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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 
 

M E D L E M S – B L A D         
Nr 8 - 2017 

 

        
   Ordförande har ordet: 
 
Årets sista medlemsblad för 2017, med 
information som inte varit med tidigare. 
 
Detta medlemsbrev är en jul- och 
nyårshälsning till er alla ”i slott och koja”. 
Mycket har hänt under det gångna året 2017. 
Vi står nu inför ett nytt år 2018, mycket 
energi måste vi lägga på den allt mer 
påtvingade strålningen från trådlös teknik, 
barnen i skolan och våra medlemmar 
Ett samhälle som blivit allt mer styrt av 
ekonomiska krafter och där empati, respekt, 
hänsyn till medmänniskan kommer allt mer i 
skymundan. 
 

 

 
 
Lite fakta varför firar vi jul? 
 
Julen firas till minne av Jesu födelse, som var 
en stor händelse för hela mänskligheten 
tidigare. Jesus kom till världen för att frälsa 

människor och Jesu födelse var förutsagd 
och uppfyllde hundratals profetior om 
Messias, som det står skrivet i Gamla 
testamentet 
 
Innan den kristna regionen kom till oss här i 
norden, brukade nordborna samlas kring 
vinterfestligheter vid den här tiden på året, 
som bland annat midvinterblot (blot är en 
offerrit i fornnordisk religion) och offerfester.  
Exakt när de hölls känner man inte till. 
 
Jesu födelse började firas i Sverige omkring 
1000-talet när det kristna budskapet nådde 
våra breddgrader genom Ansgar, 801 – 865. 
Ansgar anses vara ”Nordens apostel”, hans 
verksamhet var imponerande och helhjärtad, 
men fick kanske inte några avgörande 
långsiktiga effekter.  
Ansgar var en av alla de munkar som övergav 
sina trygga kloster och riskerade livet för att 
predika Kristus i okända länder.  
Han är den mest kände gestalten i en stor 
svärm av munkar som genomvandrade det 
som vi i dag kallar Sverige, och som bidrog 
till att asatro långsamt förbyttes till 
kristendom.  
 
När Sverige hade blivit katolskt, skulle man 
vara återhållsam med mat och dryck tiden 
före jul.  
Man fastade till och med den 24 december, 
därför var julafton inte någon riktig festdag.  
När det var fasta fick man inte äta kött.  
På julafton åt man enkelt, festmaten åt man 
först på juldagen.  
 
När Sverige senare blev protestantiskt, 
försvann julfastan och man började äta 
festmaten redan på julaftons kväll. 
I Norden är det numera julaftonen som är 
julens viktigaste dag, medan det på andra håll 
fortfarande är juldagen som är den stora 
dagen. 
 
Under de senaste 100 åren har julens 
religiösa betydelse minskat. 
Julen förknippas idag med god mat, vila från 
vardagens arbete, fest, julpynt och julklappar. 
Det är en tid då man söker gemenskap och 
glädje.  
Man ser julen som en familjehögtid i första 
hand och numera tänker de flesta i Sverige 
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inte så mycket på det kristna budskapet i 
samband med julen. 
 
Julen är också en tid då en del känner mer 
vemod och mer ensamhet än annars:  
 

• Barn och ungdomar från 

problemfyllda hem.  

• De som måste fira jul i ensamhet.  

• De som är sjuka. 

• Alla de som av olika anledningar inte 

kan ha den jul de önskar sig.  

• Bland dem som är över 75 år, 

beräknas mer än 12 procent känna sig 

ensamma under julen, enligt en sifo-

undersökning. 

• Många el- och strålningskänsliga 

personer, som inte kan dela glädjen 

och julens gemenskap med nära och 

kära av skilda orsaker. Många av dem 

får sitta ensamma och kanske kan 

känna sig helt bortglömda. 

 

 
Födelsen i Betlehem.      Bild: Okänd. 

 
Seden med att använda julgran började i 
Tyskland i början av 1600-talet, det kallades 
"julträd" - de första var dock utan ljus.  
 
I Sverige kom julgranen först till de adliga 
familjerna, en julgran kunde vara pyntad med 

saffranskringlor. Först under 1800-talet 
spreds traditionen till de övriga 
samhällsklasserna. 
 
I Svenska kyrkan har julottan länge varit den 
dominerande gudstjänsten kring juletid, men 
på senare tid har den tappat mer mark till 
såväl julbön som till julnattsmässa.  
 
Julbön brukar hållas på julaftons 
eftermiddag, den hör till de mer besökta 
gudstjänsterna. Utformningen av julbönen 
kan skilja beroende på församling, oftast 
består den av sång, predikan, läsning av 
julevangeliet och många gånger också ett 
julspel.  
 
Julnattsmässa, eller midnattsmässa som den 
också kallas, firas vid midnatt på julnatten. 
Mässan markerar övergången från advent till 
jul och denna typ av gudstjänst var tidigare 
vanligast i Romersk-katolska kyrkan, men har 
nu blivit allt mer populär även i Svenska 
kyrkan.  
Källa: Textunderlag är bl.a. hämtad från internet. 
/ Egon R. 
 
 
 
Tidigare MI5 agent Barrie Trower är en 
fysiker som arbetade för brittiska 
underrättelsetjänsten.  
Där fick han hemlig kunskap om den enorma 
faran för elektrosmog, mikrovågsstrålning i 
mobiltelefon och Wi-Fi-teknik.  
Han avslöjar hur underrättelsetjänster 
missbrukade mikrovågor för att påverka 
människors kroppar, även hjärnan.  
De kan framkalla smärta överallt i kroppen 
och sjukdom, även hjärtinfarkt och varje form 
av cancer.  
 
Mobilen och trådlös strålning skadar inte bara 
oss, våra barn och natur, utan även kommande 
generationer tre generationer kvinnor kan 
komma att förlora sin fertilitet.  
 
Dr. Barrie Trower är upprörd över det faktum 
att brittiska forskare har en licens att döda och 
de använde det på hundratusentals 
oskyldiga människor "försökskaniner" och 
kom undan med det.  
Källa: Barrie Trower 

http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/349-nytt-os-doping-hot-mind-control.html
http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/174-human-guinea-pigs-history-of-us-mind-control.html
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Vi kommer 2018 att lägga in DVD, där Barrie 
Trower under ca 15 min berättar om just detta 
med hur mikrovågsstrålningen påverka, 
framförallt små barns hjärnor, en intressant, 
kuslig och skrämmande information, som alla 
bör ta del av. 
 
Politiker ska ta beslut och arbeta för 
människors bästa, de är folkvalda och ska 
leverera sina ”vallöften”. 
Alltför många folkvalda politiker lever tyvärr 
knappast upp till den kompetens man kan 
förvänta sig i en förtroendevald. 
Anne-Mari Pålsson (tidigare 
riksdagsledamot), skriver i sin bok 
”Knapptryckarkompaniet, en rapport från 
Sveriges riksdag”. 
 
Sverige har kanske västvärldens starkaste 
parlament, alla maktbefogenheter har samlats 
där.  
Men riksdagsledamöterna är svaga, den 
politiska makten utövas inte av riksdagen 
utan av partieliten. 
Grundlagen inleds med att ”All offentlig 
makt utgår från folket och Riksdagen är 
folkets främsta företrädare”, men den 
makten existerar inte i de folkvaldas händer. 
 
Detta kan förklara varför skillnad mellan 
verklighet och grundlägen intentioner är så 
stor, så enligt Anne-Mari P. är riksdagen ett 
”Knapptryckarkompani”. 
 
Vem styr då beslutsfattarna? 
När det gäller den globala industrin, påminner 
det mer eller mindre som en maffiakartell, allt 
från medicin-, telekom-, livsmedelsindustrin 
med flera. 
Den globala industrier påverkar och 
exponerar mänskligheten på olika sätt, att tro 
på deras lobbyister talar ”sanning”, när deras 
vetenskapliga bevis och belägg är så långt 
från verkligheten man kan komma.  
 
Man förvånas mycket över hur folk kan och 
vill blint tro på dessa lobbyister, som enbart 
talar för industrins sak, istället för att gynna 
och vara till nytta för mänskligheten.  
Nu är det bara girighet som styr och 
fullständig likgiltighet för människors hälsa 
och miljö.  

 
Under ett antal år på 1960-70-tal, var det 
vanligt att jobba med olika sorters kemikalier 
och tungmetaller, bekämpningsmedel och 
konserveringsmedel av olika slag. 
Bland olika kemikalier fanns bland annat 
bensen, trikloretylen, styren, aceton och 
fenoler med flera. 
Andra tungmetaller och ämnen som också 
var vanligt tidigare: T. ex. kvicksilver, bly, 
asbest m.fl. 
Många av dessa tungmetaller och 
bekämpningsmedel har medverkat och 
utvecklat allergi och överkänslighet. 
Detta är klart miljörelaterat, ändå höll 
industrin på in i det längsta att försöka dölja 
detta. 
Överkänslighet och allergier från EMF, 
elektriska fält, mobilstrålning, wi-fi, dofter av 
skilda slag, processad mat och dryck, olika 
typer av make up m.m., det har med största 
sannolikhet en gemensam nämnare. 
Vi måste bli mer vakna och medvetna om den 
vardagsmiljö som vi lever i, att ifrågasätta det 
som kan verka osannolikt eller alltför 
”sannolikt”.   / Egon R. 
 
 

 
Blek vintersol.          Foto: Yvonne Adamson. 

 
 
 
USÖ-forskare vill att surfplattor inom 
förskolan utreds. 
 
Lennart Hardell, forskare i onkologi på 
Universitetssjukhuset i Örebro, vill ha en 
nationell kommission som ska utreda hur 
användning av trådlösa surfplattor i förskolor 
och skolor påverkar barnens hälsa. 
Hardell menar att strålningen från trådlösa 
surfplattor är cancerframkallande och att de 
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inte borde finnas på exempelvis förskolor som 
en del i undervisningen. 
 
– Det är mikrovågsstrålningen som är 
farlig, säger Hardell. 
Han vill nu se en nationell utredning kring 
huruvida surfplattorna är skadliga för barnen 
eller inte. 
Han menar att det har gjorts utredningar som 
visat att strålningen inte alls är farlig, men 
dessa står ofta forskare med kopplingar till 
mobilindustrin bakom. 
 
– Vi som är oberoende har aldrig inbjudits att 
delta i den verksamheten. 
Finns det något gehör för dina krav? 
– Hittills har det varit noll. 
Källa: Reporter Anna Nyström 
anna.nystrom@sr.se 
 
Tysk hjärnforskare: Internet och 
surfplattor förstör barnens hjärna. 
 
Om barnen försätter att använda digitala 
medier som i dag kommer vi att få dramatiskt 
fler dementa i framtiden. Barnens liv kommer 
att förkortas. Det säger Manfred Spitzer som 
är psykiater, psykolog och hjärnforskare.  
 
Manfred Spitzer som har varit direktör för 
den psykiatriske universitetskliniken i Ulm 
sedan 1998, har skrivit flera böcker som 
blivit bestsellers.  
Hans senaste bok Digital Demens, som nu är 
översatt till norska, tar upp riskerna med 
dagens intensiva användning av digitala 
medier bland barn.  
Inlärningsförmågan försämras och Spitzer 
varnar för att vi kan komma att få dubbelt så 
många demenssjuka år 2050 som i dag. 
Försämrad inlärningsförmåga och krympt 
hjärna 
"Begränsa barnens användning av digital 
teknik bland barn.  
Varje dag utan digital teknik är vunnen tid". 
 
Spitzer säger att införandet av tekniken i 
förskolor och skolor bör begränsat kraftigt 
och att riktigt små barn inte kan använda 
digitala medier utan att ta skada. 
Det är farligt eftersom små barn lär sig saker 
mycket snabbare än vuxna och de tar därmed 
till sig allt negativt med digital teknik.  

Barnen förlorar förmågan att tänka 
självständigt och blir tidigare dementa då 
hjärnan krymper av att använda internet, 
smarttelefoner och surfplattor. 
Hjärnan krymper eftersom den inte längre 
blir fullt utnyttjad.  
Den stress som tekniken utsätter barnen för 
förstör nervcellerna och de nybildade 
cellerna överlever inte eftersom de inte 
används.  
 
Resultatet blir digital demens. 
Digital demens i ”smartmobilers” kölvatten 
Sydkorea är ett av världens mest intensiva 
internetanvändande land.  
Man började också mycket tidigt använda 
trådlös teknik och smartmobiler i kölvattnet 
av Samsungs massiva teknik- och 
försäljningsframgångar på området.  
10-15 % av de som har milda kognitiva 
problem utvecklar demens. 
Statistik från Sydkorea visar att antalet 
personer som har milda kognitiva problem i 
20-40 årsåldern, ökade med hela 37% enbart 
mellan 2008 och 2012. 
 

 
Bild: Strålskyddsstiftelsen. 

 
Hjärnskadlig mikrovågsstrålning 
Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen håller 
med om att dagens omfattande användning av 
digital teknik är skadlig för barnen, särskilt 
då barnen använder surfplattor och datorer 
som dessutom sänder ut höga nivåer av för 
hjärnan skadlig pulserad mikrovågsstrålning. 
Strålskyddsstiftelsen arbetar med 
utgångspunkt från rekommendationer från 
Europarådet som år 2011 avrådde från 
användning av trådlös teknik i skolan och 
förskolan. 
Europarådet uppmanade medlemsländerna 
inklusive Sverige att informera brett om 
hälsoriskerna med strålning från trådlös 

mailto:anna.nystrom@sr.se
http://www.adlibris.com/se/bok/digital-demens-9788279007470
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
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teknik i synnerhet riskerna för barnen 
eftersom de är känsligare, men 
rekommendationerna ignoreras av svenska 
myndigheter och regeringen. 
Källa: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen. 
 

 
 
 

Myndigheters prestige  
går före folkhälsan? 

 
Jag fick brev från en vän, hon är alldeles 
förtvivlad av det bemötande myndigheter 
beter sig mot henne och familjen. Hennes 
barn är drabbad av en funktionsnedsättning, 
som gör barnet sjukt vid exponering av 
elektromagnetiska fält och mobilstrålning. 
Hon berättar att det tar mycket energi att 
strida mot olika myndigheterna, när de inte 
vill acceptera att ett barn blir sjukt och inte 
klarar av all trådlös teknik i skolan.  
Istället hotar kommunen med att tvinga henne 
betala höga vitesbelopp för att barnet inte kan 
gå i skolan.  
Kommunen vägrar acceptera barnets el- och 
strålningsöverkänslighet som är en 
funktionsnedsättning, istället för att lösa 
problemet med att t.ex. stänga ner trådlös 
teknik (helt eller delvis), eller erbjuda 
hemundervisning som alternativ lösning. 
Vill man hitta lösningar så finns det bra 
alternativ till lösning. 
 
Trots att det finns läkarintyg, så vägrar 
myndigheten att lyssna, när modern upplyst 
om att barnet kommer bli livshotande sjuk när 
barnet kommer att utsättas för den trådlösa 
tekniken. 
”Att vara den lilla Daniel som kämpar mot 
jätten Goliat”, är inte någon lätt uppgift. 
 
Skolinspektionen, som ska vara till stöd, 
existerar inte, sedan 2016 hjälper de inte 
elöverkänsliga barn längre, på samma sätt 
som tidigare. 
Detta är ett tydligt bevis på hur en myndighet 
inte visar respekt för personen som är 
drabbats av en funktionsnedsättning. 
Myndigheten ignorerar totalt den 
hjälpsökande, där de hämtar otydliga och 
sanningsförvridna underlag som påstående, 

underlag som hämtas från telekomindustrins 
betalda lobbyister. 
 
Jag vill påstå att detta är brott mot både 
barnkonventionen och respekt för de 
mänskliga rättigheter som Sverige skrivit 
under på, men det har inget större värde än 
”dasspapper”. 
Det känns frustrerande, när vår regering, 
riksdag, ansvariga myndigheter och politiker, 
kör sitt egna race och så länge de flesta 
medborgare inte reagerar, då kan de lugnt sitta 
kvar och njuta av "demokratin". 
Vad är det för samhälle vi vill ha eller stödjer 
med passivitet och egoism? 
 
Skolplikten innebär snåriga regler, Sverige är 
ett av två länder som förbjuder 
hemundervisning. Varför??? 
Enligt 2011 års skollag, anges det tre 
synnerliga skäl för hemundervisning: 
· Elev som är nyanländ från annat land. 
· Elev som ska göra en längre resa. 
· Elev som deltar i en filminspelning. 
· Men inget om hälsan, att minimera 
hälsoproblem m.m. I detta fallet klarar inte 
barnet att exponeras av trådlös teknik. 
Enda möjligheten är att skapa en helt 
strålningsfri miljö för barnet och där 
saknas totalt intresse från myndigheten. 
 
Sverige är anslutet till Europarådet, där 
Parlamentariska församlingen i Europarådet 
talar om ”De potentiella riskerna med 
elektromagnetiska fält och deras inverkan på 
miljön”. 
Den parlamentariska församlingen har flera 
gånger betonat vikten av staternas åtagande 
att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, 
såsom fastslagits i många stadgar, 
konventioner, deklarationer och protokoll 
sedan FN-konferensen om den mänskliga 
miljön och Stockholmsdeklarationen 
(Stockholm 1972). 
För dej som kan, hämta gärna Resolution 
1815 (2011) på nätet, för dej som inte kan, 
hör av dej så sänder jag ett ex. / Egon R. 
 
All information om miljöpåverkan från 
trådlös teknik styrs från mobilindustrin 
lobbyister och negligeras totalt. 
Deras påverkan på myndigheter, radio, TV, 
pressen och ansvariga politiker är total. 
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Flera oberoende forskare, läkare m.fl säger i 
olika rapporter: - Det är känt att strålningen 
öppnar blodhjärnbarriären och släpper igenom 
giftiga ämnen in i hjärnan. 
· Stör melatoninregleringen med åtföljande 
sömnproblem, samt att den slår emot 
immunförsvaret. 
· Det har också visat sig att ett barns huvud 
kan absorbera dubbelt så mycket 
mobilstrålning och när det gäller benmärgen 
så är det tio gånger så mycket. 
· Barn och ungdom som i tidig ålder utsätts 
och exponeras av trådlös teknik, kan löpa 
mycket större risk att utsättas för hjärntumör i 
vuxen ålder. 
Att strålskyddsmyndigheten i stort förnekar 
detta efter information från telekomindustrin 
lobbyister, är högst anmärkningsvärt. Då 
ansvariga politiker och myndigheter hämtar 
sin information från Strålskyddsmyndigheten 
(SSM), blir detta ett moment 22, som innebär 
ett dilemma som saknar lösning. 
Det SSM hänvisar knapphändigt till, är 
Försiktighetsprincipen, som betyder att det 
finns en svag misstanke om att långvarig 
mobilanvändning ökar risken för vissa 
tumörtyper. 
· Att även en svag misstanke om att 
magnetfält från kraftledningar, som ökar 
risken för barnleukemi. Därför tillämpar 
Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet på 
dessa områden.  
· Principen innebär att onödig exponering för 
strålning ska begränsas om det kan ske till 
rimliga kostnader och konsekvenser. 
· Att Försiktighetsprincipen finns även 
reglerad i Miljöbalken i 2 kap 3 § tillsammans 
med andra hänsynsregler.  
· I miljöbalken sägs att redan vid risk för 
negativ påverkan på människors hälsa och 
miljö, innebär att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en 
störning. 
Det finns hänvisning, men den efterlevs inte 
av myndigheter, regering och riksdag. 
Svenska myndigheter och politiker har tyvärr 
helt ignorerat rekommendationerna, trots att 
den är politiskt bindande. 
 
Cyperns skolminister förbjuder trådlösa 
nätverk i förskolan samt stoppar installation 
av nya trådlösa nätverk i grundskolan för att 

skydda barnen mot hälsoriskerna med 
mikrovågsstrålningen, skriver 
Strålskyddsstiftelsen i en rapport. 
 
I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när 
det gäller barnens situation, men inte ens här 
har vi lyckats att tillgodose barns rättigheter 
fullt ut. 
Det framgick när barnrättskommittén 2015 
kom med sina sammanfattande slutsatser över 
hur Sverige följer barnkonventionen. 
 
– Idag kan myndigheter och domstolar 
avfärda konventionen eftersom den inte 
har status av svensk lag. 
Vi har sett att detta får konsekvenser för 
beslut som rör barn, säger Christina Heilborn. 
Källa: Unicef. 
 
Enligt Socialstyrelsens cancerregister har 
cancersjukdomar ökat med ca 50 % från år 
2000 med 46 000 fall, till år 2015 med 64 000 
fall. 
Dramatisk ökning av psykisk ohälsa – En 
effekt av ökad mobilstrålning: 
· Antalet patienter som varje år i öppenvården 
fått diagnosen ”psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar” har ökat 
från 142 000 år 2005 till 344 000 år 2014. 
 
· I åldern 0-29 år har antalet patienter ökat 
med 200 %, från 46 000 år 2005 till 139 000 
år 2015. 
· Den ökande psykiska ohälsan är därmed en 
förväntad effekt av den ökande exponeringen 
för mikrovågsstrålning och den mest 
sannolika förklaringen.  
Källa: Strålskyddsstiftelsen. 
 
· Över 180 forskare, vetenskapsmän och 
läkare från 36 länder har skickat en 
gemensam skrivelse till EU-kommissionen, 
i vilken de kräver moratorium för 
utbyggnaden av 5G. 
· De varnar i skrivelsen för ”potentiellt 
allvarliga hälsokonsekvenser” i form av 
bland annat neurologiska effekter, infertilitet 
och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G 
innebär. 
· De pekar också på att det saknas forskning 
som visar att utbyggnaden inte utgör en fara 
för människor och miljön. 
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Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, 
säger cancerläkaren och forskaren Lennart 
Hardell, cancerläkare och docent vid 
onkologiska institutionen, medicinska 
fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro. 
 
För mycket skärmtid skadar barns hjärnor. 
"De får svårare att känna empati och det går 
aldrig att ta igen", säger barn- och skolläkaren 
Åse Victorin 
Åse har inget emot datorer och skärmar som 
arbetsredskap, men spelande, tittande och 
kommunicerande via skärmar är skadligt. 
Skärmtiden hämmar den kognitiva 
utvecklingen och ungdomar med mycket 
skärmtid i bagaget har sämre förmåga att 
känna empati. 
– Hjärnan är plastisk. De områden som tränas 
utvecklas och de områden som undviks går 
tillbaka. - Barn måste träna sig i empati. 
Skolverkets förslag att digital teknik ska bli 
obligatoriskt i förskolan är mycket dåligt, 
tycker Åse Victorin. 
 
Kalle Hellberg skriver: Den trådlösa 
tekniken skadar barnen i skolor med wi-fi 
och där mobiler är tillåtna, i mycket stor grad, 
då borde väl all information som handlar om 
mobiler och trådlös teknik i skolor belysa 
dessa risker i första hand! 
Det handlar ju om barnens hälsa, vilket väl 
borde vara viktigare än barnens trevnad av att 
få använda Internet och sociala medier på 
lektionstid!  
Givetvis skadas alla (allt levande) i hela 
samhället av den trådlösa tekniken, barnen 
mest.  
Men när inte ens barnens arbetsplats skolan 
tar larmrapporter på allvar, så är det heller 
ingen som i hemmen och på fritiden bryr sig 
om denna risk. 
Med den faktiska vetskapen om dessa risker, 
belysta av över 20 000 forskningsrapporter, är 
det inte mindre än skandal att ni medvetet 
undanhåller dessa risker i ett program som 
handlar om mobiler och dess påverkan och 
inverkan i skolarbetet. 
Det är bara att konstatera att 
myndigheterna inte tar sitt ansvar för 
hälsomiljön i skolan: 
När man använder wi-fi i skolan och 
förskolan, påverkas barn och ungdom av detta 
genom trötthet, huvudvärk, sämre inlärning, 

försämrat minne, psykisk ohälsa, utmattning 
m.m. 
I de skolor där de stängt av wi-fi och annan 
trådlös teknik, har det genererat till en bättre 
skolmiljö, bättre hälsa och mer välmående 
barn. 
Man kan med största säkerhet peka på ”PISA-
rapporten”, som ett skrämmande exempel på 
hur den svenska skolan har redovisat sämre 
resultat på grund av all trådlös teknik.  
 
Alla påverkas negativt av trådlös teknik, en 
del mindre, en del mer och en del blir 
allvarligt sjuka.  
El- och strålningsöverkänslighet är en allergi-
symtom, som påverkas från yttre påverkan 
från trådlös teknik som wi-fi, mobilsändare 
och annan radiofrekvent verksamhet. 
Detta förnekas av mobilindustrin, som är fyra 
gånger större än läkemedelsindustrin, så styrs 
helt av ekonomiska intressen. 
/ Källa: Strålskyddsstiftelsen m.fl / Egon Reiver 
 
 
 

 

 

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
djupt under midnattstimma. 
Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken. 

Står där så grå vid ladgårdsdörr, 
grå mot den vita driva, 
tittar, som många vintrar förr, 
upp emot månens skiva, 
tittar mot skogen, där gran och fur 
drar kring gården sin dunkla mur, 
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grubblar, fast ej det lär båta, 
över en underlig gåta. 

För sin hand genom skägg och hår, 
skakar huvud och hätta — 
»nej, den gåtan är alltför svår, 
nej, jag gissar ej detta» — 
slår, som han plägar, inom kort 
slika spörjande tankar bort, 
går att ordna och pyssla, 
går att sköta sin syssla. 

Går till visthus och redskapshus, 
känner på alla låsen — 
korna drömma vid månens ljus 
sommardrömmar i båsen; 
glömsk av sele och pisk och töm 
Pålle i stallet har ock en dröm: 
krubban han lutar över 
fylls av doftande klöver; — 

Går till stängslet för lamm och får, 
ser, hur de sova där inne; 
går till hönsen, där tuppen står 
stolt på sin högsta pinne; 
Karo i hundbots halm mår gott, 
vaknar och viftar svansen smått, 
Karo sin tomte känner, 
de äro gode vänner. 

Tomten smyger sig sist att se 
husbondfolket det kära, 
länge och väl han märkt, att de 
hålla hans flit i ära; 
barnens kammar han sen på tå 
nalkas att se de söta små, 
ingen må det förtycka: 
det är hans största lycka. 

Så har han sett dem, far och son, 
ren genom många leder 
slumra som barn; men varifrån 
kommo de väl hit neder? 
Släkte följde på släkte snart, 
blomstrade, åldrades, gick — men vart? 
Gåtan, som icke låter 
gissa sig, kom så åter! 

Tomten vandrar till ladans loft: 
där har han bo och fäste 
högt på skullen i höets doft, 
nära vid svalans näste; 
nu är väl svalans boning tom, 
men till våren med blad och blom 
kommer hon nog tillbaka, 
följd av sin näpna maka. 

Då har hon alltid att kvittra om 
månget ett färdeminne, 
intet likväl om gåtan, som 
rör sig i tomtens sinne. 
Genom en springa i ladans vägg 
lyser månen på gubbens skägg, 
tomten grubblar och tänker. 

Tyst är skogen och nejden all, 
livet där ute är fruset, 
blott från fjärran av forsens fall 
höres helt sakta bruset. 
Tomten lyssnar och, halvt i dröm, 
tycker sig höra tidens ström, 
undrar, varthän den skall fara, 
undrar, var källan må vara. 

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban,    
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken                              
Text: Viktor Rydberg, född 18 december 1828 i 
Jönköping, död 21 september 1895 i Djursholm. 

 
 
Årets sista medlemsmöte med jultallrik fick 
ställas in. 
Det var planerat till lördagen 2 december i 
Svarttorps församlingshem, men med för få 
anmälda till jultallriken, beslutade styrelsen 
att avbeställa träffen, med förhoppning till 
större intresse ett annat år. 
Bara att beklaga, men så kan det bli. 
/ Egon Reiver, ordförande. 
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Julkort skapat av Yvonne Adamson. 

 
Med denna julhälsning vill vi i 
styrelsen önskar er alla en riktigt  
God Jul- och Nyårshelg,  
samtidigt bifogar vi ett varmt tack till Yvonne 
Adamson m.fl.,  
för alla vackra motiv vi fått njuta av i 
medlemsbladen under det gångna året. 
 
En särskild julhälsning med stor kram till er, 
då hälsan inte fått vara en självklar del av 
vardagen, där sjukdom och avsaknad av 
välmående gjort vardagen till en belastning 
för er, nära och kära. 
 
   Styrelsen 
 
 
 
 

Kommande program 2018: 
 

 

 
Foto: Yvonne Adamson 

 
 
 

Föreningens årsmöte söndagen                  
25 februari 2018, kl.14.00. 
Församlingshemmet, Svarttorp, Jönköpings 
kommun 
Årsmötesförhandlingar sker i sedvanlig 
ordning, mer information i nytt medlemsblad 
nr. 1-2018, som kommer sändas ut i god tid 
innan årsmötet. 
 
Anteckna redan nu ner kommande 
årsmöte i din almanacka för 2018, du som 
är en del av årsmötet - så kom och gör din 
röst hörd.   
 
Har du några idéer, förslag, så kom och 
berätta om det, något som vi gemensamt kan 
göra till glädje för många i föreningen.  
 
 
 
 VÄLKOMMEN / Styrelsen. 
 
 
 
 
 

 
Gunilla Ladberg. 

 
Söndagen 15 april 2018 kl.14.00, Norra 
Sandsjö församlingshem, Nässjö kommun. 
Gunilla Ladberg, Lidingö, är inbjuden och 
kommer att föreläsa: 
 

På upptäcktsfärd i hjärnan? 
 
Gunilla har många strängar på sin lyra, hon är 
fil.dr. i pedagogik, utbildare, författare m.m.  
Hon är en enastående talare att lyssna till och 
på ett okomplicerat sätt berättar hon om vår 
fantastiska hjärna. 
 
(Jag har personligen vid tre olika tillfällen 
haft möjlighet att lyssnat till hennes 
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humoristiska, sakliga och spännande 
föredrag. 
Hennes huvudsakliga arbetsområden 
är flerspråkighet, den mänskliga 
hjärnan samt den trådlösa tekniken och 
dess destruktiva inverkan på hälsa och 
miljö. 
 
Gunilla har skrivit ett tjugotal böcker och ett 
stort antal mindre skrifter och artiklar.  

Missa i chansen - Ett måste 
att komma och lyssna. 

 
Varmt välkommen önskar Styrelsen 

genom Egon Reiver. 
 
 
 

 
Från barndomens jul. 

 
När första ljusen tändas 

minns vi vår barndoms jul 
Då tomten kom hem 

allt var spännande och kul. 
 

Utanför fönstret 
fanns ett hav utav snö 

Där lekte vi tillsammans  
om än det var tö. 

 
Ute var natten mörk och kall 

med gnistrande stjärnor till tusen 
Där inne fanns doften 

från de nedbrunna ljusen. 
  / Egon Reiver 

 
 

 

http://www.ladberg.se/wp/gunillas-bocker/
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