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I 2011 fikk vi §34 i Stråleverforskriften som sier at norske retningslinjer 
og grenseverdier innen optisk stråling og EMF skal følge sist oppdaterte 
versjon av Guidelines fra ICNIRP – den Internasjonale kommisjonen 
for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. Strålevernet har med 
denne paragrafen fritatt seg fra alt ansvar for strålingsmiljøet og samtidig 
pensjonert seg – gjeldende ICNIRP retningslinjer er fra 1998. 

Denne ordningen står i sterk kontrast til miljøforvaltning på andre 
områder. EU har stor innflytelse også over Norge som EØS-land, men 
i bunn og grunn har de nasjonale myndighetene anledning til å sette 
egne kriterier for hva som er bærekraftig og prioritert miljøpolitikk. 
Det er våre nasjonale miljømyndigheter som må begrunne og svare 
for miljøinngrepene når det gjelder forurensning av luft og vann.   
Forts. neste side.
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Med § 34 løfter Strålevernet miljø- og helseaspektet ut 
av en normal og transparent demokratisk behandling av 
stråling som miljøfaktor. Hvordan kunne det bli aksept 
for at råderett over strålingsmiljøet skulle overføres til 
et internasjonalt organ som består av en postkasse og en 
sekretær? Om folk vet lite om  stråling fra før, så utarmer 
§34 den strålingspolitiske debatten. Dette er nok ønsket 
fra enkelte hold, men kan bli en belastning den dagen all 
forskningen som viser helsekader ikke lenger kan forties 
og fornektes. 

Strålevernforskriften har også et annet kort på hånden, 
nemlig at all stråling skal være så lav som praktisk mulig. 
Tilsvarende setning brukes hyppig i Strålevernforskrift-
ens mange paragrafer.  Hva det betyr i praksis fikk vi et 
eksempel på da induksjon koketopper kom på markedet 
og Strålevernet 4 -doblet grenseverdien for induksjons-
koketopper – ellers ville teknologien måtte forbys. Med 
§34 behøver Strålevernet verken begrunne eller formidle 
informasjon om grunnlaget for denne drastiske økningen 
av grenseverdien, forøvrig kalt retningslinje. 

På forespørsel om hva som initierte oppjusteringen, 
og hvilke risikovurderinger som var gjort, svarte Stråle-
vernet at “Justeringer gjøres av ICNIRP når det foreligger 
ny informasjon. Den vitenskapelig dokumentasjonen som 
ligger til grunn blir beskrevet i publikasjoner fra ICNIRP.”  
Det hadde tatt seg dårlig ut om norske miljømyndigheter 
på andre områder hadde levert et like arrogante svar. 

Etter ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima 
Japan i 2011 måtte japanske myndigheter legge ned sitt 
strålevern og opprette et helt nytt forvaltningsorgan for 
å regulere sikkerheten ved kraftverkene. Forholdet 
mellom kjernekraftindustrien og kontrollørene for det 
opprinnelige strålevernet hadde blitt altfor hyggelig. 
Det fikk katastrofale følger. Det gjelder å gjøre 
opinionen her hjemme klar over hvor hyggelig det 
er innen norsk stråleforvaltning.

  Av Solveig Glomsrød
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Mandag 25. januar sto FELO Rogaland igjen på stand i 
forbindelse med bystyremøtet. Det fins ikke den politiker 
i Stavanger som ikke kjenner lokallagsleder Trond Martin 
Skjerpe etter tallrike presentasjoner og innlegg i komiteer 
og råd. Det fins ikke den politiker i Stavanger som ikke 
har fått med seg informasjon om helsefarene ved hverd-
agsstråling som wifi og mobilstråling. Politikerne har bedt 
om å bli holdt informert, og i forkant av hvert bysty-
remøte får de en ny snutt med viktig informasjon, som for 
eksempel dette som plinget inn i forbindelse med bysty-
remøtet den dagen da FELO sto på stand for 20. gang:    

“Kjære politikere i Stavanger
 Vi i FELO arbeider for at skoler og barnehager i Stavanger 
skal bli fri for wi-fi og unødvendig elektromagnetisk stråling 
som smart-telefoner og innendørs mobilforsterkere. FELO 
har gitt dere informasjon angående helsefarene ved elek-
tromagnetisk stråling siden mars 2014, ved bøker, dvd-er, 
forskningsrapporter, foredrag, presentasjoner hos partiene, 
filmkvelder, osv. Dere har bedt oss holde dere orientert om 
den faglige utviklingen ved elektromagnetisk stråling.

Her er siste blogginnlegg fra Einar Flydal:

«En veiledning for miljømedisinere på nettsiden for 
Europäische Akademie für Umwelt medizin e. V. (EURO-
PAEM) ligger nå på Einars blogg. Veiledningen er for tyske 
og østerrikske miljømedisinere og deres foreninger. Den 
viser at for disse miljømedisinerne, som utgjør det sterkeste 
miljøet i Europa, er elektromagnetiske felt å betrakte som 
en viktig miljøgift, som bør behandles som hvilken som 
helst annen miljøgift, også ved ikke-termiske nivåer, dvs. 
ved eksponeringer som norske myndigheter hevder er up-
roblematiske. Slik er dette dokumentet et meget sterkt helse-
politisk dokument»: http://einarflydal.com/2016/01/20/
miljomedisinfaget-emf-er-en-reell-miljogift/
 

Vi snakkes på stand, mandag 25. desember, for 20. gang 
på rad, kom ut og få din kopi av innlegget på bloggen 
fra Einar Flydal.
Mvh Trond Martin Skjerpe, FELO Rogaland.”

 
Vi gratulerer FELO Rogaland med det overbevisende 
informasjonsarbeidet, og håper at deres måte å drive 
arbeid på inspirerer andre til å følge opp. 
Kanskje flere lokallag kan samordne seg? 
 
Styret.

Johanna Ravnås (th) og Solveig Lilledal understreker budskapet med entusiasme og Trond Martin Skjerpe 
deler ut dagens tekst til politkere.

FELO Rogaland på stand for 20. gang

FELO’S  LOKALLA
G

LOKALLAGENE VÅRE
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STRÅLINGSMILJØ

  Av Einar Flydal

På et jorde utenfor München ligger en rekke bygninger 
som minner om en nedlagt militærleir. Rundt det hele 
er det høye gjerder, og ved hovedinngangen er det streng 
adgangskontroll og et eget vakthus. Her inne holder også 
en avdeling av Bundesamt für Stralenschutz, det tyske 
strålevernet, til. Skiltene utenfor gjerdet navngir også all 
verdens andre kontorer og selskaper som holder til på 
området. Her inne et sted skal ICNIRP ha sitt hovedsete i 
følge nettstedet icnirp.org. Men ICNIRP står ikke oppført.

Ingen avtale - ingen adgang. Selvsagt. Jeg behøver ikke 
engang spørre vaktene om filming inne på området. “Hit 
til gitterporten, men ikke lenger,” tenker jeg, og lurer på 
om jeg skal få Jan Erik til å filme meg mens jeg leser høyt 
spørsmålene på parkeringsplassen. Nei, det er for dumt. 
Jeg tar på hodesettet og ringer sekretæren Karine fra mo-

bilen, men der er ikke noe svar å få. Så går jeg inn til de 
tre vaktene i resepsjonen og sier at jeg gjerne skulle inn til 
ICNIRP for å gjøre noen opptak.

