
Poströstningsformuläret som består av de tre följande sidorna i Slagrutan fylls i med X vid önskat val på
respektive fråga
•
•
•

JA
NEJ
AJOURNERA (valbart under punkt 15 Motioner, motionen tas då upp vid nästa årsmöte)

Om du vill avstå från att rösta under någon punkt, markera då inte något svarsalternativ.
Punkter markerade med asterisk ( * ) är sådana där inget val sker.
OBS! Poströsten skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-10-12 kl 19:00
Poströsten kan skickas in på två sätt:
•

Via brev med frimärke
Sidorna 9-12 består av tre sidor formulär för röstning och avslutas med en sida färdigskriven adress.
Om ni lyfter ut tidningens mittuppslag (som alltså består av sidorna 9-12) så kan denna vikas ihop så att
endast adressen blir synlig utåt. Tejpa runt det hopvikta ”kuvertet” och sätt på frimärke.
Det går givetvis att posta med eget kuvert om så önskas.

•

Via e-post
Om ni har möjlighet att fotografera/scanna de tre sidorna med formulär så går det alldeles utmärkt att
skicka in dessa bilder till postrostning2020@slagruta.org
Konfirmering på inskickade röster via e-post kommer att ske med ett svar via e-post.

Vi har familjemedlemskap?

Om ni är flera i familjen som skall rösta, glöm inte att kopiera formulärsidorna innan.
Det går även att erhålla en PDF med formulär + svarssida från redaktor@slagruta.org

Jag har inte kvar handlingarna som skickades ut i våras?

Alla handlingar som skickades ut i våras kan erhållas som en PDF från redaktor@slagruta.org
Det inkluderar även motionerna.
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VIA E-POST ELLER BREV
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på
SSFs Årsmöte den 24/10-2020 kl 15:00.
Medlemmens namn

Ort och datum

Ärende
§ 1 Mötets öppnande.*

Namnteckning

Svarsalternativ

§ 2 Val av mötesordförande.
Beslutar mötet att välja Anita Wingefors till mötets ordförande?
§ 3 Val av mötessekreterare.
Beslutar mötet att välja Dan Nyström till mötets sekreterare?
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att justera mötesprotokollet tillsammans med mötesordförande.
Beslutar mötet att välja Anita Elmerfeldt och Magnus Lundström till mötets
rösträknare tillika justerare?
§ 5 Upprättande av röstlängd.
Beslutar mötet att fastställa närvaroförteckningen med poströster inkomna via
e-post och fysiska brev som röstlängd?
§ 6 Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
Beslutar mötet att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar?
§ 7 Dagordningens fastställande.
Beslutar mötet att godkänna formulärets punkter som dagordning?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2019.
a. Beslutar mötet att godkänna verksamhetsberättelsen?
b. Beslutar mötet att godkänna den ekonomiska redogörelsen?

JA

a
b

NEJ

§ 9 Revisionsberättelse för 2019. *
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet
över- eller underskott.

JA

NEJ

Beslutar mötet att godkänna 2019 års resultat- och balansräkning samt beslutet om att överskottet på 26994 kr överförs i ny räkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

JA

NEJ

JA

NEJ

Beslutar mötet att ge ansvarsfrihet för styrelsen för 2019?
§ 12 Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
Beslutar mötet att godkänna styrelsens förslag till budget för innevarande
verksamhetsår 2020?

9

Ärende
§ 13 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.

Svarsalternativ
JA

NEJ

Beslutar mötet att godkänna styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
för nästkommande verksamhetsår 2021?
§ 14 Propositioner.*
Inga propositioner finns att behandla.
§ 15 Motioner.
Till samtliga motioner finns även svarsalternativet ”ajournera”, dvs skjuta upp
frågan till nästa årsmöte för diskussion av motionen samt beslut.
§ 15.1 Motioner från Leif skoog, Varnhem
1. Bedriva kursverksamhet.
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?
2. Kontakt med förbundets medlemmar.
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?

