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Strålevett!
Av: Solveig Glomsrød

FELO er i ferd med å bli en stor organisasjon med nærmere 600 medlemmer, 
med flere lokallag og mange og spredte aktiviteter. Nyhetsbrevene som 
FELOs utrettelige sekretær har sendt ut har brakt nyheter og tips om 
skjerming av stor interesse til alle medlemmer, inklusiv alle som ikke kan 
bruke PC. Men vi har manglet en kanal for medlemmenes røst – nå er vi 
endelig på plass med første nummer av Strålevett som kan gi oss toveis 
kommunikasjon. 

Vi i styret ser fram til at medlemsbladet kan sveise oss bedre sammen 
og øke slagkraften i arbeidet. Ljusglimten, bladet til Foreningen for 
el-overfølsomme i Sverige (FEB) har vært viktig og nyttig for mange 
el-overfølsomme også i Norge. Bladet vårt har dermed noe å strekke seg 
etter. Til dette trenger redaksjonen innspill fra dere!  Det foregår allerede 
mye lokalt som fortjener å komme ut til alle!     

Omtrent samtidig med at første nummer av Strålevett går i trykken er 
stråling  og el-overfølsomhet tatt inn på den politiske dagsorden i lokal-
politikken. På kontinentet er grenseverdier i flere regioner og land  
redusert betydelig og mastekrigen i full gang. Vi har mye å ta fatt i og 
håper at alle kan bidra til at Strålevett blir en styrke i arbeidet for et  
levelig strålemiljø!   
 



Inntrykk fra Interphone
Av: Wenche Vagle

Det blir ny interpellasjonsdebatt 
om stråling og helse på Stortinget 
torsdag 13. januar 2011. Denne 
gangen er det Peter Gitmark (H) 
som reiser saken apropos  
publiseringen av resultatene fra 
den internasjonale undersøkelsen 
av mobilbruk og hjernesvulst, 

Interphone. Og det gjør han rett i, for her det er mye som 
skurrer – både ved måten undersøkelsen er lagt opp og 
gjennomført på, ved presentasjonen av resultatene og  
ved omstendighetene rundt publiseringen.

Interphone er den desidert største undersøkelsen 
noensinne om risikoen for kreft som følge av mobil-
bruk – både målt i penger, i antall krefttilfeller og i antall 
involverte forskerteam og publiserte delstudier.  

Undersøkelsen har kostet drøyt 19 millioner Euro, hvorav 
omtrent 5,5 millioner fra telekomm-bransjen. Det dreier 
seg om en intervju-basert ”case-control”-studie med 5117 
tilfeller av hjernesvulsttypene ”gliom” og ”meningiom” 
fordelt på 13 deltakende land (deriblant Norge).  
Undersøkelsen ble gjennomført i årene 2000-2004 i regi 
av WHO-organet The International Agency for Research 
on Cancer (IARC), under ledelse av professor og  
epidemiolog Elisabeth Cardis (Barcelona). 

Den internasjonale studien ble publisert først i mai i år  
– drøye fem år etter at prosjektet var sluttført og lenge 
etter at mange nasjonale delstudier var publisert.  
Forsinkelsen skyldes en dyp splittelse innad i den  
internasjonale forskergruppen om hvordan dataene skulle 
analyseres, tolkes og presenteres. Dette har lekket ut til 
offentligheten i en rekke reportasjer og intervjuer i  
internasjonal presse de siste årene. Man kan laste ned 
den internasjonale studien fra siden til International 
Journal of Epidemiology (http://ije.oxfordjournals.
org/). Det vil si, her finner man hovedstudien, mens de 

Bydelspolitikere i Oslo tar saken!
Høyres representanter i Vestre Aker 
bydelsutvalg har jobbet aktivt for å 
få el-overfølsommes sak på dags-
orden. På møte i bydelsutvalget 18. 
november  fikk FELO ved Solveig 
Glomsrød og Folkets strålevern ved 
Ida Solheim informere om helse-
virkninger  ved stråling og behovet 

for aktivt føre var blant annet i spørsmålet om kabel eller 
trådløst i skoler og barnehager.

Det var gledelig å høre i ettertid at Bydelsutvalget i  
Vestre Aker denne kvelden vedtok enstemmig en plan for 
universell utforming i bydelen som også tydelig nevner 
de el-overfølsomme som en gruppe funksjonshemmede, 
 
Sakskartet for møtet (18.11) er tilgjengelig på lenken  
under. Føre-var-punktet er nummer 219/10.  
Møtereferatet vil bli lagt ut på samme nettsted etter hvert. 
 

