
KOMMENTAR    

270 Tidsskr Nor Legeforen nr. 3, 2012; 132

Kommentar

Fysisk kontakt med jorden er viktig for helsen 270

Jording er å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove innendørs mens man er koblet til en leder som er  

i kontakt med jordoverflaten. Erfaring tyder på at dette kan påvirke kroniske helseplager.

Engelsk oversettelse av hele artikkelen på www.tidsskriftet.no

På jordoverflaten er det et overskudd av 
elektroner. Ved jordkontakt strømmer disse 
inn i kroppen, og kroppen får samme ener-
ginivå eller elektriske potensial som jorden. 
Mennesket hadde i tidligere tider kontakt 
med underlaget eller brukte sko av mate-
rialer som leder godt, slik som skinn. Skinn 
er en god halvleder og leder enda bedre hvis 
det impregneres med salter og svette.

Først på 1900-tallet begynte man å isolere 
føttene med mer solide sko av materiale som 
leder dårligere eller ikke i det hele tatt. I våre 
dager vandrer de fleste av oss på syntetiske 
gummisåler som isolerer oss fra jordener-
gien. Dette forverres ved at vi store deler av 
tiden oppholder oss i bygninger som er langt 
fra jordoverflaten (1). Mangelen på jordkon-
takt kan påvirke oss negativt på en rekke 
måter. Pasienterfaringer og pilotstudier indi-
kerer at jording kan motvirke mange kro-
niske helseplager (1). «Earthing» gir 22 treff 
i PubMed (3.12. 2011).

Det er vist at elektroner beveger seg fra 
jorden og inn i kroppen, og vice versa, når 
kroppen er jordet (2). Denne effekten er 
tilstrekkelig til å opprettholde kroppen 
i samme negativt ladede elektriske poten-
sial som jorden. Dessuten er det vist at ulike 
typer jordtilkoblinger reduserer elektro-

magnetiske felter på kroppen (2), og at 
en jordet kropp i praksis er skjermet fra 
uheldig elektromagnetisk påvirkning (3). 
I en studie der friske personer ble plassert 
i en komfortabel, tilbakelent stol med elek-
troder i håndflater og under fotsåler, gikk 
hudens ledningsevne ned ved jording og 
økte igjen når jordingen ble fjernet (4).

Kliniske studier om jording
Det er vist at jording påvirker en rekke 
fysiologiske prosesser både under hvile om 
natten og ved fysisk aktivitet om dagen (5). 
Kliniske studier, mange av dem randomi-
serte og med bruk av narrejording, har vist 
gunstige effekter på søvnvansker, muskel-
smerter, kortisolutskilling og inflammasjon.

I en studie med 60 testpersoner, alle 
med søvnproblemer og smerter i ledd og 
muskler, ga jordet soving om nettene kor-
tere innsovningstid, bedre søvnkvalitet, 
mindre muskelstivhet og mindre smerter 
i ledd og muskler. De var også mer opplagte 
om morgenen og rapporterte om bedre 
helse og velvære (6). I en annen studie ble 
det registrert raskt innsettende reduksjon 
i kroppens stressnivåer, mindre muskel-
spenninger og mer normal balanse i det 
autonome nervesystemet hos dem som var 
jordet med lapper i fotsålene (7). I en tredje 
studie der deltakerne sov i jordet tilstand 
om nettene i åtte uker, endret kortisolutskil-
lingen seg slik at den ble mer i samsvar med 
sin naturlige rytme. Deltakerne rapporterte 
om bedret søvn, mindre smerter og stress, 
og de fleste følte seg mer uthvilte og opp-
lagte om morgenen (8).

I en annen studie ble et viktig akupunk-
turpunkt i fremre delen av foten jordet for 
å simulere bare bein på bakken (9). Jordin-
gen så ut til å redusere inflammasjon og ga 
økt energi i indre organer. Jording ser også 
ut til å dempe muskelstølhet og å gi mindre 
inflammatorisk reaksjon etter trening (10). 
Idrettsutøvere har rapportert at de kan trene 
mer, at de blir raskere restituert etter trening, 
at risikoen for skader går ned, og at de kom-
mer seg raskere etter operasjoner og skader 
ved bruk av jording (3).

Avslutning
Jording kan minne om et prinsipp som virker 
for godt til å være sant, men slike fenomener 
kan faktisk være reelle dersom en art har levd 
under helt andre livsbetingelser i fortiden, 
særlig hvis endringene har skjedd hurtig. 
Jording kan være et fenomen som hadde en 
biologisk begrunnelse da mennesket levde 

under helt andre livsbetingelser enn i dag. 
Etter mitt syn bør det avklares ved flere og 
bedre studier om jording har de effekter som 
erfaring og noe forskning antyder.
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Faksimile av  Earthing: The most important health 

discovery ever? som er den første boken der temaet 
blir tatt opp. Den utkom i 2010 (11)


