
Spørgsm̊al og svar om el-overfølsomhed
Herunder bringer vi brevvekslingen mellen Margit Larsson og Jyrki Katajainen. Margit har set
Jyrkis navn i forbindelse med en konference om el-overfølsomhed, som han organiserede i maj 1995
og skriver til ham om sine problemer med el-overfølsomhed. Jyrki, som selv er el-overfølsom, er
bl.a. bestyrelsesmedlem af EBD og konsulent for Raybusters, som hjælper el-overfølsomme.

En dansk oversættelse af disse brev udkom i EBD Nyt nr. 10 (1995).

========

Margit Larsson
Hasselvägen 22
29160 Kristianstad
Sverige Kristianstad, den 11 jan. 1995

Till Jyrki Katajainen

Elöverkänsliga ska fram — tack !

Den 17 dec 1993 bröt ett inferno i min kropp löst, d̊a jag kom till en ny lägenhet med lysrör, som
jag aldrig glömmer!

Ögonen blev mycket konstiga, oro, illam̊aende, hjärtat börja fladdra, sv̊art f̊a luft, högre och högre
puls, torr i munnen, askgr̊a i ansiktet och jag fick fly ut p̊a balkongen! Hade ej sagt upp min
gamla lägenhet, som tur var, s̊a jag fick flytta tillbaka. Ty där fanns inga lysrör! Tog kontakt
med dr. Helge Löfberg, fick order skruva av alla proppar, vara försiktigt med telefon och besöka ej
affärer med lysrör. Kloka r̊ad men ibland sv̊ara att följa, särskilt telefon!

Fr̊an den 21 dec 1993 har jag suttit i min 3-rumslägenhet med fotogenlampa, endast kylsk̊ap har jag
kunnat använda, f̊att mat fr̊an servishus och städhjälp. Jag har emellan̊at varit mycket sjuk och
d̊a varit i sommarstuga 14 dagar + 14 dagar hos vännen, sen har jag åter kunnat vara i lägenhet,
men m̊att d̊aligt och ej vetat var jag ska taga vägen! (När f̊ar vi evakueringsbost̊ader?)

Den 12 aug 1994 hände det som ej f̊ar hända för en elöverkänslig, jag hade ett viktigt samtal
med banken mitt i ”krisen” och m̊aste vänta en längre stund i luren och vad hände; Jo, jag fick
3 fruktansvärda stötar i hjärnan, det var som ”blixtnedslag”, jag lade luren, ringde en brorson för
snabbt meddelande men fick änd̊a 2 stötar till i hjärnan! Vad blev följden av detta tragiska samtal
som skedde kl. 11. Inget särkilt kändes först men p̊a natten bröt infernot löst med fruktansvärda
hallucinationer. Tankarna var konstiga i hjärnan och sömnen minimal med hemska madrömmar,
de värsta jag varit med om. P̊a morgonen kunde jag ej läsa en tidning och hade sv̊art att tala och
en trötthet som ej g̊ar att beskriva. Hjärnan kändes som om den var ”inflammerad”. Gick jag med
trätofflor ute s̊a kändes det mycket obehagligt och jag fick byta till mjuka skor!

Sex veckor tog det innan jag åter kunde läsa en tidning och skriva ett brev! Vad hände i min
hjärna i samband med telefonsamtalet, som gjorde mig s̊a sjuk ock vad kunde vara orsaken, detta
skulle jag gärna vilja veta?!

1987 bytte jag p̊a läkares inr̊adan 16 amalgam plomber, d̊a jag efter prover i spinalvätska och blod
och sv̊ara symtom med talrubbningar och bortavaro ej kunde finna annan orsak än amalgamet.
Proverna p̊a Hg i spinalvätskan var höga och i avföringen vid senare tillfälle 1000 mikrogram,
enl. laboratoriet deras högsta prov.

Nu gjorde jag det stora misstaget att jag bytte dessa 16 plomber p̊a 6 veckor och blev mycket sjuk
med sv̊ara förlamningar i ben, som gick tillbaka efter en tid. Jag blev bättre, men l̊angt i fr̊an
bra, sen började andra symtom dyka upp, som jag ej kunde härleda. Trodde det var n̊agot sjukt i
huset, p̊a hösten och vid regn var det värst. Hade ingen tanke p̊a el eller magnetfält som jag d̊a ej
visste vad det var! Men i mina noggrant förda dagböcker ser jag nu att symtomen stämmer med
elöverkänslighet.