“ICKNIRRP? Was ist denn das? Nein, de holder ikke til 
her.” “Joda,” sier jeg, “de holder til her.” “Nein, det gjør de 
ikke.” “ICKNIRRP?” Vaktdamen sjekker med den kraftige 
vaktmannen med pistol i rommet innenfor: “ICKNIRRP... 
Nie davon gehört.” “Kann nicht hier sein.” “Joda”, sier jeg, 
“og de holder kanskje til hos Bundesamt für Stralens-
chutz.” “Nein.” “Har De ikke noen avtale?! Og har De ikke 
noe navn?” “Joda, Karine”, sier jeg, “hun er sekretær der.” 
“Karine!? Her jobber det 7.000 personer. Vi kan da ikke 
ha oversikt over alle. Det kan ikke være her.” “Men her er 
telefonnummeret hennes,” sier jeg. “Hm.” Telefonnum-
meret blir undersøkt av tre vakter. “Jo, det er jo her. Det er 
hos Bundesamt für Strahlenschutz.” De ringer. Ingen svar. 
Det er lunsjpause. De ringer til sekretariatet for Bunde-

Jeg har lenge lurt på hvordan stemningen er i lokalene til ICNIRP. Hvor mange er det som jobber i 
ICNIRP, lurte jeg på. Femti? Hundre? Kanskje to hundre? Hvor mange etasjer er bygget deres på? 
Er det bare fysikere der, eller er der noen cellebiologer også? Så dermed dro vi dit - Jan Erik, 
kameramann, og jeg. 

ICKNIRRP? - Was ist das?

ICNIRP
Navnet er så flott: “International 

Commission for Non-Ionizing Radia-
tion Protection” (Den internasjonale kommis-

jonen for ikke-ioniserende stråling), opprettet i 
1992 som et forsknings- og rådgivningsorgan for bl.a. 
WHO og ILO. Tilsynelatende har ICNIRP kontrollen 

over hvordan grenseverdiene for elektromagnetisk stråling 
fastsettes i Europa og Asia. (i samarbeid med IEEE som har 

tilvarende rolle i USA).
ICNIRP er en avlegger fra IRPA, International 

Radiation Protection Association. IRPA hadde nemlig 
fanget fullt med sterkere saker - den ioniserende 

strålingen fra røntgen og atombomber, samtidig som 
uroen vokste fram over stråleskader som lot til å 
komme fra svakere stråling som ikke kan danne 

ioner (derav navnet): fra høyspentledninger, 
militære radarer og mobiltelefoner.
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samt für Strahlenschutz. Ingen svar. Lang, varm lunsj, må 
vite. “Bare gå over til bygget der borte. Der holder de til, 
så kan De spørre der om lov til å filme,” blir beskjeden jeg 
får.

Vi går, Jan Erik og jeg. Jan Erik filmer fra hofta mens jeg 
rusler foran over plenen, og han holder kamera i gang 
mens vi går inn. Ingen ICNIRP å se på tavla ved inngan-
gen. På brosjyrehylla ligger mange brosjyrer fra Bunde-
samt für Strahlenschutz om lagring av radioaktivt avfall, 
og dessuten et undervisningsopplegg for skoleverket for 
å lære barn at så lenge det ikke skapes varme fra mobilen, 
skapes det ikke helseskade. Omtrent som i Norge. Men 
innimellom finner jeg en liten folder fra ICNIRP. Vi er på 
rett spor! Jeg tar folderen i handa, går bortover i gangene, 
og snart får jeg øye på en vaktmester i blå kjeledress som 
lurer på hva jeg gjør her. Joda, han vil gjerne hjelpe oss å 
finne ICNIRP, han tror til og med han vet hvem de er og 
hvor de holder til. I 2. etasje borte i gangen titter han inn 
på et kontor. Tomt. “Det er her de holder til sier han. Her 
og i nabokontoret. To personer. De kommer sikkert snart 
fra lunsj nå.” Vi går litt tilbake. Jan Erik rusler etter og lar 
kamera gå fra hoftehøyde. “Ja, der kommer Karine”, sier 
vaktmesteren.

Karine kommer opp trappa. Jeg strekker fram handa og 
hilser blidt. Karine er rimelig forbauset over besøket, men 
høflig. Nei, noe intervju var ikke mulig. Og dessuten er 
det jo bare henne der. ICNIRP er jo bare en slags sam-
menslutning av folk, bekrefter hun, et slags nettverk, så 
folk som er med i ICNIRP sitter helt andre steder.
Karine ser folderen i handa mi. “Den der er nok ganske 
foreldet,” sier hun. “Men hvordan er det med retning-

slinjene fra 1998?”, spør jeg. “Er ikke de også foreldet? 
Kommer det noen nye? Jeg har hørt at det arbeides med 
det.” “Joda, det arbeides med det. Men jeg vet ikke når de 
kommer. Man har jobbet lenge med revisjonen. Men det 
er visst vanskelig, jeg vet ikke en gang hvilket år den kom-
mer.” sier Karine. “Ja, det er vel vanskelig,” svarer jeg.
Om vi kan få filme utenfor? Nei, hun kan nok ikke gi oss 
lov, svarer Karine. Da må vi snakke med forvalteren av 
bygget. Vi går sammen ned i første etasje, Jan Erik med 
kamera etter. Forvalteren kommer, hilser i handa og sier 
før jeg har fått sagt noe: “Jasså, er det dere som er kommet 
med den store lastebilen?” Litt oppklaring fra Karine må 
til, så litt oppklaring fra meg, og vips: “Joda, selvfølgelig 
må dere bare filme der ute! Film så gjerne, meine Her-
ren!”
Jeg tar farvel med Karine, går ut, og er i grunnen ganske 
skuffet over å se at ICNIRP sprakk da sola rant. Vi har så 
lett for å tro at fasader som ser flotte ut, også skjuler store 
ressurser og flinke folk. At den Herren giver et embede, 
giver han også forstand. Og at mektige folk også er store. 
Ikke bare ganske vanlige.

Ikke var de mange, ikke var det noe stort kontor.
ICNIRP gjorde utvilsomt et viktig arbeid da de en gang 
på 1990-tallet definerte et grunnlag for vernet mot ikke-
ioniserende stråling - utfra datidas kunnskapsgrunnlag 
slik de den gang tolket at det var. Det var fortjenstfullt, 
men det er et byggverk som må justeres etterhvert som 
kunnskapsfronten beveger seg. Det sliter ICNIRP åpen-
bart med, og har gjort siden starten: Begrunnelsen er at 
funnene, som f.eks. at EMF skaper frie radikaler (ROS), 
angivelig ikke var klare nok i 1998 til å brukes i et strengt 
vitenskapelig fundament, og angivelig fortsatt ikke er det. 
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Ved alle spørsmål om vernetiltak som går ut over varme-
kriteriet, skyver derfor ICNIRP beslutningsgrunnlaget 
over på andre.
Det var derfor nettopp dette jeg ville spørre dem om.
Kanskje er ICNIRP bare en bitteliten interesseorgan-
isasjon som en gang skaffet seg en uforholdsmessig stor 
posisjon og vedlikeholder denne posisjonen i kraft av 
sin definisjonsmakt og i kraft av det nettverket ICNIRP 
inngår i? Her hos ICNIRP er det i alle fall ingenting å 
hente for den som vil finne motforestillinger mot 
rådende forskning på EMF og helse.
---
Med utsikt over til vaktene i bua setter vi i gang foran 
inngangsdøra til Bundesamt für Strahlenschutz og gjør 
våre opptak av spørsmålene jeg ikke fikk svar på - men nå 
gjør vi opptakene i fullt dagslys, og smiler av formaliteter 
og hierarkier som plutselig ble feid vekk.

SPØRSMÅLENE
Her er spørsmålene som ICNIRP ikke vil svare på. 
Jeg besvarer dem selv slik jeg mener ICNIRP ville svart, 
og kommenterer.

