
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitt liv som el-overfølsom 

  

  Tidligere hadde min verden vært full av forutsigbare hendelser. 

Det hadde gitt meg en trygghet både på det økonomiske og på det 

personlige plan. Denne forutsigbare verden 

hadde vært svært så viktig i min forståelse 

av livet.  

  

Etter å ha opplevd hva det vil si å være el-

overfølsom 24 timer 7 dager i uken og 

sommeren 2013 hadde gått over i historien 

forsto jeg at kampen ikke var vunnet og 

kanskje aldri kom til å bli vunnet. 

Sommeren hadde riktignok vært den beste 

på mange år, høsten hadde også vært 

fantastisk i forhold til sol og varme.  

Men nå hadde november måned kommet og det begynte å bli kaldt, og 

jeg forsto at el-overfølsomheten skulle komme til å gjøre det vanskelig 

for meg også denne vinteren. 

 

 Mange dager hadde gått uten altfor mye plager, men igjen skulle 

jeg oppleve de merkeligste smertene komme og gå. Det var svært 

ubehagelig til tider. På sommeren og høsten hadde det vært brenning 

og prikking i ansikt og flere andre steder på kroppen. Nå når vinteren 

hadde nærmet seg var det også flere ganger et sterkt press på venstre 

side av brystet med en tilhørende doven og nærmest lammet venstre 

arm.  Det var fortsatt ingen hjelp å få, annet enn at min egen forståelse 

hadde blitt dypere, jeg visste at smerter og ubehag kunne slippe hvis 

jeg løp meg en tur, så jeg derfor løp jeg. Tidligere i mitt liv hadde jeg 

løpt fordi jeg ønsket det, denne gangen var det fordi det var 

nødvendig. I tillegg til all denne løpingen gikk jeg en kraftig tur om 

morgenen, altså hadde kraftig gange og løping blitt min medisin.  



   

I november 2013 

hadde magnetfeltet i 

huset mitt økt radikalt, 

på grunn av det gamle 

luftstrekket med 

elektriske kabler som 

var 1,5 meter utenfor 

mitt hjem. Magnetfeltet 

hadde økt da det var 

bygget flere boliger på 

oversiden av mitt hus. 

Boligene hentet strøm 

fra disse ledningene. 

Desto høyere forbruk av strøm desto høyere ble det tilhørende 

magnetfeltet som slo inn mot mitt hus. Dette merket jeg på kroppen 

når jeg prøvde å sove hjemme, det virket som om blodet ville stoppe 

samtidig som det kom en sterk BZZZZ lyd i hodet. Jeg ble alltid litt 

redd når dette skjedde, noe som inntraff etter 2-3 timer med søvn. Da 

var det bare å ta medisinen min som var å løpe, selv om det var midt 

på natten. Det virket også beroligende hvis jeg gikk barbent ute i 

hagen, dette som en slags jording av kroppen. Når dette magnetfeltet 

snek seg innpå meg kunne det virke som om blodårene vil sprekke 

innvortes i kroppen min, muligens at det kunne ligne på leukemi så 

derfor var jeg ekstra forsiktig.   

 

  Første gang jeg var i kontakt med Skagerak Energi for å få dem til å 

flytte disse lavspente ledningene var tidlig i 2012, men det ønsket de 

tydeligvis ikke å gjøre noe med.  De hadde gitt meg en pris som var 

hinsides all fornuft, og ellers prøvde de å boikotte meg ved ikke å 

svare eller de “mistet” brev som jeg hadde sendt. Siden jeg ikke hadde 

økonomi til å gjennomføre tiltak som kunne feile prøvde jeg å få til et 

samarbeide med naboene. Strømledningene var fra 1950 tallet, men 



naboene syntes det ble litt vel dyrt å grave de ned da de selv ikke 

hadde noen problemer med dette.  

 

Høsten 2013 og vinteren 2014 gikk med til å skrive boken «Uten 

en tråd» samtidig som jeg studerte 
1
 og arbeidet som tennistrener. En 

stund før, samtidig og underveis hadde mitt eneste ordentlige fristed 

vært dette lille fjellet i byen hvor Slottsfjelltårnet var plassert
2
. Det var 

stedet hvor jeg virkelig 

kunne slappe av og samle 

krefter fra all trådløs 

teknologi, de forskjellige 

magnetfeltene    

og annet stress.  

Min forskning og min 

historie har også denne 

gang oppstått i en åndelig 

veiledning av Jens 

Bjørneboe og min egen 

far. Trilogien til Jens 

Bjørneboe om Bestialitetens historie har kastet lys over «min verden». 

Bøkene i denne trilogien heter «Frihetens Øyeblikk», «Kruttårnet» og 

«Stillheten». 

 

I bøkene «Frihetens Øyeblikk» og «Kruttårnet» er det en rettstjener 

som forteller om forskjellige opplevelser og handlinger fra eget liv. 

Denne rettstjeneren hadde etter flere år i yrket utviklet flere begreper 

som ga ham en mulighet til å bearbeide erfaringer slik at han kunne 

forlate sin reise i “landet” som han kalte Kaos.  

Under denne tiden som rettstjener hadde han oppdaget den daglige 

urett ved sitt stadige nærvær i retten. Rettstjeneren hadde forstått at 

den daglige urett også hadde blitt et rettsprinsipp og at taushet for 

                                                           
1
 En høyskole hvor jeg studerer sosiologi og historie. 

2
 Tønsbergs stolthet og samlende punkt. 



urettferdigheten var dens følgesvenn. I tillegg til denne forståelsen, 

hadde han utviklet en evne til å tåle uretten som også rammet han selv. 

 

Når det gjaldt dette med taushet for urettferdighet skal det sies at jeg 

hadde fått en forståelse for at det i vitenskapens mytologi står skrevet 

slik som det gjør i alle andre religioner og autoritære regimer: 

 

 «Jeg er sannheten og livet».  

 

Det virker slik hvis du skulle mene noe annet enn vitenskapen er du 

bare en vrang lærd som kun farer med usannheter og som straks bør 

brennes på bålet. I vår tid er det like greit med marginalisering, 

fremmedgjøring, hemmelig overvåkning og kanskje noen hemmelige 

avstraffelser. Snowden vet hvordan!
3
  

Jeg hadde forstått at verden besto av urettferdighet, og at det beste 

kunne være å se en helt annen vei.
4
  

 

 Hele verdenshistorien er full drap, voldtekter, lemlestelser, konger, 

keisere, religioner, kriger, hemmelig selskaper, hemmelig 

overvåkning, løgn og bedrag. Det har vært en evig jakt på gull enten 

det var mat, jord, edle metaller, stener som glitret, penger eller slik 

som i dag hvor det er oljen som er gullet, uansett hvor mye det skulle 

forurense og ødelegge vår grønne planet. Det er ingen tvil om at det 

ligner på noe fra Bjørneboes romaner der «de små bjørnene» bare 

gjentar historien uansett hvor dumt det virker, uansett hvilken side de 

var på gjentok de bare historien. Den ene krigen etter den andre, det 

var katolikker, protestanter, muslimer, kommunister, kapitalister, 

sosialister og alle forskjellige folkeslag mot hverandre, det var 

grusomheter overalt.  

«Det sorte gullet» skaper fortsatt kriger, det er nok å se hvor de fleste 

krigene og uroen i verden befinner seg, det er nesten intet unntak, der 

                                                           
3
 Tidligere var det «Gud vet», men nå er tydelig at både Snowden, CIA og NSA vet. 

4
 Se kapitelet «Passivitet satt i system» i forrige bok «Uten en tråd». 



hvor det er mye olje er det krig og uroligheter. Hvem som står bak 

disse konfliktene er vel helt uvesentlig, men man trenger ikke tenke 

annet enn at de «små bjørnene» er på ferde igjen. Hva skal til for å tro 

noe annet i år 2017 enn hvilket som helst annet år i verdenshistorien 

sine bestialiteter gjennom tidene? 


