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I 2014 feirer Norge 200 års jubileum for Grunnloven - den mest 
radikale i Europa på sin tid. Men Frankrike var først ute med Frihet, 
likhet og brorskap. Franskmenn er også først ute med å gi innbyg-
gerne bedre skjerming mot stråling i lovs form. Noen år er gått siden 
Frankrlike forbød mobiltelefoner i barne- og ungdomsskoler. Nå har 
turen kommet til den trådløse invasjonen av menneskers liv.

En ny lov ser nå dagens lys i Frankrike, fremmet av De grønne og 
Sosialistene. Den har som mål å begrense almenhetens eksponering for stråling 
fra trådløs teknikk ved å forby reklame rettet mot barn, kjøre offentlige 
informasjonskampanjer og øke åpenheten om installasjoner og eksponering. 
Ifølge miljøminister Philippe Martin er den nye loven “et første steg”. 
Loven går nå videre til senatet som også må godkjenne den.

Loven forbyr trådløse nettverk i barnehager for barn under 3 år og all reklame 
for trådløse produkter rettet mot barn under 14 år, som lese- og nettbrett og 
ipoder. Trådløse skolenettverk opp til 6. klasse skal stenges av siden de ikke er 
i bruk i undervisningen på disse trinnene. Fra før har Frankrikes skolelov 
en anbefaling om å prioritere kablet nettverk. 

Reklame for mobiltelefoner og trådløse produkter må inneholde informasjon  
om hvordan strålingen mot hodet kan reduseres, og det innføres forbud mot 
reklame for produkter som mangler utstyr som reduserer strålingen (handsfree).

Blant andre punkter i loven finner vi følgende:
- Alle produkter med radiofrekvent strålning skal ha klar og tydelig merking 
 av SAR-verdier.
-   Mobilprodusenter må anbefale utstyr som reduserer eksponering   
 – også på telefonen.
-  Alle produkter må ha en enkel avstengningsfunskjon for trådløst. 
Så kommer det som lyder som musikk i våre ører: Loven tar innover seg det  
voksende problemet med eloverfølsomhet. Innen ett år skal regjeringen legge  
fram en utredning for parlamentet om muligheten for lavstrålesoner også i  
byene og dessuten utrede arbeidsmiljø for eloverfølsomme og ulike sanerings 
metoder. 

Takket være Strålskyddsstiftelsen I Sverige har vi fått nyss om denne miljø-
revolusjonen i Frankrike. Loven gir oss nye argumenter og Strålevernere 
motbør. Året starter bra! 
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Vilket märkligt väderår 2013 blev här på Kvarntorp! 
Våren som aldrig kom, en varm sommar där solen stän-
digt lyste med sin närvaro och hösten som aldrig ville 
ta slut. Vi skördade potatis på upp till 700 gram styck, 
och det var roligt att kunna fira Halloween med egen 
skräckpumpa på 11,7 kg! Sedan slog vintern till den 6-8 
december med en dryg halvmeter snö här, men nu lyser 
snön (nästan) med sin frånvaro. Märkligt var att den 16 
december kunna skörda rosenkål, mangold och persilja 

och samma dag åka skidor runt dammen!
Telia i Sverige monterar ner det fasta telenätet och 
ersätter med mobila lösningar. Detta drabbar många 
elöverkänsliga svårt. De senaste två åren har vi varit utan 
telefon och Internet. Det har varit tufft för oss båda – det 
är verkligen besvärligt att bo utan kontaktmöjligheter 
med omvärlden! Samtidigt som flera av våra vänner nu 
drabbas så är den tiden dock över för oss.

Ann Rosenqvist Atterbom og Torkel Atterbom bor på gården Kvarntorp utenfor Stockholm. De har flyttet 
mer enn én gang for å finne levelige forhold for Ann, som er eloverfølsom og aktiv i FEB. Torkel legger bredsiden 
til i Vågbrytaren. Alle forholdsregler til tross – sitt forrige hjem,  et nytt og sjarmerende hus i landlige 
omgivelser 1 times reise sør for Stockholm måtte de forlate etter økende strålingsbelastning. I dette årsbrevet 
– årgang 2 – oppdaterer de oss om livet og utfordringene som stråleflyktninger på gården Kvarntorp, 260 km 
sør for Stockholm – mange hakk nærmere naturen, men i lange perioder uten fasttelefon og internett..

Årsbrev från Kvarntorp
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Vid årsskiftet fick vi så slutligen igång telefon och Inter-
net via fiberoptisk kabel. Torkel har lagt mycket tid på 
fiberprojektet och belönades för det av Byalaget i Västra 
Harg med utmärkelsen ”Årets Västra Hargare”. Priset var 
ett fint diplom ritat av en lokal konstnär och att signera 
en fågelholk. Torkel ingår nu i det de kallar ”Holk of 
fame”, i fint sällskap med biskopen, förre ärkebiskopen, 
landshövdingen m fl.

Vi har under året jobbat hårt på gården med att få upp 
700 m viltstängsel (mot vildsvinen som i augusti ”trynade 
sönder” mer än 3000 kvm) och har samlat material till 
110 m gärdsgård. Nu är det bara betesstängslingen kvar. 
Ett antal träd har tagits ner och sågats till virke av ett 
mobilt sågverk. Gärdsgården står nu färdig med hjälp av 
en rutinerad gärdsgårdsbyggare och hans lärlingar.

I ladan har en hemmabio och ett kontor tagit form i två 
våningar, så att ladan utnyttjas maximalt. 
Delvis byggt av eget virke, och med hjälp av våra fina 

snickare. På södersidan av ladan finns nu en solpanel 
och ett stort soldäck som vi byggt själva. 

En av årets mest spännande händelser var närkontakt 
med tjuren Ferdinand när vi samlade döda enar till 
gärdsgården i en hage (ja, vi hade markägarens till-
stånd!). Ferdinand brölade högljutt ut sina synpunkter 
på aktiviteten men när han stångat en god stund på den 
en bakom vilken Ann barrikaderat sig lugnade han sig 
en smula. Efter att ha luktat på hennes hand kunde han 
så slappna av och sakta retirera, slängandes blängande 
blickar. Efter denna incident tillät han oss härja fritt i 
hagen. 