Kan Hg som jag med all säkerhet har kvar i hjärnan och magnetfälten, telefonen förstärka var-
andra och förorsaka de otäcka ”blixnedslagen” i min skalle? Detta är bara en vanlig människas
funderingar!

Detta var en passus om amalgamet som jag vill Ni ska ha kännedom om.
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Efter smällarna i telefonen var allmäntillst̊andet d̊aligt, men samtidigt var jag bättre i lägenheten
hela sommaren d̊a grannarna var p̊a semester! Men i okt d̊a mörker och regn satte in var infernot
löst igen, nu värre än tidigare med symtom som: ögonen mycket konstiga, varm som i bastu,
torr mun, enorm törst, illam̊aende, fruktansvärda urinträgningar och kramper i genitalorganen,
andningsbesvär, sv̊art f̊a luft, fick g̊a ut p̊a balkong i 3 tim innan besvären lättade! Fick tillfällig
bostad hos bekanta som skruvade bort el.

Nu lät jag Hässleholms energiverk mäta min lägenhet. Magnetfälten var höga upp till 225 nano-
Tesla. I sovrummet 120–160 nanoTesla, endast i badrummet var värdet lägre 40-60 nanoTesla
och där fick jag nu ligga p̊a en madrass tillsvidare för att överhuvud kunna vara i lägenheten.
Men magnetfälten blev för höga för min kropp och jag var nästan p̊a gränsen till medvetslöshet
när anhöriga fick ut mig i ett rum p̊a en obebodd g̊ard där jag nu sitter med fotogenlampa och
gasolspis. Hur det g̊ar när kylan kryper ner̊at och gasolvärmen ej räcker är en fr̊aga som skrämmer
en ”70-̊arig kärring” som undrar ska en svensk medborgare inte ha rätt till en bostad som man ej
blir dödssjuk av?

Vad kan man själv göra och vad orkar man som sv̊art sjuk 70-̊arig att göra? Jag har hemtjänsten
s̊a omsorgen kopplades in och vidare fick stadsbyggnadskontoret ärendet i sin hand febr 1994.

Tv̊a läkare är medvetna om att det är magnetfälten jag är sjuk av. En av dem har talat med
stadsbyggnadskontoret om att jag m̊aste ha nytt boende utan magnetfält. Nu vill stadsbyggnads-
kontoret ha ett skriftligt läkarintyg, vilket doktorn ej kan ge p̊a grund av att socialstyrelsen anser
det inte är vetenskapligt bevisat att man blir sjuk av magnetfält !

Jag blir inte trodd och f̊ar ingen hjälp, men när känsliga robotar i industrin löper amok, larm sättes
ig̊ang och datorer sl̊as ut, ska detta åtgärdas för 5 milj.! Detta sker i Malmö vid 19:30 d̊a alla sl̊ar
p̊a TV och övertonerna i ledningarna g̊ar upp. Vid samma tid p̊a kvällen i min lägenhet h̊aller
jag p̊a att tuppa av, när mina grannar är i farten med el.

När datorer och robotar reagerar blir de trodda och man vet att det är magnetfälten men när min
känsliga kropp blir utslagen och jag f̊ar fly ut p̊a balkongen, d̊a är det inte vetenskapligt bevisat !
Horribelt!

Tror socialstyrelsen eller de professorer som förnekar elöverkänslighet att man blivit s̊a konstig i
skallen att man utan orsak flyr fr̊an en varm, skön, trivsam lägenhet ut i en kall, omodern k̊ak
p̊a landet!!! Nä, man flyr för att rädda sin hjärna och kropp fr̊an detta inferno som magnetfälten
förosakar vid övertoner i nätet och som robotarna ocks̊a känner av!

