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$-i',rutt Ånströrtr,I r SrnÄUCltÄS HAR ltÅiriCa W[NwtSrOn HöRT AV SIG

TILI FönBUUtnT, EN OEL VILL HA n.fi{.i,p eru} ATT TA IIi' l,tiupltgf
SrÄlni fon CnÄVUING AV BR{INN1: l,ml{ CIE }'LESTA nnn S.lÄl,VA nönUÅ-

cAN ocg vtr,l lÄn.CI, src lmRA,

MEDLEMSANTÅLET nnn örar, MUN P G A $EMESTRAn IIAn VI rmr nÅrr

tr'na-M lnll a$riuELLA MSDLaMSLT$$aN, vI I{oMlvIllR ATT SKICKA UT }EN

sÅ ront lug Än KLAB.

vt HÄlsen i"LLÄ l{yÄ MEDTHMMÄn vÄlxoutta rrLL oss.

K/LRIN HALLIERG BÅIl Blrvrt MEDLEM r uliGELsKA 'rslAgnlrlgtrönluwpntn
oCI{ KoMMER AtT ÖVUnSÄ'rte DEf SOM KAN VA-ftl AY INTRESSE r'ön OSS"

UöStfnÄf'fnll KoMMniR Å'IT 3I,I nöni,^o,C1 TILL KOPIARBERGT vILKEN DU

Xl,w tÄSa MI;R OM fÅ Sflag 5. VÄU<OmniiN MCII tlIU aWtUÄLaU.

uET HAR VIsAr SI0 ATT PoSTEN, IsLANnr INTE tfÅn rnlu tlll VÅne

l4ntlli*flr{Alt. }]!,f van NÅena sou INTE rÅryt unili,Eli{SllA}aTr oM Du I
r,On,tSti,r,fUINGlJN ImtU pÅtt DITT MEILIIMSBLÄI SENAST OKT0SERT JA-

NUAnI, [,tAJ t.iLLliR JI]LI, SÅ Uön AV oIG, lÅ nÅn Vr rönSöXA rA REIA

pÅ vmpön tET rNrE GÅn mm.

r{Ä$rA }m}LEMSBLA} KoMIu$R Ur f uÅrueDssKIFTET sEPTEM}ER/ortolnR.

TREYLIG $Ollld-ålil VI ':rr.r'j$ I KOPl'ARjJEitG!
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ÅnSUötnt I SInÄwGI'IÄS den 27 - 29 nal var ori trevllg träff
och vl boppas atL Du son inte hade nödltghet att konuna då,

kan delta på hös1;'bräffen sou konmer att uårå I Kr:pparberg i
el-u'bet på oeptonber. Mer om clen flnns på annan plat;s I clet här

ned.lensblad.et 
"

på årenötet gJorde vl två ollka förgök nedl vattenslangart

som ver ut3-agda på, markon, där vi skull.e ta red.a på I vll"ken

el}sr vllka sl-angar det fanne rLnnande vatten.

Tyvän eå fungerade Lnte detta, utan d.et bar visat slg att
slangarna nåste v€rra nergrävda för att vl eka få rii.tt utslag.

ReeuLtatet bl-ev dåirför inte så, bra.

vi hatle oekgå etl annat föreök ctåir vl, på ett 5 x 5 n stort
onråde, någonotans gråivt nsr en gnustlosa I näseing-koppar.

Vl hatle inte kontroLlerat att onråclet van frltt från vatten-

ådror, vllket det vieade s1g att d.et lnte var.
ne fl"eeta flok utslag över dosanr rmen nånga bes"båimd.e sig slut-
llgen för det utslag uo.n trol"i8en v&r en vattenåd"er.

trllvlra Johamsson lyckadeo exakt på oetJ.motern prioka in snus-

does.x och någpa, vs.r bara 1 tll'l några deolneter från den.

En skies här intill visar var vi flok d"e ollka utsl"ag:e1.