Vi ser fram emot ett 2014 utan närgångna vildsvin och 
bra möjligheter till kommunikation med omvärlden och 
önskar alla våra vänner det allra bästa inför det nya året!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar katten Pigge, Ann och Torkel
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Vi bodde tidligere i enebolig i Asker, men belastningen 
fra mobilmaster og naboer gjorde det vanskelig for meg 
å være ute i hagen. Huset hadde vi etter hvert skjermet 
ganske godt innvendig. Utvendig har vi begrensede 
muligheter til å gjøre noe. Vi har nå funnet et område 
med liten strålebelastning i Lier og bygd et hus der. 
Vi har da kunnet tilrettelegge det fra starten av.

Huset har ikke HF skjerming i vegger. Jeg ble tilrådet ikke 
å ha det, og så langt har det fungert bra. Vi har selvfølgelig 
ikke noe trådløst system i det hele tatt. Strømmen er 

såkalt datastyrt, det vil si at det ikke ligger spenning på 
kurser som ikke er i bruk. Alle ledninger i veggene har en 
skjermet, jordet kappe. Jording av alt utstyr er helt essen-
sielt. Vi har også en skilletrafo inn til huset. Dette for at vi 
ikke skal bli sjenert av jordfeil hos naboen. Høyfrekvente 
overharmoniske forstyrrelser blir også filtrert bort ved 
dette systemet. Lavfrekvente forstyrrelser slipper riktignok 
igjennom (100, 150, 200 Hz). Ved sengen har vi en egen 
bryter (går på 24 V) som kan sette huset i nattstilling, det 
vil si den slår av all 230 V i nærheten av der vi ligger. 
Vi benytter LED lyspærer som vi kan regulere og så langt 

MEDLEMMERS HVERDAG

Jørgen Holst 
Jeg er 61 år og sivilingeniør i Statoil. Mitt arbeidsfelt den senere tid har vært som prosjektleder/
teknisk leder for oljeutbygginger. Jeg begynte med å reagere på mobiltelefon i 2002. Da tok jeg en 
god del telefoner under bilkjøring frem og tilbake fra Kongsberg, en times kjøring. 
Det var sikkert uheldig. Høsten 2007 ble det betydelig verre, og jeg var en god del sykemeldt i 2008.

MIN 
HISTORIE
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har jeg ikke merket ubehag med det. Teknisk rom er 
belagt med blikkplater som er jordet for å redusere 
strålingen til resten av huset.

Jording av alt elektronisk utstyr er viktig. Jeg har en led-
ning som går til jordingen i en stikkontakt. Denne fester 
jeg rundt USB porten til mus eller tastatur. Det gjør at 
veldig mye av PC systemet (for tiden en HP lap-top fra 
arbeidsgiver) da blir jordet. Jeg blir plaget av skjerm så 
jeg benytter i stedet en prosjektor. Denne jorder jeg på 
samme måte. I tillegg har jeg en finmasket metallduk 
som jeg av og til legger rundt prosjektoren og jorder 
duken. Dette hjelper i dårlige perioder. Jeg gjør det 
samme rundt fast-telefonen, blir også plaget av å prate 
i det vanlige røret.

Etter dette har jeg lært å beskytte meg mer. Jeg unngår 
alltid områder som er mye belastet – i mitt tilfelle vil jeg 
nødig være steder som har over 10 µW/m2. Jeg har et 
måleapparat for HF stråling som jeg alltid har med meg. 
Er det mye stråling et sted, går jeg derfra. Det måleap-
paratet jeg for tiden er mest fornøyd med heter Acusi-
tion 2 fra EMField. Det kan jeg ha i lomma, og det har 
et stort frekvensområde (200 MHz – 8 GHz); det dekker 
Tetra + WiFi + en god del radarsystemer.

Arbeidsgiver tilrettelegger så godt han kan selv om det 
kan ta litt lang tid av og til. Jeg har eget kontor som jeg 
har fått skjermet. Beskyttelsesduker som er hengt på 
veggene fungerer bra i mitt tilfelle. Da kan mine kol-
legaer prate i mobilen i nabokontorene uten at jeg blir 
plaget. På møter melder jeg alltid i fra om mine prob-
lemer og henstiller alle til å sette mobilen i flymodus. 
Dette blir uten unntak akseptert, og jeg er imponert 
og veldig glad for at det ikke er problematisk å si ifra 
og at folk respekterer det. Dagens smart-telefoner er 
dessverre ikke noe bra for oss; de mottar mail, oppda-
terer været, facebook, fluefiskeforhold i indre 
Nordmarka og alt man har lagt inn. Dette skaper mye 
kommunikasjon som gjør det vanskelig for meg.

Når jeg kjører bil har jeg alltid på meg beskyttelse; hette 
på hodet og vest på kroppen. I Oslos nærområder og 
langs hovedveiene er det tett med master som er en plage. 
Med beskyttelse blir jeg lite plaget av bilkjøringen.
 

Jeg reiser noe i jobbsammenheng og merker betydelig 
mindre plager nedover i Europa, de er jo generelt mer 
føre-var der også. For meg ser det ut som at Statens 
strålevern ikke fungerer etter hensikten og at det må tas 
grep for å få dette på skinner. Man skal ikke leke med 
folks helse slik jeg oppfatter at de gjør.
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  Av Sigrun Brænd

Full av forventning dro jeg tidlig på sommeren til Hudø 
feriekoloni for å være «tante» på Roa-kolonien. 
Så vidt jeg husker var det 11 kolonier på øya, alle bebodd 
av gutter fra Oslos folkeskoler, 2. -7. klasse. Hudø eies 
av Oslo kommune.
Det fantes ikke strøm på Hudø den gangen, men det 
var ikke noe savn. Sola skinte, så vidt jeg husker hver 
eneste dag, så det var lys nok.
Jeg var 18 år og skulle ha min første ordentlige 
sommerjobb og tjene penger. Lønna etter tre ukers 
arbeid fra tidlig morgen til sent på kveld var ca kr 200.

