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Inledning

Oaktat sin enkelhet är slagrutan ett ganska sinnrikt
påfunnet redskap, som väl lämpar sig för både
afsiktligt och oafsiktligt bedrägeri.
(Nordisk Familjebok 1917: Slagrutan sp. 1406)

Slagrutan

Slagrutan, denna mystiska kvist, med vars hjälp man påstås kunna finna
vattenådror i jorden, är ingen modern uppfinning. En del vill påstå att
Moses var en slagruteman. I andra Mosebok kap 17, vers 5-6 står i
senaste upplagan av Bibeln:

Herren sade till honom: ”Gå framför folket med några av de äldste i Israel
och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen.
Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på
klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka (Bibeln
2000).

I somliga bibelöversättningar lär det, enligt obekräftade uppgifter, stå
”kvist” i stället för ”stav” och vidare att kvisten böjde sig mot jorden, inte
att Moses slog med den mot klippan. Man säger att slagrutan ”slår” när
den ger utslag.

Enligt andra är slagrutan en kvarleva från forna tiders trädkultur och
besläktad med fastlagsriset och trollstaven. Tidigare använde man
slagrutan inte bara för att söka efter vatten eller metaller utan också för
att spåra tjuvar och mördare, förutsäga oföddas kön och för att peka ut
platser där spöken höll till.

Det svenska namnet slagruta kommer från tyskans Schlagrute där rute
betyder spö eller kvist. I tyska avhandlingar på 1600-talet var Schlagrute
en särskild art av die Wünschelrute, dvs önskekvisten. I Norge och
Danmark kallas också slagrutan för önskekvist. På engelska heter den
devining rod.

Den som går med slagruta kallas slagruteman eller rutgängare efter
tyskans Rutengänger. Den engelska motsvarigheten är diviner eller
dowser.

Den vanligaste formen av slagrutan är en Y-formad grenklyka från
något smidigt träslag. Grenklykan hålls i skänklarna och händerna vrids
så att den kommer i ett ostadigt jämviktsläge. Reaktionen består i att
klykan slår nedåt eller uppåt. I Frankrike och Norge slår den vanligen
uppåt. I Sverige, England och Tyskland slår den nedåt.

I USA och på kontinenten anses klykan vara ett förlegat, alltför grovt
instrument. I stället brukar man vid markundersökningar använda två L-
formade metalltrådar, vars längsta delar i "neutralläge" pekar parallellt
rakt fram från händerna. Vid utslag vrider de sig i sidled.
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Andra instrument som används är pendel, raka spröt av olika material,
spiralfjädrar och metallbågar. Instrumenten utgör enbart en förlängning
av armarna, och utslagen är resultat av små omedvetna muskelreaktioner
i kroppen. Slagrutereaktionen ger sig ibland till känna som skakningar i
armar och/eller händer, en stickande känsla i kroppen, köldrysningar med
gåshud och hårresning, främst på armarna, eller på annat sätt som har
med muskelsammandragningar att göra.

Syfte

Ett intresse för gamla tiders tro ligger bakom mitt val att studera etnologi.
När jag dessutom finner att just tron på slagrutans egenskaper fortfarande
lever kvar hos många individer, allt från naturvetare till etnologer,
motiverar det mitt val av uppsatsämne.

Syftet med denna uppsats var från början att göra en klassisk
etnologisk redovisning av den specialfrågelista om slagrutan som
Nordiska museet gav 1949. Då leveranstiden av materialet från Nordiska
museet i Stockholm till Uppsala blev fem veckor, har syftet ändrats till
att utgöra en studie av förändringar i föreställningar om slagrutan, där
delar av specialfrågelistan utgör en del av studien. Dessutom görs ett
försök till genrebestämning av berättelserna om slagrutan.

Material och uppläggning

Underlaget till denna uppsats består av faktalitteratur och pressmaterial
som kunnat återfinnas på Carolina Rediviva. Som material har också
använts frågelistesvar från Nordiska museets undersökning. Av totalt 178
svar har 36 svar, representerande tre delar av landet, valt att studeras.
Uppsatsen är koncentrerad på föreställningar i Sverige om slagrutans
egenskaper.

Uppsatsens första del är en beskrivning av hur slagrutan har använts
från mitten av 1700-talet fram till i dag. Genomgången är kronologiskt
upplagd. I kapitlet Slagrutan i äldre tid behandlas tiden fram till år 1900.
I nästa kapitel, Slagrutan i början av 1900-talet, presenteras ett försök till
en vetenskaplig förklaring av slagrutan samt resultatet av en experimen-
tell undersökning. Mitten av 1900-talet representeras av Nordiska
museets undersökning 1949, där ”folkets” mening från olika delar av
landet redovisas.1900-talets sista årtionde innebar en renässans för
slagrutan vilket beskrivs i kapitlet Slagrutan i slutet av 1900-talet. Som
en jämförelse till slagrutemetoderna redovisas i Vatten 2000 de metoder
som geologer i dag använder för att söka efter vatten.

I uppsatsens andra del diskuteras vad som menas med Tro respektive
Sanning. I kapitlet Sägen görs ett försök att genrebestämma berättelserna
om slagrutan.

Uppsatsen avslutas med en översiktlig diskussion.
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Slagrutan i äldre tid

De äldsta beskrivningarna av slagrutan som sökinstrument är från mitten
av 1500-talet. Georg Agricola (1494-1555), mineralogins och
metallurgins fader, beskriver i De Re Metallica hur slagrutan användes
vid malmletning. Delade meningar rådde redan då om möjligheten att
med slagruta hitta malmådror.

Hassel ansågs vara det mest verksamma träslaget för slagrutan,
särskilt om hasselbusken växte ovanför en malmåder. Olika träslag kunde
också användas för att söka olika metaller: hassel för silver, ask för
koppar, tall för bly och tenn. För guld användes slagrutor av metalltråd.

Agricola redogör också för olika uppfattningar om orsaken till
utslagen. Några menar att det är malmådern som drar ner klykan då
”grenar som växer över malmådror äro nedhängande”. Andra menar att
det är rutgängarens besvärjelser som framkallar utslagen. ”Vore det
malmådran, skulle vem som helst få utslag, men så är ej fallet. Icke alla
förstå att hantera slagrutan på rätt sätt.” (Högbom 1920:14)

Agricola själv tror ej på slagrutans egenskaper. Han hänför dess bruk
till gamla tiders magiska konster och säger att ”en klok och samvetsgrann
bergsman borde förstå, att slagrutor och besvärjelser äro honom till ingen
nytta, utan att han i stället bör aktgiva på naturens egna anvisningar”.

Martin Luther, vars far var bergsman, fördömde slagrutan som ett
djävulens verktyg och dess bruk som stridande mot tio Guds bud.

Under 1600- och 1700-talen var slagrutan föremål för många tyska
avhandlingar. En avhandling från Uppsala är Johan Gottschalk Wallerius
(1754): Disserto gradualis de virgula divinatoria. Wallerius var kemist
och mineralog. I avhandlingen redogörs för olika slagrutematerial som
ask, björk, gran, körsbärsträd och även metall samt för deras användning
för att söka metaller, skatter och vattenådror. Wallerius antar att den
verkande kraften  är av elektrisk natur eller en ”vapor metallicus”
(metallisk ånga). Vid denna tid hade Galvani och Volta gjort sina för
elektricitetsläran grundläggande upptäckter som satte fantasin i rörelse.
Det låg då nära till hands att i elektriciteten eller, som Galvani kallade
den, ”animal magnetism” söka förklaringen till slagrutans mystiska
egenskaper. De elektriska fenomenen var så ofullständigt kända att de
lämnade ett ganska stort spelrum för fantasin.

Medan en del av kyrkans tjänare fördömde slagrutan som ett djävulens
verktyg, påträffas också bland det katolska prästerskapet och munkarna
många praktiserande slagrutegängare. De gamla besvärjelserna så att
säga kristandes, liksom många andra hedniska sedvänjor.

Carl von Linné beskriver i sin Skånska resa 1749 ett experiment med
slagrutan. För att testa den gräver Linné ner sin penningpung på ett öppet
fält varefter rutgängaren uppmanas att söka efter den. Olika tolkningar av
Linnés experiment kan ses i litteraturen. De som tror på slagrutan menar
att experimentet visar på slagrutans kraft, medan motståndarna säger att
experimentet ej ger sådana belägg. För att ge läsaren möjlighet att själv
bilda sig en uppfattning återges texten här i sin helhet tagen ur
Wahlströms & Widstrands utgåva från 1975 (sidorna 191-192):
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Ur Linnés Skånska resa 1794:

Slagruta är ett underligt upptåg, med vilken man vill inbilla folk, att rutan
skall säga varest metaller ligga fördolde. Min sekreterare tog esomoftast
en kvist av hassel, som var jämt delt i två grenar och med den förnöjde
sitt sällskap. Detsamma skedde ock här, då den ena gömde sin silver-
tabaquier, den andre sitt ur här eller där i buskarna, vilka sekr.
tämmeligen lyckeligen uppletade. Jag, som aldrig trott rutan och icke
velat höra henna nämnas, förtröt att slagrutan skulle rekommenderas och
föreställte mig, att min följeslagare och sekr. förstodo varandra till att
inbilla sällskapet; ty gick jag avsides på ett stort och högt fält norr om
ladugården, skar där upp en liten torv och lade dit min lilla
penningepung, täckte sedan med samma torv så noga, att ingen människa
skulle sett minsta tecken därefter. Mitt märke var en stor Ranunculus Fl.
467, som stod strax därvid, och ingen annor hög ört var mer på hela fältet.
När så var beställt, går jag ner till mitt sällskap, berättar att jag gömt min
börs på det fältet, bad sekr. med sin slagruta uppleta dukaterna, så ville
ock jag tro henne; ty jag var säker, att ingen dödlig mer än jag visste,
varest penningarne lågo. Sekr. var nöjd, att han fått ett tillfälle, genom
vilket han kunde förmå mig till mildare tanka om rutan, som jag alltid talt
om henne med åtlöje. Sällskapet var ock nyfiket att se rutans mästare-
prov. Sekr. sökte länge och väl hela timman, då jag med mitt värdfolk
hade nöje att se rutan arbeta förgäves. Alltså, som godset intet kunde fås
igen, blev rutan vårt löje. Jag går sedermera att själv upptaga min pung,
men när jag kommer bort på fältet, hade våra rutegångare genom sitt
peripateticerande nedtrampat alla gräs, så att ej minsta tecken sågs efter
någon Ranunculus, och jag måste söka efter mina dukater med samma
ovisshet som rutan. jag hade icke lust gå 100 dukaters vad om rutan, ty
sökte vi alla, men förgäves, både med löje och förtret.
Änteligen måste jag giva saken förlorad, då baronen och sekreteraren
bådo mig utnämna rummet ungefärligen, varåt jag tyckt mig nedlagt
pungen, det jag ock gjorde; men den fula rutan ville intet slå, utan drog
rutan åt en hel konträr sida, och änteligen, sedan både sekr. och vi alla
voro trötte vid rutan, och jag vid henne mest ledsen, stante sekr. på en hel
annor sida av fältet, sägandes att om pungen icke vore där, så vore
ogörligt för honom säga stället. Jag böd icke till att söka därefter, emedan
det icke var detta håll, därest jag tyckte mig lagt pungen, men baron
Oxenstierna lade sig likväl på jorden att söka, då han fick ned ett finger
och drog upp den lilla torven, under vilken dukaterna lågo. Således slog
rutan rätt den gången och skänkte mig de penningar, jag eljest förlorat.
Detta är res facti. Får jag se några stycken dylika exempel, så måste jag
väl tro, det jag icke vill; ty det är helt annat med magneten och
attraktionen emellan järn och järn, men att en hasselkvist skall säga mig
rikare metaller, det samtycka varken våra utvärtes eller invärtes sinnen, så
att jag väl ännu icke tror rutan, dock vill jag icke flera gånger gå med
henne vad om lika många dukater.
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Under äldre tid spelade riter och besvärjelser en stor roll även i samband
med slagrutan. Enligt gammal folktro skulle slagrutan brytas på
Långfredagen för soluppgången, eller också på Maria bebådelsedag eller
på jul- eller nyårsnatten. När man bröt kvisten skulle man helst vara
naken även om de var mitt i vintern (Veckonytt nr 10 1949).

