
Strålevett
 Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Leder 
- Eloverfølsomhet eksisterer! 

Medlemmers hverdag 
- Stråleflyktning 
- Telefonsamtalen

Strålingsmiljø 
- Høye radiobølger 
- Ørebro län 
- Erfaringer og råd fra  
  sykehusopphold 
- Nye Deichmann bibliotek 
- Det er i Frankrike det skjer 
  
Forskning 
- Eloverfølsomhet påvist i 
  dobbletblind studie

Eloverfølsomhet eksisterer!
Av: Solveig Glomsrød

Det er ikke hver dag og heller  
ikke hvert år at det publiseres  
vitenskapelig arbeid som viser  
at fenomenet eloverfølsomhet  
eksisterer og at det ikke kan 
forklares med psykiske mekanismer! 
Men i 2011 skjedde dette i hvert 
fall én gang, og studien var av høy 
kvalitet (se omtale av studien til  
McCarty mfl side 11). 

Et stort pluss med artikkelen er at 
forfatterne kritiserer tidligere  
provokasjonsstudier for å legge til 
grunn at alle eloverfølsomme har samme reaksjonsmønster når de blir  
utsatt for elektromagnetiske felt. Når tester utføres på en gruppe av  
eloverfølsomme forsøkspersoner, viskes de systematiske reaksjonene til 
hvert enkelt individ ut. Det har forskere hittil tolket som over og ut for 
hypotesen om eloverfølsomhet! 

Studien til McCarty er det beste argumentet for å intensivere forskning 
på eloverfølsomhet  vi har fått på lenge. Det er å håpe at solide laboratorier 
og genuint nysgjerrige forskere  følger opp og gjentar studien. Det er et 
krav at forskningsresultater må bekreftes av tilsvarende  studier utført av 
andre forskerteam. – Men hva om forskerteam nr. 2 synes at studien kan 
forbedres litt og gjør en liten vri på opplegget?  De er jo forskere og vil 
helst gjøre et mer selvstendig arbeid – å kopiere andres arbeid gir ikke 
nødvendigvis fjær i hatten. - Sier skeptikerne da at studiene ikke er  
sammenliknbare , og derfor ikke kan bekrefte McCartys resultater? 

Det er en spesiell situasjon vi eloverfølsomme befinner oss i: Hva vi  
faktisk sanser skal dokumenteres gjennom forskning! Mye står på spill, 
økonomiske interesser så vel som faglig prestisje. Vi har alle hatt aha-
opplevelsen når vi oppdager at stråling er det som gjør oss syke. Nedturen 
når det går opp for oss at det er mange som ikke tror på vår oppdagelse,  
er frustrerende, men  en dag står skepsisen for fall – for forskningen! 
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Hun hadde ikke noe valg. Hun måtte flykte til et 
fremmed land. Gjemme seg mellom fjella, i ensomhet, 
langt unna folk. Vassfaret var redningen. Engelske Jenny 
Stratton måtte for fem år siden gi opp livet hun levde, og 
for tre år siden flyktet hun til Vassfaret for å bo i en gam-
mel seter hvor hun var trygg for stråling. Men hun lever  
i et grenseland. Når telegigantenes mål er oppnådd –  
mobildekning over alt – er hun redd livet hennes er helt 
over. I det vi nærmer oss den gamle stølen, kommer to 
”ulver” mot oss, logrende med halen. De er velkomst-
komiteen til Jenny.

Vi hilser på Jenny, en tilsynelatende helt normal kvinne. 
Jenny forteller at hun gikk på ”boarding school” som 
liten. Hun likte det ikke noe særlig, men tror det herdet 
henne for det livet hun lever i dag. Hun er vel å betrakte 
som hypersensitiv. Mange eloverføslomme klarer å leve 
i samfunnet når de tar enkelte grep for å klare seg. Jenny 
har prøvd. Det går bare ikke.

Jenny kom først til hytta si på Filefjell i juli 2006. Hun 
hadde vært syk i kroppen en stund, men visste ikke at 
hun hadde EHS selv om hun lenge hadde reagert på 
mobiltelefoner og PCer. Jenny hadde ME i 18 år, forårsaket 
av et virus i 1985, men hadde vunnet mer eller mindre 
over sykdommen i 2003. Hun tenkte at symptomene i 
kroppen kunne relateres til dette. Innen to uker var gått 
denne sommeren i 2006, ble hun alvorlig syk og mistet 
vekt i et rasende tempo selv om hun spiste godt. Hun var 
uvel i hele kroppen, spesielt i bryst og mage. Hadde høy 
puls, bankende hjerte, smerter i kjeve, gummer og tenner 
og fikk ikke sove.

I ettertid fikk hun vite at en mast 700 meter fra hytta 
hadde fått ny teknologi, en type trådløst bredbånd. Det 
ble benyttet av et hotell to mil oppe i fjella.

Jenny måtte flykte i all hast fra hytta si. Tidlig i august 
bodde hun i bilen i EMF-frie områder. Hun reiste 

Stråleflyktning
Utdrag av Line Sandvik sin artikkel i Hallingdølens påskenummer 2011
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etter Telenor sine dekningskart (som ikke stemmer i dag). 
Sommeren og høsten 2006 flyktet hun omkring på  
desperat jakt etter EMF-frie områder. Hun gråt av glede 
og kjente seg straks bedre innenfor de strålefrie områdene. 
Men med en gang hun var utenfor, ble hun så dårlig at 
hun til tider mistet lysten til å leve. I september fikk hun 
leid seg en hytte i et trygt område – bortsett fra når hun 
måtte ut av området i nødvendige ærend. Da var hun 
så syk at når hun var vel tilbake igjen, fant hun seg selv 
hylende og gråtende. 

For første gang i sitt voksne liv, kjente hun seg frisk og 
normal så lenge hun slapp å reise ut av området. Men da 
hun reiste hjem til England for å bo i et lite sommerhus i 
et mobilfritt område, ble hun syk bare av vanlig strøm -  
og av naboens DECT-telefon og WLAN. Hun fikk hissig 
utslett over hele kroppen og hendene svulmet opp. Fra 
huden lekket klar veske. Hun ble selvsagt livredd og  
forstod at hun måtte tilbake til Norge.

Straks hun kom tilbake til Norge, ble hun frisk. Ved hjelp 
av venner fant hun plassen i Vassfaret. Fem vinterstormer 
på to måneder og alene i en uisolert hytte. Men hun brydde 
seg ikke om det. Hun var frisk. Her lever hun enkelt, 
baker sitt eget brød og lever nesten buddhistisk. Reiser 
bare en gang annenhver uke for å handle det nødvendig-
ste. Da er hun innhyllet i selvsydde skjermende plagg som 
dekker hode og kropp. Hun elsker å få brev og postkort og 
sjekker posten en gang i uken.

