Slagrutekurs
pa Stockholmsuniversitet
En hel sida i SvenskaDagbladetiignadesden
29 maj 1995 it ett rikt illustreradreportage
frin en tvidagars slagrutekursanordnad av
Stockholmsuniversitet.Kursenleddesav docent Nils-Axel Mdrner vid institutionenfor pa"ge en
leogeofysikoch geodynamik,som ville
nyanseradbild av slagrutansmdjligheteroch
for dem som
eventuellafunktionsmekanismer
varken sagerblankt nej eller oforbehillsamtja
(citatet ur tidningsartill slagrutefenomenet"
kurskatalogen).
tikeln, inte ur
Anna-LenaWik-ThorNar artikelfrOrfattaren,
sell, och fotografen Staffan Lowstedt skall
prOva sina slagrutor ("r6da eller bli dubbelvikta plastpinnar")pi en kulvert 6ver en brusandeback,ffir de ingetutslagalls.
-'l-adet lttgytl,manar docentenoch tar med ,sirt
ett .fast g'epp om min hdgerhand.
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Och set SlapT"utanvricler
sig neral ddr vi ger, den
vritler sig sa slorkt crtl.lag
inte skulle kunna halla
emot om .iag ville. Lri gar
tva turer till dver bcicken
och sedmt klarar .iag det
sjcilv. Samma hlalp och
erfarenhet .far Stqffan.
Stolta kan vi vara nred i
gciltget.
"vara med i
Behovet att ffi
ganget" skulle alltsi kunna
varayterligare en faktor att
fdrsdka rdkna in for den
som vill spekulera6ver orsakerna till slagruteutslagen.
Vilka ytterligarepr6vningar
utsatter de, enligt artikeln,
det har giinget slagrutanfor
pl den virvdna kursplatsen
"i vitsippsbackarnal2ings
Marviksleden strax s6der
om Liiggesta och Mariefred"? Med plastremsor
har kursledningenmarkerat
s.k. Curry- och Hartlnannde
d.v.s
linjer,
"jordstrilnings"-linjer som
de tyska ldkarna Manfred
Curry och Ernst Hartmann
en gAng havdadekunna bi-

dra till sjukdomar,6tminstone om man vistades
mycket i sjalva linjekorsningarna.
Niir docenten och giinget
vandrar langs remsorna,
markerar lydigt slagrutorna
och "alldelessarskiltsnurrar
de i korsen". Kursledaren
beriittar ocksi att hundar
(till skillnad frin katter)
undviker att lagga sig i
Curry-kors. Se nbr man
undrar 6ver "en alldeleskal
plats mitt i den virliga
gr6nskan" ar reaktionen
"vi
tiimligen foljdriktig:
mdter fram linjerna och ett
kors for att forsoka forsti
varfor ytan Ar dod". N6r sedan den mystiskavitteroten
dessutom visar sig vlxa
"hdr pi ett Curry-kors och
ingen annanstans" torde
stdmningenhunnit bli tamligen fortatad.
Efter lhsningen slir mig
plotsligtmojlighetenatt dopi dencenten-kursledaren
na universitetskursbehagat
sklmta lite med deltagarna,
si iag ringer upp honom
och frigar.

Men nej de, ingalunda,
"Min ambition
svarar han.
var att visa". Niir jag d& tar
fastapi just detta och undrar om inte en forutfattad
mening latt skulle kunna
fortplanta sig ner i grepPet
om slagrutan hiller han i
alla fall med om att frigan
tir kiinslig. Nigon anmiirkning mot sakinnehilleti artikeln i SvD har han dock
inte, tycker bara den var
trevlig och medryckande.
Jag passarocksi pi att forhora mig om vad beteckningenpaleogeofusiksyftar
pi, och ffir veta att den itminstone i Sverige unika
"att visa att
termen avser
iimnethor in i ett st6rreoch
djuparesammanhang".
N6sta katalog over Stockholms universitetssommarkurserkommerut i februari.
Minne "ett slags fortsattning" pi slagrutekursen,
som docent Mdrner inbjod
mig till, kommer att iterfinnasdar?
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