Denefterhangsna
slagrutan
av RuneLindkvist
I Folkvett nr 3/88 [gnade Jonas
Sdderstrdmmer zinhalvautrymmet
At"Den sannaNorgehistorien",hur
NorgesRdda Kors' fjAllraddningsorganisationoch det norska forsvaretanvdntsig av slagrutafor att
finna lavinoffer.Pi Vetenskapoch
Folkbildningsmedlemsmote
den10
oktoberkompletterades
historienav
en av huvudpersonerna,
kemiprofessornRolf Manne frin Bergensuniversitet.Eftersomdet 6r en
historiasom til att ocksi rekapitulerasfoljer hziren sammanfattning,
i huvudsakbyggd pi uppgifter i
Jonas'artikel.
Dethelabodar I973,,ndren"slag-

Sflintriiffarvintern1986denvrirsta sndkatastrofen
i modern tid i
Norge,i Vassdalen.16 ungavdrnpliktiga omkommer i ett skred.
Metoder att finna lavinoffer blir i
hogsta grad ett medietacksamt
6mne.En artikel i BergensTidene
den22marsharrubriken"Ny slagruta - ndstanlika bra som lavinhunden".
Det uirnu Rolf Mannekommerin
pi scenen.

Hanskriverettkriti skt inlid;gg
Q5I
3) ochefterlyservetenskapliga
forsdk.Men redanndstadag kan man
i sammatidningkisaatt "systemet
haranvdntsunderl6ngtid i Mellanruteman" inte bara demonstrerade
europa"och att "statistisktmaterial
sitt redskap("onskekvisten") for
frfln utlandetvisarsystemets
effekNorges Roda Kors' Hjelpekorps'
tivitet".
"SkredkommittE",
(NRKH)
utan
Den21l4pipekarManneattdetocksfllyckadesovertygamedlemta
statistiskamaterial"ej visat sig
marnaom att man hiir hadeett bra
sokhjiilpmedelvid lavinolyckor.Niir mojligt att ffl tillgflngtill. De enda
sedan,flretd[rpfl,en forskare(Sver- kontrolleradeforsokenhittills hade
av
re Oksnes)presenterade
enteoriom gjorts 1980under6verinseende
att det kunde trinkas vara foriind- NorgesGeotekniskaInstitut,men
utfall, och
ringar i jordenselektrostatiska
fiilt bara gett slumpmrissigt
pe, den officer som vid sokningeni
reagerade
somslagruteg;ingaren
och dessutomett kainsligareoch Vassdalenanvdntsokvinklarhade
mera liitthanterligtinstrument(en baraett (av 30!) utslagsom mojliL-formad vinkel av jzirn-eller kop- gen kundebetecknassom triiff.
partrid) introducerades,.
var detfritt
Nzistainliiggkommer(30/4)frin
lram for alla i kommittEn att bdrja civilingenjdrNils Faarlundsomtillprovaochffi "utslag".Man ordnade sammansmed sin hustru driver
forst[rkandeseminariertre ir i rad, "NorgesHogfiallsskola",
ett kursman gav ut (1971) en vdgledning centrum for vintrig sokvinkelddr metoden med de nya "scike- anvdndning.Han skriver bl.a. att
vinklarna" grundligtpresenterades detvid "skredsymposiet"
1975 samoch man inledde ett slags forsk- lats teoretikerinom elektronikoch
ningssamarbete
med Oslo uni- fysik frin hela Europa,frfln USA
versitetfor att ffl teorin om de hzir och Kanada"och att metodenvunfiiltforiindringarna bekriiftad. Niir nit "full anslutning".
Dessutompidetta misslyckadesovergick man pekar han nflgot som senareofta
mera till ett slagsmen-i-alla-fall- skulle komma att upprepasav
uttalandenav typen "man behover sokvinkelintressenter
6ven liinge
inte kunnanigot om teleteknikfor efterMannesavslojande
av motsatatt anvdndaen telefon- som ocksi sen: att InternationellaFjallriiddkan rriddaiiv".
(IKAR) hade
ningskommissionen
4

