
«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.”

Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet

Leseprøve - Rykk fram hvis du ikke kan lese teksten!



Fra Charles Darwins kapteins stormglass til 5G og smartmålere  
- om en teknologiutvikling i konflikt med Skaperverket / evolusjonen 

og hvorfor fuglene og insektene forsvinner...

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

Mål: 
1. Å gjøre dere sinte, men fornuftige!
2. Ikke gjenfortelle for mye
3. Gi ny kunnskap og interessant underholdning

Middel:
Glimt fra historien om utforskningen av 
naturens elektriske felt og pulser, interferens og resonans

Gi bakgrunnsforståelse for dagens helse- og miljøproblem



mer trådløs kommunikasjon

flere strålekilder

lengre eksponering

høyere styrke

høyere frekvenser

.....
Er det et problem?



Kan jeg noe om dette? Mer enn 25.000 forskningsartikler

Min fagbakgrunn: Statsvitenskap, telekomstrategi, teknologiledelse

Fulltids virksomhet siden 2010
30+ års arbeid innen IKT og samfunnsutvikling for 

Telenor ASA, konsernstrategi – scenarier, bransjeutvikling, samfunnsansvar
NTNU, Institutt for telematikk – undervisning, IKT og samfunnsaspekter
Televerkets/Telenors forskningsinstitutt – fjernundervisning & -arbeid, miljøvirkninger
Utdanningsdepartementet / Datasekretariatet – prosjektbistand, data i skolen
Logos AS – data i skolen, maskiner og programvare
Datema AS - data i skolen, programvare
Teledirektoratet – kontorautomasjon
Arbeidsforskningsinstituttene – organisasjonsutvikling



På kunnskapsjakt:
Kristiansand: Walter Kraus

Jylland: Kirsten, el-overfølsom

München: ICNIRP

Salzburg: Gerd Oberfeld

Wien: Michael Kundi

Bratislava: Igor Belyaev

Ungarn: Semmelweiss-museet, Hans Selye, Zent-Györgi

Kiev: Igor Yakymienko

Riga: Skunda, varslingsradar

Helsinki: Dariusz Lyzinski

Tampere: Mikko Ahonen 

Stockholm: Olle Johansson; Karolinska



Hva lærte jeg?



Kjøp eller last ned på einarflydal.com:hent hos 
EMF-Consult.no:

hent hos 
folketsstralevern.no:



De mulige helsefarer 
elektromagnetiske felt kan 
ha, og virkningen på miljø.



Dyr på alle utviklingstrinn 
kan sanse magnetfelt – og 
bruker dem aktivt.



Fugler kan se magnetfelt.



Vi lager magnetfelt som er 10 000 – 10 000 000 ganger 
sterkere – der ute hvor dyrene er...



Naturens EMF og hvordan 
de svinger styrer vår 
utvikling.

De hjelper oss til å 
orientere oss i tid og rom, 
og de samordner 
kroppsfunksjonene.

«Tekniske radiobølger» 
kan føre til desorientering, 
og forstyrre og skade 
kroppsfunksjoner



Dyrearter forsvinner.

Påfallende at de arter som 
forsvinner først, er de som 
bruker magnetfelt til å 
orientere seg - og blir 
forstyrret.



Mobiler skader bikube-
bestanden.



Studier av rotter utsatt for 
mobiltelefoner:

De dør tidligere

Hjerneceller dør



Kalver nær mobilmast født 
med grå stær. Tidoblet 
risiko.



Da mobilmasta kom ble 
dyra sjuke.

Da mobilmasta ble tatt 
vekk, ble de friske.

Dødfødslene sluttet og 
nye kalver ble født uten 
grå stær..



Ikke bare dyr...



Prosent med diffuse 
helseplager stiger jo 
nærmere mobilmasta. 



(Utdrag av epost, august 2020)

Hei,
Jeg kjenner meg igjen i alt Lene beskriver. Det er første gang jeg får vite at det fins andre enn meg som får 
brennmerker i ansiktet av slik «svak» stråling. Hele ansiktet mitt kan svulme opp og bli kulerundt av 
betennelse.

Det begynte for to år siden da smartmålerne kom. Jeg har flyttet flere ganger siden den gang: bodd i 
strømløse hytter og på campingplasser med gamle strømmålere. Nå bor jeg i en leilighet i S. hvor jeg flyttet 
inn for tre uker siden, men jeg tåler ikke å bo her heller. 5G er under utrulling og vil komme i løpet av dette 
året.