I bydel Vestre Aker har Høyre rent flertall. Anita Asdahl 
Hoff (H),  som fremmet disse sakene, fikk mye ros både 
av FrP og av Venstre. 

Føre-var-saken ble forut for dette behandlet i bydels-
utvalgets helse- og sosialkomité. Der ble Sissel Halmøy 
(Folkets strålevern) og Ida Solheim invitert til forutgående 
“Åpen halvtime” - som ble til en time med presentasjon, 
spørsmål og svar. Dit kom også Lene Hannisdahl og 
presenterte seg selv og sitt problem - på vegne av alle el-
overfølsomme. Forslag til føre var-tiltak overfor elektro-
magnetisk stråling ble enstemmig vedtatt i komiteen, og  
i tillegg ble det vedtatt å sende en rekke spørsmål om 
slike tiltak videre byrådet og Bystyret i Oslo.

Høyre er aktive på flere områder i strålingssaken.  
Stortingsrepresentant Peter Gitmark har et omfattende 
innlegg om helserisiko ved stråling på sin blogg. Han har 
nå meldt inn spørsmål til interpellasjon i Stortinget den 
13. januar..

FORSKNING

LOKALE  NYHETER

http://www.bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/moteplan/  



to vedleggene – som ble publisert i samme nummer av 
tidsskriftet, men atskilt fra hovedstudien – ikke ligger åpent 
tilgjengelig. Denne publiseringsmåten gjorde det mulig 
å konkludere uten å ta hensyn til funnene i vedleggene. 
Bare hoved-studien ble sendt ut til pressen sammen med 
pressemeldingen 17. mai 2010. Derfor (?) blir funnene i 
vedleggene ikke referert til i informasjonen som for  
eksempel WHO og Statens strålevern har liggende på 
sine nettsider. 

Hovedfunnet i hovedstudien blir rapportert som ”ingen 
sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst blant 
’normalbrukere’ av mobiltelefon”. Men det kommer også 
fram at ” storbrukere” av mobiltelefon har 40 % økt  
risiko for hjernesvulst. Hvis man leter med lys og lykte i 
metodedelen av studien, finner man at ”normalbrukere” 
har brukt mobiltelefon én gang i uka i minst seks måneder 
(hvilke mobilbrukere bruker telefonen bare én gang i 
uka?), mens ”storbrukerne” har brukt mobiltelefon 1640 
timer svarende til en halv time om dagen i 10 år (noe 
som høres ut som en forholdsvis normal bruk i dag).

Det merkelige er at vedlegg 2 inneholder en revidert  
analyse med et annet datagrunnlag, noe forfatterne der 
sier at var påkrevd på grunn av design- og metode- 
problemer i hovedundersøkelsen, blant annet et uklart 
skille mellom eksponerte og ikke-eksponerte forsøks- 
personer. Det sies ikke eksplisitt noe sted hva ”sammen-
blandingsfaktoren” var, men hvor finner man forsøkspersoner 
i dagens samfunn som ikke er eksponert for mirobølge-
stråling? I denne undersøkelsen sorterte brukere av 
trådløse fasttelefoner som ikke-eksponerte. Hvem som 
var ansvarlig for denne alvorlige design-feilen – og 
dermed for at 19 millioner Euro ble kastet ut av vinduet  
– burde offentligheten ha rett til å få vite.

Når man har en uklar referansegruppe, slik forfatterne  
innrømmer at de har i dette tilfellet, er det anbefalt å 
bruke test-gruppa med lavest eksponering som referanse-
gruppe i stedet for en kontrollgruppe . Det gjør de så  
i vedlegg 2 – og får helt andre resultater enn i  
hovedundersøkelsen.

I den korrigerte analysen som presenteres i vedlegget  
har hovedstudiens 40 % økning i risiko for gliom for  
dem som hadde brukt mobil i minst 1640 timer, blitt til 
en 82 % økning. Her finner man også en statistisk  
signifikant forhøyet risiko (68 %) for utvikling av gliom 

hos dem som hadde brukt mobil så lite som 2-4 år, og 
118 % forhøyet risiko for dem som hadde brukt mobil i 
10 år eller mer. I hovedstudien ble faktisk disse gruppene 
vist med redusert risiko for gliom. Tallene i vedlegg 2 
virker troverdige. Hvis man ser på tallene for antall år 
med mobilbruk, så finner man en forholdsvis jevn økning 
i risiko opp til 118 % økt risiko ved 10 års bruk eller mer. 
Også tabellen for antall samtaler uten hands-free viser en 
forholdsvis jevn stigning i risiko.

