
Den efterhangsna slagrutan
av Rune Lindkvist

I Folkvett nr 3/88 [gnade Jonas
Sdderstrdm mer zin halva utrymmet
At "Den sanna Norgehistorien", hur
Norges Rdda Kors' fjAllraddnings-
organisation och det norska for-
svaret anvdnt sig av slagruta for att
finna lavinoffer. Pi Vetenskap och
Folkbildnings medlemsmote den 10
oktober kompletterades historien av
en av huvudpersonerna, kemi-
professorn Rolf Manne frin Ber-
gens universitet. Eftersom det 6r en
historia som til att ocksi rekapitu-
leras foljer hzir en sammanfattning,
i huvudsak byggd pi uppgifter i
Jonas' artikel.

Det hela bod ar I97 3,,ndr en "slag-

ruteman" inte bara demonstrerade
sitt redskap ("onskekvisten") for
Norges Roda Kors' Hjelpekorps'
(NRKH) "SkredkommittE", utan
ocksfl lyckades overtyga medlem-
marna om att man hiir hade ett bra
sokhj iilpmedel vid lavinolyckor. Niir
sedan, flret d[rpfl, en forskare (Sver-
re Oksnes) presenterade en teori om
att det kunde trinkas vara foriind-
ringar i jordens elektrostatiska fiilt
som slagruteg;ingaren reagerade pe,
och dessutom ett kainsligare och
mera liitthanterligt instrument (en
L-formad vinkel av jzirn- eller kop-
partrid) introducerades,. var det fritt
lram for alla i kommittEn att bdrja
prova och ffi "utslag". Man ordnade
forst[rkande seminarier tre ir i rad,
man gav ut (1971) en vdgledning
ddr metoden med de nya "scike-

vinklarna" grundligt presenterades
och man inledde ett slags forsk-
ningssamarbete med Oslo uni-
versitet for att ffl teorin om de hzir
fiiltforiindringarna bekriiftad. Niir
detta misslyckades overgick man
mera till ett slags men-i-alla-fall-
uttalanden av typen "man behover
inte kunna nigot om teleteknik for
att anvdnda en telefon - som ocksi
kan rridda iiv".
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Sfl intriiffar vintern 1986 den vrir-
sta sndkatastrofen i modern tid i
Norge, i Vassdalen. 16 unga vdrn-
pliktiga omkommer i ett skred.
Metoder att finna lavinoffer blir i
hogsta grad ett medietacksamt
6mne. En artikel i Bergens Tidene
den22 mars har rubriken "Ny slag-
ruta - ndstan lika bra som lavin-
hunden".

Det uir nu Rolf Manne kommer in
pi scenen.

Han skriver ett kriti skt inlid;gg Q5 I
3) och efterlyser vetenskapliga for-
sdk. Men redan ndsta dag kan man
i samma tidning kisa att "systemet

har anvdnts under l6ng tid i Mellan-
europa" och att "statistiskt material
frfln utlandet visar systemets effek-
tivitet".

Den21l4 pipekar Manne att det-
ta statistiska material" ej visat sig
mojligt att ffl tillgflng till. De enda
kontrollerade forsoken hittills hade
gjorts 1980 under 6verinseende av
Norges Geotekniska Institut, men
bara gett slumpmrissigt utfall, och
den officer som vid sokningen i
Vassdalen anvdnt sokvinklar hade
bara ett (av 30!) utslag som mojli-
gen kunde betecknas som triiff.

Nzista inliigg kommer (30/4) frin
civilingenjdr Nils Faarlund som till-
sammans med sin hustru driver
"Norges Hogfiallsskola", ett kurs-
centrum for v intr ig sokvinkel-
anvdndning. Han skriver bl.a. att
det vid "skredsymposiet" 197 5 sam-
lats teoretiker inom elektronik och
fysik frin hela Europa, frfln USA
och Kanada" och att metoden vun-
nit "full anslutning". Dessutom pi-
pekar han nflgot som senare ofta
skulle komma att upprepas av
sokvinkelintressenter 6ven liinge
efter Mannes avslojande av motsat-
sen: att Internationella Fjallriidd-
ningskommissionen (IKAR) hade

"gitt in for sokvinklarna".