Motion

JA

NEJ

AJOURNERA

Motion

JA

NEJ

AJOURNERA

Motion

JA

NEJ

AJOURNERA

Motion

JA

NEJ

AJOURNERA

1
2
3

3. Reducerad medlemsavgift för de som mottager
Slagrutan per e-post.
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?
§ 15.2 Motioner från Dan Nyström, Stockholm
1. Ostlänken
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?
2. 5G
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?

1
2

§ 15.3 Motioner från Annika Berg och Anita Jahrbring
1. Om kursverksamhet
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?
2. Distribution av Slagrutan via e-post för att
på så sätt finansiera kursverksamhet
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?
§ 15.4 Motion från Paul Holmberg, Götene
1. Arbetsgrupp för studie av Benkerrutan
Beslutar mötet att bifalla styrelsens förslag?

1
2

1

§ 16 Fastställande av antal ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma
(årsmöte) .

JA

NEJ

JA

NEJ

Beslutar mötet att styrelsen fortsatt skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och
en (1) suppleant?
§ 17 Val av styrelseordförande för 1 år.
Valberedningens förslag, Anita Wingefors, valdes till ny styrelseordförande
under extramötet 25/7.
Beslutar mötet att Anita Wingefors fortsätter som styrelsens ordförande fram
till nästa ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2021?
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Ärende
§ 18 Val av kassör för 2 år.

Svarsalternativ

Beslutar mötet att valberedningens förslag, Christina Eliasson
(omval), väljs till kassör?
§ 19 Val av sekreterare för 1 år. Fyllnadsval
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Dorothea Mumm, väljs till
sekreterare?
§ 20 Val av övrig styrelseledamot - Medlemsregisteransvarig för 2 år.
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Anita Elmerfeldt (omval), väljs till
ledamot/medlemsregisteransvarig?
§ 21 Val av övrig styrelseledamot - Redaktör för 2 år. *
Magnus Lundström 1 år kvar.
§ 22 Val av styrelsesuppleant för 1 år.
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Roland Karlsson
(omval), väljs till suppleant?
§ 23 Val av 2 revisorer för 2 år. ( Eva Lindström har 1 år kvar.)
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Birgitta Wellén (omval), väljs till
revisor?
§ 24 Val av revisorssuppleant för 1 år.
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Eva Svensson (omval), väljs till
revisorssuppleant?
§ 25 Övriga val - Webmaster/hemsidesansvarig för 2 år. *

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Roland Karlsson 1 år kvar.
§ 26 Övriga val - Materialansvarig för 2 år. *
Agne Olausson 1 år kvar.
§ 27 Övriga val - Egons Fond 3 ledamöter för 2 år, varav 1 sammankallande.
SSFs kassör ingår som en (1) av ledamöterna.
Christina Eliasson (kassör), 1 år kvar
a. Beslutar mötet att valberedningens förslag Kerstin Brantryd (omval)
väljs till ledamot i Egons Fond
b. Beslutar mötet att valberedningens förslag Rolf Heinemann (omval)
väljs till ledamot i Egons Fond
§ 28 Val av ersättare i Egons Fond för 1 år.
Beslutar mötet att valberedningens förslag, Åsa Person (omval), väljs till
ersättare i Egons Fond?
§ 29 Val av valberedning, 3 ledamöter för 1 år, varav 1 sammankallande.

