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De er overalt. Inne og ute.
De er usynlige og uhørlige.

De er luftens budlocerere.
Men  strålene  fra mo-

biler, basestasjoner
og trådløse nett-

verk gjør folk
uvel. Nå har

noen fått
nok.

Hanne Sørvaag Slik begynte ComrodSveineskogen på Jæren



INNHOLD

En dag fikk jeg e-post fra en ukjent mann fra Stavanger.
Tipset var ikke uinteressant, og jeg lempet det over I en mappe

L .
jeg kalte «stråling». Et par måneder senere var det om lag 100
mailer i mappa. Alle fra samme mann og alle vanasjoner over
samme tema: De mente å dokumentere at elektromagnetisk

stråling er helseskadelig. Tipseren viste seg å være med i en
nystartet lokal aktivistgruppe som kaller seg Folkets strålevern.

Statens strålevern har et annet syn. Det finner det Ikke bevist at
mobilstråling er farlig. De139 studiene aktivistene legger fram.

holder ikke. Og omtrent der står vi. Og ringer i vei.

1 2 Dag Gabrielsen er overfølsom overfor stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk.
Han har jakke og lue med Insydd skjermingsstoff. (Foto: Fredrik Refvem)

FREDAG 28. JANUAR 2011

UKEMAGASIN FRA STAVANGER AFTENBLAD

SJEFREDAKTØR:  Tom Hetland
MAGASINANSVARLIG:  Ludvig LoTentzen

4  AKKURAT NÅ  Hva er en god poplåt?
6  NAVN I NYHETENE  Hanne Sørvaag
8  AKTUELT  Ubehaget på UiS
12  HOVEDSAKEN  Strålefare
18  MAT  Naturens hurtigmat
20  HELGE-TUREN  Sveineskogen
22  OPPDRAGELSE  Vekking
24  DET STORE BILDET
26  AKTUELT  Slik begynte Comrod
30  TALENTET  Linn Harbo Dahle
31  ÆRLIG TALT  Kaffesøl
32  AKTUELT  Kari Schibevaag I bølgene
36  VITEN
37  TEKNOLOGI
38  UNYTT
39  SNACKS
40  BENTE
42  GUIZ
44  KRYSSORD
46  TEGNESERIER

REDAKSJON
Line Noer Borrevik
1.n.borrevik@aftenbladet.no
Lelf Tore Lindø
leittorelinclo@aftenblacletno
Tommas Torgersen Skretting
tommastskretting@aftenbladet.no
Asmund Adnøy
aasmund.aadnoy@aftenbladet.no

DESIGN:

Lina Førsund Larsen
lina.flarsen@akenbladet.no
Geir Vestre
geinvestre@aftenbladehno
Kristin Oliversen
kntirholiversen@aftenbladet.no

KOMMENTARER OG TIPS:

pluss@aftenbladet.no
ludviglorentzen@aftenbladet.no

ANNONSEKONTAKT:
storby@aftenpostegno
TIf 22 86 43 68
Lokalkontakt: Magnus Arnesen
magnus.arnesenaaftenbladetgo
TE. 92 68 09 47

TRYKK:

Aftenbladet Trykk AS
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ER DET NOEN
ALDERSGRENSE?

Jonas, 5 år

Send ditt
gullkorn til

Iars@rudebjer.no
?uteseL Sendf inn av Alise Tjelta Haaland
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HOVEDSAKEN

ntakelig går det ikke an
å finne seg en mer
motstrøms kampsak:

-.-!..if-AL1e>ucthEuT,
advarer mot base-
stasjoner, mobiltelefoner
og trådløse nettverk.

ELEKTROMAGNETISK
STRALING
Elektromagnetisk stråling er energi

som overføres gjennom det
tomme rom eller gjennom

et materielt medium
i form av elektromag-
netiske bølger
Når en elektrisk
ladning aksellereres
(forandrer sin
energitilstand), blir
det en forstyrrelse
det elektromagne-

tiske feltet som omgir
den, og det oppstår

elektromagnetiske
bølger som beveger seg bort

fra ladningen.

Kilde:Stere Norske Leksikon

pulhmeter bør mobttelefonen

kfÖ lphone holdes fra øret, anbefaler
produsenten Apple.
Produsenten av Blackberry-



telefonene anbefaler 2,5 cm

DAG GABRIELSEN har malt huset sitt med svart
såkalt «Nato-maling» til om lag 1000 kroner literen.
Han har lagt en spesialfilm over rutene i bilen, og
når han tar imot oss hjemme på Bjørnøy utenfor
Stavanger, har han på seg et hodeplagg og en
skjorte der kona har sydd inn et skjermingsstoff.

