
Hej, 

Jag har de senaste månaderna, speciellt efter att ha blivit el-överkänslig själv, läst en hel del 
om forskning runt trådlös teknik (mobil telefoni, mobil master som strålar oss dygnet runt, 
trådlösa datorer, telefoner mm). Det är skrämmande läsning.  

Tekniken gör människor (speciellt barn), djur och natur sjuka. Och ändå tillåts den. Hade det 
handlat om läkemedel eller något annat hade det nog tagits bort och förbjudits. Men inte 
Telekomtjänsterna. Har läst flera obundna experter på området skriva att 
myndigheter/politiker inte vågar/vill "störa" branschen, av risk för att den inte ska fortsätta gå 
med vinst. Kortsiktighet. Rädslor för börsras. Kanske påtryckning uppifrån från någon 
organisation som har stor makt, då det verkar som motsvarande SSM i andra länder gör 
samma sak - dvs ignorerar farorna och låter Telekom sälja och sätta upp vad de vill.   

Telkombranschen har expanderat mycket de sista åren via den trådlösa tekniken; mobil 
telefoner till vuxna och tonåringar, trådlösa datorer och telefoner till myndigheter, företag, 
hem, skolor och tom dagis! Och nu ska läsplattorna marknadsföras till både vuxna och barn. 
Nya marknader hittas och inget är skyddat, inte ens barnen som har tunnare skallben än vuxna 
och som fortare blir skadade av mikrovågsstrålningen, som det handlar om när det gäller 
trådlös teknik. 

Har läst att SSMs expertråd består av personer som har stark koppling till Telekomindustrin, 
dvs blir avlönade av den eller får bidrag av den (och kommer upp med forskning som passar 
vad branschen vill se, dvs att mobiltelefoni/trådlös teknik inte är farligt eller att godkänna den 
strålning som Telecom produkterna avger).  

Ett ex på detta är expertrådet från 2010 där en fransman, Bernard V., var anställd av ett 
Telekomföretag för att göra "mot forskning" (att göra om studier där andra forskare kommit 
fram till att tekniken är skadlig). Totalt oetiskt och skrämmande att personer som honom, som 
är avlönade av Telecom överhuvudtaget får sitta med i ett expertråd som sätter gränser för 
strålningsnivåer för ett helt land. SSMs expertråd borde bestå av personer som inte får någon 
ersättning från Telekombranschen alls och som har allmänhetens bästa för ögonen och inte 
kortsiktiga vinstintresse eller privata motiv som att bli rikligt avlönade för att de har de "rätta" 
åsikterna.  

Forskning har visat att trådlös teknik förstör/förändrar celler och DNA, ökar ADHD 
symptom, allergier, cancer, nervsjukdomar, depression (påverkar serotoninnivån), ger 
sömnbrist (påverkar melatonin nivån), infertilitet, missfall, mm. Bina försvinner när trådlös 
teknik sätts upp i närheten av deras bon. Tomat plantor blir skadade av strålning i experiment. 
(Hur påverkas maten vi äter av strålningen då, eftersom hela Sverige strålas nu?) Barn har 
mått dåligt i skolor med trådlös teknik (huvudvärk, illamående mm) men ändå tas inte den 
trådlösa tekniken bort!? 

Europarådet rekommenderar att förbjuda trådlös teknik och mobil användning i 
skolorna. Varför fortsätter den att tillåtas i Sverige? Enligt vad jag läst har vissa andra 
länder börjat dra tillbaka den trådlösa tekniken i skolorna. Jag vill inte mina barn ska 
utsättas för strålning av trådlös teknik (och inte heller sitta mycket eller långa stunder 
framför en dator med sladd uppkoppling då dessa sänder ut elektromagnetisk strålning som 
inte heller är bra i stora doser; barn har mindre och känsligare kroppar än vuxna).  

Var är min valfrihet att välja undervisning till mina barn utan trådlös teknik, dvs att de inte 
ska strålas i sin skolmiljö? Det är svårt att hitta skolor i dag utan denna teknik. Det är jättebra 



att det finns privata skolor som Montessori, Waldorf, flerspråkiga, kristna, etc som vi kan 
välja fritt emellan. Men vad hjälper det om våra barn blir sjuka?? Vad är det för fel på 
traditionell undervisning med pennor, papper och böcker? Är det viktigare att allt ska vara så 
"modernt" (nu med läsplattor också ner i åldrarna, som också strålar alldeles för mycket). Vad 
gör skolvärlden om föräldrar vägrar att låta sina barn utsättas för strålning? Eller om barn blir 
el-överkänsliga (det är bara en tidsfråga) och inte kan gå i skolorna med trådlös teknik?  

