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“Gi folket brød og sirkus, så blir de fornøyd”, sa den romerske dikteren og 
satirikeren Decimus Junius Juvenalis, som levde om lag et hundreår inn i 
vår tidsregning og er kjent for sine bitre satirer om Romas moralske forfall. 
Her på berget er vi godt forsynt med brød, og innimellom lukter det sag-
mugg. I høst startet NRK andre runde i serien Folkeopplysningen, der fysiker 
Andreas Wahl på en underholdende måte stiller spørsmål ved helseplager 
og behandlingsformer. Han foregir å legge vekt på forskning, men ikke alle  
er like fornøyde med hans forskningsformidling. I september dreide ett av 
programmene seg om mobilstråling. Noen eloverfølsomme deltok, og 
programlederen klarte også å få deltakerne med på en kjenn-feltet-test. 
Seere flest satt trolig igjen med en følelse av at testen gikk riktig for seg. 
Men testopplegget ville aldri ha kvalifisert seg som forskning, og bidro i 
stedet til å sette fenomenet eloverfølsomhet i et mindre troverdig lys. 
Det svenske Elöverkänsligas Riksförbund (FEB) har for lengst satt foten 
ned for deltakelse i kjenn-feltet-tester, også i de tilfellene der forskere har 
seriøse intensjoner. 
Det var en tid da mennesker med lyter av ulike slag ble vist fram på sirkus 
til allmenn underholdning. Det er det heldigvis slutt med, men spørsmålet 
er hva som får NRK til å sende programmer der en gruppe funksjons-
hemmede og miljø-varslere i en utsatt situasjon settes i forlegenhet fordi 
programledelsen mangler kunnskap og moralsk ryggrad. 
Forskning viser at eloverfølsomme kan rapportere korrekt om helseskader, 
selv om de ikke kan kjenne når felten er av og på. Dette ble vist i 
McCarty-studien, som er behørig omtalt i FELOs rapport Helsevirkninger av 
elektromagnetiske felt (2012). Programleder 
Wahl kjente tydeligvis ikke til den studien, 
eller hadde ikke lyst til å trekke den fram. Helt 
på slutten av programmet konkluderte han: 
“Verdens beste forskning er temmelig entydig: 
Mobilstråling og trådløse nettverk ikke er farlig 
for oss”. Og videre: “Tjue år med mobilbruk 
har ikke vist at det er farlig på noe vis.” Dette 
er bastante og uriktige påstander, og spesielt 
i et program som gir seg ut for å formidle 
vitenskap. Den som vil vite hva seriøse for-
skere forteller, kan f.eks. lese sammendragene 
fra Lennart Hardells og Dariusz Leszczynskis 
foredrag på FELOs dagskonferanse i våres. 
Sammendragene står på trykk i forrige og dette 
nummer av Strålevett.
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  Av Vibeke Dahl Skelton

Denne sommeren reiste jeg med familien til Frankrike. 
Det ble en fin og minnerik tur som fungerte bra for 
meg som er el-overfølsom og reagerer på elektromag-
netiske felt (EMF). Jeg tenkte at dere i FELO kan ha 
nytte og glede av å høre om mine erfaringer på denne 
turen. Jeg har forresten vært på flere turer i Europa  
etter at jeg ble eloverfølsom, med varierende hell må 
jeg innrømme. Det er først og fremst lavfrekvent  
magnetfelt (LF) som måles i nanoTesla fra 50 Hertz 
(dvs. vanlig strøm) jeg reagerer overfølsomt på. Jeg  
forsøker likevel å holde meg unna høyfrekvente felt 
(HF) fra alt tråløst. 

Ustyrt med måleapparat i kofferten (både for lavfrekvente 
og høyfrekvente felt) reiste vi til Paris med fly. I Ryanair 
er det rad nr. 25 og helst sete F som har setene med lavest 
verdi. Nå kan man forhåndsbestille setenummer og det 
er bra! Det er ingen Wifi på Ryanair ennå, men jeg målte 
allikevel høye HF verdier på flyet. Hadde jeg vært  
veldig sensitiv for HF hadde jeg nok valgt å krype inn i  
en reisebaldakin og bli der under hele flyturen som tok  
ca. to timer (www.baldron.com selger forresten reise-
baldakiner for ca. kr. 3.000,-).

Da vi landet sto leiebilen vår klar, en Ford C max som 
heldigvis målte lave LF verdier. Der hadde jeg flaks! Noen 
sjanser må jeg jo ta hvis jeg skal ut å oppleve verden. Jeg 
synes det er vanskelig å planlegge reiser og særlig over-
natingsteder på forhånd. Jeg tør ikke å binde meg til en 
forhåndsbestilling av overnattingsrom fordi jeg ikke vet 
om jeg tåler å sove der på grunn av stråling. Så jeg synes 
det er best å finne et overnattingssted dit jeg kommer for 
da kan jeg måle EMF verdiene før jeg tar rommet. Det 
skulle vise seg å være lett å finne rom de fleste stedene vi 
kom til. Vi reiste i starten av juli, og det er ikke høysesong 
for slutten av juli og august i Frankrike (og i de fleste  
andre søreuropeiske land for den saks skyld).
Et av triksene mine i fht overnatting, er at jeg har med en 
koffert med nødovernattingsutstyr, dvs. campingutstyr 
med telt, sovepose, liggeunderlag og pute. Det sier seg selv 
at når man flyr med Ryanair så må det være lett utstyr og 
små telt. På bildet 
ser dere min datter 
og sønn som viser 
frem teltene våre 
(ca. 1-2 kg hver). 
Vi hadde kun en 
overnatting i tel-
tene fordi vi ønsket 
å teste dem ut og 
ikke fordi vi måtte, 
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heldigvis. De fungerte bra til å være så små, og vi fikk en 
del lattermilde blikk og kommentarer fra forbipasserende.
 