Ett exempel fr̊an min vardag i början av min överkänslighet. Jag badade, började f̊a symtom p̊a
elöverkänslighet och kunde inte begripa vad det var. Blev sämre och sämre, fick kliva ur badet.
Tittade i proppsk̊apet, proppen till tvättmaskin var ej ur. Jag skruvade ur den, sen kunde jag
bada utan besvär! Detta är bara ett exempel bland flera!

Hoppas Ni kan läsa och lyda mitt l̊anga brev och först̊a hur fruktansvärt sv̊art vi verkligt sjuka har
det i dag! Att inte bli trodd, inte f̊a sakkunig hjälp och st̊a utanför samhället, samtidigt kan man
ej använda telefon eller kontakta folk i samhället där lysrören är i legio! Vi är uteslängda fr̊an allt.
Det g̊ar att åtgärda, men ingen v̊agar hjälpa oss! Hoppas Ni som först̊ar oss, genom er forskning
ska kunna hjälpa oss och det snart.

Hälsningar till alla i Programkommittén

Margit Larsson

P.S. Läs och begrunda vad jag skrivit och ge mig r̊ad!

========
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Jyrki Katajainen
Niels Bohrs Allé 16
2860 Søborg
Danmark Søborg, den 8 mars 1995

Bäste Margit Larsson!

Tack för ditt brev daterat den 11 januari 1995. I det här brevet ger jag n̊agra svar till dina fr̊agor.
Jag ger dessa r̊ad — inte som en auktoritet utan — som en medmänniska, men du f̊ar inte glömma
bort, att det är du, som har ansvaret för din egen kropp.

B̊ade du och jag vet att elektriciteten p̊averkar människan. Man skall inte vänta p̊a n̊agot veten-
skapligt bevis för att reagera. Jag har börjat f̊a brev fr̊an andra elöverkänsliga, s̊a vi tv̊a är inte
de ända som vet ”sanningen”. Dina symtom tyder p̊a, att du har mycket kvicksilver i krop-
pen. Men den verkliga orsaken till alla dina besvär är säkert en kombination av m̊anga skadliga
miljöp̊averkningar. Kvicksilver är en av dessa; elektricitet en annan. Jag blev själv av med
hjärtklappningar p̊a kvällarna, när jag bytte till en tandkräm, som inte inneh̊aller fluor. Fluor
är ocks̊a ett farligt gift, om man intar det för mycket (se t.ex. [Henrik Lichtenberg, Fluor ælder
os — og er en trussel mod vores helbred, Mit Helbred 24 (1994) s. 10–14]). S̊a det är sv̊art att
veta, vad är den riktiga orsaken till besvär. Jag skulle säga att du är helt normal; dina symtom är
”normala”. Jag har själv haft likadana symtom i lindrigare form bara.

Du fr̊agar, varför du blev s̊a sjuk av ett telefonsamtal. I detta sammanhang använder du ordet
”viktigt”. Min tolkning av detta är, att du har varit under stressp̊averkan. Olika cellstudier
(se t.ex. artikeln [Cyril W. Smith, Coheret Electromagnetic Fields and Bio-Communication, tid-
skriften okänd]) p̊avisar att vissa bakterier reagerar kraftigare till elektriciteten, när de är under
stressp̊averkan (man gav felaktig ”mat” till dem). Vi människorna är byggda upp av cellar s̊a,
varför skulle vi inte reagera p̊a samma sätt. När jag ger mina föreläsningar, har jag rampfeber,
som alla andra sk̊adespelare. D̊a reagerar jag ocks̊a kraftigare p̊a electriciteten. Med hjälp av en
fältmätare har jag ocks̊a märkt att en vanlig lampa inducerar mera ström p̊a min kropp, när jag
är stressad. Allts̊a, när man säger att stämningen var ”laddat”, betyder det, att den elektriska
aktiviteten in i v̊ara kroppar är ocks̊a livligare än normalt.