Interphone-studien har også andre svakheter. Hoved-
svakheten er kanskje at den studerer økning i risiko etter 
så kort eksponeringstid som 10 år eller kortere. Under-
søkelser har vist at røntgenstråling og kreftfremkallende 
stoffer som tobakk ikke har resultert i kreft før tidligst 
10-20 år etter første eksponering – med unntak av i svært 
sjeldne tilfeller. At man allerede etter mindre enn 10 års 
bruk begynner å se tegningen av økt risiko, vil mange 
mene er urovekkende. Dataene fra Interphone er allerede 
5 år gamle. Noen tydeligere konklusjon får vi altså ikke 
før det har gått ytterligere 5 år – hvis det da blir gjennomført 
en oppfølgingsstudie. Kanskje kan vi få et hint tidligere, 
hvis Interphone analyserer og publiserer dataene som 
de har innhentet om kreft i spyttkjertelen og på hørsels-
nerven. Hørselsnerven er av opplagte grunner det vevet 
som absorberer aller mest energi ved mobilbruk. I en 
svensk delstudie av kreft på hørselsnerven fant man en 
risikoøkning på 90 % – eller nesten 300 % hvis man også 
tok hensyn til hvilken side av hodet personen pleide å 
holde telefonen – etter 10 års mobilbruk. 

For mer informasjon om Interphone, last ned Cell-
phones and Brain Tumors. 15 Reasons for Concern fra 
siden: www.radiationresearch.org/pdfs/reasons_us.pdf



El-flyktning i Lindås kommune 
Av: Britt-Alise Hjelmeland

Med jevne mellomrom dukker det opp artikler i media 
om folk som er blitt så syke av elektromagnetisk stråling 
at de har måttet legge om tilværelsen og - i noen tilfeller 
–rømme fra sine boliger og nærmiljø og bosette seg langt 
ute på landet

Lokalavisen Strilen nord for Bergen hadde i juli i år et 
intervju med Erlend Skogstad, opprinnelig bergenser, 
som har blitt el-flyktning i Lindås kommune. 45-åringen 
har blant annet jobbet som bibliotekmedarbeider, men 
måtte gi opp jobben og bostedet i Åsane, en av de tettest 
befolkede forstedene til Bergen, og flytte ut til den mer 
landlige nabokommunen i 2008.  To år før dette ble 
han uføretrygdet. Prosessen med kartlegging av helse-
tilstanden gjennom langvarige utgreiinger medførte i 
flere tilfeller sterk eksponering og var svært belastende.  
Skogstads el-historikk slik den er gjengitt i intervjuet 
i Strilen, er gjenkjennelig for flere. Allerede under sin 
første mobilsamtale, midt ute i en landlig eng i Gulen i 
Ytre Sogn, merket han kraftig ubehag. Siden -  i takt med 
økende nettutbygging og egen bruk av datamaskin - økte 
de fysiske plagene.    

Da Strilen gjorde oppslaget i sommer, leide Skogstad 
husvære i en sokkelleilighet hos et eldre par. Disse var 
svært forståelsesfulle, men hadde trådløse telefoner og en 
del teknisk utstyr som ikke var gunstig for Erlends sterke 
el-overfølsomhet. Fjorårets vinter var rekordkald, også  
på Vestlandet. Det ble derfor en lang og svært kjølig 
vinter med varmedress på inne fordi han måtte slå av 
varmekildene. 

Strålevett tok kontakt med Skogstad for å høre hvordan 
status var nå.  Den gledelige nyheten var at han nylig 
hadde flyttet til et gunstigere bosted ved Austefjorden  
på Ostereidet, langt unna sendere og andre strålekilder.  
Her kunne han arbeide utendørs og hadde fine frilufts-
muligheter. Inne slo han av kretsene i huset etter behov. 
Huset han leier ligger imidlertid avsides til med nærm-
este butikk en mil unna. Det medførte lange sykkelturer! 
Bilbruk må han begrense sterkt, men han håpet å finne  
en ny bil med redusert EM-stråling.  

Strålevetts kommentar: Heldigvis er Erlend Skogstad en natur-
glad mann som ga uttrykk for at han også trivdes i sin utkant-
tilværelse! For mange vil et tvunget ”sivilisasjonseksil” som dette 
oppleves som svært vanskelig.  Vi ønsker lykke til og håper at han 
får bygget seg opp igjen i sine nye og mer strålegunstige omgivelser! 