Snälla, våga ta ställning, ta ert ansvar, skydda barnen och förbjud trådlös teknik och mobil 
användning i skolorna (åtminstone t.o.m gymnasiet, trådlös teknik borde förbjudas inom 
universitetsvärlden också). 

Ni politiker har tagit beslut om att ex 3G och nu 4G nätverket ska byggas ut i hela Sverige. 
Vad har ni för rätt att besluta om att vi ska strålas dygnet runt? I våra hem, på 
arbetsplatser, i skolor, på dagis etc. Var är min valfrihet, min rättighet, att inte bli strålad?  
Det handlar inte bara om att kunna använda mobiltelefon överallt eller snabba 
överföringshastigheter, det handlar om vår hälsa - nu och i framtiden. En kritiker mot trådlös 
teknik beskrev det som långsamt självmord att utsätta sig för strålningen från mobiler och 
annan trådlös teknik!  Igen, vad har ni för rätt att utsätta oss medborgare för detta genom att 
bestämma att mobilmasterna får sättas upp i stort sett var som helst? 

Det borde finnas strålningsfria- och lågstrålande zoner, i varje stad och kommun där vi som 
inte vill bli strålade och/eller som är elöverkänsliga kan bo. Jag känner en stor maktlöshet, 
ilska och sorg över att inte kunna komma undan strålningen som kommer att göra oss sjuka. 
Nu efter utbyggnaden av 4G nätverket strålas vi av tre olika nätverk; GSM, 3G och 4G. 
Masterna finns i våra bostadsområden, på hustaken osv. Allt tillåts av SSM. Och för vad; 
kortsiktiga vinstintressen.  SSM pratar om att "gränsvärdena" inte överskrids vad gäller 
strålning. Vad jag läst från obundna experter så är dessa sk gränsvärden långt ifrån vad 
strålningsvärdena skulle behöva vara (på en lägre nivå) för att vara säkra för människor som 
utsätts för strålning dygnet runt, långsiktigt.  

Olle Johansson, docent på Karolinska, skriver så här till Torsten Augustsson, SSM anställd i 
en debattartikel: "Det som dock inte inger någon trygghet är att Torsten Augustsson inte inser 
att det finns mycket stor anledning att misstänka allvarlig påverkan vid “så låga nivåer av 
radiovågor som vi mätte, och som finns exempelvis i stadsmiljö”. Dessa nivåer, till att börja 
med, är inte “låga”. ...Hur de, hos SSM, kan anses vara “låga” är synnerligen gåtfullt. ... 

De “rekommenderade maxvärden” som Torsten Augustsson hänvisar till är redan år 
2008 – av Europaparlamentet – bedömda som helt föråldrade, de baseras bara på 
uppvärmningseffekter, de sträcker sig inte längre än till 6 minuters exponering (sedan 
måste Du be teleoperatörerna samt Radiotjänst att slå av sina radiosändare, TV-master 
och mobilantenner!), och t.o.m. Paulo Vecchia, chef för den organisation (ICNIRP) som 
tagit fram rekommendationerna ”…in 2005 strongly emphasized that these 
recommendations never were intended to be any medical collateral values”. (Jag citerar) 
”He said about the ”exposure guidelines”: ”What they are not”: ”They are not 
mandatory prescriptions for safety”, ”They are not the ”last word” on the issue”, and 
”They are not defensive walls for industry or others.”.” Dessa “rekommenderade 
maxvärden” som Torsten Augustsson hänvisar till kontrolleras dessutom i laboratorier 
med s.k. fantom-huvuden, alltså vätskefyllda plastdockor, och ej på levande SSM-
anställda! Torsten Augustsson .... borde också, som representant för en statlig 
myndighet, kräva det omedelbara införandet av biologiskt-baserade hygieniska 
gränsvärden vilka skulle garantera säkerhet samt bindande ansvar." 
http://nyadagbladet.se/debatt/mobilstralningstesterna-missar-den-farligaste-stralningen/  

Och Kalle Hellberg, Maxicom, menar att det inte finns några gränsvärden för 
elektromagnetisk strålning över huvud taget. Det som finns är ett s k ”referensvärde” 