Jenny kan kjenne på kroppen om det er mobiler i bruk i 
nærheten. Hun kan kjenne det minst 1,5 km borte. Signal 
som streifer huset hennes, kjenner hun godt selv om de er 
svake. Når hyttefolket kommer i høytider og sommerferie, 
tar Jenny med seg hundene, campingvogn eller telt og 
drar til sikre områder. I blant like til Nordland. På kartet 
finner hun frem til dekningsfrie områder. Men det er ikke 
alltid kartet stemmer. Da varsler kroppen.

Jenny har komponert musikk i seks år. I annen etasje står 
celloen. Hun spiller et stykke som hun har laget selv for 
gjesten, vakre keltiske toner strømmer gjennom det gamle 
huset. Hun finner ro i musikken og skulle gjerne få prøvd 
den ut mer i lag med andre musikere. 

Hun benytter en bærbar PC til å jobbe på – uten nettil-
gang selvsagt. Men bare 20 minutter kanskje to ganger i 
uken. Hun reagerer på elektriske innretninger. Radio og 
TV har hun selvsagt ikke.

På veggen henger bilder hun har laget med kunstnerisk 
hånd – og bilder hun har knipset med fotoapparatet.  
Naturen hun oppsøker er ofte urørt og vakker. Hun 
vandrer milevis på turene sine – uten å bære mobil som 
sikkerhet. Tar sjansen på at det går bra. Om det skulle 
skje noe, er hun livredd for å ende opp på sykehus. Hun 
orker heller ikke tenke på hva hun skal gjøre når hun blir 
gammel. Hovedløsningen er et stråletrygt sted. Men vil 
det finnes i fremtiden? Enn så lenge prøver Jenny å nyte 
tilværelsen og dagen i dag.

Bjørnen var nærmeste nabo noen vintre. Hiet lå bare et 
par kilometer fra huset. Sterke naturopplevelser betyr 
mye. Ugle har hun i veggen. Det kjennes trygt. Ved og  
toalett har hun i låven. Vannet må hun hente i et opp-
komme ikke langt fra huset. Livet er enkelt her inne.  
Hun trives her, noe hun tror ikke alle ville gjort.

Skal hun ringe, må hun kjøre langt til nærmeste fasttelefon-
kiosk. Jenny har fått noen gode venner, som Ingrid fra Ål 
som Jenny traff i banken og som ikke lot seg skremme av 
Jennys antrekk med nett over hodet. Ingrid fant en god 
venninne i denne kvinnen. Hun tar nå og da turen og 
besøker Jenny. 

Jenny tror aldri noen sinne hun vil kunne bo i en by. Da 
Jenny forstod at hun faktisk var frisk for plagene sine av å 
leve slik som dette, kunne hun aldri tenke seg å noe annet. 
Men trusselen om å måtte flytte henger stadig over henne. 
Og flykte videre måtte hun. I dag bor hun i Osdalen.  
Vassfaret var ikke lenger trygt. 

Til dere som leser dette:
Jenny skriver til meg som har laget dette utdraget fra 
Hallingdølen, at hun svært gjerne vil ha kontakt med 
andre med liknende ekstreme utslag av EHS. Som hun gir 
uttrykk for i artikkelen, elsker hun å få brev og postkort. 
Jenny skriver på engelsk, forstår litt norsk, men dere bør 
henvende dere til henne på engelsk. 

Hennes adresse inntil påsken 2012 er:
Jenny Stratton
Postboks 3
2460  OSEN

Kjære leser, gled Jenny med en hilsen og fortell om din 
tilværelse som eloverfølsom.
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Her om dagen overhørte jeg en samtale, eller rettere sagt 
et nødrop om hjelp fra en eldre dame. Dette gjorde meget 
sterkt inntrykk på meg og i tillegg en så stor fortvilelse i 
at jeg nesten ikke kan leve med det!

Dette var en dame som var flyttet til et kommunalt 
eldresenter i en liten sørlandsby og som var rammet av 
eloverfølsomhet. Damen hadde mørk, slepende stemme 
og gjorde det med en gang klart at hun nesten ikke 
maktet å snakke på grunn av smerter, samtidig som hun 
så sterkt ønsket å forklare hvor vanskelig hun hadde det. 
Møysommelig fortalte hun om alle ledningene og kablene 
utenfor og gjennom leiligheten hennes som gjorde det 
slik at hun følte at hun brant opp. Hun hadde prøvd å slå 
av sikringer, men da slo hun av tilgangen på strøm for  
naboen også, og der var det ingen forståelse for  
problemet, tvert i mot.

Da hun tok opp problemet med kommunen, ble hun 
regnet for ”vanskelig”, noe en utenforstående kan forstå 

når man ikke har kunnskap om problemet.  Men det de 
gjorde var å ”koble” kablene på nytt inn i naboleilighetens 
sikringsboks, slik at hun ikke kunne slå av sikringer i det 
hele tatt mens alle kabler fortsatt gikk gjennom hennes 
leilighet. Nå ignorerte de henne fullstendig. 

Jeg bare spør, hvorfor er det ingen som sjekker damens 
utsagn om de problemene hun uttrykker? Det er så lett å 
relatere alt vi ikke vet noe om til ”galskap”. Det verste var 
jo at vi som hørte på henne, selv er syke og heller ikke 
kan hjelpe. Hva er det med dette rause og åpne samfunnet 
hvor alle skal bli hørt? (Sitat Stoltenberg etter 22. juli.) 
Vi måtte avslutte samtalen på grunn av belastning fra 
telefonen. Det var grusomt, det var som å forlate et  
menneske i den ytterste nød. Jeg er blitt livredd for hva 
som skal skje videre i livet!

Hilsen ”nysjuk” FELO-medlem

Telefonsamtalen

ANNONSE

MEDLEMMERS HVERDAG
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STRÅLEMILJØ

I begynnelsen av juni gikk bølgene høyt både  
i aviser og på tv om de elektromagnetiske  
feltene som omgir mobiltelefoner, basestasjoner, 
trådløse rutere og trådløse telefoner. 

Egentlig startet det hele i mai, da Europarådet 
vedtok en resolusjon om De potensielle farene 
ved elektromagnetiske felt og deres virkning på 
miljøet. Omtalen her hjemme var spak i forhold 
til Europarådets skarpe uttalelser, hvor de opp-
fordret  til å revurdere de internasjonale grense-
verdiene, sette i gang informasjonskampanjer 
om helserisikoen ved langvarig bruk, og innføre 
spesielle tiltak for å beskytte eloverfølsomme 
personer! Som om dette ikke var nok, påpekte 
Europarådet at industrielle interesser og  
forskeres manglende integritet har medvirket 
sterkt til dagens høye grenseverdier, og til at trådløs 
teknologi stadig bygges videre ut uten noen form for 
risikovurdering eller risikohåndtering.

