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Det var tidigt på sjuttiotalet som jag blev intresserad av äldre stenåldern. Av en slump hittade jag en plats 
där någon gjort arbeten i berget som var enormt stora. Redan från första början såg jag att allt var mer av-
ancerat än vad någon inlandsis kunnat skapa. Och så här fyrtio år senare har jag inte haft någon anledning 
att ändra uppfattning. Allt i boken är gjort av ett folk med en avancerad och bortglömd teknik.

Runt om på vår jord finns det enorma stenblock som man bearbetat och flyttat på i vår forntid. Och enligt 
mig så var det likadant på äldre stenåldern, här hos oss. Även om det var mer subtilt och mera i harmoni 
med naturen, så blir allt tydligt bara du får upp ögonen för det. Det jag tar upp i boken är bara toppen 
av ett isberg. Med din och andras hjälp kommer många nya upptäckter att göras och denna fantastiska 
tidsålder kommer att få den status som den så väl förtjänar.

Det är lite av den ultimata upptäckarglädjen, när du hittar ett ställe med jättelika stenblock som står på 
ända, utanför grottor och överhäng. Och jag är säker på att du kommer att få en fantastisk upplevelse  den 
dag då du hittar en sedan länge bortglömd boplats. 

Vilket du är arkeolog, geolog eller bara allmänt intresserad av jordens forntid, så vill jag vädja till dig att 
hjälpa till med att avslöja forntidens mysterier. Det finns massor av arbete för framtida arkeologer och 
geologer, om bara öppenhet samt nyfikenheten inom dessa skrå, får råda. 

Jag har tagit mig friheten att ta bort lavar, kvistar m.m som tagit focus från det viktiga i bilderna.

Om du vill stödja fortsatt forskning så ge ett bidrag på swich 0705877368 eller b.g 5072-3345 
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ROLLING DICE OCH PREDIKSTOLEN
Är det jättar måntro, som placerat ut dessa märkliga stenblock 
som ligger utspridda i vår natur? Nej, trots bokens titel, så tror 
jag inte att några sådana vandrat på vår jord. Men jag ska även 
visa dig att det är långt mer avancerat än vad någon inlandsis 
kunnat åstadkomma. Så sätt dig till rätta, spänn fast säkerhets-
bältet och följ med mig på en hisnande resa till en forntida stor-
hetstid som sover sin törnrosasömn.                                                                                         

För cirka trettio år sedan kom makarna Hamilton ut med bok-
en Jordpulser. Den handlade om någon form av energier i våra 
gamla fornminnen. Jag tyckte att det var en genial teori, som helt 
passade in i vad jag själv upptäckt om vår forntid. Och jag hopp-
as att denna boken skall bidraga med fler pusselbitar, som gör att 
denna viktiga upptäckt kan bli bekräftad.
   Blocken bär inga spår av att ha fraktats med inlandsisen. 
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KRÖCKLE KYRKA
Det ser helt klart ut som att man lett jordpulserna i jättelika sten-
block på äldre stenåldern. Och som här så balanserar det på sin 
spets, så att de välgörande energierna kan splittras upp kring 
platsen som man bott på. Man kan inte annat än imponeras över

hur sinnrikt man har konstruerat dessa platser. Och som du själv 
kommer att se, så är det alldeles för komplicerat för att ha kom-
mit till på något naturlig sätt, utan allt är gjort av ett folk med en 
bortglömd avancerad teknik.
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Fortsätter du förbi kröckle kyrka så kommer du till ett område 
med många små grottor och överhäng. Blocket till höger är det 

sista i en lång rad med stenar som pekar mot grottorna. Och som 
så ofta nuddar det marken på några få punkter.
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MIMERS BRUNN
Det var här, år 1973, som mitt äventyr med stenåldern började.          
   Att denna grottan skulle kommit till genom ett ytligt jordskalv, 
som en av gängse teorier är, var inget som jag trodde på. Den 
är byggd som en försvarsanläggning och man kan klättra upp 
längst in i grottan för att komma fram mellan stenarna uppe till 
vänster. Och där ifrån skulle man lätt kunna förvara sig mot en 

eventuell fiende. Den runda urgröpningen är något man ytterst 
sällan ser här i Norden. Ytan i den är helt slät till skillnad från 
berget runt om, där fältspatkristaller sticker ut ur ögongraniten.   
   Att det rör sig om någon form av vertikal jättegryta utesluter 
jag. En vattenstråle från en glaciäris skulle äta sig genom isen 
nedåt, långt tidigare än att den skulle gröpt ur graniten.



12 13

SINDRES SMEDJA.
Även detta stället fann jag i början på sjuttiotalet. Det finns 
massor av block och många små grottor här.
   Nej, sammantaget så stod det snabbt klart för mig att dessa 
platser inte kommit till på naturlig väg. Och det kändes som 
en plikt, att forska vidare i detta mysterium.  
   Ja, forska låter kanske ambitiöst, men faktum är att jag har 
ägnat många tusentals timmar åt att leta upp dessa fantastis-
ka platser. Och som sig bör, så har jag naturligtvis noggrant 
studerat våra berg under dessa dryga fyrtio år. Förutom 
pliktkänslan att en dag försöka få det hela känt, så har även 
upptäckarglädjen varit en stor drivkraft. Och min förhopp-
ning har varit, att det en dag även skall komma mänsklig-
heten till godo. Ära och berömmelse är jag totalt ointres-
serad av. Och min egen person, anser jag vara helt oviktig 
i sammanhanget. Så det har inte varit någon anledning till 
att ge ut boken. Men för att få det hela, att om möjligt lyfta 
och bli allmänt känt, så är jag beredd att bättra mig i detta 
avseende.   
   Att det tagit så lång tid, får jag delvis skylla på, att jag 
väntat på ett genombrott för jordpulserna bland den etable-
rade vetenskapen. Vilket naturligtvis skulle gjort det lättare 
för mina teorier att bli accepterade. Men då mig veterligen 
inte detta har skett, så är min förhoppning att boken ändå 
skall ge dig en första inblick i hur det verkligen var på äldre 
stenåldern.
   Vilket du är geolog, arkeolog, politiker eller bara allmänt 
intresserad. Så hoppas jag att du skall hjälpa till med att få 
denna tidsålder mera känd. 
   Jag vet om flera platser än vad som är med i boken  och har 
börjat att skissa på en eventuell uppföljare. Så om du känner 
till något ställe, eller har kunskap som du tror kan föra sa-
ken framåt, så hör gärna av dig. 
   Här är det ett fint block att sitta under, och meditera över 
den moderna människans liv.
   Jag var här med några vänner och mätte med en jonflö-
desmätare, som gav väldigt varierande värden. Graniten är 
ju svagt radioaktiv, så troligtvis var det utslag från det, sna-
rare än spår från några jordpulser. Men jag tycker ändå man 
skall pröva förutsättningslöst, för att om möjlgt komma på 
vad det kan vara för något.      
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Grottorna och överhängen är dels i fasta berget, men även under 
klippblock, här vid Sindres smedja. Att det av en ren slump skul-
le hamna så många olika slags grottor och gillriga block på ett 
och samma ställe, är enligt mig helt orimligt. 

    
Varför inte granska den förhärskande uppfattningen om grottors 
bildande igen. För med tanke på den geologiskt sett väldigt korta 
tid som förflutit sedan istiden, så har det hänt väldigt mycket i 
dessa hårda bergarter, som boken handlar om.
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Ett rejält stort klippblock som balanserar på sin spets, stöttat på 
sidorna. Man har naturligtvis utnyttjat stenar som legat nära till 

hands. Men jag tror att vidare undersökning kommer att visa att 
man även transporterat block till dessa platser.

Det har säkert varit en tid då man har vistats mycket ute i friska 
luften. Och platserna man har sovit på, har inte behövt vara så 

mycket större än vad de är här. Små krypin, som väl har tjänat 
sitt syfte, att skydda från väder och vind.
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Denna grottan ligger vid den vackra utsikten uppe på berget.         
   Erich Won Däniken var känd för sina kontroversiella ideer om 
att utomjordingar har besökt vår planet. Och ibland, när mina 
märkliga grottor kommer på tal, så får jag frågan om de kan vara 
gjorda av dem. Jag har med åren lärt mig att ett öppet sinnelag 
är att föredra, framför trångsynthet. Men att ha vilda hypoteser

kommer troligtvis inte att gagna ämnet, även om man bör fråga 
sig varför inte teknikerna levt kvar till våra dagar.
   De märkliga urgröpningarna, som sträcker sig utefter hela den 
vänstra väggen, syns vara gjord av någon med en okänd teknik. 
Hur som helst, så är de inte resultat, av vågor eller en isälv.
   Blocket ligger i grottöppningen ut mot dalen. 
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BJÖRNGROTTAN
Att det skulle finnas stora block och överhäng här kunde man se 
på långt håll. Men att jag skulle hitta denna fina grottan, blev en 
glad överraskning. I princip alla ställen som är med i boken har

legat vackert nära forntida sjö eller havsstränder, vilket borde 
vara ett starkt argument för att dessa gigantiska stenblock en 
gång i tiden ställts till rätta av dåtidens kustlevande folk.
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YMERS BASKER
En stor grotta bildas under detta jättelika block av granit. 
   Det är ett populärt utflyktsmål här i Sundsby. Och jag tror 
att många av ställena i boken skulle kunna bli lika flitigt be-
sökta om de bara fick den status de förtjänar.
   Man har ju under årens lopp inventerat gamla torp, träd 
och blommor. Varför inte ta reda på var dessa gamla bo-
platser finns och anslå medel så att arkeologer kan gräva ut 
dem. I förlängningen borde de även få ett skydd så att de 
bevaras åt framtida generationer.
   Under den långa och mödosamma resa, som det varit att 
tränga in i denna gamla högkultur, har jag med tiden samlat 
på mig fakta som inte går att tillskansa sig genom gängse 
studier. Och om det visar sig att många är intresserade så 
kan jag tänka mig att leda exkursioner, samt hålla föredrag 
om denna märkliga och glömda tid. Det finns mycket att 
säga om stenåldern och allt har inte kommit med i boken. 
Ty även om ämnet är nog så allvarligt så har jag skrivit i 
en lättsam ton, i syfte att underhålla, snarare än att tränga 
in i alla vinklar och vrår. Och den skummar mera på ytan, 
än vad en vetenskaplig inlaga med bara knastertorra fakta 
skulle göra. 
   Mig veterligen så är det ingen annan som studerat äldre 
stenåldern utifrån detta storslagna perspektiv och så ingå-
ende som jag gjort. Och det vore synd att inte ta till vara på 
den kunskap jag skaffat mig under dessa år. Och jag hoppas 
verkligen att den etablerade vetenskapen kan skönja storhe-
ten i det hela och eventuellt lyssna på vad jag har att säga.
   Om vi alla, utbildad expertis, glada amatörer och folk i 
allmänhet drar åt samma håll, så är jag helt säkert på att Sve-
rige så småningom hamnar på världskartan vad det gäller 
denna så vackra tid.   
   Vi är ju lyckligt lottade här i norr som tack vare landhöj-
ningen fortfarande kan njuta av dessa platser. Jag befarar att 
de till stor del runt vår jord annars är dränkta av havet. 
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Detta blocket ligger i slänten nordväst om den stora grottan. Tro-
ligen har man haft en mur av stockar här, som ytterligare försvar

av den annars så väl skyddade platsen. Till höger ett av flera block 
som finns i skrevan som leder till Ymers hatt.
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Dessa båda blocken ligger i samma bergsskreva som det förra. 
Jag tror att det är cirka tio märkliga stenblock som finns i grot-
tans omgivning. Man får känslan av att utrymmet ovan har fung-
erat som vaktkur. Jag har i princip aldrig undersökt marken på 
någon utav platserna i boken, men en bit innan man kommer 

fram till detta blocket  kunde jag inte undgå att se en hel del ”av-
slag” av  flinta mitt på stigen. Det verkar som att man suttit där i 
söderslänten och umgåtts. Jag funderar även på om den till viss 
del bortforslade skalgrusbanken strax bredvid, har fungerat som 
avfallshög, en så kallad kökkenmödding.
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En ganska rymlig grotta bildas under ett klippblock som ligger 
utefter stigen som leder till Ymers hatt. Till höger ett av flera 

block som ligger i en rad nära grottan. Om de är till en skyddan-
de mur, eller har med jordpulserna att göra låter jag vara osagt.
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VAKTPOSTBERGET
Under ett högst ovanligt block, som är tunt och närmare femton 
meter långt, bildas en lika lång grotta. Jag funderar på om detta 
och de två föregående ställena är strategiskt placerade. 

Kanske har de ingått i en kedja av platser som haft till uppgift 
att skydda inlandet med dess tillgång till vilt. Från en grotta som 
inte är med i boken, kan man ha vaktat ett gatt strax söderut.
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Det ligger många jättelika block här och man får förmoda att de 
kommer från berget ovan. Jag funderar på om man skulle kunna 
skanna av dem och se i en dator hur de en gång har suttit ihop. 

Det bildas en grotta med två ingångar under blocket. Den jätteli-
ka stenen balanserar med spetsen på en liten bergskam och man 
undrar verkligen hur det kan ligga kvar som det gör.
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JÄTTASALEN
Det skulle bli ett rejält stort rum om man hade lutat stockar mot 
berget på högra bilden. Och kanske hade man stora fester där,  
med gäster från de ganska många boställena i närheten.
   Ja, det är upp till var och en att fritt fantisera om denna tiden, 
det finns ju inte så mycket dokumenterat. Jag tänker mig att det

 var en bra och ganska okompliserad tillvaro. Havet gav lätt till-
gänglig föda och man hade gott om tid över för att ta hand om 
varandra och umgås.
   Kanske gjorde även de välgörande jordpulserna att man levde 
ett långt och friskt liv.     
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Grottan här är ganska djup och bred, men det är inte så högt 
i tak. Den ligger under ett jättelikt block som lossnat från ber-
get. Hur många kilo som vilar på det mindre rundade blocket är 
svårt att säga, men det verkar vara åtskilliga ton.
   Granit har en otrolig hållfasthet. På en yta av en kvadratmeter, 
kan man ha en pelare med en kilometers höjd. Det är lite svårt  

att komma upp till grottan och även att ta sig vidare till jättasa-
len. Men man kan alltid hoppas att en del av platserna görs mer 
lättilgängliga med hjälp av vägvisande skyltar och eventuellt nå-
gon trappa här och där.
      Blocket till höger är ganska stort, och balanserar på kanten av 
en bergsklack, en bit nedanför grottan.
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STENKLÄMMAN
Det ser ut som att blocket hindrar hela berget från att rasa. Och 
under den ofantliga vikten, till vänster längst ned på bilden, är 
det en skyddad plats att bo på.
   Jag stod och fotade på en uppbyggd mur som är delvis raserad. 

Här har det varit ganska mycket stenhuggarverksamhet i västra 
delen på området och ett överhäng ser ut att ha raserats. Blocket 
ovan balanserar på en liten bergsklack och är det sista i en lång 
rad av stora stenblock som pekar mot boplatsen.
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ODENS ÖGA
Bengt Karlsson hade vänligheten att följa med ut och bli fo-
tograferad, så att du kan få en uppfattning om storleken på 
det hela.
   Ett fantastiskt fint överhäng med en milsvid utsikt. Vilket 
platsen har en naturlig tillkomst eller är gjord av ett forntida 
folk, så förtjänar den ett bättre öde än att ligga här i glömska.
   Om vi är på väg från informations till upplevelsesamhäl-
let, så borde en vacker plats som denna, vara av intresse i 
framtiden. Här kliver man rakt in i ett tiotusen år gammalt 
vardagsrum. Och att bara sitta här och drömma sig bort till 
en helt annan tidsålder, tror jag kommer att bli en fin upp-
levelse för många.
   Verkligheten tränger sig visserligen på i form av scanraff 
och vindkraftverk. Men platsen tillhör ändå en av mina fa-
voriter.        
   Jag tittade på ett TV program som handlade om stone-
henge och det skulle vara nya fakta som kommit fram. Med 
spänd förväntan hoppades jag att de skulle säga något om de 
starka energier, som så många vallfärdar dit för. Men så var 
inte fallet utan de hade hittat lite fler jordhögar och för mig 
ganska ointressanta saker. Programmet hade fallit i glömska 
från min sida om det inte varit för en man som uttalade sig 
om Carnac i Frankrike. Där finns det 3000 stora stenblock 
som står uppställda i ett tiotal långa rader. Han påstod att de 
fungerat som gravplatser, en sten för varje familj. Jag blev 
otroligt förvånad över hur han kunde komma med en sådan 
underlig hypotes. Var det bara för att de hittat några skelett 
vid stenarna? 
   Det borde inte vara ett alltför stort steg tycker man, att i 
stället föreställa sig, att det har gått en otroligt mäktig kraft-
linje där.
   Jag skulle vilja vädja till vetenskapen och i synnerhet  arke-
ologin. Att ta detta lilla steg som kanske kommer att betyda 
så mycket för mänskligheten. Och förutsättningslöst börja 
undersöka om jordpulserna existerar.   
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Det finns fler överhäng uppe på berget och jag tar för givet att det 
bott folk där i långa tider, under äldre stenåldern.

Runt hela berget finns det massor av stenblock i alla de storlekar 
och nedanför överhängen ser det ut som att man slängt avfall.  
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JÄTTASKRAMMLET
Det är två stycken jättelika stenskrammel här, med många grot-
tor att krypa i. Om det inte vore för det stora överhänget mitt 
emellan dem, så skulle jag inte tagit med platsen i boken. Det är 
mera intressant för speleologer med blockanhopningar, än för 
mig, som vill ha bekväma boningar. Det ligger en del märkliga 
små stenar under överhänget som påminner om slagg.

Detta stället är intressant för att det ligger strax över nuvarande 
havsnivån. Det finns några jättegrytor längre in i viken, som bor-
de ha bildats ovanför havsytan, när inlandsisen fortfarande låg 
kvar. Det kan ge anledning att fundera över hur kapplöpningen 
mellan landhöjningen och den stigande havsnivån sett ut. 
   Grottan till höger ligger i det sydvästliga skrammlet.
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GULDSKÅLEN
Ett fint stenblock som balanserar på sin spets, stöttat av stenen i 
förgrunden. Blocket ser ut att komma från berget strax ovanför.

Överhänget är säkert sextio meter långt, så det finns många ku-
bikmeter jord att undersöka, för någon intresserad arkeolog.
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STENKYRKAN
Bergsbestigarna som håller till här, har satt upp en liten låda vid 
parkeringen på gården. I den kan man kan lägga en liten slant 
om man vill. Ett alldeles utmärkt initiativ tycker jag. Vid besök 
har jag alltid fått ett trevligt bemötande av ägaren till gården, 
som är åttonde generationen av brukare. 

Grottan är stor även om det inte är så högt i tak och bitvis i den 
ser det ut att ha varit någon glimmerrik ådra, som ser lätterode-
rad ut. Mellan tre gigantiska stenblock bildas ett utrymme där 
man någon gång i tiden haft predikan. Här finns också en häll-
kista, samt några klippmålningar i berget närmare gården.
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BALDERS HAGE
Jag tror att det skulle vara ett bra ställe, att rent visuellt, finna 
ut om man kan följa var kraftlinjerna kan ha gått här. Det finns 
otroliga mängder av block, som ligger i långa rader över ön. Och 
som det brukar vara, så är det ett gillrigt block närmast över-
hänget här.                                                                                                 

I dessa tider med laserskanner och sattelitbilder som har en fan-
tastisk upplösning, bör man komma en bit på vägen för att lösa 
mysteriet med jordpulserna. Det är ganska orört från stenhug-
garverksamhet här, så jag tror att området vore lämpligt för in-
ventering och kartläggning. 
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VIDABLICK
I en förkastningsspricka finns det tusentals stenar i en lång rad 
som slutar med det rejält stora blocket till vänster. Strax österut 
finns överhänget. Denna platsen ligger intill toppen av sote bon-
de, det högsta berget i omgivningen. Nedanför mot norr finns 
det tydliga räfflor i berget, så man kan se att isen rört sig i öst 
västlig riktning. Och då kan man undra hur detta stora block  har

hamnat bakom bergstoppen. Tyngdkraften gäller väl även i in-
landsisen? Vilket borde gjort att det förts med isen nedanför  ber-
get tycker man. Det går en vandringsled här och även om det är 
sankt vid blocket så tror jag att man med lite tankemöda skulle få 
till en fin rastplats där. Med  den jättelika stenen och liljorna som 
växer vid den vackra lilla vattenspegeln.
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Inte så högt över havet ligger detta uppallade block, i början på 
raden mot överhänget.                                                                                                           

I söder ligger ett rejält stort stenblock och under det bildas ett 
utrymme stort nog att bo på.
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PARADISVIKEN
En trevlig plats som ligger nära havet. Det är en bit att gå hit, 
annars så skulle det vara en fin liten badplats för små barn. Om 
havsnivån är den rätta så är det som några små laguner här med 
grunt vatten att plaska runt i. Och jag tror att det skulle vara nyt-
tigt för dagens stressade människor att umgås på dessa platser.  

Det kanske bara är en bråkdel kvar av jordpulserna som en gång 
var, men jag tror ändå att du kommer att känna av ett visst lugn 
om du vistas här ett tag. Under det jättestora blocket till höger 
bildas det en grotta. Men vackrast är överhänget ovan, som ligger 
uppe på berget.
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HUNNEBO KLYFTA
Någon grotta har jag inte hittat här, men blocken ”pekar” mot 
den stora fastkilade stenen till vänster. Och utan allt för stor an-
strängning skulle man kunnat göra en boning där. Platsen är nog 

ganska allmänt känd här i Bohuslän, med all rätt. Man har under-
lättat den vackra vandringen i klyftan, genom att bygga trappsteg 
här och där.
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I princip alla stenblock här vid Hunnebo klyfta står gillrigt till 
och blocket ovan ser inte ut att ha följt med någon inlandsis. Det 
finns mycket att fundera över för geologer och arkeologer vid 

dessa platserna. Och om man inte förstår vad man var kapabel 
till på denna tiden, så borde man ändå för mänsklighetens skull, 
undersöka saken tycker man.
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TÄNKESTENEN
Denna platsen ligger rakt ovanför samhället, så jag tycker att den 
kan passa bra för lite eftertanke. Homo sapiens har blivit äldre, 
nu när tekniken med DNA har utvecklats. Man räknar numera 
med att vi sett likadana ut i cirka 200 000 år. Och som du kanske 
kan ana, så var det inga primitiva vildar som levde på vår jord 

långt där borta i forntiden. Nej, de hade en högt utvecklad teknik 
som vi i dag inte vet något om. Och till skillnad från nu, levde 
man i samklang med naturen. Jag ser väl ingen anledning att vi 
skall börja leva i grottor igen, men det finns mycket som vi kan 
dra lärdom av från denna så vackra tidsålder.

Jag brukar då och då lite skämtsamt säga att det har barkat utför 
med mänskligheten de senaste tiotusen åren. Och jag tycker att 
det finns ett visst fog för de tankarna. För det finns ju inga som 
helst belägg för att alla dessa prylar som vi överöses med, gör oss 
lyckliga. Och som jag skriver i min bok Älvornas ängar, leta min 

vän bland tusende ting, men lyckan finns gömd i den enklaste 
blomman. Så kanske tiden är inne att slå hål på myten, att den 
som har flest prylar när han dör, vinner. Jag tycker ändå att min 
meditation över mänskligheten på dessa platser, styrkt mig i min 
tro, att det enkla är det vackra.
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SKÖLDPADDSKLIPPAN
Det har varit perioder av betydligt varmare klimat genom årtu-
sendena. Man tror att det stundtals varit ungefär som vid med-
elhavet och att det fanns skölpaddor, samt växte vindruvor här. 

Förutom att grottorna varit boplatser som hållit i tusentals år, så 
har de skyddat väl mot värme och köld. Denna platsen ligger fint 
vid havet och man kan välja om man vill ha sol eller skugga.
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Förutom flera grottor så är det gott om block som är uppallade 
här. Dessa fyra ligger bredvid varandra.
   Runt de platser jag har med i boken finns det ungefär 150 gill-
rigt placerade stenblock, varav många är betydligt större och mer 
spectakulära än dessa. Och jag tittade lite på sannolikheten för 
att de hamnat vid grottorna av en slump. Utan att gå in i detalj 

på de sätt som jag räknat, så slutar det med att redan tio block, 
omöjligt kan ha hamnat där av en händelse. Vid ett tjugotal blir 
chansen en på miljoner. Och upp mot sextio, sjuttio block så 
blir sannolikheten en chans på antalet atomer som finns i hela 
universum. Det borde vara hög tid att omvärdera inlandsisens 
förmåga att placera ut dessa gillriga block i vår natur, tycker jag.   

Även om jag har läst matematik på Chalmers i Göteborg så kan 
jag inte mycket om sannolikhetslära. Men jag är säker på att de 
som är bättre på att räkna än mig, kommer fram till samma sak.  
Du skall också lägga till, att det är flera grottor och överhäng på 
de flesta ställena, vilket gör saken än mer märklig.  
   Jag skall inte vara alltför kritisk till arkeologer och jag måste 

erkänna att jag inte vet vad de anser om jordpulserna. Men något 
officiellt erkännande om teorin har jag inte hört. Och vad som 
händer på våra universitet vet jag inte. Men i jämförelse med den 
framåtanda som råder inom andra områden, så verkar intresset 
för jordpulserna ha hamnat i bakvatten. Tänk om det funnits en 
vilja till att vara en spjutspets i världen, även inom detta området.
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Kanske någon skulle pröva att ha några lektioner med våra mest 
aktiva barn vid dessa platserna och se om de lugnar sig lite. 
   Jag tror säkert att det hjälpte mig att komma bort ifrån mitt 

alkoholberoende, då jag i tjugofemårsåldern slutade att dricka 
tvärt. Det var innan jag hört talas om jordpulserna, men jag tyck-
te att jag kände mig lugn och mådde bra, vid dessa platserna.  
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VALVGROTTAN
Denna grottan kan du se från andra sidan av havsviken. Och den 
ser allt annat än naturlig ut, mitt i det ”gedigna” berget.                   

En bit bort från grottan ligger det en hög med rejält stora block, 
varav ett ”hänger i luften”.
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SJU SYSTRAR
Det bildas ett mindre utrymme under det ganska stora sten-
blocket till vänster. Här har det varit stenhuggarverksamhet, så 

något har gått förlorat. Om det är sju block som hänger i luften 
här, låter jag vara osagt, men det är ganska många. 
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GULLKYRKA
Detta är nog en av Bohusläns mest fantastiska platser och 
att den är i det närmaste okänd, är för mig helt obegripligt.
   Självklart har ett sådant unikt och säreget ställe varit saml-
insplats för människor under tusentals år. Jag vill inte påstå 
att det finns tjocka lager av jord att gräva i. Men kanske har 
området varit högt vördat och att man därför alltid hållit 
det rent. Att allt är tillrättalagt av människor är jag helt 
övertygad om. Och om den inte är undersökt, av geologer  
och arkeologer redan, så borde det hamna högt på dagord-
ningen tycker man. 
   Även om storleken på detta blocket är enormt. Så finns det 
ju många exempel runt vår jord, där stenar i jätteformat har 
använts till mera tydliga byggnadsverk. 
   Stenblocket är flyttat tio meter ut från bergsväggen och 
sedan fört tre meter åt sidan, för att slutligen vila mot bergs-
klacken till vänster. Enligt mig, finns det inget jordskalv eller 
någon inlandsis, som har kunnat utföra sådana underverk. 
En man som var kunnig i geologi påstod att den flyttats 
av vågkraft, men då våra kuster ligger innanför kontinen-
talsockeln så får vi inga stora vågor här. Om havet är 3000 
meter djupt så blir vågorna natrurligtvis av en annan kali-
ber men jag är högst skeptisk till en sådan teori. 
   Jag har inte en aning om hur mycket ”genomslag”  boken 
kommer att få. Men jag skall i varje fall se till att inte bara 
lokala, utan även några rikspolitiker, får en chans att läsa 
den. Och jag hoppas att någon inser vilket värde det finns 
i vår forntid. För denna platsen är inte bara av intresse för 
Sverige, utan skulle mycket väl kvalifisera sig till att vara 
med på världsarvslistan. Om det kommer att ske under min 
livstid vet jag inte, men att det kommer att ske en vacker 
dag, det är jag säker på.
   Det finns hus i närheten av denna platsen, men här om nå-
gonstans, borde allmänintresset gå före privatlivets helgd.   
   Varför inte tänka stort och göra ett nytt vitlycke här, med 
inriktning på äldre stenåldern.   
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Det som fick mig att hitta hit, var att jag på långt håll från fast-
landet, skymtade den mindre stenen uppe på det stora blocket.
   Även om jag kämpat på under årens lopp och tycker att jag 
har rejält på fötterna, så kan jag inte ensam övertyga en skeptisk 
vetenskap att man flyttat dessa jättelika stenblock. Men du får se

allt sammantaget och som jag tidigare sagt, har jag bara skrapat 
lite på ytan. Det finns massor kvar att upptäcka. Och med din 
och andras hjälp, kommer det så småningom att bli tydligt för 
alla, att det jag skriver i boken är sant.
   Grottan ovan finns att beskåda strax söder om blocket.
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Till vänster ser du bergsklacken som det stora blocket vilar mot.
Det verkar som att det är viktigt, för energiernas skull, att stenar-
na rör marken så lite som möjligt. Ovan ser man hur det enorma  

blocket är placerat med bara några centimeters glipa till berget. 
Den grovkorniga pegmatiten uppe tll höger, har sin motsvarig-
het i berget, så man ser tydligt hur stenblocket har flyttats.
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Ovan ser man några underliga märken på stenen. De är för ore-
gelbundna för att vara gjorda av en isälv, enligt mig. Då dessa 
brukar uppvisa en jämnare och mera slät yta. 

Det finns många block här vid Gullkyrka, som är underligt pla-
cerade. Det till höger balanserar lite på bergskanten. 
   Stenarna på nästa uppslag, står i en rad mot jätteblocket.
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VITLYCKE
Hur jag än funderat så skulle jag nog inte kunnat komma på en 
mer träffande illustration än den ovan. En osynlig kraft i form av 
en stor orm som gör dig stark och glad. Kanske kan man hitta 
fler hällristningar som tar upp ämnet. 

Dessa ristningar är långt senare än den tidsålder jag tar upp, men 
kunskapen om jordpulserna har levt kvar till senare tider. 
   Figurerna till vänster ligger vid Fossum och den ovan vid Vit-
lycke museum.
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JÄTTASKÖLDEN
I norra delen på detta området ligger detta stora vackra block. 
   Något har gått till de sälla jaktmarkerna här på grund av sten-
huggarverksamhet. 

Överhänget på bilden till höger, ligger i södra ändan på stället. 
   Det finns även några mindre grottor här och en hel del stora 
stenar ligger utefter berget.
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PELARSALEN
Nu är det igenväxt här, men annars ligger det fint vid en forntida 
havsvik strax intill förra stället. Man talar om tektoniskt bildade 
grottor och om dessa skulle höra till den kategorin, så tycker jag 
att det borde finnas block kvar i dem. 

Det enda stället i boken där man ser något större block liggande 
i överhängen, är vid Sköldpaddsklippan. Men där ligger det kvar 
för att bilda några skyddande grottor. För övrigt är överhäng och 
grottor rena från större block.
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FRILLESHILLERN
Detta är en stor och fin grotta, med ett välvt tak i salen längst in,  
inte helt olik grottorna i Dalslands kvartsiter. Glöm inte ficklam-
pa om du skall hit och titta. Den står beskriven att delvis ha 

bildats genom frostvittring. Men jag är helt övertygad om att 
det i princip aldrig varit någon frost längst in i denna grottan, 
vars volym skulle bildat en jättelik hög av vittringsmaterial.

Jag har letat mineral och ädelstenar nästan lika länge som jag 
hållit på med stenåldern och då stöter man ibland på samma ber-
gart som finns längst in i grottan. Men medan pegmatiter som

innehåller ädelstenar i så kallade drusrum, oftast uppvisar en be-
tydligt porösare karaktär, så är denna väldigt solid och har inte 
kunnat erodera på något naturligt sätt, enligt mig.
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SPINDELGROTTAN
Här ligger det två grottor inte så långt ifrån varandra, på olika 
höjd över havet. När man beskriver hur grottor bildas, så skall 
havet spola bort, de av frostvittring nedrasade stenarna. Det för-

utsätter att havsnivån legat på samma nivå under en längre tid. 
Men alla grottorna i boken ligger på olika höjd över havet och 
dessutom var landhöjningen snabb vid denna tiden.

Här har det skett ett ras i öppningen. Men tittar man längre in i 
den uppåt femton meter djupa grottan, så finns det inga spår av 
att berget har vittrat på många årtusenden. Det är inte så gemyt-

ligt här. Men har du letat dig hit så titta gärna på några granar 
som bara är en meter höga men säkert tjugo kvadratmeter vida.   
   Jag har även sett fina vita spindelkokonger i grottan.
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Det ligger en hel del stora block inom området, men också tio-
tusetals mindre stenar i anslutning till grottorna och överhänget. 

Det är inte helt ovanligt med dessa mängder av små stenar, och 
ibland funderar jag på om även dessa är ditlagda av människor.

Kanske bildas jordpulserna av att stenar blir utsatta för tryck, vil-
ket de är stora eller små. Pietzoelektrisitet kräver renare kristaller 

och i bergarter ligger även kristallerna i oordning. Men kanske 
fysiker kan hitta någon annan energi runt stenar utsatta för tryck.
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LUGNET
Jag vet inte om det var jordpulserna som gjorde att det kändes 
som en rofylld plats, eller att det inte var så farligt att ta sig hit, 
som jag befarat. För trots att det var tätt med höjdkurvor på kar-
tan, så var det inget stup. Dessa spår av vittring som man kan se

i delar av överhänget, tolkas nog som frostvittring av geologer.    
När havsnivån var något tiotal meter högre, så var denna plat-
sen strategiskt intressant, då den ligger vid en trång passage, som 
förr var en vattenled in till Idefjorden.   
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Strax intill lugnet finns denna grottan, som är under bildande.
   Det är väl så här det borde se ut i alla grottor, om det är frost-
vittring som gör dem. Ett metertjockt lager av vittrad sten. Men 
så är ju inte fallet. Här tycker jag att det ser ut som att det pågår 
en kemisk process i berget, där fältspaten är på väg att omvandlas 

till lera. Kanske någon kan gräva sig ner en bit i materialet och 
försöka  finna något som går att datera, för att se hur länge vitt-
ringen pågått. En mycket intressant plats, som någon geolog bor-
de tränga djupare in i. Men det är inte så mycket att titta på för 
vanligt folk här.

Vid valvgrottan kan man se liknande formationer. Och även i en 
del av granitgrottan, som inte är med i boken. Men dessa hör till 
ovanligheterna. Och jag tycker att det borde förekomma överallt 
bland Bohusläns graniter, om det berott på frostvittring. 
   Det var några arkeologer, vill jag minnas, som hade en teori 

om att man gjort grottor på stenåldern med hjälp av syra. Det 
låter lite långsökt tycker jag. Men hur som helst, så var jag glad 
att höra att det finns någon som ägnar sig åt saken.
   Det finns mycket att utforska i ämnet, om bara berörda parter 
kunde ta sitt ansvar, tycker jag och många med mig.     
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BUSTUGAN
Detta är mig veterligen Dalslands största grotta. Den ligger 
mot norr, i ett berg av kvartsit. Och då inlandsisen tryckt på 
här med full  kraft, så får man förmoda att den bildats efter 
vår senaste istids slut.
   Kvartsit är en mycket hård bergart som styvnackat stått 
emot isens framfart. Dessa berg som här och var sticker upp 
i landskapet kallas lokalt för knattar.
   Man kan vandra bland dem i långa sträckor och de lig-
ger helt opåverkade av tidens tand sedan istiden. Därför blir 
man fövånad, när man kommer till en plats, där allt i prin-
cip ställs på ända. Plötsligt har berget eroderat något våld-
samt, grottor och formationer har bildats, till och med berg 
ser ut att ha vittrat ner.
   Jag har i skrivandes stund, varit i Indien cirka 90 gånger. 
Och där har jag åkt på alla farbara vägar, i ett område av 
100 kvadratmil, där liknande kiselrika sedimentära berg är 
vanliga.
   Arawalli hills som bergkedjan heter, är en av jordens äldsta 
och beräknas vara en miljard år gammal. Även den har varit 
utsatt för inlandsis, men då i antarktis. Indien lösgjorde sig 
från superkontinenten Pangaea och började sin vandring 
norrut, för mer än hundra miljoner år sedan. Det är tiotu-
sen  gånger längre tid än vad våra berg i Norden har legat i 
dagen. Men bergen i Indien visar inte alls upp något av det 
som finns utefter den forntida kustlinjen här. Utan de har 
ganska ointressant eroderat under denna ofattbart långa tid.
   Om havsnivån en gång legat stilla i tusen år, i nivå med 
denna grottan. Så skulle det krävts att 500 kilo sten, årligen 
av frostvittring, skulle rasat ned. Och sedan forslats bort av 
vågor, för att grottan skulle ha bildats.
   Det säger sig självt, rent logiskt, att så inte är fallet. Nej, 
tänk om, är mitt råd till geologer som tror på dessa teorier. 
Och till de som inte gror fast i sådant man en gång läst, vill 
jag ge rådet att tänka själv. 
   Dessa geologiskt sett väldigt unga skapelser, är inte ett 
resultat av abrasion och vittring, utan är enligt mig skapade 
av människor.
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Bustugan ligger i ändan på ett kilometerlångt berg, som stupar 
brant. Det är svårt för djur att ta sig ner för berget, ända tills de 
kommer hit, strax öster om grottan. Och det är lite som en rädd-
ningsplanka, för en flock med jagade djur, när berget mynnar ut 
i en befriande bergsås. Lutningen är brant och det finns inte en 
chans för framrusande djur att stanna, innan de plötsligt hand-
löst faller ned i en gapande ravin, som öppnar sig där Bengt står.  

Ja, det är min tolkning av vad som skett här, men det kan även 
vara en klyfta till skydd mot angripare. Tekniken går ju snabbt 
framåt och kanske en laserskanning skulle få saker att klarna.   
   En del har gått förlorat, när man nu har gjort ett jättelikt sten-
brott i berget en bit söderut. Denna likväl som alla platser i bok-
en borde skyddas enligt mig. Jag har kontaktat länsstyrelsen i 
frågan, men inte fått någon reaktion.  
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TORS HAMMARE
Det finns två nischer in i berget här. Med tak på dem, så skulle 
man få två platser att bo på. Överhänget ovan är stort och fint. 

Ett vackert block står lutat mot berget. Det är nog tio ton som 
vilat i årtusenden på den perfekt passande sockeln.
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BORE KULLE
Jag har tagit mig friheten att göra vänster öga på dödskallen lite 
mörkare i datorn. Men det kan man enkelt ha gjort med träkol, 
på den tiden då platsen fungerat som fornborg. 
   Kanske myten om Bore kom till här, han blev framslickad av 
urkon Ödhumla ur ett klippblock. Och det som jag tolkar som 
en spjutspets, kan man förr i tiden ha sett som en kotunga.

Ingången till fornborgen är denna klyftan och dödskallen är 
nedanför till höger. Även om den inte är så tydlig för dagens 
människor, så var det ingen tvekan på den tiden, bara en spjut-
spets fick alla att förstå att platsen var upptagen. Det högra ögat 
är stort nog att krypa in och upp i. Kanske har man suttit där och 
hälsat förvånade gäster välkomna.
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Man kan läsa, att en del fornborgar härrör från järnåldern. Och 
man undrar ibland, varför de ligger så avlägset till. De flesta plat-
serna i boken skulle nog kunna klassas som en form av fornbor-
gar. Men alla, är liksom här vid Bore kulle, betydligt äldre än från

järnåldern. Nej, de som jag skriver om har tillkommit under 
äldre stenåldern och har legat vid händelsernas centrum utefter 
forntida havsstränder. 
   Blocket ovan ligger en bit söder om fornborgen.
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ROSTOCK
Här är det ett ställe som sträcker sig över ett större område. Dels 
inne i samhället och ibland helt nära järnvägen, så en viss försik-
tighet måste man iaktaga. 
   Bergarten är kvartsit, som en gång i tiden har veckat sig. Det är 

forntida sandstränder som har förstenats och nu ligger i tjocka 
skivor med ungefär fyrtiofem graders lutning.
    Man kan på några ställen se böljeslagsmärken i berget utefter 
järnvägen.
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Denna grottan är inte så stor och det är lågt i tak, men jag tar 
med den i boken ändå, för jag tror att den kan ge ledtrådar till 
hur man har bearbetat berget. 

Det är ganska typiskt hur det kan se ut bland bergen i Dalsland 
där det har försigått aktivitet. Berget är urgröpt och uppvisar en 
”knottrig” yta.

Stenarna som ligger på golvet härrör från en vägg som delvis ra-
sat in. Även en del av taket har fallit ner och man kan fråga sig 
om grottan blivit raserad med vilja. Ja, tyvärr så var det så förr 

i tiden, att ju mer man kunde fördärva av vår hedniska forntid, 
desto bättre var det. Och de som var allra bäst, kallade man för 
hargare.
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Här i Rostock är det stenåldern i den högre skolan. Och om du 
skall tränga in i vad som försiggått, så får du ha ett öppet sinnelag 
och glömma allt vad vikter heter. Som jag sagt så ligger kvart-
siten i tjocka skivor. Och precis som vi gör när vi fäller ett träd 
har man här gjort ett snitt i berget, ett fällhugg, för att lyfta hela 
skivan av berg och senare dela upp den i mindre bitar. 

Att det har försiggått brytning av kvarts är känt, men att det för-
sigått i denna ofantliga skala är nog nytt för de allra flesta. 
   Strax nedanför denna skåran ser man en mindre skiva som är 
på väg att lyftas upp. 
   Till höger har man gjort ett överhäng, men som man kan se 
ibland så har arbetet stannat upp, då berget har blivit ”tvärt”.
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Ytterligare ett block, eller snarare en stor del av ett berg, är på väg 
att lyftas upp och där snön ligger ser du ett fällhugg. 

Den enda större stenen jag hittat här i området, utgör taket på 
grottan som du såg på ett tidigare uppslag. Undantaget är just 

vid denna sprickan, där det ligger upp till femton större och min-
dre block, varav några är överväxta. Och de är på väg att kilas in 

under berget för att lyfta det. Dimensionen på det hela är enorm  
men allt ligger här till allmänt beskådande.  
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Lämpligtvis har det blivit en del av det ursprungliga berget kvar 
här. Annars är kvartsiten borta och man ser bara knottriga rester 

av knatten, som en gång var. Allt är lämnat och det ser ut som att 
man bara tagit rast för att aldrig mer komma tillbaks.

Strukturen på kvartsiten i kombination med inlandsisens slipan-
de effekt, brukar bilda berg som ser ut som detta. Men som sagt, 

här är allt bortbrutet på ett stort område och bara denna rest står 
kvar. Ett orört berg finns norrut utefter stora vägen.
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Ja, detta är en del av vad som återstår.  Enligt mig skulle det le-
gat en knatte med sina karaktäristiska runda mjuka former över 
ett större område här. 

Det är ont om block av granit i Dalsland. Troligtvis har de här, 
liksom på andra platser, borrats och sprängts för att bli till hus 
och ladugårdsgrunder.
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JÄTTEKULLEN
Här har man kilat ner ett ett stort stenblock i berget för att bil-
da grottan och blocket sträcker sig utefter hela väggen. Man ser 
också hur man har gröpt ur berget, som uppvisar den rundade 
formen som är så typisk för Dalslands grottor. 

På nästa uppslag är det ett stort block som ser ut som en jättelik 
dörr. Det är placerat strax bredvid grottan och ser ut att delvis, 
perfekt passa in i berget, men ändå inte. 
   Det andra fotot är tagit inte långt där ifrån.



132 133



134 135

Ett stort och fint block som står på högkant hälsar dig välkom-
men hit till jättekullen. Efter de båda ställena utanför Göteborg 

så hittade jag så småningom vägen hit. Och här var det mycket 
märkliga saker i berget. Blocket ovan ligger nedanför grottan.
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Precis där du viker av stigen mot grottan, finns klippan på högra 
fotot. Vid ettiden på årets kortaste dag, lyser solen genom en ur-
gröpning i berget en bit bort och belyser endast den lilla knop-
pen på bergsfomationen. En klocka som säger när vi går mot 
ljusare  tider. Jorden vobblar ett varv på 26000 år, så vintern och

 vintersolståndet då, var i vår nuvarande sommartid. Men sol-
höjden har varit densamma, så den fungerar likadant nu som då.
   Jättekullen ligger inte så långt från andra sevärdheter i Dalsland  
och om man sätter upp förklarande skyltar samt röjer bort bus-
kar, skulle det bli en fin turistattraktion även här.   
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Om den manliga delen av detta monumentet stått kvar hade det 
varit enkelt att tolka. Men nu finns bara den kvinnliga kvar, en 
snippa omgiven av en ring med stenar. Nedanför monumentet är 
det två utrymme, kanske för två själar att titta ut över det forn-

tida havet. Av placeringen att dömma så tolkar jag det som att 
matriarkat förekom på den tiden. Varför inte dra lärdom och låta 
kvinnorna ta över, för att rätta till all oreda som vi män ställt till 
med, under tusen år. 
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SKALÅSEN
Troligtvis har man haft stockar lutande mot berget, ovanför över-
hängen här, som skydd mot ras. Det var nog ett trevligare ställe  

när sumpmarken nedanför var en vattenspegel. Jag tar med plat-
sen mest för att jag råkade hitta ett verktyg av skiffer här.
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KORPGROTTAN
Du kan följa den vackra leden uppe på berget en lång sträcka, där 
berget ligger helt och orört tills du kommer fram till korpeskå-
ran. En lång spricka i berget. Om det är en naturlig förkastnings-
spricka eller gjord som försvar skall jag låta vara osagt. Berget är 
högt och min svindel hindrar mig från att undersöka området. 

Några mindre utrymmen finns uppe på berget vill jag minnas.   
   Om man kan göra en trappa ned till grottan från den storslagna 
vandringsleden hade det blivit ett fint utflyktsmål. 
  Motivet på Otto Hesselboms tavla, Vårt land, är hämtat från 
utsikten uppe på berget.
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SILVERHÄTTAN
Gillrigare än blocket till höger blir det knappast. En liten rad av 
mindre stenar nedanför har troligtvis med jordpulserna att göra. 

Utrymmet under stenen ovan är ganska litet, kanske har det varit 
en plats med lugnande energier för barn att sova på.
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Det finns flera grottor och överhäng här. På alla de platser jag tar 
med i boken så finns det mer att titta på än det jag tar upp. 

Om du hittar ett eget ställe, så ta dig tid och låt alla intryck sjun-
ka in, det brukar vara mycket gjort på de flesta platserna. 
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IDUNS ÄPPLE
Ett stort och fint överhäng i fasta berget. Vid kyrkan på andra 
sidan dalen finns det många vackra jättegrytor, som bildats av en 
forntida isälv. Inlandsisens tillbakadragande stannade upp här 
och jag undrar om människorna gjorde boplatsen vid isranden. 

Uppe på berget ovanför överhänget balanserar denna fina sten 
på en liten bergsklack. 
   Berget lutar en del här, så tänk på att den grå renlaven blir oer-
hört halkig efter regn.
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BERGHUSET
 Ta med något varmt att sitta på och glöm för allt i världen inte 
att plocka bort eventuella fästingar. Det verkar inte som att ber-
gen varit lika lämpade för boplatser här i östra Sverige. Men jag 
hoppas ändå på flera ställen, lika storslaget som detta. 

Grottan är stor och fin även om det inte är så högt i tak. De ofant-
ligt stora blocken ligger på ett berg nött av inlandsisen. Och man 
kan undra varför det inte är fullt med skrapmärken i grottaket, 
om stenblocken skulle vara flyttade av en jättelik tyngd av is?
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ÅLAND
Här vid Geta är det Rapakivigranit, som uppvisar en skivig struk-
tur. Den har säkert varit tacksam att bygga i. De många grottorna 
och överhängen ligger på olika höjd över havet och som vanligt 
ligger det många mer eller mindre gillriga stenblock här. 

Någon gång kan man se block som fungerar som säkring mot 
ras. Här är det en sten som rundslipats av isen på ovansidan. 
   Om det visar sig möjligt, så hoppas jag att kunna resa till platser 
varhelst de finns på vår jord och fortsatt dokumentera denna tid.
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Det verkar som om tekniken att göra grottor och flytta jättelika 
stenblock har varit global. Så var du än bor på denna planet så 

hoppas jag att du blir inspirerad av boken och tar dig tid att leta 
upp dessa gamla boplatser. Och sänd gärna lite bilder till mig.
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INDIEN
Jag tror att de flesta av boplatserna från stenåldern i Indien är 
högt vördade, då man har byggt tempel där. I södra delen av lan-
det lär det vara mycket starka energier i templen och man går till 
dem för att stärka sig, snarare än för att be till högre makter. 

Utan att jag vet så mycket om österlänsk traditionell medicin, så 
lär de anse att vi i kroppen har ”kanaler” av energi och att sjuk-
domar ofta beror på obalans i dessa. Kanske är det så enkelt att 
jordpulserna har förmågan att rätta till dem.  
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Kanske får vi omvärdera det mesta vi tror om denna tid som vi 
kallar stenåldern. Om vi en dag kan se var jordpulserna dragits

fram. Så kanske det kommer att visa sig att nätverket var globalt 
och att även tekniken att flytta block var det.
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Här är det vänner till mig som varit med på utflykt. Om det är 
ganska ointressant bland Indiens sedimentära berg, så händer 
det desto mer där graniterna trängt fram. 
   Klotvittring som den nedbrytande kraften kallas för, gör det 

svårt att se vad som är naturligt eller ej. Men man hittar saker 
även här om man letar. 
   Det ser ut som att man gjort en ränna för att samla upp regn-
vatten och en grop att mala i, här under blocket.

Det var verkligen svalkande och skönt under det stora blocket, 
efter en lång promenad i den brännande solen. Hur klimatet var 
här för länge sedan vet jag inte, men på båda dessa platserna jag 
tar med, så har det funnits vatten i några källor, trots lång torka.   

   
Jag skulle vilja lära mig mer om geologi på ställen som dessa och 
hoppas bli inbjuden av intresserade runt vår jord.
   Speciellt så hoppas jag att geologiska och arkeologiska institu-
tioner hör av sig, så att vi tillsammans kan dra slutsatser.
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Denna platsen är typisk för hur det brukar se ut. En grotta 
och ett överhäng i berget, med ett stort stenblock som nud-
dar marken på bara några få ställen. Utifrån detta så kan du 
gräva djupare på varje plats och finna saker som är unika. 
   Men ta dig tid. Fortfarande när jag kommer till platser 
som jag varit på för många år sedan, så hittar jag nya saker 
som jag missat. Att läsa bergen och denna tid är ett livslångt 
lärande.
   Att sia in i framtiden har aldrig varit min melodi, då det 
nästan aldrig blir som jag planerat. Och var det kan ta vägen 
med detta projektet vet bara hen där uppe.
   Men nu när boken ändå blev verklighet till slut, så är det 
väl rimligt att jag försöker göra allt känt för den stora all-
mänheten. Jag skall inte sticka under stol, med att jag skulle 
vilja få lön för all den möda jag lagt ned. Men att initialt ta 
betalt för boken skulle säkert hindra spridningen, så jag har 
beslutat att man tills vidare kan läsa den gratis på nätet.
   Jag hoppas verkligen i djupet av mitt hjärta att vetenska-
pen på allvar skall ta tag i saken och försöka finna ut allt om 
jordpulserna. Kanske vi en vacker dag kan leda dem till sko-
lor och arbetsplatser. Vem vet, hela byar och städer kanske 
kan göras till lugnande och helande platser.
   Min brist på akademiska titlar ser jag som en tillgång i 
saken, då jag kommer att kalla en spade för en spade om så 
krävs. 
   Att utforska och ”gräva där du står” har som i mitt fall mest 
kostat tid. Men om det blir så att jag skall utvidga mitt revir, 
till att omfatta hela jordklotet. Så kommer det naturligtvis 
att kräva resurser i form av pengar.
   Om du vill bidraga till en ljusare tid för mänskligheten 
och tycker dig ha en slant över, så får du gärna lämna ett bi-
drag, litet eller stort, för fortsatt forskning och kartläggning 
av platser. 
   Simma lungt där ute i universums stora rymd, så ses vi 
snart igen.
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6, 7
KRÖCKLE KYRKA
Du kan smita mellan 
husen och ta vänster för att 
fortsätta ut på berget. Gå 
på bergets högra sida, som 
vetter mot havet. Grottan 
ligger vid den andra raden 
av stora stenblock.
8, 9
Fortsätt några hundra meter 
till ett område med många 
små grottor och krypin. 

12- 19 
SINDRES SMEDJA   
Följ gångstigen nedanför 
berget mot nordväst tills du 
kommer till ett område med 
massor av block. Där ligger 
det många små grottor och 
gillriga stenblock. Uppe på 
berget, ovanför området, 
ligger grottan med den 
märkligt urgröpta väggen.  
10-11
MIMERS BRUNN
Parkera vid bommen. Gå 
norrut och över dämmet av 
cement. När stigen planar 
ut, gå mot berget. Håll i 
högerkant mot bergets 
utbuktning. Uppe på berget 
ligger grottan.

20, 21
BJÖRNGROTTAN
Vägen är smal och det är lite 
svårt att parkera. Två små 
stigar med trappor leder upp 
för berget. 
   I södra ändan ligger det 
stora block och i mitten är 
det en del överhäng. 
   Grottan har två ingångar 
och ligger i norra delen.

22-29
YMERS BASKER
Parkera vid Sundsby gård på 
den västliga parkeringen. En 
grotta ligger utefter stigen 
till höger uppe i slänten. 
Fortsätt ända bort till husen, 
strax efter går du stigen upp 
för backen. I skrevan fram 
till den stora grottan ligger 
det många fina block.
  Ett annat uppallat 
stenblock ligger i slänten 
nordväst om grottan.   

30-33
VAKTPOSTBERGET
Stället ligger alldeles bredvid 
den mindre vägen närmast 
berget.
   Gå till höger om de jätteli-
ka stenblocken, så finner du 
grottorna.
   För att komma till den 
största grottan under det 
balanserande blocket, går 
du upp för ett plant starkt 
sluttande block.

34-37
JÄTTASALEN
Gå en liten bit på den lilla 
vägen, förbi stigen som går 
till höger. Innan berget blir 
brant går du upp till höger.   
   Det balanserande blocket 
ligger i slänten och grottan 
är i berget ovanför, bakom 
en tät gran. 
   Du kan krångligt fortsätta 
utefter berget och komma 
upp vid den uppallade 
stenen. 
    Annars går du runt berget 
och innan husen tar du 
höger upp i slänten.
   Till salen går du utefter 
berget från norr, för att 
slippa det täta buskaget.   

38-39
STENKLÄMMAN
Detta stället ligger ganska 
nära det förra.
   Här är det dåligt med 
parkering. Men kör du in 
på vägen vid husen och tar 
vänster, så kan du köra på 
den lilla vägen ända upp på 
berget.
   Går du på södra ändan av 
berget bland blocken, så får 
du klättra över den lilla rase-
rade muren så småningom.
   Annars går du norr om 
berget, på en stig som leder 
fram till den lilla klyftan.

40-45
ODENS ÖGA
Du kan gå norr om berget 
på stigen, ta höger vid husen 
och sedan gå över berget.   
   Till överhängen närmar du 
dig österifrån.
   Tar du vägen söder om 
berget genom kohagen, så 
kan du gå förbi ladugården 
sedan utefter berget tills det 
är möjligt att gå upp.
   Några enbuskar borde tas 
bort för att göra vandring-
en till denna vackra plats 
konfortabel.   

46-47
JÄTTASKRAMMLET
Lättast tar man sig hit med 
båt.
   Du får gå på den mindre 
vägen söderut från Råg-
gårdsdal, tills det går en stig 
bredvid ett hus, som leder 
ner till platsen.
   Det går en stig ytterligare 
en bit fram, som ger mindre 
störning.
   Överhänget ligger mitt 
emellan de båda områdena 
med blockgrottor.

