
«Aldri før i historien har mennesket drevet markedsføring og

distribusjon av produkter som angriper mennesket som biologisk

system. Nå gjøres det av en næring som visste om disse virkningene

på forhånd.»

Robert Kane, 

radioingeniør ved

Motorola, 2001

«Dette eksperimentet med bestråling av folk flest vil vise seg å bli det 

verste tilfellet av folkemord som er utført i vår historie.»

Barrie Trower, 

pensjonert britisk militær ekspert

på elektronisk etterretning

«Strålingen som russerne utsatte USAs ambassade i Moskva for i 22 

år førte til et stort antall tilfeller av kreft, misdannelser og andre

helseplager. Det var  samme type mikrobølger som de som nå brukes

av smartmålere, WiFi-rutere, babycalls, smarttelefoner, osv., men ofte

svakere.»

Jerry Flynn, pensjonert kanadisk kaptein, 

spesialist på elektronisk krigføring, 

toppklarert i NATO

“Strålingen fra WiFi er svært svak. Strålingen fra WiFi er mye
svakere enn den strålingen man får fra mobilmaster, som jo 
allerede er langt under grenseverdiene. Den ligger faktisk på
hundretusendeler av grenseverdien som er satt.”

“Datatrafikken fra smartmålere er kortvarig og sjelden og
strålingen er svak og så lik strålingen fra strålekilder vi har rundt
oss fra før, at det ikke fins grunn til uro.”

“Det er ikke vist at den svake eksponeringen som kommer fra
f.eks. automatiske strømmålere fører til helseskade eller plager. 
...Det samsvarer ikke med kunnskapsstatus.”

“Land med lavere strålegrenser har det av politiske grunner. Det 

er ikke basert på kunnskap.”

Statens strålevern
(nå: Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet)

Hvem har rett?



5G og den store oversikten …

Einar Flydal
cand.polit.
master of telecom strategy & tech. management 
pensjonist, skribent
http://einarflydal.com

Mitt mål: 
1. Å gjøre dere sinte, men likevel fornuftige!
2. Unngå å gjenfortelle det dere alt vet.

Mitt middel:
16 foiler generelt om EMF
16 foiler spesielt om 5G



Livet, enkelt definert:

Liv er kjemi som har tatt i bruk 
elektromagnetisme som verktøy 
for organisering og regulering.

Eksempler på liv

Livet er et elektrisk fenomen…



Dyr bruker EMF til navigering...

Bakterier på store havdyp

(Magnetospirillum ) 

Trekkfugler

Fiskestimer

Gjess bruker 0,5-10 GHz til å 

holde posisjon.

Kryptokromer: protein 

som reagerer på lys og

EMF 



• En naturressurs

• En allmenning som forvaltes av 
statsmaktene

• Viktig offentlig inntektskilde

• Praktisk talt hele radiospekteret er i bruk. 

Samtidig utnytter mennesker denne naturressursen…

Kollisjonsfare!

Overdøver vi naturen? 

Naturlig stråling på Jorda er ca 0,001 μW/m2 for 

frekvenser der  AMS-måler gi 500 000 μW/m2.



Energimengde tilført 

i gj.snitt på 6 minutter
Skal beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader

Derfor fins det grenseverdier
- utfra styrken i signalet

Skal beskytte mot 
andre påviste skader
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Enorm vekst i styrken:



Fra naturen…

Men kroppsorganer bruker svake styrepulser…
Selvskapte…

EKG – hjerteaktivitet

EEG

Fordøyelsessystemet

overflate

innside



Lavfrekvente pulser dannes naturlig

Av lyn (Schumann-frekvensen, 7,8 hz)

Av elektriske utladninger fra luftmasser og turbulens

Danner bestemte frekvenser

Påvirker sykelighet

Signalstyrken betyr lite for reaksjonen!



10 Hz

100 Hz10.000 Hz
2.500.000.000 Hz

WiFi kallesignal:

GSM-tale: 217 Hz

4G datatrafikk:

«smartmåler»:

DAB:

TETRA:

All digital radiokommunikasjon bruker brå, sterke, lavfrekvente pulser



En ask, døgnrytme i mW potensial i stammen, 2 døgn. 

Asken 2 døgn en uke seinere, med påslått WiFi-ruter, FM-sender, UMTS, og DVB-T. Slått av innen rød ramme.

Har det noen virkning?



Hovedmekanisme:
Permanent forhøyet 
oksidantproduksjon
i cellene 
-> 
inflammasjon
mindre melatonin
dårligere immunforsvar
hyppigere nervesignaler, 
……..



På agendaen framover står diffus og inflammasjonsbetinget sykelighet

◆ Grenseverdiene fanger bare opp oppvarmingsfare

◆ Levende liv forstyrres

4 kHz 6 kHz 8 kHz

100 Hz2 kHz

4G/LTE, 811 MHz (målinger: Marcel Honsbeek, Electrosense)

10 minutter fra en Aidon-måler:

24 timer fra en Kamstrup-måler:

24 timer fra en Nuri-måler



ADHD

139%

Allergier

104%

Alzheimers

299%

Angst

104%

Astma

142%

Autisme

2 094%

Autoimmune

lidelser

221%

Bipolar lidelse 

(unge)

10 833%

Grå stær

480%

Cøliaki

1 111%

ME / CFS

11 027%

Medfødt hjertefeil

143%

Kols

221%

Depresjon

10 833%

Diabetes

305%

Ereksjons-

problemer

150%

Fibromyalgi

7 727%

Inflammatorisk 

tarmsykdom (IBD)

120%

Høyt blodtrykk

223%

Nyrestein

246%

Nyresykdom

413%

Leukemi

588%

Lupus (SLE)

787%

Melanom

145%

MS

117%

Overvekt

260%

Slitasjegikt

449%

Panikklidelse

263%

Oppmerksomhets-

svikt

819%

Følelsessvikt

2 500%

Søvnapné

430%

Søvnløshet

123%

Plateepitelkreft

177%

Hjerneslag

262%

Skjoldbrusk-

problemer

233%

Lavt stoffskifte

702%

Vekst i kroniske sykdommer, USA 1990 - 2015 (Lear 2018)

Felles mekanisme: forhøyet oksidantproduksjon



En varslet katastrofe...