MEDLEMMERS HVERDAG

Bildet er hentet fra oppslag i Strilen.no 02.07.10.



Historien under viser hvor nødvendig det er at helse- 
personell i Norge blir orientert om el overfølsomhet og
om behovet som el-overfølsomme har for å være skjermet
for elektromagnetiske felt under opphold på sykehus.
Personalet bør kjenne til forsiktighetsregler og vise mest
mulig hensyn når det skal tas tester og gis behandling
som medfører sterk stråling. I mitt tilfelle hadde legene
og personalet på sykehuset ikke kjennskap til el-overfølsomhet, 
men de tok mine og mine pårørendes utredninger om 
fenomenet på alvor og aksepterte fullt ut at jeg gikk rundt 
som et spøkelse med en mørk, gjennomsiktig skjermings-
pose over hodet og en kåpe i skjermende sølvstoff.  
Disse plaggene hadde jeg på meg dag og natt fra dag to  
på sykehuset.

Burde også el-overfølsomme ha på seg et kort som
forteller hva man feiler og hvilke hensyn som bør tas?

Min historie: Jeg hadde klatret opp på en høy stige
støttet mot en trestamme for å sage ned noen skjenerende
greiner. Jeg var alene hjemme. Stigen gled ut fra trestammen 
og falt ned en bratt skråning. Antagelig har jeg holdt 
meg fast i stigen under fallet, for briller og hårbøyle fant 
man langt nede i skråningen. Dette husker jeg ingen ting 
av. Smellet mot bakken må ha vært kraftig og det ble 
en hjernerystelse som har tatt et par måneder å komme 
seg av. Har utrolig nok kommet meg i hus etter fallet. 
Bekjente ringte meg etter at dette skjedde. De oppfattet
meg som meget forvirret, og jeg klaget over sterke
hode- og ryggsmerter. De tok straks kontakt med lege-
vakten som mente det kunne være snakk om hjerneslag.
Ambulanse ble sent for akutt innleggelse.

Da jeg igjen fikk en vag hukommelse, var jeg på sykehus.
Da hadde man allerede tatt CT av min hjerne. EKGkabler
var plassert rundt på bryst og mage. Mange tester og 
undersøkelser ble gjort i løpet av de fem dagene sykehus-
oppholdet varte.

Etter et par dager fikk jeg mine måleinstrumenter til
sykehuset og sjekket strålingsforholdene. De var mange
steder skremmende. Der eldre, syke mennesker står i kø
for å få mat servert, ble mitt måleapparat for høyfrekvent
stråling slått ut, dvs. her var det mer enn 2000 μW/m².
En router var plassert på veggen like ved. Tyske
byggebiologer anbefaler en grenseverdi på maks 10 μW/
m² for eldre, syke og barn. Mange el-overfølsomme klarer 
ikke mer enn under halvparten av dette. Også på  
sykerommet var det høyere stråling enn det jeg kan tåle, 
også lavfrekvent stråling som beskyttelsesklærne ikke 
skjermer mot.

Problemet nå er at el-overfølsomheten har forverret
seg betraktelig etter sykehusoppholdet som forårsaket
en daglig overdose av elektromagnetiske felt. Jeg må nå
holde meg unna steder jeg før tålte å være. Prøver jeg
likevel, blir resultatet svimmelhet, tretthet og tap av søvn
de verste følgene. Diverse plagsomme nye allergier har
også dukket opp. Det er tydelig at immunforsvaret er
blitt svekket.

MEDLEMMERS HVERDAG

Så galt kan det gå  El-overfølsommes store skrekk:  Å bli innlagt på sykehus 
Av: Sigrun Brænd



Nordisk møte 
Av: Bente Gilbu Tilset og Solveig Glomsrød

Foreningen for el-överkänsliga (FEB) i Sverige inviterte 
til møte mellom de nordiske foreningene 3.-5. september. 
Tidliger møter på nordisk plan har vært i Sverige i 2007  
og i Norge (Bergen) i 2008. 

Det er like vanskelig å finne gode møtesteder for EOF 
alle steder og Ann og Torkel Atterbom åpnet like godt 
huset sitt og ga både husly til oss tilreisende og møterom 
med hjemmehygge. I en rødmalt og romslig ”stue” i 
skogen hadde vi to fine møtedagermed representatner for 
foreningene  i Sverige, Finland og Norge. Danmark var 
ikke representert denne gangen. Fra FELO deltok  Solveig 
Glomsrød og Bente Gilbu Tilset.