Før denne kraftsalven hadde stilnet, kom én til: Verdens 
helseorganisasjon (WHO) valgte å utestenge den svenske 
professoren Anders Ahlbom fra IARC,  som er WHOs 
kreftpanel. Det skjedde dagen før IARC startet sitt møte 
for å vurdere kreftrisiko ved radiofrekvente felt. Årsaken 
var at Ahlbom hadde en mulig interessekonflikt som 
styremedlem i sin brors Brüsselbaserte lobbyfirma, der 
mobilgiganten Ericsson var en av kundene. Et par uker 
senere kunngjorde den svenske Strålsäkerhetsmyndig-
heten (SSM) at Ahlbom hadde trukket seg som leder 
av deres vitenskapelige råd. Dessverre valgte SSM da å 
avbryte sin granskning av Ahlboms mulige inhabilitet.

Ahlbom var ikke den første som ble erklært uønsket i 
IARC. I vinter skjedde det samme med professor  
Alexander Lerchl, leder av komiteen for ikke-ioniserende 
stråling i det tyske strålevernet. Som Ahlbom har også 
Lerchl i mange år hevdet at det ikke er noen helserisiko 
så lenge feltstyrken er under de internasjonale grense-
verdiene. WHOs begrunnelse for å avvise Lerchls søknad 
om ekspertstatus i IARC, var at Lerchl hadde brukt mye 
tid og krefter på å diskreditere forskning som viser  
helserisiko; han hadde altså bestemt seg på forhånd.

Så sprang en liten bombe den 31. mai: Etter å ha vurdert 
nyere forskning konkluderte IARC at radiobølger er 
“mulig kreftfremkallende” – i samme kategori som bly, 
kloroform og eksos. I mediene ble det stor ståhei. Hva 
sa Statens strålevern da? Å, men dette har vi sagt lenge, 
sa de, at det er lurt å bruke håndfrisett og sende SMS 
istedenfor å holde mobilen til hodet. – Vel, det står noe 
annet på Statens stråleverns hjemmeside. Der står det at 
mobilbruk ikke innebærer noen risiko, men hvis man vil 
redusere stråleeksponeringen, så kan man bruke håndfrisett. 

Statens stråleverns hevder at en mobilsamtale er ikke 
farligere enn en kopp kaffe. Ingen grunn til bekymring! 
er budskapet – akkurat som forrige gang høsten 2009, 
etter at NRK Brennpunkt hadde avslørt ICNIRP-
medlemmenes forbindelse til telekom-bransjen og  
amerikansk forsvarsindustri.

ICNIRP er den private tyske stiftelsen som har fastsatt 
de grenseverdiene som WHO anbefaler. Mange land og 
regioner har valgt lavere grenseverdier, men ikke Norge. 
ICNIRPs grenseverdier har fått mye kritikk av leger og 
vitenskapsfolk over hele verden, samt av Europarådet og 
EU-parlamentet, som mener at verdiene er altfor høye til 
å beskytte helsa. Ahlbom var medlem av ICNIRP i tolv år 
og er nå en av ICNIRPs rådgivende konsulenter. Lerchl er 
også en av ICNIRPs viktige støttepersoner. Med Lerchls 
og Ahlboms utestengning fra IARC er ICNIRPs troverdighet 
ytterligere svekket.

Høye radiobølger
Av: Ida Solheim, Folkets Strålevern Oslo
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Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt et  
ekspertutvalg som skal oppsummere kunnskap om 
radiofrekvent stråling og helse, og revurdere grensever-
dier og forvaltningspraksis. Statens stråleverns direktør, 
Ole Harbitz, skrev i Aftenposten høsten 2010 at de ber 
dette utvalget om å bli kritisk vurdert og om å få råd om 
endringer hvis det er behov for det. Ingen journalist har 
påpekt det paradoksale i at Strålevernet har to medlem-
mer i det utvalget som skal kritisere Strålevernet! WHO 
erklærte to eksperter uønsket i IARC fordi de hadde 
slagside. Mange av medlemmene i det norske utvalget har 
også bestemt seg på forhånd, det sees av deres offentlige 
uttalelser gjennom mange år. Statens strålevern er klar 

over dette. For hvordan ellers kan de hevde at det ikke 
finnes noen helserisiko – et halvt år før utvalget skal 
framlegge sin rapport?

I mange år har statlige byråkrater tatt mer hensyn til 
næringslivsinteresser enn til folkehelsa. Det vi trenger  
nå, er en åpen høring i Stortinget, der man inviterer  
utenlandske vitenskapsfolk med et annet syn på saken 
enn det Statens strålevern forfekter. Politikerne må sette 
seg inn i problematikken, ta styringen og sørge for at 
borgerne får riktig og tilstrekkelig informasjon.  
Det handler om demokrati og rett til innsyn. 

STRÅLEMILJØ

Ørebro län (fylke) har virkelig tatt grep i arbeidet for å 
minimere unødig stråling for sine ansatte og pasienter 
ved sykehus og akuttmottak. Målet er å redusere strålingen 
så mye som mulig. Derfor har de gjort følgende grep: 

•	 Landstingets	9	000	ansatte	har	byttet	alle	gamle	 
 DECT telefoner til nye lavstrålende telefoner på  
 arbeidsplassene. 

•	 Det	bygges	skjermede	rom	ved	alle	akuttmottak	på	 
 de tre länssykehusene i Örebro, Karlskoga og  
 Lindesberg.

•	 Samtlige	akuttrom	i	länet	for	øvrig	bygges	om	med	 
 skjerming for elektromagnetiske felt.

•	 De	har	kjøpt	inn	skjermende	baldakiner	til	alle	 
 sykehus.

Tiltakene ble gjennomført etter en omfattende politisk  
og faglig prosess - det var ikke helt enkelt. Pådriverne 
erfarte at grupper og enkeltpersoner aktivt motarbeidet 
beslutningene. De erfarte også at det var både økonomiske 
interesser og prestisje bak motstanden. 

All ære til de som trosset dette og gikk i mot strømmen 
slik at vedtak ble fattet, og tiltakene kunne realiseres!

Hva er nøkkelen? Landstingsråd og ordfører i landstings-
styrelsen, Marie-Louise Forsberg Fransson forteller 
at interessen skyldes en mangeårig god kontakt med 
Elöverkänsligas förening. De har lyttet til pasient- 
organisasjonene!! Hørt på deres behov, og tatt dette  
på største alvor! 

