Slagrutanvidvagskele
I?
av Niels Hotrmoller
Det var stort slagrutemotei Stockholm fdr nigra veckor sedan.Jag
var df,r, utsdndav Folkvett. Bland
mer bemiirkta ndrvarandevar rektor for Stockholmsuniversitetoch
mannensom givit slagrutanett ansikte i Sverige,docent Nils-Axel
Mcirner.Arrang6rvar densistniimnde,6venom hangiirnahadevelatge
mdtetenmerofficiell priigelgenom
att lflta universitetetfinansieratillDet varju universitetssteillningen.
ledningensom hade begiirt dokumentationom slagrutansfdrmiga,
ochsyftetmedmotetvar att visavar
forskningsfronten
lflg ntir det giiller
slagrutanoch desskusinervinkelpinnarna,framhdll docentMdrner.
Sveaplansfore detta flickl[roverks stora aula var halvfylld n[r
motetinleddesmed en genomgflng
av vad som hittills iir kiint om slagrutan.Den skeptiskelyssnarenfick
inte ut si mycket av detta,siirskilt
om hanliist Folkvettsslagrutenummer och varit pfl professor Rolf
Mannesforellsning fdr Vetenskap
ochfolkbildningnlgon vecka
tidigare.
Den som inte visste det
innan tick i alla fall veta att
slagrutanhar anvrintssedan
urminnestid, men dendokumenteradesinte forrzin for
nigra flrhundraden
sedan.Det
mestberomdabeliigget6r en
skrift av Agricola "De res
metallica",illustreradmeden
bild av ett antal rutgringare
som vandrarrunt i ett landskapfullt avgruvhfllochdagbrott,letandeefterviirdefulla
metaller.Att Agricola sjiilv
var mycketskeptisktill slagglirutansomsokinstrument
der de troendesnabbtforbi.
De avbildadebergsmdnnen
var iforda en foregAngare
till
fracken, en rock med ett
8

"aschkleid",ensofis
bakvanttbrkliide som formodligentliinade
till att skydda byxbaken ndr
bergsmrinnen
satt pi det strriva
underlagetoch undersokteom
dehadehittatguldeller"kvatsch"
(d6: skriip,nu kvartseller i finare sammanhanstill och med
quartz).

hade specialiserat
sig pi ett anvdndningsomrade
for rjessamingsidigainstrument.En kundekartliiggakrokiga
linjer mellan storastenarsom lflg sfl i
terrdngen
att de intekunnatkommadit
genominlandsisens
forsorg,upp-palladesom de var pfl mindre stenareller
balanserande
pi toppen av klippor.
Foredragetillustreradesav tydliga
Docent Morner ville ocks6 fotografier,ett undantagfrfln de minga
bilder som dennadag
varnafor overdriventro pi faran amatdrmzissiga
projicerades
till
tiskidarnasuppbygavattvistasi skiirningspunkterna
gelseochupplysning.En annankunde
mellan Hartmankryssoch Curmed slagrutaregistrera"psi-sp6.ret",
rykryss. De fanatiker som pi- ett forsvinnande
frilt sombildasmellan
stodattdenvarssringstodilla till
gomt
ett
foremil
och den personsom
l6ptestorrisk att do i cancervar
gomt
det.
En
tredje
kunde konstatera
inte stort brittre dn de vetengamla
att
kyrkor
och
soldattorp
drorienskapsfundamentalister
och likparallellt
terade
med
Hartmaneller
nandefanatikersomkategoriskt
om
det
var
Currylinjer.
avfdrdar att slagrutankan anvdndastill nflgotannatrinkaffeved.