Den27 I 5 vederliigger Manne alla
piistienden i artikeln. IKAR hade
ansett "den norska modellen" si lite
overtygande att den inte behovde
bemcitas.

Norska f'orsvaret de? Det var ju
ocksi inblandat.

I vinterdiinstreglementet for ar-
mEn finns metoden med. Kadetter-
na hade fitt leira sig konsten pfl
Faarlunds hogfjiillsskola och vink-
larna ingick i utrustningen.

I december 86 skriver Rolf Man-
ne drirfor till Norges OB att armEn
inte bor syssla med "utbildning i
ockulta metoder". Han fir svar i
mars, av en major i Forsvarets Fo-
rum. att man visserligen anvdnder
sokvinklar, men bara "ndr inget an-
nat finns att tillgir". Vinkelintres-
senten Faarlund har i samma num-
mer lyckats ffl in: "Nu kan Manne
hfllla kaft".

Hur forklarade man nu att sok-
vinkel- lo j tnanten vid Vassdalen
lyckades si dflligt? "Mannen sak-
nade ti llriicklig erfarenhet", sa Faar-
lund. "Fdr mycket vatten i marken",
sa l6jtnanten.

Ungefrir h[r kommer vi liimpli-
gen tillbaka till medlemsmotet kviil-
len den 10 oktober 1996. Det hade
rubriken "Vetenskapens syn p[ slag-
rutan" och var gliidjande viilbesokt.

Rolf Manne berrittade kortfattat
om Vassdalen-olyckan och sokvin-
keldebatten i Norge viren -86 och
om sitt brev till Norges OB, som till
slut beordrade Infanteriets Skytte-
och Vinterskola i Elverum att delta
i ett stort slagruteforsdk. Under en
solig vecka i maj -81 iigde detta
rum, uppe pi 1600 m hojd, med ca
40 sokvinkelutbildade soldater och
tre rodakorsare, d[r den minst erfar-
ne hade fem irs praktisk erfarenhet
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av slagrutesdkning. overvakande
forsdksuppliiggare var Manne och
en man frfln Norges Geotekniska
Institut.

Pi ett sndfdlt, ca 50 gflnger 50 m,
valdes slumpvis tre stzillen drir en
person kunde grdvas ned ett par
meter. Triiffytan var 5 ginger 5 m,
vilket gav I Vo trriffchans. Ro-
dakorsarna arbetade en och en, utan
tidspress, och fick rindra sin beddm-
ning en ging. Militiiren gick fram i
lag och pi linje. Allt var ordentligt
dubbelblint och genomfordes tre
gflnger, och i varje fdrsdksomging
fanns alltsi en person nedgrrivd.

Sammanlagt gjordes 24 marke-
ri ngar, alla bornmar. Medelfelet blev
19 meter.

Nigra av reaktionerna efterflt:

Faarlund: "Det var ju dflligt folk
man stiillt upp med."

Roda Korset: Tvfl 6rs tystnad.
Slutligen, ndr Manne meddelat In-
ternationella Fjallraddningsorga-
nisationen att Norges Roda Kors
inte svarar pi brev: "Vi gor nu en
paus en sokvinkelarbetet, for att
utvdrdera."

(Pausen pigir fortfarande.)

Militiiren: "ArmEns reglemente
om laviner och lavinriiddning (frin
dec. -86) dras tillbaka for revision."

Manne berzittade ocks6 att han sA
sent som i december -95, efter en
tidningsintervju (diir han sagt att
Roda Korset naturligtvis borde fort-
siitta sin sdkvinkelavhflllsamhet) ffltt
veta av vice ordforanden i Norges
Roda Kors, att hans uttalande varit
mycket beklagligt "eftersom sdk-
vinkelmetoden iir si bra".