Ørebro län reduserer stråling for ansatte og på sykehus!
Av: Tone Fiane Christensen
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Litt av hvert fra sekretæren

Åpen medlemsliste 

FELOs medlemssider

Navn Adresse1 Adresse2 Telefonnr. E-postadresse
Gerd O. Mæhlum Waldemar Tranes gate 23 B 0171  OSLO 22 56 63 71/48 23 22 24 gerdam@getmail.no
Toril Hårstad Gyldenløvesgate 38 0260  OSLO 22 56 01 07/93 25 40 98 tharstad@broadpark.no
Toril Hårstad Gyldenløvesgate 38 0269  OSLO 22 56 01 07/93 25 40 98 tharstad@broadpark.no
Frode Olav Smith Fagerborgveien 21 0360  OSLO 90 83 00 07 frode@rasfare.no
Frode Olav Smith Fagerborggaten 21 0360  OSLO 90 83 00 07 frode@rasfare.no
Anne Marie Megrund Silurveien 15 0380 OSLO 21 94 23 29 an.ma.megrund@getmail.no
Lena Kjeøy Roverudsgt 13 0481  OSLO 22 22 10 75 lenakjeoy@hotmail.com
Sol Olsen Lindealéen 19 A 0487  OSLO 92 60 00 64 slotte@netcom.no
Carl Erik Semb Haraløkka 36 0689   OSLO 22 75 51 35 cesem8@hotmail.com
Kari Aksnes Herregårdsveien 75 B 1168  OSLO 23 49 70 27  
Wenche Vagle Bispeveien 32 A 1362  HOSLE 67 14 45 65 wenchev@isp.uio.no
Eva Christin Hjelden Kleivaveien 29 1440  DRØBAK 93 82 08 35/63 79 75 36 eva.hjelden@gmail.com
Stephen McGill Røer Gård 1450  NESODDTANGEN 67 43 07 60 smcgill@start.no
Anne Lill Larsen Solliveien 256 1667  ROLVSØY 69 38 20 22 annelillarsen@yahoo.no
Lise Marit Einarsen Watvedtveien 41 1782  HALDEN 69 17 65 68 limari-e@online.no 
Frøydis Olsen Eventyrveien 37 1827  HOBØL 95 03 15 51 nhio@frisurf.no 
Gabriel Favro Garderveien 102 1900  FETSUND 63 88 24 73 gabrielesuona@hotmail.it
Nina Sundby Postboks 11 2051  JESSHEIM 41 60 65 50 ninasund@online.n o
Kristin Storbekken Tåsåson 500 2320  FURNES 62 12 25 72/41 22 73 11 kstorbek@bbnet.no 
Janne Vikerødegården Jessnesveien 668 2320  FURNES 97 57 84 48 vikerodegarden@gmail.com
Debora Rom Tallbergroa 162 2335  STANGE 62 58 03 52 lasserom@yahoo.no 
Johnny Dale Jernbaneveien 8 2900  FAGERNES 95 18 31 16 johnndal@online.no 
Mette Ljungquist Solberggate 6 B 3040  DRAMMEN 48 00 59 07 mettelju@hotmail.com 
Kjersti Eik Nilsen 3. Strøm Terrasse 9 3046  DRAMMEN 32 83 51 83  kjersti.eik@hotmail.com  
Anne Berit Røed Bjerkeveien 40 3175  RAMNES 33 39 61 97  
Christa Lien Skiferveien 15 3214  SANDEFJORD 33 48 08 55/98 86 48 97 christa.friedel.lien@gmail.com
Vibeke Dahl Skelton Buerkollen 5 3234  SANDEFJORD 33 46 13 43 vibeke.d@sandefjordbredband.net
Hanne Wigen Thygesen Røkebergveien 78 3320  VESTFOSSEN 32 70 16 07/99 38 92 65 (sms) 
Birgitte Nilsen Furua 17 3320  VESTFOSSEN 90 52 78 86 birgittenilsen@hotmail.com
Laila Løver Hedenstadveien 389 3618  SKOLLENBORG 32 76 52 04  
Elisabeth Blika Nordsvaratdal 3841  FLATDAL 35 05 22 58 
Branka Kovacevic Humlebakkekn 7 3929  PORSGRUNN 35 55 97 79 branka003@gmail.com
Tom Lauritsen Larsamyrå 16 4313  SANDNES 99 39 85 14 tom.lauritsen@gmail.com
Dag Løvlie Stensåsveien 17 4846  ARENDAL 37 02 36 85 /91 87 35 14 dag.lovlie@uia.no 
Anne Marie Enoksen Århuskleiva 4 4865  OMLID 37 08 39 99 
Anne-Kristin Knutsen Rådhusstredet 2 4951  RISØR 37 15 53 30/90 93 82 36 annekristin369@live.no
Kirsten Tellefsdal Sunde Sunde 4993  SUNDEBRU 97 58 98 18 rtsunde@hotmail.com 
Hildegunn Aadland Conrad Mohrs vei 34 B 5072  BERGEN 55 27 12 18 hil_aa69@hotmail.com
Sissel Heggholmen Petedalsflaten 44 5254  SANDSLI 99 31 15 02 sishe@statoil.com 
Solbjørg Kristiansen Heiane 52, Kollevåg 5310  HAUGLANDSHELLA 56 14 54 38/56 14 54 38 sokr_52@hotmail.no
Andreas Bringedal Liavegen 1 5462  HERØYSUNDET 47 67 33 87 andreas.bringedal@knett.no
Jonny Steinshø Holmegata 40 5523  HAUGESUND 52 71 34 05 skytt29@hotmail.com
Erlend Skogstad Austfjordvegen 372 5993  OSTEREIDET 56 35 02 28 
Joakim Bang Larsen Villavegen 36 6899  BALESTRAAND  joakimbanglarsen@gmamil.com
Renate Kvitvik Krokbakken 11 8520  ANKENESSTRAND 76 94 03 20 renatekvitvik@hotmail.com 
Jorid Lindberg Gneisveien 112 9022  KROKELVDALEN 77 63 25 17 jorgen_li@msn.com
Mona Haug Tungaten 9 9750  HONNINGSVÅG 93 24 70 26 k.ejense@online.no
Arnt Stenersen  9782  DYFJORD 78 49 85 62 
Lene B Jenssen Fresiaveien 5 3228  SANDEFJORD 99 59 21 98 lb.jen@hotmail.com

Åpen liste. Vi oppfordrer medlemmer til å stå på ”Åpen liste”.  
Listen har nå ca 45 medlemmer, men burde hatt mange flere skal 
den kunne gi anledning til kontakt med andre eloverfølsomme i 
nærområder. Mange rundt i landet har ingen slike kontakter å dele 
sine erfaringer med og føler seg svært isolert. Uten at de vet om det, 
kan det være andre eloverfølsomme i samme kommune eller  
i nabokommuner.

I årets siste Strålevett (julenummeret) skal listen settes inn på 
innsmettsidene midt i bladet. Innsmettsiden vil ikke følge med når 
Strålevett legges inn på FELOs nettside. Det er kun medlemmene 
som får dette sammen med tilsendt blad.

Ønsker du å komme med på listen, kan du sende e-post til: 
s.braend@vikenfiber.no 
eller sende beskjed via posten til Sigrun Brænd, Løvenskioldsvei 
18 B, 1358  JAR.