Utstyrt med ‘The Lonely’ planet guidebok’ over Frank-
rike er det lett å finne egnede overnattingssteder dit man 
kommer. Et annet alternativ er å bruke www.airB&bB. 
på nettet som viser overnattingsteder i nærheten (men 
da trenger man jo tilgang på nettet som ikke altid er like 
lett). Vi fant bl.a ut at overnatting på ulike slott i Loire- 
dalen sør for Paris egner seg ypperlig for en eloverfølsom! 
Slottene ligger landlig til, har tykke murvegger og jeg 
målte stort sett null overalt på slottene. De hadde  
vanligvis WIFI i ett rom, men utenfor dette rommet 
klarte ikke signalene å trenge seg gjennom murveggene.  
I tillegg betalte vi ikke mer for å overnatte på slott enn  
vi gjorde andre steder ca. 100-200 Euro (dvs. 800-1600kr) 
per natt for fire personer. Det er enklere og billigere å 
reise bare to personer. På bildet under ser dere oss  
utenfor et av slottene vi overnattet på. Chateau de la 
Chaussé utenfor byen Samur i Loire. I Loire er det  
noe sånt som 500-600 slott spredt på et forholdsvis  
lite område. 

Slott er også en stor turistattraksjon, både inni og uten-
for i en av de mange og imponerende slottshagene, som 
her på Chateau de Chenonceau, fortsatt i Loire. (Nede  
til venstre)

Når det gjelder sightseeing og gå ut og spise på restau-
ranter etc. er jeg alltid utstyrt med måleapparatene mine 
i veska, så jeg umiddelbart kan få et svar på om jeg tåler 
å oppholde meg der eller ikke. Stort sett synes jeg det 
var mange fine steder jeg kunne tåle å være. Det var kun 
én by (en gammel middelalderby) vi kom til hvor hele 
byen hadde høye verdier og vi måtte reise videre til neste 
by. Dette fenomenet har jeg opplevd tidligere også både 
med nye og gamle byer, og både når det gjelder LF og HF. 
Hvorfor det er slik har jeg ikke noe umiddelbart svar på. 

Vi avsluttet turen vår i Paris og til og med i Paris var  
det mange steder med bra LF verdier, f.eks. på Louvre- 
museet, Notredame, på elvebåt i Seinen. En del steder i 
Paris måtte jeg tåle noen steder og timer med høye HF 
verdier.  Alt i alt en vellykket tur! 
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Den 11. april i år sendte FELO en ”Bekymrings-
melding” til Kristelig Folkepartis stortings-
gruppe angående trygderettigheter for 
el-overfølsomme. KrF har vært svært imøte-
kommende og forståelsesfulle i denne saken, 
og vært villige til å løfte den frem i Stortinget, 
som skriftlig spørsmål til besvarelse av den 
statsråden som saken sorterer under:  
arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
Siden bekymringsmeldingen fra FELO var på 
hele 10 A4-sider, blir den for lang å trykke i 
sin helhet i bladet. Vi gjengir derfor kun et 
utdrag her:

Mange av FELOs medlemmer med betydelige helseplager 
og sterkt begrensede liv opplever at problemene deres 
ikke blir tatt på alvor. Dette gjelder også i trygdesystemet, 
og dette har blitt tatt opp i Stortinget gjentatte ganger de 
siste årene.
Det finnes ulike alvorlighetsgrader av el-overfølsomhet. 
Mange med lettere plager klarer å tilpasse seg prob-
lemene sine uten at det får store følger for dem i hver-
dagen. De som er hardere rammet kan imidlertid havne 
i en svært vanskelig situasjon. For at symptomene og 
plagene ikke skal forverres i vesentlig grad, må de holde 

seg borte fra kilder til stråling som de i følge egne er-
faringer ikke tåler. Forverringer oppstår ofte raskt, mens 
det kan ta dager, uker eller til og med måneder å hente 
seg inn igjen. 
I vårt moderne samfunn setter dette store begrensinger 
både for sosial omgang med andre mennesker og for  
deltakelse i arbeidslivet. I praksis må disse menneskene 
leve mer eller mindre isolert fra samfunnet. Dersom 
de da mister retten på trygd, kan fattigdom bli en tung 
tilleggsbelastning.
FELO har gjennom årenes løp fått mange henvendelser 
fra fortvilte eloverfølsomme mennesker som forteller at 
ingen vet hvilke trygderettigheter de har eller hvordan 
trygdesakene deres skal behandles. I tilfeller der ufør-
heten er opplagt, får pasienten ofte trygd til slutt, men det 
er heller ikke sjelden at det ender opp med avslag.
På bakgrunn av den informasjonen som har kommet 
fram gjennom Stortingets arbeid, kan det nå fastslås at 
disse formelle avslagene ikke bare er urimelige; de er 
direkte feilaktige og ugyldige.
For å unngå at det oppstår misforståelser, er det viktig å 
skille mellom tilstand og årsak. Ordet ”eloverfølsomhet” 
er strengt tatt en tilstandsbenevnelse, mens pasientenes 
egen årsaksforklaring er at de er overfølsomme for  
elektromagnetiske felt (stråling). Både WHO og  
Helsedirektoratet har anerkjent at tilstanden eksisterer. 
WHO stadfestet i 2005 at tilstanden kan medføre sterkt 
redusert funksjonsevne, og helseministeren stadfestet i 
2008 at pasientene kan ha sterkt redusert arbeidsevne. 

MEDLEMMERS HVERDAG
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Kunnskapsnivået om tilstanden er imidlertid lavt, og 
årsaksforklaringen er kontroversiell. Dette kan medføre 
spesielle utfordringer når man skal tolke regelverket.
Diffuse lidelser kan være vanskelige å diagnostisere, siden 
årsaksforholdene kan være uklare, og siden symptomene 
og plagene som oftest ikke er objektivt påvisbare. Noen 
tilstander er såpass velkjente, for eksempel ME/CFS og 
fibromyalgi, at de har blitt standardisert med spesifikke 
sykdomsdiagnoser. Når det gjelder el-overfølsomhet, har 
kunnskapsnivået vært for lavt til at tilstanden hittil har 
latt seg standardisere. 
Dette betyr imidlertid ikke at pasientene er friske, eller at 
de ikke har rett på trygd. Også pasienter med tilstander 
uten spesifikke sykdomsdiagnoser eller kjente årsaks-
forhold må anses som syke i trygdemessig forstand der-
som de har symptomer og plager som medfører betydelig 
redusert funksjons- og arbeidsevne. Symptomdiagnoser 

må da brukes for å spesifisere tilstanden, og formelt sett 
betyr dette at det er symptomene og plagene i seg selv 
som utgjør sykdommen.
 