"gitt in for
sokvinklarna".
Den27I 5 vederliigger
Mannealla
piistiendeni artikeln. IKAR hade
ansett"dennorskamodellen"si lite
overtygandeatt den inte behovde
bemcitas.
Norska f'orsvaretde? Det var ju
ocksi inblandat.
I vinterdiinstreglementet
for armEn finns metodenmed.Kadetterna hade fitt leira sig konsten pfl
Faarlundshogfjiillsskolaoch vinklarnaingick i utrustningen.
I december
86 skriverRolf Manne drirfortill NorgesOB att armEn
inte bor sysslamed "utbildning i
ockulta metoder".Han fir svar i
mars,av en major i ForsvaretsForum. att man visserligenanvdnder
sokvinklar,menbara"ndr ingetannat finns att tillgir". VinkelintressentenFaarlundhar i sammanummer lyckatsffl in: "Nu kan Manne
hflllakaft".
Hur forklarademan nu att sokvinkel-lojtnantenvid Vassdalen
lyckadessi dflligt?"Mannen saknadeti llriicklig erfarenhet",saFaarlund."Fdr mycketvatteni marken",
sal6jtnanten.
Ungefrirh[r kommer vi liimpligentillbakatill medlemsmotet
kviillen den 10 oktober1996.Det hade
rubriken"Vetenskapens
synp[ slagrutan"ochvar gliidjandeviilbesokt.
Rolf Manne berrittadekortfattat
om Vassdalen-olyckan
och sokvinkeldebatten
i Norge viren -86 och
om sittbrevtill NorgesOB, somtill
slut beordradeInfanterietsSkytteoch Vinterskolai Elverumatt delta
i ett stort slagruteforsdk.Under en
solig vecka i maj -81 iigde detta
rum, uppepi 1600m hojd, med ca
40 sokvinkelutbildade
soldateroch
trerodakorsare,
d[r denminsterfarne hadefem irs praktiskerfarenhet
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av slagrutesdkning.overvakande
forsdksuppliiggare
var Manne och
en man frfln Norges Geotekniska
Institut.
Pi ett sndfdlt,ca 50 gflnger50 m,
valdes slumpvis tre stzillendrir en
person kunde grdvas ned ett par
meter.Triiffytan var 5 ginger 5 m,
vilket gav I Vo trriffchans.Rodakorsarna
arbetadeen ochen,utan
tidspress,
ochfick rindrasinbeddmning en ging. Militiiren gick fram i
lag och pi linje. Allt var ordentligt
dubbelblint och genomfordestre
gflnger,och i varje fdrsdksomging
fannsalltsi en personnedgrrivd.

framhflllit farligheten med jordstrilning ochsomkommitpi ettpar
metoder,med armeringsjrirnresp.
lampsladd,att "avskdrma" strfllningen.Efter 25 forsoki tvfl dagar
visaderesultatenatt endastliikaren
vissteinnankundehan angehuruvida strfllningenvar avskdrmadeller ej.

om Currykryssoch liknande,hade
jag sattvideonpi inspelning.Och
hiipnadevid genomgflngenav bandet, inte minst med tanke pfl att
Kviillsoppet och TV2 for mflnga
tittare fortfarandetorde fltnjuta en
relativt hog grad av trovf,rdighet.
Efter textrubriken"Garderamed
Currykryss" inleder programledaren,BirgittaSandstedt,
meddenicke
otivna publikfflngaren "rir du kroniskt trcitt, har ont i huvudet och
soverdflligt?Dfl kanskedetfinnsen
enkellosningpi ditt problem."Sedan fdljer ett filminslag diir slagrutemannenOla Kongshauggi omkring bland trriden och fi ideliga
"utslag"
medsinakittrorligavinkelpinnarochhdrahansfantastiskakonstateranden
om det linjenritavjordstrfllningdet tydligen handlar om.
Man fir vetaatt miinniskorinte m6r
bra pi dessalinjer "medan katter
mflr bra och sdkersig till dem och
myrornabygger sinabon precispi
korspunkternaoch verkar navigera
efter dom."
Drir kommer en speaker- intervjuare (KatarinaSahlin)in i handlingen:Forr anviindeman slagrutor
eller vinkelpekarefor att letavatten
ochjordstrAlningute i naturen.Nu
airdennaurgamlakonst6teraktuell.
Och det har t.o.m. visat sig att eloverkiinsliga
personerellerfolk som
liderav kronisktrotthetkanmAbiittre av en enkel ommobleringhemma."Ndrsedanslagrutemannen
med
sinapinnarvisathur de otzickalinjernagir fram helt intill kanternapfl
hans(?) siing,och bereittatatt "man
blir bra" om enssiingstflrrritt,torde
nyfikenheten
hostittarenvaramycket hogt uppdriven.