Pengene kom godt med, for etter denne jobben var 
det  fottur i Rondane sammen med to klassevenninner. 
Overnatting med middag og frokost på DNT-hyttene 
kostet  kr 13,-.

Vel framme var det å hilse på bestyrerinne, kokke, flere 
andre tanter og onkelen. 
På Roa var det så vidt jeg husker et hovedhus med bl.a. 
kjøkken og spisesal. På kjøkkenet var det en kjempestor 
vedkomfyr med ringer som kunne tas av så kjeler 
og gryter kunne få god kontakt med flammene.

Her ser vi kokka på kjøkkentrappa og Eirik og Jan som 
gode hjelpere. Videre var det et hus med to sovesaler med 
alle guttenes senger og mellom disse salene et værelse 
der to tanter hadde sine senger og saker og ting. 
Fra dette rommet var det dører til hver side så vi lett 
kunne komme inn til guttene om vi hørte noe sto på i 
løpet av natten. Det var jo noen som kanskje lengtet hjem 
og begynte å gråte i stedet for å sove og trengte litt trøst.

Sommerjobb på Hudøy feriekoloni i 1951 – uten strøm!



Der var også et slags uthus med et 
skur med bl.a. bryggepanne og 
stamper.
Arbeidsdagen bestod i å få 
guttene opp om morgenen 
og klare for frokost. Etter 
frokost skulle guttene ut med 
onkelen og drive diverse   ak-
tiviteter. Bading på en sand-
strand i en fin vik var vel da-
gens hygiene, tror jeg, men én 
dag i uken skulle alle guttene 
opp i en stamp med lunkent 
vann og skrubbes rene. Vannet 
ble varmet opp i en stor brygge-
panne som ble fyrt opp. Om det var 
tre eller fire som brukte samme vann, 
husker jeg ikke. På bildet ser vi Bjørn i 
stampen.
Guttene var friske og aktive, men en natt ble de fleste 
syke. Da hadde de fått oppvarmet lapskaus til kvelds, 
lapskaus med kål i. Det begynte med kraftig diare litt 
etter at de hadde lagt seg for kvelden. Mange rakk ikke 
fram til utedoen og det gikk i sengen eller i buksa. 
Det ble ikke mye søvn den natten og en travel dag et-
terpå med klesvask. Det var jo ikke noe kjøleskap på 
et kjøkken uten strøm, må vite, så mat kunne fort bli 
bedervet. Mat som ikke kunne brukes, ble ofte kastet 
i den digre utedoen. At det ble et eldorado for rotter, 
oppdaget vi en kveld vi tantene og onkelen satt uten-
for på en liten høyde og nøt stillheten etter at gutta 
hadde sovnet. En hær av rotter passerte i full fart like 
bortenfor der vi satt.
Den gangen gikk det ikke an å ta en prat med mor 
eller far i mobilen, men mange fikk brev hjemmefra. 
Ikke så lett for syvåringer å lese voksenskrift, så her på 
bildet leser tanten brev.
På bildet ser dere også at tante og en gutt har hals-
bånd. Det laget vi av små gule sneglehus vi fant på 
sjøbunnen. Med en spiss stoppenål laget vi små hull i 
sneglehusene og tredde dem på en tråd. Jeg hadde et 
slikt halsbånd som jeg brukte i mange år etterpå.

Der vi sto og smurte lass av brød-
skiver, var det nokså trekkfullt, 
og en natt våknet jeg med kraftig 

vondt i begge ørene. Men etter 
noen timer gikk det hull først på 

den ene trommehinnen og senere på 
den andre, og da var det bare å stappe 

bomull i øra. Om jeg fikk fri en dag da, 
husker jeg ikke. Tror ikke det, for det var jo 

ikke vondt lenger.
Jeg husker det som ganske slitsomt å være den som 
skulle få gutta til å sove så tidlig som klokka åtte om 
kvelden. Da skulle det nemlig være helt stille, ingen 
måtte snakke eller lage noe slags bråk.
I sovesalen skulle sengene res hver dag, og nøye skulle 
det være med stramme, glatte laken. Vinduene i sov-
esalen ble vasket hver uke. Husker det med vinduene 
som en særdeles kjedelig jobb, men stort sett stor-
trivdes jeg og tiden gikk fort. Hadde nå og da to tim-
ers fri midt på dagen, og da husker jeg at jeg løp til 
sydsiden av øya og svømte ut fra gule svaberg. Det var 
herlig. 
Jeg ser på hjemmesiden til Hudø at det visstnok er 
mobilfritt på Hudø hele sommeren, for barna vel og 
merke. I dag er det også jenter på Hudø.
Særlig to av de andre tantene som var i samme alder 
som meg, ble jeg godvenner med. Vi skrev brev til 
hverandre, og de besøkte meg senere på hytta vår ved 
sjøen.
Dette var min historie om strømløse Hudø, det jeg 
kunne huske etter 62 år. Den gangen ante vi lite om at 
dette var et strålefritt paradis. Slike paradis med plass 
til mange mennesker, store og små, finner vi neppe i 
Norge i dag. 
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Omlegging av støtten til 
funksjonshemmedes organisasjoner

  Av Solveig Glomsrød

FELO har vært medlem av FFO  siden 2007 og har siden 
søkt Helsedirektortet  og blitt godkjent som støtteberet-
tiget organisasjon. Denne driftsstøtten går for det mest 
til å Strålevett, kontakttelefon, nettside og statsautorisert           
revisjor.  Midlene ble bevilget over Helsedirektoratets bud-
sjett og tildelt av Fordelingsnemnda. Nå er det Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som deler ut 
midlene, og i forbindelse med denne omleggingen er det 
laget nytt regelverk for fordeling av støtte. Vil det berøre 
FELO?

Det mest avgjørende ved overgangen er om vi fortsatt 
blir godkjent som  støtteberettiget organisasjon – alle or-
ganisasjoner må søke på nytt. Et kriterium for støtte er at       
organisasjonens medlemmer i overveiende grad består av 
personer med varig nedsatt funksjonsevne. Paradoksalt 
nok har ekspertutvalget gitt oss god hjelp her – EOF er etter 
deres mening ikke et resultat av strålingsmiljøet. Plagene er 
reelle,  men har andre årsaker. 