Første dag var satt av til statusrapportering fra hvert land, 
gjennomgang av metoder for PR-arbeid og diskusjon om 
hvordan vi kan samarbeide enda bedre i Norden. 

Leder i FEB, Eiwy Kronholm, fortalte at det er mye fokus 
på konkrete aksjoner i Sverige. Riving av det faste telenettet, 
boligtilpasning, el-tilpassede sykehusplasser og fjern- 
avlesning av strømforbruk er de viktigste arbeidsområdene. 
Det er blant annet opprettet en egen sykehusgruppe som 
registrerer hvordan el-overfølsomme blir tatt i mot ved 
innleggelser. FEB har nå 3000 medlemmer, hvorav 2400 
er eloverfølsomme. 

Ann Atterbom informerte om ”Vågbrytaren”, den svenske 
paralellen til ”Folkets Strålevern”. De arrangerer bl.a. en 
foredragsturné med Gunilla Ladberg, forfatteren av  

”Ett vackert fängelse”. Foreningen fokuserer på effekten 
av stråling på dyr og natur. De får lettere gehør for denne 
problemstillingen enn for effekten på mennesker! 

Solveig Glomsrød fortalte om FELO. Foreningen har 
520 medlemmer og jobber med å få gehør for el-overføl-
sommes problemstillinger hos myndighetene. FELO er 
med som observatør i en arbeidsgruppe som skal vurdere 
grenseverdien for høyfrekvent stråling. Andre aktuelle 
saker er tilrettelegging av rom på sykehus, målekurs  
(med Vagn Larsen fra Danmark) for medlemmer og  
elektrikere, bygging av ”Faradays hus” etter inspirasjon 
fra Sverige og en spørreundersøkelse for å kartlegge  
tilretteleggingstiltak på eloverfølsommes arbeidsplasser.

Marjukka Hagström informerte fra Foreningen i Finland. 
De har ca 500 medlemmer. Deres hovedutfordring er at 
myndighetene anser eloverfølsomhet for å være psykisk 
betinget. Dermed er det vanskelig å få gjennomslag for 
tilretteleggingstiltak. Marjukka jobber som forskningsed-
er innen elektronikk og har benyttet sitt kontaktnett til 
å få gjennomført en rekke forsøk og til å danne en egen 
forening for forskning på elektromagnetiske felt og helse. 
Stråling fra forskjellige Pc’er er målt og resultater fra dette 
forskningsprosjektet vil bli publisert. Hun hadde også IR-
bilder som viste hvordan temperaturen i fingrene hennes 
falt etter hvert som hun klimpret på et varmt  
PC-tastatur. ”Här ser ni bilder av min mentala sjukdom” 
sa hun friskt!...
Ettermiddagen ble benyttet til å gå gjennom ”Westanders 
PR-handbok 2010” og til å skrive en pressemelding fra 
møtet. Hovedfokus var på tilgjengelighet.

Dag to hadde vi to interessante besøk, først kom Olle 
Johansson og innledet om forskningsstatus. Det er viktig 
å ta tak i studier som finnes og gjenta disse for å styrke  
resultatene, men vanskelig å få dette finansiert. Myndighetene 
satser på studier av sammenheng EMF og kreft med en 
svært lang tidshorisont. Viktig å fokusere på søvnproblemer, 
hjerte- og karsykdommer og immunforsvar. Det strømmer 
ellers på med artikler om elektromagnetiske felt og helse. 
Gruppen av forskere som møttes på Sæletun ved Bergen 
etter EMF-konferansen i Stavanger november 2009 har 
sammenfattet sitt arbeid i en artikkel som ventes publisert 
om kort tid. 

Da Olle hadde dratt,var det tid for Torkel Atterbom til  
å fortelle om ”Informatörutbildning” hos FEB. Hensikten  
er å utdanne folk som tåler felt og stråling slik at de kan 

FELO



informere om eloverfølsomhet. Det er utarbeidet et 
todagers kurs, og informantene får med seg informasjons-
materiell som de kan bruke. Informantene skal ha 
kontakt med lokalstyrelsen i sitt område og de har ikke 
anledning til å reklamere for kommersielle produkter i 
forbindelse med informatørvirksomheten.Det har foreløpig 
vært holdt to kurs med Johan Bonander, Mona Nilsson, 
Claes Tegenfelt, Ørjan Hallberg og Gunilla Ladberg. 