JA

a
b

JA

NEJ

NEJ

Skriv ett eller flera förslag till Valberedningen
--------------------------------------------------------------------------------------------§ 30 Övriga frågor.*
§ 31 Mötets avslutning.*
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Vik här och tejpa

Porto Brev

Svenska Slagruteförbundet
c/o Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5B
S-523 30 ULRICEHAMN
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Kompetensbank efterlyses !
Styrelsen får relativt ofta frågor och uppdrag inom de områden vi medlemmar undersöker och är intresserade
av. Det kan vara allt från den klassiska uppgiften att lokalisera vatten till en mer “avancerad” husrensning.
För att kunna erbjuda bästa hjälp söker vi nu medlemmar som är villiga att erbjuda sina tjänster. Känner Du
att just dina tjänster skulle kunna vara till nytta så hör av dig till oss!
Vi vill alltså som slutresultat av denna uppmaning kunna få en god geografisk spridning som förenklar
kontakten med de som hör av sig, men även få en bredare kompetensbank så att vi därigenom kan matcha
önskemålen mer precist.
Kompetensbanken kommer att finnas tillgänglig för Styrelsen när mail och telefonsamtal inkommer från
medlemmar och allmänheten.
Vi vill även publicera dessa kontakter i Slagrutan om det godkännes av medlemmen och en mer direkt,
personlig kontakt kan då erhållas mellan tidskriftsläsaren och kontaktpersonen.
Så om Du känner att du vill vara med i kompetensbanken och erbjuda dina tjänster, maila vilka typer av
tjänster det då skulle kunna gälla samt hur ni vill bli kontaktad om det inkommer frågor till styrelsen.
Vill ni även vara med på en lista av kontaktpersoner som publiceras i Slagrutan, beskriv då även vilka
kontaktuppgifter ni vill ska framgå i tidningen (namn, telefon, e-post eller kanske båda). Då det geografiska
förmodligen är av stor vikt för vissa typer av frågor och önskemål så är även bostadsort av intresse att
publicera.
Vi tar emot era önskade kontaktuppgifter på e-post: styrelse@slagruta.org

Egons fond
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

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Kristina Eliasson
kassor@slagruta.org

Ersättare:
Åsa Persson

Har du något du vill få presenterat i Slagrutan?
Ett intressant projekt du jobbar med?
Har du dokumenterat en utflykt?
Kontakta redaktor@slagruta.org
Bilder från Pixabay