Ekspertpanel 
til USAs president i 1971:

"I nær framtid kan energi-forurensningen av miljøet 
bli i klasse med dagens kjemiske forurensning… og 
… svak, langvarig eksponering kan bli et kritisk 
problem for folkehelsen."

Basalmedisiner og genetiker Martin L Pall 

til EU-Kommisjonen i 2018:

"I-land er nær vippepunktet der DNA-skadene fra 

EMF vil akkumuleres i stedet for å siles bort med 

framtidige generasjoner. Dyr kan være der 

allerede."



Vårt tids største miljøsak?



Gode kilder på norsk:
Kjøp nå, eller bestill / last ned på einarflydal.com:

hent hos 

EMF-Consult.no:

hent hos 

folketsstralevern.no:





Hva er 5G?

(The 5G era: Age of boundless connectivity and intelligent automation, GSM Association, 2017, s. 10):

• ubegrenset kommunikasjon til alle

• framtidas nyskapende nettverk med «optimal» effektivitet

• rask digitalisering av næringslivet fra topp til tå

• mobilt bredbånd med hastigheter opp til 1 Gbps og <10 ms responstid

• teknisk plattform for skytjenester og tjenester basert på kunstig intelligens

• Massiv vekst av Tingenes Internett og tjenester som er nettavhengige

Dette innebærer: 

massiv bruk av trådløs radiokommunikasjon og fiber, store datasentraler, 
sterk sentralisering, sterkere sårbarhet



Ført bak lyset av «det ekom-industrielle kompleks»?

Hva er politikernes jobb? 

• å skape mer uten å bruke mer. 

Det betyr - for tida – «OPS» for å skape:

• vekst

• velferd

• konkurransekraft

• velgere

• «det grønne skiftet»

De fulgte IKT-bransjens løfterike brosjyrer, 
ikke forskningen

De trodde at IKT var en problemfri, 
bærekraftig ressurs…

2018: Nordiske ministre undertegner avtale 
om å rydde hindringer av veien for 5G



«Ledig plass i høyere frekvenser»

5G



Ny og mer effektiv teknologi: Fasearrangerte antennerekker

• Massiv eksponering i strålekjeglene
• Sterk økning i energi



37 m / 23 m

115 m / 70 m

«Sikkerheten er ivaretatt» 
Sikkerhetssonen rundt en 5G-sender

(Ericsson, 3,5 og 28 GHz, 200 W EIRP)
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5G-innføring i praksis umulig

37 m / 23 m

115 m / 70 m



Gåte: Hvordan vil dette problemet bli løst i ICNIRP-land?

37 m / 23 m

115 m / 70 m

Rett svar: Grenseverdiene gjøres romsligere!



Visste de ikke om problemet? Skadevirkningene har vært kjent i 
mange tiår .. Det har ikke manglet på forskningsresultater



Stor usikkerhet: Jordas elektriske kretsløp 
– Vil det forstyrres?

Fra Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2018



50 000 5G-satellitter? 

• Skal danne nettverk og kommunisere ned/opp med 
«hjemme-noder», gi full dekning over alt

• Lavbane, 340 km, dvs. nedre del av magnetosfæren

• Frekvenser nær vannets egenfrekvens

• Vil det øke eksponeringen, forurense Jordas 
elektriske kretsløp, endre magnetosfæren?

• SpaceX (Elon Musk), OneWeb, Telesat, Amazon, 
Lynk, Facebook, Roscosmos, Aerospace Science 
and Industry Corp., Loon (Google)

50 000 satellitter er på vei opp…



Martin L Pall

prof.em. basalmedisin 

og genetiker

- The 5G rollout 

is absolutely 

insane! Vet de bare ikke 
bedre?
Kan de ikke annet?

Eller:
Er de ondsinnede? 
Nærsynte? Dumme? 
Egoistiske?





Vi er i enden av en forurensningsbølge…

• Teknologier utnyttes i bølger

• Nytten / enhet avtar etter hvert

• Ulempene blir tydelige

• Kamp for å forlenge bølgen

• Kriser / vendepunkt …

Nikolaj Kondratjev, 1892 - 1938

Tekno-økonomiske bølger…



Hva blir neste bølge?

?
• «bærekraft», dvs. 

opprettholdbarhet

• «de-materialisering» av 
økonomien

• «det grønne skiftet» = mye 
IKT

• 5G = masse IKT

Buckminster Fuller, 1885 – 1993:
«Spaceship Earth»



• Å sørge for at kloden ikke 
ødelegges på veien til 
neste bølge

• Å skape / demonstrere
bærekraftige løsninger

• Å samle kreftene om 
det som er mulig å få til

• 5G er ikke en del av 
løsningen!

?

Og hva er vår oppgave?

Buckminster Fuller, 1885 – 1993:
«Spaceship Earth»