(guidance = vägledning) som är framtaget av den internationella stiftelsen ICNIRP och som 
flera nationer följer, bl a Sverige. Detta värde har bara till uppgift att skydda mot 
överhettning; att vi inte ska koka av strålningen!  ICNIRP har gjort mätningar vid vilken 
effekt på olika frekvenser som vi börjar koka. De fann att kroppstemperaturen stiger med 1 
grad C efter 6 min bestrålning med strålningstätheten 500 Watt/m2 vid frekvenser över 2000 
MHz (2 grader efter 12 min o s v). Detta värde tog man en helsäker nivå av, det blev 50 ggr 
lägre, alltså 10 W/m2 (10 000 000 µW/m2). Så deras angivna värde är bara en garant för att vi 
inte ska koka, men det har absolut inget att göra med biologiska skador, som vi får vid 
avsevärt mycket lägre nivåer. 

”BioInitiativ Report 2012” tar upp att de i forskningen har funnit biologisk påverkan vid 
strålningstätheten 30 µW/m2 och de därför vill ha ett nytt gränsvärde med en tiopotens 
säkerhetsmarginal, alltså 3 µW/m2. 

 Ni är förtroendevalda politiker, snälla, ta ert ansvar. Våga förbjuda farlig teknik. Se till att 
SSMs personal byts ut (speciellt expertrådet) så att SSM verkligen arbetar för att sätta 
strålningsgränser som är enligt försiktighetsprincipen med långsiktighet i fokus och inte 
tillåter Telecom branschen få montera upp allt de producerar.  Ställ höga kvar på Telecom 
branschen, att de inte får sälja något (speciellt inte sätta upp master som strålar oss alla, även 
oss som hellre väljer bort "snabba överföringshastighet" och mobiltelefoni överhuvudtaget när 
det finns risker för vår hälsa).  

Trådlös teknik borde totalförbjudas, liksom rökning, på alla offentliga platser (i städer, 
köpcentrum, offentliga byggnader, osv). Master borde nedmonteras så vi inte har så många 
runt oss. En fördjupad samhällsplanering bör göras där man väljer ut vissa områden som blir 
strålningsfria och lågstrålande i varje stad och kommun (med möjlighet att välja boende; 
rimliga hyresrätter, bostadsrätter, radhus/villor med närhet till skolor, dagis och 
kollektivtrafik).  

Om ni vill ha mer information, läs gärna på min blogg där jag sammanfattat information jag 
hittat:  

www.metrobloggen.se/etikomoral  eller läs mer på www.monanilsson.se , www.feb.nu , 
www.vagbrytaren.org , www.maxicom.se/strålningsrisker  (Kalle Hellberg och Olle 
Johansson är män som jag gärna skulle se i SSMs expertråd).  

En mycket sevärd film om strålningen är "strålning, forskning och heta hjärnor" (en UR-film, 
kan inte längre ses på UR, men kan beställas http://uronline.navicast.net/products/154665 ) där 
flera internationella forskare intervjuas och där ovannämnda fransman presenteras att göra 
motforskning för Telekomindustrin. 

Och SNÄLLA, säg inte att "detta är inte mitt område, maila någon annan" - det är allas 
problem och ni som sitter i regering och riksdag måste vara insatta i detta viktiga område och 
kunna ta ställning. Vem vågar göra detta till en val fråga? Hur långt ska det gå, hur många ska 
behöva bli sjuka, innan den trådlösa tekniken stoppas? 

Några förslag på motioner i Riksdagen är: 

- förbjud trådlös teknik (trådlösa datorer, telefoner, läsplattor mm) på dagis, i skolor och alla 
offentliga platser. 

- Gör det till en arbetsmiljöfråga att anställda på företag, inom myndigheter och kommuner 
osv har rätt att ha en vanlig Telia uppkoppling på sin arbetstelefon, så att inte anställda tvingas 
till att prata i sladdlösa (trådlösa) telefoner och stråla sin hjärna och kropp varje dag.  



- inför trådlösa områden för oss att bo i (utan mobil master eller andra mottagare/sändare av 
elektromagnetisk information) 

- Inför en Strålskyddsombudsman, liksom Diskrimineringsombudsman, HomO, JämO etc. 
Detta område är minst lika viktigt! Och detta måste förståss vara en person som inte har 
koppling till nuvarande SSM och går deras vägar, utan som har i uppgift att just skydda oss, 
medborgare från strålningen. Det borde vara en mänsklig rättighet eller en grundläggande 
rättighet (liksom yttrandefriheten, religionsfrihet etc) att inte bli strålad mot vår vilja. Ex 
Mona Nilsson skulle varit jättebra. 