Ingenting i huset hans er læådløst, og leieboeren
har mobilforbud.

Alt sammen for å begrense angrepene fra elek-
tromagnetisk stråling. Dag Gabrielsen er el-over-
følsom.

Det var en gang i år 2000 at den 50 år gamle sivi-
lingeniøren merket at noe skurret: Øret hans
kjentes varmt når han brukte mobiltelefon. Han
begynte med ørepropp. Etter en periode kjentes og-
så dette ubehagelig. Da arbeidsgiveren Statoil ville
bli trådløs bedrift, insisterte Gabrielsen på å be-
holde sinfasttelefon. Menplagene vedvarte. Særlig
hvis kona ringte mens de kjørte bil, ffidg han ho-
deverk. Hun gikk over til å sende tekstmeldinger i
stedet. Men heller ikke det hjalp.

Nå har han kjøpt måleutstyr og gjort tiltak for å
håndtere hverdagen for om lag 100.000 kroner. Også
på arbeidsplassen er det tatt hensyn til Gabriel-
sens plager

- Jeg merker stor forskjell og kan nå nesten gå
fulle dager på arbeid. I Sverige og Frankrike har
mennesker flyttet ut i ingenmannsland for å slippe
unna stråling.

- Strålellyktninger, altså?
- Ja. I Frankrike lever de i bobiler i visse ontråd-

er helt til det kommer opp en mast. Så må de flytte
igjen.

VI FORFLVTFER OSS OGSÅ. Denne kvelden er
det møte i den nystartede foreningen Folkets strå-
levern. Under kjøreturen har Mtenbladet fått låne
et apparat sommåler strålingen. På vei over Hund-
våg og Buøy, over Bybrua, gjennom Karmik og opp
til Eiganes skraper det i apparatet flere ganger
Flere steder hyler det, som ved Buøy skole og på
Bybrua over Badedammen.

Bare i Stavanger er det i dag over 100 basestas-
joner for mobiltelefoni. Tar vi med Sandnes, Sola
og Randaberg, er tallet over 200. Ilelsesjefen i Sta-




vanger har ikke noe nøyakrig antall. Lenge var det
hemmelig hvor alle disse radiosenderne var plass-
ert. Av «konkurransehensyn og sikkerhet». NRKs
Brennpunkt-redaksjon har laget et søkbart kart
der alle landets basestasjoner skal være plottet
inn. Ifølge denne kilden er det 482 basestasjoner i
Sør-Rogaland.

Disse tallene kan i praksis øke for hver dag som
går Har en mobiloperatør først fått konsesjon på å
bruke en radiofrekvens, kan den sette opp det an-
tallet basestasjoner den mener må til for at dekn-
ingen skal bli tilfredsstillende.

- Ifølge plan- ogbygningslovenkan det settes opp
master som er under to meter på ett feste uten at
det blir byggesaksgodkjent Men grmmeier har og-
så et ord med i laget, sier helsesjef i Stavanger Egil
Bjørlow.

- Utbyggerne må ikke innom helsemyndighe-
tene?

- Nei.
- Er ikke det litt merkelig?
- Jeg skulle gjerne hatt oversikten og skulle

ønske vi kunne styre plasseringen, slik at de sto
gunstigst mulig med tanke på stråleretning. Selv
om det ikkeer dokumentert atmastene iseg selv er
helsefarlige, er det ikke særlig bra for helsa at folk
går rundt og er redd for master Det kan både gi
stressplager, psykiske plager og til slutt fysiske
plager sier Bjørlow.

Helsesjefen har nylig gjennomgått den siste
forskningen på elektromagnetisk stråling og kon-
kludert medat ny kunnskap barebekrefter dethan
hele tiden har lagt til gnam: At det ikke er viten-
skapelig bevist at elektromagnetisk stråling er hel-
seskadelig. Stavanger kommune og Bjørlmv er på
linje med Statens strålevern i dette spørsmålet,
selv om Statens strålevern for enstundtilbakefant
det for godt å føye til denne formuleringen:

«Men det er foreløpig ikke forsket nok på dette til
å kunne trekke endelige konklusjoner Vi har hell-
er ikke hatt mobiltelefoner lenge nok til med sik-
kerhet å kunne avgjøre eventuelle helseeffekter»
Norske myndigheter praktiserer nemlig «føre var-
prinsippet».

