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Civilisationens kollaps kommer allt närmare                     Helsingborg  20070725                                                                                                                 
 

 

Härmed översänder jag ett pressmeddelande som beskriver en del av den 

cancerproblematik som ni själv har varnat för. Den cancerplan som det pratas så 

mycket om, när sjösätts den? Medan regering och riksdag pratar och pratar ökar 

antalet cancerfall och med den fler människor som blir cancerns offer.  

 

Regeringen  har tillsatt en utredning                               

som ska ta fram en nationell cancer- 

strategi. Vilka sitter i utredningen? 

Är det bara EPIDEMIOLOGER?  

För att regeringen inte ska stå där år  

2009, med ytterligare fler oförklarliga 

cancerfall, borde det i utredningen äv- 

en finnas folk som vet att tant  

Matilda´s cancer inte är en statistisk 

anekdot. 

 
Denna cancerepidemi som  
drar över vårt land måste få 
ansvariga att stanna upp och  
fråga sig vad är det vi sysslar 
med? Cancer skiljer inte på  
vän, fiende, rik eller fattig,  
bror eller syster, en kär vän, dina föräldrar, din kära hustru eller dina 
älskade barn. Cancer är ett dolt hot som oftast inte avslöjar sig förrän det 
är för sent och då kanske i sällskap med sin vapendragare, döden. 
 

Tony Kronevi:  vet. med. dr., toxikolog- patolog från Danderyd har ett meriterande 
Curriculum Vitae: Veterinärexamen 1960. Avhandling i patologi och disputation vid 
Veterinärhögskolan i Stockholm för vinnande av doktorsgrad. Kompetensförklarad 
som laborator i patologi vid SVA 1971 och 1980 , samt i toxikologi vid 
arbetarskyddsstyrelsen 1981. Kronevi har också bland annat samarbetat med forskare 
vid olika institutioner och myndigheter som bland annat omfattats av: FOA, 
Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, Wallenberglaboratoriet vid 
Stockholms Universitet, Miljömedicinska Laboratoriet, försvarets Sjukvårdsstyrelse 
samt Statens Bakterieologiska laboratorium. 
 
Kronevi har också jobbat på Arbetarskyddsstyrelsens toxikologiska avdelning med att 
bygga upp ett omfattande register över cancerframkallande ämnen. Som toxikolog 
har Kronevi samarbetat med en stab av kemister, läkare, veterinärer och zoologer. Ett 
samarbete som har gett honom insikt  och kunskap om vad som kan ske med 
människor, djur och natur som har drabbats av olika miljöbelastningar och 
cancerframkallande ämnen i vår miljö. Kronevis hemsideadress: www.kronevi.com 
Kronevi kan nås genom e-mailadressen: borje@wigstrom.net 
 
Johan Högberg på Arbetslivsinstitutet: Kronevi har med sin utbildning och bakgrund 
berikat enhetens kunnande och spelat en viktig roll i den arbetsprocess som ledde 

Nationell plan ska minska cancerfallen 

Sverige ska få en cancerplan. Syftet är att förbättra vården och 

minska antalet cancerfall. På torsdagen tillsatte regeringen en 

utredning som ska ta fram en nationell cancerstrategi. I dag finns 

stora geografiska skillnader i cancervården när det gäller väntetider, 

tillgång till nya, dyra läkemedel och specialistläkare. I dag beräknas 

ungefär var tredje person i Sverige drabbas av cancer, om tio år 

befaras det handla om varannan. Utredningen ska vara klar i Januari 

2009.                                             

                                                          KARI MOLIN- DN 20070722 

                                  

                                                            ”People trust anecdotal data even if epidemiologists do not 

and...people do not like to hear that Aunt Matilda´s 

cancer was an outlier.” 

                                                         Peter Sandman 

http://www.kronevi.com/
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fram till riskbedömningar. Dessutom har hans kunnande varit eftersökt av många 
utanför institutionen och där hans vetenskapliga kunnande varit mycket värdefullt. 
 

Detta är i sanningen en  mycket kunskapsberikad person som skulle kunna ge stöd till 
det samhälle som famlar i mörkret när det gäller att hitta vettiga förklaringar till 
cancern som härjar vilt i våra samhällen i dag.  
 

Tyvärr forskas det i dag på fel saker när man skall angripa cancerproblematiken något som 

kostar otroliga pengar men som tyvärr alltför ofta spårar ur och blir stora kostnader som inte 

leder någonstans.   