- Ändra lagen som gäller byggnadslov, så att byggnadslov av mobilmaster får återkallas (och 
nuvarande uppsatta mobilmaster kan tas ned för att kunna skapa trådlösa zoner och 
lågstrålande zoner). 

Mvh 
Charlotte Andersson 
………………………………………………………………………………………………… 

Och här följer nästa brev som Charlotte skickat till riksdagsfolket: 

Hej igen, 
 
Jag har fått svar från några av er i Riksdagen. De flesta svaren visade att ni inte delar 
min oro angående trådlös teknik utan helt litar på era myndighetsexperter, SSM etc. 
Ni kan inte lita på dem, ni måste läsa på själva och bilda er en egen uppfattning! Här 
är lite jag hoppas ni vill och orkar läsa (jag undrar om några av er har läst de bilagor 
jag mailade tidigare...eller om det bara blir en snabbläsning av mitt mail och ni 
klassar mig som en "jaha, hon är en orolig för strålning person". Det fanns mycket 
viktig information i de bilagorna.  

Detta mail innehåller: 

 1) Viktiga frågeställningar och information runt vem man ska lyssna på i debatten om 
trådlös teknik då det finns så skilda uppfattningar om den. 

2) Vem sitter i SSMs expertråd och hur är deras koppling till Telekombranschen (och 
fråga er själva, hur kan detta tillåtas, totalt oetiskt på hög nivå! En av de ledande 
personerna blev anklagad för jäv men utredningen lades ned då han avgick 
frivilligt...). 

3) Vad är ICNIRP (vem ligger bakom den, finansierar den och ger ut forskningsmedel 
till "rätt experter")- och jag ställer frågan till er, varför ska Sverige gå med på att de 
ska sätta referensvärdena angående hur mycket strålning som ska tillåtas? (läs 
vidare för att förstå vad jag menar). 

4) Skillnaden mellan naturlig strålning och strålning skapad av människan (någon av 
er refererar till att vi människor har anpassat oss till all strålning då det finns naturlig 
bakgrundsstrålning från främst solen); det finns olika typ av elektromagnetisk 
strålning, ex gamma, röntgen, mikrovågsstrålning (som vi har i mikrovågsugnar och i 
trådlös teknik), infrarött ljus etc.  

5) Vad säger Försvarsutskottet och hur kan de säga detta?? Man undrar om de har 
egna intressen av den trådlösa tekniken (kanske gör deras jobb lättare att övervaka 
människor med FRA etc.?) 



Så först, jag undrar över vad som ska uppfyllas ino m forskningen för att ni ska 
anse att den är tillförlitlig? Vad krävs för att den ska betraktas som "seriös och 
oberoende " av er? Att forskaren har en "kontrollgrupp"? Att det finns ett visst antal 
deltagare (subjekt) i studien? Att någon av era myndighetsexperter sagt att studien är 
bra? Vem är expert enligt er? Bara dem som SSM erkänner? (Dvs dem som säger 
att strålningen inte är farlig).  Har ni läst Mona Nilssons bok om strålning och 
forskning på området? (se www.monanilsson.se ) 

Vad jag hört så påvisar ca 65% av all forskning skaderisk med strålningen, 
medan bara 15% påvisar att inga skador sker  (övrig påvisar varken eller). Har ni 
läst t ex Bioinitiativ Report 2012 och deras granskning av 1800 forskarrapporter? 
Räknas denna studie enligt er som seriös och oberoende eller varför inte i så fall? 
Där påvisas skador på levande varelser vid strålningsnivåer ner mot ca 30 µW/m2 i 
täthet (referensvärdet som SSM anser att vi ska tåla är 10 miljoner µW/m2), är det 
inte belysande för på vilken sida våra myndigheter står (Telekomindustrin och 
militärens krav är vad som får råda)?  

Den engelska oberoende gruppen Powerwatch sammanställer  både negativa 
och positiva forskarrapporter om strålningsrisker , här finns ca 1200 sådana, har 
ni läst dessa? http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp 

Känner ni till den stora EU-finansierade studien RE FLEX se 
http://www.law.harvard.edu/news/2011/11/18_safra-center-cellphone-radiation-
corruption.html, som, om jag minns rätt från den utmärkta UR-filmen "strålning, 
forskning och heta hjärnor, bedrevs i sju länder och tolv laboratorier. Den visade att 
trådlös teknik är skadlig. Det finns enormt många studier gjorda - både större och 
mindre. Jag tycker det är mycket större trovärdighet i de studier som bedrivs av 
forskare som inte har ett egen intresse av Telekombranschens vinster, än av dem 
som är avlönade av branschen, eller vad tycker ni? 