Har du registrerat din e-post eller kanske flyttat?
Kontakta medlemsregister@slagruta.org så vi får aktuella adresser
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AGS och/eller Hertz
Jan Bråten
Jag lärde mig slagruta 1999 och blev mycket fascinerad av vilken värld som öppnades. Kursen bestod av
fyra delkurser och i augusti hade vi den sista. Redan
första kvällen började jag söka i lägenheten och fann
Hartmann, Curry och jordström men inte vatten.
Det var bara 39 m2 att leta på, men utomhus fanns
det mycket intressant att undersöka. Vi fick lära oss
avstörningslängder på tråd och öva avstörning bl a.
Jag gick tidigt med i SSF och det har jag aldrig ångrat – det har gett extra inspiration och många trevliga kontakter. Det första mötet var i Sätra Brunn år
2000. Sedan blev det en hel del årsmöten med åren.
Fr o m 2006 kallas det för konvent. Hösten 2003 var
det ett mycket givande höstmöte i Bogesund utanför
Vaxholm. Temat var AGS med tillämpningar. Arrangör var SSF och kursen leddes av Eva Svensson
och Per-Uno Fransson. Lärare var Bo Israelsson
från Malmö.
Kursen var givande och uppdelad på två helger. Eftersom vi inte var så många blev stämningen ganska
familjär. Det blev en hel del teori och praktik. I Arne
Groths tabell finns 7 grupper som vi fick lära oss.
Det är Ags 42, 46, 50, 54, 58, 62 och 66. Av dessa
är de tre senaste vatten, Hartmann och Curry de
mest bekanta. Varje grupp kan dessutom ha 8 ”släktingar”. Som jag funnit är det bara Hartmann och
Curry som har alla åtta. Det är 28 steg mellan varje
släkting. För Hartmann blir det: AGS 6, 34, 62, 90,
118, 146, 174 och 202. För Curry: AGS 10, 38, 66,
94, 122, 150, 178 och 206. Av vatten har jag fått
AGS 30, 58, 86 och 114.
Efter första helgen fick vi som läxa att öva på steg
38 och 66 och det torde inte vara några svårigheter
tänkte jag, men ack vad jag bedrog mig! De Currylinjer som jag var så bekant med i min lägenhet var
helt borta! Några ”Currysläktingar” upptäcktes men
inte ”min” curry. Jag var ganska frustrerad. AGS 38
fanns i hörnet av ett rum. Av någon anledning nämnde jag det inte för Bo förrän långt senare.
Lars Holmgren i Uppsala hade i många år sysslat
med bl a currylinjer, så jag bad honom visa ”sin”
Currylinje och då kom den åter! Senare började jag
räkna decimaler och kom då fram till att den borde
ha AGS 66,6! Det skulle motsvara ca 214 Hz och
avstörningslängd 13 cm. Enligt Arnes tabell skall avstörningsfrekvensen vara ca 203 Hz. Egentligen har
det väl ingen betydelse om man lägger ut trådar på
13 eller 13,7 cm eftersom differensen är marginell.
Huvudsaken är att nybörjarna får lära sig att känna
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igen Curry. Någon gång när andan och lusten faller på kan man göra ett blindtest och lägga ut olika
längder ex mellan 10 och 15 cm och ha någon/några
som mäter. Steg 66 kan ha rutstorlek ca 30 m
och steg 38 ca 37 m, således långt mellan linjer
och korspunkter. En anledning till att jag ägnar mig
så mycket tid åt det här är att korspunkterna kan
tänkas bilda pelare i vertikal led. Jag är mycket intresserad av laddningar och auror. Det verkar som
att de flesta utplacerade/uppallade stenar är lagda
på dessa pelare och att stenarna därmed får en stor
laddning. På kultplatser kan det på det viset uppstå
sammanhängande områden med stor laddning. Så
är fallet i ”Hågaparken” runt Hågahögen. För att
hålla koll på linjerna då jag indikerar frågar jag efter
Curry då den eftersöks och för övriga linjer frågar
jag efter steg.
Det har kommit till min kännedom att det numera är
Hertz som gäller. Som jag förstår är det samma frekvenser som AGS men att man letar frekvenser. Om
man söker jämna steg torde det vara lättare att lära
sig dessa med två siffror i stället för frekvenser med
minst tre siffror beroende på om man söker decimaler. Om man hittar frekvenser mellan stegen kan det
vara lättare att söka Hertz. Man får pröva sig fram
tills man uppnår en strategi som verkar smidigast.
Jag har roat mig med tongenerator On Line. Jag får
fram olika figurer och linjer på samma frekvenser.
Det finns hundratals att välja mellan, så det finns en
del att pyssla med.
AGS betyder ”Arne Groths stege” för den som inte
vet det. Arnes kompendium rekommenderas, speciellt för den som är matematiskt intresserad. Det
kan finnas på Jordstrålningscentrum. Kompendiet
heter ”Slagrutan avslöjar naturens matematiska
hemligheter” och får anses som ett banbrytande
arbete. Eva Svensson har skrivit ett häfte som heter
”Intervju med Arne Groth” – där finns en del av
Arnes funderingar samlade. Även det kan erhållas
via Jordstrålningscenter.
När jag har lekt med tongenerator via fast dator
med bra högtalare har jag hållit pekaren i vänster
hand och skött musen med den högra. Man får vara
försiktig för frekvenserna ändrar sig fort och pekaren
reagerar på flera frekvenser före den exakta. Om jag
frågar efter ett rutnät hittar jag den aktuella linjen,