Spørsmål 1 
Mener ICNIRP at de mange funnene av helseskader fra 
svakere EMF ikke er tilstrekkelig sikre til at man behøver 
ta hensyn til dem? 

Svar: 
ICNIRP tar utgangspunkt i det som er helt sikker viten-
skap, og det er at oppvarming fra stråling er skadelig. 
Slike funn som De viser til, og som vi mener ikke er 
tilstrekkelig sikre ennå, er det opp til land og selskaper 
og andre å ta hensyn til.

Jeg vet svaret fordi det står i ICNIRPs egen erklæring fra 
år 2002 : Å ta hensyn til slike vitenskapelige funn som 
ser ut til å innebære risiko, men som ICNIRP ikke syns 
er sikre nok for sitt formål - det må de enkelte land og 
arbeidsgivere selv sørge for. ICNIRP påtar seg altså ikke 
noe ansvar for at retningslinjene fra ICNIRP ikke angir 
hvilke verdier som burde være referanseverdier dersom 
man skulle ta høyde for slike, mindre sikre, funn. 
ICNIRP ønsker heller ikke å gjøre det, for det åpner 
Pandoras eske: Hvordan skulle man da utarbeidet 
retningslinjene? Hva skal være kriteriene? 
Byggverket rakner:

“I det store og hele er litteraturen om ikke-termiske 
virkninger fra AM [amplitudemodulerte] elektromag-

netiske felt så kompleks og holdbarheten til rapporterte 
virkninger så dårlig fastslått, og relevansen av virkningene 
for menneskets helse så usikker at det er umulig å bruke 
denne informasjonsmengden som grunnlag for å sette 
grenser for menneskers eksponering for disse feltene.” 
Dette ble skrevet i 1998. Litteraturen om ikke-termiske 
virkninger er fortsatt kompleks, men holdbarheten er nå 
langt bedre og relevansen svært sikker. Men ICNIRP har 
ikke revidert sine retningslinjer, og må svare utfra dem.
Mange land har derfor satt lavere referanseverdier enn 
ICNIRPs. Dermed lever de - i alle fall et stykke på vei 
- opptil det ansvar ICNIRP overlater til dem. Men ikke 
Norge.

Spørsmål 2 
Mener ICNIRP at det ikke er behov for å legge inn føre 
var-buffere for å beskytte mot eventuelle langtidsvirk-
ninger fra EMF som ICNIRP ennå ikke har akseptert som 
sikre?

Svar: ICNIRP har lenge vært vel kjent med ulike teorier 
om mulige langtidsvirkninger. Men disse er for usik-
kert påvist til at ICNIRP vil legge dem til grunn for sine 
anbefalinger. Slikt er det opp til lands myndigheter og til 
arbeidsgivere å gjøre.
Dette svaret framgår av ICNIRPs egne Guidelines fra 
1998, side 496, og så lenge disse retningslinjene gjelder, 
kan ikke ICNIRP si noe annet. ICNIRP sier derimot ikke 
at land bør legge seg på de samme referanseverdier eller 
basere seg på det samme varmekriteriet som ICNIRP gjør. 
Tvert i mot. ICNIRP sier at det er landene selv som må ta 
hensyn til mulige langtidsvirkninger og lage retningslinjer 
som er egnet for å beskytte mot slik risiko. Og selskaper 
som vil beskytte sine ansatte eller kundene sine, må lage 
sine egne grenser, også de utfra hvordan de vurderer 
forskningen og hvilke avveininger de mener de bør gjøre. 
ICNIRP gjør det ikke, og påtar seg heller ikke ansvar.
Men har Norge gjort det? Nei. Hvorfor ikke? Fordi IC-
NIRP sier at forskningen er for usikker til at ICNIRP vil 
basere seg på slik forskning til sine referanseverdier. Stat-
ens strålevern foretar her et sirkelresonnement som bare 
tilsynelatende rettferdiggjør at man ikke setter strengere 
grenser.

Spørsmål 3 
Mener ICNIRP at land som har føre var-bestemmelser 
i sin grunnlov, kan ivareta føre var-prinsippet overfor 
langvarige skadevirkninger ved å holde seg til ICNIRPs 
referanseverdier uten å sette strengere grenser?
Svar: ICNIRP noterer seg at EU-kommisjonen har gjort 
det klart at å bruke føre var-prinsippet er en relevant måte 

STRÅLINGSMILJØ
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å håndtere risiko på. Det er ikke ICNIRPs sak å bry seg 
med om stater og andre finner det rett å bruke dette prin-
sippet innen strålevernet.

Men ICNIRP vil gjerne minne om at det ikke er lagt 
inn noen margin for føre var med tanke på langsiktige 
virkninger i ICNIRPs anbefalinger, og at å bruke føre var-
prinsippet bare bør være et foreløpig tiltak - mens man 
innhenter vitenskapelige data for å avklare risikoen.
Dette er nemlig det vi kan lese ut av side 547 i ICNIRPs 
eget “filosofi-dokument” (Statement 2002).
Her er ICNIRP ute etter å sikre seg at kunnskap skal rå 
- ikke overtro og rykter. Det er jo fornuftig. Men det er 
ikke noe argument for å følge ICNIRPs referanseverdier i 
stedet for å lage egne og strengere referanseverdier. Tvert 
i mot: Skal dagens referanseverdier være vitenskaps-
baserte, må de utformes med utgangspunkt i bl.a. ROS.

Spørsmål 4 
Hvem mener ICNIRP skal legge inn føre var-marginer i 
sine strålegrenser? Stater? Private selskaper? Burde WHO 
gjort det i sine anbefalinger?
Det er stater og private selskaper i egenskap av arbeids-
givere og produsenter som må legge på de marginer de 
mener trengs.

Hva med Verdens Helseorganisasjon - WHO? WHO er 
jo hele klodens felles forum for helsepolitikk. Burde ikke 
WHO sin avdeling for ikke-ioniserende stråling anbefalt 
lavere strålegrenser?
WHOs kreftforskningsinstitutt, IARC, advarer mot elek-
tromagnetisk stråling, ikke minst fra mikrobølgede kilder, 
og har plassert slike i fareklasse 2B. Samtidig samarbei-
der WHOs avdeling for ikke-ioniserende stråling gjen-
nom sitt prosjekt, “The EMF Project”, tett med ICNIRP, 
og markedsfører ICNIRPs retningslinjer. Det er faktisk 
samme mann som har bygget opp både ICNIRP og “The 
EMF Project”.

Slik ville nok ICNIRP forklart oss dette:
Svar: ICNIRP gir anbefalinger på rent vitenskapelig 
grunnlag, bl.a. til Verdens helseorganisasjon, WHO. 
WHO treffer sine beslutninger på selvstendig grunnlag 
og anbefaler det som WHO mener er rett. Det er ikke IC-
NIRPs sak å mene noe om hvilke anbefalinger WHO gir.

Spørsmål 5 
Mener ICNIRP at land som har strengere strålegrenser 
enn ICNIRPs anbefalinger, bør gjøre grensene mindre 
strenge?

Svar: ICNIRP sammenfatter forskning og gir 
anbefalinger. ICNIRP tar ikke standpunkt til ulike lands 
grenseverdier for ikke-ioniserende stråling.

På formelt grunnlag skyver ICNIRP ansvaret fra seg 
og bryr seg heller ikke med hva de enkelte lands myn-
digheter bestemmer. Ikke desto mindre brukes ICNIRPs 
forskningsgjennomganger, som alltid konkluderer at 
ICNIRP ikke ser noen grunn til å endre sitt fundament, 
til å begrunne at stater ikke behøver å endre sine referan-
severdier. Dette gjøres stadig av norske myndigheter, men 
det er som nevnt å blande kortene.