Manne berorde andra initiativ att
fi in vetenskap i slagruterelaterade
forsdk. Han beriittade om en norsk
provinsiallzikare som l99I i TV
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framhflllit farligheten med jord-
strilning och som kommit pi ett par
metoder, med armeringsjrirn resp.
lampsladd, att "avskdrma" strfll-
ningen. Efter 25 forsok i tvfl dagar
visade resultaten att endast liikaren
visste innan kunde han ange huru-
vida strfllningen var avskdrmad el-
ler ej.

Manne berrittade om naturgeo-
grafen Leif Engs forsok 1983 vid
Lummelundagrottan pi Gotland.
Fdrsokspersonerna hade fitt gfl med
slagruta pi ett antal st[llen over
grottsystemet och forsdka avgora
var det fanns vatten. Ett visst posi-
tivt resultat finns rapporterat, men
enligt Manne iir det svirt att dra
nigra konklusioner av de re-
dovisningar som hittills gjorts.

Som avslutning behandlades en
serie forsok fr6n M,nchen 1988,
gjorda av Konig och Betz, den se-
nare "en relativt erkuind fysiker".
Manne tog framforallt upp ett stort
inomhusforsok, deir ca 40 rutgiing-
are frfln viningen ovanfor en flytt-
bar vattenrf,nna skulle avgora var
rdnnan befann sig. Ca 800 forsok
gjordes, allt presenterat pfl eget for-
lag men utan primzirdata. Dessa re-
dovisades dock i flrets augusti-
nummer av den al lmrinveten-
skapliga Naturwissenschaften, och
av Manne pa m6tet. "En mycket
speciell, kreativ statistisk metod"
ansflgs nddv[ndig forden riitta slag-
rutepositiva tolkningen.

Sagde Betzhar ocksi forskat om
det ofta omtalade Curry- och Hart-
mann-j ordstrilningsrutndtet, men
inte hittat nflgot. Inte desto mindre
hdnvisar de troende ofta till honom
niir de behover "stod av forskning".

Men mera slagruta skulle det bli
denna 10 november.  Eftersom
tidningstablfln for kviillens "Kvrills-

cippet" (22.10 - 23.00) annonserat

om Currykryss och liknande, hade
jag satt videon pi inspelning. Och
hiipnade vid genomgflngen av ban-
det, inte minst med tanke pfl att
Kviillsoppet och TV2 for mflnga
tittare fortfarande torde fltnjuta en
relativt hog grad av trovf,rdighet.

Efter textrubriken "Gardera med
Currykryss" inleder programleda-
ren, Birgitta Sandstedt, med den icke
otivna publikfflngaren "rir du kro-
niskt trcitt, har ont i huvudet och
sover dflligt? Dfl kanske det finns en
enkel losning pi ditt problem." Se-
dan fdljer ett filminslag diir slagru-
temannen Ola Kongshaug gi om-
kring bland trriden och fi ideliga
"utslag" med sina kittrorliga vinkel-
pinnar och hdra hans fantastiska kon-
stateranden om det linjenrit av jord-
strfllning det tydligen handlar om.
Man fir veta att miinniskor inte m6r
bra pi dessa linjer "medan katter
mflr bra och sdker sig till dem och
myrorna bygger sina bon precis pi
korspunkterna och verkar navigera
efter dom."

Drir kommer en speaker - inter-
vjuare (Katarina Sahlin) in i hand-
lingen: Forr anviinde man slagrutor
eller vinkelpekare for att leta vatten
och jordstrAlning ute i naturen. Nu
air denna urgamla konst 6ter aktuell.
Och det har t.o.m. visat sig att el-
overkiinsliga personer eller folk som
lider av kronisk trotthet kan mA biitt-
re av en enkel ommoblering hem-
ma." Ndr sedan slagrutemannen med
sina pinnar visat hur de otzicka lin-
jerna gir fram helt intill kanterna pfl
hans (?) siing, och bereittat att "man

blir bra" om ens siing stflr rritt, torde
nyfikenheten hos tittaren vara myck-
et hogt uppdriven.