Det samme kan man kanskje si om Apple og
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HOVEDSAKEN

Blackberry som advarer sine brukere mot å holde
mobiltelefonene de produserer nærmere enn 16
millimeter (Iphone) og 2,5 cm (Blackberry) fra
øret. Et prinsipp mange millioner brukere antake-
lig ikke kjenner til. Når du går til anskaffelse av en
lphone, får du nemlig adressen til et nettsted hvor
du til slutt fumer brukerhåndboken hvor dette
står

Bjørløw underbygger sitt standpunkt spesielt
ved å vise til den såkalte Interphone-studien.

De studiene myndighetene støtter seg på er
selvfølgelig 100 prosent uhildet og er ikke finan-
siert av noen som kan betraktes som en part sa-
ken?

Alt det der vil jo kunne variere. Hvis det er en
part som har betalt for forskningen, så vil man jo
se ekstra nøye på dem. Akkurat som jeg ville se på
en studie med et kritisk blikk dersom den var be-
talt av Folkets strålevern, sier helsesjefen.

Med et visst ettertrykk.

HJEMME HOS Thomas J. Middelthon lukter det
hjemmebakst. Seks personer er samlet rundt et sa-
longbord. Dette er et av de første møtene i den
ferske grupperingen Folkets strålevern. Der Bjør-
løw og helsemyndighetene gjerne viser til for-
skningsstudier som ikke tyder på helseskader, vil
denne grupperingen gjøre det den kan for å spre
informasjon om studier som viser det motsatte:

Den største kreftformen blant barn er hjernes-
vulst, antallet er doblet siste ti år, vil disse gjerne
si. Eller de vil nevne at en gruppe forskere ledet av
Lermart Hardell i 2009 publiserte en studie som
viste at unge som begyrmer å bruke mobiltelefon
før 20 års alder, løper en 5,2 ganger større risiko for
å utvikle hjernekreft enn unge som ikke gjør det.

De vil vise til en fransk rapport (Santini, 2002)
som slår fast at tredthet, hodeverk, irritabilitet og
søvnyansker forekom hyppigere hos• dem som
bodde nær en mobilanterme, enn hos dem som
bodde langt unna.

De vil hevde at det er dokumentert at ikke-ion-
iserende stråling skader DNA, reproduksjon og
forstyrrer hjerterytmen.

I dette minefeltet vil en raskt støte på tilslarende
tautologier; en ugjennomtrengelighet av retorisk
ping-pong av dette slaget: En forsker som hevder å
ha funnet ut at mobiltelefoner er helseskadelige
blir gjerne møtt med påstander om at det er arevis
siden han har fått offentligeforskningsmidler, som
nevnte Hardell (han er kalt svensk mester i krefta-
larmer), som igjen blir matt med påstander om at
han er fratatt forskningsmidler fordi det han fm-
ner ut er en så upopulær sannhet.

Og det er antakelig nå en i Folkets strålevern
ville sitere den tyske filosofen Arthur Schopen-
hauer: All sannhet utvikler seg gjennom tre sta-
dier.

Først blir den latterliggjort

- Her på Bjørnøy er det bra nå etter at jeg malte med spesialmaling, sier Dag Gabnelsen
trialingen brukes av Nato blant annet for å avskjerme datarom. Bilglassene er utstyrt med en
spesialftm som hindrer stråling (under). - Jeg fikk nesten litt abstmens de første ukene etter at
jeg måtte legge mobiltelefonen min på hylla Nå setter jeg pris på ikke å være higiengekg.
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I Frankrike lever de i bobiler i visse områder
helt til det kommer opp en mast.

4

Dag Gabnelsen med en stralernåler. - Vi stapper trådløse nettverk inn i skolen som om vi skulle
sitte på all verdens erfaring og kunnskap. flen så er det en teknologi som er 4- 5 år gammel.

Så blir denaktivt motarbeidet. Så blir den anerk-
jent som selvsagt.

UNGENE TIL Middelttmn skal stelle seg for nat-
ten og er veloppdragent bortom for å si god natt.
Far skjenker i rykende varm te. «Folkets Strålev-
ern eksisterer fordi folk dessverre ikke kan stole
på myndighetene,» heter deti gruppens formålspa-
ragraf.

Ett av medlemmene er Paul Arthur Ingebretsen.
I januar 2004 flatet han helt ut og Marte ikke å
kmmne seg på beina igjen uten hjelp. Etter et besøk
på akutlmottaket ffick han vite at han trolig hadde
virus på balansenerven. Ingebretsen arbeidet da i
et oljeserviceselskap og da han kom tilbake for-
talte han om episoden til en kollega.