De som er interessert i å lese bekymringsmeldingen 
i sin helhet, kan ta kontakt på post@felo.no eller 
med Sigrund Brænd på tlf. 67 53 90 47 for å få tilsendt  
en kopi av teksten i sin helhet. De som er i ferd med å 
søke om uføretrygd og har behov for det, kan også få 
kontakt med ekspertise på området via FELO. 

I neste nummer av Strålevett vil vi komme tilbake 
til et par eksempler på saker som er nevnt i bekymrings-
meldingen og som tydeliggjør hvordan regelverket skal 
fortolkes, og hvorfor det i praksis ofte blir feiltolket.

Svarbrevet fra arbeids- og sosialministeren:
 
Krf ’s stortingsgruppe stilte på grunnlag av FELOs 
bekymringsmelding følgende skriftlig spørsmål til  
arbeids- og sosialminister Robert Eriksson:

”Vil statsråden sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer 
som sørger for lik og riktig behandling av saker vedrørende 
personer som lider av el-overfølsomhet i Nav-systemet?”

FELO syns det er beklagelig at arbeids- og sosialminis-
teren ikke var villig til å få utarbeidet retningslinjer for 
saksbehandlingen i NAV når det gjelder el-overfølsom-
het, siden det er et betydelig problem for mange el-

overfølsomme som søker trygd, at sakene deres blir feil 
behandlet pga manglende kompetanse. FELO er likevel 
glad for at det i brevet sies klart og tydelig at personer 
som opplever å være el-overfølsomme kan ha betydelige 
symptomer og plager som vil kunne fylle vilkårene for 
ytelser fra trygden. FELO er også takknemlig for all den 
interesse og innsats Krf ’s stortingsgruppe har utvist i 
denne saken.

Svarbrevet er gjengitt på de to neste sidene.
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 I anledning av TV-programmet ”Folkeopplysning” om eloverfølsomhet la Stortingsrepresentant Tor Andre 
Johnsen (FrP) fra Hedmark ut en kronikk om erfaringene med å være eloverfølsom på NRKs nettsider. 
Han gir en nøktern og troverdig beskrivelse av hverdagens utfordringer for en eloverfølsom politiker 
– utfordringer som han deler med mange eloverfølsomme. Vi håper Johnsen arbeider aktivt for eloverfølsomme 
innad i sitt parti og i posisjon som regjeringsparti. Det er beklagelig at arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson avviste forlaget fra Krf om å få utarbeidet retningslinjer for saksbehandlingen når det gjelder 
trygderettigheter for eloverfølsomme.   http://www.nrk.no/ytring/straling-_-usynlig-ubehag-1.11929393
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   Av Bente Gilbu Tilset

I sommer var familien på ferie i U.S.A. Jeg var i 
utgangspunktet bekymret for hvordan reisen ville 
gå, spesielt med tanke på videoskjermene som er i 
alle stolryggene på lange flyvninger. Heldigvis ble jeg 
positivt overrasket! Skjermene på flyet vårt hadde 
ledningsbasert kontrollenhet. Antagelig var de også 
godt skjermet – jeg kunne til og med kose meg med 
en film under veis. En stor fordel var at folk flest 
benyttet underholdningstilbudet på flyet, og ikke 

sine egne PC’er, nettbrett og telefoner. Jeg hadde det 
dermed mye bedre enn på “vanlige” innenlands fly. 
Det var først når en av passasjerene i nærheten tok 
frem iPad at jeg måtte ta på “strålingsburkaen” min...

Selv hadde jeg ikke problemer med elektronikken i 
seteryggen, men jeg har hørt at andre ikke har tålt 
det. En mulighet er da å reservere plass på bakerste 
seterad – ettersom det ikke sitter noen bak deg, vil 
det heller ikke være skjerm i ryggen.

A N N O N S E

RELAX I PLANHYVLAD FUR

Strålskydd i 
världsklass
Dämpningen beror på maskornas storlek, 
5 000 -20 000 ggr vid 1 GHz 
Telefon: +46(0)31 23 25 26, 
www.faraday.se, martin@faraday.se

Eloverfølsom på fly

MEDLEMMERS HVERDAG
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    FELO-Konferansen 2014

DARIUSZ LESZCZYNSKI
Dariusz Leszczynski har doktorgrad i molekylær biologi og er ekspert 
innen biologiske og helsemessige effekter av stråling fra mobiltelefoner. 
Han er assosiert professor i biokjemi ved Universitetet i Helsinki og 
deltok i WHOs kreftpanel IARC, som i 2011 klassifiserte stråling fra 
mobiltelefoner og trådløst nett som mulig kreftfremkallende. 

Dariusz Leszczynski var forskerprofessor ved det finske strålevernet 
STUK i perioden 2000‒2013. I senere tid ble han utsatt for sterkt 
sensurpress og nylig oppsagt på grunn av kritiske synspunkter på 
Interphone-studien – økonomiske nedskjæringer var den offisielle 
grunnen for at han som den eneste av 20 forskere måtte slutte.