En representant for etablisse-
manget Socialstyrelsen, Magnus
Svartengren, fir nu ord och bild"
Han har uppmanats av en tydligt
oroad programledare att komma med



sina synpunkter pi allt detta. Alla
liimnas dock i sticket: Socialstyrel-
sen jobbar inte med slagrutor, men
som oerfaren privatperson ar jag
nyfiken."

Nu kan man formoda att program-
ledaren f6rsoker fi nflgon trost av
itminstone titulaturen i den lilla stu-
diogrupp hon har att vzinda sig till:
tvi docenter och en ldkare.

Dock forgiives.

Nils Axel Morner ("docent geo-
logi") som f6rst fflr ordet, borjar
med att angripa "Stockholms Uni-
versitets ledning" fdr att "sdtta hiin-
derna f6rbide 6ron och ogon" infor
den realitet man kan visa att jord-
strfllning 6r". Och Gerhard Holm
("docent genetik") frin Fors[krings-
kassan i Malmo, hiller med, men
borjar omedelbart att i st[llet tala
om vad han kallar "el- och mag-
netfdlt" och bidrar dririgenom till en
grundl[ggande begreppsforvirring
som prziglar resten av programmet.
Han berdttar om ett forsdk med tolv
el - overkiin s li g a I fl n gtids sj ukskrivna
Malmdbor som kommunen el-sane-
rat for och sedan kunnat konstatera
"klart forb[ttrat h[lsoliise fcir" i nio
fall.

Programledaren: Si det hdr var
inget hokuspokus?

GH: Nej, jag vet.

Nu Aterstflr bara l[karen. Ulrika
Aberg:

-Jag har forstAtt att jordstrilning
rir en realitet, sdger hon.

Programledaren: Hur kan du hj al-
pa dina patienter?

UA: overallt i landet finns ju
slagrutekunniga som kan hjiilpa
patienterna att hitta dom hiir linjer-
na och dom hrir kryssen.

Programledaren borj ar nu, mdrk-
bart skakad, en ny forsoksomging,
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diir Morner fflr liigga ut texten om
de s.k. Curry- och Hartmann-lin-
j ernas globala fiskniitsnatur, om hur"vira forfiider rzittade in sina bostzi-
der efter dom" och hur "vi ser att
naturen pflverkats av det och tar
hrinsyn till det". Till yttermera visso
visar han upp sin nya skrift i saken,
som p6 hans "geologiska - geofysis-

ka seitt for forsta gflngen skall visa
vad det hiir med jordstrilning eir for
ninting". Dzirefter demonstrerar han
sina vinkelpinnar.

"Men titta pA den d[r nu, varfbr
ror den sig?" utbrister plotsligt den
alltmer forskrrickta pro gramledaren
och pekar p6 en liten plastslagruta
som docent Holm strricker ut mot

ursrnfi lNlN6FN FRAN
vt ss,q TV- PRoGRA/V\ KAN
FRATnKALLA F8zur RRI N6s-
SY/v1 ProM Hos rfir.ts Ll 6 A
TITTKRE
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docent Mdrner och som ger tydligt
utslag pi liimpligt avstflnd frin den-
ne. "Auran", sdger bflda lugnande,
"det iir bara auran".

Den stackars programledaren
forsoker samla sig efter chocken
genom att nu inta ett slags uppgivet
nolliige och frigar hur hon som
stackars oinvigd privatperson skall
kunna fi ut nigot av det hdr".