Sådana regler går tillbaka på gamla föreställningar om att vissa dagar
och vissa tider på dygnet förhöjde den magiska kraften. En gammal regel
var att slagrutan skulle skäras under fullständig tystnad med ett
stenverktyg. Kvisten fick inte komma i kontakt med metall före
användandet (Högbom 1920:19).

En praktisk fördel med liknande föreskrifter var att i händelse av
misslyckande med slagrutan, kunde man hänvisa till felaktigt förfarande
eller försummelse vid anskaffande och bruk.

I slutet av 1800-talet var det få slagrutemän som omgav rutans
skärande och hanterande med mystiska handlingar. I dessa fall var det
mer för att imponera än för att man trodde på de magiska riterna. I stället
kunde man ibland försöka att påverka slagrutans förmåga med fysiska
objekt.

J. Lindström från Skellefteå var vid förra sekelskiftet en välkänd
slagruteman i norra Sverige. Han fann att den vanliga grenklykan slår för
både vatten och järn, medan en tregrenad klyka slår bara för vatten om
man håller i två av dess grenar. Gummihandskar och stövlar tar för
Lindström bort verkningarna från slagrutan. Däremot ökar han slagrutans
verkan vid sökning efter metaller genom att fästa likadan metall på
slagrutan. Tar han locket av sin aluminiumkaffepanna och sätter det på
klykan så gör den utslag för kaffepannan. När han söker guldmalm
begagnar han en slagruta av koppartråd på vilken han trär upp så många
guldringar han kan komma över (Vårt Hem nr 12 1928).

En vanlig föreställning var att endast vissa personer hade förmågan att
hitta vatten med slagruta. Soldaten Johan Yfver, född 1840 i Alunda,
berättar i en intervju:

Det är en konst, som man inte lär, utan som är medskickad. Det där är i
skapelsen, min bror, ty det känns i hela nervsystemet, när man går med
rönnklyka och träffar på platsen för en brunn. (Upsala Nya Tidning
julnummer 1927).

Under 1800-talet blev den magiska pendeln, eller som den också kallas,
den sideriska pendeln, åter på modet. Redan i det gamla Rom användes
pendeln för spådom. Man hängde då en ring på en tråd och höll denna
över ett kärl på vars kanter alfabetet var inristat. Pendeln svängde då mot
vissa bokstäver och ur detta kunde man utläsa den kommande kejsarens
namn. Pendeln användes för samma ändamål som slagrutan.

I mitten av 1800-talet kom spiritismen från Amerika och fick stor
spridning bland sällskap med läggning för mystik. Slagruteteorierna tog
intryck av de spiritistiska rörelserna och man började rikta uppmärk-
samheten på psykiska faktorers betydelse.



6

Slagrutan i början av 1900-talet

Under 1900-talets första årtionden ägnades slagrutan stort intresse även
från vetenskapligt håll. Vid första världskriget fick slagrutan ett kraftigt
uppsving genom att rutgängare anlitades militärt, särskilt av tyskarna, för
att lokalisera vatten, nedgrävda vapengömmor, ammunitionsförråd och
minor. Det utbildades till och med speciella slagrutetrupper som helt
ägnade sig åt dessa uppgifter.

I Sverige publicerades nya teorier om slagrutans funktion, där man
anknöt till de senaste upptäckterna inom naturvetenskapen. Även
experiment redovisades där kända slagrutemän deltog.

En teori om slagrutan

Mats Sperlings, f.d. major vid Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren,
publicerade 1912 sina erfarenheter av slagrutan i Slagrutan. Försök till
lösning av dess mysterium (Sperlings 1912). Sperlings konstaterar i sin
bok att en fast monterad slagruta inte reagerar för vattenådror. ”Det är i
den förande personen som känsligheten bor, icke i trädgrenen” (Sperlings
1912:11). Därför spelar heller inte slagrutans material någon roll.

Som utgångspunkt för sina teorier tar Sperlings upptäckten av
gammastrålar som gjordes i slutet av 1890-talet av Bequerel och Curie.
Man kände också till att gammastrålar, som uppträder vid radioaktivt
sönderfall, var av samma natur som synligt ljus och radiovågor, det vi i
dag kallar elektromagnetiska vågor. Gammastrålarna har högre frekvens
än det synliga ljuset och har stor genomträngningsförmåga. Sperlings
teori är att människokroppen reagerar för gammastrålning liksom ögat
reagerar för ljuset.

Håller man ett radiumpreparat vid mörker i närheten av hufvudet, så erfar
man en känsla av att ögat fylles med ljus. (Sperlings 1912:16)

(Läsaren avrådes bestämt från att utföra detta försök.) Det centrum i
nervsystemet som, enligt Sperlings, reagerar för gammastrålar är
solarplexus som ligger i bakre bukhålan. Därifrån går nervimpulser ut i
höger arm och ofrivilliga muskelsammandragningar påverkar slagrutan.
Speciellt känsliga personer upplever också stickningar och ryckningar i
höger arm även utan slagruta.

Slagrutan fungerar inte för alla personer, men kan påverkas på
följande sätt:

En person, för hvilken slagrutan i vanliga fall icke ger utslag, kan erhålla
sådant därigenom, att en annan person, för hvilken slagrutan ger utslag,
lägger sina händer på den förstnämnda personens händer, den högra på
högra och den vänstra på den vänstra. (Sperlings 1912:75)

För att undersöka om man själv är lämplig som rutgängare kan man
utföra följande enkla experiment:
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Man kan undersöka om man själf är sensitiv på det enkla sätt, att
händerna gnidas kraftigt mot hvarandra, särskildt innersidorna; om då den
vänstra handen därefter kännes varm och annorlunda i det fallet än den
högra, så besitter man åtminstone en viss grad av sensitivitet. (Sperlings
1912:85)

En annan persons känslighet undersöker Sperlings genom att föra högra
pekfingret ovanför insidan av testpersonens underarm på ett avstånd av
någon centimeter. Den bestrykande handen skall ha tummen riktad utåt
och pekfingret nedåt. En sensitiv person upplever då en angenäm känsla.
Stryker han däremot med höger hand över personens högra arm, erfar
han, om sensitivitet finns, en obehaglig förnimmelse.

Enligt Sperlings teorier är det radioaktiviteten i strömmande
grundvatten som slagrutemännen reagerar för. I bäckar och öppet vatten
finns ej samma radioaktivitet, inte heller i grundvatten som passerat
vattenverk och där avluftats. Sperlings är mycket övertygad om sina
teorier men konstaterar också:

Ingen borde egentligen befatta sig med sökande efter vatten, som icke har
åtminstone grunddragen af lagarna för grundvattnets förekomst och
öfriga dithörande förhållanden klara för sig. Felaktiga slutsatser och
felaktiga resultat kunna lätt framkomma genom person, som är i
okunnighet om dessa, (Sperlings 1912:80)

Ingenjör S. Wennberg skriver i Aftonbladet 22 sept och 5 okt 1913 en
tvådelad artikel under rubriken Slagrutans problem. I artikeln bekräftar
han Sperlings beskrivning att rinnande underjordiskt vatten är mer eller
mindre radioaktivt men avger det mesta av radioaktiviteten vid beröring
med luften. I övrigt tycker han att Sperlings är alltför okritisk i sina
resonemang.

Hr S. tycks aldrig ha tänkt sig möjligheten av suggestionens och
omdömets betydande inflytande på operationerna; för detta missgrepp
faller han liksom alla andra som försvarande försökt förklara problemet –
i ivern att få en så enkel naturlig lösning som möjligt.
 - - -
Härtill må erinras att självbedrägeriet (ej sällan medvetet bedrägeri)
vanligen spelar den viktigaste rollen och att det är betydligt utsiktsfullare,
ergo mindre kostbart, att vid malmundersökning, även vid vattensökande,
tillkalla geologiskt kunnig person. (Aftonbladet 1913-10-05)

Mats Sperlings går i svaromål i Aftonbladet och skriver:

Ing. W! Försök eder själv i en större transformatorstation eller i ett
Röntgeninstitut. Förmärker ni icke de högspända vågorna på ganska stort
avstånd, så är ni bra okänslig. Men då förmenar jag också, att ni absolut
icke har större rätt eller förutsättningar att resonera om känslighet på
avstånd, d.v.s. slagruteproblemets egentliga knutpunkt, än den blinde har
rätt att diskutera färger. . . . Jag hörde i min yngsta ungdom en gubbe,
som yttrade, att han trodde på allt vad de lärda herrarna sade, men att
jorden var rund, det var omöjligt, det kunde han inte tro. Ing. W:s
resonemang är fullkomligt likt gubbens. (Aftonbladet 1913-11-02)
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Två slagrutemän

Ragnar Blomberg från Uppåkra i Skåne fick, enligt egen uppgift, av en
ren slump klart för sig att han påverkades av underjordiska vattendrag.
När hans förmåga blev känd, och allt fler ville ta hans tjänster i anspråk,
bildade han ett brunnsbyggnadsföretag.

Blomberg säger sig också ha funnit att huvudvärk, reumatism och
andra nervsmärtor beror på att man har sin sängplats över en vattenådra
och att dessa åkommor försvinner om man flyttar på sängen.

Jag besökte en äldre landtbrukare i Åkarp, som i flera år lidit av en
intensiv hufvudvärk. Trots alla möjliga ordinationer blef hufvudvärken
lika svår. Vid min undersökning å hans bostad visade det sig att tvenne
starka vattenådror korsade hvarandra rakt under hans hufvudgärd. Sängen
flyttades genast till en för vattenådror fri plats med påföljd att personen i
fråga snart blef fri från sin hufvudvärk (Sydsvenska Dagbladet 1918-03-
17).

Enligt Blomberg sker utstrålningen vertikalt och verkar inte bara strax
över markytan utan går genom alla våningsplan i ett hus. Geologen L.
Holmström, fil. dr., är helt övertygad om Blombergs teori och säger i
samma artikel:

Det har visat sig, att personer, som haft sitt sofläger rätt öfver en
vattenådra, blifvit besvärad av värk. Har t. ex. ådran gått fram under
knävecken, så har värken placerat sig där. Har sängen stått i samma
längdriktning som ådran, så har man känt värk i hela kroppen. Har man
flyttat bädden till en annan del af rummet, har värken försvunnit. Jag
anför här, hvad jag har hört af trovärdiga personer, utan att vilja uttala
någon egen mening därom (Sydsvenska Dagbladet 1918-03-17).

Henrik Korseman, fabriksingenjör vid Mariebergs ammunitionsfabrik,
redogör för sina åsikter och erfarenheter i Svenska Dagbladet. Korseman
anser att slagrutans material är av mindre betydelse men att en ruta tagen
från en buske som växer över en vattenåder är känsligare än en annan.
Det är i första hand människokroppen som reagerar för vattenådrornas
kraft och då endast vid rinnande grundvatten.