  Av Ida Solheim
Dariusz Leszczynski har to doktorgrader og et dosentur 
i biokjemi. I 22 år var han ansatt i det finske strålevernet 
(STUK), 13 år som forskerprofessor. – Akkurat nå er jeg 
arbeidsledig, åpnet han, og la ikke skjul på sin skuffelse 
over oppsigelsen som var et faktum i fjor. Leszczynski  
har påtatt seg en deltidsjobb som sjefsredaktør for det  
nye tidsskriftet Radiation and Health, som tilhører det  
sveitsiske forlaget Frontiers in Public Health.
Leszczynski har i mange år forsket på proteomikk ved 
mobilstråling. Proteomikk er studiet av de proteinene som 
et gen kan produsere, deriblant stressproteiner (referen-
tens anm.)). Han var en av dem som ble invitert til å vitne 
i høringen som senatet i USA arrangerte i 2009, og han 
deltok også på IARCs arbeidsmøte i 2011, som klassi- 
fiserte radiofrekvent stråling som «mulig kreftfrem-
kallende» for mennesker (klasse 2B). 
Hva er helse? Leszczynski innledet foredraget sitt med å 
gjøre oppmerksom på WHOs definisjon av helse. Ifølge 
WHO er helse ikke bare fravær av sykdom, men en til-
stand av komplett fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende. 
Mange er uenige i denne definisjonen, sa Leszczynski,  
for ifølge den er vel de fleste av oss litt syke. Likevel mente 
han at det kan være nyttig å ha WHOs definisjon i bak-
hodet når vi diskuterer sikkerhet knyttet til stråling fra 
trådløse innretninger.
International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection, ICNIRP, har utarbeidet de sikkerhetsstand-
ardene som WHO anbefaler, og som mange land følger. 
ICNIRP er en merkelig komité, sa Leszczynski. Når et 

medlem går ut av ICNIRP, er det opp til ICNIRP selv å 
invitere et nytt medlem inn. Alle kan søke, men det er 
ICNIRP som bestemmer hvem som får bli medlem. 
Det blir dermed svært enkelt å oppnå enighet innad i 
komiteen når alle mener det samme om vitenskapelige 
spørsmål.  
ICNIRP vil ikke diskutere med andre. For noen år siden 
tok Leszczynski initiativ til å få i gang en diskusjon der 
både ICNIRP og BioInitiative Group var med. Men ingen 
av dem ville delta, debatten var allerede for polarisert.
 
Slik foregår sikkerhetsstandardisering på stråleområdet i 
Finland, sa Leszczynski, og viste fram en figur: ICNIRP 
utarbeider standarden, WHO anbefaler landene å bruke 
den, det ansvarlige finske departmentet vurderer anbe-
falingen og ber det finske strålevernet ( STUK ) uttale seg, 
STUK-eksperten anbefaler ICNIRP-standarden, og så 
viser det seg at STUK-eksperten selv er ICNIRP-medlem 
og har vært med på å lage standarden.
Sikkerhetsstandardene fra ICNIRP kommer til kort på 
flere måter: De er basert på termiske effekter (varme-
effekter, oppvarming av vev) som genereres av mobil-
stråling, de redegjør ikke for andre eksponeringspara-
metre, dosimetrien bygger på temperaturendringer på 
makronivå, mikronivå-dosimetri er utelatt, modellene 
likner ikke på levende celler/organer, og sammen- 
likningen med klassisk oppvarming er irrelevant.
Problemet med dosimetri på makronivå forklarte  
Leszczynski slik: Vann tilsatt salt og sukker gir en ione-
oppløsning, og denne væsken brukes til å simulere 

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMME
FELO

Foredragsholdere: 
Dariusz Leszczynski, 

Lennart Hardell, 
Clas Tegenfeldt

Felo inviterer medlemmer, myndigheter, media/presse, fagforeninger, politikere og andre interesserte til DagskonFeranse om

Det trådløse samfunnet- Hva sier den frie forskningen om stråling og helseskader? 

Fredag 28. mars i oslo Militære samfund,  Myntgaten 3, 0151 osLo

Foredrag av Darisz Leszczynski på FELOs konferanse 28. mars 2014:

Trådløs kommunikasjon, helserisiko og «føre var»            
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hjernen fordi hjernen har en ioneoppløsning som likner.  
I en vannbøtte kan ionene bevege seg fritt, men det kan de 
ikke i hjernen. Hadde de kunnet det, hadde vi vært døde, 
sier Leszczynski.
 
En annen feil med ICNIRPs testmodeller er at de opererer 
som om cellene våre var laget av homogent materiale, 
men det er de jo ikke. ICNIRP bruker utdaterte model-
ler, som stammer fra en tid da datamaskiner hadde langt 
mindre regnekraft. Med dagens kraftige datamaskiner kan 
man bruke mye bedre og mer kompliserte modeller, men 
likevel holder ICNRIP fast ved de gamle, dårlige test-
modellene. 
 
ICNIRPs sikkerhetsstandarder brukes for alle: barn, 
gamle, gravide osv. Vi vet ikke om standardene beskytter. 
Men vi vet at de brukes for å stoppe finansiering av videre 
forskning, og at de brukes som argument for å ta i bruk 
ny teknologi uten å teste den først, for å finne ut om den 
er trygg å bruke. For alt som stråler mindre enn grensene 
i sikkerhetsstandardene, er trygt, så derfor trenger man 
ikke å teste nytt utstyr som stråler. 
Folk diskuterer om mobilstråling er farlig for mennesker, 
men det vet vi svært lite om. Vi kjenner til noen ikke-ter-
miske effekter, men det gjør vi bare indirekte. Problemet 
er at de fleste virkningene er påvist kun i laboratoriet. 
Senere gikk man ikke videre for å finne ut om de samme 
virkningene oppstår i menneskekroppen. Hvis vi hadde 
fått resultatene bekreftet i menneskekroppen, da hadde 
vi hatt grunnlag for konklusjoner. Problemet er at slike 

