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Skitten strøm – Hva er det og hvordan den ser ut? 
[Original: Dirty electricity, et kapittel i Steven Magee: Electrical Forensics, 2013, s. 216-238. Oversettelse ved Einar 

Flydal, desember 2020.1] 

«Skitten strøm» er betegnelsen som gis til alle slags fenomener man finner i strømmen på 

strømnettet og som ikke er del av den grunnleggende systemfrekvensen. Disse fenomenene består 

av: 

• transienter [vanlig faguttrykk for plutselige «pigger» i strømmen] 

• spenningsvariasjoner 

• spenningsfall 

• plutselige spenningstopper 

• lyn 

• feil på nettet 

• lysbuer/overledning 

• støy 

• overharmoniske «toner» 

Transienter er vanligvis forårsaket av at elektriske produkter slås av og på. Hver gang et produkt 

gjør dette, skapes det en transient. En transient er ganske enkelt en plutselig «gnist», en bratt heving 

og senkning av spenningen og strømmen i systemet. 

Svingninger i spenningen inntreffer alltid når du slår på eller av utstyr som er tilkoplet 

strømsystemet. Det kan være synlig ved at lampenes lysstyrke endres når du bruker utstyr som 

krever mye energi. Det som da skjedde, var at spenningen i systemet endret seg aldri så lite. Dette 

er normalt og er ganske enkelt en virkning av at den elektriske strømmen som flyter gjennom 

ledningen får spenningen på det elektriske systemet til å endre seg litt. Du kan ofte se dette i 

områder der mye av strømmen kommer fra fotovoltaisk kraftproduksjon [dvs. fra solceller, o.a.] 

som er knyttet til det elektriske forsyningssystemet i området. Kraften som fóres inn i det fra 

solkraftsystemene kan få spenningen til å svinge, særlig på dager med skiftende skydekke. 

Spenningsfall («burnouts»/ «voltage sag») forårsakes av at kraftslukende ting tar ut mye mer strøm 

en normalt for å starte opp. 

Elektromotorer er et eksempel på dette. Et annet eksempel er når det skjer omkoplinger i 

strømsystemet til en transformator i området. Du kan oppleve spenningsfall når slke store enheter 

blir koplet til det elektriske systemet eller hvis strømnettet har problemer med kraftforsyningen. 

Plutselige spenningstopper er det motsatte av spenningsfall. Når store laster blir fjernet fra systemet, 

1Originalen er skrevet i en så løs språklig form at oversettelsen er meget lett språklig bearbeidet. Enkelte 

tilføyelser/forklaringer er satt i [klammer]. Forfatteren er kontaktet av oversetter for å få tillatelse til gjenbruk av 

teksten, men uten at det er mottatt svar. Jeg har valgt å satse på at han bare er fornøyd om teksten hans blir spredt. 
 Tittelen Electrical Forensics, er en tittel som for å gi mening må oversettes med Rettsmedisinsk etterforskning av 

elektrisitetens virkninger. 

  Hvem er Steven Magee? Her summerer jeg fra hans egenbeskrivelse i boka: Steven Magee er en amerikansk 

elektro- og elektronikkingeniør som startet sin karriere ved store europeiske sykehus med store forsknings- og 

undervisningsavdelinger. Der ble han interessert i uforklarte lidelser. Derfra havnet han over i ganske annen 

virksomhet: teknologien bak verdens største speilteleskoper på fjelltopper, blant annet på Kanariøyene og på 

Hawaii. Seinere drev han med solcellesystemer, blant annet med installasjonen av klodens største solcelleanlegg. 

  Etterhvert hadde Steven Magee utviklet så mye helseproblemer i egen kropp som han forsto hadde med EMF-

eksponering å gjøre, at han ikke kunne fortsette. Da ga han seg til å eksperimentere, skrive bøker og drive 

konsulentvirksomhet om EMF, helse- og miljøvirkninger. Einar Flydal, desember 2020. 
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kan det få spenningen til å stige i systemet. 

