Randiom Mdrner
ochskojare
I vflras utmanadeden amerikanske
illusionistenoch skeptikernJames
Nils-Axel
Randi slagrutedocenten
visa att
kunde
Morner
Om
M6rner.
hans slagrutafungerari kontrollerade experiment,skulle han vinna
en dryg miljon dollar. Morner avb6jdedock, eftersomhan menaratt
Randi rir en skojare.Hdr svararJa(ArtimesRandi pfl anklagelserna.
keln iir tidigarepubliceradi SvDZ4l
4 1997.)

han utfor dagligen,ndr han skulle
kunnahjalpadessaolyckliga mzinniskor.
Jagtrorintejag harnflgonsvirighet att l6saden storagitan. Jagtror
attdocentMorner mycketveilvet att
han inte kan avgoravilken batteripol som lir viind uppit eller nedit,
och att han har ljugit om detta i
flratal.Han fasarfor att hanskollegerochstudenter,liksom allmiinheteni Sverigeochvdrlden,skallkomma underfundmed detta faktum.

Docent Morner vill slingra sig
varje test diirfdr att han air
undan
Pi SvenskaDagbladetsledarsida den 2214beriittadesom hur do- riidd f6r att bli avslojad.I annatfall
centenNils Axel Morneravbojtmitt skulle han anta mitt erbjudande,
erbjudande om ett vetenskapligt genomforatestetoch gdra mig liijkontrollerat experimentfdr att pro- lig. Di skulle han ocksi vara en
som gick
uppburenvetenskapsman
va om hansslagrutafungerar.
med pi - sisom varje vetenskapsDocentMorner sligerattj ag dr en manb6r gdra- attbevisasinapistiskojare.Iagar overensmed honom enden.Hansundanflykteriir ytliga,
om att det finns en skojarehdr,men grundldsaoch falska,och anvrindjag har en annan isikt rin han om
ningen av slagrutaiir ett bedriigeri
vem det 2ir.
somhanfriimjar for att tillfredsstiilVilket slagrutetesthan iin skulle la sitt ego.
gi med pfl att gora,skulle det utforJagutmanarhonomatt bevisaatt
"skojeri" kunde
mas s[ att inget
jag har fel genom att anvdndaen
piverka resultaten.Jagforeslogtest enda timme av sin tid, nigot som
med batterier dlrfor att det sagts skulleinbringahonom (eller vilket
mig att Mdrner regelbundet 96r vlilgorenhetsiindamil
somhelst)en
dessatestmed sinastudenterfdr att mycketstorsummapengar,
ochtilldemonstrerasin formflga.
fredsstiillahanskolleger,hansstu"har vikti- denteroch allm6nheten.Till dess
Mdrner seigeratt han
gare sakeratt iigna sig flt". For oss att han samtyckertill att gdra detta
vanligameinniskorairdet nog svflrt framstir han som en uppblflstpratatt tro pfl att Morner har andrasyss- makare,full av pseudovetenskap,
lor som inbringarhonom over 1,1 bortforklaringar och svaga argumiljoner dollar, och om han dr en ment.
sidan ren sjiil att han krinner sig
" Jaginvdntarett svarfr6n honom.
foroliimpadav dettapenningerbju- Aterigen.
dande,varf6r kan han di inte helt
enkeltgenomfdratestetoch skzinka
JamesRandi
pengarnaflt hemldsaeller it sviiltandebarn.Det iir otroligt grymt av Fotnot:Liis mer om Randisutmahonom att vdgrautgoradennaupp- ning pi http://www.randi.orgljrl
gift, en uppgift som han szigeratt chall.html
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