studier ikke er utført. Det er altså ikke slik at man har 
undersøkt og ikke funnet noe.
I mai 2011 møttes en ekspertgruppe i regi av IARC, 
WHOs kreftpanel, for å undersøke om radiofrekvent 
stråling kan framkalle kreft. Arbeidsgruppen besto av 
30 inviterte eksperter, som ble delt i fire arbeidsgrupper: 
dosimetri (måling av felt og eksponering), befolknings-
studier, dyrestudier og mekanistiske laboratoriestudier.  
Arbeidsgruppene kunne ta avgjørelser enten ved konsensus 
eller ved simpelt flertall. Etter flere dagers intenst arbeid 
kom avstemningen, der et stort flertall av møtedeltakerne 
stemte for å klassifisere radiofrekvente felt i klasse 2B,  
som betyr «mulig kreftfremkallende for mennesker». 
Resultatet kom som en overraskelse, også på deltakerne 
selv. Noen stemte for 2B av frykt for at noe «verre» skulle 
bli resultatet, nemlig 2A («sannsynlig kreftfremkallende»), 
mener Leszczynski.
De epidemiologiske studiene som ble vektlagt mest av 
IARC-møtet, var Lennart Hardells studier samt INTER-
PHONE. I disse studiene er det et generelt problem at 
intervjuobjektene skal huske tilbake i tid hvor mye de har 
brukt mobiltelefon. Det er lett å huske feil. Uansett viste 
det seg at langtids-mobilbrukerne hadde større risiko 
for å utvikle svulster i hodet enn korttidsbrukerne.
Etter IARC-møtet i 2011 kom det to studier som ikke 
viste noen effekt av mobilbruk, og noen mener derfor at 
IARC-klassifiseringen må kjennes ugyldig. Den ene av 
disse to var den danske kohortstudien. Der er informasjon 
om mobilbruken svært dårlige, for eksponerte personer er 
blandet inn i kontrollgruppen, og resultatene er dermed 

Vi trenger mer forskning for å finne ut 
hvordan stråling virker på kroppen
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helt upålitelige. Leszczynski har bedt om at studien  
trekkes tilbake, men det er ikke gjort. Den andre studien, 
«Million-women study» omfattet personer med kun 2–4 
års eksponering for mobilstråling, og hadde liten statistisk 
styrke. Ingen av disse to studiene kan sies å svekke IARCs 
2B-klassifisering. Uansett er antall tilfeller av hjernekreft 
stigende i befolkningen, sa Leszczynski, og pekte bl.a. på 
en studie fra 2012 som viser dette. 
Leszczynski skiftet tema til eloverfølsomhet og studier av 
dette fenomenet. Han kalte disse studiene for «følelses-
studier», der personer som definerer seg som eloverføl-
somme, blir eksponert (eller liksom-eksponert), og så 
blir de spurt hvordan de har det, og om de kunne kjenne 
om strålingen var på eller av. Men spørsmålet «Kan du 
føle noe?» gir svar som vitenskapelig sett er fullstendig 
upålitelige, hevdet Leszczynski. For hvem kan kjenne når 
en røntgenmaskin er på eller av? Følelser er ikke bevis, 
og vi har ingen test for å teste eloverfølsomhet objektivt, 
sa Leszczynski.
Mange av dem som tror de er eloverfølsomme, trenger 
ikke nødvendigvis være det. Folk kan få symptomer av 
å være stresset, og da kan det være lett å feildiagnostisere 
seg selv. Da blir hele studien rotet til. Hovedproblemet 
er at studier av eloverfølsomhet hovedsakelig er utført 
av psykologer, og de velger feil metode. Forskerne burde 
isteden ha vært fysiologer som hadde sjekket hvordan 
kroppen reagerer på strålingen.
Kun tre studier har undersøkt hvordan menneskekroppen 
reagerer på ikke-ioniserende stråling, sa Leszczynski. 
Den første er en studie av hud-proteomikk, utført av 
Leszczynskis egen forskergruppe. I USA var det en studie 
som fant at glukosemetabolismen i hjernen ble påvirket. 
En liknende studie ble utført i Finland, men med en 
annerledes metode og et med annet resultat. Ingen flere 
enn disse tre studiene har undersøkt fysiologiske 
virkninger på menneskekroppen, sa Leszczynski.
Det er heller ikke utført noen klassisk toksologisk studier, 
hvor man forer forsøksdyr med en stor overdose at det 
stoffet man vil teste. Hvis overdosen gir sykdom eller 
død hos dyr, da antar man at dette kan være farlig for 
mennesker i mindre doser. Hvis en overdose av stoffet 
viser seg å ikke ha noen effekt på dyr, da kan det være 
trygt for mennesker.
Dessverre kan denne framgangsmåten ikke brukes på 
elektromagnetisk stråling, for overdose ville framkalle 
varmeeffekt, som man vet er helseskadelig. Isteden bruker 
man svakere dose, men livslang eksponering på forsøks-
dyr. Får dyra helseskade, så vil kanskje mennesker også 
få det, av tilsvarende eksponering. Men hvis man ikke ser 
noen effekt på forsøksdyr, da vet man fremdeles ikke om 
mennesker ville reagere! Årsaken er denne: Genene i mus 

og mennesker er forskjellige. Hos mus kan gen A reg-
ulere kreftutvikling, mens det er gen B som gjør dette hos 
mennesker. Sett at stråling påvirker gen B og ikke gen A. 
Da blir det vanskelig å trekke en parallell fra virkning hos 
forsøksdyr til virkning hos mennesker.
Leszczynski trakk fram stressrespons i cellene som en 
sannsynlig forklaring på hvordan stråling kan fremkalle 
kreft. Celler reagerer på stress ved å produsere stresspro-
teiner. Dette kalles stressrespons. Genene aktiveres og 
produserer proteiner for å beskytte cellen, slik at den 
skal kunne overleve den uønskede påvirkningen. Seks 
studier har, hver for seg og med ulike metoder, vist at 
stressproteiner dannes som følge av mobilstråling. Det 
er bare noen få stressproteiner som blir påvirket. Disse 
molekylene går inn i cellekjernen og aktiverer gener som 
regulerer cellevekst og kreft. Så dette er, etter Leszczynskis 
mening, en mulig virkningsmeknisme for kreftutvikling 
etter eksponering for mobilstråling. Men ikke alle er enige 
i dette.  Et forslag i IARC om å ta dette med i teksten, ble 
nedstemt.
Mot slutten av foredraget trakk Leszczynski fram føre 
var-prinsippet og grunnlaget for dets anvendelse. Han 
argumenterte for at IARCs klassifisering av radiofrekvent 
stråling som 2B tilfredsstiller kravene for å anvende før 
var-prinsippet. De studiene som IARC la til grunn for sin 
avgjørelse, viser at sikkekerhetsstandardene ikke beskytter 
oss, sa Leszczynski. For dem som vil lese mer, viste han 
bilder av magasinet EMR and Health, som utgis i 
Australia, og der han selv har vært gjesteskirbent.
 