Lokat-- ooh veckopress var lnbJu<lna tl1l- årsnötet ooh Fol"ket,

fiträngnäst!.dnirrgen och veqkotidnlngen Land kou. En av lokal-
tt{nlngarna beriittad.e på }öpeedlarna om ossr och båda gJord-e

stora fLna ooh posltlvn repotage. Tidnlngen Land hade gltt

repotage vecka 2] n vilket också var bra. Det här resul-terade

I att nånga lntresser:a.de har rlngt och skrivit för att få bli
med lernmar.

Det är ookså några son hört av sig och vLl"l ha hJälp ned att
lota lsmpligt stäile ftir brulur.
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Några av Er har redan bllvlt tll-lfrågade om Ni vill hJälpa

till ned detta oeh'vi skulle bll glada om Nl skriver ner någ-

ra rader och berättar hur det gått. Skioka det t111 MaJ-Lis.

Inon förbundet bar vl ärrnu lnte d.Lekuterat hur u*cket det eka

kosta för den hJälp vi kan ge, så btLle vLdare får Nl sjiilva
avgöra dsn eaken. Men vltl de sou fått hJål"p ge ett bldrag
tlll förbund"et så är vi tacksanma för det.
Vi konmer heller lnte att lifunna ut någono narnn ooh adress utan

att Ni bllvtt tLllfrågaile.
tr'ör övrlgt på årsnötet så had"e vl- ett i"otterir auktlon och

sång och nnusik av Sror Johansson och Sror Wiberg.

I styrelsen omvaldes Yngve Karlsson, Maj-Lis Morefors och Vivl-
an1 Llndh. Ifalter Nllsson, Axel Pe*tersson octr Bengt Eug:osson

ävsade slg vid.are uppdrag I styrelson ooh, vi taokar för ilen

hjälp de hltttlls gett förbundet.
Vålkonna, säger vt tt}} All Mellg&rden och Lelf Josefsson som

invaldes till styrelsen.
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r,_EIå rrsong. ns?3ollT p-RÅ-N GOTL4JD$FöRSöKEN har väl a1la, aom

rnedverkade på 0otland,, nu fått och öen vloar, vad. vi red.an

vl"eetel att vi karr hitta vatten mecl elagruta"
Det var skllda resultat mellan cte oLika försöksperaonern&,

men i. stort had.e vl lyolcatn bra.

4L1 Mellgården från SijderttilJa var den som lyckats bäst ooh

han har l:onuit underfuncl med" vlLka utolag som är vatten, ne-

taller, Jord.etrömrnar ooh störridåer. All har skrivit, ner

sina la"ktbagelser och de lcommer vl att få ta d.el av här I
nedlemsbladet.

De nodlemnar aom lrrtr: var nod p& Gotland osh som inte fått
rapporten, kan sklcka efter den genon förbundet.
Priest år 10 kronor + porto 6rZ5 kr; vllket kan sklckae tiLL
vårt pootglrokontci .{J 28 95 * 2, skriv då på talongen att
det giiller rapporten.

TACX

alla Nl sorn skrivlt lnnehåLlsrika och J.årrga brev till nlgr
där Nl beråttar orn Iirs, kunskaper oob erfarenheter.
Längre fram kornrner jag att ta ued l rnedlenebladet vad. Ni be-
rättat, on håntlelser där slqgrutan varit tilt stor hJälp.
Tyvårr hinner Jag l.nte läng:re skrl-va till tlr personligt, nen

Jag hoppas 6ldå .rtt Nl forisätter att skrlva ocli berättar
on Era erfalenheter.
Jag önskar Er alla en t.revlig sonaraarf
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Hi)SITR]!J'I' I KOPPARBåRG_ISJTI 21 - 25*seplgmber 199å

Eöstträffen i år konrner att förlåiggas till GllLerskLack son

ligger ca I km från Kopparberg.

GlllerskLack är ett frltidsområden där det finne stugbyt

vandrarhem, camplng, notionsspår och serverlng.
Vi har förhandsbokat stugor med 4 eller 6 bäAaar 1va::Je, v'i

konurer också ha tlllgång till eu s&nllngalokal och natur-
lJ-gt,,is rracker Bergslagsnatur.
lrJn grnensam nicid.ag ska vl försöka ordna, men för övrlgt lagar
var och en sin egen nat, då itet fLnns möJl-ighet tlll- detta
5" s bugorna.