Läste ni "Kan vi lita på SSM?" bilagan ? Där är en intressant uppräkning av vem 
som satt i SSMs expertråd 2010 (jag kopierar in texten nedan). Hur kan detta 
godkännas? Att personer avlönade av Telekom/IT företag ska sitta och bestämma 
hur mycket strålning vi medborgare får utsättas för? Vems intresse representerar de? 
Totalt oetiskt. Varför tillåter ni det?  

Detta får en att inte lita på myndigheter (liksom skandalen runt vaccinet för 
svininfluensan för ca ett år sen, Socialstyrelsen eller om det var Läkemedelsverket 
går ut och säger att det är ofarligt och rekommenderar att alla, t.o.m gravida och små 
barn, ska ta vaccinet - fast det innehöll någon typ av kemikalie som kunde påverka 
nervsystemet - och flera blev sjuka för livet efter att ha tagit den.) Var är 
försiktighetsprincipen idag? Ska multimilionbranscherna (läkemedel, telekom, 
oljeindustrin etc) få styra politiker och myndigheter genom att de "köper" upp rätt 
personer (plus lobbar etc.).?  

Ang. Europarådets rekommendationer (resolution 1815 ): Den text jag kopierade 
in i slutet av mitt förra mail är en sammanfattning som kommer från Mona Nilsson, 
som brukar vara mycket påläst.  Europarådet rekommenderar att "prioritera 
trådbundna Internetanslutningar i skolor och klassr um och strikt reglera 
skolbarns användning av mobiler på skolområdet"  - måste de skriva "vi 
rekommenderar att förbjuda" - för att budskapet ska gå fram - att de verkligen 
rekommenderar att använda trådbundna datoruppkopplingar och inte trådlöst? När 
de skriver att de rekommenderar att "strikt reglera skolbarns användning av 
mobiler " - är inte detta tydligt vad de menar? Om mobiler och mikrovågsstrålning 
skulle vara ofarlig så skulle de väl inte skrivit så? Är detta vagt? Igen, var är 



försiktighetsprincipen ? Bör vi inte undvika något som så många forskare och 
forskningsrapporter tar upp som hälsovådliga? Varför ska vi ta riskten att utsätta oss 
för det? För en stor risk är det. Jag har läst att ADHD symptomen har ökat med runt 
175% de senaste fem-sex åren (tidsperioden för explosionen av användande av 
trådlös teknik i samhället, bl a i skolorna). Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till 
barn ökat med 227% sedan 2006. 
http://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/01/10/enligt-socialstyrelsen-har-
somnmedel-till-barn-okat-med-227/  

Ska vi bara acceptera detta utan att försöka göra något åt det? Vad annars, om det 
inte är trådlös teknik, tror ni kan ha sådan miljöpåverkan på så många barn och 
ungdomars kroppar? 

Det handlar inte bara om risken för att fler blir el-överkänsliga ( kan inte åka 
bussar/tåg längre med fullt med påslagna mobiler runt sig, har svårt eller omöjligt att 
vänta i vanliga väntrum på vårdcentraler, sjukhus, i offentliga byggnader, kan inte ta 
många jobb längre, hamnar i utanförskap (ex kan inte bara gå hem till familj och 
vänner där det kan finnas mobiler och trådlösa apparater utan att be att allt ska slås 
av) och vissa människor berättar för el-överkänsligas riksförbund att de t o m inte vill 
leva längre då de har så starka symptom och de kan inte fly från strålningen)! Det 
handlar också om hur strålningen skadar celler, DNA, hormonsystemet i våra kroppar 
etc - som skapar ADHD symptom (obehandlad AHDH leder ofta till drogmissbruk och 
kriminalitet enligt min erfarenhet, jag har jobbat med denna grupp som behandlare), 
sömnproblem, depression, ökad cancerrisk, risk för missfall, infertilitet, missbildade 
barn etc. Djur och natur blir sjuka. Är tekniken så viktig att den går före vår hälsa?  

De här personerna ingick i SSM:s expertgrupp 2010  av ”oberoende forskare”, 
som kommit fram till att mobilstrålning är totalt ofarligt! (Och det är antagligen dessa, 
eller liknande "oberoende experter" de flesta av er lyssnar till tyvärr). Informationen är 
hämtad från www.maxicom.se . 