- Han ble ganske paff. «Det var derfor jeg var
sykmeldt i høst», sa han.

Ingebretsen begynte å Mere undersøkelser og
fant ut at totalt 17 medarbeidere hadde hatt dette
eller liknende symptomer, 17 av 70 - alle samsvarte
med det Santini har beskrevet i sin forskning.

- Årsaken fant vi ikke før vi plottet de som var
blitt syke inn på et kart over bygningen. Alle var
plassert på hver sin side av en basestasjon på veg-
gen utenfor bedriftens bibliotek, hevder Ingebret-
sen. Ingebretsen kontaktet blant annet Statens
strålevern og forsøkte å framskaffe målerapporter
fra senderen.

- Jeg kom ingen vei, ble bare møtt med forsøk på
trenering.

I Statens strålevern kan man ikke huske å ha fått
noen henvendelse om dette.

FOLKETS STRÅLEVERNS LEDER Thomas J.
Middelthon tar ordet. Han informerer om at ett av
medlemmene er itudagt på sykehus med Illerteu-
regelmessigheter ogfølgelig ikkekandeltapå kvel-
dens møte. Selv mener medlemmet at problemene
skyldes en basestasjon som er plassert i nærheten
av hjemmet hennes.

- Så til dagsorden, sier han.
Også Thomas J. Middelthon ble først interessert

i temaet elektromagnetisk stråling etter fysiske
plager han knyttet til mobilbruk. Noen større inn-
sats gjorde han imidlertid ikke på feltet før han
fikk barn i skolepliktig alder.

- Da gikk det opp for meg at de daglig skulle
tvangseksponeres i klasserommet. Det kmme jeg
ikkefmne meg i. Da startetjeg min egen lille gerit
jaaksjon. Jeg konfronterte rektor på Eiganes skole
over en helside i farger i Aftenbladet og det var vel
også etter dette at denne gruppen startet sitt ar-
beid.

Dersom de anker svarene de får i sin motstand-
skamp, vil alle instanser normalt henvende seg til
Statens strålevern for å få råd. Statens strålevern
sier igjen at det forvalter Helse- og omsorgsdepar-

32-4-
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Ingen saker der det er blitt dokumentert alvorlige helseskader hadde kommet noen vel uten aktivister
eller ildsjeler, sier Kim Allingham Folkets strålevern, til venstre. - Enten det har vært farene med tobakk,
asbest eaer radloaktivitet. Videre fra venstre sitter Thomas Middelthon, Safina de Klerk, Paul Arthur
Ingebretsen, Odd Egil Kvelland og Dag Gabrielsen.

Mange er bekymret for stråling fra base-
stasjoner og tædløse nettverk, men
hvern bryr seg om miljøgifter i jordbær,
spør helsesjef Egil Bjørløw retorisk.

tementets standpunkt. Henvender du deg til dette
departementet om stråling, blir du henvist til -
Statens strålevern, hevder Folkets strålevern.

- Alle myndigheter i Norge henvender seg til to
til 1re personer i Statens strålevern. Hvis disse tre
personene tar feil, så har vi et problem, antyder
Dag Gabrielsen.

Statens strålevern bekrefter at avdelingen som
behandler denne typen stråling består av 2-3 per-
soner, men poengterer at instansen kan over-
prøves av Helse- og omsorgsdepartementet - selv
om alle klager på Statens strålevern til nå er blitt
avvist.

PÅ TOPPEN AV DET HELE er denne instansen
satttil å regulerebruken av telekommunikasjonst-
jenester, der den suverent største operatøren er 58
prosent statseide Telenor, som i 2010 omsatte for 100
milliarder kroner.

Hvis vi til slutt tar med at instansen somfastset-
ter EUs grenseverdier, som også Norge har sluttet
seg til (ICNIRP), er infiltrert av representanter for
helt sentrale aktører i bransjen selv (dokumentert
blant andre av NRK Brennpunkt), at grensever-
dien er fastsatt til 10 millioner mikrowart/m2,
mens den i Salzburg i østerrike er satt til 10 mikro-
watt/m2, hvis vi tar med det bør vi vel omtrent
være i mål.

- Hva svarer dere når dere blir anklaget for å
være paranoide eller hypokondere?

- Blant dem som er blitt syke, har i hvert fallikke
jeg registrert noen vikarierende motiver, det er in-
gen som egentlig kjemper for uføretrygd eller noe.