Kanskje var det nettopp meningen. Også i Tyskland, der 
ICNIRPs “hovedkontor” ligger, er det ICNIRPs anbefalin-
ger fra 1998 som gjelder. ICNIRPs anbefalinger er nemlig 
innført gjennom to EU-direktiver.  De skal bl.a. sikre at 
kommunikasjonsutstyr kan flyte fritt over landegrensene 
innen EU. Så av hensyn til det frie markedet må også 
strålingsnivået standardiseres - utfra forestillingen om at 
varmeskader kan gi et relevant fundament for folkehelse-
politikken.

Ikke rart at paradigmeskifter er tunge prosesser!

Denne artikkelen er tidligere 
lagt ut på Einar Flydals blogg 
https://einarflydal.com
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Kirkengen-prosjektet er avsluttet
Simen Myrberget ledet arbeidsgruppa for Kirkengen etter FELOs årsmøte våren 2015. Dessverre fikk han 
helseproblemer slik at han måtte trekke seg, og de andre i arbeidgruppa hadde heller ikke anledning til å 
videreføre arbeidet.

I september 2015 sendte derfor styret i FELO brev til alle som hadde skrevet seg på interessentlista 
for Kirkengen for å informere om status og forsøke å få noen til å danne en ny arbeidsgruppe. 
Ingen meldte seg. Prosjektet er derfor avsluttet og FELO vil ikke følge opp saken videre. 

  Av Bente Gilbu Tilset
I sommer fikk vi innmelding nr. 1000 i FELO! 
Dermed har mer enn tusen personer vært medlem av 
FELO siden starten i 1993. Under en tredjedel har avs-
luttet sitt medlemskap, slik at vi nå har 705 medlemmer. 
Medlemstall for perioden fra 1993 til 2007 er ikke lett 
tilgjengelig. Men det er tydelig at vi de første årene hadde 
moderat vekst. I 2007, etter fjorten år, hadde vi 300 
medlemmer. Deretter økte medlemstallet raskt i en peri-
ode frem til 2011. I denne perioden var el-overfølsomhet 
relativt hyppig fremme i media. Dette kan ha hjulpet dem 
som var rammet med å forstå at de var el-overfølsomme. 
Etter 2012 har det vært vanskeligere for FELO å få gjen-
nomslag, både i media og overfor myndighetene. 
En mulig årsak er at de oppnevnte ekspertene i Rapport 
2012:3 fra Folkehelseinstituttet: “Svake høyfrekvente 
elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og 
forvaltningspraksis” fastslo at det ikke er påvist sammen-
heng mellom felt/stråling og de plagene el-overfølsomme 
opplever. Lite oppmerksomhet i media kan være med-

virkende årsak til langsommere vekst i medlemstallet i 
denne perioden. Flere nye medlemmer har påpekt at de 
ikke hadde hørt om el-overfølsomhet før de selv ble ram-
met. Hadde informasjon om el-overfølsomhet vært lettere 
tilgjengelig, ville de kanskje forstått hva som plaget dem 
tidligere, og dermed unngått å bli så dårlige før de forsto 
årsakene til symptomene.

I 2015 åpnet FELO for familiemedlemskap. Vi har fått 
68 familiemedlemmer hittil.  Totalt antall medlemmer er 
nå 705. Noen av dem som nå er familiemedlemmer var 
tidligere enkeltmedlemmer.  Vi håper på mange nye 
familiemedlemmer i forbindelse med innbetaling av 
medlemskontingenten for 2016!

Det er gledelig at så mye som 1000 personer har vært 
medlem av foreningen i løpet av de 22 årene den har 
eksistert. Jo flere som kjenner til el-overfølsomhet og tar 
problemet på alvor, jo større sjanse er det for å få gjen-
nomslag for våre behov.   

Medlem nr. 1000!

Medlemstallet i FELO fra 1993 til 2015

STRÅLINGSMILJØ
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FELO har nå fått et verktøy som kan gjøre din biltil-
værelse mer behagelig. Det er kjøpt inn fra Sveits hvor 
30 bilverksteder har dette tilbudet til sine kunder.  
I Norge har FELO nå tre slike utstyr som blir lånt ut 
til Oslo, til Sørlandet og til Trøndelag.  Vi skal kjøpe 
inn et sett til som vil bli tilgjengelig på Vestlandet. 
Avmagnetiseringen vil kunne redusere magnetfeltene i 
kupeen med 85 - 90%.
Adresse til verksteder får du på felo.no eller 

ved å ringe FELOs kontakttelefon 33 48 13 00
(tirsdager 10-12 og 15-17) 
Se beskrivelse og video fra produsenten av utstyret
http://www.mensch-und-technik.ch/?name=reifen_
entmagnetisierungs_geraet

Forskningsartikkel vedrørende magnetfelt fra bilhjul:
Magnetic Fields From Steel-Belted Radial Tires: 
Implications for Epidemiologic Studies

Avmagnetisering av bilhjul

Visste du at bilførere og passasjerer er utsatt for sterke magnetiske felt som kommer 
fra bildekkene under fart? 

Støtte til filmprosjekt
Har du lest om Einar Flydals beretning om overraskelsebesøket hos ICNIRP på side 4 
i dette nummeret av Strålevett? De herrer Flydal og Pedersen har kjørt Europa på kryss 
og tvers og laget en reiseberetning om status innen forskning om EMF og helse og om 
hvordan stråling håndteres som miljøpolitisk problem. En rekke ledende forskere er 
intervjuet. Besøket hos ICNIRP var en av mange interessante stasjoner underveis. og 
til sammen skal dette bli en video som vil bli lagt ut på nettet, fritt tilgjengelig for alle, 
og utvilsomt svært nyttig i vårt opplysningarbeid!

Prosjektet ble i hovedsak egenfinansiert med en beskjeden støtte fra FELO. 
Derfor oppfordrer vi lesere av Strålevett til å støtte videoprosjektet økonomisk. 

Vi minner om at det er skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner. 

“Støtte filmprosjekt”
Kontonummer for innsamlingen er: 1503.70.98326

Styret i FELO

STRÅLINGSMILJØ
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FORSKNING

 Av Brit-Alise Hjelmeland

18-19 mai 2015 ble det arrangert en stor konferanse 
om intoleranse i Brussel med 160 deltagere fra 25 land. 
Fokuset var rettet mot el-overfølsomhet (EHS) og «Mul-
tiple chemical sensitivity (MCS). Arrangøren var ingen 
ringere enn ECERI (European Cancer and Environmental 
Institue) i samarbeid med ISDE, Internasjonal Society 
of Doctors for the Environment.  Dette var primært 
en forsker- og legekonferanse der undertegnede hadde 
anledning til å delta som observatør på dag to. Enkelte 
franske foredragsholdere, trådløse headset med simultan-
oversetting og til dels avansert terminologi gjorde at det 
var vanskelig å få med seg alle detaljer, men det var ikke 
vanskelig å forstå viktigheten av konferansen og hoved-
poengene til foredragsholderne.  Sammenkoblingen 
mellom el-overfølsomhet og kjemisk intoleranse var 
også svært interessant: Flere foredragsholdere snakket om 
en direkte sammenheng, andre fremhevet likhetspunk-
tene i forhold til symptomer og helseproblemer, herunder 
Igor Belyaev, tidligere Stockholm Universitet, nå sjef for 
Laboratory of Radiobiology ved det slovakiske kreft-
forskningsinstituttet. Synspunktene var ikke fundert på 
synsing og antagelser, men baserte seg på en voksende 
rekke av påviste biologiske funn i nyere forskning.  