men för att få mer exakt värde får man börja fråga
pekaren några frekvenser lägre än som displayen visar och räkna en Hz uppåt tills man får utslag. Sedan
får man ringa in decimaler och det torde räcka med
en i de flesta fall. Man kan även räkna uppifrån för
att kontrollera och möjligen få noggrannare värde.
Om man är van att fråga efter allt möjligt kan man
klara sig bra utan tongenerator – man tänker sig
en frekvensskala och för att hålla fokus kan man
skriva upp det frekvensomfång som är aktuellt. Det
kan ju många gånger vara bra om man är oberoende
av teknisk apparatur. Vi har många osynliga vänner
som vill ”leka” med oss och det bör vi vara tacksamma för. Det är ofta de hjälper oss fast vi kanske inte
är medvetna om det. För säkerhets skull kan man
alltid tacka. Det fördjupar vår gemenskap och vårt
samarbete.
För att som nybörjare få högre känslighet kan man
sedan man fått utslag för ex Curry verifiera det
genom att gå in i linjen med en pinne (ex av trä) av
samma längd som en avstörningstråd. Pinnen hålls i
ena handen och pekaren i den andra. Då skall linjen
”försvinna”. Det skriver Erik Welamson i boken
”Currylinjer berör oss alla”. Det tycks fungera, men
även om man söker linjen kan man använda pinnen
trots att det då är ”fel” längd. Det beror på att de som
skall lära sig inte känner till hur längden på pinnen
och dess frekvens hänger ihop och att det inte blir
någon ”mental broms”. De får bara veta att pinnens
längd motsvarar den aktuella linjen och sedan är det
bara att testa. Det gjorde bl a Ann och Rolf då de
besökte Björklinge i vintras och de verkade nöjda.
Om man tycker om att sjunga och kan hålla en någorlunda ren ton, kan man prova med ex en låg ton
och höja frekvensen sakta och tänka ex en linje – det
är både roligt och nyttigt! Plötsligt kan man få utslag
och om man fortsätter kan andra linjer uppträda.
Även geometriska mönster kan dyka upp beroende
på vad man frågar efter. Det gäller att släppa fram
fantasin och inte ifrågasätta så mycket – vänster och
höger hjärnhalva bör vara i balans (koherens) och
då kan man uppleva det som populärt kallas ”flow”.
Slagruteverksamhet kan således vara mycket nyttigt
och stimulerande. Personligen är jag bl a intresserad av andlig verksamhet – ex hur vi skall kunna
rädda Moder Jord/Gaia. Inom SSF finns andra
som har den inriktningen – det gäller att vi kan
samordna oss. Det har kommit till min kännedom
att hemsidan är under förändring, ett mycket lovvärt
initiativ! Jag har saknat ex möjligheter för snabba
kontakter mellan medlemmar, vilket kan vara extra
viktigt i dessa isoleringstider. Dessutom skall vi inte

glömma Arne som har betytt så mycket för föreningen. För att återknyta till ämnet, kan man i hans
tabell se namnen på de viktigaste linjerna och vilka
avstörningsfrekvenser de har, grundfrekvensen
har halva värdet och det är den man bör leta efter.
För de fasta stegen har man angivna avstörningsfrekvenser, men det finns många energier mellan stegen
som då enklast kan registreras medels tongenerator
t ex. Sedan gäller de stående reglerna att man tar
det lugnt och mäter flera gånger, samt tar paus då
och då – av egen erfarenhet vet jag att det är lätt att
bli så engagerad att man blir trött och tappar fokus.
Man bör heller inte vara så många på samma plats
– man springer om varandra och vet inte vad man
sysslar med och påverkar varandra, även telepatiskt,
och som vi nu vet: Håll avstånd!
Avslutningsvis kan man konstatera att det fungerar
med både AGS och Hertz, beroende på vad man
söker. Personligen använder jag båda metoderna, de
kompletterar varandra. När jag vid ett tillfälle gjorde
en snabbskanning fick jag mellan 50 och 150 Hz utslag för 12 rutnät, men bara de som rymdes i lägenheten. Går man ut och mäter på en större yta blir det
säkert många fler.
Tänk på att slagruta är roligt och utvecklande –
det ger oss en djupare syn på tillvaron!
Må väl!
Janne        jan.braten46@gmail.com   