Annonser og andre innlegg i Strålevett. Det er nå anledning til 
gratis annonser i Strålevett på bladets midtsider. 

FELO-medlemmers e-postadresser. Når jeg sender ut melding til 
alle medlemmer med e-postadresser, eksempel Siste nytt fra FELO, 
får jeg stadig mange i retur. Ved siste utsending av kom over ti i 
retur. Dersom du ikke har fått slike meldinger, har jeg antagelig feil  
e-postadresse på deg, eller du har for fullt hus til å kunne ta i mot 
flere meldinger. Send riktig adresse til  
s.braend@vikenfiber.no, ev rydd opp og fjern gamle meldinger.

Purregiroer til dere som ikke har betalt kontingenten for år 2011,  
er nå sendt ut av kasserer. Like over nyttår sletter vi ikkebetalende 
medlemmer fra medlemslisten.

Hilsen Sigrun Brænd
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Medlemssider Ferietips

Lys i mørket

FELOs medlemssider - Tips til og fra medlemmer

Skriv til oss!

Strålevett vil gjerne være talerør for aktive 
lokallag og enkeltmedlemmer. Vi gjør nå 
som vår søsterorganisasjon FEB i Sverige 
gjorde med Ljusglimten: Innføre midtsider 
som først og fremst er beregnet på stoff om 
FELOs gjøren og laden og informasjon til 
og fra medlemmer. Dermed kan vi bruke 
hovedbladet med artikler til å legge på 
hjemmesiden vår – og til å dele ut til andre.

Min elferie
Jeg er forferdelig belastet på grunn av stråling i og rundt 
min leilighet. Nå måtte jeg rett og slett flykte unna for noen 
dager. Redningen ble Sjusjøen Fjellheimen Vandrerhjem. 
Jeg reiste i ”stille vogn” med tog fra Oslo til Lillehammer  
og videre med buss til Sjusjøen. Bussen stoppet rett  
utenfor døren. 
 
Det ble noen herlige dager på Fjellheimen. Der laget jeg  
mat og spiste på felleskjøkken, oppholdt meg i stor felles 
peisestue og gikk fine turer. Det er enkel standard, men 
hyggelige forhold. På Kiwi-butikk like i nærheten kunne  
jeg kjøpe mat.
 
Det anbefales å reise utenom ferietider. Jeg var en av tre 
gjester da jeg var der i høst. De tar i mot gjester hele året.

For kontakt med Vandrerhjemmet:  
fjellheimen@bbnett.no. Tlf: 623 47 680.

Hilsen eloverfølsom fra Oslo

Sunnan bordlampe med solcellesystem
Er du av dem som har frustrerte familiemedlemmer fordi  
du må slå av sikringer for natten? 

Her er nattbordlampen som løser problemet både for deg 
selv og for de andre i familien dersom dere må opp om 
natten.

Er du så heldig at du har en strømløs hytte, er den også 
kjekk å ha. 

Det lille solpanelet i sokkelen kan tas ut og legges i solen  
i vinduskarmen eller aller best i sol utendørs. Fulladet  
lyser lampen i tre timer.

Lampen kan kjøpes på IKEA for 

139,- /stk
IKEA FAMILY 
Artikkelnummer: 
901.543.71

Den har innebygde lysdioder (LED), som bruker cirka 
85 prosent mindre energi og varer 20 ganger lenger enn 
glødepærer. 

Den fås i fargene sort, hvit, blå, grønn, rød og gul.

Lampen må kjøpes i på IKEA og kan dessverre ikke 
bestilles via Internett eller telefon. 

Norge har fem IKEA-utsalg: 

Slependen/Asker 
Furuset/Oslo
Forus/Sandnes
Åsane/Bergen 
Leangen/Trondheim

Hilsen fornøyd nattevandrer
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Klær som skjermer

Lavtstrålende oljeovner

Klær i skjermende materiale - anbefales på  
det varmeste!
Undertegnede har laget et utvalg klær i stråleavvisende  
materialer som jeg har stor glede av. Ved bruk av disse har 
jeg blitt mye mer robust slik at jeg nå i mye større grad enn 
for få måneder siden kan bevege meg både utendørs og 
innendørs uten altfor mye ubehag, Mitt mest effektive plagg 
er en lang jakke med hette i Dali-stoff. (Se bildet til venstre) 
Denne gjør at jeg overlever” møter og klarer å bevege i 
fellesarealer på jobben (jeg har fått skjermet kontor), på fly-
plasser og ikke minst: igjen fått større sosial radius. Men NB: 
det er uansett viktig å ta sine forholdsregler (se under).  

Til menn anbefales skjorte eller jakke, helst med hette, forede 
pannebånd og lignende. Vanlig påkledning vinterstid gir gode 
muligheter til beskyttelse uten at det føles altfor påfallende. 
Mitt tips til andre el-overfølsomme er dette: BESKYTT DEG 
ALT DU KAN NÅR DU KAN (og ikke føler det altfor belas-
tende). Ta uansett dine forholdsregler: Prøv å identifisere 
plasseringen av de kraftigste strålekildene (sendere, baser/
inntak for trådløst nett og telefon): bruk måler med lydindika-
tor. Prøv å vende ryggen til; bruk hette eller hodeplagg. Ved 
hjelp av god skjerming, spesielt over en viss tid, er det hel-
digvis mange som blir mer robuste og tåler noe kortidseks-
ponering. Men det er viktig å ikke ”trigge” overfølsomheten 
for lenge/mye. Delvis beskyttelse, spesielt av hode/tinning, 
hjelper mye. Kan også være viktig å beskytte skjoldbrusk-
kjertel/hals. Men husk (du merker det nok): For å få fullstendig 

beskyttelse over lengre tid, må du ikle deg en ”burka” i de 
mest stråleavvisende stoffene…
  
Tunika med hette, innerlue, fleecehals med fòr og trekant-
skjerf i tynt, skjermende bomullsstoff. Firkantet skjerf/skaut i 
Dali-stoff nede til høyre brukes også som slør ved bilkjøring 
eller som delvis ansiktstildekking nær master. Øverst luer i 
fleece- og elastisk bomull. 

Hilsen Britt-Alise Hjelmeland

Visste du at en oljeovn stråler 
mye mindre enn en panelovn?
Ovnen heter Delonghi oljefylt radiator 
KH770710, tar 1000 Watt og koster  
ca kr 400,- hos Elkjøp, bestilt på I 
nternett. Dette er en kampanjepris, så 
den er kanskje ikke varig. 

Stikkontakt og støpsel bør være jordet. 
Da vil du få minimalt med elektriske felt 
fra slike ovner. Delonghi kan fås i flere 
watt-styrker.

NB: Den bør være avslått når du ikke 
er hjemme på grunn av brannfare. For 
øvrig regner vi Delonghi som tryggere 
enn liknende modeller, når det gjelder brannfare.