Den känsla jag erfar då hålfoten kommer mitt över ådern är oangenämt
sugande i bröstet och förlamande i knävecken, påminnande om den
känsla man erfar i en hisskorg, då den hastigt igångsättes i nedåtgående
riktning. (Svenska Dagbladet 1925-11-10)

Enligt Korseman bildar vattenådrorna ett nätverk i jorden där ofta många
ådror går ihop i stjärnpunkter. Korseman konstaterar att blixtnedslag
alltid sker i en korspunkt eller stjärnpunkt, att myrstackar alltid ligger
över korspunkter och att myrvägarna följer vattenådrorna. Sömnlöshet
och reumatism är vanligt för de som bor över en korspunkt. Slutligen kan
man med slagrutan ”direkt och mycket lätt konstatera befintligheten av
maskulint och feminint fluidum, som ständigt alstras och avgives till
omgivningen av människor och djur” (Svenska Dagbladet 1925-11-10).
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Experimentella undersökningar

Geologen A. G. Högbom presenterar i Studentföreningen Verdandis
småskrifter 323 en längre uppsats om Slagrutor och rutgängeri, förr och
nu (Högbom 1928). Förutom en ren historiebeskrivning refereras ett antal
experiment utförda under vetenskaplig ledning.

I ett försök, ledd av professor Hj. Öhrvall (fysiolog), fick en övertygad
slagruteanhängare först genomsöka ett område och markera en
vattenåder. Sedan försågs rutgängaren med bindel för ögonen, placerades
vid olika utgångspunkter och fick gå med slagrutan tills den gav utslag.
Dessa punkter var helt oregelbundet fördelade och försökspersonen gick
ofta över den tidigare utpekade vattenådern utan reaktion. Däremot
konstaterade försöksledaren att utslagen i allmänhet skedde när försöks-
personen gått 10-15 steg. Som förklaring till misslyckandet angav
rutgängaren att han var indisponerad för tillfället (Högbom 1928:75).

I ett senare experiment med samma person fick han stå över en känd
vattenledning vars flöde kunde stängas av och på. Med jämna mellanrum
fick försökspersonen med slagrutans hjälp avgöra om vattnet rann eller
inte. Resultatet gav att rena gissningar skulle statistiskt ha gett större
samstämmighet (Högbom 1928:76).

I ett annat försök, ledd av geologer, där slagrutemän misslyckades att
identifiera malmprover, angav de som förklaring till misslyckandet att
geologerna genom omedveten tankeöverföring på rutgängarna vilselett
dessa (Högbom 1928:81).

Högbom redovisar också experiment som han utfört på sig själv. Med
slagruta kunde han inte märka någon skillnad på bergrunder med kända
malmfyndigheter och andra. Högbom beskriver också ett försök som han
utförde med pendel:

Vid fixerande av en under pendeln lagd blyertspenna, började pendeln
efter några sekunder svänga i pennans riktning, och ändrades denna,
ändrades också svängningsriktningen i överensstämmelse därmed. Det
blev emellertid tydligt, att det icke var blyertsen i pennan, som hade
denna verkan, ty det gick lika bra över en golvspringa eller över en
mönsterlinje på mattan. Kanske var utslaget i detta fall beroende på att
författaren fått för sig, att ögats inriktning och följande av pendelns
rörelse framkallade ofrivilliga muskelrörelser av samma takt i handen,
ungefär som då man klipper i hårt och segt papper, käkarna ofrivilligt gå i
takt med klippningen (Högbom 1928:82).

Högbom antar att om man ställer frågan ”Tror du på slagrutan?” till en
större grupp personer så skulle man få majoritet av ja-röster. Om man
sedan intervjuar ja-sägarna om vad de anser om slagrutans egenskaper
skulle detta ”leda till en splittring i sekter och trosläror, som sannolikt
icke bleve mycket mindre än den är på de religiösa sekternas och
troslärornas område” (Högbom 1928:84).

Som geolog förnekar Högbom att ”ådror” av vatten finns i jordlager
eller i berggrunden med undantag av kalkstensrika trakter som på
Gotland. Grundvatten är den del av nederbörden som tränger ner i
jordlagret och i berggrundens sprickor. Grundvattnets nivå under
markytan är relativt konstant inom ett område. Däremot är tillrinningen
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av vatten i en grävd brunn större i ett sand- eller gruslager än i ett lerlager
som lättare binder vattnet.

Högbom sammanfattar slagrutemännens egenskaper med följande
yttrande:

Det enda skälet att anlita rutgängare för vatten är om dessa genom
långvarig praktik och god iakttagelseförmåga fått en viss erfarenhet
rörande grundvattnets uppträdande, så att de bättre än andra människor i
allmänhet förmå bedöma möjligheterna för att erhålla vatten. Och
slagrutan spelar därvid ingen annan roll än att den slår på de ställen, där
rutgängaren tror eller ”känner på sig”, att vatten bör vara att få (Högbom
1928:86).

Geologen Gunnar Ekström, fil. dr., genomförde 1932 ett större
experiment med ett antal slagrutemän (Ekström 1932). Ekström studerar
uteslutande slagrutans användning för att söka efter vatten och
slagrutemännens metoder.

Fem slagrutemän deltar i försöken. Samtliga använder den vanliga
klykformade slagrutan av trä. Träslaget har mindre betydelse men helst
användes sälg, alm eller syrén.

En av deltagarna, Ragnar Blomberg, använder i vanliga fall ingen
slagruta utan enbart sin högra arm. Det är samme Blomberg som omtalas
i föregående avsnitt. När han söker vatten går han med höger arm sträckt
nedåt och med fingrarna åtskilda. När han kommer över en vattenådra,
känner han en stark, krampaktig rörelse i armen som gör det omöjligt att
hålla den stilla. Går han däremot över samma plats utan tanke på att söka
vatten, så får han ingen reaktion.

För två av deltagarna, Carlsson och Jonsson, reagerar inte slagrutan
omedelbart. När de står över en ådra och fattar slagrutan, dröjer det en
stund innan slagrutan börjar röra sig. Ju grövre slagrutor som används,
desto längre tid tar det innan de ger utslag. Det går inte heller att hålla
slagrutan alltför löst. Den måste hållas tämligen hårt för att kunna ge
utslag.

Tre av deltagarna får utslag även för stillastående vatten i en
vattenledning. Slagrutemännen säger sig också kunna bestämma djupet
till vattenådrorna. Den vanligaste metoden är att man går längs en linje
tvärs över ådrorna. Den punkt där slagrutan börjar ge utslag markeras.
Största utslaget fås mitt över ådran, och på andra sidan minskar utslaget
för att sedan upphöra. Halva avståndet mellan punkterna där utslaget
börjar respektive slutar skall då vara ådrans djup under markytan.

För tre av deltagarna bildar vattenådrorna inget bestämt mönster. För
Olof Liljedahl går ådrorna i allmänhet i öst-västlig eller nord-sydlig
riktning och på regelbundet avstånd från varandra. Ragnar Blombergs
slagrutelinjer går i riktning nordväst-sydost och nordost-sydväst.

Ekström genomför ett flertal experiment där slagrutemännen,
oberoende av varandra, får genomsöka olika områden. Försök görs också
där slagrutemannen får undersöka ett och samma område med tre dagars
mellanrum. Experiment med förbundna ögon ogillades av slagrute-
männen med motiveringen att det skulle avtrubba sensibiliteten.
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Ekström sammanfattar sin undersökning med tre punkter:

1) Intet samband synes förefinnas mellan utslag med slagruta eller en
slagrutemans känslighet och grundvatten (vattenådror).
2) Slagruteutslagen torde bero på, att den spända slagrutan sättes i rörelse
genom små och omärkliga, i allmänhet omedvetna rörelser i handens
muskler.
3) Dessa muskelrörelser äro sannolikt antingen helt automatiska muskel-
rörelser eller också uppkomma de genom självsuggestion, omedveten
efterhärmning, tankeöverföring eller tankeläsning (Ekström 1932:36).

Tre år efter att Ekström publicerat sina undersökningar reser slagrute-
mannen A. O. Nordlund från Jämtland till Stockholm för att demonstrera
sina färdigheter. Med sig har han intyg från Domänverket att han kan
finna både malm och vatten.

Nordlund använder en tregrenad klyka. När han med var sin hand
håller i de två yttre grenarna, och lämnar den mittersta fri, letar han malm
eller metall. Tar han två grenar i ena handen och en i den andra, så
reagerar slagrutan för vatten.

Nordlund söker först upp Dagens Nyheter där han demonstrerar hur en
silverfemma lagd på golvet får slagrutan att böja sig när han passerar
över den. Redaktionen tar med Nordlund till Riksmuseet där Gunnar
Ekström får i uppdrag att göra några kontrollerade experiment.

Försöken utförs på en grusplan och börjar med en silverslant placeras
under gruset någonstans inom en markerad kvadrat. Nordlunds slagruta
reagerar på flera ställen inom området, vilket han förklarar med att det
förutom slanten måste finnas en mängd skrot i marken.

Försöken fortsätter med att Nordlund skall söka efter vatten. Han går
över grusplanen och kan snart peka ut en vattenåder. Denna markeras
med ett streck i gruset. Nordlund får avlägsna sig en stund medan
Ekström drar upp ytterligare fyra streck. När Nordlund återkommer skall
han avgöra vilket streck som markerar vattenådern. Det streck han väljer
visar sig vara ett av de streck som Ekström dragit upp på måfå.

Nordlunds förklaring är nu att vattenådern löper snett och han
markerar fler punkter  på hur vattenådern löper över undersöknings-
området. Streckets ändpunkter markeras med i två stenar och en barkbit.
Nordlund får avlägsna sig igen. Strecket utplånas och några andra streck
dras en bit ifrån det tidigare.

Nordlund kallas tillbaka och går för tredje gången över samma
område. Han finner snart ådern igen, som går efter ett av de nya strecken.
När Nordlund får veta att alla strecken var nya säger han att: ”Den där
stenen måste ha blivit fel placerad. Det har aldrig slagit slint för mig
förut.”

Gunnar Ekström kommenterar föreställningarna om slagrutan med:

Det är egendomligt med sådana här vidskepelser. De tycks ha en viss
omloppstid. Alla vanföreställningar måste ha tid för att mogna och tid för
att fördunsta, och sedan kommer de igen. Jag har till och med tyckt mig
märka en viss ungefärlig tidslängd för dessa vågrörelser: 25 år. Det är en
trossak, som man aldrig kan göra helt slut på.(Dagens Nyheter 1935-06-
06).
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Nordiska museets undersökning 1949

Nordiska Museet sände 1949 ut Specialfrågelista 198: Slagrutan. Hur
informanterna valdes framgår inte av dokumentationen, men mycket talar
för att frågelistan sändes till vana meddelare. Ett av svaren börjar med
orden: ”Roligt med listor som jag utan vidare kan besvara” (41544). Ett
annat svar slutar med ett tack för honoraren för uppgifter om träarbetar-
minnen (41739). Siffrorna inom parentes är museets identifikations-
nummer av svaren. Dessa anges också i de kommande citaten.

178 meddelare lämnade svar till denna frågelista. Frågelistan återges i
sin helhet i bilaga 1. Svaren är handskrivna och omfattar allt från en till
tjugo sidor. Totalt omfattar materialet cirka ett tusen sidor. För att göra
detta hanterligt för denna korta genomgång har  tre regioner valts ut. Från
Norrbottens och Västerbottens län inkom sammanlagt tolv svar. Denna
region kallas i fortsättningen ”Nordlänen”. Från Uppland kom lika
många svar och från Skåne kom sjutton svar. Av dessa väljs
slumpmässigt tolv av svaren ut. Vid citat anges, förutom museets
identifikationsnummer, även från vilken region svaret kommer med
bokstäverna N, U respektive S.

I de fall att meddelarna har angett sin ålder är de omkring 60 år gamla.
Det som berättas om slagrutan är dels egna erfarenheter och dels
uppgifter från andra, mest äldre, sagesmän. Både män och kvinnor är
meddelare.