Det verste er de gangene strålingen går helt inn i kjevene og gir smerter i tennene. Nå tåler jeg  heller ikke 
LED-lys, panelovner, kokeplater osv., osv. Jeg er som en fange i en mikrobølgeovn. Det er bare noen få 
butikker jeg kan handle i, men jeg må være veldig rask. Min erfaring er at hvis jeg holder meg borte fra alt 
dette, blir jeg bedre.

Og så er det all latterliggjøring, stigmatisering og annet negativt fra leger og andre folk. For min del er det 
også ensomheten som er vanskelig. Det å være i dette marerittet alene. 

Beklager at dette brevet ble så negativt. 

Med vennlig hilsen Siv»



Hvorfor er det slik?



Energimengde tilført 
i gj.snitt på 6 minutter

Skal beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader

Våre grenseverdier er satt 
utfra styrken i signalet 

Skal beskytte mot 
andre påviste skader

1998



Kort sagt...

● Klare skadevirkninger 

● Slår ut i folkehelsa

● Noen er åpenbart mer følsomme enn andre

● Grenseverdiene satt for å beskytte mot for høy oppvarming – altså energiintensitet

● Statens strålevern følger ICNIRP (via WHO) og påstår at ingen andre virkninger fins.

● Legene, radio- og elektro-ingeniører i Norge lærer at det er slik.

● Mer enn 100 ulike biologiske mekanismer virker og gir skade langt under grenseverdiene.

● Strålevernet er derfor ikke reelt. 



Hva i all verden er det vi driver med?
Vold mot Skaperverket?

Kollektivt selvmord?
Juks og bedrag?



For snevert fokus: 
EMF-eksponeringens styrke

Viktig å forstå i tillegg: 
EMF-eksponeringens pulsing, interferens, resonans

Derfor:



Historien om Charles Darwins kapteins stormglass



Kaptein Robert FitzRoy (1805 – 1865)
- oppdager, kartograf, meteorolog, guvernør på New Zealand



Charles Darwin (1809 – 1882): 
biolog og teolog

«Artenes opprinnelse»

fikk æren for evolusjonsteorien
-

«the survival of the fittest»



Men hvordan oppsto Livet?

(Miller & Urey 1953)

DNA
proteiner
sukker
stivelse
fett
kollagen
alkohol...

Livet har utviklet seg i nær 
forbindelse med atmosfærens 
elektriske pulser.

Disse pulsene kan danne og 
påvirke kjemiske 
forbindelser...

ammoniakk (NH3) 

metan (Ch4) 

kulloksid (CO2 & CO) 

hydrogen (H)

 + elektriske lyn => aminosyrer



Hvordan kunne FitzRoy forberede seg på uvær?



Kaptein FitzRoys stormglass



FitzRoy fikk rett på 1980-tallet



(Alle bilder: fra antologi som kommer 2020/21)

«charms»/
dingeldangel

châtelaine

«Luftelektrisitet» og magnetisme ble moderne



Virkninger fra elektrisitet - EMF - rapportert på 1700-tallet
(fra Firstenberg: Den usynlige regnbuen - Historien om elektrisiteten og livet, 2018)

Terapeutiske og nøytrale virkninger:
Endret pulshastighet
Smaks-, syns- og
lydfornemmelser
Økt kroppstemperatur
Smertelindring
Gjenoppbygging av muskeltonus,
dvs. den normale (ubevisste)
spenningen i en hvilende muskel
Stimulering av appetitten
Mental oppløftethet
Avslapping
Svetting
Økt spyttutsondring
Økt utsondring av ørevoks
Økt produksjon av snørr
Menstruasjon, sammentrekning
av livmoren
Igangsetting av
brystmelkproduksjon
Tåreproduksjon
Økt urinering og avføring

Ikke-terapeutiske virkninger:
Omtåkethet
Kvalme
Hodepine
Nervøsitet
Irritasjon
Mental forvirring
Depresjon
Søvnløshet
Søvnighet
Utmattelse
Svakelighet
Nummenhet og prikking
Muskel- og leddsmerter
Muskelspasmer og kramper
Ryggsmerter
Hjertebank
Brystsmerter
Kolikk
Diaré
Forstoppelse
Neseblod og andre blødninger

Kløe
Skjelving
Epilepsi-liknende anfall
Lammelser
Feber
Luftveisinfeksjoner
Kortpustethet
Hosting
Piping i brystet og astmaanfall
Øyesmerter, -svakheter og
-utmattelse
Ringing i ørene
Opplevelse av metallaktig smak

Én forklaring på alt? 
Bare tull!