Man kan frflga sig hur den som fAr
utslagmed sinavinkelpinnareller sin
Pi eftermiddagen
framtrddde slagrutakan vetavad hanhar registreiir dethansjillvsom
en seriemf,n,representanter
for rat.I allaheindelser
registrerar
nirgot,
slagrutanfungerar
praktiken och den vardagliga
(Svaretiir att
bara
som
en
sorts
antenn.
anvrindningenav slagrutaoch
vinkelpinnar.
Var ochenav dem man fir utslagpi sridantsom man soker, vare sig det dr mineraler,
G
o
forsvunnabarn, stoldgods,vatten,sprickori bergetellervrirldsomspdnnande
rutn[t. Att doktor
a
o
Hartmanoch doktorCurry kunde upptiickasinalinjer blir diirigenomdnnumerbeundransvdrt.
)
(Annu en parentes:finns det
nigot mer einstillastAendevatten
som en slagruta inte ger utslag
for?)
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Flera gflngerunder motet hade
docent Morner lockat med en
sensation som skulle presenterasfor publiken, allmrinhetenoch
den vetenskapligavdrlden sena*
re pi eftermiddagen.
Det var - rritt gissat - rinnu ett
omrirde som slagrutan kunde ge
utslag for: tidjord (earth tides),
alltsfi periodiska rcirelseri berg-
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grunden, analoga med tidvattnet,
men givetvis betydligt svirare att
registrera.Med hj alp av kurvormed
forsvinnande smfl meitfel visade
docent Morner hur slagrutangav
utslagfdr tidj ordensvariationerdver
dygnet.Publikenvar lika imponeradsomoforstiende,ellerbaraoforstflende.
Universitetsledningen
framtriidde med ett kanskei overkantdiplomatisktyttrande.Man uppskattade
att man inbjudits,ansig att den fria
debattenhade ett vrirde i sig, och
man skulle i sinom tid ta stiillning
till de eventuellanya rdnenoch utviirderadem.
En pinsameller sorglustighZindelse intriiffade under eftermiddagenslopp.DocentMdrnerredogjorde for hur en professorManne,en
svenskslagrutehatare,
hadehindrat
den norskaarmEn frfln att anvdnda
vinkelpinnarvid sokandetefter lavinoffer. Professorn,antyddesdet,
hadediirigenomupptrrittmycketansvarslcist,och om lavinoffer inte
blev funna diirfor att rriddningsmanskapetinte fick tillging till
effektivametoder,sAvilade,ett
tungt
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ansvarpi hansaxlar.
Eftersomjag satt bredvid Rolf
Mannendrdettayttrades,kundejag
konstateraatt han blev riitt illa berord av angreppet.Mot slutet av
mdtet blev det si frigestund,och
Rolf Manne gick upp pe podier,
brirandepi ett antaloverheadbilder.
-Han skullevril inte talaliinse?Det
var minga som ville kommi fram,
pipekadesdet. Niir Rolf Manne dfl
taladeom vem han var hordesett
hdgt Va?! frfln docentMdrner,som
nog inte hade riiknat med att fe
mothuggjusr di. Niir Rolf Manne
fortsatte med att han hade blivit
kallad bedragare(eller om det var
n6got6nnuviirre) och d[rfor ansig
sig ha riitt till ett genmiile,applideradeden annarsoverviigandeslagrutetroendepubliken.
Sedandettamciteavslutades
har
det hlint en hel del pi slagrutefronten. Universitetethar tillsatt en utredningmed forskarefrin Uppsala
universitetsom haft i uppdragatt
utviirdera Morners slagruteverksamheti den m6n den beror hans
stiillning som forskare och kirare
vid Stockholmsuniversitet.

Den for VetenskapochFolkbildning vrilkiindeamerikanskeillusionisten("trollkarlen"enligt Mcirner)
JamesRandi har utmanatMorner:
om han kan visa att man med slagruta eller vinkelpinnarkan avgdra
om ett vanligtbatterihar plus- eller
minuspolenviind uppflt,si kan han
inkasseraen miljon dollar. Mdrner
har offentligen avvisat Randiserbjudandemed motiveringenatt han
inte rir ute efter att tjiina pengar!
Mojligen skullehankunnamedverka i ett forsok utan pekuniiirzi
vinstmojligheter,
enligt vadhanhar
sagti en intervju i Ny teknik.
(Den som tycker att dettaverkar
misstrinkt,bcirbetiinkaatt slagrutetalangen6r en mycket dmtilig fiirdighet.Den som forsokersli mynt
av sin slagrutakommersnartatt bli
av medsin frirmflga.Det srigeri alla
fall svenskaslagruteforeningen.
)
Hur blir det med slagrutansodei
framtiden?Och hur gArdet fbr docent M6rner i hanskamp mot etablissemanget?
Missa inte de kommande avsnitteni den sprinnande
fciljetongen!