Slagrutan och dess användning för att söka efter vatten är känd av
samtliga meddelare. De flesta skriver att den har använts så länge de
känner till. Två meddelare i Skåne anger att slagrutan har brukats där
sedan 1700-talet. En meddelare i Nordlänen skriver att första gången man
använde en slagruta i Pajala var för 15 – 20 år sedan (N 41727).

Slagrutan i form av en Y-formad grenklyka är vanligast. Den skall och
vara ”färsk” och komma från ett lövträd. Det vanligaste träslaget är vide i
Nordlänen, rönn i Uppland och pil i Skåne.

I Nordlänen kallas slagrutan för klyva, i Uppland för klynna medan
Skåne inte har någon speciell beteckning.

Alla kan inte finna vatten med slagruta. Oftast är det en äldre man som
besitter förmågan, men det talas även om kvinnliga rutgängare. I
Nordlänen går dessa under beteckningen brunnssynare. I Uppland kallas
de brunnsgubbar medan de i Skåne saknar beteckning.

De flesta meddelarna uppger att slagrutan aldrig har använts för andra
ändamål än att söka efter vatten. Undantagen finns nära malmfälten vid
Boliden i Nordlänen och i trakten av Dannemora i Uppland. En med-
delare från Uppland berättar om hur en båtmotor, som tappats i sjön,
återfanns under vintern när man gick på isen med slagruta (U 42575).

En allmän uppfattning är att vattenådror förekommer i jorden i likhet
med blodådror i kroppen och att de förgrenar sig och korsar varandra.

Följande beskrivning får representera det vanligaste sättet att hantera
en slagruta:
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Överarmarna hålles efter sidorna. Underarmarna vågrät framåt med
handflatorna uppåt. Båda händernas fingrar omsluter nu var sin gren av
slagrutan med slagrutans yttersta ändar i tumgreppet. Genom lämplig
åtkramning av fingrarna kommer nu slagrutan att peka vågrätt utåt. Så
börjar sökandet. Med varje muskel på helspänn går brunnsvisaren sakta
framåt, och när han kommer i närheten av en vattenåder, så börjar
slagrutan sakta vrida sig nedåt och till sist peka rakt ned. Där har vi
vattenådern (N 42900).

Varianter på detta tema förekommer som t. ex. att slagrutan slår uppåt.
Exempel ges också på att slagrutemannen börjar med att slagrutan pekar
uppåt (U 42551), nedåt (U 41600) eller in mot kroppen (S 42121).
Vandringen över undersökningsområdet kan också ske baklänges (S
41559). Om en alldeles speciell gångart berättar en meddelare från
Nordlänen enligt vilken slagrutemannen skall gå med armbågarna
vilande mot knäna (N 42551). Samma uppgift kommer från Uppland där
slagrutemannen dessutom förflyttar sig i sidled och då främst i öst-västlig
riktning.

Från Skåne ges fyra belägg på att ett fickur med sin klockkedja
används som pendel. När denna hålls över en vattenåder börjar den att
svänga. En meddelare från Skåne beskriver en metod som inte har
påträffats någon annanstans i litteraturen:

Den slagruta som användes för att utvisa vattenådror i jorden var fyra
stickor. Di fästes ihop så di bilda en ruta, med kluvning i ändarna, så di
kunde stickas i varandra. De träslag som togs var fyra slag, en sticka av
vart slag, rönn, asp, hassel, den fjärde minns jag ej. Så lades rutan på den
plats som di tänkt sig de sökta var. Om den var rätt, börja rutan röra sig.
Gjorde den inte de flytta di den (S 41620).

Totalt uppvisar svaren från Skåne mest variationsrikedom beträffande
svar på alla frågor, medan svaren från Nordlänen är mest enhetliga.
Ytterligare ett exempel på en annorlunda slagrutemetod kommer från
Skåne:

Även en c:a 15 cm rak pinne har kommit till användning vid sökande
efter vatten. Detta tillgår så att när man råkar ett, som man tror,
förmånligt ställe lägger man sig så att man stödjer armbågen mot marken
och håller ena handens fingrar så att pinnen vilar lös på dessa. Är där så
en ådra skall pinnen visa tendens att vilja falla ned (S 41635).

Endast från Uppland kommer beskrivningar på hur man kan finna vatten
utan hjälpmedel. Följande citat får representera ett bland fyra exempel:

Där skulle grävas en annan brunn och där hade varit en gubbe som skulle
leta ut plats därtill. Han hade gått omkring med händerna rakt upp och
handflatorna emot varandra. På ett ställe hade han känt en stöt så att han
nära farit på huvudet. Där grävde man nya brunnen som gav så rikligt
med vatten (U 41649).
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På Nordiska museets fråga om några djur skulle kunna visa ut vatten-
ådror är det endast från Skåne som man säger sig ha hört berättas om att
hästar skulle ha dessa egenskaper:

Jag har hört att även i äldre tider avhölls en häst från vatten någon tid och
när den sedan leddes ut över marken och stannade och skrapade med
framfoten skulle finnas en åder (S 41641).

För att bestämma djupet till en vattenåder ger flera av svaren från
Nordlänen samstämmiga uppgifter, vilka får representeras av följande
citat:

Det var samma antal alnar från den punkt där han först kände att slag-
rutan markerade förekomst av vatten och till den punkt där slagrutan
gjorde utslag för ådern som från ytan och ned till vattnet (N 41642).

Meddelarna från Skåne lämnar inga metoder att bestämma djupet till
vattnet. Från Uppland kommer ett bidrag:

När han skall ta reda på djupet, tar han klykan med båda händerna,
vänder händerna uppåt, och då börjar klykan gå fram och tillbaka. Han
räknar då varven och så många meter är det till vattnet (U41606).

Flera meddelare skriver att det inte är bra om sovplatsen ligger över en
vattenåder. Från Skåne rapporteras att risken då är stor att man blir ansatt
av gikt (S 42121). I Nordlänen upplever man andra problem om en
vattenåder går under huset.

Johan Björkman sade att om ett hus stod på en kraftig vattenåder så
kunde huset bli ett slags högtalare och i de hus där folket hörde
oförklarliga ljud som de trodde var spöken sade Johan att det i
verkligheten var ljudet från vattenådern som förstärktes med hjälp av
huset. Att känsliga personer ej kunde sova i ett rum som hade en kraftig
vattenåder under huset sade Björkman var mycket vanligt (N 41642).

Djuren påverkas också av vattenådror. Om kornas bås står över en ådra
blir de oroliga. Även träden påverkas:

Göransson säger att här på tomten skall finnas tre vattenådror i bredd och
ej långt från huset står ett äppelträd och under detta korsas två
vattenådror. Därför växer trädet så dåligt (U 41835).

Nordiska museet frågar efter yttre kännetecken på förekomsten av vatten.
I Nordlänen sägs att där videbuskar växer, där finns också vatten. Detta
kan ha samband med att slagrutor av vide föredras i Nordlänen. Även där
åskan slår ned finns en vattenådra (N 42557).

Flera belägg ges från Uppland och Skåne att skator bygger sitt bo över
vattenådror. Förklaring till att denna uppfattning är spridd ges av följande
citat:
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Jag hade läst i en handbok, att lodrätt under varje skatbo skulle finnas en
korsåder eller en så kallad stjärnpunkt (S 41559).

Någon ”slagrutehandbok” har tyvärr inte kunnat återfinnas vid litteratur-
sökningen.

En gemensam åsikt är att ingen trolldom eller något övernaturligt är
inblandat. Det enda inslaget av mysticism är i en berättelse om gamla
tider:

Att en del regler vid handhavandet av klynnan inte voro utan mystik
hörde jag berättas, att klynnan inte fick skäras av, eller putsas med kniv.
Kom den bara i beröring med stål så slår den inte då man kommer i
närheten eller över det man söker (U 41534).

De krafter som verkar tros vara av helt naturlig art men att den bara
påverkar de som är överkänsliga. Det kan röra sig om elektriska krafter:

Så tror då jag att detta pekar på att det finns elektrisk kraft både i min far
och i riset för att vattnet är bejivet för att suga åt sig den elektriska
strömmen (N 45414).

Den vanligaste åsikten är att bara vissa personer ”har magnetismen i
kroppen”.

Det är inte alla som äger inneboende magnetisk kraft. De personer som
saknar magnetism var därför helt okänsliga för slagrutan, men jag har sett
exempel på personer som har hållit i slagrutan och inte kunnat få den att
slå över en vattenbrunn, men så snart en riktig slagruteman bara tog fatt
med sina händer om dennes handleder så gav slagrutan utslag med det
samma. Då övergick den magnetiska kraften till den som höll i slagrutan.

Fyra av de trettiosex meddelarna, vars bidrag har studerats, har en
skeptisk inställning till slagrutans förmåga. Alla fyra kommer från
Nordlänen. De konstaterar att man vanligtvis bygger sina hus först och
att brunnen sedan ses ut på ett lämpligt avstånd från ladugården.

Endast en meddelare tar direkt avstånd från tron på slagrutans kraft
och motiverar detta:

Att slagrutemännen tror sig äga förmågan att medels träklykan känna var
vattenådror går är då säkert. Så tror även största delen av folket. Jag, en
av de få otrogna, har försökt bevisa att om man håller träklykan på rätt
sätt, så behöver man bara ändra obetydligt på spänningen av fingrarna så
ger slagrutan utslag. Jag har även demonstrerat detta. Jag har förklarat
fenomenet så att när slagrutemannen går med träklykan så söker han sig
till den plats där brunnen helst borde vara. Ju närmare den platsen han
kommer ju större spänning blir det för honom. Omedvetet så ändrar han
muskelspänningen och träklykan ger utslag. Ingen vill lyssna på detta.
(N 42900).
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Slagrutan i slutet av 1900-talet

Efter Ekströms undersökning 1932, där han avfärdar slagrutans använd-
barhet, var det relativt tyst om slagrutan i pressen fram till slutet av 1970-
talet. I en artikel i Dagens Nyheter skriver Ove Stephansson, professor i
bergmekanik, under rubriken ”Renässans för slagrutan”:

Amerikanska slagrutesällskapet har i dag nära 2000 medlemmar, och de
blir bara fler. Man letar efter vatten, söker gömda ting och försöker även
finna olja med hjälp av slagrutan. Det är troligt att slagrutan kommer att
uppleva en motsvarande renässans i Sverige som den gjort i USA
(Dagens Nyheter 1979-10-28).

Stephansson refererar till ett experiment utfört av fysikern Y. Rocard i
Paris 1968. I experimentet fick försökspersoner gå med slagruta genom
en metallram av ungefär samma slag som säkerhetskontrollerna vid
flygplatser. En svag ström genom ramen alstrar ett magnetfält, och
Rocard fann att när magnetfältet ändrades uppstod en tydlig muskel-
sammandragning som fick slagrutan att slå. Dessa reaktioner skall enligt
Rocard bero på kärnmagnetisk resonans hos vissa molekyler i kroppen.

Stephansson beskriver också hur A. Apostol, en rumänsk gästforskare,
med sin slagruta lokaliserar förkastningar, dvs bristningar i berggrunden.

Hypoteser om slagrutan

Leif Engh disputerade 1981 i naturgeografi på en avhandling om
Lummelundagrottan och tillhörande karstområde (Engh 1980). I en
sammanställning av metoder för detektering av underjordiska hålrum
nämner han också den biofysiska metoden eller BPM:

Den troligen mest utnyttjade metoden världen över, när det gäller att
spåra underjordiska vattenförande hålrum är BPM (biophysical method).
BPM är ett nytt namn på en uråldrig metod. Den nya beteckningen
lanserades i Sovjetunionen i början av 1970-talet för att slippa ifrån de
associationer med mysticismen som de rådande beteckningarna gav
upphov till (Engh 1980:129).

