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Vi inom SSIi'bI-j-r mer cctr mer kiindar fler och fler
förfrågningar kornmer oär folk ber om tjänster.
Vi trar också blivit mera accepterade och det är
mycket 91ädjande'.
Medlemstillströmningen håll-er i *ig, octr vi fortsätter att värva nya medlemmar. Az'savgiften för
1984 är JO:- kronor, inbetalas lämpligast på
Svenska Slagruteförbundets postgiro 4f 28 95-2,
förbundet bjuder de nya medlemmarna på resten av
1983. De som redan är medlemmar får' inbetalningskort samtidigt med ett kommande medl."nrsblad".
Under mötet i Kopparberg framkom flera flörslag onr
rnålsättning och det fortsatta arbetet inom SSF.
trtt påtagligt önskemål var att vi under våra möten
skulle arbeta i små grupper ured en viss inriktning.
Då kuncle gruppen arbeta mera målmedvetet r- utbyta
erfar:enhet octr göra små försök. Grtrpperrra kan seda.n
r:apportera om fönsöken gerrom uredlenrsbladet och på
våra möten

För att kunna ge förslag til1 gruppindelning behöett kartotek som
ver styrelsen l.a tillgång till
utvisar vad medlemmarna kan irrom dowsing.
Fortsättning på sista sidan

I{öSTTR}iFFEN

så stråIade vi då samrnan på Gillersklack utrustade ilred grenktrykor, pend1ar, plastpinnar-, gaml-a
bilantenner o s v för att. byta åsilcter och delge
varandra er:farenheter. som vanligt var det. idel
öppna, glada och utåtriktade personer-som träff,asom var med för första
då;, o"Ä do* nya medlemmar
jj-n
fina gemenskap som
den
platsade
väl
gången
vi gamlingar
och
itnå.tfäts via "s1agruLan",
väIhomna'
dom
mycket
i sammanhanget önskar
Gillersl<lack visade sig vara en nrycket- vacker
plats, när mörkret, dimman och regnet så småningöm vek undan och vi kunde blicka ut över milsvida
bergslagsskogar. Birgitta och'Sven Bengtsson
som-haft hanå om det hela hade inte sparat någon
möda när det gäIlt. att ordna allt på bästa sät'b
för oss. Vi var förlagda i nyuppförda, bekväma
och trevligt möblerade småstugor och hade tillgång till bra lokaler att samlas i. TilI och med
ved för öppna spisarna hade Sven tänkt på och
ställ-t på varje bro"
Det"enda dom inte riktigt rådde på var vädret,
och första dagen,då ett riktl-gt ov4der: drog.
fram med storm oöf, regn,tj-ll.bringades mest inornhus. Vi åamlades i grupper och försökte enas om
förbundets målsät.tning, ubveckling o s v och re*
sultaten tiärav lämnades till styrelsen att arbeta
vidare med till nästa träff,.
AIi Me}lgården redogjorde för olika saker som
kan påverka våra redskap alltså slagrutor o dyl
ifråga om utslag (vatten, mineraler, jordströmmar, störridåer o s v) " Detta har han utförligt beskrj-vit i förra numret av mecllemsbl-adet.
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talade om sambandet mellan rönnar
och vattenådror samt om stÖrpunktef,r dä:: åskan
väljer att slå ned. Iian hävdade också att det
en del sjukdomar och
-finns ett samband mellan
-över
vattenådror och att man
sovplatser belägna
aluminiumfol-ie (typ
1ägga
genåm
att
kan isolera
f,rysfolie) under sängenvåra
Träffens höjdpunkt var, tycker )ag, när: en av
och
fram
trädde
Skuncke,
nya medlemmåt, Herje
mycket fängslande och med värme och humor be,ått.d* om sina erfarenheter med slagrutan. Det

Hans Larsson

började när han behövde vatten för sin sportstuga
i f Jällen. Han fick en impuls at't försöka med
slagruta och bröt en klyka och vandrade runt
stugan. TiIl sin förvåning gick klykan ner inte
1ångt från stugan och på något underligt sätt
känåe han på sig att vattnet skulle finnas på
3 m djup. Han gjorde därför upp med en man att
gräva en brunn på 3 meter till ett pris av
75 krorror. Han blev återigen förvånad och naturligtvis mycket glad, när vattnet börja<le sippra