Leszczynski vil ikke oppfordre folk til å slutte å bruke 
mobiltelefon, men til å være seg bevisst på hvordan man 
bruker den. Han oppfordret til å legge press på bransjen 
for å utvikle dette produktet til å bli tryggere å bruke. 
Dette har vi jo gjort med biler. USAs påbud om sik-
kerhetsbelte i bil fikk hard motstand fra bilindustrien, 
men regjeringen tvang det igjennom. Hold mobilen 
unna kroppen. Sikkerhetsstandardene legger til grunn at 
mobilen holdes ca. 2,5 cm fra kroppen. Øret virker som 
en «spacer» mellom mobilen og kroppen, men i lommen 
oppnår vi ikke en slik avstand. 
Leszczynski slo til lyd for å revidere sikkerhetsstand-
ardene så snart som mulig, og på en slik måte at de 
bedre reflekterer den vitenskapelige kunnskapen som er 
tilgjengelig. Alle burde redusere sin egen eksponering, og 
spesielt gjelder dette barn. Det er intet behov for trådløse 
nett i skolen når man har mulighet til å legge kabler. 
Leszczynski avsluttet med å si at vi trenger mer forskning 
for å finne ut hvordan strålingen virker på kroppen. 

Han fikk en god og lang applaus.
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  Tekst og foto: Einar Flydal, pensjonist fra telekom, 
og univ.lektor i telematikk, NTNU

Vi er på pensjonisttur – kona og jeg – på vei gjennom en 
kjent fjellkløft i Provence, Gorges de Verdon. Så stanser 
jeg momentant ved et lite hus som nærmest henger ned 
i kløfta: “Miel” – “Honning” – står det på skiltene foran 
porten. Innenfor rusler en kar i 70-åra omkring. Det er 
André Ribiere, pensjonist med fortid som sauebonde. Nå 
hjelper han dattera med biene. Han er både villig til å slå 
av en prat og til å selge oss et par halvkilosglass – et med 
honning fra bier som har beitet på mange slags blomster, 
et annet med lavendelhonning. 

Joda, jeg har en baktanke med å stoppe nettopp her for å 
slå av en prat: I 2007 begynte det. Birøktere i Europa, USA 
og Canada rapporterte om plutselige, store tap. I USA og 
Canada forsvant 50 til 90% fra kubene hos mange røktere. 
I Europa - særlig i Tyskland, Sveits, Østerrike, Norditalia, 
Spania og Polen – kom liknende rapporter. Det var lett å 
forstå at det var alvorlig. På kloden har vi rundt 200 000 
arter blomstrende planter. Hele 85% av dem pollineres av 
bier. Er biene i krise, angår det også menneskene. I Kina 
driver man alt med håndpollinering av epletrær. 

Spekulasjonene begynte. Hva kunne det komme av? 
Smittsomme sykdommer? Til og med i enslige New Zea-
land var det store tap. Da var det neppe luftbåren smitte. 
Plantevernmidler?  For ensidig jordbruk? Forsknings-
rapportene begynte å komme, og påviste diverse virus, 

bakterier og middangrep. Men hvorfor ble biene angrepet 
nå, etter at de har klart seg på kloden i hundretusener av 
år? Dårligere immunforsvar? Hvorfor? 

– Vi har hørt at det dør en del bier for tida? spør jeg. – 
Åja, det er ganske enkelt krise, svarer monsieur Ribiere. 
– I forfjor var været ugunstig, mye regn, og kaldt under 
blomstringen. Men verst er at de siste årene er det mange 
som ganske enkelt er blitt borte. Noen ganger kan en 
sverm fra en kube gå løs på en annen. Men det er ikke det 
som har skjedd, for da finner vi døde bier ved kuben, og 
selve kuben er gjerne plyndret. Nei, biene blir borte. Og 
andre insekter er det jo også blitt mye mindre av de siste 
årene, det kan jo alle vi gamlingene merke.

- Hva kan være årsaken? spør jeg videre, - Vi har hørt at 
det kan skyldes sprøytemidler? – Jo, det kan vel hende, 
svarer Ribiere, men det er det ikke her. Nærmeste landsby 
er seks kilometer unna. Bier drar aldri mer enn tre. Og 
her bruker vi ikke slikt. Nei, jeg tror heller på bølgene fra 
der oppe, sier han og peker først sydover, så mot nord: 
- Der oppe på platået driver de militærøvelser med eget 
skytefelt. Nåtildags sikter de ikke lenger som før. Alt er 
med radar og mikrobølger. Og der på nordsiden har de 
fått opp radiofyr for flyplassen i Nice. Slike bølger reiser så 
langt det måtte være. 

- Dessuten har vi jo mobilene. Masta med basestasjonene 
står borte i landsbyen, og dekker hele kløfta her, selv om 
det er skral dekning. Jeg må jo lene meg ut av stuevinduet 

På sporet av de tapte bier i Provence
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for å få ringt. Men ringer mobilen borte fra handvogna 
mi når jeg står borte ved kubene, så skal jeg love deg at 
biene reagerer: Da stikker de. Dette liker de ikke, det er 
helt klart. 