Det går att åka tåg till Kopparberg och i så fall- konmsr'

någon och hämtar.

Priset pr pexson I 6- bäddsstuga blLr ca J! kronor/natt och

t 4- bäddsstuga {0 kronor/nati.

VllL Du veta uer on 0Lllersklack och stugorua kan Du ringa
ttll Slrgitta Bengtsson teLr O5BO/lzO Zl, hon komner att
iråLla i tltrådarnatr eå att aIlt fungerar på höstträffen.

Annälningsblanhett får d"u ned. det här rnedlensbladet ocir

och sklckas tilL Birgltta SENAST 2p SIIGUSTI- 1981.

Adrr 3i]'g.t!.La_Seltstgson, !4ok!orp 9172-r 714 09 Kqppqsbglå.

VÄLK0MMEN ME} DIN AI.IMÄLANT

Du 1'år gärna 'La med" nåEon v6n eller anhörig, nen gLöm i.nte

anteckna detta på anmtil-nlngsblanket-Lerr.

; Gillersklack år etappmål på den 28 mil långa Bergslagsleden som letar

i sig fram genom starkt kuperad natur med elt rikt djurliv. På
: sensommaren lönar det sic att ta med en korg ut ide bår- och svamprika
I markerna. Hela Bergslagen år ett attraktivt område lör mirteralletare"
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AV ALI Mtr]I,LGÅRIEN.

HeJ nföreökgkanitrer" från 0otland 1 982. TrovLigt att råkas
igen.

Varför niseade Du?

Orser.ken ver lött att spåra., efter penetrering av papporten,
Du kunde eJ oärokilJa de obJekt son gev rlowoingreaktLon.
(nowsin6reaktLon * filag:rutereaktlon)

-_'Det flnns fyra typer av indlkatLoner Du uåsjq kunna sårskil"Ja,
heLt oLika tlt.l sirr natur msn 6om onskiLt kan inom ett sök-
område, ge krafti.gaste utslaget vltl vatte,nsökning

lEJffiI5jEr
1. Yattein

2, Metal ler
1' J'rdgbröunar mina arbotsnamn
4, litömldåer ( asaoeierando )
liAD -IiN DIJ-Oi,ISA J}JEKTqII?
1, Yat-ban, ett kåint obJelct (UzO). Förutsä'btninglen för allt

liv.
2, Mgtal-.l-er, också känåa obJekt. Grundäunen, kemlskb bunclna,

, tiL1 specl.fika karaktäror.
. 1, Jor'åstriinrnar, Energi, som llkt Laaerstrålar, drar fran i.

naturen. Det obJekt son of-tas-L förväxlas med vattenåd.ror.
4, $tötrld"åer, ett, om eJ synllgt auroralLknand.e fsnomen

non l-lkt d.raperler inrutar hela Jord"ytan. Längd.- och

brecl.dmåttet är cla OrB meter. Rldåerna år orienterade
norcl - eyd respektlva öst - väst.

l

, HrIR ji_iiRSKILJER !,44!! SO{ }0Ir!BRS 1}g OtIKt- {[B.rEKT.til'I OCH VAR].oF?

Låt nig fönst såga, cletLa år Lnget eåJratrrare fönsök till elria*
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Iye, utan en ytllg prese:rtation för obJektens ldentlflerlng.

1 . Vat"ten, d"et obJekt varmod. slagrutan och ilrutgängerl-etil av

allnänheten förknippasr (t vårt land)
Orsaken tiIl Dowslngregiotrerlng kaq vara utslrålande
rörelseenergl.. Stlllaståend.e vatten reglstreras eJ.
Låt ose se på vatten ådern bll"dliktl

lv3lrprgJgktigu

Vattenårlerns "kfa.ftfiilttr är rund.strålanclo. Troll6len avtar
strålnlngseffekten ued. kvadraten p& avetåndet.

