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Ti dskriften slagrutan
S venska sl agruteforbundets tidning
Slagrutan har ungeftir samma for-
mat som Folkvett, ungefdr samma
(ojlimna) layout och samma bland-
ning av tungt och liitt material. Kan-
ske rir debatten lite livligare i Slag-
rutan iin i Folkvett, vilket dr natur-
ligt med tanke pfl att det knappast
gflr att uppni n6gon enighet om vad
en slagruta kan anvtindas till och 6n
mindre vad den inte kan anvf,ndas
till. Enligt de "riktlinjer och mil"
som meddelas i varje nummer av
tidningen skall medlemmarna str;i-
va efter att "demonstrera och l6ra ut
hur man kan anvdnda slagruta, peka-
re, pendel, f[rghjul mm. for att soka
vatten, mineraler, spira fdrlorade
obj ekt, geofysi sk undersdkning (lin-
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jer, rutnrit, jordstrilning mm.) och
arkeologisk undersokning".

Enligt en annan punkt i riktlinjer-
na skall man "forsoka p6verka eta-
blerad vetenskap", ... "podngtera att
man inte bygger tex. skolor, dag-
hem, sj ukhem over bergsprickor och
att man tar hiinsyn till kraftledning-
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ar, stiillverk och liknande" och dess-
utom "upplysa om att vid bebyggel-
se hiinsyn dven bor tas till kraftiga
skadli ga energiftilt, Curry- och Hart-
manlinjer, vattenidror, lokal jord-
strilning mm." Som sista punkt
uppmanas styrelse och medlemmar
att informera om att man pfl "gamla

ant ika  p la tser"  fAr  "s lagrute-

responser frAn energimonster". Om
mojligt skall man "forsoka forsti
vira forfuiders syften med dem"

Detta "om mojligt" eir lite forvfl-
nande i sammanhanget. Annars
genomsyras tidskriften av tros-
visshet. Aven omden avgflende ord-
foranden Ir6ne Djiirv manar med-
lemmarna till tolerans mot oliktzin-
kande, forklarar hon samtidigt att
hon "cippnat upp for den andliga
utvecklingen som ofta blir foljden
av flitig slagrutehantering". Hon
tycker att det ktinns rdtt meningslost
att ha en foredragshillare som inte
vet vad en Hartmanlinje dr - och
kanske inte ens 6r intresserad av att
veta dylikt.

Antalet medlemmar i Slagrute-
forbundet dr over 500, sfl det dr inte
forvinande att det iir svirt att skonja
nflgon inriktning for hela forbundet.
Kanske man anar en spricka mellan
de andligt sinnade som kan ttinka
sig att slagrutan aldrig kan accepte-
ras av den krassa skolvetenskapen
och dem som vill nedkaimpa slagru-
temotstAndet inom vetenskaps-
samfundet och omvtinda geofy siker,
arkeologer, medicinare osv. till ett
positivt forh6llningssritt till slagru-
tan och de andra instrumenten.

En sak tycks man dock vara eni-
ga om: slagrutan i sig registrerar
ingenting, den bara formedlar ener-
gier till kroppen. Fast samtidigt vin-
kar man med forestiende senom-
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brott fdr instrument som pi ett ob-
jektivt seitt kan detektera de ener-
gier som slagrutan hj[lper sina an-
heingare att registrera. Som ett led i
detta strdvar man efter att flstad-
komma en enhetlig terminologi.

En " forskningsgrupp" bestAende
av sex personer bidrar med en reso-
nerande lista med definitioner och
beskrivningar av ett tjugotal termer
av typen 'Jordstri lning", "kors-

ningspunkt" och "fdrg". ("Frirg: De
olika typerna av jordstrfllning sva-
rar mot en karakteristisk frirg som
kan indikeras med bla. en feirgsnur-
ra, hilla sin hand pfl resp. chakra
e l le r  genom at t  v isua l isera  re-
spektive fiirg. Detta kan vara ett
hjiilpmedel vid linjebestrimning.")
Polaritet iir antingen (+) maskulint
(yang) eller (-) feminint (yin). En
sensationell nyhet f6r alla Curry-
drabbade meddelas dven i forbi-
giende: om man "hflller pA ett rott
foremil blir man okiinslig for Cur-
ry." Det skulle alltsfi innebeira att
man i steillet for en kringlig om-
moblering av sovrummet skulle
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kunna riidda sin h[lsa genom att
inhandla en rod snuttetilt!