En av disse var professor Dominic Belpomme (F) som 
har behandlet mer enn 1200 pasienter og gjort ana-
lyser på rundt 850. Røntgen av hjernen viste at rundt 
40% hadde forhøyede nivåer av histamin og NTT, tegn 
på stress, kronisk betennelse og dårlig blodsirkulasjon 
i hjernen.  Arbeidet med å finne en metode for diag-
nostisering og behandling har ifølge Belpomme gitt 
gode resultater med tilførsel av antihistamin, naturlige 
betennelsesdempere som ginkgo biloba, fermentert 
papaya for økt blodgjennomstrømming i hjernen og 
tilpasset vitamintilførsel som mange el-overfølsomme 
lider av – foruten (selvfølgelig) avskjermende tiltak i 
pasientens omgivelser.  Belpommes medisinske funn ble 
støttet av dr. William Rea (USA), tidligere professor i 
kirurgi. Røntgen av ca 700 av hans pasienter viste dårlig 
blodgjennomstrømming og nerveaktivitet i hjernen. Han 
hadde også funnet av rundt 80% av hans MCS-pasienter 
også var el-overfølsomme. 

Årsaken til sterk økning i kreft blant barn (50% de siste 
25 år), kroniske sykdommer som allergier og stadig nye 
«diffuse» lidelser er ikke tilstrekkelig forsket på, noe som 
fører til store lidelser og enorme samfunnskostnader.  
Ulikheten og likhetene i årsakssammenhenger er flere og 
for omfattende og kompliserte å gå inn på her, men flere 
av de meriterte forskerne var ikke i tvil: miljørelaterte 
faktorer er en svært viktig del av forklaringen. 

Svært mange av de mest velkjente navnene innen 
forskning og arbeid med el-overfølsomme var tilstede: 
Ernest Burgio (It), Jean Huss (Lux), Peter Ohnsorge (T), 
Lennart Hardell (S) Janos Frühling (B), David Carpenter 
(USA), Magda Havas (Can), Cindy Sage (USA), 
Olle Johansson (S) med flere.  Et fyldigere referat fra 
konferansen er skrevet av Mona Nilson  og kan leses i 
Ljusglimten nr. 3 2015 
https://eloverkanslig.org/internationell-konferens-om-
eloverkanslighet-i-bryssel/
Foredragene kan også ses på
http://appel-de-paris.com/?page_id=1667&lang=en

Internasjonal konferanse i Brussel
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FORSKNING

  Av Solveig Glomsrød og Ida Solheim

Kan radiofrekvent stråling (RF-stråling) forårsake smerte 
hos folk med amputerte kroppsdeler? Anekdoter om 
slike sammenhenger har versert lenge, men har ikke blitt 
undersøkt vitenskapelig. Det vil si, ikke før en pensjonert 
major overbeviste en forsker ved Universitetet i Texas-
Dallas om at temaet var verdt en studie. Relevant er det 
også, for bare i USA bor det 1,7 millioner mennesker som 
har gjennomgått amputasjoner, og 20-30 prosent av disse 
menneskene plages av kroniske smerter.

Når nerver kuttes av i en amputasjon, dannes det etter 
hvert godartede nervesvulster i den gjenlevende delen av 
kroppen. Smertene knyttes til disse nervesvulstene, som 
hovedsakelig består av ”tynnkledde” nervefibre som er 
kjent for å være overfølsomme for kjemisk, mekanisk og 
temperaturmessig påvirkning. Men inntil nylig har ingen 
uavhengig og reproduserbar studie bekreftet slike feno-
mener verken hos dyr eller mennesker.

Forskerteamet gjorde et eksperiment på 20 rotter som 
de delte i to grupper. På den ene gruppen (16 rotter) 
laget de en nerveskade som simulerte amputasjon, og 
rottene utviklet etter hvert en nervesvulst. Den andre 
gruppen (4 rotter) ble påført kun ”liksom-skade”.  
Så utsatte de rottene for radiofrekvent stråling fra en 
antenne, samme type stråling og samme effekttetthet 
som om de hadde oppholdt seg 39 m unna en lokal 
basestasjon for mobiltelefoni. Man antok at såpass sterk 
stråling, 763 mW/m2 (som tilsvarer 763 000 µW/m2), 
er det maksimale som folk kan bli utsatt for, bortsett fra 
i helt spesielle yrker. 

Rottene ble utsatt for denne strålingen i 10 minutter 
én gang per uke i 8 uker. Halvparten av de rottene som 

hadde fått amputasjonsliknende skade,  viste smerteatferd 
under bestråling allerede i den første uken etter opera-
sjonen. Smerteatferden økte fra uke til uke som forventet i 
takt med dannelsen av nervesvulster. I uke 4 viste hele 88 
% av de opererte rottene smerteatferd når de ble bestrålt. 
De rottene som hadde fått ”liksom-skade”, viste nesten 
ingen reaksjon på strålingen. Kun én av disse rottene viste 
ett enkelt smerteuttrykk i uke 1, og det var det hele.
Forskjellen i respons var signifikant, og resultatene viste 
for første gang at RF-stråling i vår trådløse hverdag med-
fører smerte hos individer med amputasjoner, i en dyre-
modell-studie. For å være helt sikre på at smerte-atferden 
kom fra nervene, injiserte forskerne et stoff (lidokain) 
under huden for å blokkere nervesignalene. Dette ble 
gjort under bestråling en dag etter uke 4. Da ble smerte-
atferden betydelig redusert, og man kunne dermed være 
viss på at smertereaksjonen skyldtes nerveaktivitet.

Denne forskningen på følsomhet for mobilstråling betyr 
at kunnskapen om el-overfølsommes smertemekanismer 
også kan bli bedre forstått. Hvis 1,7 millioner personer 
med amputasjoner i USA presser helsevesenet til å ta 
dette på alvor, kan forskning på virkninger av radio-
frekvent stråling få økt prestisje, mer ressurser og status.  
Forskerne ved Dallas-universitetet i Texas framhevet at 
de nå måtte se på muligheten for behandling. Men de som 
har gjennomgått amputasjon og har kroniske smerter, kan 
nok tenkes å kikke litt rundt seg i nærmiljøet for å se om 
de har noen strålekilder som gir dem smerter. Kanskje 
de vil spørre seg hvorfor de skal lide helt til forskere har 
funnet og testet en mulig medisin. El-overfølsomme kan 
her få viktige allierte.

http://www.utdallas.edu/news/2016/2/3-31891_Study-
Uncovers-How-Electromagnetic-Fields-Amplify-_story-
wide.html?WT.mc_id=NewsRSS

Kroniske smerter etter amputasjoner 
– har stråling en finger med i spillet?
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FORSKNING

  Av Ida Solheim

Det var i mai 2013 at nyheten ble publisert, først på 
Danmarks Radios nettsted , så på www.ungeforskere.
dk  og deretter på en rekke andre steder. De fem jentene 
hadde merket at det var vanskelig å konsentrere seg i 
skoletimene hvis de hadde sovet med mobilen liggende 
påslått ved hodeputen. Noen ganger var det også 
vanskelig å sove om natten. De lurte på om det kunne 
komme av mobilstrålingen. Læreren tente på ideen og 
hjalp dem i gang med et forsøk. Istedenfor å bruke seg 
selv som forsøksobjekter valgte de karse, som spirer lett 
når frøene får nok lys og passe med vann. Og istedenfor 
mobilstråling valgte de stråling fra to trådløse rutere, 
fordi det var mer praktisk, og fordi strålingen fra trådløse 
rutere er av samme slaget som strålingen fra mobiler. 
De gjorde klar tolv fat med karsefrø og plasserte seks 
fat i hvert av to rom. De to rommene hadde samme 
mengde lys og samme temperatur, og jentene ga frøene 
samme mengde vann til samme tid. Den eneste 
forskjellen var at det sto to aktive trådløse rutere i det 
ene rommet. Resultatet etter tolv dager var påfallende: 
Flotte karsespirer i rommet uten rutere, og ingen spirer 
i rommet med rutere. Jentene gjentok forsøket med 
samme resultat.