 

Det har också visat sig att cancerforskningen har visat en mycket mörk sida som inneburit 

fejkade forskningsresultat som kostat mycket pengar utan att det visats några seriösa resultat. 

 

Kronevi är också medförfattare till boken Byggande med kunskap och moral en 

debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik. 

 

Kronevi har i boken byggande med kunskap och moral ett kapitel där han beskriver hur 

isoleringsull kan ställa till allvarliga sjukahusproblem när fukt tränger in i isoleringen. 

Eftersom isoleringsull består av en del giftiga ämnen, ett av dem, formaldehyd, är till och 

med klassat som carcinogent. 
 

Dessutom i boken, beskriver Kronevi: På flera ställen i landet (Kalmar, Ramsele, Tranemo, 

Enköping, Trångsund, Bodafors och Stockholm) har noterats ett ovanligt högt antal 

cancerfall kopplade till sjukahussymptom. Därför är det viktigt att varje enskild 

komponent, som ingår i vår inre miljö granskas.  

 

I slutet av 80-talet upptäcktes att jordbrukare löpte ökad risk för att få malignt melanom på 

grund av bekämpningsmedel. (malignt melanom- elakartad tumör) 

 

Ytterligare ett bevis på att kemikalier bidrar till att framkalla cancer beskrivs så här: 

natten mellan den 6:e och 7:e april 1990 eldhärjades det norska passagerarfartyget 

Scandinavian Star. Norska läkare fann att oväntat många av de överlevande från 

färjekatastrofen hade drabbats av cancer. Inne i färjans hyttgångar spreds giftig rök när 

branden tog fart. Ej heller nämndes det i någon utredning som visade på att de överlevandes 

cancer berodde på giftiga gaser som har gett de här människorna en kemisk förgiftning 

som kan ha framkallat deras cancer. 
 

Expressen 1997: Åtta kvinnor som jobbat på ett servicehem i Bodafors har drabbats av 

bröstcancer. Områdeschefen som nu har flyttat till Nässjö har också fått cancer. Yvonne 

Jadlert, 46, är en av åtta personer som fått bröstcancer.Yvonne Jadlerts bröstcancer är allvarlig 

och har nu också spritt sig till ländryggen. 

 

Aftonbladet 970828: Det måste tillsättas en kommission som förutsättningslöst undersöker 

den cancer som orsakas av de sjuka skolorna. Redan nu får människor cancer av husen. Det 

kommer en cancerexplosion om några decennier som är orsakad av de dåligt byggda skolorna. 

Det är mycket allvarligt och därför måste man ta dessa problem på allvar. Nu. Nu har vi 2007 

alltså 10 år senare. Hur ser cancerprognosen ut i dag? 

Tony Kronevi Danderyd 
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Expressen 980610: Ramsele- flera kvinnor boende i samma hus fick cancer. Sjukdomarna 

sattes i samband med husets miljö. Trångsund- sex personer i Trångsundsskolans personal 

drabbades av cancer inom loppet av fem år. Bodafors- åtta kvinnor på ett servicehem fick 

cancer på kort tid. Borås- fem av tio i kökspersonalen drabbades av cancer. 

 

Dagens Nyheter 991114: Antalet bröstcancerfall ökar. I dagsläget får var 10:e kvinna 

sjukdomen; tidigare var det var 12:e. Orsaken till ökningen är okänd. Detta är en 

bekymmersam utveckling. I dag 8 år senare hur ser prognosen ut i dag när man hela tiden har 

sett en ökning av cancerfallen? 

 

Arbetsliv februari 2005: Svår hosta, astma och cancer är några av hälsoproblemen bland 

räddningspersonal och röjningsarbetare vid World Trade Center i New York efter 

terroristattackerna. Tusentals sjuka av arbetet vid Ground Zero har bidragit till att många har 

drabbats av njur- och hjärtproblem, många har fått cancer som leukemi, 

matstrupscancer, cancer i skölkörteln och lymfkörtelcancer. 

 

Svenska Dagbladet 2006-11-14: Höjd cancerrisk för brandmän. Brandmän lever inte bara 

farligt i den akuta situationen. De löper också större risk än andra att drabbas av testikel-och 

prostatacancer och ytterligare ett par cancertyper, enligt en omfattande forskningsgenomgång. 

Brandmän har två gånger större risk än andra att utveckla testikelcancer. Även för 

prostatacancer, lymfcancerformen Non-Hodgkins samt benmärgscancern multipel myelom 

finns det säkerställda samband. Farliga ämnen i brandrök: bensen, kloroform, sot, styrèn 

och formaldehyd. 

  

Expressen 2006-09-13: Fördubblat antal blodcancerfall utanför Lysekilraffinaderi. 

Orsaken till det här kan finnas i att raffinaderiet släpper ut cancerframkallande ämnen i luften 

Mest känt är bensen som kan leda till leukemi. Andra ämnen som sannolikt kan bidra till 

cancer är butadien, eten och propen. 

 

21 fall av cancer under en 22-årsperiod har lett till oro bland personalen i förvaltningshuset 

i Söderhamn (2006-12-11) 

 

NSD 2006-09-09: Hans fru dog i cancer, endast 44 år gammal. Hon klagade ofta på miljön i 

skolan. Holger Isaksson reagerade starkt när han läste om cancerfallen på Porsöskolan och 

sammankopplingen med arbetsmiljön där. Hans älskade fru, Agneta Isaksson var lärare på 

Porsöskolan och dog i cancer. –Vi tänkte aldrig på ett samband. Agneta Isaksson drabbades 

av äggstockscancer och sjukdomen hade hunnit sprida sig till ländryggen. 18 personer har 

drabbats av cancer av olika slag under tio år. Sex av dessa har dött före 40 års ålder.  

 

Norrländska Socialdemokraten (20060912) På Strömbackaskolan i Piteå har 17 av 211 

anställda drabbats av cancer under tiden 1987-2004. Sedan dess har ytterligare cancerfall 

tillkommit.  

 

TV-4, Nyheterna 2006-12-09: På de flesta äldreboenden använder varje boende mer än fem 

läkemedel och var femte mer än tio läkemedel. På ett äldreboende hade man hittat de som 

hade så många läkemedel som tjugo (20). Till och med diagnos saknades för många 

läkemedel som skrevs ut. Detta är droger med biverkningar som fullständigt drogar ner dem 

och gör dem sjukare. Denna överutskrivning av läkemedel ger en kemisk förgiftning som i sin 

tur kan framkalla många sjukdomar och där cancer är en av dessa sjukdomar. Svarar 
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mediciner på existerande erfarenhet, eller bidrar den till att skapa den sjuklighet som 

den själv är svaret på?  
 

Barncancer fortsätter att öka i Europa, en ökning som även gäller här i Sverige. En ny 

studie visar på en 30 procentig ökning av barncancer i Europa under de senaste åren, det är en 

procents ökning av cancer per år. De vanligaste cancerformerna hos barn är, leukemi, 

hjärntumörer och lymfkörtelcancer.  

 

SVD 2006-11-08: Vanliga miljögifter är en fara för barn. Foster och spädbarn måste 

skyddas bättre mot industrikemikalier i miljön, slår två framstående forskare fast. De varnar 

För en ”tyst världsepidemi” (pandemi) som orsakat stora hjärnförändringar hos miljontals 

barn. Dessutom är miljögifter en uppenbar fara för att utveckla cancer på foster och spädbarn 

eftersom deras immunförsvar är under utveckling och inte har hunnit utveckla något försvar 

mot de kemikaliefaror som de utsätts för.  

 

Bröstcancer hos män ökar. En amerikansk studie enligt CNN visar att bröstcancer 

bland män har ökat. På 25 år har manlig bröstcancer ökat med 25%.  

 

Formalin som är en (formaldehyd löst i vatten) kan orsaka allergiska eksem. I 

djurförsök har långvarig inandning av formaldehyd gett näscancer. Formaldehyd 

klassas som cancerframkallande (AFS 19962:2) och sensibiliserande. Även Acetaldehyd 

är klassat som cancerframkallande. Akrolein som också ingår i gruppen aldehyder är 

ett mycket toxiskt ämne som också det är cancerframkallande. Dessa ämnen kan 

frigöras när t.ex isoleringsull utsätts för väta, då kan en kemisk reaktion mellan vatten 

och bindemedlet bakelit och mineraloljan som isoleringsullen är preparerad med får 

isoleringsullen att avge giftiga ämnen som t.ex  formaldehyd. Även värme kan få de här 

konsekvenserna, till exempel en spis som är isolerad, där värmen gör att isoleringen 

släpper från sig giftiga ämnen. 

 

Bisfenol A som är ett av de mest allergiframkallande ämnena som har hittats är också 

cancerframkallande. Bisfenol finns i många plastmaterial, bland annat i nappflaskor. 

Vid uppvärmning av exempelvis nappflaskan reagerar plasten och avger det giftiga 

ämnet bisfenol tillsammans med vätskan som det lilla barnet intar. Det lilla barnets 

kropp kan inte försvara sig mot det här eftersom immunförsvaret inte har byggt upp 

något försvar. Mycket av det som sker i barnaåren kan vara en grogrund för den cancer 

som ger sig tillkänna i vuxen ålder.   

 

Ekuriren.se 2006-01-26: Vi vet för lite om kemikalierna vi utsätts för: Cancerframkallande, 

mutagena och reproduktionsstörande ämnen är inte tillåtna i konsumentprodukter i 

Sverige. Ändå omsätts totalt cirka 28 miljoner ton sådana ämnen varje år.  

 

SVD 2007-03-25 Bisfenol A: mer än hälften av den amerikanska burkmaten innehöll den 

cancerframkallande kemikalien bisfenol A, visar en ny studie. Men nu vill EU:s 

livsmedelsmyndighet, Efsa femdubbla den tillåtna dosen av bisfenol A i 

matförpackningar. Det innebär också att man planerar att öka den tillåtna mängden 

bisfenol A i nappflaskor. Vem är det som drabbas när kapitalet styr? När en studie har visat 

på höga halter av ett ämne i en viss produkt kontrar ofta producentföreträdare med att säga att 

halterna ligger långt under gränsvärden som tagits fram av NIH. 

 

 Bly, Vanadin och cancerframkallande  

ämnen 
Blyföreningar är mycket giftiga . En långvarig 

Kontakt med bly kan ge skador på nervsystemet, blodet och immunförsvaret. Det har också hittats PAH:er 

som är cancerframkallande. Vanadin och dess  

Föreningar är giftiga. Hittas bland annat i järnmalm och råolja. Kan orsaka lungblödning och 

lunginflammation.  
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Ny giftskandal skakar Klippan-20060619: Klippan har fått ytterligare ett stort miljöProblem 

på halsen. Stora mängder gammalt miljöfarligt avfall från pappersbruket finns nedgrävt i 

jordbruksmark som kommunen arrenderar ut till bland annat spannmålsodling. Marken är 

förgiftad med bland annat bly och vanadin. 

 

20070506- Läderfabriken i Klippans centrum  

är ett av Skånes mest förorenade områden:  

30 ton Arsenik och 250 ton krom är en del av gifterna som döljer sig i 160000 ton förorenad 

mark efter läderfabriken i klippan. 

 

Mack förorenade grundvatten i Ljungbyhed, Helsingborgs dagblad 20070311: 

Föroreningar som MTBE och petroleumkolväten har hittats i den förorenade marken. Vid 

dylika föroreningar är också cancerrisken uppenbar.  

 

Bostäder planeras på miljöfarlig mark. Den gamla oljedepån på Kvarnholmen i Nacka kan 

vara en tickande miljöbomb. Länsstyrelsen har inventerat elva nedlagda oljedepåer i 

Stockholmsområdet-sex av dem bedömdes vara allvarligt förorenade med halter av 

bly,arsenik och kolväten i marken under grundvattnet. Risken för att föroreningarna har 

spridit sig är dessutom hög. Man bedömer att grundvattnet är svårt förorenat med tanke på att 

det finns oljekolväten, koppar och arsenik i marken. Risken med PAH:er i marken är 

uppenbar och då kan man inte utesluta cancerrisken. 

 

Miljön spelar en allt viktigare roll i våra samhällen och man får inte blunda för att kemikalier 

påverkar våra samhällen i allt större grad och att många kemikalier och föroreningar är 
cancerframkallande. Det är inte summan i pengar räknat som är avgörande hur vi angriper 

cancern utan hur vi prioriterar och att vi forskar på rätt saker och att svaren så småningom 

skall bli fler än frågorna. Dessutom är det viktigt att forskningsfusk inte skall stjäla resurser 

från den seriösa forskningen. 

 

Listan på cancer kopplade till miljögifter kan göras hur lång som helst. Cancer kopplade till 

inomhusmiljöer är ett av de största samhällsproblemen i dag eftersom så många människor 

har fått sin diagnos kopplad till inomhusmiljön. Eftersom man vistas i inomhusmiljön 75-80% 

av sin tid är det viktigt att man ger inomhusmiljöns problem större uppmärksamhet än vad 

som sker i dag. 

 

Se gärna min stora artikel om cancer på min hemsida, som nämns Cancer-2 
 

Med vänlig hälsning 

Börje Wigström 

Dalhemsvägen 126 A 

254 63 Helsingborg 

Tel-Fax: 042 154615 

Hemsida: www.wigstrom.net 

Fax-Tel: 042 154615 

  

http://www.wigstrom.net/