"Prof. Anders Ahlbom, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (chairman); Har 
fastställt gränsvärdet för ICNIRP. Fått forskningsmedel från Interphone, ett WHO 
forskningsprojekt delfinansierat av GSM Association och Mobile Manufacturers 
Forum + en gedigen lista, se http://hudcancer.nu/Infiltrationen.pdf . 

Prof. Jukka Juutilainen, University of Kuopio, Kuopio, Finland; har genomfört en 
serie forskningsprojekt åt Nokia, fått forskningsmedel från TeliaSonera, Elisa, Finnet. 
Medlem i ICNIRP 

Dr. Bernard Veyret, University of Bordeaux, Pessac, France; betald konsult åt  
mobilindustrin, även hans laboratorium i Bordeaux *Piom* är delfinansierat av 
mobilindustrin. Han är vetenskaplig konsult åt Bouygues Telecom, samt fått 
forskningsmedel från Bouygues Telecom, France Telecom samt Alcatel. Medlem i 
ICNIRP 

Prof. Harri Vainio, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 
(formerly at IARC, Lyon, France);  

Prof. Leeka Kheifets, UCLA, Los Angeles, USA (formerly at WHO, Geneva, 
Switzerland); konsult åt Southern California Edison. Anställd vid EPRI, elindustrins 
forskningsinstitut. Kheifets fick bland annat 50 000 dollar från EPRI för sitt arbete vid 
WHOs workshop om elektromagnetiska fält och barn år 2005, en workshop som för 
övrigt EPRI sponsrade. Medlem i ICNIRP 



Prof. Anssi Auvinen, University of Tampere, Tampere and STUK - Radiation and 
Nuclear Safety Authority, Finland; forskningsmedel från Interphone. 

Dr. Richard Saunders, Health Protection Agency, Centre for Radiation, Chemical 
and Environmental Hazards, Oxfordshire, UK Medlem iICNIRP, har fastsällt 
gränsvärdet. 

Prof. Heikki Hämälainen, University of Turku, Finland 

Prof. Maria Feychting, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (Scientific 
secretary); forskningsmedel från Interphone samt EPRI. Medlem i ICNIRP. 

Dessa experter agerar i rapport efter rapport som om de jobbade för industrin, all 
forskning som påvisar risker under gränsvärdet avfärdas, gång efter annan. 
Majoriteten av SSM:s "oberoende expertgrupp" är medlemmar i ICNIRP, en 
organisation vars finansiering inte är utsatt för ö ppen insyn (en stiftelse).  
ICNIRP har fastställt gränsvärdet. Dessa experter s itter alltså i praktiken och 
utvärderar sitt eget gränsvärde, vars betydelse är enorm för den berörda 
industrin. Är inte detta delikatessjäv? 

Bernard Veyret är konsult åt ett franskt telekombolag, Leeka Kheifets är anställd av 
elindustrin, Anders Ahlbom och Saunders har själva deltagit i fastställandet av 
gränsvärdet 1998. Är inte detta jäv? Journalister ställer oftast frågor till den part som 
står för vilseföringen i detta ämne, SSM, det kan väl knappast vara lämpligt för att få 
ett sanningsenligt svar? Man behöver inte vara expert för att se och förstå hur denna 
myndighets talesmän hanterar denna sakfråga, år efter år! Men under tiden som 
felaktig information, för att inte säga direkta lögner, basuneras ut i medierna i denna 
sak, vilket lugnar och vilseleder allmänheten, så skadas allt fler biologiskt av den 
trådlösa tekniken, som inget levande på vår Jord är skapta för att tåla! 

Vittnesmålen är omfattande om skador av den trådlösa tekniken, varningarna från 
läkare, forskare och vetenskapsmän klingar allt högre." Kalle Hellberg, Maxicom.se 

………………………………………………………………………………………… 

Tillägg 2011-06-10 

Prof Anders Ahlbom har nu entledigas på egen begäran från denna rådgivande 
grupp, detta efter att det uppdagats att han var ordinarie styrelsemedlem i sin brors 
företag, Gunnar Ahlbom AB, ett konsultföretag som jobbar i Bryssel med 
lobbyingverksamhet för bl a telekomindustrin. Anders Ahlbom har även avskedats 
från en strålningsexpertgrupp inom WHO, av samma skäl (något som borde gälla alla 
med kopplingar till telekomindustrin, i dessa ”expertgrupper”). 

Tillägg 2011-07-28 

Anders Ahlbom har hittills varit medias ”gullgosse” när det gäller att beskriva den 
trådlösa teknikens ofarlighet, gång efter annan har han ensam fått vara ”expert” i 
strålningsfrågan i våra medier, inte minst i vetenskapsradion i P1 (där det även finns 
”personlig koppling” till denne ”expert”, nämligen genom vetenskapsradions chef, 
Ulrica Björksten, vars far är kollega med Anders Ahlbom och Maria Feychting på 
Karolinska Institutet). Nu när Ahlbom är ”rökt” i denna sak så vänder sig media (och 
givetvis också vetenskapsradion) till Ahlboms kollega Maria Feychting med sina 
frågor och får där givetvis samma lugnande besked om strålningens ofarlighet, 
eftersom även Feychting till stor del är finansierad av telekomindustrin (vilket 
medierna lätt kan ta reda på om de vill). 



I morse kunde vi höra Feychting i vetenskapsradion, där hon fick beskriva sin 
medverkan i en ny rapport om kopplingen hjärntumörer hos barn och deras 
mobilanvändning. Och som väntat fann hon ingen sådan koppling. Men vad värre är, 
Feychting uppgavs vara Sveriges ledande expert på strålning och hälsorisker, vilket 
var helt taget ur luften (eller beställt påstående?). Sanningen är att Feychting har 
total avsaknad av kompetens om komplex modulerad radiofrekvent strålning och 
dess biologiska påverkan på allt levandes kemisk-elektriska system!" Kalle Hellberg, 
www.maxicom.se . 

 
Ok, vi fortsätter: Jag har även fått en kommentar från en av er i Riksdagen om att vi 
utsätts för naturlig strålning.  Jag vill igen svara med en text från Kalle Hellberg:  
 
"Elektromagnetisk strålning i vår miljö förekommer både naturligt och av människan 
tillverkad. För strålning i det vi kallar radiofrekvensspektret, innefattande även 
mikrovågsområdet, så gäller för allt levande det vi kallar den naturliga 
bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen, som hälsoriskgräns (se 
bild, som visar solstrålningen en vacker dag http://maxicom.se/res/Diagram/Sol-och-
traadloes-teknik.png). Solens strålningsnivå i radiofrekvensspektret ligger normalt i 
området ca 0,1 pikowatt till 100 nanowatt per kvadratmeter i strålningstäthet (0,1 
pW/m2 – 0,1 µW/m2), och variationen orsakas bland annat av solstormar mm. 
Människan har inte något organ eller kroppsfunktion som kan känna strålning i 
radiofrekvensspektret, om den inte är så extremt stark att den bränner oss. Orsaken 
till detta är att det naturligt aldrig kan uppstå så stark strålning i det frekvensområdet, 
vi ska inte behöva något varningssystem. Men människan kan aldrig finna sig i bara 
vad naturen har skapat, så därför används nu detta frekvensområde, med mycket 
stark elektromagnetisk strålning, som bärare av den trådlösa teknikens information. 
 
För den av människan tillverkade elektromagnetiska strålningen som avges från 
trådlösa tekniker finns heller inget framtaget gränsvärde. De referensvärden som 
strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till är enbart satt utifrån risken att vi inte ska bli 
kokta av strålningen (med god marginal), vilket passar telekomindustrin och 
operatörer utmärkt, för att trådlösa system ska få fortsätta att byggas ut (nu med 4G), 
men dessa referensvärden har ingenting med biologisk skaderisk för levande 
varelser att göra. 
 
Dessa referensvärden ligger hundratusentals till hu ndratals miljarder gånger 
högre än den naturliga bakgrundsstrålningen  (jo, du läste rätt, miljarder gånger)! 
Självklart påverkar det allt levande negativt, eftersom vi inte är anpassade för detta, 
och påverkan kan för människan yttra sig i nästan vilken form som helst, från 
huvudvärk, sömnproblem, trötthet, oro, ångest, retlighet, glömska, öronsus, 
blodtryckshöjning, synrubbningar, näsblödning mm, till på sikt även hjärntumör. Den 
trådlösa tekniken är därför inne i en total återvändsgränd, men det kommer att ta lång 
tid innan det blir självklart för alla.  
 
Enligt bl a forskare i Lund (Salfordgruppen) så är troligen en miljon svenskar 
nu skadade av den trådlösa tekniken , men de flesta förstår inte varför de mår 
dåligt. Ca 5 miljoner svenskar har nu t ex sömnproblem, ca 900 000 intager varje 
kväll receptbelagda sömnmedel! Så frågan blir, hur många skadade ska vi tillåta 
innan vi drar i bromsen?" Kalle Hellberg, Maxicom. 
 

Enligt vad jag hört, är den internationella kommission (ICNIRP) inte någon 
internationell kommission, utan en privat stiftelse  helt finansierad av 
elektronikindustrin . Genom denna stiftelse kanaliseras även forskningsmedel i 
huvudsak till de forskare som inte finner någon koppling mellan digitala 
elektromagnetiska fält och tecken på ohälsa hos vare sig försöksdjur eller människor. 



Märkligt nog är det ur denna grupp forskare man har rekryterat sakkunniga till de 
vetenskapliga råd våra myndigheter lutar sig på. Hur kan detta tillåtas? 

Försvarsutskottet har skrivit följande i betänkande  2010/11 FöU5 angående el-
överkänslighet:  

”Utskottet har under en lång rad år noterat att berörda myndigheter funnit att det 
saknas vetenskapligt belägg för samband mellan uppkomsten av självrapporterade 
besvär och elektromagnetisk strålning. Det innebär att de besvär som elkänsliga 
upplever inte kan behandlas som en strålskyddsfråga . Det finns sålunda inte en 
myndighet att vända sig till för de personer som uppvisar besvär. Det betyder inte att 
frågan om elöverkänslighet har ignorerats. Den ohälsa som personer med dessa 
symptom har är enligt utskottet en fråga för hälso- och sjukvården. Det brister inte i 
myndighetsutövningen .”  

Hur kan man göra denna tolkning?? Om vi som är el-överkänsliga endast har 
symptom när vi utsätts för elektromagnetisk strålning, hur kan el-överkänslighet inte 
handla om strålning?! Och borde det inte finnas en myndighet som bevakar våra 
intressen, någon att vända sig till för att få hjälp?? Ska vi stötas ut ur samhället och 
klara oss själva? Vi kan ha svårt att leva i flerfamiljshus där grannarna har trådlös 
teknik som strålar oss. Det är inte alla som är bemedlade och har råd att köpa eller 
hyra fristående hus på landet. Som el-överkänslig kan man ha svårt att gå i vissa 
affärer (fullt med trådlös teknik eller andra kunder som har sina mobiler på). Etc. Nu 
kanske ni frågar, "vad ska vi göra åt det? vi kan inte förbjuda mobiler i samhället", 
nej, men ni kan gå ut med mer sanning och mindre mörkning av hälsorisker så att 
människor i alla fall får rätt information om riskerna att använda trådlös teknik. Och ni 
kan skapa bättre förutsättningar för oss som redan har blivit el-överkänsliga att kunna 
ha ett så bra liv som möjligt (ex se till att det byggs byar/områden där trådlös teknik i 
bostäderna/på området är förbjudet och där det är minst en km till närmsta mobilmast 
etc.). Några redan befintliga hyreshus kunde klassas som att vara för el-överkänsliga 
(liksom människor med andra funktionsnedsättningar kan få egna boenden/hus, t ex 
Ashberger människor). "Smarta el-mätare" skulle förbjudas att användas där el-
överkänsliga bor. Det finns mycket att önska. El-överkänsligas Riksförbund kan 
säkert hjälpa till med förslag hur samhället kan förbättras för el-överkänsliga. Jag 
hjälper gärna till också om ni vill ha förslag/idéer. 

Man kan som el-överkänslig få bostadsanpassning i vissa kommuner, ex hjälp till att 
dämpa strålningen i ett sovrum. Och resten av tiden, när man inte vill sitta i sitt 
sovrum, vad gör vi då? Vissa är så el-överkänsliga att de inte tål någon form av 
trådlös teknik. Tänk dig in i begränsningarna på ens liv detta ger.  

Försvarsutskottet kan inte ha lyssnat till den samlade uppfattningen i forskarvärlden 
utan nöjt sig med att lyssna till de av näringslivet finansierade forskare som innehar 
expertroller inom våra svenska myndigheter.  
 
Hur många ska bli sjuka innan ni vill eller vågar sätta er in i "andra sidan av myntet", 
dvs den forskning som visar på alla skador trådlös teknik ger i människor, djur och 
natur?  
 
Med vänlig hälsning, 
Charlotte 

 


