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Tidskriften
slagrutan
tidning
Svenskaslagruteforbundets
Slagrutanhar ungeftir sammaformat som Folkvett, ungefdrsamma
(ojlimna)layout och sammablandning av tungtochliitt material.Kanskerir debattenlite livligare i Slagrutan iin i Folkvett, vilket dr naturligt med tankepfl att det knappast
gflratt uppni n6gonenighetom vad
en slagrutakan anvtindastill och 6n
mindre vad den inte kan anvf,ndas
till. Enligt de "riktlinjer och mil"
som meddelasi varje nummer av
tidningenskall medlemmarnastr;iva efteratt "demonstreraochl6raut
hurmankananvdndaslagruta,pekare,pendel,f[rghjul mm. for att soka
vatten, mineraler, spira fdrlorade
(linobjekt,geofysiskundersdkning
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jer, rutnrit,jordstrilning mm.) och
arkeologiskundersokning".
Enligtenannanpunkti riktlinjerna skallman "forsokap6verkaetaatt
..."podngtera
bleradvetenskap",
man inte bygger tex. skolor,dagoch
hem,sjukhemoverbergsprickor
att man tar hiinsyntill kraftledning10

ar,stiillverkochliknande"ochdessutom"upplysaom attvid bebyggelse hiinsyndvenbor tas till kraftiga
skadligaenergiftilt,Curry-ochHartmanlinjer,vattenidror,lokal jordstrilning mm." Som sista punkt
uppmanasstyrelseochmedlemmar
att informeraom att manpfl "gamla
"slagruteantika platser" fAr
frAnenergimonster".
responser
Om
mojligt skall man "forsoka forsti
vira forfuiderssyften med dem"
Detta"om mojligt" eirlite forvflAnnars
nande i sammanhanget.
genomsyrastidskriften av trosvisshet.Avenomdenavgflende
ordforandenIr6ne Djiirv manarmedlemmarnatill toleransmot oliktzinkande,forklarar hon samtidigtatt
hon "cippnatupp for den andliga
utvecklingensom ofta blir foljden
Hon
av flitig slagrutehantering".
tyckerattdetktinnsrdttmeningslost
att ha en foredragshillaresom inte
vet vad en Hartmanlinjedr - och
av att
kanskeinte ens6r intresserad
vetadylikt.
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brott fdr instrumentsom pi ett objektivt seittkan detekterade energier som slagrutanhj[lper sinaanheingare
att registrera.Som ett led i
detta strdvar man efter att flstadkommaen enhetligterminologi.
En " forskningsgrupp"
bestAende

av sexpersonerbidrarmeden resonerandelista med definitioneroch
Antalet medlemmari Slagrutebeskrivningar
av ett tjugotaltermer
forbundetdr over500,sfldet dr inte
'Jordstrilning", "korsav
typen
forvinandeattdetiir svirt attskonja
ningspunkt"och"fdrg". ("Frirg:De
nflgoninriktningfor helaforbundet.
olika typernaav jordstrfllningsvaKanskemananaren sprickamellan
rar mot en karakteristiskfrirg som
de andligt sinnadesom kan ttinka
kan indikerasmedbla. en feirgsnursig att slagrutanaldrigkan acceptera, hilla sin hand pfl resp.chakra
ras av den krassaskolvetenskapen
e l l e r g e n o m a t t v i s u a l i s e r ar e slagruochdemsomvill nedkaimpa
spektive fiirg. Detta kan vara ett
inom vetenskapstemotstAndet
hjiilpmedelvid linjebestrimning.")
ochomvtindageofysiker,
samfundet
Polaritetiir antingen(+) maskulint
medicinareosv.till ett
arkeologer,
(yang)eller (-) feminint(yin). En
positivtforh6llningssritt
till slagrusensationellnyhet f6r alla Currytan och de andrainstrumenten.
drabbademeddelasdven i forbiEn saktycksmandockvaraeni- giende:om man "hflller pA ett rott
ga om: slagrutani sig registrerar foremil blir man okiinsligfor Curingenting,denbaraformedlarener- ry." Det skulle alltsfiinnebeiraatt
giertill kroppen.Fastsamtidigtvin- man i steilletfor en kringlig omkar man med forestiendesenom- moblering av sovrummet skulle
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kunna riidda sin h[lsa genom att
inhandlaen rod snuttetilt!
Bide i nummer5 och nummer6
1996publicerasen ordlistamed ett
20-tal termer som detinieraskort
men obegripligt.I nr 5 l6ser man
siledesom jordstrommar:"Enligt
vissamritningarharj ordstrilningslinjernaen frekvenspfl 46,5Hz och
en utslrickningsfrekvens
ph 93 Hz
och kan s[rskiljas genom att man
frigar specifiktefterdem.Jordstrfllninganvdnds,
lite missvisande,
som
ett sammanfattande
begreppfor tex.
Curry- och Hartmanlinjer,vattenidror ochsprickzoner".I ndstanummerfdrklarasjordstrom
somen"typ
j ordstrilning... diir
avoregelbunden
bflderiktningochbreddvarierarom
man foljer linjen. Specielltlinjens
mittzon(ca.30 cm) zirskadlig.Frirgen eirsvart.Enligt A Grothsfrekvenstabelliirj ordstrdmmens
grundfrekvens:4J,3 Hz (mf elektricitet:
50 Hz.) Avstorningsfrekvens:
94.5
Hz" . Om detta innebiiratt kunskapen har forfinats, utvecklatseller
kullkastatsmellan nummer 5 och
nummer 6 undandrarsie mitt beddmande.

2O)" iir exempelpfl detta.
Den gladastestunden tick jag
som skeptisk ldsare av ett pressklipp frfln tidningen Bohusldnningen, diir komminister Anders
Lindstrdmi enfyrspaltigartikelmed
bibelcitatforsdkervisa att det stridermot Gudsvilja att anvdndaslagruta. Visserligen fungerar slagrutan, men desshanterandekan vara
Drr- Av sJKwpr.'RkT rent
farligt: slagrutorhar slagitupp
i
ansiktet
pfl folk somhillit democh
F$f KNr+pt-^(R , GET.\/
slagrutoravj rirnharblivit glodande
L E G c > BI T A R o ' r - H
hetaosv. Redaktorenfor Slagrutan
avstflrfrfln kommentar,och det eor
NX.r soM RASs LA$,Q
jag med.
T,LL SOM FN RIIJG,,.
Sammanfattningsvis
blir mitt inmedlemmari en "andlig" riktning tryck att slagrutefolkethar rdtt kul,
och en "empirisk". I den forra ut- varesig de uppleversig somdelaktryckermanfarhigor fdr att fdrbun- tiga i urgammalforborgadvisdom,
detskaforvandlastill envetenskap- kiinneratt de besittercivernaturliga
lig klubb. Diir blandasosterliindsk gflvor eller lattjar forskare och
visdom(chakra,yin ochyang),med svdngersigmedfdlt, energier,pola"Gud fader,
Jesusoch den Helige ritet, gitternritoch stdrzoner.
Ande" (hosen viss LasseMartinsNiels Hovrndller
son)ochNew Age-flum(kristaller,
chi-flode).

Den vetenskapligafraktionen
befinnersig i ett mycketfruktbriran"forskare"
kan utan
Det finns alltsi en tendenstill en de skede:vade
"upptdcka"
stdrre
kritik
egna
foreuppdelning av slagruteforbundets
teelser,miita upp dem, beneimna
dem och ffl en helsidapubliceradi
Slagrutan.En letar efterjordstrilningsfrilt, en annan geopatogena
energifiilt,en tredjevattenfldror,
en
fj[rde studerargranplantor.,
en femte sprickzoneri urbergetO
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De riktigt rirelystnakan t.o.m.ffl
ett egetbegreppuppkallateftersig:
"den sk. Mornerska
rytmen, som
innebrirattdetfyra ginger perdygn
sker en sammandragning
i Curryoch Hartmannrutornaslinjebredd
(ungefrirklockan 03, 0J, 13 och
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