Jag tycker att i ditt brev beskriver du dina symtom tydligt. Det betyder, att du vet, vad det
händer i din kropp. Lita p̊a de signalerna din kropp ger ocks̊a i fortsättningen. Exemplet med
badande var bra, ty en tvättmaskin är en av det värsta apparater vi har. En tvättmaskin skapar
en förbindelse mellan el-systemet och vattenledningar. Detta betyder att det g̊ar elektricitet p̊a
alla vattenledningar, som i sin tur betyder höga magnetfält i v̊ara bostäder. När du skruvade
proppen ur, bröt du säkert den här förbindelsen, magnetfältet blev — mycket vill jag tro — lärge
i badrummet och du fick det bättre. Det finns m̊anga andra märkligheter, som en vanlig människa
inte vet. T.ex. en bordslampa med metalarmatur kan alstra högre elektriska fält, när den inte är
tänd än när den är tänd. Vi har försökt att samla dessa märkligheter till boken [Lis Henningsen et
al. (red.), El-overfølsomhed — Eksisterer problemet? Problemet eksisterer!, Rapport fra temadagen
om el-overfølsomhed afholdt p̊a Datalogisk Institut, Københavns Universitet, 1994] s̊a att folk kan
förbättra sin el-hygien.

För att bli av med sin elöverkänslighet, är det att man undviker elektricitet den bästa första
hjälpen. Men, som Smith säger, orsaken till problemen är att en elöverkänslig person har n̊agon
form av obalans i kroppen. Allts̊a v̊ara kroppar fungerar inte optimalt antagligen p̊a grund av
olika miljögifter i hjärnan, nervebanorna, tarmen och andra organer. För att bli frisk skall man
försöka att f̊a dessa gifter ut ur kroppen. Men hur?

Nedan nämner jag n̊agra metoder, som jag har själv använt för att f̊a gifterna ut ur min kropp.
Det behöver inte vara s̊a, att dessa skulle passa för dig. Var och en borde hitta fram de metoderna,
som passar bäst för henne. Där finns m̊anga andra metoder som jag har inte provat, men som har
givit goda resultater för andra. T.ex. i g̊ar diskuterare jag i telefon med en persionerad professor,
Søren Jørgensen fr̊an Odensse och han sade, att med hjälp av akupunktur och kinesiska övningar
(Chi Kong), har han kunnat hjälpa m̊anga. Du borde ocks̊a läsa Ingrid Karlström’s uppmuntrande
artikel [Frisk fr̊an eloverkänslighet, tf-bladet nr. 2, 1994].

Här f̊ar du min lista för ett bättre liv. Jag m̊aste erkänna att min lista är ganska lika med den
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listan som Juno Borensjö ger i sin bok [Sundare liv, Sjätte upplagan, Team Offset, 1988]. Hans
bok kan jag rekommendera, ty den inneh̊aller allt mellan jordstr̊alar och mat.

Fasta: Jag har följt efter Juno’s anvisningar, när jag fastar, men p̊a biblioteket finns det olika
böcker som berättar, hur man kan g̊a i väga. Problemet med fastan är att man blir sjuk av det.
Man upplever alla sina gamla sjukdomar i lindrigare form. Som homeopaterna säger, kommer
sjukdommen innifr̊an ut̊at, fr̊an huvudet ner till fötterna. Alltid, när jag f̊ar ont i fötterna under
fastan, blir jag jätte lycklig. D̊a vet jag, att jag har blivit av med n̊agot. Allts̊a naturen kan kurera
m̊anga sjukdomar, ocks̊a elöverkänsliheten.

Basbildande mat : N̊agra elöverkänsliga säger, att de blir mindre känsliga, om det äter mest basbil-
dande mat. Ragnar Berg är en pionjär inom det här omr̊adet. Hans skrifter kan man hitta i olika
hälsoaffärer, se böcker om syra-basbalansen. Ocks̊a boken [Er du forgiftet af dine tandfyldninger?,
Foreningen mod skadeligt dentalmateriale, 1993] inneh̊aller goda r̊ad vad en kvicksilvergiftat kan
äta. Märk änd̊a att i matomr̊adet finns det lika m̊anga r̊ad som där finns r̊adgivare. Lyssna igen
p̊a din kropp; det är bara du som vet, vad du kan t̊ala.