Ønsker du oljefylte panelovner du trygt kan gå fra, anbefaler 
jeg utelukkende kostbare ovner av fabrikatet LVI. Disse er av 
svært høy kvalitet, men dessverre langt fra billige. 

Bildet viser en Yali G på1000 W, 
høyde 50 cm, lengde 78 cm.  
El nr: 54 36 054.

Enkel å bruke, har rask opp-
varming og jevn temperatur på 
hele overflaten.

Den bør helst plasseres på vegg under vindu og vil da ta 
kaldras. Den er stillegående, luktfri og ikke allergifremkallende. 
Ovnen kan bestilles med kabel og jordet støpsel og trenger 
da ikke installeres av elektriker.

Åpne lenken og du kan finne ut hvilke forhandlere du kan 
henvende deg til ved å oppgi bosted og postnummer.  
http://www.lviprodukter.no/yali-g.htm
Har du ikke PC, ring din elektriker eller elforretning og spør 
om de kan bestille den.

Prisen vil antakelig ende opp et sted mellom kr 2.500 og 
3.000.

Hilsen Sigrun
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Til leie

Julehilsen

Til salgs

Leilighet
Lys og trivelig leilighet med høy standard, ca 5 km fra Stavanger sentrum. Adresse: Tomasbakken 7, 4085 Hundvåg

ca 65 m2 bestående av stue, kjøkken-krok (åpen løsning), gang, bad (dusj og badekar), soverom, bod, vaskerom,  
fliselagte gulv i stue, kjøkken og bad. Varmekabler i gulv stue, kjøkken og bad. Pergogulv på soverom og bod. Internet, 
Telefonlinje, kabelTV

2-leder kabel i gulv målt til 20-40 nTesla. Utendørs er strålenivået på 0-10 mikroWatt/m2. Innendørs stue 0-5  
mikroWatt/m2. Innendørs soverom 0-3 mikroWatt/m2 

Det vil ikke være lov å bruke trådløst nettverk, Dect telefoner eller Mobiltelefoner i leiligheten.

Leiepris er 7000,- pr måned + strøm (egen strømmåler). Leien inkluderer Internett og kabe-TV.

Kontakt: Dag Gabrielsen tlf 51998858 (jobb), 51862852 (privat)

Jingle bell, jingle bell….
Se! En nisse som ikke kommer med mobiltelfoner til barna!  
En riktig bra julenisse – håper han også tar en tur innom ditt 
nabolag i år!

Styret i FELO har nyttårsønsket klart: Flere aktive lokallag og 
mange lokale nyheter til Strålevett!

Vi ønsker alle medlemmene en riktig god julehelg og et godt, 
aktivt nytt år!

Styret i FELO 

Bioresonans apparat
Vi selger vårt 1 år  gamle bioresonans apparat,  
Bioswing, inkl stor batteri stasjonslader til 1/2 pris.  
Nå kr 15.000,-.

Bioresonans blir brukt blant annet til å ta ut strømmen 
av astronautene på NASA og har hjulpet oss utrolig 
mye med vår ekstreme eloverfølsomhet. Vi trenger  
den heldigvis ikke lengre:)

Jan Skaregrøm og Linn Evenstad  
tlf: 37 04 09 46/ 906 12 128 

Relasana madrass
Jeg selger min pent brukte (6 mnd.) RELASANA  
madrass (100x200cm) som bl.a. skjermer fullstendig 
mot elektromagnetiske felt. Les mer på www.baldron.
no og www.relasana.de

Ny pris er 14.500,-  Bud mottas. Madrassen kan hentes 
i Bergen, evt Tønsberg eller strekningen derimellom.

Tlf. 55 27 12 18 eller  
e-post: hil_aa69@hotmail.com
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Eloverfølsomhet påvist i dobbeltblind studie
En ny studie utført av McCarty og medarbeidere ved 
statsuniversitetet i Louisiana fant at en forsøksperson 
reagerte konsekvent med smerter (hodepine, muskel-
kramper) synsforstyrrelser og/eller urytmiske hjerteslag 
etter å ha blitt utsatt for et pulset elektrisk felt. Merk at 
forsøkspersonen hevder å reagere ikke bare på elektriske 
(lavfrekvente) felt, men også på høyfrekvente felt fra bl.a. 
mobiltelefoner.. Hun fikk også slike reaksjoner etter å ha 
blitt utsatt for et kontinuerlig elektrisk felt, men ikke hver 
gang. Personen, som er lege og selverklært elover- 
følsom, meldte seg frivillig til en rekke forsøk, og disse  
ble utført dobbeltblindt, dvs. at verken forsøkspersonen 
eller intervjueren visste når det elektriske feltet var på 
eller av. Forsøkspersonen signaliserte symptomer så 
konsekvent at det ikke kan skyldes tilfeldigheter. Studien 
konkluderer med at eloverfølsomhet er et nevrologisk 
syndrom som kan framkalles ved ytre påvirkning, og slår 
fast at årsaken ikke er å finne i psykologiske prosesser. 

Tidligere studier har prøvd å finne ut om forsøkspersoner 
i blindforsøk kunne si om et elektromagnetisk felt er på 
eller av, og disse studiene har ikke klart å konkludere. 
Forskerne bak den nye studien kritiserer tidligere pro-
vokasjonstudier for ikke å ta høyde for at forsøkspersoner 
har forskjellig reaksjonstid, og beregner gjennomsnitt på 
tvers av grupper av individer slik at reelle effekter viskes 
ut fra resultatene. 

Den nye studien av McCarty og samarbeidspartnere har 
dermed etter alt å dømme en forskningsdesign som egner 
seg til å påvise eloverfølsomhet. I motsetning til liknende 
studier benytter de kun én forsøksperson og ser på mange 
sekvenser av (A) feltet er av, (B) feltet er på. Å gjenta 
forsøk A‒B…‒A‒B‒A på ett individ er en anerkjent fram-
gangsmåte og et brukbart alternativ når det er vanskelig 
og/eller dyrt å etablere riktig sammensatte grupper av 

individer. I en slikt opplegg er resultatene representative 
og eloverfølsomhet eventuelt påvist for den ene forsøks-
personen, men vi kan ikke utelukke at det finnes flere 
personer, kanskje mange, som reagerer på samme måte 
på elektromagnetiske felt.

Den første provokasjonsstudien på mennesker ble utført  
i 1994-95 av Olle Johansson, som påviste at en forsøks-
person i dobbeltblindtester reagerte konsekvent på 
stråling fra mobiltelefon. McCartys studie kan dermed 
betraktes som en gjentakelse av Johanssons tidlige studie, 
og styrker dens konklusjon. Johanssons grundige forskning på 
hudreaksjoner resulterte i den såkalte mastcellehypotesen, 
en teoretisk modell som kan forklare ulike symptomer 
som eloverfølsomme har, og der psykologiske prosesser 
er utelukket som årsaksfaktor.  

