
“Leger som har pasienter med diffuse helseplager, og alle som er involvert i 
innføring av ny teknologi i større eller mindre skala basert på elektromagnetiske 
bølger, bør ha lest denne boken før de tar sine avgjørelser. Boken vil være 
kontroversiell, ikke minst i det medisinske fagmiljøet, men er lettlest, interessant 
og tankevekkende. Den er en sterk advarsel mot å tro at all utvikling av ny 
teknologi er uskadelig.” 

Finn Levy, pensjonist, fhv. overlege, seksjon for miljø- og arbeidsmedisin Oslo 
universitetssykehus/Ullevål 

“Få personer er i dag i stand til å fange helheten i et vitenskapelig tema og 
framstille det på et svært engasjerende vis, i et lett språk, og uten å miste noen av 
detaljene. I Den usynlige regnbuen har Firstenberg gjort nettopp dette med et av 
vår teknologiske tidsalders mest presserende, men likefullt neglisjerte 
problemer. ... Firstenberg overbeviser når han underbygger at de store 
sivilisasjonssykdommene – hjertesykdom, diabetes og kreft – i stor grad er knyttet 
til at vi forurenser vår verden med elektrisitet.” 

Bradley Johnson, lege, Amen Clinic, San Francisco 

“Den usynlige regnbuen er vidunderlig vakker. Og Firstenberg har gjort sin 
forskning grundig. Hans bok er lettlest og provoserende, og samtidig 
underholdende. Et bemerkelsesverdig bidrag.” 

David O. Carpenter, lege, direktør for Institute for Health and the Environment, School of 
Public Health, State University of New York and Albany 

“Jeg ble lamslått av denne boka. Den er et ekstremt verdifullt dokument om en 
stigende, stadig mer utbredt helse- og miljøfare som vi alle utsettes for. Jeg er stum
av beundring over hva Firstenberg har klart å få til.” 

William E. Morton, lege, spesialist i folkehelse, professor emeritus, Oregon Health Sciences 
University 

“Firstenberg er en pioner på samme måte som Rachel Carson var en pioner.” 
Chellis Glendinning, Ph.D., forfatter av When Technology Wounds 
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