Mr. Ribiére har dessverre mer rett enn han aner. Etter 
nesten 40 år i telekom og data har jeg omsider brukt litt  
av pensjonisttida til å grave meg ned i dette stoffet. Det 
fins nå en hel rekke forskningsrapporter – fra bl.a.  
Tyskland, Frankrike, Hellas og India – som med 
all tydelighet viser at elektromagnetisk stråling 
fra mobiler og andre sendere gjør stor skade 
på biene: Bier bruker sine innebygde kompass 
og jordas elektromagnetiske felt til å orientere 
seg og til å fortelle hverandre hvor den gode 
nektaren er. Orienteringsevnen “overdøves” av 
strålingen. Biene sender ut alarmsignaler når 
mobiltelefoner ved kubene er på. DNA, proteiner 
og nervetråder skades. Komplisert kjemi i cellene for-
styrres. Når det skjer, går det ut over både læringsevnen 
og forplantningsevnen både hos bier og andre insekter: 
Eksperimenter gjort ved Universitetet i Athen over mer 
enn et tiår viser at stråling fra GSM 900 og 1800 reduser-
erer insektenes reproduksjon med oppimot 60 %. Så det 
var ikke helt uten grunn jeg stoppet for å høre en vanlig 
birøkters syn på sakene.

– Men hva kan vel jeg gøre med slikt? sier mr. Ribére, - 
Jeg er bare en liten bonde. Her gjelder det så store inter-
esser at slike som oss kommer til kort. Jeg har bare ett 
enkelt ønske: At datteren min og barna skal kunne leve 

videre her og at biene skal klare å tilpasse seg det nye 
strålingsnivået. For ellers ser det ganske mørkt ut! Og  
det gjelder jo ikke bare biene: Vi har jo sett nedgang i alle 
andre insekter også. Vi trenger dem. Det er de som sørger 
for at vi lever.

De offentlige strålevernorganer utelukker at dagens  
radiokommunikasjon har noen helsemessig effekt på 
mennesker og dyr, men den posisjonen er egentlig tapt. 

Det er bare et spørsmål om hvor lenge det skal ta før 
de gjør noe med dette. Som da forskerne viste at 

tobakk var skadelig. Og amalgam. Og asbest  
og PVC. 

Bielaboratoriet i Sophia Antipolis, forsknings-
byen få kilometer sør for mr. Ribiére og hans 

bikuber, samordner nå et svært stort, flerårig eu-
ropeisk prosjekt, EPILOBEE. Det skal finne årsakene 

til biekatastrofen. På oppdrag fra EU-kommisjonen ser 
de på mulige årsaker, og har nettopp publisert sin første 
rapport. Men EPILOBEE-prosjektet ser bare på virus- og 
bakterieangrep, og gir så langt bare tall på landnivå. Det 
måler ikke styrken på elektromagnetiske felt ved kubene, 
samler heller ikke inn data om avstand til mobilmaster og 
andre kilder til radiofrekvent stråling. 

André Ribiére må nok vente en stund til før EPILOBEE-
forskerne får interesse for det han selv kan se når  
mobilen ringer. Men han håper det skjer – for datterens 
og barnebarnets skyld.

“Der oppe står mastene som tar livet av biene! Hva kan vel jeg stille opp med? Jeg er bare en liten bonde. 
Ikke verd mer enn ytterste leddet på lillefingeren min!” sier pensjonist og birøkter André Ribiére.
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  Av Sigrun Brænd

Bygningen på bildet viser fjøs til venstre og låve til 
høyre. Fjøset var tidligere en årestue og er minst 350 år 
gammelt. Det ble flyttet hit fra en av de eldste gårdene 
i Sollia da eiendommen ble ryddet og husene satt opp. 
Det er to tømmerstuer til i tillegg til stua på bildet som 
etter hvert ble utvidet slik at alle tre stuene har kjøkken, 
stue og soverom så tre familier kan bo der samtidig.
Strømforsyningen kommer inn i nedgravd kabel til 
hovedstua (bildet) og er videre gravd ned til den andre 
og så til den tredje stua.

Jeg hadde med mitt lavfrekvens måleapparat i år, et 
Gigahertz Solution ME 3840, og med det målte jeg det 
elektriske feltet til ca 25 volt pr meter inne i alle de tre 
boenhetene. Jeg måler da med måleapparatet koblet til 
jord med jordkabelen som hører til apparatet mens jeg 
måler. Jeg slo av sikringer for natten, men det var fort-
satt 22 V/m der jeg skulle sove. Noe var galt. Først når 
jeg slo av de to gamle skrusikringene for hovedinnta-
ket, ble det null spenning over det hele. Men sikringene 

måtte på igjen da alle stuene har kjøleskap.
Etter to netter med bare tre og fire timers søvn, fikk jeg 
den glimrende ideen å rigge til med seng og sengklær 
på låven som er uten strøm. Dette ble de deiligste  
nettene jeg har hatt på lenge. Så luftig og behagelig 
i varme julinetter, og det ble minst åtte timers søvn! 
Ingen spøkelser heller fra det gamle fjøset. 

Men hva er galt? Med sikringer slått av, skulle det elekt-
riske feltet være 0-1 V/m. Jeg skal tilbake i september 
og skal da etter råd fra elektrikeren ha med et tre-faset 
støyfilter som skal inn i sikringsboksen der strømmen 
kommer inn i den første bygningen. Støyfilteret ble 
skaffet, og det var meningen at elektrikeren også skulle 
sørge for at inntaket nå ble tre-faset og ikke en-faset 
som det alltid har vært siden strømmen kom til stedet 
i 1957. 

Fortsettelse i september:
Åtte dager skulle nå tilbringes på gården. Vi hadde 
med det trefasete støyfilteret. Startet med å sove på 
låven, men så kom elektrikeren fra Folldal og skulle få 

Sommernetter i en låve

Som så mange år tidligere i livet, skulle nå tre av sommerukene tilbringes på en liten fjellgård 
i Sollia i Østerdalen, øst for Atnasjøen. Her ble husene satt opp i år 1900. 
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alt i orden. Men akk, det viste seg at den 
nedgravde kabelen som går inn i sikrings-
boksen i første hus, ikke var dimensjonert 
til å klare tre faser.