Engh refererar till Ove Stephanssons uppfattning att kroppen reagerar för
svaga magnetiska fält. Han hänvisar också till en forskningsrapport i
Nature som rör djurens orienteringsförmåga, främst flyttfåglar och
brevduvor. Där tror man sig ha funnit biologiska magnetreceptorer i form
av magnetit i anslutning till vissa muskler.

Enghs avhandling väckte en viss uppmärksamhet i massmedia, vilket
gjorde att han kom i kontakt med personer som ansåg sig ha förmågan att
gå med slagruta. Av dessa inbjöds trettio personer att delta i en
undersökning. Resultatet har publicerats i Naturgeografiska institutionens
i Lund interna skriftserie (Engh 1983).
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I rapportens diskussion om slagrutemetoden kommenteras Gunnar
Ekströms rapport från 1932. Engh citerar Ekströms sammanfattning (se
denna uppsats sid 11) med orden:

Ekström kom med ovanstående rapport, och några efterföljande artiklar,
att framstå som den forskare som avfärdarde slagrutan i Sverige. Att han i
själva verket erkände slagrutereaktionerna, och blott förkastade en möjlig
orsak till dessa, var det få som noterade (Engh 1983:11).

Engh listar fyra hypoteser om hur slagrutan fungerar:

1) Fysisk. Människokroppen är känslig för ännu mindre förändringar i
omgivande magnetfält än vad som hittills påvisats.

2) Fysisk. Kroppen reagerar på hittills okända vågfunktioner.
3) Psykologisk. Självsuggestion, omedvetna signaler från musklerna.
4) Parapsykologisk. Utomsinnlig förnimmelse (ESO) (Engh 1983:15).

I diskussion om hypoteserna avfärdar Engh den psykologiska med att
magnetiska försök motbevisar att alla utslag skulle bero på själv-
suggestion. Hypotesen om hittills okända vågfunktioner finner Engh
intressant och hänvisar till en amerikansk teori om kvantmekanisk
reaktion mellan levande celler och kroppen.

Ett typiskt experiment kunde gå till så att ett 50 meter långt band lades
ut över en känd vattenkanal; rinnande vatten i en grotta. På var femte
meter fick rutgängarna ange om de kände vatten eller inte. Med hjälp av
statistiska metoder tolkar Engh resultaten att en större grupp rutgängare
med viss säkerhet kan påvisa underjordiska kanaler och att huvuddelen
av ”träffarna” svarar en mindre del av gruppen för (Engh 1983:46).

Slaget om slagrutan

Leif Enghs rapport möttes inte av några större reaktioner i pressen. Desto
större uppmärksamhet fick de slagrutekurser som Nils-Axel Mörner gav
med början 1995. Mörner är docent vid enheten för paleogeofysik och
dynamisk geologi vid Stockholms universitet och tillika chef för enheten.

I maj 1995 gavs den första kursen som var i Sommaruniversitetets
regi. Kursen var inte granskad på förhand, då sommarkurser inte utsätts
för samma kontroll som övriga universitetskurser. Vid denna kurs deltog
Anna Lena Wik-Thorsell, journalist vid Svenska Dagbladet. I en
helsidesartikel refererar Wik-Thorsell kursen (Svenska dagbladet 1995-
05-29).

Detta ledde till kritik från många håll, bland annat av Rolf Manne,
professor i kvantkemi vid universitetet i Bergen. Manne hade 1986
uppmärksammat att Norges Røde Kors förespråkade att slagrutan skulle
användas vid första insatser för att finna lavinoffer begravda i snö.
Manne skrev ett flertal kritiska artiklar där han ifrågasatte lämpligheten
att använda en metod som inte i kontrollerade försök gett bättre resultat
än slumpen. Norges Røde Kors upphörde sedan med sina
rekommendationer att använda slagrutan.
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Universitetsledning i Stockholm reagerade också och ombad Mörner
att omedelbart upphöra med slagrutekurserna. Mörner gav dock fler
kurser men nu i privat regi. Wik-Thorsell återkommer med en ny
helsidesartikel i Svenska Dagbladet den 16 januari 1996. Artikeln går,
liksom den tidigare artikeln, i positiv anda gentemot slagrutefenomenet.

Svenska Dagbladet rapporterar i februari samma år att en vetenskaplig
strid brutit ut vid Stockholms universitet:

Skarp kritik riktas mot att docent Nils-Axel Mörner ordnar extra kurser
mot betalning där han lär ut hur man hittar vatten med hjälp av slagrutor.
Något som svärtar ned universitetets goda anseende både i Sverige och
utomlands, menar ledningen som upprepade gånger påpekat detta för
Nils-Axel Mörner.
 . . .
Men Mörner värjer sig och menar att kritikerna reagerar primitivt och
egentligen inte känner till vad hans kurser innehåller. – Det är korkat av
dem att uttala sig om saker de inte vet något om. Mina kurser är inte
någon lovsång till slagrutan, utan jag försöker att kritiskt granska det som
talar för och emot (Svenska dagbladet 1996-02-01).

I Svenska Dagbladets ”Brev till redaktören” uppstår en debatt kring Nils-
Axel Mörners slagrutekurser. Det ligger utanför avsikten med denna
uppsats att närmare redovisa debatten. I stället lämnas i litteraturlistan en
kronologisk förteckning över några artiklar och debattinlägg som berör
Mörners kurser.

Efter flera uppmaningar presenterar Mörner en dokumentation om
slagrutan vid ett endagssymposium den 12 oktober 1996 (Mörner 1996).
Enligt Mörner är slagrutans utseende och material av ringa betydelse. Det
är i stället kroppen som fungerar som antenn eller mottagare.

Ett enkelt sätt att visa att det är kroppen som fungerar som en slags
antenn och att pinnarna bara fungerar som visare, är att vrida bort
kroppen och slagrutan från linjen och bara sticka in en fot över linjen –
ändå gör slagruta och vinkelpinnar utslag (Mörner 1996:10).

Mörner har flera teorier om vad som orsakar slagruteutslagen. När det
gäller vatten och elkablar handlar det om magnetiska fält. Magnetiska
bergarter och metaller med god ledningsförmåga som koppar, silver och
guld kan han också finna med slagruta.

Mer förvånande är kanske att två metallkroppar på icke alltför stort
avstånd har en linje mellan sig. Det är också därför det är enklare att hitta
ett föremål med slagruta om man har samma ämne i handen. Det är här
som skattletarinstrumentet kommer in. . . . Linné hittade sina pengar 1749
(Mörner 1996:18).

Mörner påstår att han direkt kan finna ett mynt slumpmässigt placerat på
en fotbollsplan med hjälp av slagrutan, om han får hålla ett annat mynt i
handen samtidigt. Mörner anser att denna metod är så effektiv att man
skulle kunna utrusta tullpoliser med slagrutor. Genom att låta tullpolisen
ha en bit narkotika i handen skulle de alltså kunna finna narkotika-
smugglare med slagruta (Cantwell 2000b:73).
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På 1930-talet lanserade den tyske läkaren Ernst Hartmann teorin att
jorden täcks av ett rutnät av strålningslinjer. Dessa går i nord-sydlig och
öst-västlig riktning med ett avstånd av några meter. På 1950-talet
kartlade den schweiziske läkaren Manfred Curry ett liknande strålnings-
nät men i riktningarna nordost-sydväst respektive nordväst-sydost. Curry
försökte också påvisa samband mellan ohälsa och lång vistelse i nätets
korspunkter.

Mörners teori är att denna jordstrålning orsakas av spänningar i
marken, alltså av direkt geologiska orsaker. Dessa linjer kan fås att ändra
läge om man slår på en sten som ligger på linjen. Han finner också att
linjernas bredd varierar under dygnet på grund av månens dragningskraft
på samma sätt som tidvattnet. Mörner konstaterar vidare att myrstackar
ofta ligger på dubbelkryss, dvs där Curry-kryss och Hartmann-kryss
sammanfaller.

I det invecklade nät av strålningsfält från vattenådror, Currylinjer,
Hartmanlinjer, aura från fornlämningar med mera borde slagrutan
konstant ge utslag. Även mot detta argument har Mörner en förklaring,
nämligen att de olika strålningsfälten har olika frekvens. Så skall till
exempel vattenådror ha frekvensen 440 Hz, vilket är detsamma som
ettstrukna a, även kallad normaltonen.

1997 besöktes Sverige av den amerikanske illusionisten James Randi.
Han har specialiserat sig på att försöka avslöja personer som påstår sig
kunna utföra ”övernaturliga” bedrifter och till sådana räknar han även
slagrutan. Nils-Axel Mörner hade vid sina föredrag demonstrerat att
slagrutan gav olika utslag för ett batteris pluspol respektive minuspol.
Randi utmanade Mörner att demonstrera sina färdigheter med slagruta
och batteri i ett kontrollerbart experiment.

Försöket skulle utföras med hjälp av svenska vetenskapsmän och på
ett sådant sätt att Mörner inte kunde se åt vilket håll batteriet var vänt.
Om Mörner klarade att i 34 av 40 försök avgöra vilken batteripol som var
vänd uppåt, skulle han få en summa av nära en miljon dollar. Denna
utmaning väckte en del uppmärksamhet i den svenska pressen (Svenska
Dagbladet 1997-01-22).

Mörner kommenterade det hela med att han skulle kunna tänka sig att
ställa upp om inte ett öre är med i spelet:

Ingen ska få diktera mina villkor. Jag går ut med mina experiment när jag
själv är färdig och nöjd. Så ska en vetenskapsman arbeta (Ny Teknik nr 5
1997).

Mörner menar även att Randi är en skojare och att han inte har förtroende
för honom som person. Randi är överens med Mörner om att det finns en
skojare här, men har en annan åsikt om vem det är.

Föreningen Vetenskap och folkbildning utsåg Nils-Axel Mörner till
”Årets förvillare” med motiveringen: ”Han har anordnat universitets-
kurser om slagrutor där studenterna pådyvlas sedan länge motbevisade
myter i stället för att få stifta bekantskap med den moderna vetenskapliga
kunskapen på området. Han har därigenom sett till att man inte ens vid
universitetet går fri från grova förfalskningar av vetenskaplig metodik.”
(Forskning och framsteg nr 2 1996).



20

Vatten 2000

Detta kapitel bygger på en intervju med statsgeolog Carl Fredrik Müllern
vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala.

Grundvatten

Av det regnvatten, som dominerar svenska somrar, rinner en del direkt ut
i dagvattenledningar eller bäckar och en del avdunstar tillbaka till
atmosfären. Av det vatten, som sjunker ner i jorden, tar växtligheten upp
en del och återstoden bildar vårt grundvatten. Grundvattnet fyller bergs-
sprickor och mellanrummen mellan jordpartiklarna. Vid markytan kan
jorden vara torr medan vid en viss nivå, grundvattennivån, jorden är helt
mättad med vatten. I grovt grus kan upp till tjugofem procent av volymen
utgöras av vatten.

På sin väg genom marken löser vattnet ut mineraler ur jordpartiklarna
och ger grundvattnet halter av järn, mangan, kalcium, magnesium etc.
Vattnet blir därigenom ledande för elektrisk ström. Det mesta av
sötvattnet på jorden förekommer som grundvatten. Sötvattnet i floder och
sjöar utgör bara en procent av allt sötvatten.

Grundvattnet är i ständig rörelse mot vattendragen och mot haven.
Vattnets hastighet beror på jordpartiklarnas storlek och är i storleks-
ordning en centimeter till en meter per dygn. I bäckar och åar är vatten-
hastigheten omkring en meter per sekund.

Grundvattennivån varierar både lokalt och tidsmässigt men är i
Sverige cirka tre meter under markytan. Om man gräver en brunn i ett
lerlager, som innehåller små partiklar, kommer brunnen långsamt att
fyllas med vatten. I jordlager med stora partiklar, som grus och sand,
fylls brunnen snabbt till grundvattennivån. I gamla tider trodde man då
att man träffat på en vattenåder. Underjordiska vattendrag i form av
”ådror” förekommer bara i grottbildningar.