Til slutt kom Ingrid Burman, lederen i HSO (tilsvarende 
vår Funsksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO). 
Hun fortalte at hun jobbet hos TCO på den tiden da 
mange ble syke og fenomenet EOF ble diskutert internt. 
Tilgjengelighet er et viktig tema for HSO.I Sverige finnes 
det et likestillingsombud og lover mot diskriminering 

i  arbeidslivet. Men noen tilgjengelighetslov er foreløpig 
ikke vedtatt. Hun anbefalt oss å jobbe mot politikerne 
for å få noe gjort. I den sammenheng må vi være tydelige 
på hva som er våre viktigste behov (bolig, helsestell og 
arbeid) og starte arbeidet på et område hvor det kan være 
relativt lett å få gjennomslag. Hun poengterte viktigheten 
av å skrive til offentlige myndigheter. Da har man krav på 
skriftlig svar. 

Det var definitiv nyttig med et nordisk møte, og det  
internasjonale kontaktnettet mellom tilsvarenede  
organisasjoner bygges nå ut. Tanken om et møte på  
europeisk plan ble luftet, og FELO tok på seg ansvaret  
for å kontakte nettverket og lodde stemningen for dette.

Representanter for foreningene  i Sverige, Finland og Norge. 



Er det bare gullstandarden som gjelder? 
Av: Solveig Glomsrød 

Den nederlandske organisasjonen for el-overfølsomme 
tok i høst initiativ til et felles fremstøt overfor EU- 
parlamentarikere med krav om nye grenser for stråling 
fra trådløse fasttelefoner og baby-calls. Initiativet satte 
i gang en viktig prinsipiell debatt om vi som el-overføl-
somme bør foreslå tiltak som ikke gir tilstrekkelig  
beskyttelse og lett kan gi illusjoner om at det finnes en 
quick fix mot strålingsfaren.  Kan vi med hånden på 
hjertet foreslå å ”godkjenne” en baby-call som er bedre 
enn andre, men som fortsatt utgjør en helserisiko?  
Egentlig ikke. Men er det eneste kravet vi kan stille at  
all radiofrekvent stråling opphører? 

Et så drastisk forslag er ingen EU-parlamentariker villig 
til å reise, selv om han eller hun var hellig overbevist 
om at all stråling er helseskadelig. Men konkrete krav er 
inngangsbilletten til den politiske sfæren, både lokalt  
og i EU-sammenheng. Hvordan vil det nederlandske  
forslaget blir vurdert av politikerne? Det koster ikke EU 
eller nasjonale myndigheter en eneste euro å skjerpe 
strålingsstandarden for hjemmetelefoner og baby-calls. 
Det er bra for politikerne, særlig i disse økonomiske 
krisetider. Det er produsentene som må legge om, men 
det kan de få tid til å ordne. Forslaget kan være en fin og 
billig anledning for politikerne til å markere handling 

innenfor et betent område hvor de fleste tiltak stanger 
mot en heftig lobby. EU-parlamentet stemte i 2009 for å 
vurdere grenseverdiene på nytt og tenke føre var – men 
det er klart det er tøft å komme i gang. 

Hva med forbrukerne? Hvis politikerne tar til orde for 
strengere grenseverdier for stråling fra baby-calls er 
det mulig at en del nybakte foreldre tenker seg om to 
ganger. Kanskje baby-calls ikke er så nødvendig? Kanskje 
baby-calls kan bli et samtaleemne på trilleturer? Kanskje 
foreldre kan begynne å reflektere litt over mobilen som er 
plassert i barnevogna et sted? 

Det er ingen gitt i forkant å si hva som kan drive fram økt 
bevissthet om helsefaren ved stråling, men det er ganske 
sikkert ikke lurt bare å vente til politikerne er rede til å 
forby alt trådløst. Kanskje var initiativet fra Nederland et 
svært godt strategisk utspill?

De land som gjør noe for el-overfølsomme handler på 
lokalt nivå og under andre faner enn beskyttelse mot 
strålingsfare. Det er viktig å finne saker og kanaler hvor 
politikere kan ta opp stråling som miljøpolitisk tema. 
Derfor sluttet styret i FELO seg til oppropet ut fra tanken 
om at forslaget og den politiske prosessen kan sette 
stråling og helse på dagsorden. Det beste må ikke bli det 
godes fiende.

FELO



Jakkemerker
Felo har kjøpt inn 500 jakke-
merker. Merket kan hjelpe oss 
personlig slik at vi ikke stadig 
behøver å informere folk verbalt.
 
Merket kan også være et ledd i en 
BEVISSTGJØRING av verden rundt oss om at det finnes 
stråling, og at det finnes mennesker som ikke tåler det. 
Det må jo en holdningsendring til, og jo oftere folk blir 
minnet om dette, jo bedre.
 
