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 Elöverkänsligas Förening  
i Jönköpings län. 
M E D L E M S B L A D – Nr. 6 – 2022. 
Hemsida: www.elkanslig.se 
 
 

           
Ordförande har ordet: 

Nu är tiden inne för julens 
medlemsträff 2022! 
 

 
Översikt till Gransnäs. 

 
Vi träffas torsdagen 15 december 2022, 
samling kl. 18,00, med lite julmingel som 
glögg och pepparkaka. 
Efter ca. kl. 18,30, när alla är samlade är 
det dags att ta för sig av det julbord med 
tillbehör, som föreningen bjuder på. 
Som avslutning på det goda blir det kaffe 
med kakor. 
 
Plats för julträffen är i Gransnäs 
ungdomsgård, ligger ca. 5 km från Rv. 32 
(i höjd med Aneby) på vägen mot Askeryd 
och ca 20 km norr om Eksjö. 

Kan tilläggas att Gransnäs ungdomsgård 
har en bra miljö, närmaste mobilmast är ca. 
6 km fågelväg, (mellan mobilmast och 
Gransnäs är det mycket skog som skyddar 
från mikrovågsstrålning). 
 

 
Inomhus släcker vi ner takbelysningen och 
vi använder många brinnande stearinljus på 
bordet, som lyser upp och skapar en härlig 
julstämning. 
”Vårt spelmanslag” underhåller under 
kvällen och att vi kan avnjuta det 
smakfulla julbordet. 
 
Även gratis lotteri kommer bjudas på m.m. 
1: a vinst är en fototavla av Yvonne 
Adamson, övriga vinster är några valfria 
böcker. 
Som avrundning av kvällens julträff 
kommer information lämnas om några av 
årets händelser i föreningen och det som är 
aktuellt för kommande 2023.  
Har du som medlem idéer och tankar om 
kommande året 2023, så berätta det. 
 
OBS! Flera har anmält sitt intresse, 
ännu finns det platser till julfesten 15/12 
2022 kl.18, så hör av dej. 
Senaste datum för intresseanmälan till 
julträffen är 2 advent, söndag 4/12,  
 
Dröj inte utan skicka omgående till: 
E-post: egon@reiver.se 
Telefon: SMS 070–6434120 
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   Torkel Atterbom. 
Vice ordförande i Vågbrytaren. 

 
Mer information från 

mätningskurs 1/3 hösten 2022. 
 

På kursen talade undertecknad om att det 
går att ansluta nyare mobiltelefoner med 
kabel till nätverket.  

Precis som med en dator. Då kan du surfa 
och göra allt utom att ta emot samtal eller 
SMS. Ringa kan man istället göra via 
Skype eller Messenger exempelvis. 

Android: Är beroende på vilken version 
av Android din telefon har. Samsung S7 
klarar det inte. 

Samsung S8/S8 Plus/Note 8/Note 9 och 
senare kan det. Dessa telefoner har 
kontakten USB-C. Här är länk till en sådan 
adapter med USB-C: 

https://www.amazon.se/BENFEI-Ethernet-
adapter-Thunderbolt-kompatibel-
Aluminiumskal/dp/B07XTGKP5M/ref=sr_
1_8?crid=14D215WZAD1QY&keywords
=usb-
c+network+adapter&qid=1666686865&qu
=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4w
MCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sp
refix=USB-
c+network%2Caps%2C97&sr=8-8 

 

iPhone: Här är länk till adapter för iPhone. 
Denna adapter kräver  iOS 15 eller högre. 

https://www.amazon.se/Lightning-
Ethernet-Ethernet-adapter-
laddningsst%C3%B6d-
hastighet/dp/B09MMXMCJF/ref=sr_1_4?

keywords=lightning+network+adapter&qi
d=1666688176&sr=8-4   /Torkel Atterbom. 

 
 

Ny internationell studie om 
hjärntumörer  
Forskare har tidigare fastslagit genom flera 
studier, inklusive Interphone-studien 2010, 
en 40% ökad risk för gliom vid användning 
av mobiltelefon som hålls vid örat i 30 
minuter om dagen i 10 år (motsvarande 
2000 timmar).  
 
I juli 2021 kom en ny studie som 
rapporterades av International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health.  
Den visar än tydligare sambandet mellan 
användningen av mobilen och riskerna för 
uppkomsten av hjärntumörer.  
Enligt forskarna som publicerade den här 
studien ökar risken för hjärntumör av 1 000 
timmars samtal under en period av 10 år, 
motsvarande 17 minuter om dagen... med 
60%!  
 
Spenderar du mer än 17 minuter om dagen 
med mobilen klistrad mot örat, kan risken 
att utveckla en hjärntumör alltså öka med 
60%. Studien utfördes av University of 
California-Berkeley School of Public 
Health, i samarbete med National Cancer 
Center of Korea och National University of 
Seoul.  Källa: Vågbrytaren. 
 
 
 
5G - Brist på riskbedömning, säger 
professor Martin Pall  
Mycket viktig intervju med professor 
Martin Pall om bristen på riskbedömning 
för 5G och EMF, belastningen av Wifi och 
pulsering.  
Han säger att ”orsaken till att 
mobilindustrin valt att välja högre 
frekvenser för 5G, är att det går att ”pulsa” 
de högre frekvenserna mer och därmed 
skicka mer information.  
Dessa extraordinärt höga nivåer av 
pulsering gör 5G potentiellt mycket 
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farligare för biologiskt liv än 3G och 4G. 
5G kommer dessutom att använda en array 
antennsystem, som inför ytterligare en ny 
typ av pulsering i våra exponeringar.  
 
5G måste testas, och det har inte testats 
med de nya typerna av ”pulsationer” som 
kommer att användas!  
Wifi har visat sig orsaka sju olika 
hälsoeffekter, och det i upprepade studier. 
Dessa är samma hälsoeffekter som uppstår 
av andra typer av elektromagnetiska fält, 
och de inkluderar  
• oxidativ påfrestning  
• attacker på vårt DNA i cellerna  
• många olika effekter på reproduktionen 
både manlig och kvinnlig fertilitet  
• ökade spontana aborter  
• sänkta könshormoner  
• sänkt libido  
 
Dessutom har vi många olika negativa 
neurologiska och neuropsykiatriska 
effekter, som tenderar att utvecklas över 
tiden.”  YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
eQzy0O9Hk8.  Källa Vågbrytaren. 

 
 
 

 

av Emmy Köhler 

Nu tändas tusen juleljus 
på jordens mörka rund, 
och tusen, tusen stråla ock 
på himlens djupblå grund. 

Och över stad och land i kväll 
går julens glada bud, 
att född är Herren Jesus Krist, 
vår Frälsare och Gud. 

Du stjärna över Betlehem, 
o, låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid 
i varje hem och hus! 

I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid! 

 
Jesusbarnet i krubban. Bild: Svenska kyrkan. 

 
 

 
 

Sverige - KTH-docent varnar för 
mikrovågsstrålning. 

 I en debattartikel i tidningen Arbetarskydd 
skriver docent JanErik Gustafsson om den 
kraftigt ökande strålningen i samband med 
utbyggnaden av 5G samtidigt som 
skyddsarbetet på arbetsplatser för skador 
av mikrovågsstrålning är obefintligt, t.ex. 
på KTH.  
Han skriver också om samband mellan 
Alzheimer och strålning och understryker 
att skadliga effekter av mikrovågsstrålning 
och elektromagnetiska fält måste bli ett 
prioriterat området i arbetsskyddet.  
 
/ Vågbrytaren / Källa: tidningen 
Arbetarskydd 
https://www.arbetarskydd.se/debatt/om-
elallergi-varfor-denna-tilltro-till-teknik-
7032889 
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Folder om ”Smutsig el”  
Nu finns en 4-sidig folder om Smutsig el 
att beställa.  
Den finns redan att ladda ner på Hemsidan. 
Information om Smutsig el är högaktuellt, 
eftersom så många solpaneler installeras 
och växelriktaren skapar transienter och 
högfrekventa störningar.  
Övriga 3 foldrar är uppdaterade och 
omtryckta i oktober.  
Se vår sida med informationsmaterial: 
https://vagbrytaren.se/material/ 

 

Vågbrytaren  
Moravägen 36,   
184 93  Åkersberga 

info@vagbrytaren.org 
Tel: 08-767 61 18 Plusgiro 33 02 18-9.  

Vågbrytaren är en av viktiga organisationer i 
samarbete och stöd för oss i Elöverkänsligas 
Riksförbund & länsföreningar. Vi behöver 
varandras stöd i vardagen.       / Egon R. 
 
 

Stämningsansökan hävdar 
mobiltelefoner som är ansvariga för 
hjärntumörer. 
 
Av Brett Peveto/Indiana News Service 
 -Den 2 oktober 2022 
 
Bevisförhör pågår i en rättssal i 
Washington, DC, den här veckan, för att 
avgöra om en massiv rättegång mot 
mobiltelefonindustrin kommer att få gå till 
rättegång. 
Flera familjer stämmer de flesta av de stora 
trådlösa företagen och deras bransch-
organisation, ber om hundratals miljoner i 
skadestånd och hävdar att mobiltelefon-
användning orsakar hjärntumörer. 
Monique Solomon Martinazzi, en 
målsägande vars man Andy gick bort vid 
43 års ålder, sa att han hade en hjärntumör 
som utvecklades precis där han brukade 
hålla sin mobiltelefon. 
 

"När mobiltelefonerna först kom ut fick 
han en av de ursprungliga batterihållna 
Motorolas", berättade Solomon Martinazzi. 
– Och den hölls mot hans öra 6-7 timmar 
om dagen. Han var i kommersiella 
fastigheter. Och vi kände bara så starkt att 
det var anledningen till att hjärntumören 
utvecklades där den gjorde. 
Branschorganisationen och Motorola 
svarade inte omedelbart på en begäran om 
kommentar, men de har sagt att deras 
produkter är säkra och uppfyller alla 
statliga standarder. 
 
Stämningen hävdar att Federal 
Communications Commission-
standarderna är föråldrade och pekade på 
en statlig studie som visar att exponering 
för mobiltelefonstrålning kan orsaka hjärn- 
och hjärttumörer hos råttor. 
Branschjurister argumenterade i domstol 
om mobiltelefoner orsakade cancer, vi 
skulle se en epidemi av tumörer. 
Ellie Marks, grundare av California Brain 
Tumor Association och en annan kärande 
vars man Allan hittills har haft två 
hjärnoperationer, sa att branschen och 
regeringen ignorerar bevisen. 
"Det finns en ökning av primära 
hjärntumörer, särskilt gliom, särskilt i den 
yngre befolkningen", påpekade Marks. – 
De här tumörerna sågs tidigare bara hos 
dem över 65 år. Nu ser vi människor i 20-, 
30-, 40-, 50-årsåldern, som omkommer av 
det här." 
 
Familjerna hävdar olovligt dödsfall, 
personskada och förlust av konsortium. 
Joel Moskowitz PhD, chef för Center for 
Family and Community Health vid School 
of Public Health vid University of 
California-Berkeley, sa att om en 
amerikansk domstol beslutar att 
mobiltelefonanvändning leder till 
hjärncancer är konsekvenserna enorma. 
"Det skulle förmodligen leda till att många 
ytterligare fall lämnas in av 
hjärncanceroffer", förklarade Moskowitz. 
"Det kan också tvinga vår regering att 
äntligen ta den här frågan på allvar." 
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I relaterade nyheter beslutade en domare i 
Kanada nyligen att en grupptalan kan gå 
vidare mot Apple och Samsung. 
Kärandena hävdade att mobiltelefoner 
avger mer än de tillåtna strålningsnivåerna, 
och de tilltalade skadade medvetet 
användarna.  / Källa: Vågbrytaren. 
 
 

 
En händelse för 15 år sedan. 

 
För 15 år sedan, 24 november 2007 i 
Shanghai, Kina, ringer jag och gratulerar 
min dotterdotter på hennes 9-årsdag. 
Som morfar berättade jag för henne att här 
går solen strax ner och det blir kväll. 
Men i Sverige var det samtidigt bara 
morgonstund, det tyckte hon lät lite väl 
konstigt, (det var ju bara morgon i hennes 
värld). 

 
En kort paus på en trappa i  

National Museum i Shanghai. 
Foto: Ann-Louise K. Reiver 

Mätningskurs 2/3 den 12 november         
i Norra Sandsjö. 
 
Egon Reiver inledde lördagens 
mätningskurs och hälsade Lars Röstlund 
från RTK välkommen. 
Till dagens info-kurs hade 15 elever mött 
upp, för att lära sig mer om mätning m.m. 
 

 
Lars Röstlund, RTK. 

 
Lars R. var lördagens gästtalare och 
kursledare, han förevisade på ett 
professionellt sätt och förklarade 
innebörden om olika mätvärden och 
elektromagnetisk strålning. Lars visade den 
stora skillnaden mellan att ha mobildata 
påkopplat eller avstängd på mobiltelefon. 
Även om internet från fiber eller modem i 
nätverk för telefon, mobiltelefoner, router, 
switch och nätverkskabel m.m. 
 

 
 

 
Lars Röstlund och en del av kursdeltagarna. 
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Under dagen fick Lasse även fick svara på 
många frågor från kursdeltagarna. 
Som avslutning på all information talade 
Lars om åtgärder mot magnetfält. 

• Från vagabonderande strömmar. 
• Från transformatorer. 
• Från kraftledningar och 

kanalskenor. 
• Tips att leva sundare, genom att 

begränsa exponering för 
elektromagnetiska fält och särskilt 
viktigt för barn. 

• Att äta nyttigt som ekologisk mat. 
• Att träna koordinationsövningar 

m.m. 
 

 
 
Sammanfattning av dagens kurs: 

• Elektriska fält. 
• Magnetiska fält. 
• Mikrovågor. 
• Olika regelverk. 

 
Egon Reiver avrunda dagens 
kursinformation med att tacka Lars 
Röstlund för all fin information, samt att 
han ville komma ner till elöverkänsligas i 
Jönköpings län och föreläsa för oss. 
Många visade sin stora uppskattning med 
en stor applåd för Lasse Röstlund. 
 
Sista kursinformation 3/3 kommer att vara 
lördagen 26/11, då praktiska övningar 
kommer utföras i Eksjö. 

Mätningar kommer att ske bland smala 
gränder i Trästaden, från 
Höglandssjukhusets mobilsändare på 
taken, från Stora Torget och Itolv-området. 
Därefter åker vi gemensamt till en 
ekologisk gård med matservering, där vi 
äter tillsammans och därefter följer en 
sammanfattning av de tre kursdagarna 
m.m. 
Som helhet känner jag som föreningens 
ordförande en stor glädje och stolthet över 
att föreningen kunnat genomföra de tre 
kursdagarna med ca 15 kursdeltagare vid 
varje tillfälle, samt den glädje och intresse 
som kursdeltagarna visat. Då är det inte 
jobbigt att planera och sammanställa ett 
kurspaket. 
Nu har vi fått fler medlemmar som lärt sig 
mer om mikrovågor och elektromagnetiska 
fält.     / Egon Reiver. 
 
 
 

 
Nu i adventstid och stundande jul- och 
nyårshelg, är det mycket aktiviteter och 
med förväntningar hos många. 
Viktigt är också att inte glömma bort de 
som inte syns i vardagens vimmel, som 
lever i ensamhetens värld, i ett mörker, 
skugga och avsaknad från det sociala 
kontaktnätet i samhället. 
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Det finns knappast någon som väljer 
frivilligt att leva ett liv utan hopp, ett liv i 
omänsklighet och tröstlös tillvaro. 
Att få se ljuset, att få känna empati, att få 
vara någon, är en självklarhet för de flesta, 
det är en mänsklig rättighet.  
Verkligheten gäller oss alla, ung som 
gammal, verkligheten är dock inte lika för 
alla - den kan vara så helt annorlunda och 
orättvist.…         / Egon R. 
 
 
 
Föreningens bibliotek är till för alla 
våra medlemmar, att få låna gratis.  

Mat som läker  
Sanna Ehdin 
 
Mänskliga rättigheter i praktiken 
Laura Popa 
 
Där vägen slutar. (Skönlitteratur). 
Linda & Veronica Berling 
 
Frisk utan medicin.       
Ann-Marie Lidmark 
 
Mobikett….                    
Sven Rollenhagen 
 
Den självläkande människan 
Sanna Ehdin Anandala 
 
Är de verkligen sjuka?     
Ann-Marie Lidmark 
 
Spelet om 3G 
Mona Nilsson 
 
Kanariefågeln ryter 
Ingrid Franzén & Margareta Dahlberg 
 
Livskvalitet  
Alf E Sjöberg 
 
Varsågod nästa                   
Margareta Molius 
 
Tandröta som orsak till nervsjukdomar. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 

Kvicksilverförgiftning från tandamalgam, 
en fruktansvärd risk för människans hjärna. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 
 
Svart på vitt. 
Rigmor & John Granlund Lind. 
 
Sjuk av el- & magnetiska fält. 
Het-projektet. 
 
Livet är ditt. 
ABF hälsoskola. 
 
Konventioner om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 
Av Regeringskansliet. 
 
Mobilen, trådlösa telefoner och hälsan. 
Gunilla Ladberg. 
 
Författarens upphovsrätt. 
Laura Popa. 
DVD: 
 
Gilla läget, om att vara elöverkänslig. 
Av Helen Aastrup Samuels 
Video: 
Elöverkänslighet och de elöverkänsligas 
situation. Del 1 och 2. 
Socialförvaltningen i Stockholm. (2003). 
 
Vill du låna böcker, skicka SMS, brev 
eller ring Willis på telefon  
073 - 058 40 88, till Willis Aztor, 
Hagstensgatan 12 D, 561 31 Huskvarna. 
 
 

Styrelsen för elö-föreningen i 
Jönköpings län, önskar er alla en fin 

adventstid, samt en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År. 

 