Samtliga kartor © Lantmäteriet.
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48-49
GULDSKÅLEN
Om du tar en fika på Röe 
gård kan du nog parkera där 
och gå till berget.
 Det långa överhänget ligger 
alldeles bredvid den lilla 
vägen.
   Det fina blocket som 
balanserar på sin spets 
ligger i norra ändan.

50-51
STENKYRKAN
Bergsbestigarna parkerar på 
gården och det kan säkert 
även du göra. Lägg gärna en 
slant i burken.
   Själva kyrkan bildas emel-
lan de enorma blocken.
   Grottan ligger i berget och 
hällkistan strax nedanför.
   Hällmålningen är i berget 
närmare gården.

58-59
PARADISVIKEN
Sök dig västerut över berget 
från parkeringen. Kommer 
du söderifrån, går du på 
ängen och genom klyftan.
54-57
VIDABLICK
Det ligger strax sydväst 
om toppen av Sote bonde. 
Vandringsleden går strax 
förbi. Det fastkilade blocket 
ligger strax väster om det 
höga överhänget.
52-53
BALDERS HAGE
Du ser de stora blocken 
från vägen. Parkera och gå 
österut.

66-67
TÄNKESTENEN
Detta stället ligger uppe i 
berget mitt i Hunnebost-
rand. En gångväg går över 
berget söder om grottan.    
   Utgå från den och försök 
att leta dig fram, vilket 
är ganska krångligt, utan 
skyltar.
   Du ser platsen från torget 
nedanför.
60-65
HUNNEBO KLYFTA
Det finns en parkering vid 
vägen utanför vandrarhem-
met. Klyftan ligger strax 
intill.

68-75
SKÖLDPADDSKLIPPAN
Det finns några få parke-
ringar där vägen svänger 
tvärt till vänster.
    Gå på vägen en bit, en stig 
går mellan husen till höger. 
   Följ stigen till stället som 
ligger till höger uppe i 
berget. 
   De fyra uppallade blocken 
ligger i början på området.

78-79
SJU SYSTRAR
Det finns plats för någon bil 
i det lilla trevägskorset strax 
norr om platsen.
   Gå den lilla vägen söderut. 
Mittemot huset, ligger 
stället.
76-77
VALVGROTTAN
Det är krångligt att ta sig hit.
   Du kan ta dig upp utefter 
berget, men inte helt utan att 
störa. Kanske du skall nöja 
dig med att titta från andra 
sidan fjorden. 
 

80-91
GULLKYRKA
Här om någonstans borde 
tillgängligheten ökas i form 
av parkeringar m.m.
   Om du tar dig hit norri-
från, så vik av och gå vid 
ängen, för att sedan gå nära 
stranden, upp på berget och 
fortsatt ut mot området. 
   Det finns även en mindre 
parkering i södra ändan på 
stugområdet österut. Gå ner 
på ängen och leta dig sedan 
över bergen. Gå norr om 
den sista bergshöjden.

94-95
JÄTTASKÖLDEN
Parkera vid bommen och 
strax efter densamma går du 
över det lilla sandtaget till 
vänster. Ta sikte mot berget.  
   Överhänget är i södra än-
dan på området, det vackra 
stenblocket i den norra.  
   Däremellan finns block 
och några mindre grottor.
96-97
PELARSALEN
Utgå från samma parkering 
och gå mot sydväst. 
   Där berget möter slänten, 
klättrar du upp en liten bit 
och fortsätter mot söder till 
stället som ligger där.

98-99
FRILLESHILLERN
Jag vill minnas att det står 
Ranebo på skylten, in på den 
mindre vägen.
   Kör tills du kommer till 
parkeringen med skyltar och 
information.
   Det är en ganska så lång 
promenad till grottan. 
   Glöm inte ficklampa så du 
kan se ordentligt i den vack-
ra lilla salen längst in. För att 
slippa gå upp för det höga 
berget innan grottan kan 
man gå utefter våtmarken 
väster om berget.  

100-103
SPINDELGROTTAN
En bit ner i backen efter 
parkeringen, går du västerut 
mot berget. Jag vill minnas 
att jag gått upp den vägen 
en gång och hoppas att du 
hittar någon väg upp.
   Man kan komma till 
grottorna om man går längst 
söderut, men då måste du gå 
genom någon trädgård.
   Grottorna finns i den nor-
ra av två sprickor som löper 
över berget. Överhänget är i 
den södra.

104-105
LUGNET
Kör upp för den långa 
backen till vändplatsen. Följ 
vänstra traktorvägen. Håll 
till höger om bergstoppen 
och gå en liten bit nedför 
berget. Ta till vänster och 
där ligger platsen.
106
Utgå från vändplatsen, ta 
den vänstra traktorvägen, 
men håll till höger om 
bergstoppen. Gå i bäckravi-
nen tills du finner stället en 
bit upp i södra branten. 

108-111
BUSTUGAN
Från kaffestugan Granan kör 
du ned för backen, tills du 
ser en liten skylt där det står 
Bustugan på. Följ stigen in 
till platsen.
   Du kan även fortsätta 
backen ner tills du kommer 
till en väg på höger sida. 
   Gå in en bit på den och ta 
sedan av upp mot berget. 
Grottan ligger en bit upp i 
branten mot norr.  

112-113
TORS HAMMARE
Parkera vid den södra av två 
små, ganska lika vägar. 
   Följ några traktorspår öst-
erut till det gamla hygget.   
   Korsa det och gå upp på 
bergsåsen. Följ den en bit 
norrut, då stupet slutar och 
du kan ta dig ner, så finner 
du stället där.     

114-116
BORE KULLE
Här finns parkering och 
skyltar.
117
Denna stenen finns en bit 
söder om fornborgen.    

DALS ROSTOCK
126-129
Under viadukten sedan 
höger och upp för backen.
124-125
Under viadukten. Efter liten 
bäck följer du traktorspår 
mot samhället. Vid järnvä-
gen ligger jätteblocket som 
är på väg att lyftas upp.
118-119
I den branta slänten, utefter
vägen genom samhället. 
120-121
Ovanför bergsskärningen, 
i linje med vägen nere på 
slätten, ligger grottan.
122-123
Överhänget vid järnvägen.
Skåran längre in.

130-139
JÄTTEKULLEN
Det finns parkeringar vid 
Köttsjön.
   Gå på vägen en bit söde-
rut, före berget och svängen 
tar du höger in i skogen.
   Väl uppe på höjden tar du 
stigen till vänster så kommer 
du till området.
   Det finns mycket att titta 
på här och allt är inte med 
i boken.    
   

140-141
SKALÅSEN
En bit efter huset som 
ligger alldeles vid den lilla 
vägen, finns en liten plats att 
parkera på. 
   Följ traktorspåret en bit 
västerut, tag sedan mot 
nordväst, förbi våtmarken.   
   Gå sedan utefter berget 
mot söder, till platsen under 
det höga berget. 

142-143
KORPGROTTAN
Parkera norr om Övre gäll-
sjön, vid informationen om 
naturreservatet.
   Följ några traktorspår 
som går närmast nedanför 
berget, så långt det går. 
Fortsätt en bra bit, tills du 
kommer till ”viken” in i 
berget. Längst upp i den 
ligger grottan.
   Det hade varit en betydligt 
trevligare tur, att gå uppe 
på berget, om man gjort en 
trappa ner därifrån.  
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146-149
SILVERHÄTTAN
Parkera vid bommen och 
gå upp för backarna. Efter 
huset tar du till höger in på 
den lilla vägen. Efter en gan-
ska kort bit tar du till höger 
igen, ut mot berget.
   Där ligger det ett område 
med grottor, överhäng och 
gillriga stenar. 

150-151
IDUNS ÄPPLE
Det finns en liten vägsnutt 
att parkera på söder om 
platsen. Överhänget ligger 
mitt i berget, ovanför husen.
   Stenen som balanserar på 
bergskammen, ligger uppe 
på berget. Det lutar lite 
grann här så ta det försiktigt.     

152-153
BERGHUSET
Denna grottan ligger på 
Mörkö söder om Stockholm.
   En parkering är gjord för 
besökare, men det blir 3,5 
km extra att gå till den redan 
ganska långa promenaden.
   Här borde staten bidraga 
med vägunderhåll tycker 
man så att tillgängligheten 
kan öka. En parkering vid 
den skarpa svängen nära 
Svalhagen hade underlättat.
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