Gubben, 1'positionen ltlngst ti11 höger, orhåller svag
trkännJ-ng'r för att nitt över, d.tir avstånd.et åir kortast, ha

kraftigerste utslaget. VAfTEN trDRÅlin AtttsÅ REDAN fÅ aV-

STÅND. Vatten ä.r oekså det enda av obJekten som ger ev€.r

på frå6an oru dJup.

Siitbe-b atb registrera tljupet kan varlora, men personllgen
aneier jag, att slagrutan ger enabbast och tilträckl-igt
noggrant besked necl till 20-mebers nlnån. Under 2O rneter

är pendeJ.prluoiBen exaktare. 
i

2. S*91ÅSg, oavsett metallerna är f6*ritlska, radLoaktiva
eller lcke, kan en stråJ-ning som oreakar dowslngreaktion

,konstaterå.s. Denna strålnlng åir vertikal. Utanför metal"l-
föremålete fysi,ska ntbredning sker eJ registrerång:.
Se shiss nä$tå. si,:tå,"

Strålni ng

vattenåder



-ilarkyta
Strålnln6

Metaltförenå.I
: lvlirprgjgktign

Har uan fÅtt utslag, karr on det är ett metaLlförenål, öet-
ta'rkartl-äggast' p.gr& utbrednlngsonrådet. Hela na1nfyncll6-
heter eaknar Jag erfarenhot av, dltirför inget teoretis6:antler

1, Jgdfllröggarr ett ilerorgabarno I clubbel bEnärkelset Många

vattenletares rstöteeton, men dess verknlngar på naturl djur
och niinniskor än större. I,lFnar laserstrålene {rffekter.
Har Du förstått varför en buske thäoken J.nto utveoklae som

do övrlga, en planta dör, ett triirL får eneldlgt torrgrenar
ellor kräftsvulstero eller Din nabo led.- hJärtbesvär, kan-

eke psyklgka be6viir rrutån orsa.krr? J0R}STRöMMARtl är Du drab-

bad ejålv? ,Iordgt::ösnarna löper soltr vattenådror genollr rta-

turen nen l"ed upp g:enon byggnaderr 8år spikrakt fra:n tilLs
rle träffar ett leflekteraude föremål som ger den en ny rik't-
nlng eller trsplitbrar"'r d.en L flsr 6renar.
Det år vårt ess l- ärment Vl kan oJålva ordna refLektJ.onen.

Jorrlströnnar {Ier oftast en häftlg dowslngreaihtLon ( AarfOr

misstolknlngorr) men svarar eJ på trförfrågan I on dJup.

Strålrrlngen är llkt metal1ensr :'erttkill.
Låt oss se på jor:dströmmen - d.en är allts{i st;rrbar.

lÅarkyta

fvprgrgJgk .i;igrrf*Jordsi;::ön

Forts. nåsta sida
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tii-a---''Jord strön

-å p3_gngrgJgklign

Ilur t'tämJerrt vL då Jordströnmen? l]nkel-tl

9.

j rjl"r'{--- Tidigare strönnriktning

-*//-)\ Å:-* Me t a I r s t ång
4?. \
t.l,rrdströn

\a--* 
Ny strönrll<tnlng

PlgngrgJgkttgn

4- Sektor inon vilken ny rlktnittg
ka.n vä1Jas

trDöda vlnklarr e, JOn

Flgngro.Jekltgn

Soia I)u ssr har Dr stora möjligheter att ekydda Ditt introsge-

onråde.

vAltNINGlSkad.aeJ}in8ränneellerhansegerrd"onavsl.kt]"tet-

4.

vld. ourriktning.

Stö::ri'l-åer, har även dessa, sorn tidigare antytta, vertl-
kal strålriing. Känns }ättast l-ge1 på sln rogelbundenhet.

Fortsättning och skiss på nästa oida.

'//)
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= Tånk ${g fenonenet så hlirl

Markyta

ligsgnglgrg.igkllgn

PlgnBrgJgktien

Or8 n

0rB m

Iowsinginstrumetrt reagera,r vid pasaage Senon rl"dåerna.

Prova i det run Du nu sltter och Läserr 3-änpllgast ned. L*

tråd.
Störrictåerna täcker hela Jord.ytan, även över vatten (tfff
havs ) .