Hvis vi blir godkjent på nytt skal et eget ekspertutvalg 
avgjøre hvor organisasjonen plasserer seg når det gjelder 
behov for støtte, det vil si blant grupper med lave eller høye 
ekstrakostnader ved aktiviteter. 

Når støtteberettigelse er gitt, vil omfanget av støtten fort-
sette omtrent på samme nivå som nå til og med 2017 – men 
så legges den om. Da vil organisasjonene får en basisstøtte 
som ikke ventes å være under 2G i Folketrygdsammen-
heng, i 2014 vil det tilsvare ca 170 000 kroner per år. 
I tillegg kommer et variabelt beløp etter medlemstall, antall 
lokallag, antall aktivitetsdager og drift av kontakttelefon. 

Den særskilte støtten til Likemannsarbeid forsvinner fra nå 
av,  men den variable støtten til drift av foreningen vil øke 
med økende likemannsinnsats. 

FELOs driver for det meste informasjonsarbeid – vi kan 
vise til få ekstra kostnader til arrangementer (utenom til-
bud om felles transport når det er aktuelt).  Det er jo ikke 
det at ekstrakostnader ikke er aktuelt – bare at de er så store 
at det ikke er innenfor rekkevidde å skape et miljø som vi 
kan være i. 

Likemannsarbeid/likepersonsarbeid foregår hele tiden 
blant eloverfølsomme – men vi har ikke ført oversikt over 
besøk , telefonsamtaler og eposter når vi snakker med an-
dre medlemmer eller folk som nylig har blitt rammet og 
er fortvilet over sin situasjon. I tiden som kommer er det 
viktig for FELO at vi registrerer hvem som er Likepersoner 
og hvor stor innsats disse likepersonene gjør. 

Aktiviteter som vi kan dokumentere går inn i grunnlaget for 
tilskudd året etter. Lokallagsmøter, artikler i alle slags me-
dia – lokalt og nasjonalt har betydning - Interessepolitisk 
arbeid gir også grunnlag for støtte og må dokumenteres. 
Det er viktig for FELO at medlemmer som  er aktive likep-
ersoner  registrerer seg hos FELO-styret og fører logg over  
nettverksarbeidet sitt. Grusomt byråkratisk – vi får det som 
lærerne i skolen som snart ikke har tid til å undervise…

Hvis vi blir godkjent som støtteberettiget organisasjon       
får vi nytte av dette i 2015. Hvis ikke, må vi revurdere hele 
FELOs virksomhet. 
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  Av Solveig Glomsrød

Helsedirektoratet og Folkehelsa inviterte i høst til et 
fagmøte/kurs om “helseplager tilskrevet miljøfaktorer”. 
Her skulle helsepersonell og representanter for den sen-
trale helseforvaltningen få en ”bred faglig innføring 
i denne problematikken”. 

Mens forskere internasjonalt tar viktige steg framover 
i arbeidet med å påvise helseskader av elektromagnetiske 
felt (EMF) utbrer vår helseforvaltning den oppfatningen 
at en sammenheng mellom plager og strålingsmiljøet er 
en fiksjon, som Ekspertutvalget konkluderte med i sin 
rapport (Folkehelseinstituttet Rapport 2012 -3 om 
helsevirkninger av radiofrekvent stråling). Helseskader 
hos tannlege-assistenter etter arbeid med amalgam er 
et annet eksempel på en slik feilaktig forestilling – 
amalgam sto også på programmet blant plager som 
“tilskrives miljøfaktorer”. Nå har tannlegeassistentene 
seiret i norsk høyesterett – arbeid med amalgam gir 
grunnlag for yrkesskade, men kan tannlegeassistentenes 
helseskader fortsatt bare ”tilskrives” miljøgiften kvikksølv 
? Eller kan vi snart si at de skyldes kvikksølv? 

Undertittelen til kurset var ”Vanskelig, men ikke så 
vanskelig likevel? Dette litt pussige utsagnet har nok 
sammenheng med at arrangørene har fått faglig hjelp 
av overlege Jan Vilis Haanes fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Han holdt et innledende innlegg om 
terminologien – det var nok en øvelse i å ”tilskrive” 

plager til miljøet slik at det skal bli klinkende klart at det 
ikke er en reell sammenheng ute og går, bare subjektive 
påstander. Jan Vilis Haanes var sentral i Ekspertutvalget, 
spesielt i kapitel 6 som konkluderer med at eloverføl-
somme har en sterk tro på at plagene skyldes stråling, 
men at det ikke finnes vitenskapelig belegg for dette. 

Hele Ekspertutvalget  stilte seg bak dette kapitelet – men 
likevel trengte Helsedirektoratet og Folkehelsa hjelp fra 
Jan Vilis Haanes under dette kurset -som annonsert i 
programmet. Føler de seg ikke trygge på sin egen 
konklusjonen? 

FELO fikk dessverre ikke hjelpe til – kurset var bare 
for helsepersonell og forvaltningen.

 

Fagmøte/kurs om Helseplager 
tilskrevet miljøfaktorer:

Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet på 
stø kurs?



  Av Solveig Glomsrød

En av mysteriene omkring virkninger av elektromag-
netiske felt (EMF) er hvordan de kan påvirke helsen 
hos mennesker og dyr når strålingen har så lav energi 
at den ikke kan forstyrre kjemien i cellene. Stand-
ardargumentet er at stråling bare kan gjøre skade 
gjennom oppvarming av kroppsvevet, og derfor har 
vi fått en grenseverdi for mobilstråling på 10 000 000 
μW (mikrowatt) per kvadratmeter i fanget.

Nå er  dette mysteriet løst, skriver Martin Pall, en 
forsker som grov dypt i litteraturen innen molekylær 
medisin og gransket et tyvetalls artikler om hvordan 
stråling påvirker cellemembranen (celleveggen) 
og hva som da skjer der inne. Disse studiene kan 
forklare det “umulige” i at stråling som sies å være så 
svak at den ikke kan påvirke kjemien i cellene faktisk 
gjør nettopp det.

