
Randi om Mdrner
och skoj are

I vflras utmanade den amerikanske
illusionisten och skeptikern James
Randi slagrutedocenten Nils-Axel
M6rner. Om Morner kunde visa att
hans slagruta fungerar i kontrolle-
rade experiment, skulle han vinna
en dryg miljon dollar. Morner av-
b6jde dock, eftersom han menar att
Randi rir en skojare. Hdr svarar Ja-
mes Randi pfl anklagelserna. (Arti-
keln iir tidigare publicerad i SvDZ4l
4 1997 .)

Pi Svenska Dagbladets ledarsi-
da den 2214 beriittades om hur do-
centen Nils Axel Morner avbojt mitt
erbjudande om ett vetenskapligt
kontrollerat experiment fdr att pro-
va om hans slagruta fungerar.

Docent Morner sliger att j ag dr en
skojare. Iagar overens med honom
om att det finns en skojare hdr, men
jag har en annan isikt rin han om
vem det 2ir.

Vilket slagrutetest han iin skulle
gi med pfl att gora, skulle det utfor-
mas s[ att inget "skojeri" kunde
piverka resultaten. Jag foreslog test
med batterier dlrfor att det sagts
mig att Mdrner regelbundet 96r
dessa test med sina studenter fdr att
demonstrera sin formflga.

Mdrner seiger att han "har vikti-
gare saker att iigna sig flt". For oss
vanliga meinniskor air det nog svflrt
att tro pfl att Morner har andra syss-
lor som inbringar honom over 1,1
miljoner dollar, och om han dr en
sidan ren sjiil att han krinner sig
foroliimpad av detta penningerbju-
dande, varf6r kan han di inte helt
enkelt genomfdra testet och skzinka
pengarna flt hemldsa eller it sviil-
tande barn. Det iir otroligt grymt av
honom att vdgra utgora denna upp-
gift, en uppgift som han sziger att
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han utfor dagligen, ndr han skulle
kunna hjalpa dessa olyckliga mzin-
niskor.

Jag tror inte jag har nflgon svirig-
het att l6sa den stora gitan. Jag tror
att docent Morner mycket veil vet att
han inte kan avgora vilken batteri-
pol som lir viind uppit eller nedit,
och att han har ljugit om detta i
flratal. Han fasar for att hans kolle-
ger och studenter, liksom allmiinhe-
ten i Sverige och vdrlden, skall kom-
ma underfund med detta faktum.

Docent Morner vill slingra sig
undan varje test diirfdr att han air
riidd f6r att bli avslojad. I annat fall
skulle han anta mitt erbjudande,
genomfora testet och gdra mig liij-
lig. Di skulle han ocksi vara en
uppburen vetenskapsman som gick
med pi - sisom varje vetenskaps-
man b6r gdra- att bevisa sinapisti-
enden. Hans undanflykter iir ytliga,
grundldsa och falska, och anvrind-
ningen av slagruta iir ett bedriigeri
som han friimjar for att tillfredsstiil-
la sitt ego.

Jag utmanar honom att bevisa att
jag har fel genom att anvdnda en
enda timme av sin tid, nigot som
skulle inbringa honom (eller vilket
vlilgorenhetsiindamil som helst) en
mycket stor summapengar, och till-
fredsstiilla hans kolleger, hans stu-
denter och allm6nheten. Till dess
att han samtycker till att gdra detta
framstir han som en uppblflst prat-
makare, full av pseudovetenskap,
bortforklaringar och svaga argu-
ment.

" Jag invdntar ett svar fr6n honom.
Aterigen.

James Randi

Fotnot: Liis mer om Randis utma-
ning pi http://www.randi. orgljrl
chall.html
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