Sökmetoder

Vattnet i en grävd brunn räcker vanligen för ett hushåll, men för större
vattenuttag krävs vattentäkter i sand eller grus. Kommunal vattenförsörj-
ning sker ofta från rullstensåsar.

Bergborrade brunnar är numera det vanliga, även för enstaka hushåll
på landet. Vid borrningen hoppas man att träffa på vattenförande bergs-
sprickor. En van geolog kan av detaljer i landskapet och ur jordprover
avgöra möjligheten att lyckas med en grävd brunn. För att lokalisera
vattenförande bergssprickor måste man ta till någon mätmetod.

Flera metoder bygger på kända fysikaliska egenskaper hos elektro-
magnetisk strålning. När t. ex. en radiovåg träffar en bilradioantenn,
uppstår svaga elektriska strömmar i antennen. Dessa strömmar ger i sin
tur upphov till nya elektromagnetiska fält. Mottagarantennen fungerar
alltså också som en (mycket svag) sändare.
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VLF

VLF-tekniken utnyttjar radiosignaler med mycket låg frekvens (15 kHz,
Very Low Frequency). Sådana radiovågor kan tränga djupt ned i marken
eller vattnet och används även för kommunikation med ubåtar. När
signalerna träffar t. ex. större vattenförande sprickor, uppstår sekundära
radiovågor som kan detekteras med mätningar från marken men även
med mätningar från flygplan. Långa elektriska ledningar och minerali-
seringar i berggrunden ger samma fenomen som (det elektriskt ledande)
vattnet.

Denna metod används av brunnsborrare men även vid planering av
anläggningar för avfallshantering för att undvika föroreningar av
grundvattnet.

Georadar

Georadar arbetar också med elektromagnetiska vågor men med betydligt
högre frekvens (25 MHz – 2 GHz). När dessa signaler träffar ett skikt
med andra elektriska egenskaper reflekteras en del av signalen. Signalen
sänds i form av korta pulser och genom att mäta signalens gångtid och
graden av reflektion, kan man få en uppfattning om djup och egenskaper
hos det reflekterande materialet.

Georadarn fungerar bäst på torr mark. Där kan man mäta reflektioner
från upp till femtio meters djup. På ren lerjord kan man få reflektioner
från högst fyra meters djup.

Med georadar kan man mäta grundvattennivån men även lokalisera
t. ex. rör och håligheter i jorden.

Siesmiska metoder

Siesmiska metoder utnyttjar tryckvågor i marken på samma sätt som
ljudvågor i luft. Med en sprängladdning skapas en tryckvåg i marken. En
del av tryckvågen reflekteras i skiktgränser medan en del av vågen ändrar
riktning (brytning, refraktion) på samma sätt som ljusstrålar både
reflekteras och bryts i en vattenyta. Registrering sker med flera mätgivare
placerade på olika avstånd från detonationspunkten. Ur mätdata får man
information om jordskikten.

Metoden kan användas för bestämning av förekomsten av grund-
vatten, bestämningar av jordart och jorddjup, sprickor i berg med mera.

Gammastrålning

Gammastrålning är, liksom radiovågor och synligt ljus, också en elektro-
magnetisk strålning. Gammastrålning uppträder vid radioaktivt sönderfall
och förekommer naturligt från jorden. Vatten absorberar en del av
strålningen. Denna egenskap skall utnyttjas i den nyligen uppsända Mars-
sonden som genom mätning av gammastrålning från planetens yta skall
avgöra om det finns vatten under ytan på Mars.
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Tro

Naturvetenskap är ”bevis utan visshet”
och tro är  ”visshet utan bevis” (Okänd källa).

Ingemar Hedenius (1908 – 1982), professor i praktisk filosofi i Uppsala,
var livlig debattör i livsåskådningsfrågor och vetenskapsfilosofi. I
essäsamlingen Tro och vetande (Hedenius 1950) diskuterar Hedenius i
huvudsak den religiösa tron när han säger att tron till väsentlig del
innehåller ett försanthållande av vissa föreställningar och antaganden,
som vetenskapen inte kan verifiera (Hedenius 1950:65).

I bland kan det vara lätt att skilja falsk vetenskap (psuedovetenskap)
från den äkta varan. När någon i dag försöker bevisa att jorden är platt är
det ett uppenbart exempel på psuedovetenskap. I andra fall saknas de
fullständiga bevisen. Det är inte bevisat att UFO existerar eller att
slagrutan fungerar. Det är heller inte till fullo bevisat att UFO inte
existerar eller att slagrutan inte fungerar. Några håller den ena före-
ställningen för sant medan andra har motsatt uppfattning. Det är alltså en
fråga om tro.

Eftersom nästan all vår tro vilar på vad vi hört av andra och endast en
mycket liten del på vad vi själva undersökt – och denna lilla del av
originell kunskap mestadels är mindre intressant, om den inte är ytterst
problematisk och oviss – så gäller det att finna de rätta auktoriteterna
(Hedenius 1950:25).

Bara för att en person har akademisk titel eller anställning behöver han
inte vara den rätta auktoriteten. En kärnfysiker kan lätt bli betraktad som
expert då han talar om strålningens biologiska risker trots att hans
fackutbildning inte garanterar att han har tillräckliga kunskaper om
biologi.

Sven Ove Hansson, docent i teoretisk filosofi och verksam vid KTH
föreslår sju kännetecken för psuedovetenskap (Hansson 1995:36 ff). Det
första kännetecknet är att vissa personer tillmäts så stor förmåga att
avgöra vad som är sant och falskt, att andra bara har att rätta sig efter
deras bedömningar. Starka inslag av sådan auktoritetstro finns i många
sekter t ex scientologin. I texter om slagrutan hänvisar de troende ofta till
att någon filosofie doktor har bekräftat slagrutans funktion. I många av
de exempel som redovisats tidigare i denna uppsats är det dessutom
geovetare vilka refereras till.

Det andra kännetecknet är att man förlitar sig på experiment som
utförts någon enstaka gång, men som inte går att upprepa med samma
resultat. Det vanligaste argumentet för att slagrutan fungerar är man
oftast finner vatten på den plats som rutgängaren pekat ut, även om man
måste borra mycket djupt. I mer kontrollerade experiment, där vatten-
flödet kopplas till eller från, avvisas felutslagen med att försöksledaren
med sina negativa vibrationer har påverkat resultatet.
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Nästa kännetecken är att man inte försöker pröva teorin mot
verkligheten, trots att detta vore möjligt. Det flesta har hört berättas om
att man kan finna vatten med slagruta. Några har provat att gå med en
slagruta och finner att den reagerar, men få har försökt utröna orsaken till
reaktionen.

Ytterligare kännetecken är att man begär att teorin skall prövas på
sådana villkor att den bara kan bekräftas, aldrig motsägas, av
prövningens resultat, vilket det än blir. Finner man vatten där slagrute-
mannen har sagt att det skall finnas, så tas detta som ett bevis för
metodens effektivitet. Detta brukar gälla hur långt man än tvingas borra
innan man påträffar vatten. Finner man inget vatten, heter det att man
inte borrat tillräckligt djupt, oavsett hur djupt man redan har borrat.

De återstående kännetecknen på psuedovetenskap som Hansson listar
är: Man använder handplockade exempel, när ett slumpmässigt urval
vore möjligt. Man hävdar att teorin är helt riktig, trots att det finns
iakttagelser eller experiment som den inte stämmer med. Man överger
hållbara förklaringar utan att sätta något i stället, så att den nya teorin
lämnar mycket mer oförklarat än den gamla. Dessa punkter handlar om
vad som gör att en undersökning inte kan hänföras till godtagbar
vetenskaplig forskning vilket är ämnet för nästa kapitel.

Sanning

Den intellektuella moralens maxim är enligt Ingemar Hedenius ”att inte
tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att hålla för sant”
(Hedenius 1950:35). Den avgörande frågan är då vad som betraktas som
förnuftiga skäl. Hedenius skriver:

Med förnuftet kan vi förstå den verksamhet som tar sig uttryck, när någon
tror på eller rättar sitt handlande efter sanningar, som faller under
vetenskapen, eller förknippar sådana sanningar med varandra på ett
logiskt sätt eller avvisar sådana tankar eller påståenden, som strider mot
vetenskapliga sanningar, eller försöker upptäcka nya sanningar, som kan
inordnas i vetenskapen (Hedenius 1950:83).

Man bör, säger Hedenius, hålla sig till vetenskapens nuvarande stånd-
punkt, så länge den varar.

I underhållningsmedia, som veckotidningar, populärpress och TV,
återkommer inslag av vetenskapligt tvivelaktig karaktär. Psudeo-
vetenskapliga påståenden är ofta säljande nyheter och får därför lätt
utrymme. Kritik av psudeovetenskap har ofta svårare för att göra sig
hörd.

Om en tidning eller ett TV-program ger en osaklig redovisning i en
politisk fråga, finns det i regel flera intressegrupper som protesterar. Om
vetenskapliga frågor redovisas på ett osakligt sätt, finns det däremot i
regel ingen självklar motpol. Läget blir annorlunda när en forskare aktivt
stöder en psuedovetenskaplig riktning, ofta med stor genomslagskraft.
Forskaren bryter då mot regeln att all forskning skall vila på vetenskaplig
grund.
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I projektet ”Högskolan vid vetenskapens gränsmarker” studeras hur
den vetenskapliga kvaliteten skall säkras i högskolan. Projektets resultat
redovisas i boken Högskolans lågvattenmärken (Hansson & Sandin
2000). Där studeras ett antal fall där kvalitetskontrollen har falerat.

Forskning är – eller måste vara – en kreativ process. Det behövs ständigt
nya idéer. Men det räcker självfallet inte. Man måste också utsätta de nya
idéerna för en kritisk granskning. Denna kritiska granskning kan ibland
vara rent teoretisk, men ofta tar den formen av experiment eller andra
observationer där man prövar idéernas hållbarhet. (Hansson & Sandin
2000:9).

Tre av boken kapitel behandlar slagrutan. Bland annat diskuteras turerna
kring Nils-Axel Mörners slagrutekurser och Leif Enghs undersökningar.
Skarp kritik riktas mot ovetenskapliga metoder.

Det avgörande, det som gör att man måste kalla den slagruteverksamhet
som pågår vid Enheten för paleogeofysik och geodynamik för
ovetenskaplig, rent av spekulativ, är att ingenting har gjorts för att
eliminera ens de mest grundläggande felkällorna i de undersökningar som
företagits. I stället för att använda sig av den kunskap som finns om hur
man undviker felkällor när man undersöker människors beteende, har
man konstruerat extravaganta och sinsemellan motsägande teorier om
slagrutefenomenet. Dessa teorier är dessutom oförenliga med de resultat
som uppnåtts vid undersökningar där man har bemödat sig att undvika de
mest uppenbara fallgroparna (Cantwell 2000b:85).

Man påpekar också att tester som utförs under mer kontrollerade former
inte ger bättre resultat än slumpen, när det gäller att hitta vatten eller
diverse andra ämnen som det påstås att det går att hitta med slagrutan.

Vatten fördelar sig inte slumpmässigt under marken. Terräng,
växtlighet, förekomst av närbelägna sjöar är några exempel som inverkar
på förekomsten av vatten. En tränad iakttagare har alltså ofta bättre
chans än slumpen att finna vatten i naturen.