Lynnedslag i området kan forårsake plutselige spenningstopper og øke spenningen på 

jordingssystemet. Dette gir en god grunn til ikke å bruke svømmebassenget når det er tordenvær. 

Feil på strømnettet kan forårsake høye og lave spenninger på systemet. Det vil også føre til 

transienter. 

Kortslutning og overslag mellom komponenter i strømsystemet kan føre til at det oppstår 

radiobølger som stråles ut. Disse vil så vandre bortover i ledningene og kan endre ledningsnettet til 

å virke som en radiosender. 

Støy har mange kilder og omfatter alt det ovennevnte. Det elektriske ssytemet absorberer energi fra 

sine omgivelser og der kan finnes energi med frekvenser som har smittet over på det elektriske 

systemet fra antennene til sendere i [kommunikasjons-]systemer. Det er sannsynlig at dette vil 

oppstå i de områdene som er nærmest antennesystemene. Det meste av støyen er vanligvis svak støy 

og kan ses som en bredt spekter av ulike frekvenser som «rir» på strømnettets sinuskurvede 

spenning og på de kombinerte jordings- og nøytrale forbindelsene. Hovedkilden til støyen på 

strømnettet er fra harmoniske «overtoner» som dannes av utstyr som er tilkoplet, og fra elektroniske 

strømproduksjonssystemer. Vi skal se mer på disse i neste kapittel. 

«Sett under ett, mener jeg at det er rikelig belegg for at eksponering for EMF 

[elektromagnetiske felt] er knyttet til økt kreftforeklomst blant mennesker.» 

Dr. Samuel Milham 

Harmoniske bølger 

Harmoniske bølger [gjerne bare kalt harmoniske eller overharmoniske] oppstår når uttrekket av 

strøm fra det elektriske systemet (belastningen) ikke følger spenningens sinuskurver. Når 

belastningen er jevn (linjær) har den en konstant impedans (elektrisk motstand) og skaper ikke 

harmoniske bølger. Den [gammeldagse] glødetrådlyspæra er et godt eksempel på dette. Strømmens 

og spenningens bølgeformer etter å ha gått gjennom en glødetrådlyspære vises på neste bilde. Du vil 

legge merke til at de begge har form av en jevn sinuskurve. Spenningen er den største av de to 

sinuskurvene. 

Når strømtrekket ikke er linjært (ikke-sinusoid) oppstår det harmoniske bølger i systemet. 

Harmoniske bølger er høyere multipler av frekvensene i det elektriske systemet. For 60 Hz-

systemer [strømnettet i USA] vil man få disse frekvenser i stigende rekkefølge: 120 Hz, 180 Hz, 

 
Spenningens og strømmens bølgeform fra en glødelampe 
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240 Hz, 300 Hz, 360 Hz, 420 Hz, osv. De fortsetter i det uendelige og begynner i allminnelighet å 

avta ettersom frekvensene blir høyere. 

Overharmoniske er viktig for å forstå forskjellene i giftighet mellom de to ulike elektriske 

frekvensstandardene 50 Hz [Europa] og 60 Hz [USA]. Så la oss ta en titt på den tiende, hundrede, 

tusende og titusende harmoniske i hvert system: 

50 Hz: 500 Hz, 5 000 Hz, 50 000 Hz, 500 000 Hz 

60 Hz: 600 Hz, 6 000 Hz, 60 000 Hz, 600 000 Hz. 

Som vi kan se, ligger de harmoniske frekvensene 20% høyere på 60 Hz-systemer enn på 50 Hz-

systemer. Dette passer med den observasjonen jeg har gjort at amerikanske elektroingeniører synes 

å være sykere enn deres britiske motstykker. Det er sannsynlig at det fins en forbindelse mellom 

dette og det høyere energiinnholdet i de overharmoniske i det amerikanske kraftnettet. 