(Alle bilder: fra antologi som kommer 2020/21)

«charms»/
dingeldangel

châtelaine

?
«Luftelektrisitet» og magnetisme ble moderne



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

Jordas elektriske kretsløp: forutsetning for livet



Mer merkelig der ute...



Solvind: fotoner skaper Jordas magnetfelt

...og gir oss rytmer

«Midnatt-fenomenet»:
biene går til ro



Solvind: fotoner skaper Jordas magnetfelt



Solvind: fotoner skaper Jordas magnetfelt

...og gir oss rytmer

«Midnatt-fenomenet»:
biene går til ro



...og gir oss nye virus og influensapandemier...

Fiskestimer

Solstormer og influensa I snitt hvert 11,3 år

1946

1957
Asiasyken

1968
Hongkongsyken

1977

2000



Influensa-dødsfall per million i England og Wales, 1850-1940

... og dårligere immunforsvar - med årviss influensa...

Forklaring?

Langsommere 
oksygenbruk i 
cellene.



Bare to grunnleggende fysiske krefter:
Tyngdekraften og elektromagnetisme

Livet, enkelt definert:

Liv er kjemi som har tatt i bruk elektromagnetisme 
som verktøy for å skape byggeklossene, og 
organisere og regulere livsprosessene.

Livet er et elektrisk fenomen.

Eksempler på liv

Det skulle nå bare mangle…



Stående bølger - «konstruktiv interferens»

Winfried Otto Schumann 
1888-1974

Uten Schumann-frekvensen – 7,83 Hz - 
blir vi syke - kroppens styringssystemer 
faller fra hverandre 



Stående bølger - «konstruktiv interferens»

Winfried Otto Schumann 
1888-1974

Uten Schumann-frekvensen – 7,83 Hz - 
blir vi syke - kroppens styringssystemer 
faller fra hverandre 



InterferensJo flere kilder, jo mer interferens
«konstruktiv» eller «destruktiv»



Resonans – en spesiell interferens

Resonans dreier seg om interferens med egentonen:

● Alt har en egentone / egenfrekvens – kan settes i svingninger - konstruktiv interferens

– «Jerikos murer», Louis Armstrong og glasset

– Ikke gå i takt over bru!
● Resonans gir forsterkede egensvingninger, ekko og antenne-effekt

– Svettekanaler kan virke som antenner for mm-bølger
● Kroppens elektriske pulser kan forsterkes og forstyrres



Hva om man treffer en frekvens som kroppen bruker?

● Kroppens elektriske pulser kan forsterkes og forstyrres



Tilbake til kaptein FitzRoy: 

Værets elektriske pulser



Problemene innen 
firefargers rotasjonsdyptrykk
Industriell fargetrykk i Europa inntil 1980: 

rotasjonspresser med fire valsebad – ett 
per farge. 

Meget strenge presisjonskrav. Tyskland 
ledende.

Trykkplatene ble smurt med kromgelatin, 
eksponert og etset i syrebad.

Stort problem: etsingen ble ujevn. 
30% av trykkplatene måtte kasseres.

Årsak kjent: Været

Hvordan kunne dette løses?
Fra trykkeriet Hjemmet AS, Oslo. Oslo bymuseum

Kilde: Jailbird via Wikimedia Commons

Laborant Hans Baumer, 
Bruckmann Verlag GmbH



Stort forskningstema ca 1850–1980

Mer enn 50% påvirkes av været.

Rammer svake punkter.

Noen kjenner værforandringer.

Kan ikke forklares av temperatur, trykk, 
fuktighet, etc.

Folk blir syke før været kommer.

Eneste mulige svar: «luftelektrisitet»

medisinsk meteorolog 
Walter Sönning

Livet påvirkes av «elektrisitet i været»



Baumer og Sönning & co 
studerte lavfrekvente pulser fra 
værfrontene...



Værpulsene kommer lenge før været



Alt vær har sine pulsmønstre

Elektriske utladninger
- skapes av luftmasser og turbulens
- samler seg rundt 4, 6, 8, 10, 12 og 28 kHz
Ulike frekvenser er knyttet til bestemte værsituasjoner.

Biologiske reaksjoner er knyttet til bestemte pulsmønstre.

Signalstyrken betyr lite, men pulsene, polariseringen, og 
omhyllingskurven betyr mye.



Kaptein FitzRoy hadde rett!

● Svært sterkt samsvar mellom krystallvekst og pulsmønster
● Svært sterkt samsvar mellom pulsmønster og epileptiske anfall
● Sterkt samsvar mellom pulsmønster og værsyke



Værets «pulstog» og «omhyllingskurver» 

● kan danne resonans og konstruktiv interferens
● kan utløse nervesignaler
● kan vri kollagen-molekyler
● kan endre kolloider
● kan åpne celleveggenes kanaler

● Rekkevidde: ~ 800 km

Jo flere kilder med utladninger, 
jo større muligheter for slike virkninger.