Bli svettig : Om du inte kan springa, g̊a. Om du inte kan g̊a, kryp. Motionera! Många elöverkänsliga
säger, att det hjälper att simma; p̊a det sättet f̊ar man laddningen ur sig. Efter en simtur kan
man bada bastu. Men här har vi igen en balansg̊ang; skall man g̊a i en el-bastu för att svettas.
Om du hittar en ordentlig finsk bastu, som man värmer med trä, vore den bäst. I ovannämda
amalganboken (s. 38) finns det fina r̊ad, hur man badar kvicksilvret bort fr̊an kroppen. Det att
svettas är viktigt.

Zonterapi : Här kan jag rekommendera Joseph Corvo’s bok om änmet. I sin bok beskriver han fint,
hur gifterna p̊a nervebanorna kan f̊as bort med hjälp av zonterapi. Man kan ge zonterapi för sig
själv, och den är inte farligt, om man följer Joseph’s anvisningar.

Tarmsköljningar : Gifterna i tarmen kan vara orsak till m̊anga besvär. Birger Ledin var en
”tarmspecialist”. Hans böcker kan du säkert hitta p̊a biblioteket eller i n̊agon hälsoaffär. För
en elöverkänslig är det viktigt att tarmen fungerar ordentlig, d.v.s. man skall bajsa 2-3 g̊anger per
dag. Tarmsköljningarna, speciellt under en fasta, kan vara en god hjälp för att f̊a tarmen ren, om
man har förstoppning eller diaré.

Av alla dessa är kanske den viktigaste änd̊a maten. Som datalogerna säger, utdata beror jo p̊a
indata; om indata är d̊aligt, kan man inte vänta p̊a n̊agot bra utdata heller.

Jag hoppas att du har n̊agon nytta av mina r̊ad.

Med vänlig hälsning

Jyrki

========

Margit Larsson
Hasselvägen 22
29160 Kristianstad
Sverige Kristianstad, den 20 mars 1995

Till Jyrki Katajainen

Tack för ett intressant brev. Jag tar mig friheten att återkomma med kommentarer och nya bevis
p̊a elens inferno!

Din tolkning av mitt telefonsamtal, att det skett under stressp̊averkan är riktigt och nu till ett
nytt ”fenomen” som bekräftar detta. Ett mycket viktigt samtal, som jag spänt mig för och väntat
mig mycket av (gällde att f̊a en el- och allergisanerad lägenhet) blev ej av p̊a grund av en persons
slarv med rätt information och min vrede kände nästan inga gränser; ej heller min förtvivlan!!

Vad hände nu? Jo jag fick vid kontakt med servispersonal i deras vestibul med lysrör, trots kort
stund, sataniska ”blixtar” i min hjärna. Detta fortsatte när jag gick till min lägenhet. Även
inkommen i denna, fick jag s̊a sv̊ara smällar att jag skrek till var g̊ang. S̊a djävulskt är det
och denna g̊ang var det nog mellan 7-8 g̊anger. Jag kan inte beskriva det med andra ord än
”blixtnedslag” snabbt som ett spjut i hjärnan och fruktansvärt otäckt!
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Denna g̊ang var antalet ”blixtar” mer än dubbelt i antal och i samma styrka. Till skillnad fr̊an
telefonsamtalet, kunde jag läsa och skriva dagen efter och hjärnan kändes ej s̊a ”inflammerad”
som efter telefonsamtalet. Jag fick ej hallucinationer eller mardrömmar som d̊a, men en viss sveda
fanns i skallen! Detta bekräftar din tolkning om stressp̊averkan och jag undrar nu, kunde det bero
p̊a att telefonluren med dess elp̊averkan trots 2 m plastslang kom närmare hjärnan än lysrören
och där gav sv̊arare symtom? Detta är snart som science fiction för en del, men för mig kuslig
verklighet!

Att jag har betydande Hg p̊averkan är inget tvivel om. Prover tagna av en neurolog visade höga
halter i spinalvätska och blod. Efter 1 år av saneringen togs avföringsprov och det var det högsta
laboratoriet haft.

Du har ocks̊a rätt när du p̊ast̊ar att det är en kombination av skadliga ämne. Jag reagerar
v̊aldsamt p̊a plastmattor, dess emissioner och kemiska ämnen, överhuvud d̊alig inomhusmiljö. När
jag kommer ut i friska luften s̊a lättar besvären.

Du skrev att jag själv har ansvaret för min kropp. Självklart — men vid all annan sjukdom st̊ar
ofta en stab av först̊aende och hjälpande sakkunskap som kan bisl̊a och lindra, när man själv ej
orkar ta’ initiativ längre. Var finns dessa när jag drabbas av elektromagnetiska övertoner som
sl̊ar ut min kropp? I stället för hjälp, f̊ar jag kämpa för att bli tagen p̊a allvar och sitta i en kall
omodern g̊ard, med all ström fr̊aslagen utan myndigheters föst̊aelse. Utan evakueringsrum eller
sanerade sjukhusrum, som borde vara självklart för oss elöverkänsliga i ett demokraktiskt samhälle!
(Lindköpings landsting har nu byggt ett elsanerat sjukhus. Bra! )

Nu har jag suttit i elfri bostad i 3 månader och den sv̊ara värken i nacke och axlar är nästan borta!
De djävulska urinträgningarna försvann snabbt, likas̊a den d̊aliga sömnen med de fruktansvärda
mardrömmarna. Den gamla ”k̊aken” är vänligare, trots sina brister, mot min kropp än den mo-
derna lägenhet ensom jag försökte övernatta i den 12-13 mars. Jag fick fly därifr̊an d̊a symtom
blev mycket sv̊ara!

När jag med Frimans fältmätare p̊a kvällen den 13 mars mellan 20-22 mätte nämnda lägenhet, gick
mätaren i topp med upp till 1000 mikroTesla/s i ett rum, i kök och badrum pendlade det mellan
400-600 mikroTesla/s, i sovrummet var det bara 250 mikroTesla/s. P̊a dagen ligger värden överallt
omkring 150 mikroTesla/s. P̊a kvällarna är variationerna stora vissa kvällar g̊ar det upp till
1500 mikroTesla/s, andra bara till 300 mikroTesla/s. I min gamla g̊ard g̊ar det aldrig över 100
mikroTesla/s, detta klarar jag men ej mer. Hur ser du p̊a dessa värde?

Hälsningar

Margit Larsson

P.S. Om nu elöverkänslighet beror p̊a många orsaker som stress, bakterier, kemimiska ämne, är
änd̊a inte den verkliga orsaken de höga magnetfälten?

Enl. Svenska Dagbl. den 28 maj 1994

”Utsläpp av skräp i elströmmen s.k. elektronisk smog är ett tilltagande problem som kan skada mo-
torer, f̊a industrirobotar att löpa amok, sätta i g̊ang larm, f̊ar kablar att överraskande bränna sönder
och sl̊a ut känsliga datorer. Detta händer omkring 19:30 i Malmöomr̊adet när omkring 200 000
TV apparater kopplas p̊a samtidigt. Vi noterar ända upp till sjunde övertoner i nätströmmen.
Maximum n̊as kring klockan 20.”

När det gäller robotar, datorer, ledningar som sl̊as ut av övertoner, d̊a ska det åtgärdas i elnätet för
miljoner. Det är ej tal av stress, bakterier, kemiska ämne el dy, ej heller om psyk terapisamtal!!!

Men när min kropp reagerar v̊aldsamt p̊a kvällen vid samma tid som i Malmö, d̊a är det ocks̊a
tal om övertoner eller vagabonderande strömmar, med höga värde. Men d̊a är det inte fr̊an
socialstyrelse tal om åtgärder i det svaga elnätet, som jag blir d̊alig av, utan helt andra saker!

Är detta logiskt?

Är det inte till syvene och sist de elektromagnetiska fälten i v̊ara bostäder som med alla tekniska
finesser g̊att för l̊angt och förorsakat dessa höga fält, och som f̊att v̊ara redan av amalgam och
annat gift försvagade kroppar att reagera med sv̊ar elöverkänslihet???
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Om robotar och datorer reagerar för övertoner och sl̊as ut, utan p̊averkan av stress och kemi ämne
allts̊a endast av övertoner — d̊a är det inte konstigt att jag blir dödsjuk och det blixtrar i hjärnan.
Som människa är jag ju redan i d̊alig kondition och utsatt för miljöp̊averkan. Änd̊a blir jag inte
som robotar och datorer tagen p̊a allvar och snabbt åtgärdad!! Är jag inte längre en ekonomisk
resurs. Jag är ju människa och vill leva som s̊adan, ej som robot.