Energien fra de overharmoniske kan oppstå på to måter: 

• En ikke-linjær (ikke sinusformet)  måte å trekke ut den elektriske strømmen på, slik det er 

typisk for elektroniske produkter, gatelys og elektroniske belysningsprodukter [LED-pærer, 

lysstoffrør, sparepærer, etc.]. 

• En kraftig belastning på strømnettet som misformer spenningens bølgeform. 

Du vil de overharmoniske fra strømmen [«the current harmonics»] lenge før du ser de 

overharmoniske fra spenningen. 

Alle elektroniske produkter lager en større eller mindre misforming av strømmens bølgeform. Noen 

er verre enn andre.Når visse kombinasjoner av elektroniske produkter koples til strømnettet, vil det 

kunne dannes kraftige misdannelser på bølgeformen. Du bør vie slike misdannelser 

oppmerksomhet, ettersom de endrer egenskapene ved utstrålingen fra det elektriske systemet til 

menneskets miljø. 

Dersom du ser misdannelser på spenningens sinuskurver og store mengder overharmoniske, 

bør du ta det meget alvorlig! Når du skal løse et slikt problem, bør du begrense hvor lenge du 

selv oppholder deg i området, siden du kan bli uvel av for høy eksponering for 

elektromagnetisk interferens. 

Bølgeformen du ser på det neste bildet, er, som du ser, en sinuskurve. Den er fra et strømnett med 

60 Hz spenning. 

Dersom du ser på den samme bølgeformen fra strømnettet med et oscilloskop som omdanner 

bølgene ved hjelp av en rask Fourier-transformasjon (FFT), vil du se at det ser ut som bildet 

nedenfor. [En Fourier-analyse viser frekvensene som er funnet, sortert fra venstre til høyre.] Det er 

vanlig å finne de odde overharmoniske, ettersom de går igjen ved all elektronisk strømproduksjon 

og ved måten elektronisk utstyr belaster nettet på. 

I bildet deretter kan du se fra venstre til høyre 60 Hz (grunnfrekvensen) og deretter 180 Hz (tredje 

overharmoniske), 399 Hz (femte), 430 Hz (syvende) og 540 Hz (niende) som skarpe pigger. De 

overharmoniske ved partall [andre, fjerde, sjette, åttende,,,] motvirker normalt hverandre i 

strømnettet. 
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Hvis du har virkelig kraftige overharmoniske i strømnettet, har du bruk for å sette i gang med å få 

gjort noe med det. Sinuskurven fra spenningen bør aldri se ut slik som den på det neste bildet! En 

bølgeform som dette kan få ledningene i det elektriske anlegget til å stråle ut radiobølger, 

magnetiske feld, elektriske felt og mange andre former for elektromagnetisk stråling! 

 

Spenning fra et strømnett med 60 Hz spenning 

 

 
Overharmoniske på strømnettet 



5 

 

 

Når du tilfører energi i form av overharmoniske på en elektrisk ledning, vil du vanligvis finne at de 

følgende virkningene oppstår på ledningsnettet og utstyret: 

• meget store elektriske felt 

• meget store magnetfelt 

• meget store felt med gredbånds radiofrekvenser 

• meget store elektrostatiske felt på høyspentledninger 

• meget store ionefelt 

• overbelastning og varmeutvikling 

• at brytere løses ut og sikringer ryker 

• at sikringer eksploderer 

• brannutvikling 

Som du kan se, endrer overharmoniske det elektriske systemets egenskaper i betydelig grad og du 

bør unngå å bruke produkter som skaper dem. 

Produkter som hver for seg synes å skape små mengder overharmoniske kan faktisk begynne å lage 

store mengder overharmoniske når de brukes sammen med andre produkter på ditt strømnett. Det 

elektriske systement endrer seg hele tida med tidspunkt på døgnet, årstidene, og de ulike 

belastningene på systemet. 

Når du skal måle overharmoniske på det elektriske systemet, bør du gjøre det i direkte kontakt med 

den elektriske ledningen. Du bør unngå å bruke strøm- eller spenningsomformere når du gjør det, 

siden disse vil filtrere bort noen av de overharmoniske. Tang-amperemetere [som ikke måler 

direkte, men har en tangformet kjeft som  slutter utenom ledningen] er ganske ubrukelige til 

nøyaktige målinger av anleggets overharmoniske. Du vil vanligvis miste alle de høye frekvensene. 

Dersom du ikke kan kople deg direkte inn på ledningen, kan du gjøre en røff vurdering av de 

overharmoniske ved å bruke en enkel AM-radio som er stillt inn på statisk (ingen radiostasjon) og 

 
Kraftige overharmoniske forstyrrelser i strømnettet 



6 

 

ved å bruke et TriField 100XE-meter til å lese av utstrålingen av magnetfeltet og det elektriske 

feltet. 

Jeg har lagt merke til at i solcelle-bransjen fører man vanligvis opp den beste harmoniske 

måleverdien på dataarket og at man ikke angir om det er tale om strømmens overharmoniske eller 

spenningens overharmoniske. For å få nøyaktig angivelser av verdiene for de overharmoniske fra 

den elektroniske omformeren [som inngår i solcelleanlegg], bør de angis som topp- og bunnverdier 

for strømmens overharmoniske, og topp- og bunnverdier for spenningens overharmoniske, utfra 

hvordan disse endres med strømstyrken. En graf som viser dem begge  fordelt over omformerens 

arbeidsområde er også nyttig. 

Når du kopler sammen en rekke systemer for 

strømproduksjon og deres strømomformere, kan det 

føre til elektromagnetisk interferens og altfor høye 

overharmoniske på strømsystemet, med tilsvarende 

høye utstrålinger. Når man skal angi ytelsesdata for 

slike omformersystemer, burde produsenten også angi 

de overharmoniske som oppstår fra omformernen når 

mange systemer for strømproduksjon og deres 

strømomformere koples sammen og inn på 

strømnettet. I strømforsyningsbransjen kalles dette for 

«High penetration» [«høy gjennomtrengning»]. 

Dersom du ønsker å forstå overharmoniske bedre, kan 

jeg anbefale deg å bygge en generator for overharmo-

niske. Du kan enkelt og billig bygge en generator for overharmoniske ved å bruke elektroniske 

belysningsdimmere. Jo flere elektroniske dimmere og lyspærer du bruker, jo mer vil du skape av 

overharmoniske. Diagrammet for hvordan en generator for overharmoniske lages, vises i figuren. 

For å øke mengden overharmoniske kan du også kople inn CFL og LED-lys som er godkjente for 

bruk med elektroniske dimmere. Pass på å ikke bruke for mye tid nær generatoren for 

overharmoniske, siden den kan gjøre deg syk! 

Bruker du en standard AM-radio som er stilt på statisk (ingen radiostasjon) og et TriField 100XE-

meter vil du finne en del meget interessante elektromagnetiske felt rundt radioen. Du blir i stand til 

å se de harmoniske ved å bruke et oscilloskop med en rask Fourier-transformasjonsfunksjon (FFT). 

De mest omfattende harmoniske finner du på kurven til den nøytrale strømmen. Når du bruker 

tradisjonelle glødetrådlamper, vil du legge merke til at du får meget sterke magnetfelt ved lav 

lysstyrke, og meget sterke elektriske felt ved høye lysstyrker. De bredbåndede radiobølgefeltene 

avhenger av graden av dimming. 

Neste bilde viser et eksempel på bølgeformen til spenningen som skapes av de elektroniske 

lysdimmerne. 

Generator for overharmoniske 
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Når du tester generatoren for overharmoniske for magnetfelt og for elektriske felt, vil du se at 

toppene for hver type felt kommer ved ulike instilling av dimmerne. Du vil se at når du slår på 

dimmerne blir magnetfeltet på det sterkeste før spenningens bølgeform når toppen, og det sterkeste 

elektriske feltet oppstår når du slår på dimmerne,og kommer etter toppen av spenningens 

bølgeform. 

Den følgende grafen viser strømmens bølgeform ved maksimalt magnetfelt, og oppå dette er grafen 

lagt som viser det maksimale elektriske feltet fra strmmens bølgeform. 

 

Omformere fra 12 Volt likestrøm til 120 Volt vekselstrøm [eller til 220 Volt i Europa] brukes i biler, 

campingvogner og i boliger som er «off grid» [selvforsynte og koplet fri fra strømnettet]. Også 

disse omformerne er gode generatorer av overharmoniske. De billigste typene kalles for 

«modifiserte sinuskurve-omformere» og bruker firkant-bølger for å produsere vekselstrøm. 

Jeg bodde i et hjem som var koplet fri fra strømnettet i en del år og jo lengre jeg bodde der, jo 

 
Bølgeformen for strømmen fra en generator for overharmoniske 

 
Bølgeformene fra strømmen ved maksimale elektriske felt og magnetfelt 
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sykere ble jeg! Telefonlinja summet alltid, og dette lot til å være en virknng skapt av eksponering 

for skitten elektrisitet. Boliger som er frikoplet fra strømnettet, har oftest dårligst kvalitet på 

strømmen, og kvaliteten vil vareiere med de elektriske produktene som inngår i forsyningssystemet. 

Jeg fant problemer også hos de to andre folkene som jeg kjente godt og som bodde i selvforsynte 

hus. Den ene var til vanlig passivt aggressiv og den andre var usedvanlig glemsom. Omfattende 

eksponering for skitten strøm kan ha en forgiftningsvirkning som likner på om man går på stoff. 

Bølgeformen til den modifiserte sinuskurve-omformeren og frekvensinnholdet i den kan du se i de 

neste to bildene. De to bildene som kommer deretter, viser bølgeformen og frekvensinnholdet for en 

dyrere og langt bedre sinusbølge-omformer. Legg merke til den lett misdannede bølgeformen som 

får de harmoniske til å oppstå. Begge de to omformerne får overharmoniske til å oppstå, og den 

billigste skaper horribelt mye av dem. Jeg anbefaler ikke langvarig eksponering for disse 

modifiserte sinuskurve-omformer-systemene, ettersom du kan utvikle ganske uvanlige 

helseproblemer. 

 

 

 

 

 
Bølgeformen til en modifisert sinuskurve-omformer 

 
Innholdet av ulike frekvenser fra en modifisert sinuskurve-omformer 
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For dem som går med planer om å utvikle det neste hotte forbrukerproduktet, følger her noen få 

forslag: 

• en forbrukervennlig enhet som overvåker skitten strøm i hjemmet 

• forbrukervennlige måleapparater for elektromagnetisk stråling i hjemmet 

• skanner til småbarnsrommet for å sjekke for skadelig elektromagnetisk stråling 

• testutstyr til hjemmebruk for å finne «spredte strømmer/spenninger/frekvenser» 

For å summere opp om overharmoniske, vil jeg at du skal forstå at ikke-linjære uttrekk av 

strømmen er en virkelig dårlig idé, både i systemer for vekselstrøm og likestrøm. Jo mer ikke-linjær 

strømmen er på ditt elektriske anlegg, jo mer giftig vil det elektriske anlegget ditt bli. Ledningen 

som forsyner den ikke-linjære belastningen, kan begynne å oppføre seg som en radiosender! Straks 

der er radiofrekvenser i ledningsnettet, får det alt i nettet, også det som er tilkoplet og bakken du går 

på, til å oppføre seg som en radiosender. Dette er selvsagt en særdeles dårlig idé. 

Bølgeformen fra en sinusbølge-omformer 

Frekvensinnholdet fra en sinusbølgeomformer 
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«Overharmoniske er det elektriske systemets kreft.» 

Steven Magee 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