Signalets styrke spiller liten rolle.



Men plutselig skjedde det et skifte...

● Meteorologene motarbeidet
● URSI - The International Union of Radio Science – mistet interessen
● Forskningsmidlene forsvant
● Kollegene vendte dem ryggen
● Walter Sönning ble omplassert til værvarsling og fikk forbud mot å snakke 

om værpulser...

● Kunnskapen var  ikke ønsket...



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



Energimengde tilført 
i gj.snitt på 6 minutter

Skal beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader

Våre grenseverdier beskytter ikke mot pulser... 

Skal beskytte mot 
andre påviste skader



Vi utnytter all ledig plass... til pulset stråling

Kollisjonsfare!

I naturen er alle 
frekvenser allerede 
«opptatt» (fra 0 Hz til 
300 GHz)
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Enorm vekst i trafikkvolum, antall kilder og eksponering:



På agendaen framover står akutt «digital værsyke»

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 som påvirkes av EMF og andre miljøgifter: forhøyet oksidantproduksjon



En standardmodell for å forstå hva som skjer



Energimengde tilført i 
gj.snitt på 6 minutter

Skal beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader

Skal beskytte mot 
langtidsvirkninger

Grenseverdier basert på oppvarming er irrelevante 
(ved ca. 1 GHz)



• De naturlige EMF er like viktig for liv som vann
• De menneskeskapte EMF forstyrrer nå de naturlige
• Mengden kunstig skapte EMF øker formidabelt
• Vi løper inn i det med enda større uvitenhet og entusiasme

• Mer dramatisk for livet på jorda enn klimaendringene...







Hva går 5G egentlig ut på?
● For politikerne: 

å sikre økonomisk vekst og velferd, 
rasjonalisering

● For trådløsbransjen: 
å få trafikk og tjenester inn i nettene og 
i trådløse elektronikkprodukter

● For strømbransjen: 
vesentlig vekst i strømforbruket

● For alle næringer: 
å nå kundene 24/7/365 med tilpassede 
produkter og tjenester, å komme før 
konkurrentene

● For brukerne:
raskere nett, mer automasjon, mer 
eksponering

Nordiske ministre undertegner en 
avtale om å rydde hindringer avveien 
for 5G



Det er dette AMS-målerne, «smarte byer» 
og 5G, 6G, 7G dreier seg om

● økt trådløst kommunikasjonsmengde 
● økt antall strålekilder
● økt eksponeringsvarighet
● økt eksponeringsstyrke - nærmere, «grenseverdiene» er utvidet
● pulsformer med sterkere biologisk påvirkning
● høyere frekvenser
● økt sannsynlighet for interferens, resonans, forstyrrelser, skader 



Beamforming-Antenne
«Stråle-forming» - gir større kapasitet



Fasearrangerte antennerekker



Sikkerhetssonen rundt en 5G-sender
(Ericsson, 3,5 og 28 GHz, 200 W EIRP)

37 m / 23 m
115 m / 70 m



Sikkerhetssonen rundt en 5G-sender
(Ericsson, 3,5 og 28 GHz, 200 W EIRP)

37 m / 23 m
115 m / 70 m



Hvordan vil dette bli løst?

37 m / 23 m
115 m / 70 m



Energimengde tilført 
i gj.snitt på 6 minutter

Skal beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader

Hvordan skulle dette løses? 

Skal beskytte mot 
andre påviste skader

1998

2020



«Små celler» med usynlige antenner

Smart Bench



Tåler vi dette?

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."



Visste de hva de gjorde?

Nordiske ministre undertegner en 
avtale om å rydde hindringer avveien 
for 5G



All grunn til å øke innsatsen...

● Norges regjering skriver på «den digitale grunnmur»
● Teknologi-nøytralitet -> Trådløst blir valgt, det er billigst
● Forskerne avslører bransjens manipulering gjennom ICNIRP
● Investorene får kalde føtter
● Miljøbevegelsen i EU har begynt
● En rekke juridiske initiativer er på gang
● Politikerne har begynt å orientere seg
● Men alt dette er lite i forhold til utrullingshastigheten





Vårt tids største miljøsak?



Kjøp eller last ned på einarflydal.com:hent hos 
EMF-Consult.no:

hent hos 
folketsstralevern.no:

Gode kilder på norsk:


