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Mens vi alle  
venter på dommen

Ankesaken om AMS og helse gikk for Borgarting   
lagmannsrett 5. til 9. september – praktisk talt 
for lukkede dører. Strålingsmiljøet holdt el- 
overfølsomme borte, da retten ikke kunne slå  
av WiFi-nettverket av hensyn til brukere i andre  
rett s lokaler og kontorer.

I siste øyeblikk ble det også bestemt at rettssaken 
ikke skulle overføres via video. Begrunnelsen var 
hensynet til et vitne som ble sjikanert da denne 
saken var oppe i tingretten. I stedet for å følge opp 
dette tilfellet av sjikane, ble altså el-overfølsomme 
kollektivt av straffet slik at knapt noen fikk følge 
rettssaken. 

Kollektiv avstraffelse er ikke en rettsstat verdig, 
men personlig sjikane hører heller ikke hjemme 
her. Selv om el-overfølsomme utsettes for alvorlig 
diskrim inering og mye smerte og plager, er det 
uaksept abelt å skjelle ut eller true enkeltpersoner 
som har en rolle i strålingssammenheng som vi ikke 
liker. FELO har alt å tjene på å følge gode spilleregler 
– om så også sivil ulydighet – men styrken vår må 
ligge i kunnskap og argumenter i alle saker.

Dommen i vår alles ankesak om AMS og helse var 
ikke falt idet Strålevett gikk i trykken. Man kan lett 
få en følelse av at retten er en «svart boks» som det 
sjeldent kommer noe godt ut av. Men nylig kom det 
en fulltreffer av en dom om el-overfølsomhet og 
diskriminering fra det britiske rettsapparatet:  
En 13 år gammel jente fikk medhold i sitt krav om 
at skolen skulle gi henne et tilpasset skolemiljø uten 
WiFi og mobiltelefoner. Dette gjelder i hennes eget 
klassemiljø, og for kommende trinn i utdanningen. 

Retten festet tillit til at strålingen var årsak til 
plagene hennes. Hurra! Denne dommen vil styrke 
kampen til alle el-overfølsomme. Les mer om 
saken på side 7.

«FELO har alt å tjene på å følge 
gode spilleregler – om så også 
sivil ulydighet. Styrken vår må 
ligge i kunnskap og argumenter 
i alle saker.»»

FELO sin leder 
Solveig Glomsrød
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Verdensdagen for el-overfølsomme 
FELO markerte denne dagen på seks steder rundt om i landet.  

FELOs store sommerfest 
I år ble sommerfesten utvidet med et miniseminar med foredrag 
i regi av Dr. Toril Jelter og Dr. Olle Johansson. God mat og en flott 
konsert sto også på programmet. 
 
Banebrytende EMF-dom i Storbritannia  
En britisk domstol har pålagt en skole å tilrettelegge miljøet for 
sin el-overfølsomme elev. Dette er en viktig dom som kan sette 
presedens. 
 
Gro Harlem Brundtland: – Min erfaring med mobilstråling 
Gro Harlem Brundtland har i mer enn 20 år fortalt offentligheten 
om hvordan hun reagerer på mobilstråling. Dette til tross for 
sterk kritikk fra flere hold. 
 
Medlemsnytt  
Sakene som styret har arbeidet med den siste tiden. Årsmøte-
papirene. Nyttig informasjon, tips og gode råd. 

Nye gatelys ødelegger bomiljøet og gir helseplager 
Nesodden bruker nye veilys som kommuniserer via et trådløst 
maskenettverk, og dermed sender skarpe pulsmønstre med noen 
sekunders mellomrom. Flere kommuner kommer etter. Dette kan 
du gjøre dersom det samme rammer deg. 

Derfor ble blod-hjernebarriere forskningen nedskalert 
Dette er historien om hvordan «ubeleilig» stråleforskning ble 
parkert.

Trygghetsalarmer - hva nå?  
De gamle trygghetsalarmene som er koblet opp mot fast-
telefonen forsvinner når kobbernettet legges ned. Det finnes 
et strålevennlig alternativ. 
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Aktuelt

Verdensdagen for el-overfølsomme 
FELO markerte denne dagen på seks steder rundt om i landet. 
Her er smakebiter fra de ulike arrangementene.  

TEKST: BENTE GILSET TILBU

Frankrikes forening for el- 
overfølsomme (Coeurs d’EHS) 
stiftet «World Electrosensitivity 
Day» 16. juni 2018, og siden har 
dette vært et fast arrangement 
som øker i omfang år for år. 

Formålet er å spre kunnskap 
om hvilke vanskeligheter og 
begrens ninger el-overfølsomme 
har i vår høyteknologiske hver-
dag. Symbolet for dagen er det 

gule hjertet, fargen til kanari-
fuglen som slutter å synge når 
livs miljøet er truet.

FELO deltok for første gang i år. 
Medlemmer kunne få tilsendt 
både vanlige FELO-brosjyrer og 
nylaget verdensdag-materiell: 
plakater, bannere og klistre-
merker. Tilbudet gikk bare ut til 
de som har registrert e-posten 
sin hos FELO. Det var aktiviteter 
på seks forskjellige steder i 
landet. Vi håper presentasjonene 
vil inspirere slik at enda flere 
deltar neste år. 

Oslo
Styret hadde planlagt å ha stand 
utenfor Deichmanske Bibliotek, 
men dette lot seg ikke gjøre fordi 
dette kolliderte med 18-års- 
feiringen til prinsesse Ingrid 
Alexandra! Dessverre fantes det 
ingen andre gode alternativer.

Dermed laget tre av styre-
medlemmene en stand på 
den lokale Kiwi-butikken på 
Grefsen. Her delte vi ut materiell 
og hadde korte samtaler med 
de handlende. 

EN GOD DIALOG: FELO sin leder 
Solveig Glomsrød (til venstre) og 
styremedlem Åse Hammer delte ut 
brosjyrer for å informere om el-over-
følsomhet og FELO sin virksomhet. 
(FOTO: Bente Gilbu Tilset).

POSITIV MOTTAKELSE: – Mange trenger mer kunnskap om el-overfølsomhet, 
sier Liv Mørland. (FOTO: Privat).
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SELFIE: Ingrid Hjertvik delte ut materiell mange steder.  

De fleste var positive, så dette 
ble en fin opplevelse – på tross 
av styrtregn innimellom!

Tønsberg og Sandefjord
Grete Søgård fikk inn leserbrev 
om Verdensdagen for el-overføl-
somme både i Tønsberg blad og 
i Sandefjords blad! Slike innlegg 
i lokalaviser når ut til veldig 
mange. 

I tillegg var de flere som stod 
i fire timer utenfor biblioteket 
i Tønsberg. Der traff de mange 
hyggelige folk som tok imot 
brosjyrer og takket for at de 
sto på i sakens anledning. Også 
ungdommer og unge voksne var 
nysgjerrige. Noen fikk til og med 
målt sine airpods, som strålte 
noe helt enormt!

Kristiansand
Liv Mørland hang opp 20 plakat-
er i butikker og på sentre i 
området.

– Vi har bare vært møtt med 
positive holdninger. En felles 
holdning har vært at dette er 
kunnskap som mange trenger, 
og samtidig en bekymring for 
fremtiden. Markeringen 16. juni 
er dermed veldig viktig, forteller 
hun.

Florø
Ingrid Mjøs Lorentzen benyttet 
drosje for å få satt opp plakater 
i bl.a. busskur og butikker, samt 
på legesentre, kantiner, sam-
funnshus, bibliotek og servicet-
org. 

Hun fikk også fortalt om symp-
tomer på el-overfølsomhet. 
Det ble en spesielt god samtale 
med en fysioterapeut som hjalp 
henne med å få lagt informasjon 
på personalets pauserom. 

Ingrid får alltid god hjelp av sin 
faste taxi-sjåfør i Kinn Taxi. Han 
avtaler en fast pris for turen, slik 
at elektronisk utstyr, inkludert 
taksameteret, kan slås av. På 
verdensdagen hjalp han til med 
å henge opp plakater, og etterpå 
kjørte han i 14 dager med plakat-
en vår i bakruten sin!

Aukra
Ingrid Hjertvik delte ut materiell 
i området rundt Aukra, inkludert 
Molde. Det ble noen mil i bilen, 
samt flere fergeturer! 

Hun var innom bl.a. kommune-
hus, bibliotek, legekontor, 
sykehus, skoler, barnehager, og 
høyskolen i Molde. 

Hun skriver «Kanskje det blir noen 
flere medlemmer til FELO, og i 
hvert fall sårt tiltrengt opplysning 
til folket!»

Smøla
Anna-Inga Haugtrø delte ut infor-
masjonsmateriell til ansatte på den 
lokale barne- og ungdomsskolen, 
og i barnehagen som datteren går 
i. Deretter hengte hun opp plakater 
og flyers i butikker og bibliotek. 
Hun var også innom ordførerens 
kontor, hvor bl.a. ordfører Svein 
Roksvåg fikk god informasjon. 

Ordfører Svein Roksva med plakat
Foto: Anna-Inga Haugtrø

FELO Materiell på oppslagstavle
Foto: Anna-Inga Haugtrø
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FELOs store sommerfest
I år ble festen kombinert med et mini-seminar med to interessante foredrag. 

FOTO: ERIK AVNSKOG

Festdagen ble innledet med 
forfriskninger i Ut i solen stua 
i Asker, 25. juni i år. FELO-leder 
Solveig Glomsrød ønsket alle fest-
deltagerne velkommen, før hun 
ga ordet til foredragsholderne Dr. 
Toril Jelter og Dr. Olle Johansson. 

Toril Jelter sitt foredrag med tit-
telen «Hvordan kan livskvaliteten 
til el-overfølsomme forbedres?» 
tok for seg kjennetegn ved el-
over følsomhet og konsekvenser 
for dem som er rammet. Hun 
presenterte også muligheter for 
behandling, basert på sin egen 
kliniske erfaring som allmenn-
praktiker og barnelege. Jelter 
bor og arbeider i California.

Alle som befant seg i Ut i solen 
stua lyttet meget godt og fikk 
med seg mange konkrete og 
nyttige tips. Jelter besvarte også 
spørsmål og ga et intervju, som 
vil bli presentert i neste utgave 
av Strålevett. 

Les mer om hennes foredrag og 
webinar på felo.no: https://www.
felo.no/dr-toril-jelter-hvordan-
kan-livskvaliteten-til-el-overfol-
somme-forbedres-bli-med-pa-we-
binar-28-4/

«El-overfølsomhet  
– vet du at...?»
Dette var tittelen på Dr. Olle 
Johanssons foredrag. Han presen-
terte nyere forskning om gene-
relle helseeffekter av stråling, og 
fortalte om den internasjonale 
statusen for el-overfølsomhet 
som funksjonsnedsettelse. 
 
Olle er spesialist i basal og klinisk 
neurovitenskap, og har hele tiden 
tatt el-overfølsommes opplevelse 
på alvor. Han engasjerer seg mot 
høye strålingsnivåer i samfunnet 
og er en aktiv forkjemper for 
el-overfølsommes rettigheter. 
Olle ga også et intervju til Stråle-
vett, som vil bli presentert i neste 
utgave. 

En kulinarisk opplevelse  
og konsert
Etter å ha fått inspirasjon og og 
et skikkelig kunnskaps-påfyll 
smakte det veldig godt med et 
«herremåltid». Tapas eller laks, 
med masse godt tilbehør, stod på 
menyen til en deilig middag. Til 
maten ble det servert god drikke, 
og praten gikk livlig rundt mid-
dagsbordet.  

Etter maten kunne alle forsyne 
seg med et godt utvalg av 
hjemmelagde kaker og kaffe. 
Samtalene fortsatte så ute på 
verandaen eller i uteområdet ved 
Ut i solen stua. Stemningen var 
veldig god!

Kveldens høydepunkt var en 
akustisk konsert med Trio fra 
Skillebekkvartetten, her var det 
klapp og jubel. 
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Banebrytende EMF-dom  
i Storbritannia  
En britisk domstol har nylig pålagt en skole å tilrettelegge miljøet for  
sin el-overfølsomme elev. Dette er en viktig dom som kan sette presedens.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: SHUTTERSTOCK

En fem år lang kamp for datteren endte i seier i en 
form av juridisk aksept for at el-overfølsomhet er reelt, 
og at skolen må skape et strålingsmiljø som gjør det 
mulig for sin 13 år gamle el-overfølsomme elev å gå 
der. 

Dommen understreker at dokumentasjonen som 
ble lagt fram om sammenhengen mellom hennes 
symptomer og stråling var troverdig. Saken ble av-
gjort i høyeste rettsinstans. Dermed vil den være en 
referansedom for andre tilsvarende rettssaker, hvor 
el-overfølsomme kjemper for et tilpasset skolemiljø. 

Troverdig
Ifølge dommen godtar ikke Public Health England 
el-overfølsomhet som fenomen, men dommerne fant 
likevel at saksøkerne hadde lagt fram troverdig belegg 
for at jentas el-overfølsomhet skyldtes stråling. 

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) 
og helsemyndighetene i Norge omtaler konsekvent 
el-overfølsomhet som «plager tilskrevet stråling». Slik 
er ikke denne dommen. Den er tydelig på at dokumen-
tasjonen for en sammenheng er troverdig, og at jenta 
sine symptomer er forårsaket av elektromagnetiske 
felt (EMF).

Skolen må finne løsningen
I dommen står det at «løsningen i form av tilpasning 
må gjøres i skolen, og er ikke overførbar til andre lokal-
iteter, men det kan være nødvendig å gjøre tilsvarende 
tiltak mot stråling andre steder». Dermed ser hele 
utdanningsløpet hennes ut til å være sikret tilpasning.

Med denne dommen har den el-overfølsomme jenta 
fått rett til en hel og likeverdig plass i utdannings-

systemet. Dommen blir et eksempel for tilsvarende 
søksmål i Storbritannia og vil nok også gjøre inntrykk og 
sette sine spor i rettssaker i andre land, inklusiv Norge. 

Når høyeste rettsinstans i et naboland med større 
forskningskompetanse innen stråling og helse 
enn Norge har tillit til at gjentatt hodepine og søvn-
problemer skyldes WiFi og mobil, sniker ett forklarings-
problem seg inn også i norsk stråleforvaltning.

Pressemeldingen fra foreldrene framhever at dette 
er den først dommen hvor en offentlig institusjon er 
rettslig pålagt å skape et lavstrålende skolemiljø til-
passet et barn med el-overfølsomhet

Hvis du noen gang har tvilt på at rettens vei er nyttig 
i kampen for overfølsomme rettigheter og livskvalitet, 
er dette en tid for å legge tvilen bak seg og støtte opp 
om det store og viktige arbeidet som gjøres også 
i Norge.

Lenke til pressemelding:
https://phiremedical.org/education-health-care-plan-
ehcp-awarded-aug-2022-for-uk-child-on-the-basis-of-
electromagnetic-hypersensitivity-ehs/

Les dommen her:
https://assets.publishing.service.gov.uk/me-
dia/62f3997ed3bf7f5c11330ea3/ua-2022-000328-
hs__002_.pdf

«Dommen er tydelig på at doku men
tasjonen for en sammenheng er troverdig, 
og at jenta sine symptomer er forårsaket 
av elektromagnetiske felt (EMF).»

S t rå l eve t t  02 2 2   |  E M F  i  r e t t e n
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Dette sier  
foreldrene
“Å gå gjennom denne prosessen har åpnet 
øynene våre for noen sjokkerende sannheter 
om måtene familier kan behandles på i det 
nåværende systemet. Vi innså at det ikke ville 
være lett å navigere i et slikt nytt og politisk 
ladet territorium, men dette var verre enn vi 
hadde forventet»

Datteren vår ble utsatt for elendighet som 
ingen barn skulle måtte gjennomgå. Nå har 
endelig rettferdigheten seiret, og vi håper at 
datteren vår kan komme videre med utdann-
elsen sin i et et sunt miljø. Vi er stolte over 
hvor optimistisk hun har vært. 

Vi er klar over at andre barn med EMF i 
Storbritannia for øyeblikket ikke har tilgang til 
skolen, og noen av dem er svært isolert – selv 
hjemmeundervisnings-grupper kan være util-
gjengelige for dem på grunn av bruk av WiFi 
og mobiltelefoner. 

Juridisk anerkjennelse av at noen barn kan 
bli negativt påvirket av denne strålingen 
på en alvorlig og ødeleggende måte, er det 
første skrittet for å gjøre skolene sunnere 
for alle elever i vår digitale tidsalder og gi like 
muligheter for de som er akutt rammet».

Har du noe på 
hjertet?
Vi vil gjerne høre fra deg! 

E-post: redaksjon@felo.no
Brev: Fagerlivn. 13, 0587 Oslo

Jentas gladmelding 
over dommen og de 
nye mulighetene 

«Jeg er en 13 år gammel el-overfølsom jente 
som har hodepine, søvnproblemer og andre 
symptomer noen ganger når jeg blir utsatt for 
WiFi eller andre typer EMF (elektromagnetiske 
felt). Disse symptomene kan bli svært alvorlige. 

El-overfølsomhet (EMF) har påvirket livet mitt 
dramatisk, men kanskje ikke på den måten 
du kanskje tror. Det er selvfølgelig steder jeg 
ikke kan gå, eller ting jeg ikke har, men jeg 
lever et veldig normalt liv på de fleste måter. 
Jeg kan sende meldinger til vennene mine via 
e-post eller Skype på et kablet system så lenge 
jeg ikke bruker for lang tid, og jeg kan gå på 
skolen nå som jeg har en skole uten WiFi og 
mobiltelefoner. 

Noen mennesker har mer alvorlig EOF og kan 
ikke gjøre disse tingene som de fleste tar for 
gitt. Jeg forstår hvor mye de lider, men tror at 
selv disse menneskene kan komme seg i et 
miljø med lave EMF. 

Jeg kan føle ting og sanse ting de fleste ikke 
kan. Dette har beskyttet helsen min, og jeg liker 
å tenke på det som en superkraft. Selvsagt, 
noen ganger, når jeg ikke får sove, eller ikke 
kan gå på skolen, føles det ikke slik. Men i 
mine sterkere perioder innser jeg at det er litt 
fantastisk. 

Tidligere kunne jeg ikke gå på skolen, siden de 
valgte å sette inn WiFi, men folk kjempet for 
meg, trøstet meg og ønsket meg velkommen. 
Disse menneskene var familien min, vennene 
mine, lærerne og noen ganger nære frem-
mede. De kjempet ikke bare for meg, men for 
alle og enhver med el-overfølsomhet. Takk til 
alle. 

Ikke gi opp hvis du er el-overfølsom, for alt 
vil bli bedre. Folk blir mer bevisste på denne 
tilstanden. Selv om det akkurat nå ser ut til 
at ingenting noen gang vil endre seg, har det 
allerede det.
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Det usynlige barnet
– Det hviler et tungt ansvar på myndighetene

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Du er kanskje en av dem som har blitt rørt av Tove 
Janssons fortelling om den gangen det høyst levende, 
men helt usynlige barnet kom til Mummi-familien 
for et ferieopphold. Og hvordan Mummi-mammas 
varme og omtenksomme nærvær dag for dag lokket 
fram bit for bit av den lille skikkelsen til hun til slutt 
ble en hel og glad liten jente.

Det finnes el-overfølsomme barn i Norge og andre 
land, og mange familier kjemper for at deres el- 
overfølsomme barn også skal bli sett. Her i landet har 

foreldres kamp for å sikre el-overfølsomme barn et 
strålingsmiljø de kan leve med på skolen blitt møtt 
med en avvisende holdning. Og ikke bare det, det har 
også forekommet at barnas foreldre har blitt meldt til 
barnevernet. 

Her hviler det et tungt ansvar på offentlige myndig-
heter som de en gang bør be om unnskyldning for. 
Desto gledeligere er det når el-overfølsomme barn 
får gjennomslag for sitt krav om et skolemiljø som 
er tilpasset deres funksjonshemming. 

AMS-ankesaken nådde ut til få
Borgarting lagmannsrett bestemte at det ikke skulle være mulig 
for andre enn partene i saken å følge rettssaken over video. 

Den viktige ankesaken sto på dagsorden den 5. - 9. 
september. Saken er viktig for mange, men ble fulgt 
av få på grunn av video-restriksjonen. Rettssalen har 
kun plass til om lag 20 tilhørere. Lagmannsretten 
begrunnet video-avslaget med tidligere trusler med 
Lars Klæboe, seniorrådgiver i DSA (Statens stråle-
vern). Les mer om dette i lederen på side 2. 

Aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» har jobbet 
i flere år for å få rettens konklusjon på kunnskaps-
grunnlaget for helseinnvendingene mot AMS-
målerne. 

10 Elvia nett AS kunder fastholder at nettselskapet 
ikke har rett til å stenge av strømmen fordi de mot-
setter seg Installasjon av AMS-måler av helsemessige 
årsaker. Nettseselskapet påberoper seg på sin side 
disposisjonsrett over sine strømmålere, og krav på 
å skifte ut gammelt måleutstyr med nytt.

Dommen vil bli omtalt i neste utgave av Strålevett, 
og på felo.no. Illustrasjonsfoto: Store norske leksikon 
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– Min kropp har reagert 
på mobilstråling i 25 år 
Gro Harlem Brundtland har i mer enn 20 år fortalt offentligheten 
om hvordan hun reagerer på mobilstråling. Dette til tross for sterk 
kritikk fra flere hold. 

TEKST: ERIK AVNSKOG FOTO: MONKBERRY

Brundtland var generaldirektør i Verdens helse-
organisasjon da hun fortalte om hvordan hun var 
plaget av stråling, i en artikkel som ble publisert i 
Dagbladet i 2002. Hun beskrev det slik:

– Det er ikke lyden, men bølgene jeg reagerer på. 
Overfølsomheten har gått så langt at jeg reagerer 
på mobiltelefoner som er nærmere meg enn ca. 
fire meter. 
 
Hun forklarte at plagene hadde begynt som en lokal 
varmeutvikling rundt øret, men hadde økt etter 
hvert. Hver gang hun pratet i en mobil fikk hun et 
sterkt ubehag og hodesmerter. Hun trodde hun 
kunne unngå plagene om hun snakket i kun kort tid, 
men det hjalp ikke. 

Ansett som oppsiktsvekkende 
Uttalelsene fra Brundtland, som er utdannet lege, 
vakte oppsikt over hele verden. I de påfølgende 
årene ble hun til tider kraftig kritisert for å ha 
skapt strålefrykt i befolkningen. Blant kritikerne 
var forsker Gunhild Oftedal ved NTNU og tidligere 
ICNIRP leder Michael Repacholi. Begge hevdet at 
forskningen ikke støttet påstandene hennes.

I 2012 fikk hun imidlertid støtte fra flere sentrale 
politikere. Laila Dyvøy (KrF), Hallgeir Langeland (SV) 
og Høyres Bent Høie (som den gang var leder for 
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget) uttalte 
i Stavanger Aftenblad at de tror på Brundtland, 
og at el-overfølsomhet er en reell tilstand. 

Jeg mener det ikke er tvil om at det finnes folk som 
er el-overfølsomme, på samme måte som enkelte er 
allergiske mot peanøtter og appelsiner. Men ut ifra 
dette, kan vi ikke konkludere at stråling, peanøtter 
og appelsiner er farlig for alle, sa Høie til Stavanger 
Aftenblad.

Kort tid etterpå hadde Høie likevel ingen innvend-
inger mot regjeringens konklusjon om at man ikke 
skal legge til rette for de som er el-overfølsomme, 

ved å redusere strålingen. Konklusjonen ble basert 
på Folkehelseinstituttet sin rapport i 2012: Svake 
høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering 
av helserisiko og forvaltningspraksis.

Fortsatte med å sette fokus på 
stråling og overfølsomhet
Brundtland har i alle år stått rakrygget gjennom kri-
tikken, og har gjentatte ganger utdypet hvordan hun 
både opplever og forklarer overfølsomheten.

2015: I et intervju med Aftenpostens politiske reda-
ktør Trine Eilertsen og journalist Harald Stanghelle 
oppfordret Brundtland alle til å være forsiktige.

«Det er negative sider ved de bølgene 
som treffer oss mennesker. Skjerm 
dere. Ikke gå med mobilen i lommen». 

Brundtland bruker selv mobilen minst mulig, for 
da får hun øyeblikkelig hodepine. Hun mener 
at det ikke er noe tvil om forskningsresultatene. 
På spørsmål fra Stanghelle om samfunnet under-
vurderer strålefaren, svarte hun: 
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Gro Harlem 
Brundtland 
• Tidligere lege og politiker (AP)

• Miljøvernminister 1974–1979

• Brundtland ble Norges første kvinnelige 
og statsminister i 1981, og ble var også 
statsminister fra 1986 til 1989 og igjen fra 
1990 til 1996. Som statsminister ble hun 
kjent som «Landsmoderen»

• I 1998 ble hun utnevnt til generaldirektør 
for Verdens helseorganisasjon

• Brundtland sitter i dag i styret i UN  
Foundation og er medlem av organisa-
sjonen The Elders

• Hun er også medlem av Den Internasjo-
nale Kommisjonen for ikke- spredning og 
kjerne fysisk nedrustning

– Vi håper jo at dette ikke blir for alvorlig. Men at 
det er negative virkninger/bivirkninger forbundet 
med dette er det ikke noe tvil om. 

Intervjuet er tilgjengelig både som en liten avis-
artikkel på Aftenpostens nettsider og som video-
opptak av hele intervjuet på YouTube. 

Trenger kablet nettverk
2020: I et TV-intervju hos Skavlan, som ble vist på 
TV2 og svenske SVT, fortalte Brundtland inngående 
om problemene med å bruke både mobiltelefon 
og WiFi på PCen: 

– Jeg får sterk hodepine når jeg holder mobil-
telefonen opp mot øret, sa hun.

Da Skavlan antydet at hun var skeptisk til mobil-
telefoner i utgangspunktet, protesterte hun og 
forklarte at det var hodepinen som gjorde henne 
skeptisk, ikke mobilen: – Så enkelt er det!, sier hun.

I tillegg beskrev hun hvordan hun er helt avhengig 
av kablet nettverk, fordi hun øyeblikkelig får hode-
pine hvis hun prøver å bruke WiFi. 
 
Hos Skavlan kom hun også inn på problemene dette 
medførte da hun jobbet i Verdens Helseorganisa-
sjon i 1998-2003. Hun forklarte at de måtte sette et 
oppslag på møterommet hennes, om at alle måtte 
slå telefonen helt av. Glemte noen dette, fikk hun 
hodepine i løpet av få minutter. I så fall måtte hun 
stoppe møtet og be alle sjekke mobilen sin før de 
kunne fortsette. Det slo aldri feil at noen hadde 
glemt å skru av telefonen, sa hun.

Det er mulig å se TV-innslaget på nettsidene til SVT 
og på Facebook, eller med abonnement hos TV2. 

Overfølsomhet rammer ikke alle
2021: I et radiointervju i NRK Drivkraft i desember 
i fjor var hun helt klar på at hun får dundrende 
hodepine øyeblikkelig når hun holder telefonen opp 
mot hodet: – Strålene går inn i hodet og kroppen 
reagerer. 

Hun viste til forskning, og at folk er forskjellige: 

– Det er ikke det at telefonen blir varm. Det er 
selve strålingen, sa hun og utdypet det slik: 

– Selv om jeg har denne sensitiviteten og allergien, 
så er det ikke slik at dette er det mest vanlige. 
De fleste mennesker tåler jo dette, men av en 
eller annen grunn er jeg i den situasjonen at jeg 
må ta hensyn til dette.

Intervjuet er tilgjengelig på NRK sine nettsider. 

Kilder:
• https://www.dagbladet.no/nyheter/far-hodes-

merter-av-mobilstraling/65792704
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gro-harlem-

brundtland-lat-bli-mobiltelefon-under-who-tiden
• https://play.tv2.no/programmer/underhold-

ning/skavlan/sesong-5/skavlan-sumo-5-epi-
sode-8-1604507.html?showPlayer=true

• https://www.facebook.com/
watch/?v=837076327054009&ref=sharing

• https://www.aftenposten.no/norge/i/VL6W/
brundtland-min-kropp-har-reagert-paa-mobil-
straaling-i-25-aar

• https://www.youtube.com/watch?v=ISsQSwi-
WI2E

• https://radio.nrk.no/serie/drivkraft/ses-
ong/202112/MKAK05019321?fbclid=IwAR2G-
Ph3gN6AiZKsnGhifMdzLW7tpejbcPkX-
PzDHMOa4wMbbWIQerfP6_26s

• https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/w4v7A/hoe-
ie-urimelig-kritikk-av-gro

• https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoy-
frekvente-elektromagnetisk/

S t rå l eve t t  02 2 2   |  B r u n d t l a n d  va r  e l - ove r f ø l s o m
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EMF Consult - Soverommet, den viktigste 
plassen for restitusjon og god helse! 
Elektromagnetisk stråling er en miljøstressor som kan forstyrre hvile og god restitusjon, 
som er viktig for god helse. Har du mye stråling i boligen anbefaler vi derfor å starte med å gjøre 
soverommet til en strålefri sone. Ønsker du å redusere stråling på soveplass kan vi tilby følgende: 

Sovetelt – baldakiner 
Det enkleste og raskeste tiltaket for å skjerme soveplass er gjerne en baldakin. Denne monteres enkelt i 
løpet av få minutter, og kan enkelt tas med når man flytter eller drar på ferie. 

   

Maling og gardiner 
Ønskes en mer permanent løsning kan man male soverommet med skjermende karbonmaling og bruke 
skjermende vindusfolie og/eller gardiner foran vindu. 

 
 

 

 

 

 

Søvn på reise 
På reise anbefaler vi skjermende sovepose, - sengesett, - teppe eller skjermende klær. 

 

  
  

 
 
 
 
 
Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  
FELO-medlemmer får 5% rabatt på kjøp direkte i nettbutikken, ta kontakt for «rabattkupong». 

 
  E-post: info@emf-consult.no  
  Telefon: 32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

A n n o n s e
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«Eg e så glad at denne  
foreningen finnes, altså!» 
– Ingrid Mjøs, medlem

At FELO finnes kan lett tas for gitt, men for de av oss som ble el-overfølsomme 
før foreningen manifesterte seg, utgjør FELO et hav av forskjell. 

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Tenk deg et scenarario slik det 
kunne være for en del år tilbake: 
hodet verker og huden brenner. 
Du kjenner at det er datamaskin-
en som setter deg i fyr og flamme, 
men aner ikke hva det kalles å 
reagere på denne måten – og 
kjenner absolutt ingen andre som 
har det slik.  

En svigerinne tipser om at en ven-
ninnes mann reagerer på stråling 
og kanskje «vet noe». En adresse 
og en liten bunke med avisutklipp 
til låns er alt som er tilgjengelig. 

Etter hvert ble kontakter op-
prettet og noen begynte å spre 
informasjon, arrangere møter, 
forholde seg til helsemyndigheter 
og organisere støtte til nye 
medlemmer. FELO ble til. I dag 
slipper el-overfølsomme å stole på 
jungeltelegrafen, FELO har blitt en 
stor organisasjon og ingen trenger 
å gå tilbake til start igjen.
  
Så hva har vi igjen for 
medlemskapet?
• Økt gjennomslagskraft: Det 

aller viktigste ved medlemska-
pet er at vi er del av en inter-
esseorganisasjon som arbeider 
for rettighetene til el-overføl-

somme. Vi har større mulighet 
for å få gjennomslag når vi er 
mange. Helsemyndighetene 
har til tider samarbeidet med 
oss, men de har også ignorert 
og motarbeidet oss. Vi repre-
senterer en styrke som de ikke 
slipper unna. Våre spor sitter i 
arkivene deres.

• Informasjon kommer til alle 
medlemmer: FELO sender ut 
relevant informasjon i form av 
velkomstpakker til nye medle-
mmer, medlemsbladet Stråle-
vett, web- og facebook-sider, 
webinarer og medlemsmøter. 

• FELO er et forum hvor vi kan 
gi gjensidig individuell hjelp: 
Alle medlemmer kan få hjelp 
og råd via epost-tjeneste, og 
kontakttelefon. FELO låner ut 
baldakiner og måleinstrument-
er slik at medlemmene kan 
prøve ut om skjermingstiltak 
kan være til hjelp. 

Flere medlemmer  
gir bedre tilbud!
For å opprettholde og forbedre 
medlemsfordelene må FELO ha 
god økonomi. Ellers kan vi ikke 
betale for trykking, porto, baldakin-
er, måleapparater, telefon- tjeneste, 
web-arbeid osv. 

Din kontingent (kr. 300,- per år) 
utgjør ca. 1/3 av FELOs inntekter. 
Resten (2/3) kommer fra myndig-
hetene (Bufdir), og beregnes på 
grunnlag av antall medlemmer. 
Derfor kan vi tilby tjenester og 
aktiviteter til en verdi som langt 
overstiger det hvert enkelt medlem 
har betalt. Bare porto for Strålevett 
og årsmøtepapirer koster mer enn 
hundre kroner i året pr medlem.

Alle kan bidra
Det er mange grunner til at det er 
meningsfylt å bidra til fellesskapet 
– og spesielt hyggelig å gjøre dette 
sammen med andre. Via FELO 
kan du komme i kontakt med 
andre som lever med de samme 
utfordringene som deg. Sammen 
kan vi arbeide for å bedre både 
egen og andres situasjon, både 
når det gjelder tilrettelegging og 
rettigheter. 

Selv om vi kjøper noen tjenester, 
er mesteparten av FELOs aktivitet 
basert på frivillig innsats. Vi får 
ikke utrettet mer enn det styret og 
medlemmene organiserer og gjør 
til sammen. Som vi skrev sist: 

Vi har bruk for innsatsen til enda 
flere!
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GATELYS SOM KOMMUNISERER VIA ET TRÅDLØST MASKENETT: Stadig flere kommuner tar i bruk denne løsningen. 
(FOTO: Privat)

– Nye gatelys ødelegger  
bomiljøet og gir helseplager 
Nesodden bruker veilys som kommuniserer via et trådløst maskenettverk, 
og dermed sender skarpe pulsmønstre med noen sekunders mellomrom. 
Flere kommuner kommer etter. 

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

El-overfølsomme Ingrid Wreden Kåss har funnet 
seg godt til rette på et skjermet sted på Nesodden, 
sammen med flere andre i samme situasjon. Men 
det var før Nesodden kommune bestemte seg for å 
installere nye veilys; LED-armaturer med et sentralt 
styringssystem.

Dermed var det slutt på den skjermede tilværelsen. 
Ingrid skriver: 

«Vi som er el-overfølsomme ser at vi reagerer ster-
kere på dette systemet enn på mye annet. Vi har 
måttet skjerme, og vi går ikke lenger tur i gatene for 
vi tåler rett og slett ikke gatelysene»

– Ingen gehør hos kommunen
Ingrid forteller at flere el-overfølsomme personer har 
klaget både til Nesodden kommune og til Kontor for 

miljørettet helsevern i Frogn kommune, og at de har 
foreslått løsninger. 

– Nesodden kommune vil ikke gi unntak for smarte 
gatelys rundt boligene til de av oss som ikke tåler 
pulsingen, og ikke får vi særlig mye informasjon om 
tekniske data når vi spør. Kontor for miljørettet helse-
vern har ikke ferdigbehandlet saken.

Flere prosjekter pågår
Det er selskapet Datek (datek.no) som står bak syste-
met. Ifølge Einar Flydal har de ikke svart på spørsmål 
om nettverket kunne fjernstyres til å sende ut sig-
naler et begrenset antall ganger i døgnet, istedenfor 
med få sekunders mellomrom. 

Pulsene fra maskenettverket er målbare hvert 4-5 
sekund døgnet igjennom. Slike gatelys-prosjekter har 
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FÅR HELSEPLAGER : El-overfølsomme Ingrid Wreden Kåss 
tåler ikke de nye gatelysene som er blitt montert i nær-
området til boligen hennes. FOTO: Roar Skaug Larssen

Mange kommuner  
vil innføre nye 
gatelys
Her er de stedene som allerede har fått avtal-
er eller begynt prosjekter. Det kan godt være 
flere, så sjekk selv med kommunen din. 

Nesodden: https://www.datek.no/aktuelt/
nesodden  
 
Bærum: https://www.datek.no/prosjekter/
baerum-kommune  

Asker: https://www.datek.no/aktuelt/asker

Sandefjord: https://www.datek.no/prosjek-
ter/sandefjord 

Molde: https://www.datek.no/aktuelt/molde 

E6 Kolomoen – Kåterud: https://www.datek.
no/aktuelt/smart-belysning-langs-e6 

Haugesund/Haugalandet (ioT-teknologi):  
https://www.datek.no/aktuelt/vi-sats-
er-paa-haugalandet 

Se også: https://www.datek.no/prosjekter/ 
og https://www.datek.no/aktuelt 

Tekno logien bak  
de nye gatelysene
Lysstyringen ser ut til å være basert på ganske 
hyppig datakommunikasjon for at nettverket 
først skal bygge seg opp, dernest holdes i gang 
ved at alle enhetene er i stadig kontakt med 
hverandre - på kryss og tvers. Så skal alarmene 
gå når noen enheter ikke gir lyd fra seg eller 
rapporterer om feil. 

Når lysarmaturene sitter fast på toppen av 
lyktestolpene, trenger de bare gi beskjed når 
noe er galt, eller det er behov for kontakt. Så her 
foregår det ganske sikkert mye unødig stråling. 
Frekvensene som brukes, er på linje med en 
WiFi-ruter (2,4 GHz).  
Kilde: Einar Flydal, bloggpost 23.09.2022

Om Datek 
Datek er et selskap som har spesialisert seg på 
«smart» teknologi – trådløse løsninger som skal 
effektivisere styringsfunksjoner, for eksempel for 
brytere, dørlåser, ovner og gatelykter. Datek har 
jobbet innen programmering og IKT-løsninger i 
svært mange år og har nå startet å rulle ut eller 
fått avtaler om “smarte” veilys-prosjekter flere 
andre steder i tillegg til Nesodden. 
Kilde: datek.no

alt pågått en tid andre steder i landet, og flere nye 
er på trappene. 

Dette kan du gjøre
Dette systemet kan plutselig dukke opp nesten hvor 
som helst i landet, der Datek – eller andre tilsvarende 
aktører – klarer å selge det inn til kommunene. 

Hva kan du gjøre med det? En hel masse. Men det 
er best være tidlig ute, for da er det mye lettere å få 
gjennomslag. Du kan gå fram på samme måte som 
om det gjaldt mobilmaster. Se Einar Flydals bloggpost 
23.09.2022, og Strålevett 0122 om retten til å få miljø-
informasjon fra en produsent.

Kilder: Ingrid Wreden Kåss, Einar Flydal Bloggpost 
23.09.2022 
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Denne artikkelen er oversatt og publisert med tillatelse fra Microwave 
News, som trykket sin versjon 10. januar 2022. Den opprinnelig artikkelen er skrevet av 
redaktør og utgiver Louis Slesin. Den er oversatt til norsk og bearbeidet av Lily Kalvø.

Link til orginalartikkelen:
https://www.microwavenews.com/news-center/abandoning-inconvenient-science

Derfor ble blod-hjernebarriere 
forskningen nedskalert
Dette er historien om hvordan «ubeleilig» stråleforskning ble parkert.   

Professor emeritus Leif Salford 
brukte mye tid i løpet av karri-
eren sin på å behandle pasienter 
med hjernesvulster. Gjennom 
årenes løp ble han frustrert over 
at han altfor ofte ikke kunne redde 
pasien tene sine med skalpellen. 

Salford var ansatt ved Universitet i 
Lund i Sverige. I 1987 leste han en 
artikkel i «Neuroscience Letters», 
skrevet av en gruppe forskere ved 
University of Western Ontario. De 
hadde funnet ut at rotter som ble 
gitt det som tilsvarer strålingen 
fra en rutinemessig MR-skanning, 
hadde vist endringer i blod-hjerne-
barrieren sin (BHB). Dette er en 
membran som hindrer potensielt 
giftige stoffer i blodet fra å komme 
inn i hjernen. Men BHB er ingen 
perfekt barriere – den kan lekke. 

Kanadierne rapporterte at 
noe ved de elektromagnetiske 
eksponeringene under MR- 
skanningen hadde økt perme-
abiliteten (gjennomtrengeligheten) 
til rottenes BHB, og gjort den mer 
gjennomtrengelig. 

Ville bekjempe 
svulster uten kirurgi
Dersom mikrobølger (RF) relat-
ert til MR-skanning var årsaken 
til de fysiologiske endringene i 
rottenes hjerne, tenkte Salford 
at han muligens kunne åpne 
blod-hjernebarrieren ved å 
anvende målrettet stråling - og 
tilføre medikamenter (type celle-
gifter) for å drepe hjernesvulster 
uten kirurgi.

Slik begynte Salfords nye karriere. 
I samarbeid med Bertil Persson, 
en Lund professor i strålingsfysik, 
arbeidet Salford med mikro-
bølger og blodhjerne- barrieren 
i de påfølgende 20 årene. Sal-
ford og Perssons eksperimenter 
med rotter bekreftet for dem at 
mikrobølgestråling – noen ganger 
ved svært lave nivåer – kan endre 
BHB-gjennomtrengeligheten. 
Med hjelp fra kollega Arne Brun, 
som den gang var professor i nev-
rokirurgi, ble det også påvist at 
kjemi kalier som kom inn i hjernen 
kan drepe nevroner.  
 
Lund-forskerne ble kalt «The 
Three BBB Musketeers». 

Fremveksten  
av mobiltelefonen 
Da bruken av mobiltelefoner 
skjøt fart på 1990- tallet, ble det 
som opprinnelig startet som en 
potensiell, ny kreftbehandling til 
en stor helsekontrovers.

Milliarder av mennesker holdt 
nå en mikrobølges ender rett ved 
siden av hjernen sin – og noen 
holdt den der i lang tid. Hva om 
mikrobølgene fra mobilen skadet 
hjernecellene, og at dette igjen 
kunne føre til Alzheimers eller 
andre nevrologiske sykdommer? 

Salford og Persson reiste mye 
rundt og presenterte funnene 
sine på vitenskapelige work-
shops og konferanser. De pub-
liserte artikler i fagfellevurderte 
tidsskrifter. Alle som forsket på 
mikrobølgehelse var kjent med 
arbeidet deres med BHB. 

Det var lett å legge merke til Sal-
ford på alle eventene han deltok 
på. Han var vennlig og gemyttlig 
til det ytterste – den perfekte 
middagsgjesten som snakket 
med en utmerket engelsk aksent. 

Forskning
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Mot slutten av det første tiåret på 
2000-tallet trakk Salford og Pers-
son seg – og uten dem dalte inter-
essen for mikrobølger og BHB. 

Vendepunktet hadde kommet 
noen år tidligere, på en work-
shop i 2003. Den ble holdt på 
slottet Reisenburg, omtrent 30 
kilometer øst for Ulm, Tyskland. 
Workshopen omtales lenger ned 
i teksten. «Etter Reisenburg ble 
BHB-teamet lagt dødt», skrev 
Persson i en e-post.

«Mer sannsynlig enn 
usannsynlig»
Professor Bertil Persson skrev 
boken «Mer sannsynlig enn 
usannsynlig», som han dedikerte 
til Salford. Her beskriver han ikke 
bare deres vitenskapelige arbeid, 
men også hvordan noen hadde 
forsøkt å diskreditere arbeidet de-
res. Perssons håp med boken var 
å blåse liv BHB-tematikken igjen.

Tittelen på boken er hentet fra 
et foredrag Salford holdt under 
en konferanse i Thessaloniki i 
Hellas i mai 2008. 

– Det er mer sannsynlig enn 
usannsynlig at ikke- termiske 
elektromagnetiske felt fra mo-
biltelefoner og basestasjoner 
har virkninger på den menne-
skelige hjernen, sa han. 

Dette var en variant av en advar-
sel Salford hadde kommet med 
flere år tidligere, og som også 
hadde blitt et meme for den  
latente frykten for mikrobølger. 

 – Den verdensomspennende 
bruken av mobiltelefoner er 
verdens største biologiske eks-
periment noensinne, sa Salford 
til Europaparlamentet i 29. juni 
2000. 

Historien fra slottet 
Reisenburg 
Mye av innholdet i boken handler 
om det som skjed de på work-
shopen i Reisenburg i 2003. Møtet 
ble ledet av FGF – en forkortelse 
for Forschungsgem einschaft 
Funk, som er en del av den tyske 
telekom industrien. FGF ble eta-
blert for å føre tilsyn med helse-
forskning. 

Nesten alle som var interessert 
i effekten av mikrobølger på 
BHB var der, rundt 50 deltak-
ere i alt. Blant dem var Monika 
Asmuss fra det tyske byrået for 
strålebeskyttelse (BfS), som er 
landets finansielle hovedsponsor 

for studier på helsevirkninger av 
mikrobølger. 

Konstantin Hossmann, direk-
tøren for Max Planck- instituttet 
for nevrologisk forskning i Köln, 
som gjorde mikrobølge-BHB- 
eksperimenter for Motorola og 
Dariusz Leszczynski fra STUK var 
også til stede. Det var også den 
finske strålevernmyndigheten, 
samt Bernard Veyret, leder for 
mikrobølgeforsknings gruppen 
ved Universitetet i Bordeaux. 

Det amerikanske luftforsvaret 
sendte et medlem fra sin Direct-
ed Energy Bioeffects Division fra 
Brooks luftforsvarsbasen i Texas. 
Det var et stor gruppe fra FGF til 
stede, i tillegg til representanter 
fra Nokia, T-Mobile og Vodafone. 
Louis Slesin fra Microwave News 
fikk også lov til å delta. 

Salford og Persson hadde i 
utgangs punktet vært ambivalente 
til å delta. 

– De inviterte oss hit for å «skyte» 
oss. Det er så mye politikk her, 
men vi følte at vi måtte komme, sa 
Persson til Slesin under middagen 
den første kvelden. 

Salford kom først dagen etter. 
Han hadde møtt dronningen av 
Sverige, og fra talerstolen kunne 
han berette at hun er interessert 
i emnet. I presenta sjonen sin 
beskrev Salford hvordan mikrobøl-
ger kan åpne BHB og gi innpass 
til molekyler til hjernen, der disse 
kan skade nevroner. 

Forskerne hadde publisert disse 
funnene i «Environ mental Health 
Perspectives» tidligere dette året. 
Artikkelen fikk stor oppmerksom-
het.

«Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at ikke termiske 
elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner og basestasjoner 
har virkninger på den menneskelige hjernen»  
– Professor Leif Salford under en  konferanse i Thessaloniki i Hellas

«DE TRE BHB MUSKETERENE» Fra venstre: Leif Salford, Bertil Persson  
og Arne Brun i 2003.
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Mikrobølge-hodepine
Pierre Aubineau, forskningsdirek-
tør ved University of Bordeaux 
National Centre for Scientific 
Research, bestemte seg for å reise 
til workshopen i Reisenburg i siste 
liten, og fikk plass i programmet. 
To år tidligere hadde han og 
kollegaen Fatma Töre påvist at 
GSM-stråling kunne få proteiner til 
å lekke fra små blodårer i hjern-
ens dura mater (dette vil si den 
ytterste hjernehinnen, også kalt 
senehinnen) og inn i de innerste 
hjernehinnene. 

Proteinene kan irritere hjerne-
hinnen, hevdet han, og dette kan 
være årsaken til at mobiltele-
fonbrukere klager over hode-
pine. «Proteinene forårsaker 
be tennelse og væskeopphopning, 
noe som kan forårsake hodepine». 

To måneder før workshopen 
hadde Aubineau sendt inn et 
manuskript til «The Lancet,» der 
han vurderte hvorvidt mikrobølg-
er kunne forårsake «patologiske 
hendelser» (skader) blant stor-
brukere av mobiltelefoner. Men 
ifølge Louis Slesin, som møtte 
Aubineau under en kaffepause, 
var han mest interessert i å prate 
om sin tidligere samarbeidspart-
ner –  Bernard Veyret. 

På kollisjonskurs:  
Pierre Aubineau  
og Bernard Veyret
Bakgrunnen for dette var at 
Veyret hadde rekruttert ham til 
mikro bølgeteamet. Aubineau 
hadde da søkt om statstilskudd. 

– Jeg var overbevist om at jeg ikke 
kom til å finne noe. 

Så ville jeg gå videre til andre 
prosjekter, sa han. Men dette 
skjedde ikke. Aubineau oppdag-
et patologiske endringer, og 
utarbeidet da et manuskript for 
publisering sammen med Veyret. 
Men etter flere måneder med 
redigering snudde Veyret, og ba 
om at navnet hans ble fjernet fra 
artikkelen. Vegret hadde vært 
medforfatter i to av Aubineau og 
Töres konferanse abstrakter. Nå 
ville han ut av samarbeidet.

– Han kunne ikke akseptere 
konklusjonen vår, sa Aubineau, 
og la til: – Jeg var opprørt av opp-
førselen hans og kommer aldri til 
å jobbe med ham igjen. 

Veyret og ICNIRP
I 2003 var Veyret et ledende 
medlem av «mikrobølge etablis-
sementet». Tidlig i karrieren hadde 
Veyret ønsket å følge i fotsporene 
til en annen Bordeaux-forsker,  
Antoin e Prioré, som hevdet at han 
kunne bruke elektromagnetisk 
stråling for å kurere kreft.

Nå var Veyret fast medlem av 
den «termiske skolen». Red. 
anm.: Ifølge den termiske skolen 
oppstår skadevirkninger av denne 
typen stråling kun som følge 
av varmeskapende (termiske) 
strålenivåer som er høye nok til 
å gi skadelig oppvarming. 

Tre år tidligere hadde Veyret blitt 
valgt inn i Den internasjonale 
kommisjonen for beskyttelse 
mot ikke-ioniserende stråling 
(ICNIRP). Og slik man forventer av 
en ICNIRP-akolytt, nektet Veyret å 
erkjenne Salford og Perssons funn 
av ikke-termisk virkning. På dette 

tidspunktet i karrieren hadde han 
aldri publisert en artikkel om BHB. 

Veyret forsto at Aubineau sine funn 
- om enn indirekte - hadde bekreft-
et de svenske forskernes arbeid. 
I likhet med Salford hadde nemlig 
Aubineau også oppdaget en lek-
kasje i BHB – i andre blodårer. 
I Reisenburg avfeide Veyret all 
denne typen argumentasjon. 

Leszczynski, Begly og Salford
STUKs Leszczynski helte mer 
drivstoff på Salford-Persson 
«bålet». Han hadde identifisert 
molekylære baner som kunne 
forklare hvordan RF-stråling 
kunne gi økt BHB-gjennom-
trengelighet. 

Mye av det Leszczynski presen-
terte i Reisenburg hadde blitt 
publisert i tidsskriftet «Differ-
entiation» et år tidligere. For å 
understreke at det som han fant 
ikke hadde noe med oppvarm-
ing å gjøre, begynte tittelen på 
Leszczynskis artikkel slik: «Ik-
ke-termisk aktivering …»

Arrangørene av workshopen 
hadde invitert David Begley fra 
BHB-gruppen ved King’s College 
London til å fungere som en ufor-
mell ordstyrer. 

– Jeg forlater dette møtet mer 
overbevist enn noen gang om at 
det finnes en RF-effekt, sa han 
under den avsluttende økten.

Begley trakk frem Leszczynskis 
funn som spesielt overbevisende, 
ettersom de viste veldig, veldig 
klare biologiske effekter. Begley 
trakk likevel ingen forhastede 
konklusjoner. Han ville vite mer. 

– Vi har disse observasjonene. 
Men hvor viktige er de? Er de 
betydelige eller ubetydelige?, sa 
han.
Salford var helt enig: Mer arbeid 
måtte gjøres.

 «Den verdensomspennende bruken av 
mobil telefoner er verdens største bio
logiske eksperiment noensinne» – Sagt i profes

sor Leif Salford sin tale til Europaparlamentet i 29. juni 2000
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 –Vi må finne ut av dette. Jeg ville 
bli veldig, veldig glad hvis det 
viser seg at det vi ser ikke utgjør 
noen forskjell for den menneskel-
ige hjernen, sa han. Han insisterte 
at forskerne bør få kunnskap om 
potensielle farer ved stråling.

Salford var spesielt bekymret 
for barn som bruker mobiltele-
fon, og Leszczynski følte det på 
samme måte. 

– Det er fortsatt for tidlig å trekke 
eventuelle endelige konklusjoner, 
sa han, og ba om flere studier for 
å avklare saken.

Pengene strømmer  
til Bordeaux 
Etter Reisenburg forsket 
Leszczynski, Persson og Salford 
mindre på BHB. De hadde alle gått 
tom for penger. Aubineau trakk 
seg vekk og så seg aldri tilbake. 

– Jeg er lei av å jobbe på dette 
feltet, her er det mer politikk enn 
vitenskap, sa han til Louis Slesin 
før han dro. Artikkelen som han 
hadde sendt inn til «The Lancet» 
ble aldri publisert.

Det var dog én klar vinner: 
Etter workshopen fikk Veyrets 
Bordeaux -laboratorium mye 
midler til sin BHB-forskning. I løpet 
av noen få måneder ble Isabelle 
Lagroye, et seniormedlem i 
forskningsgruppen hans, tildelt et 
treårig stipend på €300 000 (~350 
000 dollar) fra det tyske byrået 
for strålebeskyttelse (BfS) for å 
gjenskape arbeidet til Salford- 
Persson. 

France Telecom og Bouygues 
Telecom betalte også laboratoriet 
slik at de kunne utføre lignende 
eksperimenter. Og i løpet av den 
samme perioden ga to ledende 
mobiltelefon-handelsgrupper 
– Mobile Manufacturers Forum 
(MMF) og GSM Association – 
Veyrets forskergruppe penger til 
andre mikrobølge-helsestudier.

Ville ikke anerkjenne 
ikke-termiske virkninger
Bordeaux-gruppen kom til den 
samme grunnleggende konklus-
jonen i hvert eneste prosjekt: De 
så ingen andre skadevirkninger 
enn de som var blitt forårsaket av 
overoppheting. 

Deres foretrukne tidsskrift, 
«Radiation Research», hadde 
en lang tradisjon med å publisere 
kun negative resultater på ikke- 
termiske virkninger  John Moulder, 
som var hovedansvarlig ved Radi-
ation Research, hadde dessuten 
en ekstrajobb som konsulent for 
telekom-industrien. 

«Funnene fra studiene våre 
bekreftet ikke de tidligere resulta-
tene til Salford et al» rapporterte 
Lagroye og Veyret i en artikkel fra 
2009 om arbeidet de hadde gjort 
for MMF og GSMA (organisasjoner 
for telekombransjen). 

Sluttrapporten deres for BfS, som 
var blitt sendt inn to år tidligere, 
kom frem til samme konklusjon: 
«Resultatene til Salford og kolleger 
kan ikke støttes.»

Lite nytt 
Merkelig nok gikk det 10 år før 
Bordeaux-gruppens resultater av 
BfS-prosjektet ble publisert. Disse 
dukket endelig opp i «Scientific 
Reports» i 2017. Det var veldig 
lite nytt i denne artikkelen, det 
aller meste hadde stått i Lagroy-
es BfS-rapport fra 2007.  Under 
“forfatternes takk” takket de 
Monika Asmuss, som var deres 
BfS- prosjektleder. På den tiden 
var Asmuss medlem av ICNIRP. 

Gjennom årene hadde Asmuss 
også hatt befatning med rundt 
et dusin BfS-forskningsstipender 
som gikk til Alexander Lerchl, en 
tysk professor som viet mye av 
karrieren sin til å latterliggjøre 
helse effektene av mikrobølger, 
og til å angripe alle som var ueni-
ge med han.

Det amerikanske  
luftforsvaret oppdaget  
ikke lekkasjer 
USAF-gruppen ved Brooks 
AFB gjennomførte også BHB- 
eksperimenter. Patrick Mason fikk 
satt i gang et samarbeidsprosjekt 
mellom flere forskningssentre. 
Men da dokumentet ble publisert 
i 2009 var de eneste forfatterne 
fra Brooks. Ingen ble overrasket 
over at disse forfatterne heller 
ikke så noen mikrobølgeindusert 
lekkasje. 

«Ved å bruke en veldig lik eksperi-
mentell tilnærming, har vi ikke 
vært i stand til å bekrefte result-
atene til Salford og hans kolleger», 
skrev de. 

USAF-artikkelen ble også publisert 
i «Radiation Research». Den fikk 
en godkjent en fagfellevurdering 
forbløffende raskt – på mindre 
enn seks uker. Til sammenlign-
ing tok det over syv måneder før 
begge Bordeaux BHB-papirene ble 
akseptert.
 
ICNIRP: «Ingen bevis  
for noen virkning» 
I mai 2020 publiserte ICNIRP revi-
derte retningslinjer for eksponer-
ing for mikrobølgestråling. Dette 
var den første oppdateringen 
på over 20 år, og den inkluderer 
en ni-siders vurdering av helse  lit-
teraturen. ICNIRP-eksponerings-
grenser tar kun høyde for term-
isk e risiko, siden kommisjonen 

ENGASJERT: Leif Salford talte for 
EU-parlamentet den 29. juni 2000.



28

aldri har anerkjent ikke-termiske 
virkninger. Bare fem linjer med 
tekst handler BHB:

«Det har også vært rapporter 
om radiofrekvente EMF (elektro-
magnetiske felt) som induserer 
lekkasje av albumin gjennom 
blod-hjernebarrieren hos rotter, 
men på grunn av metodologiske 
begrensninger ved studiene, 
og mislykkede forsøk på å få til 
uavhengig verifisering av resulta-
tene, er det fortsatt ingen bevis 
for en slik virkning” heter det i 
retningslinjene. 

Det er én referanse om arbei-
det til Salford-gruppen, men 
ingen til noen av de «mislykkede 
forsøkene». Veyret trakk seg fra 
ICNIRP i 2012 etter han fullførte 
sin 12-års periode, som maksi-
malt er tillatt. Lagroye, som ble 
utnevnt til vitenskapelig ekspert 
i ICNIRP i 2009, er fortsatt aktiv 
i kommi sjonen. BfS - det tyske 
strålevernet - er den desidert 
største sponsoren til ICNIRP.

– Dette har skjedd før.  
Allan Frey
Salford og Persson var ikke de 
første forskerne som viste til at 
mikrobølger kunne endre gjen-
nomtrengningen til BHB. Den 
første studien ble ledet av Allan 
Frey – den samme mannen som 
nylig har rapportert om «Hava-
na-syndromet». I denne sammen-
hengen refererer «Frey-effekten» 
til hans oppdagelse av at det 
er mulig å «høre» pulserende 
mikrobølger. 

Mikrobølgeindusert BHB-lekkas-
je er den andre Frey-effekten, 
som først ble rapportert i «An-
nals of the New York Academy 

of Sciences» i 1975. «Det ser ut 
til at elektromagnetisk energi i 
RF- spekteret påvirker hjernens 
gjennomtrengning og funksjon», 
skrev Frey i en e-post til Louis 
Slesin. 

Freys motivasjon var veldig lik Sal-
fords. – En del av min tankegang 
var å bruke EMF for å åpne BHB 
for å behandle hjernesvulster 
med medisiner som metotreksat 
(en cellegift), sa han. 

– Troverdigheten til Frey sin 
forskning ble undergravd
Arbeidet med Frey BHB-effek-
ten ble i stillhet undergravd av 
Det amerikanske luftforsvaret 
og Marinen. Nicholas Steneck 
beretter om denne dekkapperas-
jonen i boken sin fra 1984, «The 
Microwave Debate». På den tiden 
var Steneck professor i historie 
ved Universitetet i Michigan (han 
er nå emeritus).

Frey, som bestandig har opptrådt 
uavhengig, fortsatte og utvidet 
arbeidet sitt til å omfatte øyets-
blodglasslegeme-barriere, som 
er en mindre ekvivalent til BHB. 
På en konferanse i Washington 
DC i 1981 beskrev Frey hvordan 
pulsert mikrobølgestråling kunne 
forårsake en lekkasje også der. 
I likhet med Aubineau sine hode-
pine funn, er dette en ytterligere 
indikasjon på den generelle på-
standen om at mikrobølger kan få 
membranene til å lekke. 

Den amerikanske marinen forsøk-
te å hindre Frey i å publisere ar-
beidet sitt om øye-blodbarrieren, 
noe er også omtalt i Stenecks bok. 

Freys forskningsartikkel ble i 1984 
publisert i «Journal of Bioelectri-

city». Tidsskriftet hadde blitt 
etablert av Andrew Marino noen 
år tidligere (som et alternativ til 
«Bioelectromagnetics»), den gang 
utgitt i regi av marinen. 

Frey avsluttet sin artikkel om øye-
barrieren med å påpeke at det kan 
være lignende membraner som 
også er følsomme. «Vær be visst 
på at det er andre blodbarrierer 
i kroppen som er av betydning. 
Morkakebarrieren er en av disse, 
og dette bør man ha mer fokus 
på», skrev han. 

Steneck fordømte hvordan det 
vitenskapelige samfunnet tillot 
«sosialt, økonomisk og politisk 
press» for å undergrave trover-
digheten til Frey sin vitenskapelig 
forskning. Forskning som ifølge 
Leszczynski ble lagt ned altfor 
tidlig, noe Salford og Persson 
absolutt ville være enige i.

Kilder:
• Bertil Perssons bok: «Mer sann-

synlig enn usannsynlig» – En 
historie om blod-hjerne-barrie-
ren og mobilkommunikasjon». 
Boken er dedikert til professor 
Leif G, Salford på hans 80-års-
dag 2021-12-07: https://www.
morebooks.shop/store/gb/
book/%E2%80%9Cmore-prob-
able-than-unlikely%E2%80%9D/
isbn/978-620-4-20492-5

• Leif Salford sin presentasjonen 
ved det Europeiske Parlament 
den 29. juni 2000: https://micro-
wavenews.com/sites/default/
files/docs/Salford.ppt_.EU-
Parl.2000.pdf

• Les mer om teleindustrien 
og dens arbeidsmetoder her: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/
teleindustrien-arbejdsmetoder/ 

«Jeg forlater dette møtet mer overbevist enn noen 
gang om at det finnes en RFeffekt. Vi har disse  
observasjonene. Men hvor viktige er de?  
Er de betydelige eller ubetydelige?»  
– David Begley under workshopen i Riesenburg
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Forbruker tips

Trygghetsalarmer - hva nå?
De gamle trygghetsalarmene som er koblet opp mot fasttelefonen 
forsvinner når kobbernettet legges ned. Det finnes et strålevennlig alternativ. 

TEKST: MONA OLSEN  

FELO har derfor henvendt seg til fire kommuner for å 
høre hvilke trygghetsalarmer deres servicekontor har 
valgt som ny løsning. De vi snakket med har alle valgt 
et trådløst system som standard. De tilbyr ikke kablet 
løsning. Vi vil tro at dette gjelder de fleste kommu-
ner. Det er likevel håp for deg som er avhengig av en 
kablet løsning.

Et FELO medlem har på vegne av sin mor undersøkt 
alternativer på markedet og funnet modellen CareIP® 
Mobile fra Cerium (tidligere DORO), som kan kobles 
opp mot IP-telefon på kablet Internett. Vi takker for at 
hun har delt denne informasjonen med oss.

Trygghetsalarm som kan kables
Modellen CareIP® Mobile tilbyr en fullstendig digital, 
fremtidssikker løsning, og kan kommunisere enten 
via GSM, GPRS eller IP/Internett. Hvis man velger IP/
Internett, kan alarmen kables, slik at man unngår 
strålingen. Dette forutsetter at du har en fasttelefon 
som kan kables til IP telefoni.

Vær klar over at dersom internett er nede, f.eks. ved 
strømbrudd, går alarmen over til å sende via GSM. De 
første minuttene vil den da sende trådløse signaler 
for å sjekke kontakten med GSM, så blir den «død» 
igjen etter ganske kort tid. 

Kontakt kommunen din
Hvis du eller en pårørende som du besøker trenger 
en trygghetsalarm, vil første skritt være å ta kontakt 
med kommunens servicekontor. 

Informer om at du er el-overfølsom og ikke tåler 
signalene de trådløse alarmene sender ut. Fortell at 
strålingen gjør deg syk, og at du derfor søker om å få 
modellen CareIP® Mobile og hjelp til å kable denne.

FELOs inntrykk er at kommunene ikke har noen stan-
dard prosedyre for denne type «særskilte søknader». 
I vårt medlems tilfelle ble det hele ordnet via noen 
telefonsamtaler. For hennes mor ble det gjort unntak 
uten formell søknad, men det kan jo variere fra kom-
mune til kommune.

Bruk gjerne FELO sitt standardbrev
Dersom kommunens servicekontor krever dokumen-
tasjon på din el-overfølsomhet, kan du sende dem et 
standardbrev som FELO har skrevet. Brevet finner du 
på medlemssidene på www.felo.no. 

Brukernavn og passord finner du i åpen medlems-
liste som ble sendt ut sammen med årsmøte papirene 
i vår. 

Du kan også sende forespørsel om brevet til post@
felo.no og motta det på epost. Hvis du ikke er på 
mail, kan du ringe kontakttelefonen (33 48 13 00, 
fredager kl.10 – 14), så sender vi brevet i posten. 

CareIP® Mobile er mest sannsynlig noe dyrere i inn-
kjøp enn den kommunene har som standard. Du kan 
da tilby deg å betale mellomlegget. Medlemmet vårt 
mottok aldri noen faktura da hun tilbød seg å betale 
dette.

NB! Det er viktig at du informerer montøren om at du 
ikke tåler trådløse signaler, og at alarmen derfor må 
kobles til din kablede IP telefon.

Lykke til!

TRYGGHETSALARM SOM KAN KABLES 
Foto: Produktbilde fra Cerium
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 FELO har fått et nytt styremedlem

Mona Olsen har vært medlem i FELO siden 2015. Hun har lang bak-
grunn innen salg, markedsføring og ledelse i dags og uke presse.

Mona har alltid vært interessert i mennesker, sunnhet og helse. 
Hun startet med sin etterutdanning i 1994, og har tatt eksamen i 
Medisinsk Aromaterapi, Biopati og Coaching. I 2009 startet hun for 
seg selv i 2009 med kurs, foredrag og veiledning for både privat-
markedet og NAV brukere.

I FELO-styret skal Mona bidra etter behov og evne. Hun brenner for 
å innhente og dele informasjon til medlemmer om gode strålefrie 
løsninger, og for at el-overfølsomme skal bli hørt og tatt på alvor i 
samfunnet. I tillegg ønsker hun å jobbe for å finne egnete steder 
for felles utflukter i FELO regi.

Om medlemskap i FELO 
Vi opplever at en del medlemmer er innom 
foreningen en kort periode, for så å melde seg ut 
igjen. Det kan være mange årsaker til dette. Styret 
ønsker her å avklare noen spørsmål som kan duk-
ke opp når man vurderer sitt medlemskap. 

Fyller du kriteriene for å være medlem?
Noen medlemmer klarer å fungere normalt i sam-
funnet etter enkle tiltak for å redusere EMF. De er 
fortsatt berettiget til å være medlemmer.

Vi minner også om at pårørende kan være 
medlemmer. Pårørende er bl.a. barn, ektefelle, 
foreldre, søsken, tanter, onkler og besteforeldre. 
Hvis pårørende har samme bostedsadresse som 
deg, kan de få familiemedlemskap med redusert 
kontingent. Dere må da dele på Strålevett og 
annen skriftlig informasjon fra foreningen. 

De som har funnet ut at EMF likevel ikke var årsak 
til helseplagene, skal ikke lenger være vanlig 
medlem, men kan gjerne bidra til foreningen som 
støttemedlem!

Vil du annonsere i Strålevett? 

Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1 000.

Annonsepriser: Helside Kr. 6 000,- , halvside kr. 3 000,-
Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
Epost: post@felo.no

Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell 
og til å avvise annonser og annet materiell.

Strålevett
#1
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Fryser du - Trenger du en ny varmekilde i boligen? 
 

 

Gamle én-leder varmekabler og de fleste nye panelovner på markedet i dag skaper magnetfelt 
som langt overgår anbefalingene fra Europeiske miljømedisinere (EUROPAEM)! 

Du kan ikke se, høre eller lukte disse feltene, dermed tenker du kanskje ikke over at magnetfeltet fra 
varmekabelen, eller panelovnen, gjerne når mange meter opp fra gulvet og ut i rommet? 

LVI-ovnene fra Purmo, er en ny generasjon oljefylte panelovner med utrolig lave elektromagnetisk 
felt. Panelovnene brenner ikke støv og er derfor ideell for astmatikere og sensitive personer. - Vi kan 
med hånden på hjerte anbefale YALI COMFORT til alle som er opptatt av godt innemiljø, og å 
redusere elektromagnetiske felt, og strømregningen, i hjemmet, på hytta og kontoret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den grønne grafen, helt i bunn, viser at 
magnetfeltet er tilnærmet null 30-40 cm 
fra ovnen! 
 

Vi gir 10 % rabatt til alle FELO-medlemmer som bestiller YALI COMFORT via vår nettbutikk      

Benytt kupongkode FELOPANEL ved utsjekk av handlevogn (tilbudet gjelder ut November 2022). 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og andre EMF-reduserende produkter.  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

A n n o n s e 



Vil du snakke med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog
og Vibeke Dahl Skelton
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no

Vil du snakke med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 1014
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog
og Vibeke Dahl Skelton

Foto: Privat