Störridåerna påverkar eJ naturen i d-on utsträskning sorn

Jordströmmarna, nen vä} nännl"skor; varför det finns an]-ed-

n1ng att skydda sig. En enkel plastfol-lo utbredd under d.et

områdo som önskas avstört rij.oker' Exenpelvle undar såingt

kontorseto! o etyl , ID1 år o platser rned konstanta Långa uppe-

störriclåer

pJ.astf o li e

'lv!{r'pre jgkåign
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Son Du ser flnnes stora noöJli8'heter att begå nisotag. Den

här 1111a 'tlektioneatr k&n, on lutesta:: oeh iivarr ge Xlg

störrs säkerhet med, färre mlsstag. Du kau ookså låittare ana-

lysera Dl-na rssultat från respektive försöksstationer på

Gotland.

Nännas bör, att det är nötlvänÖigt arbeta ned en kombLnation

av öowslnginstrument (slagrutan L-tråd oeh pendet) för att
få en snabb och eåker regletrering. Enskll-t täeker lnte en

typ av d.owslnglnstrumont heLa erforderligt roglstrerbara

spektrau.
Errkl-aste sättet att endast reglotrera vatten åir att använda

en vanllg tråklyka och snabbt förftytta oi.6 genom sökoslrå-

det, Träk)"yl<an hlnner då eJ ned att rBager.a vl"d den korta

uppehåltstLden i övrl_ga obJekts smala strålningsuonexr

QbJekten Jord"strömnar och störrldåers negatlva karaktiirer

har berörts dålrför att de kan vara åv anRan betyrleLse än en-

kon störnoment vid vatten}ettring.
0bJekteu får d.ock into ses som enbart negativa utån som la-
serstrå1ar och al[rora utnyttJbara för poal"tiva änd,amål.

Båd.a obJekten utsänder registrerbar raålostrå}nirtg.

Gotlandsförsöken skall Jag lnte korumentera härr ilet är redan

gJort ned broder Le1"f , vars lnltlatlv är all ära våird".

Nya tester kan väntas och skall, då vl ooh vårt förbunrl ha

något att bldraga med, krävs fortsatt förkovran som vi en-

d.ast erhål1er genon Ötalog och erfaronhetsutbyten.
prestlge hör hemma på sopbacken, d"etta är ingen tävlan"

let är i,ngen ttl_lfäiltglret att dowslng har eu priorlterad
plats lnom I'orekni;,6en I USA och US$R, frärnst niLitärt.**
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De rtokåndar krafter, lagar osh dlnensioner vl rner än anar
kan bLdraga till cn snar tvärvetenekapllg evolu'bion I rrhän-

dorn&rr på kreativa forskare.
3ättre foLkhlilsa och alternativa energlkäJ-Lor kan redan slcön-

Jas ooh är inom rä.ckh&lL on fler 
' 
ilielpllner än speLeologer

aoeepterar dowsingone nö jligheter.'
= ATT ÖVT:NNNYCCA 'TIIIHNISKA }IINDER OCII KONKRE1fISENA DELAN AV

EN DOI,D VERK],IGHET.
Med. d"owsLngbälsnlng
trFörsiikskanin nr 8r

ALI Iml,I,0Ånr,ns

**CI""-0-0-*

Nann osh adresser till otyrelse
Ord"f. Yngv'e Karlsson

Kvi.etstigen 1?

tt7 OA Gislaved
Telr ot71/ 1?6 ?s

--t"'-Sekr' MaJ-Lirs iliorefors
Nytrronvägen 68 3

15O ta Mariefred
[e]- r01 59/120 80

K&ss. Vivlan Llndh
Lunrl Pt 2966

447 oO Yårgård.a
[eIr Ot22/25t 96

A]"i Mell8iå::den
li'örmansvågeu 18

151 47 $ijdertålje
re]s a755/65t 94

åds*Nott 
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l,nf

'nr'l"!on-;:
1.

Lelf Josefsson
Yänga

./' 51] O0 !'::istad
TeLs olr/680 12
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