En geolog kan med en bra karta ofta peka ut områden där sannolikheten
att finna vatten är god. Vidare så finns det på plats många bra indikatorer
på förekomsten av vatten: förekomst och utseende av växtlighet,
jordfuktighet, förändringar i jordens art och färg och lufttemperatur-
förändringar är bara några få saker som fungerar som indikatorer på
vatten. Ofta krävs det ett tränat öga för att upptäcka dem (Cantwell
2000a:61).
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Sägen

De flesta av oss har på något sätt kommit i kontakt med slagrute-
fenomenet. För många består kontakten i att man har hört berättas om
någon slagruteman eller enbart påståenden om att slagrutan är ett
fungerande redskap för att söka efter vatten. Några har själva provat på
att hålla i en slagrutekvist och märkt att den lätt vill vrida sig. En del är
övertygade om att slagrutan fungerar, andra är mer eller mindre skeptiska
och några förnekar helt slagrutans funktion.

Följande figur visar hur tro, berättelser och riter griper in i varandra.
(Denna framställning bygger på anteckningar från föreläsningar av Per
Peterson i etnologi A3: Folklore och folksed.)

Mycket av vår tro och våra föreställningar delar vi med andra. Det kan
gälla allt från små grupper till lokala grupper, etniska, religiösa och
nationella grupper. En del av föreställningarna ger upphov till handlings-
mönster som kan rubriceras som seder. Exempel på årstidsseder ges av
Albert Eskeröd i boken Årets fester (Eskeröd 1965).

Fram till 1960-talet studerade etnologin seder medan 1970-talets
etnologi studerade riter. Årsseder kan också benämnas kalendariska
riter. Begreppen livsseder och övergångsriter är också närbesläktade. En
tredje grupp av riter utgör krisriter. Dessa tre ritkategorier diskuterar
Lauri Honko som också ställer upp definitionskriterier (Honko 1976).

Vanor har i mindre grad varit av intresse för den etnologiska
forskningen. Ett bidrag är Svenska vanor och ovanor (Frykman &
Löfgren 1991), en festskrift till Nils-Arvid Bringéus, vilken innehåller
bidrag av flera etnologer.

Med dikt avses något vi hör eller själva framför. Dikt kan delas upp i
olika genrer som sagor, memorat, sägner, ordspråk etc. En genre består i
sin tur av olika kategorier som undersagor, skämtsagor, novellsagor.
Varje enskild saga, t. ex. Askungen, utgör en typ, och delar i en typ kallas
motiv, ex. styvmodern i Askungesagan.



26

Genreanalys

Redan bröderna Grimm gjorde en uppdelning av prosafolkdiktningen i
genrer nämligen saga, sägen och myt. På 1930-talet försökte Carl
Wilhelm von Sydow att skapa ett heltäckande system och lanserade nya
termer som memorat och fikt. Målet var att skapa ett system som i
princip skulle göra det möjligt att känna igen vilket traditionsmaterial
som helst, sätta etikett på det och sortera in det i ett arkiv.

Problemet med ett sådant system är att det aldrig blir färdigt då nya
genrer hela tiden skapas. Samtidigt kan en viss berättelse övergå från att
ha varit ett primärmemorat, som grundar sig på något självupplevt, till att
bli något återberättat, sekundärmemorat, till att bli en sägen. Memoratet
har på så sätt sägnifierats. En sägen kan i sin tur omskapas till en saga
eller till en skämthistoria, eller den kan reduceras till ett rykte.

Invändningar har också getts mot att genrerna bygger gränser.
Berättelser om t. ex. vattenväsen kan inte placeras i en bestämd kategori
då de förekommer i alla genrer.

Ett ofta anfört exempel, där genreanalysen är ett hjälpmedel vid
källkritik, är berättelsen om den svenska ”brunnsgubben”, som okritiskt
skulle kunna tas som föreställning om vattenväsen, medan det i själva
verket är frågan om en pedagogisk fikt.

Med genreanalys följer, enligt Alan Dundes, strukturanalys. Dundes
gör en differentiering av genrerna på grundval av berättelsens
uppbyggnad (Dundes 1997).

Intresset för den genreanalys, som nämnts ovan, minskade när man
övergick från ett textstudium till ett studium av folkloren som
performans. Detta har i sin tur lett till ett behov av en ny genreteori.
Bland de första att diskutera en performansorienterad genreteori var
Roger Abrahams som speciellt studerade den situationella kontexten. Se
t. ex. (Abrahams 1979).

Genreanalysen har, i modernare tappning, sina företrädare i bland
andra Lauri Honko (Honko 1975) och Bengt af Klintberg (Klintberg
1981). af Klintberg har genom böcker som Råttan i Pizzan och Den
stulna njuren kommit att förknippas med vandringssägen även om redan
von Sydow använde detta begrepp (von Sydow 1978:94).

I det följande studeras närmare begreppet sägen för att se om
berättelserna om slagrutan kan föras till denna genre.

Sägenkategorier

I inledningen till en sagosamling skriver Jacob Grimm att skillnaden
mellan saga och sägen är att sagan är mer poetisk, medan sägnen är mer
historisk. von Sydow använder kriterierna form, innehåll och funktion i
sin genreindelning. I form skiljer sig sagor från sägner genom att sagor är
långa och flerepisodiska medan sägner är korta och oftast enepisodiska.
Sagor har ett fantasifullt och icke trovärdigt innehåll medan sägner är
mer realistiska till innehållet. Sägner är också en genre som till skillnad
från sagorna inte har försvunnit från den muntliga traditionen.
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Det berättelsestoff, som lever i traditionen, har man delat upp efter den
olika användning och tilltro det har fått hos folket. Så räknar man till
sagans område den mera medvetna diktning, som berättas främst i
underhållande syfte utan tanke på om dess innehåll är sant eller ej. Till
sägnen räknar man däremot sådana berättelser, som tagits på allvar såsom
nyttig eller intressant kunskap. Dessutom skiljer sig sägen från saga
genom att den är ortsbunden, så att en bestämd plats i berättarens
grannskap utpekas såsom den, där händelsen ägt rum. Sägnen handlar
också ofta om verkliga namngivna personer, vilket sagan ej gör. (von
Sydow 1978:92)

von Sydow delar in sägnerna utifrån deras uppkomst och livsbetingelser i
fem grupper: minnessägner, ättesagor, upphovssägner, vittnessägner och
hjältesagor.

Minnessägner har tydlig verklighetsbakgrund och byggs på minnet av
bestämda händelser och personer. Berättelser om en händelse kan på kort
tid övergå till sägen genom att mindre intressanta drag rensas bort och
det som har särskilt intresse poängteras, ofta med överdrift. Avgörande
för om en berättelse kan kallas sägen, är om den övergått till att bli en,
även av andra, bevarad tradition.

Ättsagor är längre och fylligare berättelser, som även de grundats på
minnen av verkliga händelser. Klassiska exempel på sådan tradition är de
isländska ättsagorna. De sägner, som uppstår om personer med uppseen-
deväckande egenskaper som styrka eller trolldomskonst, karaktäriserar
von Sydow ej som ättsagor med motiveringen att de enbart består av
sinsemellan fria sägner eller anekdoter som har det enda gemensamma att
de berättas om en och samma person.

Upphovssägner diktas för att förklara upphovet till något som väcker
undran och vars verkliga upphov man inte känner till. Det kan gälla
naturbildningar, jättekast, ortnamn, sedvänjor m. m. Den som diktar en
sådan sägen, kan själv tro att den är sann som en logisk följd av
slutsatser. En stor mängd myter är inte annat än upphovssägner. Om man
skall kalla det myt beror på om personerna i berättelsen är gudaväsen
eller om handlingen är förlagd till urtiden.

Vittnessägner är ett uttryck för folktro. Vittnessägnen saknar ofta
bestämd lokalisering och namngivna personer. Det är händelsen själv
som är den intressanta. Till vittnessägner hör berättelser om möten med
tomten, skogsrået, näcken, spöken m. m.

En vittnessägens livslängd torde på det hela taget kunna sägas hänga
samman med den tro eller andra omständigheter, som ligger till grund för
den. Har tron slocknat, kan sägnen knappast längre leva kvar som sägen.
Å andra sidan kan vittnessägnen genom sin klarhet och åskådlighet i hög
grad bidraga till att hålla vid liv föreställningar, som utan dess hjälp länge
sedan skulle ha trängts undan, då den ju diktats som vittne om dess
sanning (von Sydow 1978:105).

Hjältesagor hör nära samman med sägnen då den gör anspråk på att bli
trodd av åhörarna.  Den skiljer sig också från sagorna genom att ha en
starkt emotionell karaktär. Exempel på denna kategori är fänrik Ståls
berättelser för Runeberg.
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Denna uppdelning av sägner i kategorier är, säger von Sydow, inte
avsedd för ett katalogiseringssystem men är användbar vid studium av
sägnernas uppkomst och livsbetingelser. Berättelserna om slagrutan
liknar inte någon av von Sydows exempel men hör hemma under
kategorin vittnessägner. Till samma grupp bör kunna räknas berättelser
om UFO och fjärrskådare.

1938 utbröt i det närmaste panik i USA när Orson Wells dramati-
serade H. G. Wells Världarnas krig i radio. Programmet började, utan att
det annonserades som radioteater, med meddelandet att jorden anfallits
från främmande planeter. På 1970-talet publicerade Erich von Däniken
flera böcker där han försökte ge bevis på att jorden har haft besök av
rymdvarelser. I dag är berättelser om UFO och rymdäventyr en stor
underhållningsgenre, speciellt inom film och video.

Under första halvan av 1900-talet var många övertygade om att vissa
personer hade fjärrskådande förmåga. Vid förlisningen av ubåten Ulven
1943 anlitades den riksbekante fjärrskådaren Gustav Karlsson från
Ankarsund i Västerbotten för att peka ut förlisningsplatsen. För ett tiotal
år sedan var sierskan Saida ett stående inslag i kaféprogrammet från
Luleå. Även om tron på fjärrskådare har minskat, lever den kvar i större
utsträckning än tron på UFO.

Sägnerna om slagrutan har på 1990-talet i hög grad revitaliserats. Tron
på slagrutans funktion har alltid levt kvar genom att vittnessägen hela
tiden nyskapas. Alla som provar att gå med slagruta, och håller den på
rätt sätt, erfar efter en stund att den vill vrida sig. Om slagrutan då
reagerar för vatten eller av annan anledning är av underordnad betydelse.

von Sydow strävade efter att finna internationellt gångbara termer och
lanserade memorat (minnessägen) som motsats till fabulat (vittnessägen).
Om memorat säger von Sydow att det grundar sig på något självupplevt
och kan genom att berättas och återberättas övergå till att bli en
minnessägen. I senare föreläsningar har von Sydow talat om primär-
memorat, den första återgivningen, och sekundärmemorat, återberättade,
som efter några led kan bli minnessägner eller memorat! På detta sätt har
memorat kommit att få en dubbel betydelse dels som en term för något
självupplevt som återberättas och dels som en översättning av termen
minnessägen (Rooth 1979:1).

Enligt denna terminologi skulle berättelser om slagrutan kunna vara
antingen memorat eller fabulat.

von Sydows term memorat har kommit att uppfattas olika av olika
forskare. Så anger t. ex. Bengt af Klintberg att memorat är en berättelse
om en supranormal upplevelse som berättaren själv eller en bekant till
honom har varit med om (af Klintberg 1998:15). Enligt af Klintberg kan
det också ibland vara svårt att skilja mellan ett memorat och en sägen.

De /memoraten/ berättas sällan utanför det lokala område, inom vilket
den person som hade den supranormala upplevelsen varit känd, och de
bevaras sällan längre i traditionen än ett par generationer. När man från
vitt skilda platser finner memorat med närapå identiskt innehåll, så beror
det på att likartade händelser har inträffat på dessa olika platser och fått
samma tolkning på grund av den gemensamma bakomliggande folktron.
(af Klinberg 1998:20).
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af Klintberg gör en uppdelning av sägner efter deras funktion. I
allmänhet har en sägen flera funktioner men en funktion brukar vara den
primära (af Klintberg 1998:60).