Mdrner tar tillfiillet i akt med en
l6ng utliiggning om goda och diliga
ridgivare i branschen, om "otdcka

tyska apparater", avsedda att stiillas
under sdngen och som till en borjan
visserligen f6r "friltet att gi ner",
men som man sedan fir "en riktad
strflle i baken" av, "ett otrevligt ge-
schiift som vi inte tycker om".

Programledaren: -Ni menar allt-
sfl, och ni eir docenter bida tvi, att i
en vanlig enkel lzigenhet finns det
bra eller diliga stiillen att sova pA?

Bflda: -Ja, det iir vi dverens om.

Programledaren till Socialstyrel-
se-representanten: -H[r hor du ju
den bepr6vade vetenskapen och er-
farenheten uttala sig. rir det inte den
ni ska bediina pi Socialstyrelsen?

Svartengren: -Jo, absolut, men
om vi iterviinder till patientgrup-
pen dom el-overkzinsliga ...

Det gor han, dzirigenom flterigen
lzimnande programledaren i sticket.
Han talar om att det kanske finns ny
kunskap hdr, som ocksi sjukv6rden
kan l6ra sig en del av, men att det
viktigaste iir hzinsynen till drabbade
mrinniskors problem. Holm ir dock
ingalunda nojd: "Det rricker inte. Vi
som kan mflste gi in och titta pfl
dom hiir olika strilningsflilten. Vis-
sa mdnniskor rir oerhort kiinsliga
och blir sjuka. Ligger man liinge fel
kan det bli cancer ocks6, det finns
det minga undersokningar som vi-
sar."
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Programledaren forsoker nu bor-
j a ett mera allmiint resonemang med
Holm. Hon talar om vidan av att "vi

har fitt in sfl minga el-apparater i
hemmet" och Holm hAller med.
Strax fir hon dock hora. att en dator
pi en Curry- eller Hartmannlinje
kan boda bete sig underligt och att
en mikrovigsugn diir kan verka
strfllningsfdrstzirkande. Och Nlorner
skarvar pi allvarsorden med pipe-
kanden om vikten av att visa respekt
for de hdr sammanhangen, om att"flera duktiga forskare" av riidsla
fcir repressalier inte v6gat stiilla upp
pi det forestflende lordags-sympo-
sium han skall hilla i och att "mitt

universitet, ndr jag hade en kurs i
det diir, startat rena inkvisitionsbfl-
let. Hans f6rmodan rir dock att "det

blir nigra andra som blir svedda i
baken".

Febrilt famlande efter nigot lik-
nande fast mark vlnder sig pro-
gramledaren iterigen till kikaren for
att fi veta vad som fitt henne att"borja tro pfl det hdr". Nrir svaret
bara blir 'Jag rir viil en sin som
lyssnar pfl mina patienter", kom-
pletterat med vaga antydningar om
egna och nflgra anforvanters sjuk-
domssymptom, rir programledaren
bara svettigt uppgiven.

Hon reagerar inte nuimnviirt niir
hon fAr hora att sjiilva "boven" i
Malmo-forsoket varit "ett forhdjt
jordstrfllningsfiilt i bostaden hos
alla", utan vill slutligen vara veta
vart man kan viinda sis for att fA
hj alp.

"Slagruteforbundet" foreslAr
Holm lite tveksamt, men Mdrner
betonar med kraft vikten av "att

gora det utomordentligt sericist".
Forst mflste han bara v;inda sig "dels

mot de rigordsa nejsrigarna, som
forstor framfltskridandet", dels mot"dom som gor nigon sorts flum av
det, och som forstcir marknaden.

Massor ringer till mig", fortsdtter
han, och di hrinvisar jag dom till
dom som dr duktiga."

Holm fflr avsluta med att tala om"den fantastiska respons" som bl.a.
initiativtagaren i Malmo-proj ektet,
Jonas Lovstrcim. ffltt och att "flera

stora foretag hcirt av sig och meing-
der av privatpersoner".

Producent fdr programmet, som
kom frin Goteborgs-TV, var Ulf
K[llstrcim.
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