Sett i sammenheng med tidligere evidens og empirisk 
kunnskap , må konsekvensen av McCartys studie være at 
eloverfølsomhet anerkjennes som en funksjonshemming, 
eller rettere sagt en miljøhemming, som kan framkalles 
når miljøet inneholder for mye elektromagnetisk stråling.

FORSKNING

Lenke til abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract

Johansson O, “Elöverkänslighet samt överkänslighet mot mobiltelefoner:  Resultat från en dubbel-blind provokationsstudie av  
metodstudiekaraktär”, Enheten för Experimentell Dermatologi, Karolinska Institutet, Stockholm,  Rapport nr. 2, 1995, ISSN  
1400-6111
Gangi, S. and Johansson, O., A theoretical model based upon mast cells and histamine to explain the recently proclaimed  
sensitivity to electric and/or magnetic fields in humans. Med Hypotheses, 2000; 54, 663-671
for eksempel Linn Anette Solberg og Bente Gilbu TIlset, 2010, Eloverfølsomme i Norge, Rapport fra spørreundersøkelse  
2007-2008, FELO ‒ Foreningen for eloverfølsomme, ISBN 978-82-998421-0-5
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For mange eloverfølsomme er det en stor bekymring at man ikke tåler et alminnelig sykehusmiljø. Selv var jeg innlagt 
på Drammen sykehus for operasjon i september 2011. Det gikk veldig bra, takket være forståelsesfullt personale som 
engasjerte seg for å finne gode løsninger. Jeg håper mine erfaringer kan være til nytte for flere.

Jeg informerte personalet om min eloverfølsomhet med en gang jeg fikk vite at jeg skulle opereres. Jeg fortalte at jeg ble 
dårlig av elektriske felt, magnetfelt og høyfrekvent stråling og at jeg under sykehusoppholdet måtte ha en sengeplass 
uten slik eksponering. Foreløpig har ikke helseregionene elsanerte rom, så vi måtte finne andre løsninger. Vi ble enige 
om at sykepleieren “min” skulle undersøke mulighet for oppheng av baldakin, fortrinnsvis på et enerom. Og jeg skulle 
undersøke mulighet for å låne/leie. 

FELO har noen baldakiner til utlån for folk som ønsker å prøve før de eventuelt investerer i en baldakin selv, og Jan 
Erik Pedersen (styremedlem i FELO) ga meg en beskrivelse av oppheng for baldakin og sørget for å sende en til meg. 
Ved neste møte på sykehuset hadde jeg med FELO-brosjyrer til utdeling, samt kopi av artikkel fra Ljusglimten (bladet 
for vår svenske søsterorganisasjon) som beskriver tilrettelegging på flere sykehus i Sverige. I tillegg tok jeg med heftet 
med resultater fra spørreundersøkelsen vår – i tilfelle noen var interessert i å sette seg ytterligere inn i eloverfølsommes 
situasjon. Sykepleieren hadde sett på forskjellige rom og kommet til at oppheng ville være lettest dersom jeg kunne 
ligge på firemannsrom. Der er det gardinskinner som kunne brukes.

Da jeg skulle legges inn, fikk jeg god hjelp av husets vaktmester. Han var kreativ og brukte strips både til å henge opp 
krokene som følger med baldakinen og til å samle stoffet og lage oppheng i et par tilleggspunkter, se Figur 1 under. 
 

a)          b)             c)
       

Figur 1.  a) Feste av baldakinkrok. b) Ekstrafeste med stripsing av stoff . c) Ferdig opphengt baldakin.

Resultatet ble et lyst og trivelig “rom” rundt senga, hvor jeg kunne trekke meg tilbake for å hvile (Fig. 2). Målinger viste 
også at denne baldakinen var svært effektiv til å fjerne høyfrekvent stråling. Det var veldig lave verdier inne i “teltet” – 
og ganske høye på utsiden (Fig 3 a og b). 

Denne baldakinen var ikke elektrisk ledende, dermed vil den ikke skjerme eventuelle elektriske felt. Men på sykehuset 
var ikke dette noe problem. Elektriske ledninger var trukket i metallkanaler som var jordet – og jordingen var god (Fig. 
3 c). (Det må den også være når medisinsk utstyr skal benyttes....). Jeg trakk dessuten ut ledningen til senga og til lampa 
som hang på veggen. Dermed var det lave elektriske felt i området. Magnetfeltet var også lavt, under 5 nT på  
mitt måleapparat. 

Erfaringer og råd fra sykehusopphold
Av: Bente Gilbu Tilset
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 Figur 2. Inne i baldakinen var det lyst og fint.

Oppholdet på firemannsrom ble veldig trivelig.  
Medpasientene mine var naturligvis nysgjerrige på teltet 
mitt og jeg fikk dermed god anledning til å fortelle om 
eloverfølsomhet og til å dele ut brosjyrer til de som var 
interessert. Samtidig lærte jeg mye om hofte- og skulder-
operasjoner .... Pleierne var også engasjerte og opptatt av 
at jeg skulle ha det bra mens jeg var innlagt. Så alt i alt ble 
det en fin erfaring. (Og operasjonen gikk bra!)

Forbedringsforslag: Dersom det er høyere elektriske felt 
bør baldakinen være elektrisk ledende. Dette kan være 
aktuelt hjemme og på rekonvalesensopphold. Der vil 
det sannsynligvis være mer åpent elektrisk anlegg – og 
dermed elektriske felt rundt ledninger. Baldakinen skal 
ikke jordes når den brukes som heldekkende stoff. Den vil 
likevel fungere som et Faraday bur, og det elektriske feltet 
inni vil være lik null. 

For å forenkle bruk på forskjellige steder bør man ha en baldakin med frittstående stativ. Jeg håper at slike baldakiner 
snart vil være tilgjengelig på sykehus og opptreningsplasser rundt omkring i landet. Men husk: en slik baldakin kan 
aldri fjerne magnetfelt. Det er derfor nødvendig å måle feltet og velge en sengeplass hvor magnetfeltet er lavt. 

Baldakin + magnetfeltmåler burde være en overkommelig investering for det offentlige, anslagsvis under 45 tusen  
kroner per sett. Det er en liten pris å betale for å lette situasjonen for eloverfølsomme med behov for behandling på 
landets helseinstitusjoner. 

a)           b)                        c)

Figur 3. a) Strålingen utenfor baldakinen var ganske høy, b) men inni baldakinen var den lav.  c) Jordingen av elanlegget 
var i orden.



14

STRÅLINGSMILJØ

Det går an å drømme, og kanskje kan det bli virkelighet? Tidligere i år sendte FELO et brev til Kulturetaten i Oslo 
med oppfordring om å tilrettelegge det nye hovedbiblioteket i Bjørvika for el-overfølsomme.  De svarte på en positiv 
måte og ville komme tilbake til dette når plan- og byggefasen for biblioteket - Operaens nabo - kom til spørsmålet om 
tilrettelegging. 