Red. rekommenderar
Eva Svenssons fantastiska ”Intervju
med Arne Groth” som nämns i
Jannes artikel finns i gamla Slagrutor uppdelade på
12 nummer!
Numren finns även för nedladdning på hemsidan:
http://www.slagruta.org/tidningtidigare.html
# 32 Sexkantsfönster
# 33 Myrstackar
# 35 Labyrinter
# 36 Vattenådror
# 37 Chakranät
# 38 Kronchakranätet och regression
# 39     Jordströmmar, underjordströmmar
# 40-2 Gravhögar
# 41 Leylinjer
# 42 Finsk Curry och Samiska nätet
# 43 Traumaringar, del 1
# 44 Traumaringar, del 2
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Ett studiebesök vid Treriksröset
Bengt Norberg
Nej det gäller inte det Treriksröset som är delningspunkt för Sverige/Finland/Norge. Nu gör vi en tillbakablick på det röse som delade Danmark/Norge och
Sverige på 1100-talet.
Vi (jag och min fru) var bjudna hem till arkeologen
och författaren Hans Oreheim som arrenderar ett
litet torp intill Nodre älv vid Kastellgården utanför
Kungälv. Det som är spännande med Hans är att han
känner energierna i sin kropp utan verktyg, medan
jag behöver få bekräftelse med min pekare på det
jag eller vad Hans känner. Det blir hur som helst en
spännande kombination där 1+1 inte är =2 utan snarare att 1+1=7. Med andra ord när vi gör mätningar
tillsammans så slår det verkligen gnistor.

Hasse Oreheims mysiga torp intill Nordre älv, Kungälv

När vi etablerat oss vid det underbara torpet var vi

mogna för att besöka platsens historiska minnesmärken. Vi vandrade bort till en stor kulle där det fanns
flera skyltar som beskrev platsens historiska betydelse. Hasse beskrev att kullen vi kom upp på verkligen
fungerat som ett Treriksröse. Göta älv hade proppats
igen p.g.a. ett ras i flodfåran. Alla transporter som
skulle upp för Göta älv mot Vänern var tvungna att
passera Nordre älv, som då var det enda utlopp som
kunde ta upp fartyg upp för älven. Sverige hade i
princip ingen möjlighet att utan att betala tull få upp
gods till Vänern. Norge hade det som låg norr om
Nordre älv och Danmark det som låg söder därom.
Man hade slagit ner pålar i botten på floden så det
endast fanns en mycket smal passage där man effektivt kunde stoppa alla skepp och avkräva tull för
de varor som skulle föras in. Det skulle ju dröja ända
in på 1600-talet innan Sverige hade fri passage in i
Göta älv.
Hasse berättade att kullen, förutom vallgraven och
en omgivande murvall haft ett högt bevakningstorn
som legat någonstans i området. Mycket riktigt jag
kände tydligt att det funnits ett sexkantigt torn med
flera våningar. Hans kände att uppgifterna om att
kastellet inhyst en kyrka på andra våningen stämde.
Vi kände även att det stämde att det legat en relativ stor kyrka (Augustinerkloster) med uppmurade
stenar där det nu ligger en fördjupning i marken.
Platsen som heter Kungahälla tappade i början av
1300-talet i betydelse. Man etablerade sig i stället
vid Bohus fästning. Bygget av fästningen behövde
allt stenmaterial de bara
kunde komma över.
Eftersom Kungahälla
låg helt intill älven var
det ju smidigt att härifrån frakta färdighuggna
stenar över till Bohus
fästning.
Vi gick ner till ängen
som låg nedanför
Kungahälla och kunde
där i en Leylinje känna
hur det legat en gammal
träkyrka. Det var spännande att vi kunde känna
hur dopfunten varit
placerad utanför kyrkans
gavel. Det var ju väldigt
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viktigt på den tiden att man inte trädde in i en kyrka
eller heligt rum utan att man först renat sig med det
vigda vatten som fanns i dopfunten. Den motstående
gaveln i kyrkan kunde vi tydligt känna att det fanns
en halvrund påbyggnad så att prästen inne i kyrkan
lätt kunde gå runt altaret. När jag frågar min pekare
om byggnadsåret för denna träkyrka får jag svaret
år 1047. Jag får fram att kyrkan var aktiv fram till
år 1136, då stenkyrkan tog över rollen som betydelsefull kyrka. Vi kunde även känna in att det funnits
en processionsväg nere från floden först upp till den
gamla träkyrkan för att sedan fortsätta upp till den
nyare stenkyrka. Vi kunde även känna in ett relativt
stort fält med många gravar från den tiden.
Vi kände att vi ville följa processionsvägen från
den gamla kyrkan upp till den nya kyrkan. Vägens
sträckning framgår av den tjockare gula linjen. När
vi kom in i skogspartiet var det ganska igenvuxet,
men ändå helt klart att vägen gått runt kyrkan. För
mig känns det konstigt varför koret i den nyare
stenkyrkan ligger i väster. Det är i alla fall helt klart
att de båda kyrkornas huvudriktning ligger i centrum
för var sin Leylinje. Det är även spännande med det
sexkantiga tornet. Vi kände båda två att processionsvägen drar fram precis där tornet är placerat. Vi kom
fram till att det måste ha varit en öppning i markplanet där man kunde passera och att man troligen tog