Forskerne Cammaerts og Johansson, fra hhv. Belgia og 
Sverige, ville prøve å gjenta jentenes forsøk, men nå med 
streng kontroll på alle forhold – som det kreves av viten-
skapelige undersøkelser.  De tok fire identiske frøserier av 
én type karse og la dem utover den samme komposten, 
men fordelt på hvert sitt fat. Komposten i hvert fat var 
fuktet med samme mengde vann fra samme tappekran. 
To av fatene ble plassert et sted der det elektromagnetiske 
feltet var 70‒10 mikrowatt pr. kvadratmeter. Dette feltet 
kom i hovedsak fra to antenner for mobilkommunika-
sjon, montert på bygninger ca. 200 m unna. De to andre 
fatene ble plassert et sted der det elektromagnetiske feltet 
var ca. 2‒3 mikrowatt pr. kvadratmeter. Frøene i alle 
fatene ble vannet regelmessig, og veksten ble observert 
etter fire, sju og ti dager. Så snart man oppdaget forskjeller 
mellom frø fra de to plasseringene, tok man noen av disse 
frøene ut og analyserte dem under stereomikroskop. 
Forskerne kunne da måle lengden og bredden på hvert 
enkelt frø, og sammenlikne målene statistisk.

Karseforsøket igjen – nå vitenskapelig!

Husker du oppslagene 
i Danmark om de fem skolejentene 
som hadde sådd karse og oppdaget 
at frøene ikke spiret i et rom med 

trådløse rutere? Nå er forsøket gjentatt 
av forskere, og med streng 

vitenskapelig kontroll. Kan du 
gjette hva resultatet 

ble?
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Etter fire dager hadde frøene med lavdosestråling begynt 
å spire, mens frøene med høydosestråling ikke viste tegn 
til spiring. Etter totalt sju dager var flere av frøene med 
lavdosestråling ferdige med spiringen, mens andre var 
i gang. Men frøene ned høydosestråling så ut til å være 
uendret når man betraktet dem ovenfra. Eksperimentet 
fortsatte til det hadde gått ti dager, og bildet var da det 
samme: normal spiring på det ene stedet og tilsynelatende 
ingen spiring på det andre stedet.

Deretter undersøkte man frø fra begge stedene under 
stereomikroskop. Høydose-frøene var tørre og klistret 
seg ikke til hverandre, mens lavdose-frøene var våte, og 
mange av dem klistret seg til andre frø. Så viste det seg, 
helt overraskende, at høydose-frø hadde utviklet røtter 
nedi komposten, omtrent på samme måte som lavdose-
frø, men ikke fullt så utviklet som disse. Dette tyder på 
at den fuktige komposten ga en viss beskyttelse mot 
strålingen.

En annen forskjell var at høydose-frøene ikke viste tegn 
til å ha svellet. Før frøene kan spire, må de ta opp vann 
og svelle. Dette hadde skjedd som normalt med de andre 
frøene. Men høydose-frøene hadde likevel klart å svelle 
tilstrekkelig i de cellene som utviklet røtter nedi 
komposten.

Til slutt ble høydose-frø plassert på det stedet der stråle-
dosen var lav. Der begynte de å spire etter to dager.

Forfatterne kaller dette en innledende undersøkelse. 
De oppfordrer andre laboratorier til å gjenta undersøkels-
en på andre typer planter og se nærmere på hva som skjer 
inni planten når den bestråles. Uansett mener forfatterne 
at den trådløse teknologien kan gi alvorlige virkninger 
på naturen, og at den derfor bør brukes med mye større 
forsiktighet enn hva som er vanlig nå.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/forsoeg-med-karse-i-9-klasse-vaekker-international-opsigt, lastet ned 2016-01-31
http://ungeforskere.danishsciencefactory.dk/content/unge-forskere-v%C3%A6kker-international-interesse-med-karse, 
lastet ned 2016-01-31
Cammaerts MC, Johansson O, “Effect of man-made electromagnetic fields on common Brassicaceae Lepidium sativum (cress d’Alinois) 
seed germination: a preliminary replication study”, Phyton, International Journal of Experimental Botany 2015; 84: 132-137
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FORSKNING

  Av Ida Solheim

Det finnes forskere som ikke slår seg til ro med å anta at 
el-overfølsomhet ”sitter i hodet”. Noen av dem er omtalt 
i FELO-rapporten Helsevirkninger av elektromagnetiske 
felt (2012). Andre har kommet på banen i tiden som har 
gått etter at rapporten ble skrevet. Her skal vi se nærmere 
på to artikler fra henholdsvis 2012 og 2014.

Virkninger på det autonome nervesystemet
To forskere i Tyskland, Tuengler og von Klitzing, har stilt 
spørsmålet om elektromagnetisk hypersensitivitet (el-
overfølsomhet) kan måles.  De har hatt kontakt med noen 
selverklært el-overfølsomme personer, ikke mange nok til 
å gjøre vitenskapelige forsøk, men mange nok til å sette 
opp hypoteser. I artikkelen tar forskerne først et tilbake-
blikk på tidligere arbeider av andre forskere. Mange har 
satset alt på at ekte el-overfølsomme skal kunne kjenne 
på kroppen at et elektromagnetisk felt (EMF) er slått på 
– eller av. Her snakker vi om feltverdier langt under de 
offisielle sikkerhetsgrensene. Som mange av Strålevetts 
lesere vet, har slike provokasjonsforsøk ofte resultert i at 
forsøkspersonene har kjent ubehag både når feltet har 
vært på, og når det har vært av. 

Tuengler og von Klitzing antar at det finnes noen person-
er som er ”ekte” el-overfølsomme, og noen som tror 
de er el-overfølsomme. Hypotesen er:

Hos ”ekte” el-overfølsomme personer vil det autonome 
(vegetative) nervesystemet reagere på EMF på en slik 
måte at man kan måle reaksjonene. 

Det autonome nervesystemet styrer seg selv, det vil si at 
vi ikke kan kontrollere det med viljen. Utfordringen er å 
finne noen objektive måleparametere som vil slå ut når 
en ”ekte” el-overfølsom person utsettes for EMF. Personen 
selv skal ikke vite om feltet er på eller av, og observatøren 
skal heller ikke vite det (dobbeltblind testing).

Etter mye prøving kom forskere fram til at disse tre 
måleparametrene antakelig kan brukes, og da fortrinnsvis 
samtidig på den samme personen:

(1) Hjertefrekvensvariasjon (heart rate variability, HRV) 
målt ved hjelp av elektrokardiagram (EKG) og analysert 
ved hjelp av fast fourier-transformasjon (FFT). Her er det 
ikke hjertefrekvensens variasjon i seg selv som er interes-
sant, men reduserte utslag på svingningene (forkortet 

Andreas Tuengler & Lebrecht von Klitzing, Hypothesis on how to measure electromagnetic hypersensitivity, Electromag-
netic Biology and Medicine, 2013; 32(3): 281-290. En før-publisert versjon kan hentes fra http://publications.rwth-aachen.
de/record/480523/files/480523.pdf.

Kan eloverfølsomhet påvises?
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båndbredde), og hvordan hjertet roer seg, eller drøyer 
med å roe seg, etter å ha blitt utsatt for EMF.

(2) Hudpotensial – elektrisk aktivitet i huden. Dette ble 
målt ved hjelp av fire elektroder plassert på et lite område 
av underarmen. Under økende stress opptrer svingnin-
gene med stadig mindre amplityde. 