Tvert imot er det gjerne ressurssterke folk som ti-
dlig har tatt i bruk trådløs teknologi og mobiltele-
foner som ikke har noe ønske om å være syke, på-
peker Odd Egil Kvelland.

Strålevernerne tror ikke de kmme ha ledende
stillinger i større selskaper dersom de var plaget
av innbilt sykdom.

Dag Gabrielsen
svarer selv med et
spørsmål: - Har du
prøvd å ta en mobil-
telefon fra en 18-år-
ing? Vi blix ikke ak-
kurat populære av
dette. Mitt engasje-
ment retter seg mot
neste generasjon: Vi
stapper trådløse nettverk inn i skolen som om vi
skulle sitte på all verdens erfaring og kunnskap.

Men så er det enteknologi som er 4-5 år gammel.
Jeg synes det er galimatias.

VI LAR FOLKETS STRALEVERN fortsette uten
oss. Det er en lettelse å slippe ut i frisk luft. Skal
man liksom kjenne et stikk av darlig selvtillit hver
gang man Mør noe så nyttig og dagligdags som å
ringe, google eller sende meldinger?

Heldigvis har vi bnerphone-studien som Bjør-
low og Statens strålevern viser til. Den er gnmnf-
jellet vi kan stille oss på når man er blitt eksponert
for heftige strålevernere, ikke sant?

- Interphonestudien har sine svakheter, sier
seksjonsleder Merete Hannevik i Statens strålev-




ern. - Man må ta den for det den er; en god studie --
men den er kun en av mange studier og man kan
aldritrekke noenkonklusjonpå grunnlag av enen-
keltstudie. En av svakhetene er at den, som befolk-
ningsstudier generelt, er basert på selvrappor ter-
ing av egen mobilbruk. Hovedfunnet var jo at mo-

bilbruk hadde en beskyttende effekt, altså at den
som bruker mobiltelefon får sjeldnere hjernes-
vulst enn andre.

- Hvordan kan vi tro på det?
- Ikke sant. Vi tror jo ikke på det, svarer Hanne-

vik. - Dessuten fant forskerne at det var en signifi-
kant overrisiko for hjernesvulst hos dem som
hadde brukt telefonenmange timer i løpet av 1-4 år.
Det antas at utvikling av hjernesvalst tar mye
lengre tid enn 4 år. Men det er en god, stor studie
som omfatter mange hjernesvulsttilfeller uS land.

- Rapporten har også fått kritikk for at den av-
sluttet sin datainnsamling i 2004. Det var vel etter
det at folk virkelig begynte å bruke mobiltelefon?

- Jo, men samtidig er eksponeringen fra dagens
telefoner mye lavere enn for eksempel for 15 år

Alle myndigheter i Norge
henvender seg til to til tre
personer i Statens strålevern.
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siden. Har man god dekning, bruker hand-
sfree og holder telefonen litt ut fra kroppen
vil eksponeringen være minirnal.

- Datainnsamlingen var ferdig i 2004.
Hvorfor kom ikke selve rapporten før i 2010?
Da er den vel nesten utdatert allerede?

- Det tok lengre tid å gjennomføre studien
i det enkelte land enn beregnet, så også i
Norge. I tillegg var forskerne uenige om hva
de fant og hvordan de skulle ordlegge seg.

- Det er kommet framat studien var delvis
betalt av bransjen selv Stemmer det?

- Det er riktig, selv om EU sto for hoved-
finansieringen. Men midlene fra bransjen
ble kanalisert Mennom en «brannmur», slik
at det ikke er noen kontakt mellom forskere
og bransje. Det er et anerkjent prinsipp at
den som påfører samfunnet forurensning
eller stråling, også bør bidra tilforskning på
feltet- men da uten å stille betingelser eller å
ha direkte kontakt med forskerne. Forskere
vil neppe skjule sine resultater dersom de
finner noe, det gir nemlig mer prestisje enn
ikke å finne noe, påpeker Merete Hannevik i
Statens strMevern.

- Her må man bare stole på at forsknings-
verdenen er redelig.

tommastskretting@aftenbladet.no
Kilder:«Mobltelefonins hålsoriskere av Mona Nilsson

Fullsignak,,dokumentarfilm av Talallabari
WHO: Interphone-rtudien, toro.

personer i Statens strålevern arbeider med elektromagnetisk
stråling. Instansen kan overprøves av Helse- og omsorgs-

E9 departementet. Alle klager på Statens strålevern er blitt avvist.
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