Vi har opplevd før at viljen til å utforme bygg eller møterom for eloverfølsomme kan være stor til å begynne med, men 
svinner hen etter hvert.  Det var kanskje ikke å vente at det ville komme noe ut av det denne gangen heller? Men så kan 
det kan likevel skje! Nylig tok en representant fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon kontakt og ba om innspill 
til retningslinjer for tilrettelegging for oss – hun sitter i prosjektgruppen for universell tilgjengelighet ved biblioteks-
utbyggingen i Bjørvika og manglet forståelig nok bakgrunn for  å gjøre dette selv.

Dette er viktig for FELO – mange eloverfølsomme bruker bibliotekene , og det burde være mulig å skape en sone som 
kan brukes av mange eloverfølsomme . Det er kanskje vanskelig å få det bra nok til at alle kan ha nytte av det. Bare det 
å komme til Bjørvika kan være en utfordring. Men dette er en sjanse vi aldri før har fått, og vi får gjøre så godt vi kan. 
Når våre ønsker og krav forhåpentlig blir realisert vil vi  senere kunne vise til  hva som en gang ble gjort i Nye  
Deichmanske bibliotek i Bjørvika... 

Slik er historien om et brev som fikk en positiv respons og gir oss mulighet til å påvirke strålingsmiljøet i en liten, men 
viktig del av et av de store offentlige signalbyggene! 

Nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika: Også for eloverfølsomme?
Av: Solveig Glomsrød



15

STRÅLINGSMILJØ

Den franske revolusjonen i 1789 har preget hele den 
vestlige verdens politiske utvikling – og ungdoms- 
opprøret i 1968 tentes rundt streiken ved Renaultfabrikken 
- 800 000 studenter og arbeidere demonstrerte i gatene  
og preget en hel ungdomsgenerasjon. Hva blir det neste? 

Frankrike er inne i en grønn bølge. Dette gir seg utslag i 
politiske vedtak mot utvinning av skifergass så vel som 
krav om stenging av atomkraftvert – til stor forbauselse  
for energimyndigheter og kraftselskaper i et land hvor 
det meste av elektrisiteten lenge har kommet nettopp 
fra atomkraftverk. Ikke minst interessant for oss er at 
kampen for et levelig strålingsmiljø også står høyt på 
dagsorden.

På FELOs konferanse i år fikk vi ferske inntrykk fra 
kampen som pågår i Frankrike. Etienne Cendrier holdt 
innlegg om arbeidet  til organisasjonen Robin des Toits  
eller ”Takenes Robin Hood” som kjemper for redusert 
stråling fra mobilsendere og annen trådløs teknologi  – 
og som nå for fullt har tatt saken til de eloverfølsomme   
i Frankrike. De har også tatt saken i juridisk forstand 
fordi de i sin organisasjon har jurister med på laget.  
De har ført saker og fått rettslig gjennomslag for å fjerne  
flere mobilmaster. 

I tråd med EU-retten skal føre-var-prinsippet tas i bruk 
når det er vitenskapelig uenighet om en miljøskade kan 
forekomme og skaden kan tenkes å være betydelig. En 
slik uenighet om helsefaren ved stråling ble tydelig  
markert i Frankrike da et offentlig utvalg pekte ut 10 
studier av høy forskningskvalitet som viste helseskader 
av elektromagnetiske felt. Uenighet mellom forskere ble 
dermed dokumentert, og rettsaker for å fjerne mobil-
master i regi av Takenes Robin Hood vant frem. 

På et slikt grunnlag kunne enda flere master blitt fjernet 
ved dom. Mobilindustrien ble mo i knærne og gikk med 
på et forsøk hvor strålingsverdier i utvalgte byer skulle  
reduseres betydelig samtidig som  driften av mobiltele-
foni skulle kunne opprettholdes. 

 Mens dette har pågått har den franske offensive ånden 
rast videre i strålesaken. Vi registrerer at noen franske 
eloverfølsomme har gått til sultestreik, andre har tilbragt 
sommeren i huler for å unnslippe strålingen. Begge deler 
har fått oppmerksomhet og passer som hånd i hanske inn 
i strategien til Takenes Robin Hood: å aksjonere og lage 
stunt som får oppmerksomhet i pressen. Men vi vet at 
slike aksjoner gjør også eloverfølsomme i ren og  
skjær nød.  

I høst kom en melding om at byrådet i Varades  
enstemmig vedtok å sette grenseverdien til 0.6 V/m   
innenfor sitt område. Uavhengige målinger skal sikre at 
grenseverdiene blir overholdt. En annen by – Montreuil 
har innført moratorium for utplassering av nye mobil-
master – basert på føre-var-prinsippet.

Slagordet til Takenes Robin Hood er at ”Det ett bystyre 
kan gjøre kan ethvert bystyre gjøre”!

Det er i Frankrike det skjer…
Av: Solveig Glomsrød
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Kjære FELO-medlemmer i Oslo og Akershus

FELO arrangerer Nyttårsmøte

B

Onsdag 11. januar 2011 kl 1800 på Kjelsås-Grefsen eldresenter
Elin Horn Galtung er byrådsleder i Vestre Aker bydel.  Hun er en fargerik politiker, samtidig som hun  
besitter en god blanding av sunt folkevett og medmenneskelighet. Hun har tatt eloverfølsomme på alvor.  
I spissen for et enstemmig bydelsutvalg stemte Elin Horn Galtung for å innføre en «føre-var-praksis» for  
elektromagnetisk stråling og få tydelig praksis når det gjelder trådløse nett i skoler og barnehager i Oslo.  
Vi i FELO er svært glade for at politikere engasjerer seg i vår situasjon. På nyttårsmøtet ønsker vi å høre mer 
om hvordan vi kan følge opp dette arbeidet, og sørge for at henstillingen fra Vestre Aker blir gjeldende for 
hele Oslo.
 
Tove Kvernvik, som dere ble kjent med i artikkel i Strålevett nr 2 vil ta turen fra Orkanger til vårt medlems-
møte. Som mor til eloverfølsomme Tobias, 9 år, har hun fått skolens ledelse til å tilrettelegge for Tobias slik  
at han kunne få  gå på skolen igjen etter å ha vært hjemme i lengre tid. Tove vil fortelle om sin kamp og 
hvordan hun gikk frem.

På grunn av matbestilling blir det nødvendig med påmelding:

Ring FELOs kontakttelefon 33 48 13 00 tirsdag kl 10-12 og 15-17 eller skriv til 
”Kontakt oss” på www.felo.no

Påmeldingsfrist: Fredag 6. januar

Vel Møtt! Hilsen styret i FELO