med sig den stege man klättrat på om man förskansar
sig i tornet.
Efter denna fantastiska utflykt fick vi en mysig avkopplande stund framför torpet. Det var en mycket
varm dag med temperatur på ca 28 oC. När vi stärkt
oss med kaffet undrade Hasse om jag hade lust att
följa med och titta på ett par Domarringar som han
trodde sig ha funnit i en skogsglänta bakom torpet uppe i skogen. Sagt och gjort. Vi travade upp i
skogsgläntan och hittade först den ena domarringen.
Den bestod av 9 stenar som borde ha funnits på sina
utlagda platser. Det märkliga är att även om ett par
stenar fattas finns deras energier ändå kvar på den
plats där borde ha legat. Det känns verkligen
ödesmättat att stå i en domarring och känna att här
har människor blivit dömda och avrättade. Vi frågade min pekare om det avrättats människor på den
platsen. Svaret blev snabbt ett Ja. Det gjorde att vi
även kunde känna att det fanns ett stort antal spöken som ville ha hjälp att få gå vidare. Hur man går
tillväga att rensa spöken kan bli föremål för en annan
artikel. Hör av er om ni vill få beskrivning på detta i
detta forum.
Hur som helst var det verkligen spännande att fått
känna att det funnits ett annat Treriksröse mellan
Norge - Sverige och Danmark.
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Slagrutekurs vid Lillängens gravfält
Magnus Lundström
Britt-Marie Nordmans första kurstillfälle efter sommaruppehållet tillgav sig på Lillängens gravfält i
Läby, Uppsala. Gravfältet vid Kvarnbo Lilläng på
sluttningen ner mot Hågaån består av ca 50 runda
stensättningar, en kvadratisk stensättning med resta
stenar i två hörn och förutom detta 30 bautastenar
(resta stenar) varav de flesta är gravmarkeringar. Där
finns även en runsten och gravarna kommer troligen
från slutet av förromersk järnålder, de sista århundradena före modern tidräkning.
Det finns ett digert arkeologiskt journalnummer
utgivet 1938 som berättar mkt mer om denna plats.
Kartan (original ej skarp) längst ner på denna sida är
från den skriften. Se ref för detaljer.