Manne berrittadeom naturgeografenLeif Engs forsok 1983vid
Lummelundagrottanpi Gotland.
Fdrsokspersonerna
hadefitt gflmed
slagrutapi ett antal st[llen over
grottsystemetoch forsdka avgora
var det fannsvatten.Ett visstposiSammanlagtgjordes24 marke- tivt resultatfinns rapporterat,men
ri ngar,allabornmar.Medelfeletblev enligt Manne iir det svirt att dra
nigra konklusioner av de re19 meter.
dovisningarsomhittills gjorts.
Nigra av reaktionernaefterflt:
Som avslutningbehandlades
en
Faarlund:"Det var ju dflligt folk serie forsok fr6n M,nchen 1988,
man stiillt upp med."
gjordaav Konig och Betz, den se"en relativt
erkuindfysiker".
Roda Korset: Tvfl 6rs tystnad. nare
Manne
tog
framforallt
upp ett stort
Slutligen,ndr MannemeddelatIninomhusforsok,
deir
ca
40 rutgiingternationellaFjallraddningsorgaare
frfln
viningen
ovanfor
en flyttnisationenatt Norges Roda Kors
"Vi
vattenrf,nna
bar
skulle
avgora
var
inte svararpi brev:
gor nu en
rdnnan
befann
sig.
Ca
800
forsok
paus en sokvinkelarbetet,for att
gjordes,allt presenterat
pflegetforutvdrdera."
lag menutanprimzirdata.
Dessare(Pausenpigir fortfarande.)
dovisadesdock i flrets augustiMilitiiren: "ArmEns reglemente nummer av den allmrinvetenoch
om lavineroch lavinriiddning(frin skapligaNaturwissenschaften,
"En mycket
dec.-86)drastillbakafor revision." av Manne pa m6tet.
speciell,kreativ statistiskmetod"
Manneberzittade
ocks6att hansA ansflgsnddv[ndigfordenriittaslagsent som i december-95, efter en rutepositivatolkningen.
tidningsintervju(diir han sagt att
SagdeBetzharocksi forskatom
RodaKorsetnaturligtvisbordefortsiittasinsdkvinkelavhflllsamhet)
ffltt det ofta omtaladeCurry- och Hartveta av vice ordforandeni Norges mann-jordstrilningsrutndtet,men
Roda Kors, att hansuttalandevarit inte hittat nflgot.Inte destomindre
ofta till honom
mycket beklagligt "eftersom sdk- hdnvisarde troende
"stodav forskning".
niir
de
behover
vinkelmetodeniir si bra".
En representantfor etablisseMen meraslagrutaskulledetbli
Manneberordeandrainitiativ att
manget
Socialstyrelsen,
Magnus
fi in vetenskapi slagruterelaterade denna 10 november.Eftersom
"KvrillsSvartengren,
fir
nu
ord
och
bild"
for kviillens
forsdk.Han beriittadeom en norsk tidningstablfln
Han
har
uppmanats
av
en
tydligt
provinsiallzikare
som l99I i TV cippet"(22.10 23.00)annonserat oroadprogramledare
attkommamed
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sina synpunkterpi allt detta.Alla
liimnasdock i sticket:Socialstyrelsenjobbar inte med slagrutor,men
som oerfaren privatperson ar jag
nyfiken."

diir Morner fflr liigga ut texten om
de s.k. Curry- och Hartmann-linj ernasglobalafiskniitsnatur,
om hur
"vira forfiider
rzittadein sinabostzider efter dom" och hur "vi ser att
Nu kanmanformodaattprogram- naturenpflverkatsav det och tar
ledarenf6rsoker fi nflgon trost av hrinsyntill det".Till yttermeravisso
visarhanupp sin nya skrift i saken,
itminstonetitulatureni denlilla stu"geologiska
- geofysisp6
diogrupphon har att vzindasig till: som hans
tvi docenteroch en ldkare.

ka seittfor forstagflngenskall visa
vad det hiir medjordstrilning eirfor
ninting". Dzirefter
demonstrerar
han
sinavinkelpinnar.
"Men titta pA
den d[r nu, varfbr
ror densig?"utbristerplotsligtden
alltmerforskrricktaprogramledaren
och pekarp6 en liten plastslagruta
som docentHolm strrickerut mot

Dock forgiives.
Nils Axel Morner ("docentgeologi") som f6rst fflr ordet, borjar
med att angripa"StockholmsUniversitetsledning"fdr att "sdttahiindernaf6rbide 6ronochogon"infor
den realitet man kan visa att jordstrfllning 6r". Och Gerhard Holm
("docentgenetik")frin Fors[kringskassani Malmo, hiller med, men
borjar omedelbartatt i st[llet tala
om vad han kallar "el- och magnetfdlt"ochbidrardririgenomtill en
grundl[ggandebegreppsforvirring
somprziglarrestenav programmet.
Han berdttarom ett forsdkmedtolv
el-overkiinsli gaI flngtidssjukskrivna
Malmdborsomkommunenel-sanerat for och sedankunnatkonstatera
"klart forb[ttrat h[lsoliisefcir" i nio
fall.
Programledaren:
Si det hdr var
ingethokuspokus?
GH: Nej,jag vet.
Nu Aterstflrbara l[karen. Ulrika
Aberg:
-Jaghar forstAttattjordstrilning
rir en realitet,sdgerhon.
Hur kandu hjalProgramledaren:
pa dina patienter?
UA: overallt i landet finns ju
slagrutekunnigasom kan hjiilpa
patienternaatt hitta dom hiir linjerna och dom hrir kryssen.