(3) Mikrosirkulasjon – hvordan blodet flyter i svært små 
blodårer under huden, og hvordan kroppen regulerer 
denne flyten etter å ha blitt utsatt for EMF. Dette ble målt 
med et Doppler-instrument på ørebuen. Under stress vil 
mikrosirkulasjonens frekvenser typisk minke.

Etter mange tester kom Tuengler og von Klitzing fram til 
at de kunne dele testpersonene inn i fire ulike grupper: 
friske, ”ekte” el-overfølsomme, personer med andre over-
følsomheter, og personer som ikke kunne grupperes på 
denne måten (ikke-klassifiserbare). Den hypotesen de har 
utviklet, innebærer at ”ekte” el-overfølsomme reagerer an-
nerledes enn friske under og etter eksponering for EMF, 
slik som tabellen under viser.

Tuengler og von Klitzing understreker at  hjertefrekven-
svariabilitet (HRV), hudpotensial og mikrosirkulasjon 
skal måles samtidig, og at målingen skal foregå både un-
der og etter eksponering for EMF. De påpeker at selv om 
det autonome nervesystemet reagerer relativt uavhengig 
av viljen, så endrer det seg over tid. Derfor må man regne 
med at resultater fra gjentatt testing av de samme person-
ene over tid kan gi forskjellige resultater.

Måling av blodparametere
En forskergruppe fra Russland, Malaysia og Italia  har 
undersøkt om det finnes bestemte biomarkører i blodet 
hos personer med el-overfølsomhet (EHS) og kjemisk 
overfølsomhet (multiple chemical sensitivity, MCS). De 
har tidligere gjort slike undersøkelser for personer med 
MCS og funnet et sett av endrede blodverdier som karak-
teriserer denne gruppen personer. Disse blodverdiene har 
med stoffskiftet å gjøre, men forskerne tenker seg at også 
genene spiller en rolle når personer utvikler MCS eller 
EHS.

Studien omfattet 153 el-overfølsomme personer i alderen 
16-75 år, hvorav de fleste også hadde MCS. I tillegg var 
det en gruppe på 147 personer med ”bare” MCS, og en 
kontrollgruppe på 132 friske personer med samme al-
dersfordeling og samme kjønnsfordeling som de to andre 
gruppene.

Målinger av spesifikke blodverdier viste at EHS-personer 
og MCS-personer skilte seg klart fra friske personer når 
det gjaldt noen parametere, men ikke alle. For bestemte 
parametere var det klare forskjeller på EHS-personer og 
MCS-personer. Ifølge forfatterne har resultatene bekreftet 
tidligere resultater vedrørende MCS. Dessuten har resul-
tatene styrket antakelsen om at utvalgte stoffskiftepara-
metre også har betydning for el-overfølsomhet. Den 
genetiske årsaken er det ennå for tidlig å si noe om. Men 
forskerne håper at deres funn kan bidra til en molekylba-
sert definisjon av miljømessige overfølsomheter. 

Chiara De Luca, Jeffrey Chung Sheun Thai, Desanka Raskovic, et al., “Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic 
Hypersensitive Subjects as a Feasible Tool for Diagnostics and Intervention,” Mediators of Inflammation, vol. 2014, Article 
ID 924184, 14 pages, 2014. doi:10.1155/2014/924184. Lastet ned 2016-01-31 fra http://www.hindawi.com/journals/
mi/2014/924184/cta/.

 Friske ”Ekte” el-overfølsomme Personer med andre overfølsomheter

Hjertefrekvens-analyse Normal Normal Smal båndbredde på HRV. 
(HRV)   Økt antall store enkeltutslag
Hudpotensial Normalt Normalt Mindre amplityde
Mikrosirkulasjon Normal Normal Normal eller mindre frekvens

Hjertefrekvens-analyse Normal Smal båndbredde på HRV.  Smal båndbredde på HRV. 
(HRV)  Økt antall store enkeltutslag Økt antall store enkeltutslag

Hudpotensial Normalt Mindre amplityde Mindre amplityde eller uspesifikke 
   endringer
Mikrosirkulasjon Normal Mindre frekvens Ingen eller uspesifikke endringer

Uten 
EMF-

eksponering

Under og 
etter EMF-

eksponering
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FORSKNING

- Og hva er ditt siste ønske?

Først i november 2015 satt jeg hjemme hos Örjan 
Hallberg i hans leilighet i Farsta utenfor Stockholm. 
Han var så syk av lymfekreft at det var nesten vanskelig 
å intervjue ham. Riktignok håpet han på at han skulle 
ri det av også denne gangen, men han var fullt på det 
rene med at det neppe gikk. Den 22. januar døde han.

 Av Einar Flydal 

Jeg tror at Örjan Hallbergs siste ønske var at hans to 
nye og siste artikler skulle bli lest av mange. Han hadde 
nylig fått dem antatt av betydningsfulle, internasjonale 
tidsskrifter. Bare titlene vitner om hans unike evne til 
å kombinere medisinsk statistikk med dyp teknologisk 
innsikt:
 «Cancer incidence vs. FM-radio transmitter  
density» og «Cancer vs. FM radio polarization types».*
 
Med bakgrunn som kvalitetssjef, seinere miljøsjef, hos 
telekomgiganten Ericsson – fram til hans statistiske 
funn om helsemessige konsekvenser ble for utålelige for 
ledelsen – beveget Hallberg seg over en tyveårsperiode fra 
å være den eksentriske outsideren hos Ericsson til å være 
en forsker med et femtitalls publikasjoner og flere inter-
nasjonale konferanseforedrag. Hans spesialitet ble 
en slags «IKT-sektorens epidemiologi» som dokumen-
terer statistiske sammenhenger mellom utbredelsen av 
mikrobølget trådløs kommunikasjon og sykdommer, 
særlig ulike former for kreft.

Hans teknologikunnskaper og unike faglige komibinas-
jon og erfaring med feilsøking gjorde det nemlig mulig 
for ham å tenke i baner vi andre ikke kan. Hvem ellers 
ville finne på å undersøke om det hadde innvirkning på 
utbredelsen av malignt melanom og brystkreft om FM-
senderne sender signalene sine loddrett eller vannrett? 
Han fant dem. Og hvem ellers skulle finne på å lete etter 
forklaringer på slike korrelasjoner - og finne dem - i folks 
madrasser, siden man sover på, kroppslengde, resonans i 
spiralfjær og antenneteori for signalenes polariseringsret-
ning og resonans?

Hallbergs forskning ble for eksentrisk stoff for forvaltnin-
gen. Han finansierte det meste av sin forskning selv.
Det burde uroe enhver helse- og miljøpolitisk interessert 
litt ekstra at virkeligheten faktisk ser ut til å kreve slike 
eksentriske tankesett for å kunne forstås og styres i 
retning av smulere farvann.
Og det var det han gjerne ville.

Örjan Hallbergs egne nettsider finner du her: 
http://hir.nu

Örjan Hallbergs nyeste og siste artikler
(Hentet fra http://hir.nu/Publications.htm)
Hallberg Ö.: Cancer incidence vs. FM-radio transmitter 
density. Electromagn Biol and Medicine. 
Accepted 2015-11-08. In press.

PS. En tidligere bloggpost om Örjan Hallbergs lille, 
populærfaglige og sammenfattende bok 
«Innan bubblan brister...» finner du her: 
http://einarflydal.com/2015/05/07/sykelighet-i-takt-
med-mikrobolgene/#more-465.

- Er det noe spesielt du vil ha gjort før du tar ditt siste
åndedrag?  - Sjekke mailen.