========

Jyrki Katajainen
Niels Bohrs Allé 16
2860 Søborg
Danmark Søborg, den 25 mars 1995

Bäste Margit Larsson!

Tack för ditt brev.

Det var intressant att du nämde flera av dina symtom i ditt brev. Det med kemikalier är välkänt;
William J. Rea skriver om detta i sina böcker [Chemical Sensitivity, Volumes I/II, Lewis Publishers,
Boca Raton, Florida, 1992/1994]. Det att du f̊ar urinträngningar p̊a grund av elektricitet är n̊agot,
som jag har ocks̊a själv upplevt. Ofta när jag st̊ar i närheten av en kopieringsmaskin eller en
laserskrivare, blir jag otrolig trängande. Orsaken till detta vet jag inte.

De mätvärderna som du nämder i ditt brev l̊ater höga för mig. Änd̊a m̊aste man vara medveten,
att ingen tycks veta, vad man skall mäta (jmf. [Clas Tegenfeldt, Measuring fields — Truth or
what, Proceedings of the 2nd Copenhagen Conference on Electromagnetic Hypersensitivity, 1995,
s. 111–119]). Men jag tror att Frimans mätare mäter rätta saker. Därför har jag ocks̊a själv
skaffat en (Model MF-4). När vi sökte ett hus här i København, var det omöjligt att hitta ett
där bakgrundsfältet skulle vara under 200 mikroTesla/s. Mitt i skogen kan man mäta värdet 50
mikroTesla/s. Om du har 100 mikroTesla/s i din stuga, bor du jo fint!

Jag antar att din lägenhet p̊a stan är liten. Mätvärderna över 1000 mikroTesla/s kan förorsakas —
med stor sannolikhet — av grannarnas TV-apparater och datorer. För mig är en säkerhetsavst̊and
fr̊an en TV 10 meter. Om m̊anga av dina grannar tittar p̊a TV samtidigt, kan du säkert inte
hitta n̊agra fältfria omr̊ade i din lägenhet. Här kan man fr̊aga, vilket ansvar har dina grannar.
Jag besökte min morbror i Finland och mätte fälten fr̊an deras TV. Värderna var höga. Sedan
fr̊agade jag, om deras granne hade sitt sovrum brevid deras vardagsrum. ”Ja”, var svaret, ”men
man skall inte bry sig om henne, ty hon har jo cancer”. Man kan ocks̊a fr̊aga, vilket ansvar har en
TV-fabrikant.

När det gäller ditt badrum, det att mätvärderna varierar mycket hela tiden betyder, att där finns
vagabonderande strömmar. Allts̊a i husets vatten- och värmeledningar g̊ar det mycket ström,
som i sin tur inducerar ett starkt magnetfält. Orsaken är säkert alla tvättmaskiner i huset. Man
kan reducera dessa magnetfält betydligt, t.ex. genom att s̊aga av dessa ledningar och ersätta en
del av ledningen med en plastbit. D̊a kan strömmen inte mera g̊a runt i dessa ledningar. Om
andra metoder för att reducera dessa fält, kan man läsa i [Lars Fransson och Yngve Hamnerius,
Magnetfält i kontorarbetsmiljö, Rapport nr. 39, Institutionen för teknisk elektronfysik, Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg, 1989].

I mitt tidigare brev till dig undvek jag medvetet den samhälleliga aspekten, som är mycket tydligt
i dina brev. Jag försöker inte att ändra samhället, men jag försöker att p̊averka individer. När
tillräckligt m̊anga individer vet sanningen, vet ocks̊a samhället sanningen. I USA har advoka-
terna först̊att att magnet- och elfälten betyder pengar för dem. Man kan bara undra, hur m̊anga
rätteg̊angar kommer vi att se här i Norden p̊a grund av fält, som har orsakat sjukdomar.

Ha det s̊a bra!

Med vänlig hälsning

Jyrki

========

Tack. Vi vill tacka Leif Löfberg för alla hans spr̊akliga förbättringar och konstruktiva kommentarer
till de här breven.
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