Det kan gi mulighet for en SAMTALE, slik at vi kan få 
spredt litt informasjon og kanskje hjulpet noen som  
mistenker at de er el-overfølsomme.
 

Og for de av oss som er så syke at de må gå med  
beskyttelsesklær og ev slør foran ansiktet, vil merket 
kunne forklare hvorfor de er så ”rart” kledd. 

Du kan få kjøpt merket for kr 35,- (merket + porto).  
Send beskjed til:

Sigrun Brænd, Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR  
eller s.braend@vikenfiber.no 

Du får da tilsendt en giro. Merket får du tilsendt når  
du har betalt. Eller du kan sende 4 stk A-frimerker i en  
konvolutt hvor du skriver navn og adresse på den som 
skal ha merket tilsendt.

Visittkort
Lite kort som forklarer medmennesker hvorfor de bør slå av mobilen eller trådløs oppkoblings når du er i nærheten.
Du kan få kjøpt en bunke på 20 kort for kr 42,- (kortene + porto). Betaling som over, men nå med 5 stk A frimerker. 
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Litt av hvert fra sekretæren:
•	 Hver	gang	jeg	sender	ut	en	masseutsending	til	alle 
 FELO-medlemmer med e-postadresse (bruker 
 blindkopi), får jeg ca 20 i retur. Enten har man fullt 
 hus i Innboksen eller det er en feil i adressen.  
 Nå sletter jeg alle disse e-postadressene fra 
 medlemslista. Du må selv ta initiativ til å rydde opp 
 i innboksen din eller sende meg riktig e-postadresse, 
 dersom du vil ha tilsendt viktig nytt.

•	 Alle	som	fortsatt	ikke	har	betalt	kontingent	for 
 2010 til tross for purring, vil bli slettet fra 
 medlemslista like over nyttår. Vi trenger mange 
 medlemmer for å stå sterkere i våre krav overfor 
 myndighetene. Kanskje du likevel vil velge å være 
 FELO-medlem.

•	 Tidligere	tipsark	som	fulgte	med	nyhetsbrevene, 
 er nå revidert. Nye er kommet til og flere av de 
 gamle trengte rettelser. De vil bli sendt ut til alle 
 medlemmer i løpet av januar.

•	 Har	du	en	venn/slektning	som	kan	tenke	seg	å	låne 
 deg sin adresse og ta imot meldinger for deg, er det  
 i orden for oss.

•	 Det	er	svært	viktig	å	melde	fra	om	ny	adresse	når	du 
 har flyttet. Mange glemmer det, og det er ikke alltid 
 lett å finne ut hvor du nå bor. Send beskjed til:

•	 FELO	arrangerer	konferanse	i	Oslo	torsdag	 
 7. april i Militære samfunn. Sett av dagen!

       Hilsen Sigrun



Advarsel med liten skrift! 
Av: Jan Erik Pedersen

Advarsel, ikke hold mobiltelefonen nærmere kroppen 
enn 15 millimeter ! 

Hvorfor gjemmer mobilprodusentene bort advarsler om 
sikkerhetsavstand på 15 mm med liten skrift i manualen 
til bl.a. I-phone 4? Sakset fra manualen:” Når du bruker iPhone til samtaler eller 

trådløse dataoverføringer via et mobilnettverk, bør det være en avstand på minst 15 mm mellom iPhone og kroppen. Du bør kun bruke 

bærevesker, belteklips og holdere som ikke har metalldeler, og som gir minst 15 millimeter avstand mellom iPhone og kroppen.”  
Slik ser det ut når en klipper ut advarselen fra manualen 
uten å forandre på skriftstørrelsen som er 4,5. Hvis vi 
øker til skriftstørrelse 11 ser det slik ut: ”Når du bruker 
iPhone til samtaler eller trådløse dataoverføringer via et 
mobilnettverk, bør det være en avstand på minst 15 mm 
mellom iPhone og kroppen. Du bør kun bruke bære-
vesker, belteklips og holdere som ikke har metalldeler,  
og som gir minst 15 millimeter avstand mellom iPhone 
og kroppen.” 

SAR verdien er regnet ut i forhold til en avstand til  
kroppen på 15 mm. Det vil si at hvis du holder telefonen 
inntil øret, eller hvis telefonen ligger i lomma, så  
overstiger den eksponeringen som din kropp blir utsatt 
for grenseverdiene, som mange leger og forskere i  
utgangspunktet mener er for høye. 