Vittnessägner har funktionen att bekräfta den kollektiva folktron. Ofta
sker det i form av ett exempel. Föreställningar om  t. ex. tomten, vittror
gastar liksom folktron om trollkunniga människor hör till denna grupp.

Pedagogiska sägner har som funktion att inpränta olika lärdomar och
levnadsregler, såväl kristna som profana. I dessa sägner bildar handlingen
bara en yttre ram, som ofta är ovidkommande.

Varningssägner ansluter sig nära till pedagogiska sägner. De beskriver
följder av en syndig handling. Ett vanligt motiv har varit att syndaren
förvandlas till en sten eller sjunker genom jorden. Därigenom har denna
sägenkategori fått ytterligare en funktion, nämligen att förklara
uppkomsten av naturformationer.

Förklaringssägner ger svar på frågor om ursprung och orsakssamman-
hang och är i stort sett samma kategori som von Sydows upphovssägner.

Underhållningssägner beskriver ofta en komisk situation i bland med
skrattretande missöden. Intrigen kan vara dramatisk och slutet
överraskande.

Bland af Klintbergs sägenkategorier är det vittnessägen som bäst
passar in på berättelserna om slagrutan, även om den inte helt ansluter sig
till definitonen.

Är då berättelserna om slagrutan en ny kategori av sägner eller en
egen genre? En viss typ av sägen behöver inte, säger af Klintberg, vara
en ny genre bara för att den har försummats av forskarna.

Det har kontinuerligt uppstått nya sägner i takt med att samhället har
förändrats, men de har inte dokumenterats kontinuerligt. . . . Att de gamla
och nya sägnerna tillhör samma genre framgår inte bara av att en del av
de ”moderna” sägnerna vid närmare betraktande visar sig vara
uppdaterade versioner av mycket gamla berättelser. Det visar sig också
att sägenberättandet i vår tid fyller samma funktioner som det gjorde förr
(af Klintberg 1995:10f).

William Bascom delar upp prosafolkdiktningen i myt, saga och sägen.
För att klassificera en berättelse använder han de tre kriterierna form, tid
och tro (Honko 1975:9). Form: Myt, saga och sägen är episk tradition.
Tidpunkt: Händelserna i en myt har ägt rum i länge sedan förfluten tid, i
en sägen i nyligen förfluten tid, medan tiden är irrelevant i en saga.
Trovärdighet: Myt och sägen anses sanna, däremot inte saga.

Trosfaktorn brukar ofta anges som ett viktigt kriterium. En vanlig
åsikt är att sägnen, på grund av sin natur, kräver att såväl berättaren som
lyssnaren sätter tro till den. Mot detta vänder sig Lina Dégh:

De vitt spridda folkliga historierna om oidentifierade flygande föremål
hör utan tvivel till sägnens område. Samtidigt har experter inte lyckats nå
enighet om dessa fenomens ursprung och natur. Det är mycket möjligt att
framtida forskning kommer att bekräfta eller underkänna sanningen i
ryktena. Skulle berättelserna om flygande tefat övergå till en annan genre,
om det i efterhand visar sig att de vid den tid då de spreds råkade
överensstämma med den objektiva sanningen? (Dégh 1973:85).
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Avslutning

Det finns ingen statistik undersökning av hur många procent som tror på
respektive förnekar slagrutans egenskaper. I en nyligen framlagd avhand-
ling med titeln Att förklara det oförklarliga gör Sven-Eric Morhed en
livsåskådningsstudie av människors tolkningar av paranormala fenomen i
vetenskaplig tidsålder (Morhed 2000). Med paranormala upplevelser
avser Morhed upplevelser som ligger vid sidan om de som vi betraktar
som normala.

I en enkätundersökning får informanterna ta ställning till elva
påståenden om spådom, horoskop, maskot, helbrägdagörelse, medier,
gengångare, fjärrskådning m. m. 40 % ställer sig helt avvisande till att det
finns oförklarliga fenomen. 35 % instämmer i ett eller två av påståendena
och resten instämmer i tre eller fler.

Tron på slagrutans egenskaper skiljer sig från de paranormala
fenomen som Morhed studerar genom att de dels betraktas som normala
och dels förmodas ha en rationell förklaring.

Att det är svårt att under en längre tid hålla en spänd slagrutekvist i ett
instabilt läge, liksom att hålla en pendel stilla i en utsträckt hand,
upplever alla. Om slagrutan inte vill ge utslag för skeptikern, kan en
”äkta” slagruteman påverka instabiliteten genom att hålla i dennes
handleder.

Att slagrutan ger ett utslag tas av många som ett tecken på att den
fungerar. När det dessutom ofta hittas vatten på den plats som pekats ut,
tas detta som ytterligare bevis. Man tror också att det finns en rationell
förklaring till fenomenen. Förklaringsmodellerna ändras med den
tekniska utvecklingen. I slutet av 1800-talet trodde man att det var
magnetiska eller elektriska krafter som verkade. När radioaktiviteten
började kunna registreras, trodde man att det var denna strålning som
påverkade känsliga personer. På senare delen av 1900-talet talade man
om kvantmekanisk interaktion. Den senaste förklaringen är följande:

Delokaliserade moln av tachyonmagnetoelektriska monopola polymerer
omger alla fasta och flytande objekt och dessa monopola vågfunktioner är
detekterbara för känsliga personer tränade i dowsingteknik (Engh
1983:15).

Även skeptikerna försöker att ge förklaringar till att slagrutan ger utslag.
Den vanligaste förklaringen är att slagrutemannen genom självsuggestion
får slagrutan att reagera där han förväntar sig att finna vatten.

Provinsialläkare O. Brooling lät 1956 trycka upp en liten skrift där han
redovisar sin förklaring som bygger på muskeltrötthet:

Ingen människa kan under någon längre stund knyta händerna hårt i en
utåtroterad ställning; de kommer snart att vridas inåt på grund av
muskeltrötthet. Detta är ett mycket enkelt och naturligt fysiologiskt
faktum, beroende på att de starka fingerböjarmusklerna – på grund av sitt
fäste på armbågens insida – strävar att vrida underarmen inåt.
 . . .
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Ett uteblivet utslag beror endast på att vederbörande har använt fel teknik;
han har spänt även de muskler, som kan förhindra eller fördröja utslaget.
Den enda muskel, man behöver räkna med i detta sammanhang, torde
vara bicepsmuskeln på överarmens framsida (Brooling 1956:5).

Den senaste förklaringsmodellen kallas den ideomotoriska effekten och
handlar om små muskelrörelser som styrs av idéer och tankar men som
ändå är omedvetna:

En av den ideomotoriska effektens mera diskreta yttringar är de små
rörelser i läpp- och struphuvudsmuskulaturen som ofta uppkommer hos
en person som sitter tyst och tänker. Dess röreler, som är helt omedvetna,
svarar mot de ord man tänker på.
. . .
Den ideomotoriska effekten är mycket suggestiv. När den förstärks av en
pendel eller ett annat mekaniskt hjälpmedel framstår den som oförklarlig,
och det är inte förvånande att pendeln har blivit tillskriven allehanda
övernaturliga egenskaper (Hansson 1997).

Det oförklarliga har alltid utövat en lockelse. På 1980-talet uppstod en
mängd nyandliga strömningar som går under samlingsbeteckningen New
Age. Termen utgår från uppfattningen att solen vid vårdagjämningen inte
längre står i Fiskarnas utan Vattumannens tecken och att detta förebådar
en ny tidsålder med nya värderingar. I New Age betonas intiutionen och
mystiken som kunskapens källa och helheten mellan ande och materia.
Astrologi och ockulta tekniker värderas högt.

I denna anda bildades 1983, i samband med Leif Enghs undersök-
ningar på Gotland, Svenska slagruteförbundet. Förbundet har en egen
tidning med namnet Slagrutan, som utkommer med fyra nummer per år.
Många av de gamla tankarna om slagrutan har tagits in men även
moderniserats. De farliga korsande vattenådrorna ersätts nu av jord-
strålningslinjer i form av Harmanlinjer och Currylinjer. Speciellt farliga
är punkter där linjer skär varandra. I Sverige skall man inte ha sin säng
placerad över ett Cyrrykryss. I Norge är det Harmankryssen som skall
undvikas.

De flesta berättelser som i dag ges om slagrutan kan man återföra till
gamla berättelser. Även skeptikernas argument visar sig ofta vara av
gammal natur. Till exempel har förklaringen om den ideomotoriska
effekten sitt ursprung i en dokumentation av kemisten Michel Eugène
Chevreul på 1830-talet.

Under århundradens lopp ändras naturligt föreställningarna. Nordiska
museets undersökning visar en geografisk skillnad i tro och sed. Detta
kommer inte som en överraskning för mig. Under studierna i etnologi har
jag vid flera tillfällen, när bondekulturen tagits upp, tänkt att detta må
gälla för Dalarna eller Skåne men inte för Norrland. Den västerbottning
eller norrbottning som läser t. ex. Sigurd Erixon: Svenskt folkliv eller
Gösta Berg & Sigfrid Svensson: Svensk bondekultur har svårt att
instämma i allt som skrivs. Skrifter om den samiska kulturen har
publicerats, men den svenska koloniseringen av lappmarkerna har endast
bristfälligt studerats.
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Källor

Otryckta källor

Specialfrågelista 198, Slagrutan. Nordiska museet.

Föreläsningsanteckningar från kurser i etnologi vid Uppsala universitet.

Intervju med statsgeolog C: F. Müllern vid SGU.
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Bilaga

Sp. 198. SLAGRUTAN

Slagrutan har länge varit en omdiskuterad företeelse. Nordiska museet
önskar nu erhålla så många exakta uppgifter som möjligt.

Har slagrutan använts i Eder bygd som hjälpmedel vid uppletandet av
vattenådror eller en lämplig brunnsplats? Beskriv hur såg slagrutan ut
och hur den användes.

Vilket träslag ansågs vara det bästa till en slagruta? Har slagrutan
några andra folkliga benämningar? Har slagrutan använts för andra
uppgifter, t.ex. för uppletandet av malmer?

Ansågs slagrutan vara det enda redskapet för detta ändamål eller
användes det förr i tiden också några andra redskap eller hjälpmedel?

Fanns det personer som hade eller troddes äga en övernaturlig
förmåga, att genom hörsel eller syn förnimma vattenådrornas förekomst,
avstånd och riktning under jordytan? Användes därvidlag några
hjälpmedel eller någon slags trolldomskonst? Vilka föreställningar har
folk beträffande vattenådrors förekomst

Finns det minnen om att några djur t.ex. en tupp eller en häst
instinktivt kan visa vägen till ställen, där vattenådror ligga närmast
jordytan? Har sådana djur verkligen använts vid uppletandet av en
lämplig brunnsplats?

Är det möjligt att bestämma närheten till vattenådror på grund av
förekomsten av vissa växtarter, gräs, träd eller efter dessas säregna
utseende, färg, frodighet o.s.v.?

Är det möjligt att bestämma vattenådrornas belägenhet efter daggens
nedfall under nätterna, daggdropparnas frekvens etc. eller efter jordytans
fuktighet? Hur mättes fuktighetsgrad? Har det förekommit, att man
använt en upp- och nervänd gryta, fårull, kolbitar eller något annat
material?

Har stjärnorna eller deras ställning någon betydelse för bestämmandes
av vattenådror?

Vad kallades sådana personer, som sysslade med uppletandet av
vattenådror och brunnsplatser? Sysslade endast män eller även kvinnor
med detta? Fick de någon betalning för sitt arbete? Fanns det några som i
större utsträckning livnärde sig på så vis? Nämn kända slagrutemän som
Ni känner till eller har hört talas om. Beskriv de fall där slagrutan eller
något annat medel kommit till användning vid sökande efter vatten.

Gustav Ränk.
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