Det har seg slik: Cellemembranen - eller celleveggen- 
holdes på plass av et svakt elektrisk felt.  Når cellen 
utsettes for stråling svekkes dette elektriske feltet og 
celleveggen blir mer gjennomtrengelig – den lekker. 
Inn kommer kalsium og  selv om det kan høres 
uskyldig ut, viser det seg at kalsiumen virkelig herjer 
med kjemien der inne. Dermed har vi en mekanisme 
for hvordan stråling  påvirker oss kjemisk– uten å 
varme opp cellene, for i de 26 studiene Pall gikk 
gjennom ble det brukt en rekke ulike, men svært 
svake felt, blant annet ekstremt lavfrekvente vekselfelt 
på 50-60 Herz  som vi kjenner fra strømnettet vårt. 
Elektriske felt hadde tilsvarende virkning på cellevegg 
og kalsiumlekkasje som magnetfelt.

Et interessant funn var at ikke bare magnetiske 
vekselfelt, men også statiske magnetfelt påvirket  
cellemembranen. Dette var overraskende siden 
statiske magnetfelt ikke kan føre til elektriske 
forandringer i stillestående gjenstander. Pall 
kommenterer at celler sjelden er  stillestående, 
men beveger seg raskt (cellular raffling) og derfor 
likevel blir påvirket av magnetfeltet. 

Det er mer enn 20 år siden det først ble oppdaget at 
EMF førte til høyere kalsiumnivåer inne i cellene, 
og flere senere studier har bekreftet dette. 

Forskningen som 
Pall viser til skisserer 
to ulike kjemiske 
reaksjoner ved økt 
kalsiumtilførsel. 
Den ene reaksjonen 
på kalsium stimulerer 
benvekst (skjelettet), en 
godt dokumentert effekt som gjør 
EMF  nyttig  ved behandling. 
Den andre leder til enkelt-
trådbrudd på DNA.

Mer kalsium inn i cellen øker mengden av nitrogen-
baserte enzymer som igjen danner nitrogenforbindel-
ser i cellene og gir fysiologiske effekter gjennom det 
som kalles NO/sGMP/G-kinase-reaksjonen. Dette er 
helt gresk for de fleste av oss, men resultatet oppfatter 
vi: det dannes frie radikaler som fører til enkelttråd-
brudd på DNA – og hvem vet, kanskje til eloverføl-
somhet? Martin Pall har antydet at nettopp dette kan 
bli tema i en oppfølgerartikkel.

At svake elektromagnetiske felt får benbrudd og 
sår til å ro fortere utelukker altså ikke at skadelige 
effekter forekommer.  Helsevesenet og stråleforvalt-
ningen er raske til å oppfatte og utnytte at stråling 
kan brukes i behandling – altså at de ekstremt svake 
felten har en (positiv) helseeffekt.  Men hvorfor 
overser de negative helseeffekter?  

Kan vi vente oss at kunnskapen som Pall legger 
på bordet når fram til helsemyndighetene? 
Det skjer neppe av seg selv og heller ikke med hjelp 
fra Strålevernet eller Folkehelsa. Det norske 
ekspertutvalget bestemte seg for at de ikke skulle 
vurdere oversiktsartikler av enkeltforskere, det vil 
si artikler hvor en eller flere forskere oppsummerer 
resultater fra andre forskeres arbeider. Ekspertutval-
get ville bare forholde seg til forskningsoversikter  
og evalueringer fra internasjonale organisasjoner og 
nasjonale myndigheter. Dermed kan vi ikke ta det 
for gitt at Palls studie blir vurdert av et tilsvarende 
ekspertutvalg. Slik hindrer strålevernetablissementet 
i Norge og flere andre land at verdifull forskning når 
fram til helsemyndigheter og allmenheten – hvis ikke 
noen spiller rollen som vaktbikkjer overfor helse-
myndighetene.

Ett strålingsmysterium mindre?
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  Ida Solheim

Ti år gamle resultater bekreftet av reanalyse
Er det helsefarlig å bo nær en mobilmast? Enrique 
Navarro og tre av hans kolleger ved Universitetet 
i Valencia prøvde å finne ut av dette allerede for ti 
år siden. I 2003 publiserte de en undersøkelse der 
de ikke bare hadde målt avstanden fram hjemmene 
til nærmeste basestasjon, men også strålingsin-
tensiteten i soverommene til beboerne. Forskerne 
hadde delt ut spørreskjemaer og kunne dermed 
samle inn fakta om helseplager. Resultatene var 
påfallende: Symptomer som utmattelse, hode-
pine, irritabilitet, synsforstyrrelser, søvnvansker og 
depressive tendenser økte med kortere avstand fra 
hjemmet til nærmeste mobilantenne, og med økt 
strålingsintensitet i soverommet. 
I 2010 kom en annen forskergruppe med krav til 
hvordan slike undersøkelser skal gjennomføres for 
å bli godtatt i det vitenskapelige miljøet. De spanske 
forskerne tok utfordringen på alvor og gjennomgikk 
dataene sine på nytt. Denne gangen sørget de for 
å korrigere for mulige medvirkende faktorer som 
alder, mobilbruk og bekymring knyttet til stråling 

fra basestasjonene. Dessuten brukte de nå en mer 
robust statistisk metode, og de kunne begrunne at 
utvalget av forsøkspersoner ikke var skjevt sammen-
satt. Reanalysen tok utgangspunkt i data om 
88 personer av de 101 i 2003.
Den nye artikkelen ble publisert mot slutten av 
2013. Det viste seg at resultatene fra 2003 sto seg 
godt. De fleste av de registrerte symptomene var 
signifikant relatert til strålingsnivå, bl.a utmattelse, 
hodepine, appetittmangel, konsentrasjonssvikt, 
depresjon, irritabilitet og søvnvansker. De spanske 
forskerne anbefaler myndighetene å redusere, så 
mye som mulig, befolkningens langtids stråle-
eksponering fra basestasjoner.

Navarro E A et al. 2003. The Microwave Syndrome: 
A Preliminary Study in Spain; Electromagnetic Biology and Medicine 
(formerly Electro- and Magnetobiology), Volume 22, Issue 2; 161-169
Röösli M, Frei P, Mohler E, et al. Systematic review on the health 
effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields from 
mobile phone base stations. Bull World Health Organ 2010;88:887–96
Gómez-Perretta C, Navarro EA, Segura J, et al. Subjective symptoms 
related to GSM radiation from mobile phone base stations: a cross-
sectional study. BMJ Open 2013;3:e003836. doi:10.1136/

bmjopen-2013-003836

Spanske forskere 
– solide funn
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  Av Renate K. H. Hansen

Uavhengig av min el-overfølsomhet har jeg i lengre 
tid hatt store smerter i kneet. En MR-undersøkelse 
jeg foretok i sommer (som for øvrig førte til meget 
sterke reaksjoner i etterkant) viste at menisken 
min var ødelagt. Jeg hadde derfor ikke noe annet 
valg enn å sette meg på ventelisten for et opera-
tivt inngrep. Jeg var overhodet ikke redd for selve 
inngrepet. Men på grunn av el-overfølsomheten var 
jeg skremt av all den strålingen som ventet meg på 
sykehuset. Jeg er sykepleier og vet at sykehusinn-
leggelse i de fleste tilfeller kan redde liv og gjenop-
prette helse. Men mangel på kunnskap og en utbredt 
uvitenhet og ikke-akspetering blant helsepersonell 
av tilstanden el-overfølsomhet, kan få fatale 
konsekvenser for oss som er rammet av det. 
Det første jeg gjorde var å ta kontakt med Felo for 
å låne sykehusbaldakinen. Denne baldakinen er et 
stort telt laget av stoff som stenger den elektriske 
strålingen ute. Jeg trodde nesten ikke mine egne 
øyne da jeg skulle hente baldakinen på postkon-
toret. Den kom i to store esker – den ene pakken var 
nesten 2 meter lang og inneholdt alle stengene til 
konstruksjonen, den andre var litt mindre og 
rommet ”teltduken”. 

Mitt nærmeste sykehus er Gjøvik sykehus og jeg har 
tidligere hatt gode opplevelser der både i praksis i 
min sykepleierutdanning og som sykepleier. Det 
var på Dagkirurgisk avdeling på Gjøvik sykehus 
inngrepet skulle finne sted i begynnelsen av 
novemer 2013. 

Da jeg fikk terminen for operasjonen fra sykehuset, 
skrev jeg et brev tilbake hvor jeg fortalte om min el-
overfølsomhet. I dette brevet la jeg bl.a. ved 
brosjyrer fra Felo og en uttalelse fra min fastlege 
som bekreftet at jeg var el-overfølsom. Etter en 
stund tok jeg kontakt med Dagkirurgisk avdeling 
for å snakke om min situasjon som bekreftet at de 
hadde lest brevet og sa at avdelingen ville gjøre det 
de kunne for å ta hensyn til min el-overfølsomhet.

Dagen da operasjonen skulle finne sted, kom jeg 
til sykehuset ledsaget av min mann. Med all den 
oppakningen vi hadde med oss, så det ut som om vi 
skulle ha begitt oss ut på en større ekspedisjon. 
Men vi ble hyggelig mottatt på avdeling. For det 
første hadde de gitt oss et eget rom hvor jeg skulle 
være før og etter mitt operative inngrep. Det første 
vi gjorde var å sette opp baldakinen rundt senga. 

En el-overfølsoms opplevelse på sykehus

Jeg har vært overfølsom overfor høyfrekvent elektrisitet i flere år, dvs. stråling fra PC, mobiltelefoner, 
nettbrett, trådløse nettverk osv. Men for et år siden eskalerte mine reaksjoner betydelig. Min tilstand 
har nå forverret seg sånn at jeg ikke lenger kan oppholde med i nærheten av den slags utstyr. Når jeg 
blir eksponert for stråling fra slik elektrisitet, får jeg sterke fysiske reaksjoner. Først får jeg kløe i og rundt 
øynene med påfølgende utslett, jeg blir kvalm, svimmel og får kraftige hodesmerter, så får jeg sterke 
ledd- og muskelsmerter og en tilstand av utmattelse som varer i 2-3 dager. I noen tilfelle har jeg også 
fått hjertearytmier som kan vare i 1 til 2 timer. Når jeg får slike reaksjoner, er det min store skrekk å 
måtte innlegges på sykehus hvor all denne moderne elektriske teknologien er en del av det nødvendige 
utstyret for å ”hjelpe” pasienter. Når jeg befinner meg på mitt absolutt mest sårbare nivå, vet jeg ikke 
om kroppen min er i stand til å takle ytterligere påkjenninger. Innleggelse på sykehus er derfor mitt 
største mareritt.
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Det brune teltet fylte nesten hele rommet og så ut 
som et beduintelt fra eventyret ”1001 natt”. 

Sykehuspersonalet, som verken hadde hørt om 
el-overfølsomhet eller opplevd å få omgjort avdelin-
gen til en teltleir, tok dette likevel utrolig bra.
Jeg opplevde å bli respektert og kunne konstatere at 
sykehuset hadde gjort alt det de kunne for å hjelpe 
meg i min situasjon. 

Da jeg ble skjøvet inn på operasjonsstuen, hadde 
jeg på meg beskyttelsesklær (en skjorte jeg har sydd 
av et spesielt stoff med sølvtråder og et skaut av 
samme stoffet). Jeg tenkte jo at jeg måtte ta av meg 
dette tøyet under selve operasjonen pga. høye krav 
til sterilitet i en operasjonsstue. Men jeg fikk faktisk 
lov til å ha på meg dette tøyet med en slags hette og 
klær fra sykehuset utenpå. At jeg fikk ha på dette 
tøyet under operasjonen, viste likevel en utrolig flott 
holdning fra sykehuspersonalets side.  

Etter operasjonen ble jeg skjøvet rett inn i baldaki-
nen og var der til jeg kunne reise hjem. At denne 
baldakinen virker, er sikkert. For det første opplevde 
jeg den tiden inne i baldakinen etter operasjonen 
som svært god for kroppen. Jeg kunne komme 
meg etter narkosen uten å slite med de sedvanlige 
elektriske belastningene. Når vi målte strålingen 
innenfor og utenfor baldakinen med mitt lille ”esi 
24”-måleapparat, viste det seg også at innenfor viste 
apparatet ”grønt” mens det utenfor fikk utslag på 
”rødt” på høyfrekvens (som jo betyr ”farlig” stråling 
for meg).

Så min sykehusopplevelse var faktisk så god som den 
kunne ha blitt. Jeg vil benytte anledningen til å takke 
Dagkirurgisk avdeling ved Gjøvik sykehus for all 
mulig velvilje og imøtekommenhet. Uten å bli møtt 
på denne måten, tør jeg ikke tenke på hvordan mitt 
opphold på et moderne sykehus kunne ha blitt.
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  Av Vibeke Dahl Skelton (deltager på kurset)

Det ble avholdt målerkurs i regi av FELO 20.- og 
21. september på Jar i Bærum. Invitasjon til kurset ble 
sendt ut til alle FELO sine ‘offisielle målere’.  Hensikten 
var først og fremst og kvalitetssikre de ‘offisielle FELO 
målerne’ ved å oppdatere og gi dem ny informasjon. 
Det var 12 personer som møtte opp, noen som allerede 
er målere, noen med elektrobakgrunn og noen nye som 
ønsker å bli målere. To hadde kjøkkentjeneste og ikke 
noe ønske om å bli målere, men litt ny kunnskap falt jo 
på dem også. Flere av våre offisielle målere har firmaer 
med målereksperter. Disse ble også invitert. De skal 
selvfølgelig fortsatt stå på vår liste, selv om de ikke 
deltok på kurset. 

Kursleder var Jostein Ravndal som er utdannet 
elektroingeniør og har flere års erfaring med å gjennom-
føre målinger både for privatpersoner, skoler og barne-
hager, ulike firma, m.m..  Han loset oss igjennom kurset 
på en pedagogisk, tydelig og saklig måte. Han klarte å 
engasjere kursdeltakerne helt fra starten til slutten av 
kurset og ble tidvis bombardert av spørsmål som han 
tålmodig ga oss grundige og tydelige svar på. Vi fikk lære 
om: lav- og høyfrekvente felt, reduksjon av eksponering, 
skittenstrøm og skjerming av dette, ulike grenseverdier, 
forskjellige måleapparater og hvilke frekvenser de måler, 
forberedelse og gjennomføring av målinger inkludert 
utarbeidelse av målerapport. Vi fikk også en redegjørelse 
om de to forskjellige strømsystemene vi har i Norge. 
IT installasjon som vi og Albania er de eneste land i 
Europa som bruker, og TN-installasjon som er det mest 
brukte strømsystemet i verden. Her i landet brukes TN 
systemet i områder på Vestlandet og i alle nye 
utbyggingsområder i Norge.

På slutten av kurset endte vi opp med å foreta praktiske 
måleøvelser i lokalene og utenfor. Kurset ble holdt i Jar 
kirkes menighetshus som hovedsakelig er bygget av 
betong som skjermer godt mot EMF og det var lave EMF 
verdier i selve kurslokalet. Ved hjelp av måleapparatene 
fant vi frem til trådløst internett og trådløse telefoner 
andre steder i kirkebygningen og i omliggende hus. 
Det var også høye lavfrekvente magnetfelt på kjøkkenet 
bl.a. fra lysstoffrør, kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin 
og kaffemaskin. Det fikk både Tone og Sigrun erfare som 

var ansvarlig for kurset og 
hadde kjøkkentjenesten 
under kurset. Så en stor 
takk til dem for deres 
innsats! 

Videre fikk vi erfare at ikke alle måleapparatene vi brukte 
klarte å fange opp og gi utslag på frekvenser de egentlig 
skulle kunne måle. Ulike måleapparat gir forskjellige 
måleresultat. Noen apparat viste høye måleverdier mens 
andre viste null. Dette var urovekkende! Vi fikk vite av 
Jostein Ravndal at dette er svært vanlig. Han forklarte at 
man blir nødt til å investere i skikkelige kvalitetsapparat 
for å måle nøyaktig og måle alle frekvenser. Særlig når det 
gjelder å måle elektriske lavfrekvente felt bør dette gjøre 
med et ‘potensialfritt måleapparat’ som koster noen 
tusenlapper. Når det gjelder høyfrekvensmålinger, 
bør man ha et apparat med både isotrop- og logper 
antenne for å måle den totale strålebelastningen og for 
å bestemme retningen strålingen kommer fra. Det siste 
er særlig viktig når det gjelder skjerming. I tillegg fikk vi 
erfare nødvendigheten av å bruke et HF apparat med 
filter for å skille mellom de ulike frekvensene for å 
avdekke hva slags EMF kilder vi har med å gjøre. For 
å gjøre nøyaktige målinger trengs det med andre ord 
skikkelig utstyr! Det kommer fort opp i kr 50.000,-!! 
Det er det de færreste eloverfølsomme som har råd til. 
I tillegg er det mye teori om EMF og stråling og mye å 
sette seg inn i. For mange er EMF et komplisert fagfelt 
som kan være vanskelig å forstå. 

Mitt råd er derfor at eloverfølsomme fortsetter med 
å kjøpe og bruke enkle måleapparat som vi i FELO 
anbefaler dere og som dere kan kjøpe forholdsvis rimelig. 
Disse måleapparatene er enkle å bruke, de gir nyttig 
informasjon og avdekker EMF felt og stråling i 
omgivelsene deres. For å få mer nøyaktige målinger, 
særlig for elektriske lavfrekvente felt og høyfrekven-
sstråling, anbefaler jeg at dere bestiller og får utført en 
‘profesjonell måling’ av en av FELOs kvalifiserte målere 
som bruker kvalitetsmålerutstyr. 

STRÅLINGSMILJØ

Kurs for FELOs målere
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  Av Jostein Ravndal

Nye magnetfelt i vår hverdag
Det er nå 10 år siden Torino i Italia fikk sin første buss 
som blir ladet trådløst. Men det er først den senere tid 
at utviklingen begynner å skyte fart. Prøveprosjekter er 
i gang eller i ferd med å igangsettes flere steder, så som 
USA, Canada, England, Tyskland og Korea. De store 
bilfabrikkene deltar også i utviklingen av trådløse 
systemer for ladning av elektriske biler. Det er forventet 
en rivende utvikling de neste 10 årene.

Hvordan virker det?
Ladesystemet består av en elektrisk spole som er 
nedgravd i bakken. Spolen tilføres høyfrekvent strøm 
når det står et kjøretøy over spolen. Strømmen som går 
i spolen lager et kraftig magnetfelt og dette magnetfeltet 
fanges opp av en mottakerspole i kjøretøyet. Magnetfeltet 
som fanges i mottagerspolen genererer en strøm i spolen 
som så brukes til å lade batteriet i kjøretøyet.
Prinsippet er det samme som brukes til å lage elektrisk 
strøm i et kraftverk og i transformatorstasjoner i strøm-
fordelingsnettet vårt og har vært i bruk så lenge vi har 
hatt elektrisk kraft. Prinsippet er således ikke nytt, men 
det er anvendelsen som er ny.
De fleste systemene som er under utvikling er stasjonære, 
dvs. at kjøretøyet lades når det står stille. Det kan være 
når bilen er parkert hjemme i garasjen eller på spesielle 
parkeringsplasser i byene. For busser er systemet slik at 
bussen lades når den står på holdeplassen og passasjerene 
går av og på bussen. Det er denne type system som skal 
testes med biler i London og busser i Mannheim i 
Tyskland.
Det eksperimenteres også med systemer der kjøretøy-
ene kan lades mens de kjører. Da er det gravd ned flere 
ladestasjoner i veibanen, og de aktiveres etter hvert som 
kjøretøyet passerer. Et slikt system for busser ble satt i 
drift i Korea den august 2013 for å vinne erfaring. 

Hva med magnetfelt fra ladestasjonene?
Det er store energimengder som overføres til kjøretøyet 
mens det lades. Dette vil generere et magnetfelt i umid-
delbar nærhet av ladespolene. Frekvensen som brukes 
varierer mellom systemene, men ligger i området 20 kHz 
– 140 kHz.  Det er det samme frekvensområdet 
som brukes i de nye induksjonskomfyrene som ble omtalt 

i et tidligere nummer av 
Strålevett (nr 4/2012). 
Disse høye frekvensene 
regnes som mer skadelig 
enn de frekvensen vi 
finner i strømnettet, noe 
som er reflektert i at de offisielle grenseverdiene er 
10 ganger lavere enn det som gjelder for det vanlige 
strømnettet. 
Heldigvis er det slik at magnetfelt reduseres raskt med av-
standen slik at magnetfeltene kun er i umiddelbar nærhet 
av ladestasjonene og de er kun aktive når lading foregår. 

Hva vet vi om disse høye frekvensene?
Frekvensområde som disse ladestasjonene bruker er 
relativt «nytt» mht eksponering av mennesker og vi 
kjenner lite til hvilken risiko som er forbundet med 
magnetfelt i dette frekvensområdet. 
EU har to vitenskapsnettverk (SCENIHR og EFHRAN ) 
som har vurdert risiko forbundet med frekvensene som 
brukes av ladestasjonene. De har konkluderte med at vi 
mangler kunnskap om virkningen av slike magnetfelt 
til å kunne vurdere risikoen. 
I en situasjon der vi ikke har kunnskap nok til å vur-
dere risiko ville en i de fleste situasjoner velge et føre var 
prinsipp når nye ting tas i bruk i stort omfang. Så da kan 
en lure på hvordan elbil industrien og myndighetene 
forholder seg til dette.
Hva sier så elbil industrien? Jo de referer til myndighe-
tene og sier at teknologien er trygg når magnetfeltene 
ligger under de offisielle grenseverdiene. 
Hva sier myndighetene? Norske myndigheter gjør ikke 
egne vurderinger av grenseverdier men følger ICNIRPs 
anbefalinger, slik det er fastsatt i strålevernforskriften. 
Det medførte at når ICNIRP endret sine retningslinjer i 
2010 ble de norske grenseverdiene for disse frekvensene 
automatisk økt fra 6,25 µT til 27 µT. Det er mer enn en 
firdobling. 
Sett utenfra er det vanskelig å forstå en slik økning når to 
av EU’s vitenskapsnettverk sier at de ikke har kunnskap 
nok til å vurdere risiko forbundet med disse frekvensene. 
EU har ennå ikke akseptert denne økningen og det betyr 
at Sverige og Danmark har en grenseverdi som er ca 
¼ av den norske.

Trådløs lading av biler
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Støttespillere
FELO ønsker nå å starte opp med en ½ annonseside i Strålevett som vi vil tilegne støtteannonser fra næringsliv 
og kommuner. Hvis du kjenner noen som ønsker å bli bidra med med annonse i vårt neste blad så ta kontakt.

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

FELO takker vår første 
annonsør for den flotte 

støtten!
Her kan du få din 
støtte-annonse!

Snart FELO-konferanse!
Den 28. Mars 2014 arrangerer FELO igjen 
dagskonferanse i Oslo Militære Samfund. 
Dette er vår første konferanse etter Ekspertutvalgets rapport og to 
framtredende internasjonale forskere vil gi oss et bilde av stråling, 
kunnskap og makt som Ekspertutvalget har fortrengt for den norske 
almenheten. Hit kommer Lennart Hardell, en av verdens mest 
anerkjente forskere innen mobilstråling og kreft – som WHO støttet 
seg til da de klassifiserte mobilstråling som mulig kreftfremkallende. 
Hit kommer også Dariusz Leszczynski, som inntil nylig arbeidet ved 
STUK – det finske strålevernet. Begge internasjonalt anerkjente og 
frittalende forskere med lang erfaring i å fremme kunnskap om stråling mot sterke 
krefter hos myndigheter og industri. Clas Tegenfeldt  holder foredrag om stråleteknisk 
utvikling og skjerming – med spesiell relevans for eloverfølsomme.
Ta turen fredag 28. Mars – det blir en spesiell anledning!  
Styret. Velkommen!