15 millimeter virker kanskje ikke så mye, men denne 
avstanden ville kunne redusere strålingen fra telefonen  
til omtrent en fjerdedel. Hvorfor er denne advarselen 
gjemt bort i liten skrift?

ANNONSER

ANNET

Du finner manualen her: 
http://manuals.info.apple.com/no_NO/iPhone_4_Viktig_produktinformasjon.pdf

Voksent par ønsker å leie bolig maks  
10 mil vest, syd eller øst for Oslo.  
Haster. Jeg bor i campingvogn! 

Vennlig hilsen Sissel Svanø
Tlf: 62 58 03 52/074 93 848





´Allo! ´Allo! 
Telefonlinjene summer igjen i Frankrike!
Av: Solveig Glomsrød

Fra Frankrike meldes det 
at bruken av fasttelefon 
har økt kraftig i 1. kvartal 
2010 og nådd et nivå som 
man ikke har sett på 10 
år. Bruken av fasttelefon 
regnet i samtaleminutter 
var i begynnelsen av 2010 
større enn mobilbruken, 
som stagnerte etter årevis 
med spektakulær vekst. 
Skyldes dette den  
økonomiske krisen? Eller 
er det et uttrykk for at 

Frankrike har vært gjennom en større miljøpolitisk  
prosess med søkelys på trådløs teknologi og helse?

Prosessen kulminerte med at Senatet vedtok en lov som 
forbyr mobilbruk i barneskolen, påla mobilprodusentene å 
utvikle telefoner kun for SMS, og forbød forbød salg av 
mobiler til barn under 6 år. Prosessen slo kraftig ut på 
lokalplanet – 16 byer vil redusere eksponeringen betydelig 
fra mobilsendere og annet trådløst. Det kan ha gått opp 
for ganske mange at langsiktige helsevirkninger slett ikke 
er utelukket, og at mange studier peker mot en rekke 
biologiske effekter med mulige skadevirkninger.

Mens nordmenn flest har en ganske blind tro på at  
myndighetene tar vare på oss, har franskmenn en 
inngrodd skepsis til hva staten står for. Våren 2008 dro 
journalister fra Le Monde i Frankrike til Sverige for å 
dekke fenomenet el-overfølsomhet. De ga el-overfølsomhet 
en helside i sin velrenommerte avis, en gest ingen ledende 
avis i Norden har gjort så langt. 

Har abonnentene i Frankrike gitt mobilselskapene et 
varsel om at de vil ha mer fasttelefon og mindre mobil i 
framtiden? Harde fakta tilsier at mobilmarkedet stagnerer 
og kablet telefon er på frammarsj. Men TeliaSonera vil 
rive det faste telenettet I Sverige-- vil de tvinge kundene 
over på trådløst for å unnslippe kostnadene ved å vedlike-
holde kabelnettet? De el-overfølsommes forening (FEB) 
i Sverige kjemper innbitt for å stoppe riving, men har så 
langt ikke fått gehør hos Post- og telestyrelsen (PST), som 
bare krever at selskapene tilbyr teletjenester, men ikke 
legger seg opp i hvilken teknologi de velger!

Vi kan spekulere i hvordan Statens strålevern ville møte 
en slik situasjon. De anbefaler å bruke mobil så lite som 
mulig, men vil de hindre operatørene å rive det faste 
nettet hvis de ønsker dette? I så fall blir det umulig å opptre 
med den føre-var profilen som Strålevernet anbefaler. 

Er det vi ser i Frankrike de første konturene av en makt-
kamp mellom konsumenter, reguleringsmyndigheter og 
mobilselskaper?  Mobiltelefoni og helse som miljøsak 
er svært forskjellig fra andre miljøsaker som vi kjenner. 
Når det gjelder det trådløse kan forbrukeren selv komme 
langt med å trykke på av-knappen og dermed redusere 
egen eksponering og risiko betydelig. Man behøver ikke 
bruke årevis på å overbevise politikere og gå veien om 
endring i lovverket for å skape seg et bedre miljø. Dette 
gir spenning i hverdagen både for el-overfølsomme og 
mobilselskapene. 

I Frankrike har aktive og pågående organisasjoner  
kjempet fram flere seiere det siste året. De el-overføl-
somme presentere seg på www.elelctrosensitive.org og  
de mest sentrale aktivistgruppene som jobber aktivt for 
el-overfølsomme heter Robin des toits (Fuglen på taket) 
og Next-up som sender ut et svært informativt  
nyhetsbrev (www.next-up.org) . 

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

ANNET