Bide i nummer 5 och nummer 6
1996 publiceras en ordlista med ett
20-tal termer som detinieras kort
men obegripligt. I nr 5 l6ser man
siledes om jordstrommar: "Enligt

vissa mritningar har j ordstrilnings-
linjerna en frekvens pfl 46,5 Hz och
en utslrickningsfrekvens ph 93 Hz
och kan s[rskiljas genom att man
frigar specifikt efter dem. Jordstrfll-
ning anvdnds, lite missvisande, som
ett sammanfattande begrepp for tex.
Curry- och Hartmanlinjer, vatten-
idror och sprickzoner". I ndsta num-
mer fdrklarasjordstrom somen "typ

av oregelbunden j ordstrilning .. . diir
bflde riktning och bredd varierar om
man foljer linjen. Speciellt linjens
mittzon (ca. 30 cm) zir skadlig. Frir-
gen eir svart. Enligt A Groths frek-
venstabell iirj ordstrdmmens grund-
frekvens: 4J ,3 Hz (mf elektricitet:
50 Hz.) Avstorningsfrekvens: 94.5
Hz" . Om detta innebiir att kunska-
pen har forfinats, utvecklats eller
kullkastats mellan nummer 5 och
nummer 6 undandrar sie mitt be-
ddmande.

Det finns alltsi en tendens till en
uppdelning av slagruteforbundets
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medlemmar i en "andlig" riktning
och en "empirisk". I den forra ut-
trycker man farhigor fdr att fdrbun-
det ska forvandlas till en vetenskap-
lig klubb. Diir blandas osterliindsk
visdom (chakra, yin och yang), med"Gud fader, Jesus och den Helige
Ande" (hos en viss Lasse Martins-
son) och New Age-flum (kristaller,
chi-flode).

Den vetenskapliga fraktionen
befinner sig i ett mycket fruktbriran-
de skede: vade "forskare" kan utan
stdrre kritik "upptdcka" egna fore-
teelser, miita upp dem, beneimna
dem och ffl en helsida publicerad i
Slagrutan. En letar efter jordstril-
ningsfrilt, en annan geopatogena
energifiilt, en tredje vattenfldror, en
fj[rde studerar granplantor., en fem-
te sprickzoner i urberget O

De riktigt rirelystna kan t.o.m. ffl
ett eget begrepp uppkallat efter sig:"den sk. Mornerska rytmen, som
innebrir att det fyra ginger per dygn
sker en sammandragning i Curry-
och Hartmannrutornas linjebredd
(ungefrir klockan 03, 0J, 13 och

2O)" iir exempel pfl detta.

Den gladaste stunden tick jag
som skeptisk ldsare av ett press-
klipp frf ln t idningen Bohusldn-
ningen, diir komminister Anders
Lindstrdm i en fyrspaltig artikel med
bibelcitat forsdker visa att det stri-
der mot Guds vilja att anvdnda slag-
ruta. Visserligen fungerar slagru-
tan, men dess hanterande kan vara
rent farligt: slagrutor har slagit upp
i ansiktet pfl folk som hillit dem och
slagrutor av j rirn har blivit glodande
heta osv. Redaktoren for Slagrutan
avstflr frfln kommentar, och det eor
jag med.

Sammanfattningsvis blir mitt in-
tryck att slagrutefolket har rdtt kul,
vare sig de upplever sig som delak-
tiga i urgammal forborgad visdom,
kiinner att de besitter civernaturliga
gflvor eller lattjar forskare och
svdnger sig med fdlt, energier, pola-
ritet, gitternrit och stdrzoner.

Niels Hovrndller
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