Lägerplatsen för dagen i ett väkomnande Oldfieldmode

Stenar, vatten och energier
Vi blev inte många denna vackra dag, men det hindrade oss inte från att genomföra lite övningar. Vi
började med att försöka känna in eventuella energier
mellan stenar och om det fanns inkommande/utgående sådana till området. Inga större glädjetjut hördes
och det dröjde inte alltför lång stund innan de flesta i
sällskapet övergick till vattenletning. Undertecknad
fortsatte dock då jag kände en koppling mellan två

resta stenar, där den ena även visade på inkommande
från en tredje sten, trodde jag... Riktningen var klart
mot den tredje stenen men när jag vandrade med
pekaren mot den och frågade efter källan till inkommande energi kunde jag passera stenen utan utslag.
När jag sedan fortsatte vidare fick jag utslag en bit
längre ner, i samma område där andra i sällskapet
samtidigt gick och letade vatten. Förutfattade meningar är aldrig bra, det måste mätas ordentligt...

Gravar betecknas med arabiska siffror (cirklarna)
Bautastenar med romerska siffror

Hågaån

Runsten
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T.v. Inkommande
energi till sten B
där det visade sig
att det inte kom från
stenen markerad med
ett C, utan istället
hade sitt urspung vid
vattenådern.

T.h. Vattenletning med
Torbjörn Blomgren,
Jan Bråten och
Britt-Marie Nordman

PSI-spår (t.h.)
Torbjörn berättade att han var speciellt fascinerad av
PSI-spår så givetvis satte vi igång en sådan övning.
Alla som provat på detta, eller ja, de flesta i alla fall,
måste ju ändå medge att det är en av de klurigare
sakerna bland det vi sysslar med.
Britt-Marie ”offrade” sin mobiltelefon som jag placerade ut på gravfältet. Hon fick sedan koncentrera
sig och skapa upp ett PSI-spår som Torbjörn fick
jobba efter. Avståndet från utgångspunkten till ”offerplatsen” var relativt stort, minst 40-50 meter, och
Torbjörn påpekade att det kändes svagare för honom
längre bort.
Men han var absolut på rätt väg och passerade endast
2 meter från objektet. Så bra jobbat Torbjörn! Gravfältet i sin helhet mäter enligt officiella siffror 300 m  
x 130 m.

Torbjörn på jakt efter PSI-spårets gömda objekt
Vattenkors (t.v.)
Vattenletningen fick även med sig ett lite mer udda
objekt. Janne hittade, inte alls långt från bautastenarna, ett vattenkors. Korset låg mittemellan vattenådern som nyss hade letats upp och bautastenarna.
Han beskrev korset som en fyrklöver och som vi ser
på bilden var det en ganska stor sådan. Janne berättar att det kan bli många olika former på korsen
- stjärnformationer av olika slag är vanliga. Det här
var originellt med sin enkla form. Janne kommer att
återvända till platsen och kan då även kolla korset
efter mer detaljer.

VÄND
Ett vattenkors hittat av Jan Bråten
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Fortsättning från förgeående sida
Labyrint
Janne hade innan vår träff rekognoserat och upptäckt en labyrint
vid skogsbrynet till gravplatsen.
Han tog oss med in i den (mig och
Torbjörn) och lotsade oss runt.
Jag kom på efterkälken några
meter men så småningom hade vi
båda hamnat vid vimplarna vid
den gula markeringen på bilden.
Enligt pekarna var detta välgörande platser både för mig och
Torbjörn.
Britt-Marie hittade en egen väg
genom labyrinten och var inte
intresserad av samma plats.
Kvinnligt, manligt ???
Vi fick glädjen att skörda frukterna av Jans digra förberedelsearbete med
lokaliseringen av en labyrint i närheten av gravfältet. En välgörande
punkt finns markerad.

Detta var andra gången vi besökte Lillängens gravfält. En fantastisk miljö, inte ofta
man ser så många fornminneslämningar på
en och samma plats. Lillängen finns givetvis omnämnd i Fornsök. Beteckningen är
L1942:4269. Detaljerad information om minoch maxhöjder samt diametrar på stensättningarna finns att hämta där.
Det kommer nog att bli fler besök här Området
har stora ytor som tillåter olika övningar och
grupper vid behov.

Lillängens gravfält i Fornsök
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