ursrnfilNlN6FN FRAN
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Programledaren
borjarnu,mdrkbart skakad,en ny forsoksomging,
6
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docentMdrner och som ger tydligt
Programledaren
forsokernu borutslagpi liimpligt avstflndfrin den- j aett meraallmiintresonemang
med
ne. "Auran", sdgerbfldalugnande, Holm. Hon talarom vidan av att"vi
"det iir bara
auran".
har fitt in sfl minga el-apparateri
Den stackars programledaren hemmet" och Holm hAller med.
forsoker samla sig efter chocken Straxfir hon dock hora.att en dator
genomatt nu inta ett slagsuppgivet pi en Curry- eller Hartmannlinje
nolliige och frigar hur hon som kan boda betesig underligtoch att
stackarsoinvigd privatpersonskall en mikrovigsugn diir kan verka
strfllningsfdrstzirkande.
OchNlorner
kunnafi ut nigot av det hdr".
skarvarpi allvarsordenmed pipeMdrner tar tillfiillet i akt med en kandenom viktenav attvisarespekt
l6ngutliiggningom godaochdiliga for de hdr sammanhangen,
om att
ridgivare i branschen,om "otdcka "flera duktiga forskare" av riidsla
tyskaapparater",avseddaatt stiillas fcirrepressalier
intev6gatstiillaupp
undersdngenoch somtill en borjan pi det forestflende
lordags-sympovisserligenf6r "friltet att gi ner", sium han skall hilla i och att "mitt
men som man sedanfir "en riktad universitet,ndr jag hadeen kurs i
strfllei baken"av, "ett otrevligt ge- det diir, startatrenainkvisitionsbflschiiftsom vi inte tycker om".
let. Hansf6rmodanrir dock att "det
-Ni menaralltProgramledaren:
sfl,och ni eirdocenterbida tvi, att i
en vanlig enkel lzigenhetfinns det
bra eller diliga stiillenatt sovapA?
Bflda:-Ja,det iir vi dverensom.

Holm fflr avslutamed att talaom
"denfantastiska
respons"sombl.a.
initiativtagareni Malmo-projektet,
JonasLovstrcim.ffltt och att "flera
storaforetaghcirtav sig och meingder av privatpersoner".
Producentfdr programmet,som
kom frin Goteborgs-TV,var Ulf
K[llstrcim.

blir nigra andrasom blir sveddai
baken".

Febrilt famlandeefter nigot liknande fast mark vlnder sig programledareniterigentill kikarenfor
att fi veta vad som fitt henne att
Programledaren
till Socialstyrel- "borja tro pfl det hdr". Nrir svaret
-H[r hor du ju
se-representanten:
bara blir 'Jag rir viil en sin som
denbepr6vadevetenskapen
och er- lyssnar pfl mina patienter",komfarenhetenuttalasig.rirdetinte den pletteratmed vagaantydningar
om
ni skabediinapi Socialstyrelsen? egna och nflgraanforvanters
sjukSvartengren:-Jo, absolut,men domssymptom,rir programledaren
om vi iterviinder till patientgrup- barasvettigtuppgiven.
pen dom el-overkzinsliga
...
Hon reagerarinte nuimnviirtniir
"boven"
Det gor han,dzirigenomflterigen hon fAr hora att sjiilva
i
"ett forhdjt
lzimnande
programledaren
i sticket. Malmo-forsoketvarit
Han talarom att detkanskefinns ny jordstrfllningsfiilti bostadenhos
kunskaphdr,somocksi sjukv6rden alla", utan vill slutligenvara veta
kan l6ra sig en del av, men att det vart man kan viinda sis for att fA
viktigasteiir hzinsynen
till drabbade hjalp.
"Slagruteforbundet"
mrinniskorsproblem.Holm ir dock
foreslAr
ingalundanojd:"Det rrickerinte.Vi Holm lite tveksamt,men Mdrner
som kan mflste gi in och titta pfl betonar med kraft vikten av "att
dom hiir olika strilningsflilten.Vis- gora det utomordentligtsericist".
sa mdnniskor rir oerhort kiinsliga Forstmflstehanbarav;indasig"dels
ochblir sjuka.Ligger manliingefel mot de rigordsa nejsrigarna,som
kan det bli cancerocks6,det finns forstorframfltskridandet",
delsmot
det minga undersokningar
somvi- "dom som gor nigon sortsflum av
sar."
det, och som forstcirmarknaden.
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Massor ringer till mig", fortsdtter
han, och di hrinvisarjag dom till
dom som dr duktiga."
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