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Kreft, kringkasting, mobiler og soling
Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 6.6.2018

Hver vår får vi reprise på den samme gamle historien om det er for mye soling som fører til
føflekkreft: - Norge er allerede på verdenstoppen i føflekkreft og folk bør være forsiktige med
solingen, er budskapet fra generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen i en artikkel om
soling på nrk.no. Dagbladet har nettopp skremt oss med føflekkreft i øyet. For et par år siden
var VG ute med Kreftregisterets advarsler. Det er et gammelt budskap som gjentas hver vår.
Forskningsfunn peker imidlertid i retning av at hovedforklaringen ligger andre steder - på
steder det ikke forskes på grunn av strålevern-skapte skylapper:
Den svenske kvalitetssjefen i Ericsson AB, Örjan Hallberg oppdaget etter detaljert kartlegging av
hudkreft-forekomster i Sveriges kommuner at det var utbyggingen av FM-radionettet, ikke soling
og Sydenreiser, som var hovedforklaringen på veksten i forekomster. Hudkreften økte riktignok i
takt med syden-reisene og endrede solvaner, men var hyppigst der det var kommet FM-sendere, og
sterkest der kommunen lå nærmest senderne. Senere fant Hallberg at det samme mønsteret også
gjalt i flere land, deriblant Norge, og at det også passet i land som bygget ut FM-nettet mye seinere
- altså etter at de endret solingsvanene.
Hallberg sa dermed det svenske strålevernet og den svenske Kreftforeningen midt imot. Og han
mistet jobben og gikk over til å bli frilansforsker med familiens økonomi på sparebluss. Han leverte
stadig flere slike analyser der han - alene eller sammen med andre forskere - påviste statistisk
samsvar mellom hudkreft og andre kreftformer og mikrobølget stråling fra de kildene som var mest
aktuelle - FM-kringkastere, TV-kringkastere, mobilmaster og mobiltelefoner. En indikator på at det
ikke var solingen som var hovedårsak, var at folk i økende grad fikk hudkreft på steder der de ikke
solte seg, eller dekket seg til - samtidig som annen forskning fant at cellene også slike steder på
kroppen gikk i forsvar når de ble eksponert for gammeldagse dataskjermer og TV-er med katoderør,
og utviklet mastceller. Dessuten fantes en viss støtte for at andre kreftformer økte med hvor sterkt
mobilen stråler - for den regulerer seg jo opp i styrke der dekningen er svak: God dekning gir lavere
sendestyrke, så i utkantstrøk sendte mobilene kraftigere, så her kunne flere faktorer spille inn.
Kanskje har Kreftregisteret, Kreftforeningen og journalistene kjørt seg fast i feil forståelse og burde
heller lære litt av Hallbergs tverrfaglige grep om problemstillingene?
Hallberg studerte også om kreftforekomster kunne knyttes til kroppslengde, for å sjekke ut om
risikoen økte hvis kroppslengden var lang nok til å plukke opp bølgene, slik at strålingen kunne
påvirke gjennom resonans i kroppen (såkalt bioresonans). Da må kroppen fungere som
mottakerantenne og ikke være for kort. Statistikken ga sterk støtte for det. Han fant også
sammenheng mellom kreftforekomster og om signalene fra FM- og TV-mastene går ut med
horisontal eller vertikal polarisering (det varierer mellom land i Europa). Svaret passet med
antakelsen om at mottakeligheten for kreft er høyest når man sover (og ligger vannrett) på
springfjærmadrasser, for med horisontal polarisering kan springfjærene plukke opp mikrobølger og
fokusere dem mot kroppen. I de land i Europa med vertikal polarisering var det ingen sammenheng
mellom mastene og kreftforekomster. Han sjekket til og med hvilken side det er vanligst å få
brystkreft på. Det er den venstre, og det passet med forventet fokuspunkt fra fjærene når vi sover på
høyre side, slik de fleste gjør. Slikt arbeid krevde ikke bare radioteknisk innsikt og kreativitet, men
statistikk som måtte samles inn fra allverdens ulike kilder.
Du kjenner igjen tråden i Örjan Hallbergs arbeid når du leser deg nedover titlene på hans
forskningsartikler. Artiklene, dvs. de jeg har lest, er en nytelse - presise, klare i tanken, originale og
tverrfaglige. Men det fins en snarvei inn i hans forskning som passer bedre for dem som raskt vil
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skaffe seg motforestillinger til den årvisse meldingen om at nå må vi passe oss for sola, for den kan
gi oss føflekkreft:
En personlig populærfaglig beretning der hans viktigste arbeider er omtalt, skrev han selv og utga
på et lite forlag: "Innan bubblan brister". Det er en bok som anbefales som underholdning like mye
som opplysning. Jeg har omtalt den tidligere her. Tittelen henspeiler på at Hallberg forespeiler oss
vekst i føflekkreft og annen kreft som et rent statistisk resultat av den kraftige veksten i
mikrobølgede kommunikasjonssystemer. Boka gir samtidig et interessant innblikk i hvor vanskelig
det er for etablerte virksomheter, som Kreftforeningen og Strålevernet, å innrømme sine feil og
skifte ut sitt kart til et som passer bedre med terrenget. Særlig når korrigeringen kommer utenfra, og
ikke fra egne rekker.
Under finner du det meste av Örjan Hallbergs engelske forskningsartikler. Det holder å lese titlene
for å forstå at Hallbergs funn var "en finger i øyet" på sin tidligere arbeidsgiver, kringkastnings- og
telekomgiganten Ericsson AB, såvel som på det svenske strålevernet.
Moralen må være: Nyt sola med måte, den er sunn innen grenser. Men dersom det er kreftfaren du
er opptatt av, så vend først og fremst blikket en annen retning: Fjern mikrobølgekilder og skjerm
deg mot de du ikke så enkelt får gjort noe med!
I tillegg er det ikke så dumt å arbeide for at eksponeringen heller bør senkes enn økes:
Gjennom vår uvettige utbygging av mikrobølget kommunikasjon - særlig de siste tiårene - har den
nådd et energinivå som tilsvarer konstant fullt solbad - uten at det hjelper med solfaktor 30. Hvor
mye det er energinivået, eller hvor mye det er pulsingen mikrobølget kommunikasjon som er den
viktige faktoren, kan ingen svare på, man vet bare at begge deler skader - selv godt under dagens
grenseverdier.

Einar Flydal, 6. juni 2018
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