
Min historie om mirakelet "Damping" 

Mitt navn er Bjørn , eg er år og samtykker til at mitt navn vises og brukes i 
denne høringen. 

Eg er vel blandt dei som har dampet lengst i Norge, sidan dette fantastiske  fenomenet, såg 
dagens lys for alvor, seint i 2011.Eg har vore heilt  tobakksfri i snart 5 år.  

Eg er tidligere storrøyker og hadde absolutt mine grunner til å røyke, og desto meir grunn til å 
slutte med røyken.  

Eg kunne lett røyke 40 sigaretter og vart humoristisk omtalt som "RøykeGeneralen" i dei 
fleste sammenhenger. 

Eg havna ganske tidlig ut i økonomisk uføre, då eg møtte virkeligheten og arbeidslivet i 
2003, som faglært Kokk. 

Hovedgrunnen til dette var røyken, samt ein trygg og god barndom, dei fyrste 18åra. Eg 
begynte å røyke, først når eg var 19år. Grunnen fekk eg først bekrefta no i 2016. Dette kjem 
eg nærmare tilbake til. 

  

I 2010 gjekk eg fullstendig konkurs pga over 300000kr i forbrukslån og kredittkort og måtte 
gje opp samboerskapet og guttungen, og flytta heim igjen på gutterommet på Voss. Jobba 
heldigvis 7/7 og fekk bu i brakke på jobben på Stord i arbeidsveka.Guttungen derimot kunne 
eg derifrå berre ha annenkvar helg,det høyrer med til historien at eg klarte meg med "kun 
20sigaretter" når eg hadde friveke og kunne fokusere på guttungen. Grunnen kjem eg tilbake 
til, lenger nede her. 

Drøymen som kokk, var selvfølgelig og komma seg Offshore, for å komma meg ovenpå 
økonomisk, og få muligheten til å etablera meg,  Ikkjeminst for å ha endå meir tid til å ta 
oppigjen samværet med guttungen. 

Eg fekk meg faktisk jobb offshore i 2011, men då måtte eg ta/ha "helseattest offshore" for å 
komma meg ut og igang med Dobbelt så høg inntekt og fullstendig snuoperasjon på livet 
mitt.  

Desverre knuste Legen både meg og draumen min rett i bakken med følgende setning "du 
som berre er ungdommen endå, er far og med heile livet foran deg.........Du er 
skrekkeksempelet på hva røyken egentlig gjør med folk!" Gjør du ikkje kraftige endringer i 
livet ditt, må din sønn innen få år, vokse opp uten deg, fordi du ikke er blandt oss lenger. "Alt 
er faktisk galt her og Eg kan under ingen omstendigheter godkjenne helsen din, eller  
"helseattest Offshore"......." 

Lang story kort, eg kom meg ikke offshore. (egentlig kan eg ikkje skylde på Legen her, men 
kun meg selv og røyken, frem til eg fekk svaret i 2016, som Eg kommer nærmere inn på, 
lenger nede her.) 

Eg prøvde desperat hele rekka til Nicorette, fast bestemt på å ikke dø, død i Tobbakkens 
skarpe og sterke klør.Eg var så kvalm, så svimmel og så dårlig av nikotinsjokk og andre 
bivirkninger eg ikke kunne hatt i mine verste mareritt engang, der eg gjorde ærlig forsøk med 



plaster, tyggis, pastiller og innhalator. Eg ble tvingt over på røyken igjen, for å ikke stryke 
med eller faktisk forsøke å stryke med, og gav på et punkt der, opp hele livet. Da kom 
endringen og Dampen i grevens tid.  

Eg fikk tips via TV-nyhetene om at Rune willhelm Rasmussen, (et FRP ikon fra det glade 
Sørland, som desverre er avgått ved døden nå, pga evighet med røyking)  ved hjelp av 
advokater og iherdig jobbing og iver hadde funnet smutthullet i EØS-loven, til å starte den 
"forbrukestyrte helserevolusjonen" som til nå, allerede har endret livet og livskvaliteten til 
over minst 50000 tidligere  tobakks-slaver, bare her i Norge! 

Men ja vi har langt igjen, selv om antall sykdom,  sykehusopphold og dødsfall direkte relatert 
til røyking, har gått kraftig ned, som det skulle ha hendt et MIRAKEL. Desverre har 
Legemiddel-industrien, Tobakksindustrien og ikkeminst skatteetaten, lidd store økonomiske 
tap i fortjeneste på denne forbrukestyrte revolusjonen, som har hjelpt over 50000 røykere, til 
å klare å kutte røyken, og med sin vekt fortjent i gull,  kraftig har økt helsen, økonomien, 
livslysten og friskere omgivelser for alle våre medborgere i Norge. 

Derfor skriver eg så langt og så masse her nå, fordi eg vet, kjenner, føler og får oppleve 
følelsen av å bli født på ny og faktisk det å ha muligheten til å skape en god fremtid, realistisk 
i siktet. 

Vær så snille og tenk på menneskene, som stolte på og stemte på og frem våre/dere 
folkevalgte, med optimisme på at dere alltid ønsker oss det beste og at penger aldri kan og 
skal settes høyere enn helse, trivsel og livslysst, for et tobakksfritt Norge. 

Det er dit vi Dampere og vil, sammen med dere, da vi vet helt sikkert, at det er ikke 
forbrenning av/eller tobakk vi nyter, men farmasøytisk nikotin og godkjente matvare og 
konserteffekt-tilsetninger som fordampes og dermed sparer kroppen for hovedsaklig alt det 
farlige som en finner i tobakk, over 3000giftige kjemikalier, deriblant noen veldig drøye 
kjemikalier, som ikke ett eneste menneske skulle eller burde godta å slippe inn i kroppen, til 
bedervelsen og hissige sykdommer, sender en av dage, med business-kjempenes velsignelse, 
så sant det er penger og grådighet og hente på det.  

Ok, så går vi litt tilbake på min situasjon her, og grunnen til at eg med så stor iver og tro, 
skriver alt dette her eg gjør her, fordi eg ikke finner nok ord til å beskrive hvor fantastisk 
dette MIRAKELET er. Eg har holdt meg fullstendig røykfri siden høsten 2011,da Dampen 
kom til Norge. Eg har fått alle fordelene som en X-røyker har, utenom at eg ja, nyter nikotin 
og litt vanene fra røyking i denne moderne tidsklemma vi lever i. Men eg slipper å småsspise 
og snope godteri, for å kompensere for de manglende belønningene, en tidligere hadde med 
røyken i hånd.  

Eg kan og mer enn gjerne stille opp som prøvekanin og levende forskning, da eg for lenge 
siden skulle hatt de "skumle"  langtidsvirkningene, som brukes som skremselspropaganda, 
etter 5år med kun Damp. "Helseattest Offshore"  fikk eg med glans, allerede tidlig i 2014, 
etter under 3år med Damp, da uten de helt store fysiske-treningsaktivitetene Itillegg. 
Tannlegen mmin, kunne ikke gjette seg frem til at eg hadde vert hverken røyker og 
storrøyker, for bare et par år tilbake,da eg hadde friskt og lettblødene tannkjøtt og naturlige 
ikkerøyker Tenner. Eg har og spart over 200000kr på å slutte å røyke, og kan snart etablere 
meg som andre 30åringer, da forbrukslånet mitt fra 2010,er på oppløpssiden, selv om eg har 
refinansiert det både en og to ganger etter dette. Eg er innen kort tid nå,  blitt yrkessjåfør 



tungtransport, etter at Offshore ikke er noe å trakte etter lenger, og ser veldig frem til å snart 
kunne innkassere en del mer netto utbetalt pr/mnd enn som faglært kokk. Guttungen treffer 
eg nå så mye eg vil og har muligheten til, og eg har funnet min følgesvenn her i livet, nettopp 
pga Dampingen, da min utkårede også er Damper og vi møttes i Dampemiljøet her Vest og 
kan kalle oss "Norsk dampselskaps første offisielle Dampepar". Hadde vi ikke møttes via 
Dampingen, hadde vi nok aldri kommet til å møtes, på livets vei.  

PS:Eg har en medfødt hjertefeil som ble fremprovosert pga stress, kav og livets harde skole 
og har derfor fått forebyggende pacemaker operert inn nylig.HjerteLegene berømmer 
Dampingen og hva den har gjort for meg og andre hjertepasienter, men de tør ikke stå frem 
eller uttale seg offisielt om dette, for de er redde for represalier fra Legemiddel-industrien og 
bransjen ellers. Utrolig synd at det må være slik, og at de må føle det slik,  når de ser hvor bra 
Dampingen fungerer og siden de egentlig lever og ånder for å hjelpe pasientene til å bli og 
holde seg friske. Det hadde eg ikke unnet mine verste fiender engang, å måtte gjøre. 

Eg og de fleste andre Dampere vil gjerne jobbe sammen med dere politikere på å regulere og 
kvalitetssikre Dampen som et røykesluttmiddel og nytelsesmiddel, men ikke som et 
legemiddel eller med Tobakksindustrien bak spakene og med full kontroll,  ellers neddynket i 
tobakks-avgifter til Staten, med så drøye og urimelige summer, for både forhandlere og 
Dampere,  at røyking faktisk blir det billigste og bortimot eneste enkle løsningen på nikotin 
avhengighet.   

 Men det vi har sett til nå av dere, er bare skremmende, fordi det virker som 
Helse&livskvalitet,  må vike for økonomisk vinning og monopol, for de som allerede er 
størst, rikest og har mest makt. Hovedtyngden og flesteparten av både Røykere og Dampere 
er nok innunder kategorien  "uføretrygdede, lavtlønte, sosialtrengende og andre som evt har 
en hverdag full av Fysiske&psykiske utfordringer, og rammes så hardt i samfunnet ellers, der 
en ikke kan komme/se bortifra at nikotinen og småpausene fra livets harde skole, stortsett  er 
godene og belønningene, de kan unne seg selv. 

Derfor er det klart en motivasjon og oppkvikker, at voksne folk kan unne seg litt gode og 
friske smaker, med en ok nikotin-metning og fyldig Damp, og  ja som et nytelsesmiddel. 

Dere spiller veldig på dette med barn og unges trygghet, fra skadelidende middel. Vi er for all 
del enige med dere på den, men vet samtidig at Damping inneholder for mye dilldall til at 
ungdommen gidder og sløse tid på tanker, coiler, mod'er og mixing av E-juice. Da er jo 
faktisk ingenting som er mer "sutaløst" enn å tenne en røyk eller ta seg en snus, siden 
ungdom er ungdom, som alikevel pleier å ville teste ut grensene og trasse på for å finne sin 
plass i livet, som uansett garantert lettere prøver seg på både røyking og snusing på livets vei. 
Er det faktisk så galt om de heller hadde prøvd Damping som er 95% mindre helseskadelig 
enn tobakk, for så å fort gå lei av alt dampedillet og bare droppet hele greiene og vert ferdig 
med den utforskningen. Det er jo så åpenlyst at Dampingen helst appelerer til voksne utkjørte 
røykere som ødelegger seg på røyken og på forsøket om å bli røykfri med skumle 
antidepressiva og Nicorette. Med Damp treffer en akkurat den gruppen som har røykt i 
evigheter og egentlig har gitt opp å komme seg ut av Tobakksindustriens kraftige og skarpe 
klør.Hver dag leser vi jo alle de gledesstatusene inne på NDS og folk som endelig har klart å 
bli røykfri med Dampen, og har fått kjenne på godene og gledene av å kvitte seg med 
Tobakksindustriens tyranni. 



Det er dette en bør fokusere på å få til,  og da er ikke dette foreslåtte EU-direktivet rette veien 
å gå, for et røykfritt Norge. 

England blandt annet, er jo et meget  godt eksempel på hvordan "avrøykningen"  bør skje, da 
de fokuser på folks helse og trivsel, fremfor å skattlegge og forby til hele MIRAKELET, sånn 
at muligheten strippes og strupes, med Døden til følge.  

Eg skal runde av her nå, selv om eg sikkert kunne skrevet 20000ord+ til om dette. 

Til slutt vil eg igjen få forklare litt om hvorfor eg ikke kan legge Dampen på hylla, slik som 
veldig mange andre fint kan få til. 

Eg har en medfødt hjertefeil som har eskalert, pga alt styret eg har opplevd i mitt voksne liv. 
Det går på Jobb, konkurs på privatøkonomi, forhold, samværstvist, tidsklemma, singelliv, 
jetsetliv og alle kravene og forventningene vi møter i dette moderne livet. Eg har i en årrekke 
jobbet på som kokk, og som oftest har eg lagt på 230-240 arbeidstimer pr/mnd for å klare å 
betale gjeld og holde hodet over vannet. Eg har stortsett  levd på Coca cola og nikotin i 
jobbsammenheng. Tanker og følelser, samt kraftige varsler frå kroppen min, har eg ignorert 
heile vegen, samt undertrykt mine eigne tanker og følelser.  

  

Grunnen til mye av styret, fekk Eg utredet i Vår. Det viste seg at eg er født med og har levd 
med ADHD, heile mitt liv. 

Diagnosen og forklaringen på alt styret,  fekk eg fyrst i 2016. Eg har då ubevisst 
sjølvmedisinert meg med nikotin og kan nok takke den for at eg har helde meg i jobb, heile 
vegen. På grunn av min Hjertefeil og pacemaker, har eg desverre ikkje mulighet til å få noko 
form for medisin for min ADHD-diagnose. Eg må rettogslett berre læra meg å leva vidare 
med det i kvardagen og gjera det beste utav det. 

Derfor er Dampen min med nikotin, den einaste måten å halda meg sjølv og hjernen min i 
sjakk med, som sjølv medisinering.  

Legene støtter meg på Dampingen min, då dei ikkje har noko bedre alternativ og gje meg, 
utan dårlige bivirkninger.  

  

slik eg ser det, er Dampingen den einaste behagelige måten og få nikotinen i seg, uten å måtte 
ty til den fryktelige tobakken igjen. Derfor ber eg på mine knær og mange andres knær om at 
Dampen  Ikkje vert  ihjelregulert, kun for økonomisk vinning til store private aktører,  eller 
maktmisbruk, grunna uvitenhet frå dykk folkevalgte.   

Mvh Bjørn  




