
Slag rutan vid vagskele I?

Det var stort slagrutemote i Stock-
holm fdr nigra veckor sedan. Jag
var df,r, utsdnd av Folkvett. Bland
mer bemiirkta ndrvarande var rek-
tor for Stockholms universitet och
mannen som givit slagrutan ett an-
sikte i Sverige, docent Nils-Axel
Mcirner. Arrang6r var den sistniimn-
de, 6ven om han giirna hade velat ge
mdtet en mer officiell priigel genom
att lflta universitetet finansiera till-
steillningen. Det var ju universitets-
ledningen som hade begiirt doku-
mentation om slagrutans fdrmiga,
och syftet med motet var att visa var
forskningsfronten lflg ntir det giiller
slagrutan och dess kusiner vinkel-
pinnarna, framhdll docent Mdrner.

Sveaplans fore detta flickl[ro-
verks stora aula var halvfylld n[r
motet inleddes med en genomgflng
av vad som hittills iir kiint om slag-
rutan. Den skeptiske lyssnaren fick
inte ut si mycket av detta, siirskilt
om han liist Folkvetts slagrutenum-
mer och varit pfl professor Rolf
Mannes forellsning fdr Vetenskap
och folkbildning nlgon vecka
tidigare.

Den som inte visste det
innan tick i alla fall veta att
slagrutan har anvrints sedan
urminnes tid, men den doku-
menterades inte forrzin for
nigra flrhundraden sedan. Det
mest beromda beliigget 6r en
skrift av Agricola "De res
metallica", illustrerad med en
bild av ett antal rutgringare
som vandrar runt i ett land-
skap fullt av gruvhfll och dag-
brott, letande efter viirdefulla
metaller. Att Agricola sjiilv
var mycket skeptisk till slag-
rutan som sokinstrument gli-
der de troende snabbt forbi.
De avbildade bergsmdnnen
var iforda en foregAngare till
fracken, en rock med ett
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"aschkleid", en sofis bakvant tbr-
kliide som formodligen tliinade
till att skydda byxbaken ndr
bergsmrinnen satt pi det strriva
underlaget och undersokte om
de hade hittat guldeller"kvatsch"
(d6: skriip, nu kvarts eller i fin-
are sammanhans till och med
quartz).

Docent Morner ville ocks6
varna for overdriven tro pi faran
av att vistas i skiirningspunkterna
mellan Hartmankryss och Cur-
rykryss. De fanatiker som pi-
stod att den vars sring stod illa till
l6pte stor risk att do i cancer var
inte stort brittre dn de veten-
skapsfundamentalister och lik-
nande fanatiker som kategoriskt
avfdrdar att slagrutan kan an-
vdndas till nflgot annat rin kaffe-
ved.

Pi eftermiddagen framtrddde
en serie mf,n, representanter for
praktiken och den vardagliga
anvrindningen av slagruta och
vinkelpinnar. Var och en av dem
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hade specialiserat sig pi ett anvdnd-
ningsomrade for rjessa mingsidiga in-
strument. En kunde kartliigga krokiga
linjer mellan stora stenar som lflg sfl i
terrdngen att de inte kunnat komma dit
genom inlandsisens forsorg, upp-pal-
lade som de var pfl mindre stenar eller
balanserande pi toppen av klippor.
Foredraget i l lustrerades av tydliga
fotografier, ett undantag frfln de minga
amatdrmzissiga bilder som denna dag
projicerades till tiskidarnas uppbyg-
gelse och upplysning. En annan kunde
med slagruta registrera "psi-sp6.ret",

ett forsvinnande frilt som bildas mellan
ett gomt foremil och den person som
gomt det. En tredje kunde konstatera
att gamla kyrkor och soldattorp dr orien-
terade parallellt med Hartman- eller
om det var Currylinjer.

Man kan frflga sig hur den som fAr
utslag med sina vinkelpinnar eller sin
slagruta kan veta vad han har registre-
rat. I alla heindelser iir det han sjillv som
registrerar nirgot, slagrutan fungerar
bara som en sorts antenn. (Svaret iir att
man fir utslag pi sridant som man so-

ker, vare sig det dr mineraler,
forsvunna barn, stoldgods, vat-
ten, sprickor i berget eller vrirlds-
omspdnnande rutn[t. Att doktor
Hartman och doktor Curry kun-
de upptiicka sina linjer blir diiri-
genom dnnu mer beundransvdrt. )

(Annu en parentes: finns det
nigot mer ein stil lastAende vatten
som en slagruta inte ger utslag
for?)

Flera gflnger under motet hade
docent Morner lockat med en
sensation som skulle presente-
ras for publiken, allmrinheten och
den vetenskapliga vdrlden sena*
re pi eftermiddagen.

Det var - rritt gissat - rinnu ett
omrirde som slagrutan kunde ge
utslag for: tidjord (earth tides),
alltsfi periodiska rcirelser i berg-
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grunden, analoga med tidvattnet,
men givetvis betydligt svirare att
registrera. Med hj alp av kurvor med
forsvinnande smfl meitfel visade
docent Morner hur slagrutan gav
utslag fdr tidj ordens variationer dver
dygnet. Publiken var lika impone-
rad som oforstiende, ellerbara ofor-
stflende.

Universitetsledningen framtriid-
de med ett kanske i overkant diplo-
matiskt yttrande. Man uppskattade
att man inbjudits, ansig att den fria
debatten hade ett vrirde i sig, och
man skulle i sinom tid ta stiillning
till de eventuella nya rdnen och ut-
viirdera dem.

En pinsam eller sorglustig hZin-
delse intriiffade under eftermidda-
gens lopp. Docent Mdrner redogjor-
de for hur en professor Manne, en
svensk slagrutehatare, hade hindrat
den norska armEn frfln att anvdnda
vinkelpinnar vid sokandet efter la-
vinoffer. Professorn, antyddes det,
hade diirigenom upptrritt mycket an-
svarslcist, och om lavinoffer inte
blev funna diirfor att rriddnings-
manskapet inte fick tillging till
effektiva metoder, sA vilade,ett tungt

ansvar pi hans axlar.

Eftersom jag satt bredvid Rolf
Manne ndr detta yttrades, kunde jag
konstatera att han blev riitt illa be-
rord av angreppet. Mot slutet av
mdtet blev det si frigestund, och
Rolf Manne gick upp pe podier,
brirande pi ett antal overheadbilder.
-Han skulle vril inte tala liinse? Det
var minga som ville kommi fram,
pipekades det. Niir Rolf Manne dfl
talade om vem han var hordes ett
hdgt Va? ! frfln docent Mdrner, som
nog inte hade riiknat med att fe
mothugg jusr di. Niir Rolf Manne
fortsatte med att han hade blivit
kallad bedragare (eller om det var
n6got 6nnu viirre) och d[rfor ansig
sig ha riitt till ett genmiile, applide-
rade den annars overviigande slag-
rutetroende publiken.

Sedan detta mcite avslutades har
det hlint en hel del pi slagrutefron-
ten. Universitetet har tillsatt en ut-
redning med forskare frin Uppsala
universitet som haft i uppdrag att
utviirdera Morners slagruteverk-
samhet i den m6n den beror hans
stiillning som forskare och kirare
vid Stockholms universitet.

Den for Vetenskap och Folkbild-
ning vrilkiinde amerikanske illusio-
nisten ("trollkarlen" enligt Mcirner)
James Randi har utmanat Morner:
om han kan visa att man med slag-
ruta eller vinkelpinnar kan avgdra
om ett vanligt batteri har plus- eller
minuspolen viind uppflt, si kan han
inkassera en miljon dollar. Mdrner
har offentligen avvisat Randis er-
bjudande med motiveringen att han
inte rir ute efter att tjiina pengar!
Mojligen skulle han kunna medver-
ka i ett forsok utan pekuniiirzi
vinstmojligheter, enligt vad han har
sagt i en intervju i Ny teknik.

(Den som tycker att detta verkar
misstrinkt, bcir betiinka att slagrute-
talangen 6r en mycket dmtilig fiir-
dighet. Den som forsoker sli mynt
av sin slagruta kommer snart att bli
av med sin frirmflga. Det sriger i alla
fall svenska slagruteforeningen. )

Hur blir det med slagrutans ode i
framtiden? Och hur gAr det fbr do-
cent M6rner i hans kamp mot eta-
blissemanget? Missa inte de kom-
mande avsnitten i den sprinnande
fciljetongen!
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