j

fram just på 3 m. Herrarna gick då in i- stugan
och firade detta ned en kaff,ekask. tsru.nnen f,ungerade tillfnedsställ-ande under all-a år Herje ägde
stugan och Xär säkert göra det fortfarande " tian
tog löft.e av brunnsgrävaren att j-nte berätt.a
händelsen for någon, men så. småningom läckte
den ut och folk kom och ville att han skulle ta
ut brunnar. Detta hände under tierjes tid som
landsfiskal i Jämtland. [Ian flyttade emellertid
til.1 Norrköping och o'slagrutan" glömdes bort
ända t.ill-s han en dag i ett tjänsteärende besökte
en person som höl} på att borra efter vatten,
och då tände det tilt" Herje tog en klyka och
mest på skoj gick han runL brunnshålet och fick
utslag någon meter från håIet. Ha la klykan där
utan att säga något. Tydligen hade brunnsborraren
observerat det hela för han fJ-yttade över dit
klykan 1åg och f,ick vatten ganska snart. Sedan
arbetade djungelteJ-egraf,en och Herje blev en
efterfrågad slagruteman. Han berättade också
om hur han under årens lopp bernötts med skepsis
och rnisstro, när han försökt få en vetenskaplig
på fenomenet. Han skrev också til-l
förklaring
o'de lärde i Lund" och fick t.ill svar att "sådant
som slagrutan befattar vi oss inte med". Så en
dag fick han i Svenska Dagbladet se en artikelom Lelf Enghs rapport. Herje säger, att han då
fyl1-des av lycka och att det var sorn om ett ljus
tändes. Äntligen var vetenskapen med. Han*'hade
tidigare läst om en vet.enskapsman i Schweiz sorn
sysslade med slagrutan och skrivit tj"lt denne och
fått hans rapporter men tyvärr på oförståelig
franska. Nu har rapporterna kommit på engelska
och en av medlemmarna har lovat att översätta dem.
På eftermiddagen trotsade vi regnet och gick ut
och försökte lära oss att skilja på jordströmmar
och vattenådror " Al-i Mellgården var läromästare
och han visade också hur man bär sig åt för att
styra bort jordströmmarna (se förra medlemsbladet)

Vi sökte också efter en nedgrävd skatt. Många
kom i närheten, men Alma Green och Axel Nilsson
hit.t.ade exakt på skatten, octi l_otten f ick avgöra
vem sorn skul-le bli ägare, och det blev Axel"

4

På kvällen samlades vi till- en Eod middag'
Birgitta hade tqgit !e1-a sin familj till hjälp

I

',

servering, kaffekokning, diskning m m så
herrarna slapp dj-skn-ingen clenna gången" Sven
delade upp osi i lag för en musikgissningstävlinE
som Viviäitne & Co vann en härtigt frestande
frukt.korg. Ett lotLeri sål-des också ut' Glädjespridarna Bror Johansson och Bo llenrysson
fräae dragspelen med sig och undenhöli med sånE ',
och musifr-och ingen kunde motstå dom sprl-ttande
tonerna uLan vi dånsade tij-l Iångt in på natten,
som förresten blev exLra lång eftersom vi drog
til-lbaka klockan en timme just den lörda-n'
Den andra dagen efter frukost delade vi upp os=
i två grupper och åkte ut till ol-ika ptr-atser
för att ta ut brunnar " Båda grupperna hittade
vatten och anvisade lärnp1-iga platser f ör bnunnar.
Hoppas bara att det håi-ler, f ör ordspråket
saäär ju "ju flera kockar dessto sämre soppa'o'
vj_ mo{:ser en rapport från BJ-rgit.ta orn resultatet
så småningom. vi åkte också hern till- Bengtssons
och letadå upp en vattenåder i. en gmsås o dät:
det var lätt ått t<otl-a nied jordborr. Vi sam1ades
kring borren och det van spätlnande rninuter"
"Skulle vattnet komma på det djup vi kommit
fram til-l-"? Det. kom!
Vidare kan jag nämna att vi fick ett oväntat
kärt besök. Leif Engh som var på väg t'ill et't
sammanträffande i Sveg tog vägen över Kopparberg
för att. träffa oss mel-l-an ett par tåg'
Så skitr-jdes vi under omkramningar och åkte åt
olika frålf med Elada rninnen och nya erfarenheter
med oss från en myckeb fi-n hetr-E i Kopparberg'
sorn_ vj- varntt Lackar tsirgi-tta och Sven f ör '
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NÄGO.f OM DOWStrNG

wi
Eftersom det är så induwiduellt med hur
inte
medlemmar
arbetar med slagruta r octr en de1
Jad
känner ti11 de olika
vanligaste.
för.de
redogöra
här

grenklykan känner ju alla ti1l
den behöver ingen presentation. Men en sak som
några använder en liten
man 1ägger märke ti1l,
långa
klyka andra en väldigt stor, en del med vid
val
redan
Så
grova.
,n3ut<a spröt anclra korta
llur
ai grenklyka finns en viss induvidalism'
olika man arbetar med k1yka, ska iag återkomma
ti11 senare.
Den traciitionelJ-a

säl J
I(äppenr efl rak mJuk gren av vide' rönntmest
til-l
väl
kommer
tråslag,
tttai
*riår något
årr.riittdttiäg aå man mäter djupet på en vattenåder'
Den räknar normalt i fot rmen även aln octr meter
förekommer.
1i
Käppen kan också vara ett bra redskap när det
gäiier att lokalisera- vatten eller Jordström'
lr-tyct<en information finns att avläsa i käppens
r:örelser.
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Pencle.fun- har ett mångsidigt användningsornråde. Listan över ting som
använcles som Pendlar kan göras
mycket 1ång. Varrligast är ringar
octr andra smycken, k1 ockorrnycklar
ked jor m m.
P;;äånligen tror Jag Pendeln bör
vara rund gärna droPPformad med
spetsen nedåt, ganska tung, isynnerhet
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den a.nvänds utomtrus el-ler då många männJ-skor
ärförsamlacle.FolkSomfinrrsin'ärhetenrrnder
pendlingen kan störa pendelnrönstret '
pendel är mässing'
iltt bna materlal till
En tunn stark ll-na är bättre än en kedja'
Harmanförlångl-irrab].irpendelr:örelsernaför
långsamma och därigenom onödigt tröttande '

om

är
L-trådarna som vanligen är a-v Srov koppar:trådoch
va.tten
lokalisera
ett bra instrument för att
att
el-lednlngar. D€ är mycket känsliga octr l-ätta
omsorgsoch
lungt
få utslag med, om man arbetar
fullt.
i mar*"
Järnrör octr armeringsJärn soul är nerslagna
slår
Dessa
ken är lätta att triitå med L*tråclar'
en
för
ihop när man passerar ett metallföremål '
del slår trådarna utåt.
Denna. teknik b1ir alltmer utbrecld i clet praktlska
bland Ffältfolketrr i kommunerna' televerå"f"l"t
näkkets J-edningsdragare och skogvaktar€ r Oftast
tyeker
nar dessa stg inte som slagrutemän'sätt
T?natt arbeta
tyatfg"n att <1et är ett naturligt
på.
två stycken
L-trådarna är oftast tillverkade avbockade
i vinär
som
eo-ia "nl l-ånga koppartrå<lar
ke1 c:a 15 cm från en ända.
Man håller trådarna.s korta del löst i handen' pekanF
underarmarna parralella mecl ho-5O cm avstånd
de rakt fram, trådar:na skall luta något nedåt'
dowsing'
Detta var något om våra hjälpmedel inom
olika sätt
om
T kommande rnedlenrsblad ska vi berätta
att anvämcla reclskaPen.
Du som har sprpunkier På, e11er något att delge
eller något
andra medlemmarr om slagruta, pendel
annat hJälprnedei , ring eller skriv till mei'
Vi måste krjälpas ät för att lära oss tyda den lnformation naturen ger Senom s1-agrutan'
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FRÅN BRTIIST{ SOCIETY OF DOWSERS- TIDSKRITT

i waterdowslnq (söka vatten med t ex slaqruta)
I Amerlcan."Dowser" väckte
Mltt f6rslag om en "fråga-svar-avdelnlng
önskade.väglednlng I att
oån
stg
av
*å"äå-ttOråå
stort lntresse och
att så 1l.på lånsa
för
ståliet
t
urveckla sln dowsln;:;å;.t;;:
enkelt som möi1igt' En av
teorler skall Jaq iåt"OL" iOra det så
vända mlg specl-ellt ttll nvmedlemmarna taresråi-"il-iåå-;kulle
att många beträffande vattenatt
av
Xanåfä
börjarna" Han hade-ån
de skulle börja" utan även
"hur
veta
dowslng lnte bara O"tl<tå"
"om de var På rått spår" '
att g" 99t en god grund
Det bästa vi kan g6ra för nybörjarna åratt
det finns en ganska
på.-ui"
att bygga vldare
om vt v1ll
"ri"ttih"t--är
förklara'
försOka
enkel metod frareArl .ä*'-it"-"1tali
så måste
generationer
framtlda
för
bevara dotrslng "orn'.i'iiåt"lart
Detta
vt dela med oss "" iätt kunnande så att andia kan gå vidare '
jag
gårna
med.
bidrar
hjålpmedel för
Börja med att göra Dlg förtroSen T:1 såvål'ollka
dowglngsommedandrapersonerserfarenheteravdessahjålpmedel.
redskap som påssar otg båst
Du koNmer snarr
försök. senare finner Du
""äålriliå-.äå-"rrr."t
första
Dlna
u""å"ä.-iår
och som Du bör
anvånder jag mlg utesJålv
fä"u"i-org !åttre'
kanske andra,
lokallserandet
greikrykal
"ot
e*
slutande av etr v-räitn"ä-tapå tt
-l stor
mellan ollka
år så
av vatten. fom ffråö;"'.tt'-"lifi"aden-lnte
dowslngpersoners
på
lldlkatorer
år
åndast
ai'åe
dowslngredstcap,
lndlår
dowslns
att
ftåg
reaktloner {utsra;)l-rä*-äå["i-"irtra
för
funserar
alls
lnte
kanske
ors'
vt-duell. Det som i;;g;;;t-irii
fullt
till
utvecklas
att
iiä,-i."aen-'ri-uaa. ,iahstta" kommer
kapabla dowsels. Blt inte oroltg om Dln ieaktton från ett redskap
lnte blir vad Du förväntat"
håL1a
vad som år betydelsefullt är att Du komner på hur Du skall
dowsingredskapåt och vllken allrnät-lndlkation det får av Din Dr-l
dowsingrespons. Det år det första betydelsefulla steget. Fårvad
nu Ullvtt iörtrogen med redskapet föråslår Jag - tvårt emot
Du kan låsa I nyförjarböcker oih höra från lnstruktörer - att goda
Du siälv provar oi!-tram utan lnflytande från andra.. Jag har
detta nårmande"
;rTäFfiFeter Juse frär.r, och rekommånderar därför föreslår
praktik,/
!,rå;;;-i;.rår öa feL spår, då många-lnstruktl6ner
fnlårnfng pa ätt vLsst .ått som leder t11l förvlrrlng- Förvirrlnq
år något sätn en vattendowser kan vara utaä.
Jag avråder nybörjarna från att I börJan söka flnna ellednlngar'
tränlng.' (Du kan
röi, kablar etc, åt"tt om det syns vara en godrJowsers
kan lolkallsäkert göra det senare, eftersåm nåstan alla
sera deåsa sakerl . Jag anser ätt man lnte skall beLasta "mind"
med så många begrepp iå ett så ttdlgt seadLum 1-tnlårnlngsprocessen. fiå doåslng-huvirdäakffgen år eti sökande ned "m1nd" år ilet
tld är
.riftfqt att ha-l<lart för st! "vad som skall sökas" Efter en
"n1nd,i programrnerat" och dowslngredskapet, kommer att-Ee respons
t'tll* *
endastneråte önskat behov {hlt€a vabten e el} lel!ålvit
äö;86;;-och det såkta objektet, antl'ngen det är vatten eller
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I anklarna när
har berättat, att han allttd kände
var så'
alltld
det
om
eragaae
k;iiåååt:-'iag
en
glck
över
han
år
på
det.
Decta
tankte
han
når
Han sa agr det nainäå-enaast
uåvi" på den "oå"åi',alq" mentala kontakten - progranmeringen"
"ll
är på rått spår är det länpligt
För abt' övertyga slg om att man
ån djupborrad.grundvattent
ex
med
en-plats
;tl ;ö;" tått'åa
som ej fommer-från käIlåder (t
täkt eller annan vattensamllng, D-if!.
dowslngredskap-redo och
ex en regnvatten"".ii"el' Ili!
Ditt
"mlnd" öpPeq för det Du
håIla
vattnet.--Ftiråår<
Dig
närma
det Du förvåntat Dlg'
uponår
inte
om
Du
ilrte
erfar. Mlsströsta
är också ollka
dowslngreäitloner
o"ir-'ratu
Vl är alla olika
En god vän

FörFörsök sedan hltta en kåIla som komn'er från en kåIlåder'
sökatttänkaPåkåIlÅdernsomeltunderjordiskttrlgk.Jaghar
eller L ex regnvattensarnllngobserverat att gruiåi"ttå"tåit"rs
ser sanu.a
vattenvta och-käl1ådrorna inte
;;;-;iilt;uti.ttå"
sklttnader I det hvdrostatlska
indikatlon ,[utslag;; Ääiåt"at på
framtaget av dowsers från
trycket. Detta Xan'iörklaras' vatten
i grundvattentåkter eller
det
an
.;";;-;;;iung
av
är
käIlådror
oid kallar iag dowserns
ett.bra
ari
vattensarnllngar. i";;""k;;a
förorsakade av Ervck
onekllsen
;;;;;-Få;-i;år".rf rång
+ååi"::l-öe-ar
vag'
och syns strön'na

kvantltet etc I början' Huvudånda.
Tånk lnta- På djup, kvalltet-,
r å"äårä
Åi iät-äi
+o.
"pptå"rtu
och andra vi
"
iiariiaiot (tryckflöden)

it# Hr,*ä#l?T*.: ::
"ti
;;å-;;å-"irrinaaåi-ååå#,iä'?"*å?";:.titilt.?å:.}:äff-]
rekognoseta

kvent
Försök på andra
med reakrLonerna er pi-reåo-iit S4 vidare.
Ilgger- Du komplarser besrämma ä"-xaiiaå-å.rr.-(tryckflödena)
över
dowslngreakclon
ålre'.
känsla
mer snart att uppillk;-;;"*;
Når Du kommlt
dessa kållådtor" ;;;;; ;;å;; markförhåIlå'nden'
att bll en kapabel
.undepfund mea aetiå-;; il-;" bra bit på våg
Iärt Dig
lnötruktör,
utån
det
av
dowser. Du har s1åI.r-f.furat
reaktioner'
a
n
i
D
om
underfund
myckeL onr Dlgsjå1"-å"ft-[ån*1t
F'UNDERINGAR EFTER KOPPAFBERG

vattenådror och rönnar'
Hans Larsson talade om sambandet meflan
ställen' Dan efter
på
olika
n"i'-"il-iö;;;t
gårdspran
vår
På
slagruta och glck
en
uiOt
iag
x"pp"Ibgtg
jag
ftän
kom hem
sen
fann ati iaienaa en-stod på en kå11-

u! och kollade ronnirna"äch
på olika
åder. r ett falt ä;;;;"ä;"-"å*.ä lder,rna"r två rÖnnar
platser
våningen 1ägga,.uc-aluminiumfolie
vidare provade jag att på övre
över folien' men väI
över en källåder" Slagrut-an gut "'gäi-"ttråö
llnjer efter kanterråra
i
råiien
efrer foliens kand;-å;h "tarrrot
1ån9s efter ådern'
råÅ-liårg"re,
na. I bottenvåningen var urslagen
och komma
åanrnanfatta
rtun
t'i
rt'i"rt
Er
Jag ber
Prova'ålär"i, "å
fram till något.
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Därför nledföljer en svarsblankett, däi vi ber
medlemmarna lämna så många uppgifter som möjtigt
så vJ. kan sanrmanställ-a ett komplett lcartotek.
Då har vi också bättre möjlighet, med tanke på
de ökarle förfrågni-ngar om hjälp av folk som tror
på slagrutan, att kurrna frflga någon medlem som
bor geografiskt bra till om hon eller han vj-ll
hjäJ-pa till . Tngen behöver vara rädd för att stäl=i.L
1a upp, clet finns Ju alltid någon rnecllem med större erfarenhetr'-som går att fråga till råds por
brev e1ler teläfon. Detta är något som vi måste
arbeta ;ltrop oss med på lite 1ängre sikt.
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För övrigt när det gät1er att gå med slagruta bör
det all.tid vara rådgivancle. Det är kloki att undvika alltför bestämda uttalanden.
Alltså, .ju fler uppgifter vi kan få från medlgmmarna, desto fortare kommer vi igång mecl gmpparbotet, som även kan pågå mellan wåra ordinarie
nöten. Medlemsbladet blj-r säkert intressantare
när vi börjar redovtsa wåra försök
Jag ser fram ernot att samla ihop och kartlägga
'
slagrutekunnandet i Sverige.

e

Svaren från medlenrmarna h.oppas vi ska utvisa inom
vilka onrråden det stiirsta intresset finns, och
inom vi.lket område den enskildb nredlemmen viIl
arbeta..
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SSf"s årsmöte tlen 31 rnaj- 3 .juni 198q är
Almenäs Kursgård j. Borås bokacl.

Innan vi träffas

clär, ta gärna kontakt med varänd-

I
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Tilt slu! får jag be om iiverseende med försenirigen
av medlemsbladet. l-Ioppas nästa kornrner i tid, till
dess ha det så trca
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