Tegningen er signert HLB.
Örjan Hallberg skriver i epost om bildet ovenfor som 
han sendte meg 5. januar 2016: «HLB är mitt tidigare 
bolag som står för HLB-bilder (Hallberg Bilder). 
Det bildades när jag var ca 12 år och tecknade 
skämtteckningar och serietidningar tillsammans 
med två skolkamrater...» 
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Minneord i anledning 
Örjan Hallbergs bortgang

Fredag 22 January, 2016 måtte Örjan Hallberg 
– min nærmeste samarbeidspartner gjennom 
så mange år - gi tapt i kampen mot kreft.
Örjan var virkelig en glitrende forsker, ved siden 
av ham følte jeg meg liten, mer som en nybegyn-
ner. Hans bidrag til oss alle gjennom epostlisten, 
såvel som til menneskeheten, blir satt enorm pris 
på og blir husket. Han er en av de aller viktigste 
personene jeg noensinne har møtt. 
Jeg kan aldri fylle tommrommet han etterlater 
seg, forhåpentligvis kan noen andre gjøre det. 
Han var unik som forsker og medmenneske med 
en sans for moral, etikk og med en kampånd som 
man sjelden kommer over. Hans enorme sans 
for fair play koplet til en tørr humor var som et 
varmt teppe for meg, som en skarp mental is-øks 
overfor byråkrater og politikere som måtte stå 
overfor hans spørsmål og kommentarer som gikk 
rett på sak. Som oftest klarte de ikke å svare ham, 
men han ga dem aldri opp. Helt til det siste var 
han sikker på at han skulle få dem til å se lyset. 
Fred over hans minne. 

Olle Johansson

Abstract:
Background: In 2002, a strong association was high-
lighted between local melanoma incidence and the 
number of locally covering main FM transmitters in 
Sweden. This study investigated whether an associa-
tion also exists between melanoma incidence and the 
average density of main FM transmitters in different 
European countries. Methods: Twenty-three different 
European countries were asked to disclose the number 
of main transmitters used for the FM broadcasting 
band (87·5– 108 MHz) 
in the respective country. Incidences of melanoma, 
breast cancer, and all cancers together per country 
were correlated with their respective average density 
of transmitters per 10 000 km2.
Findings: Both melanoma and breast cancer, as well as 
all cancers together, appear to be significantly associ-
ated with the density of main FM broadcasting trans-
mitters in the European countries examined. Interpre-
tation: 
The findings present strong support to the earlier 
presented hypothesis that body-resonant broadcasting 
radiation emitted by horizontally polarized main FM 
transmitters has an immune-disturbing effect. 
Hallberg Ö.: Cancer vs. FM radio polarization types. 
European Journal of Cancer Prevention. Accepted 
2015-12-24, In Press.

Abstract:
Background. In 2002, a detailed analysis of skin 
melanoma in 289 Swedish municipalities showed a 
strong association with the number of horizontally 
polarized main FM transmitters covering a municipal-
ity. Methods. Basic antenna theory says that body-
resonant and standing waves cannot appear above a 
metal spring mattress unless the electric field is 
horizontally polarized. To test the hypothesis that 
body-resonant radiation can cause increased cancer 
risks in other European countries, I collected and 
analysed reported data from 24 countries, among 
which six were using vertical polarization. Findings. 
The results showed a strong association between cancer 
risk and the use of horizontally polarized FM broad-
casting radiation while vertical polarization seemed to 
cause no health effects. Interpretation. This information 
should form the basis for initiating relevant corrective 
actions by responsible authorities. 
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BOKOMTALE

  Av Marit Kaarhus

Tittelen, Sjarmen med tarmen, slår an tonen for hvordan 
forfatteren behandler temaet språklig sett. At en pop-
ulærvitenskaplig fremstilling kan skrives så morsomt 
at man som leser må ta latter-pauser i lesingen er høyst 
uvanlig, i alle fall for undertegnede. Her får man presen-
tert en masse matnyttig informasjon i form av grunn-
leggende fagkunnskap med en mengde nye, spennende 
forskningsresultater på et tema som i høyeste grad angår 
alle de av oss som er i besittelse av fordøyelsesorganer.

Forfatteren løfter med dyp respekt frem de ulike or-
ganene som er med i ”fordøyelsesmysteriet”. De fremstår 
som ulike personligheter, og med arbeidsomhet, pålite-
lighet, nøyaktighet og en formidabel samarbeidsevne 
gjør de alt de kan for å utføre oppgaven de er satt til. 
Tenk hvor heldige vi er som har et slikt arbeidslag til å 
jobbe for oss, hver eneste dag, fra vugge til grav! 

Vi følger matens reise gjennom kroppen med utførlige 
beskrivelser av hva som skjer hvor. Både virkningene av 
de naturlige prosessene og bivirkningene som kan opp-
stå hvis hindringer kommer i veien for naturens planer 
forklares med innlevelse.

Illustrasjonene som ledsager teksten i boka er tegnet av 
søsteren til forfatteren, Jill Enders. Hun er illustratør 
med vitenskapsformidling som hovedområde. Illustra-
sjonene understreker de faglige poengene på en humor-
istisk og varm måte, og gjør fagstoffet lettere å fordøye 
og huske.

Forfatterens intensjon med boka er å formidle faglig 
oppdatert kunnskap til folk flest. Slik formidling er 
mangelvare, og forfatteren ser ingen grunn til å holde 
tilbake kunnskap som folk kan ha så stor nytte av. 
De fleste leger kan heller ikke så mye om fordøyelses-
systemet, ettersom det ikke omtales så grundig i medi-
sinstudiet. Forfatterens holdning er prisverdig – ikke 
minst når den avstedkommer en slik perle av en 
populærvitenskaplig bok!

Boka er spekket med interessant og tankevekkende 
informasjon basert på de senere års forskning på feltet. 
Utallige artige, viktige og nyttige små historier om hva 
som foregår inni oss er formidlet nærmest som små 
eventyr for voksne. Vi kan lese om hvordan fordøyelsen 
påvirker humøret, om hvordan ubalanse i tarmfloraen 
kan føre til overvekt, depresjon, allergi og Alzheimer, om 
hvorfor høye toalettstoler/WC forårsaker treg avføring 
og hvor kontraproduktivt det vanligvis vil være å bruke 

Sjarmen med tarmen

Boka ”Sjarmen med tarmen” er skrevet av legen og forskeren 

Giulia Enders og ble utgitt på norsk i 2015. Da hadde boka 

allerede fått bestselgerstatus i Tyskland med 1 million solgte 

eksemplarer. Boka har fått uvanlig mye oppmerksomhet temaet 

tatt i betraktning. Eller kanskje ikke? Kanskje tiden er moden 

for å stille spørsmål ved hva som rent faktisk skjer når vi putter 

ting i munnen og svelger det ned. 
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avføringsmidler. Ikke minst er det 
nytt og interessant stoff om sammen-
hengen mellom tarmen og hjernen, 
som bl.a. underbygger realitetene i det 
gode gamle uttrykket ”magefølelse”. 
Dette er virkelig spennende.  

Hvis du er opptatt av hvordan du kan 
spille på lag med kroppen og krop-
pens naturlige prosesser for å oppnå 
bedre helse og velvære, er denne boka 
vel verd å lese. Har du en eller annen 
plage relatert til munn, svelg, mage 
tarm, endetarm, toalettbesøk eller 
irritabel tarm, er det bare å lete frem 
forklaringer og gode råd. Strever du 
med allergier, stress, depresjon eller 
humøret, kan du også risikere å finne 
informasjon som er midt i blinken 
for deg. Boka serverer rett og slett 
noe for enhver smak! 



32

    
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 annon-
sør for den flotte støtten! Her kan du få din 

støtte-annonse!

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

Snart sommer!