Altså måtte jeg fortsette å sove på låven. 
Inne var skittenstrømmen fra nabogården 
nå økt til ca 40 volt/meter på grunn av 
adskillig kaldere vær nå enn i juli. 
Nå må det graves ny grøft og legges ned ny 
og kraftigere kabel. Det kunne ikke gjøres 
nå da min mann hadde masse arbeid med 
å redde fjøset fra å kollapse da det nydelige 
solbrente tømmeret viste seg å være 
ganske råttent på innsiden da vi fjernet 
panelet som skjulte råten.

Men det første som skal gjøres neste 
sommer når vi kommer dit, er å få dette i 
orden med ny grøft og ny kabel fra Nord-
Østerdal kraftlag. 

Nå forstår jeg hvilke problem såkalt 
«skitten-strøm» eller støy på el-nettet kan 
forårsake.
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Lærer i USA fikk gjennomslag for 
at Wi Fi skulle slås av

Læreren fikk hjerteproblemer og rapporterte også om 
at elever blødde fra nese og ører, noe skolen ikke ville 
rapportere om. 

Los Angeles skoledistrikt gjennomfører en storstilt trådløs 
satsning til tross for mange brev fra leger og forskere, og 
en oppfordring fra American Academy of Environmental 
Medicine om å innføre en kablet løsning.

Mon tro hva foreldrene tenker - barna deres skal jo 
bare fortsette å sitte i dette miljøet?  - Vi får rapporter om 
hodepine og hjertesykdommer fra over hele landet, det er 
på tide å handle, sier talsmann for National Association 
for Children and Safe Technology (NACST), en organisa-
sjon som jobber for å øke bevisstheten om virkninger av 
stråling på barn og for å få skoler til å velge kabler. 

Link:
http://thefullertoninformer.com/lausd-wifi-systems-
students-were-bleeding-from-the-ears-and-nose-and-no-
incident-reports-were-allowed-by-the-school-states-the-
teacher-who-required-medical-intervention/

En lærer ved Los Angeles offentlige skoledistrikt – det nest største i USA – har fått gjennomslag for at WiFi i 
klasserommet der hun underviser kan slås av i skoleåret 2014-2015 og at hun eventuelt kan bli overført til en 
skole der WiFi ennå ikke er installert hvis hun ønsker det. 
Dette er det første tilfellet av tilrettelegging for en person som blir syk av trådløs teknologi  i USAs skolesystem.
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Utfasing av fasttelefon ikke så fast bestemt

Skjer a?

  Av Solveig Glomsrød

Telenor annonserte at de ville kople ut det gamle telefonnettet i 2017, men nrk.no meldte 
16. September at de ikke lenger opererer med en fast dato for utfasing av fasttelfonen.  
Fiberløsning og mobilnett er kostbart og vil ikke bli bygget ut over alt, så Telenor sier de vil 
vurdere fra område til område hva som er mest lønnsomt. 

For vel 10 år siden hadde Telenor 2,6 millioner fasttelefonkunder – nå er det rundt 730 000. 
Og knapt noen under 40 år har hjemmetelefon. Nedgang år for år truer fasttelefontilbudet.

I FELO registrerer vi også at stadig flere av våre medlemmer bare har mobil-telefon. Mange 
har lav inntekt og ser at det er en del å spare på å ha mobil framfor fasttelefon. IP-telefon via 
fiber legger opp til trådløs oppkopling det siste stykket som standard – ellers må man selv 
bekoste kabel og montering det siste stykket, ikke så fristende hvis man er ung og flytter 
en del. Hvordan kan den gode telefonsamtalen føres i framtida? En rolig prat uten visuelle 
forstyrrelser eller bakgrunnsstøy fra trikk og tog?

  Av Solveig Glomsrød

Hvis du tror det ikke foregår noe på politisk plan når det 
gjelder eloverfølsomhet (EHS), tar du heldigvis feil. Men 
det er ikke alltid så lett å oppdage det. De siste dagene har 
nettet vibrert av eposter fra forvirrede enkeltpersoner og 
organisasjoner som alle med vidåpne øyne registrerte at 
en høring om EHS var på gang i EU-systemet. Den skulle 
foregå den 4. November i regi av European Economic 
and Social Committee (EESC), nærmere bestemt innen 
Seksjon for Transport, Energi, Infrastruktur, og Infor-
masjonssamfunnet .  

EESC skal være en brobygger mellom EUs organer og 
det sivile samfunn. Ved denne anledningen kan man si at 
verken brobyggingen eller Informasjonssamfunnet gikk 
helt på skinner. 9 dager før høringen lå verken program 
eller praktiske opplysninger ute på nettet, og ingen av 
organisasjonene til EHS var blitt invitert eller informert 
om høringen. Powerwatch News skriver diplomatisk at 
de velger å se dette som en administrative feil og ikke en 
metode for å holde EHS utenfor!

Driftige krefter skrev i all hast et innspill til høringen på 
vegne av foreninger for EHS, inklusiv FELO. Oppropet 
reiste grunnleggende krav om levelig boforhold, strålefrie 
soner og strålefrie skoler, barnehager og offentlige  
bygninger. I tillegg inneholdt det en skarp kritikk av  
sammensetningen av SCENIHR – EUs eget råd med  
ansvar for vurdering av  stråling og helserisiko – og  
rådsmedlemmenes interessekonflikter i den sammenheng.

Marc Cendrier fra Robin des Toits (Frankrike) presenterte 
innspillet fra foreningene. Og Olle Johanssons alle steds 
nærværende stemme for rettighetene til EHS var på rett 
plass. 

Noe skjer kanskje. Powerwatch oppsummerte debatten 
som relativt konstruktiv – kanskje komiteen kommer opp 
med noe  balansert i og med at komiteen ser ut til å fatte 
både omfanget av bekymring i befolkningen og alvoret 
i situasjonen for de som er rammet – men det gjenstår å 
se hva som kommer til å overleve til den endelige notatet 
som komiteen skal legge fram i Januar 2015. Skjer a?
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Ha en fin førjulstid..

    
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!

RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
v/S. Brænd
Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR




