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Har 5G biologiske skadevirkninger?  
Forskernettverket møtes torsdag. 

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 21.03.2022 

 

En norsk forsker som framstår på nettet som Aslan, har skrevet en 

ganske utførlig omtale av forskningsfunn av biologiske virkninger som 

er å vente seg fra 5G trådløs kommunikasjonsteknologi.  

Jeg re-poster ganske enkelt teksten her, sist i denne bloggposten. 

Teksten vil bli gjennomgått og kritisert av fysiker Matz Haugen 

under Forskernettverket om EMF, biologi, helse og miljø sitt første 

møte, som er torsdag den 24. mars kl. 17:00 – 19:30 i møterommet 

Kampen på Deichmanns bibliotek i Oslo. Noen har meldt seg på, men det er plass til et ti-talls flere 

interesserte. Møtet er gratis. Det er bare å stille opp og se om du får plass. 

Programmet for torsdag den 24. mars 17:00 – 19:30, møterom Kampen, Deichmannske bibliotek, 

Oslo: 

1. Tanker om hva et slikt forskernettverk kan bli, v/ Einar Flydal 

2. Matz Haugen presenterer og kritiserer teksten, som du også finner HER. Det forutsettes at teksten 

er lest. Deretter spørsmål/diskusjon. 

3. Vi diskuterer om/hvordan vi skal gå videre med tanken om et forskernettverk for EMF. 

Vel møtt! 

(Vi kjenner ikke til EMF-forholdene i lokalet. Det vil bli undersøkt under møtet.) 

  

Einar Flydal, den 21. mars 2022 

PS. Litteraturen det henvises til i teksten under, er engelsk faglitteratur. For enkelte av de samme 

kildene og temaene på norsk, samt omtaler av flere av de nevnte kildene, se bøker du kan 

laste kjøpe eller laste ned gratis her fra dette nettstedet. 

  

5G: Finnes det biologiske effekter? 
av Aslan, publisert 7. desember 2021 på Electromagnetic Life 

Bakgrunn 
Som du kanskje allerede vet, er telekomselskapene i verden i ferd med å distribuere en ny teknologi 

for trådløs kommunikasjon, kalt 5. generasjon, eller 5G, ved å bruke en lik og høyere frekvens i det 

elektromagnetiske (EM) frekvensspekteret enn tidligere teknologier (Wu et al. 2015, 3GPP). Denne 

teknologien er lovet å revolusjonere vårt teknologiske landskap med selvkjørende biler, kunstig 

intelligens, satellitt-internett og mer. 

http://einarflydal.com/
https://electromagneticlife.substack.com/p/5g-finnes-det-biologiske-effekter?s=w
https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
https://electromagneticlife.substack.com/p/5g-finnes-det-biologiske-effekter?s=w
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7032050
https://www.3gpp.org/specifications
https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink
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Det du kanskje ikke er klar over er at verdens ledende forskere innenfor radiobiologi og medisin 

skriver bekymringsbrev om denne nye teknologien (f.eks D. Carpenter, O. Johansson, P. 

Héroux, Hardell and Nyberg). Et bemerkelsesverdig eksempel er nestlederen for det vitenskapelige 

rådet for radiobiologi ved det russiske vitenskapsakademiet og presidenten for den russiske 

nasjonale komiteen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (RNCNIRP), Prof. Yuri Grigorievich 

Grigoriev: 

«I 50 år har jeg jobbet med å evaluere farene ved den biologiske virkningen av ioniserende og ikke-

ioniserende stråling. Jeg er veldig bekymret for det økende elektro-støyet fra trådløs kommunikasjon 

og dens innvirkning på menneskeheten, spesielt på barn.» 

I det ledende medisinske tidsskriftet, The Lancet, ble det nylig publisert en oppfordring om å vurdere 

den globale elektromagnetiske forurensningen der forfatterne presenterer bevis på at WiFi- og 

mobiltelefonfrekvenser omgir oss med intensiteter mer enn en million ganger høyere enn nivåene 

før 1980, og 10¹⁸ ganger høyere enn naturlige bakgrunnsnivåer (Figur 1, Bandara and Carpenter, 

2018). 

Hva er det som får verdensledende 

eksperter på dette emnet over hele 

verden til å utstede disse advarslene, til 

tross for at myndighetene forteller oss at 

dette er sikker teknologi? 

Mennesker er nært knyttet til det 

elektromagnetiske spekteret både 

biologisk og teknologisk. For eksempel 

ligger synlig lys i nanometerområdet til 

EM-spekteret. Kanskje den mest kjente 

kilden til naturlig stråling er solen vår som 

stråler fra et stort spekter av 

bølgelengder, for det meste i nanometer- 

og mikrometerområdet. Noe stråling er så 

sterk at den kan skille elektroner fra deres 

medfølgende molekyler og skape frie 

elektroner og positivt ladede ioner i en 

prosess som kalles ioniserende stråling. 

Ioniserende strålingshendelser 

forekommer mest med høyfrekvente 

bølger, og tilsvarende lavere bølgelengder 

typisk lavere enn 10 nanometer, f.eks. 

gammastråler og røntgenstråler. 

En nøkkelforskjell mellom menneskeskapt 

og naturlig stråling er at i menneskeskapt 

stråling legger strålingsbølgene seg 

vanligvis i det samme lineære planet, på 

grunn av de ledningsbegrensede 

elektronene som produserer strålingen 

ved å oscillere vinkelrett på retningen 

bølgen beveger seg. Dette betyr at det 

Figur 1: Typisk maksimal daglig eksponering for 

radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra 

menneskeskapte og naturlig stråling sammenlignet med 

sikkerhetsretningslinjer for beskyttelse av ikke-ioniserende 

stråling fra International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection (kilde: Bandara and Carpenter, 2018) 

 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Dr_Carpenter_20181207_Open_Letter.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Letter-of-Concern_Olle-Johansson_December-13-2018.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Pr_Heroux_20181119_Lettre_ouverte_aux-repre%CC%81sentants_belges.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Pr_Heroux_20181119_Lettre_ouverte_aux-repre%CC%81sentants_belges.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Pr_Grigoriev_20181121_Open_Letter_From_Electromagnetic_Smog_to_Electromagnetic_Chaos.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Pr_Grigoriev_20181121_Open_Letter_From_Electromagnetic_Smog_to_Electromagnetic_Chaos.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2818%2930221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2818%2930221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2818%2930221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2818%2930221-3/fulltext
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/weather/photosynthetically-active-radiation/
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/weather/photosynthetically-active-radiation/
https://i0.wp.com/cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F188a43d5-7352-4050-921c-31a93eb33e58_700x691.png?ssl=1
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finnes et 2-dimensjonalt plan der du kan legge de fleste elektriske bølgesvingninger, og et annet slikt 

plan hvor du kan legge de magnetiske bølgesvingningene. Denne typen bølge kalles lineært 

polarisert. En nøkkelegenskap til en polarisert bølge er at den konstruktivt kan forsterke nærliggende 

bølger eller et oppfattet signal og gjøre det mulig å konstruere signaler som kan tolkes av våre 

teknologiske applikasjoner. 

Fordi polariserte bølgeformer forekommer sjelden i naturen, har mennesker desverre ikke hatt 

mulighet til å tilpasse seg slike bølger. Naturlige EM-kilder, som solen, produserer bølger der hver 

bølgepakke vanligvis kommer i et plan uavhengig av andre bølgepakker. Til sammen utgjør disse 

pakkene den oppfattede naturlige strålingen, og kalles upolarisert lys eller stråling. På grunn av disse 

bølgenes manglende evne til å konstruktivt forsterke hverandre, er upolariserte bølgeformer mye 

lettere for kroppen å takle; og dette er grunnen til at kroppen lett kan absorbere stråling med veldig 

høy intensitet fra solen (~ 8-24 mW / cm²), mens den kan produsere negative biologiske effekter fra 

en mobiltelefon (~ 0,2 mW / cm²) (Panagopoulos 2015). 

Trådløs kommunikasjon bruker også bølgelengder og frekvenser som er ganske forskjellige fra solens 

strålingsfrekvenser for å kommunisere; bølgelengder som strekker seg fra tusenvis av kilometer ned 

til millimeter, i motsetning til solen som for det meste opererer i 100-nanometer-området. Vi bruker 

mikrometerbølgelengdene til å varme opp maten vår, og vi bruker også lignende bølgelengder for å 

kontrollere opprør ved hjelp av et “Active Denial System”, som begge utnytter det faktum at vannet 

varmes opp når det utsettes for disse bølgene. Denne termiske effekten skjer når de 

elektromagnetiske bølgene samhandler med vannmolekyler for å stimulere bevegelse direkte 

relatert til vårt varmebegrep (Pollack 2013). Men er det andre effekter enn termisk på spill her? Ikke 

hvis du spør kommisjonen som skriver retningslinjene for dette, International Commission for Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Disse retningslinjene følges av reguleringsbyråer over hele 

verden, f.eks. Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA). ICNIRP skrev en rapport i 2010, og 

en revidert rapport i 2020, og konkluderte at termiske effekter er de eneste effektene med relevans. 

Men hvis du graver dypere vil du finne at begge rapportene ble skrevet med utelatelser og 

interessekonflikt. En gjennomgang av disse interessekonfliktene ligger utenfor rammene av denne 

rapporten, men kan finnes i B. Koeppel (2020), Hardell (2017) og Starkey (2016). 

Finnes det biologiske effekter urelatert til 5G? 
Som vi vet fra cellebiologien er alle celler i kroppen vår avhengig av bevegelsen av ladede partikler 

inn og ut av cellen for å opprettholde homeostase, og siden elektromagnetiske felt virker på ladede 

partikler vil det være naturlig å forvente en mengde andre biologiske responser enn termiske. Faktisk 

aktiverer selv små elektromagnetiske felt en cellulær stressrespons ved å produsere en rekke 

forskjellige stressproteiner som reagerer på DNA-skader. Elektromagnetiske bølger påvirker også 

cellulære prosesser som ionetransport, mitokondriell elektrontransport og andre mekanismer. 

Faktisk kan DNA i seg selv modelleres som en liten antenne, og derfor ville det ikke være 

overraskende at en elektromagnetisk bølge kan stimulere komplekse responser vitenskapen bare har 

begynt å observere. 

For eksempel har det vært kjent i mange tiår at elektromagnetiske pulser både kan perforere 

cellemembraner (Coster 1965, Kinosita and Tsong 1977a, b, Chong og Reese 1990) og flette celler 

sammen (Zimmermann 2005). Perforering av celler, eller elektroporering, har anvendelser innen felt 

som f.eks. medikamentlevering, diagnose og behandling (Kim og Lee 2017), felt som har vokst til et 

fruktbart forskningsfelt (f.eks. Nimpf og Keays 2017, Ashbaugh et al. 2021, Albini et al. 2019). 

Elektroporering gir grunnlag til observasjonen av at blod-hjerne-barrieren, som skal beskytte mot 

blodbårne giftstoffer, ikke klarer å beskytte hjernen når den utsettes for elektromagnetiske felt 

https://www.nature.com/articles/srep14914?fbclid=IwAR3_iAP0k_lb67oPMN3a89xzstkm46sumt0ddKNBCAKa94o92e6lxltqKK8
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_velocity
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_velocity
https://www.goodreads.com/book/show/17930467-the-fourth-phase-of-water
https://dsa.no/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0060/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0060/html
https://washingtonspectator.org/wireless-hazards/
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046?source=post_page---------------------------
https://cyberleninka.org/article/n/867370.pdf
https://mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology-2009_M_Blank.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0302459896050532
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0302459898000865
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567539403000793
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09553002.2011.538130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006349565867455
https://www.nature.com/articles/268438a0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0005273677902528
https://pdf.sciencedirectassets.com/277708/1-s2.0-S0006349590X72652/1-s2.0-S0006349590823481/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMv%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIFvkqQ3C%2Fyzr4JcKNl2ykIddKHRO4u0B5zqQ9H7nrG7fAiBsgSYAElKzYTnkA8ZnjCoUZPselbMbCquZ7Ilr4Utl4yr6AwgTEAQaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIM3UJ2LuIDXDYPT0WvKtcD5hX%2FKFEaLA7%2F670YSwGN9NzIKdWncQmh6uK%2FqMUVs5p3EkqDFNoxLS%2FeWyuJo1S13mCtwlms%2FopY4EOD0AaoQukqmnxr0M8aE4Q635bwaCAe1YY54pD73kSmFUyTwa%2FKBKLgrC%2FT3EAPfPvP%2BAMsTuXKRfza4m6I3HAD%2FF300NEwNIgJInnxvpWFDZ7IhrKRLtJ%2FOwCb%2F09k64suLAbNmL6BmynMGGqIlKsfVPWHHg01w2GxVF6hlhpUFxAXaIFRrkwsT3gJRdMXU5Zo4IKUWnF5hnT3KYW7NfTklL1hvdGDhQ9YAXMNxH8CPnpDZN%2FV%2FcOCwmAZ397kxY6KgdggmUMTumsgIM48C59yrj4Gc2blHC37RJ%2Fu7Go%2Bac6ULLp%2FyqWcKfP3AAIVzX03iYqhQko4VXTF2J2la83HFzkQ2sHcfBVU0ZeSHIEOpF1Fmhm1CZcW6WsjBgB%2FzDZjpgFdncI3qJIfSlukywn%2FfrUiApnHexPzfqLj2viiyT3lUa3mjsZpZBP2gRzrRHD6H%2F2wOHAzzj0vqg%2BBZXGMr1Wxct1Xfb96hCePAPCjGYmHyf0HVnG%2BkbjRAn%2Fj1hL2ufC8527t908NebvfcZI4ALegKUE92RD2Mx1vMPrJwokGOqYBKRCEjg%2BzXQzHSeVhvFERgiMBy%2BLxm7HtGunGhMfSf%2Fz1vL0mPjd1nYQhzLnbIMAygid3SmlREa6KVFzOywzqnGSNSCP1e95IIjvaxa%2FTS2QCRL1hLDs%2FXO5ebkJ4veSIGo%2BYS%2BGuOT4seUr7Ytn8VsTA%2Brkl%2B34Qqogc%2BnIiFbMT0qRVAn7u5RTAKa6ricj26Ja%2BiXGt3QMYZus4ca%2FJNlX2WbpO7w%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210902T104026Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYVDAHVZ52%2F20210902%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=ced466e68c0378f14ce941d4485b898c4500ade0b1a1d2a4b659b54055e62209&hash=5503ef501d9c59041e15eeb620eb9098f20f157be7b1bd6a557d70a4f88fb9f8&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0006349590823481&tid=spdf-91bc79a5-7b78-4565-8e4d-10f0b5b96327&sid=792f8ed58a36a845a27aebb294b00e6740d6gxrqb&type=client
https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0034499
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/tb/c7tb00038c/unauth
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28536151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8392012/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-018-0572-y
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på nivåer som kan sammenlignes med hva en mobiltelefonen avgir under en samtale, en effekt først 

oppdaget av Frey (1975). Selv om det var kontroversielt på den tiden, ble Freys funn senere bekreftet 

av andre forskningsgrupper (se Frey (1998) for en diskusjon; Tang et al. 2015). Interessant nok 

tilsvarer ikke en høyere intensitet av stråling nødvendigvis en høyere lekkasje, noe som tyder på et 

ikke-lineært dose-respons forhold (Persson et al. 1997). Med andre ord: mer stråling fører ikke 

nødvendigvis til større effekt. 

Sammenslåing av celler, eller elektrofusjon, er relatert til en lignende effekt som sees ved 

sammenslåing av røde blodceller når de utsettes for EM-stråling gjennom f.eks. 

mobiltelefonbruk. Havas (2013) sammenlignet de røde blodcellene til en person før og etter 

eksponering for EM-stråling ved hjelp av et mikroskop og fant ut at cellene kollapser sammen i en 

såkalt rouleaux-formasjon, hvor flere celler kleber sammen (Figur 2). Denne kollapsen av celler 

reduserer oksygenbæreevnen til blodet og kan resultere i dannelse av blodpropp (Wagner et al. 

2013). En mulighet for hvorfor de røde blodcellene kollapser slik, er at deres elektrostatiske 

ladningspotensiale reduseres, og dermed gjør deres normale separasjon umulig. 

En annen særegen egenskap 

ved elektromagnetisk stråling er 

potensialet til å påvirke 

insulinproduksjonen i kroppen, 

noe som har direkte 

konsekvenser for blodsukker-

nivået og utgjør en risiko for 

diabetes. Jolley et al. (1983) 

fant en signifikant reduksjon i 

insulinfrigjøring hos kaniner 

utsatt for 5ms-pulset 4 kHz 

elektromagnetisk stråling 

sammenlignet med kontroller. 

Senere fant Sakurai og Satake 

(2004) på samme måte en 30 % 

dempning i insulinproduksjonen 

hos samme kaninrase når de ble 

utsatt for ekstremt lavfrekvente 

magnetiske felt ved 60 Hz. I 

nyere tid har Topesakal et al. 

(2017) observert at 

elektromagnetisk eksponering 

ved 2,45 GHz (WiFi frekvensen) 

skadet bukspyttkjertelen til 

rotter og forårsaket en 

reduksjon i insulinproduksjonen og tilsvarende hyperglykemi (unormalt høye nivåer av 

blodsukkernivåer). Disse siste funnene ble bekreftet av Massoumi et al. (2018). I tillegg fant Meo og 

Rubeaan (2013) at selve insulinmolekylet endres av EM-stråling slik at det ikke lenger gjenkjennes av 

prosessene som trenger det, noe som er relatert til insulinresistens (se også Li og Dai (2005)) . Til 

sammen viser disse dyrestudiene at elektromagnetisk stråling påvirker insulinproduksjonen negativt 

ved en rekke forskjellige frekvenser. En økt risiko for diabetes er også sett i epidemiologiske studier 

med mennesker (Havas 2008, 2009). Siden de fleste cellulære prosesser styres av bevegelsen av 

Figur 2: Levende blodceller i et miljø med lavt EM-nivå (A), etter bruk 

av en trådløs telefon i 10 minutter (B), og etter bruk av en kablet 

datamaskin i 70 minutter (C). (Kilde: Havas 2013) 

https://www.cellphonetaskforce.org/the-work-of-allan-h-frey/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2011/07/FreyPioneeringPapers.pdf
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.98106101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000689931500030X
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1019150510840
https://www.elettrosensibili.it/wp-content/uploads/2015/08/view-havas.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070513000741
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070513000741
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.2250040110
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.10181
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.10181
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.jrras.2017.04.009
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.jrras.2017.04.009
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1490039
https://link.springer.com/article/10.2478/s13382-013-0107-1
https://link.springer.com/article/10.2478/s13382-013-0107-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20156
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20156
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20156
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368370802072075
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370601044192
https://i0.wp.com/cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc15f50eb-bed8-4b25-9509-b89f3d951863_729x561.png?ssl=1
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ladning rundt cellen, er disse resultatene ikke overraskende, som diskutert i detalj av Yakymenko et 

al. (2016). 

Det er også betydelig forskning på mannlig fertilitet og eksponering for elektromagnetisk stråling. I 

en oversiktsartikkel skrev Kesari et al. (2018) identifiserer 14 in vivo-studier som viser negative 

effekter på sædkvalitet, bevegelighet og volum. Noen studier som viser effekter in vitro ble også 

rapportert, men disse eksperimentene involverer ofte biologiske inkubatorer som er utsatt for 

uforutsigbar bakgrunnsstråling som kan gjøre observasjonene unøyaktige (Portelli 2013). En 

bemerkelsesverdig epidemiologisk studie fant at menn som bruker mobiltelefoner mer enn 4 timer 

per dag hadde omtrent 50 % lavere spermantall, bevegelighet og levedyktighet sammenlignet med 

personer som ikke brukte mobiltelefon (Agarwal et al. 2008). 

I en annen relevant studie viser Pandey et al. (2016) at å eksponere mus for mobiltelefonstråling ca. 

en måned ikke bare reduserte sædkvalitet, men også depolariserte mitokondriemembranen, dvs. 

ladepotensialet over membranen ble forstyrret. Siden mitokondriene er ansvarlige for cellulær 

metabolisme og energigenerering, kan dens destabilisering også være en mekanisme for dannelse og 

utvikling av kreft som vist i boken av T. Seyfried, «Cancer as a metabolic disease» (se også Seyfriend 

og Chinopoulos 2021 , Zorova et al. 2018). Kreftceller trives imidlertid også i et miljø med lavt 

oksygen (Hanahan og Weinberg 2011), og reduksjonen i blodets oksygenbærende kapasitet har 

allerede vist seg ovenfor å delvis resultere fra EM-eksponering (Figur 2). 

Mitokondriell dysfunksjon er også assosiert med en rekke nevrodegenerative sykdommer som 

Parkinsons sykdom (Benassi et al. 2016), Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose (Duffy et 

al. 2011, Chaturvedi og Beal, 2008). Men mitokondriell dysfunksjon er ikke den eneste mulige 

mekanismen involvert i disse sykdommene. En nylig artikkel publisert i Nature viste at langvarig 

eksponering for EM-stråling også forårsaket mer direkte nevrologisk degenerasjon hos mus, 

manifestert gjennom demyelinisering av de kortikale nevronene (Kim et al. 2017). Denne typen skade 

på myelinskjeder er ofte assosiert med multippel sklerose (Steinman 1996). 

Elektromagnetisk stråling kan også påvirke huden negativt, muligens ved en lignende mekanisme. En 

gruppe celler som er kjent for å være involvert i kroppens betennelsesprosesser, kalt mastceller, vil 

under stress produsere granuler av pro-inflammatoriske stoffer, gjennom en prosess som 

kalles degranulering (Theoharides et al. 2012). Den samme typen mastceller som lever på huden har 

vist seg å degranulere under eksponering for menneskeskapt elektromagnetisk stråling (Tumkaya et 

al. 2019, Rajkovic et al. 2010, Popov et al. 2001), en prosess som er avhengig av mitokondrie 

dynamikk (Zhang et al. 2010). Denne inflammatoriske effekten har også vært knyttet til eksponering 

for datamaskin- og mobiltelefonbruk; f.eks. Kimata (2003) fant at personer med eksisterende eksem 

eller dermatittsyndrom viste en forverring av symptomene når de spilte videospill sammenlignet 

med friske mennesker. Gangi og Johansson (2000, 1997) antyder at uønskede hudeffekter kan 

skyldes aktivering av mastceller og deres påfølgende frigjøring av inflammatoriske stoffer som 

histamin. På en annen side har ultrafiolett og synlig lys vært kjent i lang tid for å lindre ugunstige 

hudtilstander (Kemeny et al. 2019), så tydeligvis har ikke all elektromagnetisk stråling like biologiske 

effekter. 

Men selv den samme elektromagnetiske strålingen påvirker mennesker forskjellig. Det er kjent at 

barn absorberer mer stråling enn voksne på grunn av deres fysiologi (se Figur 3 nedenfor; Gandhi et 

al. 2012, Morgan et al. 2014, Gandhi et al. 2011, Gandhi 2015). Men det finnes også mennesker i alle 

aldre som er spesielt følsomme for elektromagnetisk stråling. Disse el-overfølsomme personene har 

ofte diffuse symptomer som muskel-/leddsmerter, kvalme, tørr hud, søvnforstyrrelser, tretthet, 

lysfølsomhet osv. I noen studier har denne gruppen mennesker blitt anslått å utgjøre ca. 2–5 % av 

https://rcsmithforsenate.com/wp-content/uploads/Mechanism-Final-1.pdf
https://rcsmithforsenate.com/wp-content/uploads/Mechanism-Final-1.pdf
https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0431-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.21787
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028207003329
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27738269/
https://tomseyfried.com/
https://www.amazon.com/Cancer-Metabolic-Disease-Management-Prevention/dp/0470584920
https://www.mdpi.com/2218-1989/11/9/572
https://www.mdpi.com/2218-1989/11/9/572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5792320/#R127
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411001279
https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-015-9354-4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2990.2011.01166.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2990.2011.01166.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605644/
https://www.nature.com/articles/srep41129
https://core.ac.uk/download/pdf/82586222.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443910002929#f0020
http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2019/04/art_51_372.pdf
http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2019/04/art_51_372.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-010-9477-6
https://europepmc.org/article/med/11771285
https://www.jimmunol.org/content/184/1_Supplement/135.11.short
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2362.2003.01177.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987799909234
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9412815/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1744666X.2020.1672537
https://www.saynoto5g.gg/wp-content/uploads/2019/08/Exposure-Limits-The-underestimation-of-absorbed-radiation.pdf
https://www.saynoto5g.gg/wp-content/uploads/2019/08/Exposure-Limits-The-underestimation-of-absorbed-radiation.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7131429
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befolkningen (Johansson 2015), selv om antallet i noen land har blitt anslått høyere. I Taiwan er 

denne gruppen anslått så høyt som 13 % av befolkningen (Tseng et al. 2011). De fleste av disse 

estimatene er basert på undersøkelser og selvdiagnose, og en patogenese har vært uklar, men som 

antydet ovenfor kan mastceller være involvert. Imidlertid har Piras et al. (2020) publisert en lovende 

diagnostisk teknikk ved å analysere blodplasmaet hos el-overfølsomme personer som også ble 

diagnostisert med fibromyalgi, en annen sykdom med ukjent etiologi (Abeles et al. 2007). Ved 

sammenligning med en kontrollgruppe fant de klare forskjeller i nivåene av metabolitter som er 

involvert i nettopp symptomene beskrevet ovenfor, nemlig muskelmetabolisme, stress og 

smertemekanismer. Lignende objektive diagnosekriterier ble også funnet av Belpomme og Irigaray 

(2020), der de inkluderer medisinsk avbildning. Disse resultatene tyder på at det er en objektiv måte 

å diagnostisere elektrohypersensitivitet på, og det foreligger for tiden en vitenskapelig 

konsensusrapport som ber om å inkludere el-overfølsomhet i WHOs internasjonale klassifikasjon av 

sykdommer (Belpomme et al. 2021). 

 

 

Hvordan passer 5G-teknologien inn i bildet? 
Med 5G er mengden data som overføres trådløst enestående. Hvert fnugg av data tilsvarer en 

elektromagnetisk puls eller bølgemodulasjon som flyr fra ett sted til et annet. Og ettersom 

frekvensen til disse pulsene og modulasjonene øker for å imøtekomme informasjonsbehovet, vil 

kroppene våre også bli utsatt for disse skiftende signalene. Detaljer om pulserende 

elektromagnetiske bølger i celleprosesser kan ses f.eks. i Azarov et al. (2019), Hristov et al 

(2018) og Vernier et al (2008) der alle studier omhandlet cellulære mekanismer som opprettholder 

homeostase av ioner i cellen. Dysfunksjon av disse mekanismene er assosiert med en rekke 

patologiske tilstander, f.eks. Timothy syndrom, autisme og utviklingsavvik, skissert av Barrett og Sien 

(2007). Så for en teknologi som lover over 20 Gb/s overføringshastigheter (Wu, T. et al. 2015), mer 

enn 100 ganger informasjonsraten med 4G-teknologi, ville ikke negative biologiske effekter være 

overraskende. 

En annen måte 5G-teknologien er annerledes på, er utnyttelsen av millimeterbølgeområdet, dvs. 

lavere bølgelengder (høyere frekvenser) enn tidligere teknologi, selv om noen frekvenser vil 

overlappe med eksisterende teknologier. Generelt er 5G-frekvensene i frekvensområdet 0,4-100 

GHz. Ikke-termiske effekter i millimeterbølgelengdene ble vist minst så tidlig som i 1973, og er 

Figur 3: Hoders absorpsjonsdybde av mobiltelefonstråling hos et 5 år gammelt barn, et 10 år 

gammelt barn og hos en voksen fra GSM mobiltelefonstråling ved 900 MHz. Fargeskalaen til 

høyre viser den spesifikke absorpsjonsraten i watt per kilogram (kilde: Gandhi et al. 2012). 

http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2015/12/Johansson-2015-1.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664611000283
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76876-8
https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/0003-4819-146-10-200705150-00006
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7321/htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6422740/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000527361830261X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000527361830261X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567539408000364
https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_syndrome
https://www.pnas.org/content/pnas/105/6/2157.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/105/6/2157.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629874/
https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands
https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands
https://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations/presentations_2020/Poster_2020_MWC_v6_OPTIMIZED.pdf
https://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations/presentations_2020/Poster_2020_MWC_v6_OPTIMIZED.pdf
https://i0.wp.com/cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fe49ded43-4bc2-497b-ac34-d386b0fbda8b_626x210.png?ssl=1
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diskutert av Chukova (2011), i en artikkel med passende tittel «Doubts about Nonthermal Effects of 

Millimeter [MM] Radiation Have no Scientific Foundations«. Faktisk oppsto et helt felt i siste halvdel 

av det 20. århundre kalt millimeter elektromagnetobiologi, med det meste av arbeidet utført i Øst-

Europa. Ikke overraskende har en betydelig mengde forskning blitt gjort for å undersøke det 

immunostimulerende potensialet til millimeterbølger med lav intensitet, diskutert av Betskii og 

Levadeva (2004) og referansene der. For eksempel, Fesenko et al. (1999) fant at å utsette mus for 

stråling fra 8,15-18 GHz forårsaket en sterk immunreaksjon, en såkalt en cytokinstorm (se 

f.eks. Kounis 2021), i løpet av de første 5 dagene, som deretter avtar under normale nivåer. Effekter 

av langtidseksponering er ukjente. 

Atmosfærisk oksygen har en absorpsjonstopp rundt 60 GHz-frekvensene (Tretyakov et al. 

2005, Makarov et al. 2011, Valdez 2001). Kan det være at bindingsevnen til oksygen til hemoglobin i 

blodet vårt er svekket etter eksponering i dette frekvensområdet? Dette kan bety at avslapningstiden 

for eksponert oksygen er langt lengre enn tidligere antatt, og derfor vil dette forslaget trenge flere 

studier, men det ser ikke ut til å ha stoppet telekomindustrien fra å implementere WiGig nøyaktig i 

dette frekvensbåndet (WiGig wiki, IEEE 802.11ad). Andre negative effekter av EM-stråling på røde 

blodcellers oksygenbærende evner og endring i morfologi er diskutert i detalj av Rubik og Brown 

(2021) i deres artikkel med tittelen «Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and 

exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G”, publisert i Journal 

of Clinical and Translational Research. 

Meteorologer og jordforskere er også bekymret for at visse 5G-frekvenser kan forstyrre 

værmeldingene. Vanndamp har en absorpsjontopp på rundt 24 GHz, og hvis vi introduserer 

menneskeskapte EM-bølger i samme frekvensområde, kan signaler vedrørende for eksempel 

atmosfærisk luftfuktighet bli ødelagt (Deeter 2007). En rapport fra 2010 laget av US National 

Academies of Sciences, Engineering and Medicine konkluderte med at å miste tilgangen til dette 

frekvensområdet ville kompromittere 30 % av alle nyttige miljødata i mikrobølgefrekvenser (fig. 

4; Witze 2019). 

Figur 4: Frekvensområder som overlapper med kjente miljøfenomen. (Kilde: Witze 2019) 

Bevisene for at trådløs kommunikasjon som ikke er spesifikk for 5G-frekvenser stresser 

planetsystemet, har vært i vekst i lang tid. For eksempel har honningbiers kognitive og motoriske 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/329/1/012032/pdf
https://gabrielecripezzi.com/wp-content/uploads/2019/06/d75d92b7fb8f4d13ae5461e26afa62e87e60.pdf
https://gabrielecripezzi.com/wp-content/uploads/2019/06/d75d92b7fb8f4d13ae5461e26afa62e87e60.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0302459899000586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34440163/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022285204003650
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022285204003650
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022407311001099
https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/35234
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ad
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wifi-ieee-802-11/802-11ad-wigig-gigabit-microwave.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://www.jctres.com/en/07.202105.007/
https://www.jctres.com/en/07.202105.007/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006GL028019
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01305-4
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01305-4
https://i0.wp.com/cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F3303cd47-f634-4758-824b-2dab5c65e3db_747x491.png?ssl=1
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evner vist seg å bli negativt påvirket av lavfrekvent EM-stråling (Shepherd et al. 2020, Lupi et al 

2021). Biolog D. Favre tok opp lyden av bier etter eksponering for 2G-stråling og fant ut at de 

umiddelbart gikk i fight-or-flight-modus og kort tid etter forlot bikuben (klipp tilgjengelig i 

dokumentaren Something in the Air [4m7s]). Og siden honningbier er ansvarlige for omtrent 80 % av 

verdens pollinering, kan en nedgang i denne arten drastisk påvirke avlingsproduksjonen vår (Potts et 

al. 2010). En omfattende oversiktsartikkel om effekten av elektromagnetisk stråling på naturen er gitt 

av Balmori (2009). 

Som antydet tidligere gir ikke alle elektromagnetiske frekvenser umiddelbare patologiske effekter, og 

noen frekvenser har blitt brukt for å aktivere immunsystemet. Geesink og Meijer (2020) fremmer en 

fascinerende teori der frekvensspekteret kan deles inn i usunne og sunne segmenter basert på på en 

naturlig geometri. Dessverre tilhører ~ 80% av de planlagte 5G-frekvensene de usunne segmentene. 

En annen studie av Kostoff et al. (2020) hevder at 5G-teknologi har potensial til ikke bare å skade 

spesifikke deler av kroppen som øyne og nyrer, men også kan bidra til uønskede systemiske 

effekter. Hardell og Nyberg (2020) skrev en skarp advarsel om 5G-teknologi til WHO og 

internasjonale regulatorer: 

«Apati er en kostnad for samfunnet og er ikke et alternativ lenger … vi erkjenner enstemmig denne 

alvorlige faren for folkehelsen … at store forebyggende tiltak blir vedtatt og prioritert, for å møte 

denne verdensomspennende pan-epidemien med perspektiv.» 

Disse advarslene har blitt gjengitt av senior epidemiologer A.B. Miller and J.W. Frank. 

Er det noen som gjør noe med dette? 

Siden det ser ut til at 5G har potensial til å være forstyrrende for vår planet og dens innbyggere, er 

det noen som slår alarm? Alarmen går over hele verden: 

Grupper står opp mot utrullingen av 5G. I dette tidspunkt har 600 byer i Italia stoppet utrullingen av 

5G, 60 ordførere og offentlige representanter i Frankrike krever et moratorium for 5G, 

nederlenderne saksøkte regjeringen deres for 5G, og flere andre handlinger og søksmål finner sted 

internasjonalt. En EU-rapport har bedt om et moratorium for 5G (STOA 2021). Det er minst tre 

internasjonale appeller fra forskere og innbyggere om å stoppe 5G (1, 2 og 3), og flere 

andre appeller. 

Det er også bemerkelsesverdig at The Children’s Health Defense (CHD) og Robert F Kennedy Jr. 

sammen med Environmental Health Trust vant et søksmål mot Federal Communications Commission 

(FCC) i USA i august 2021 på grunn av FCC sin ignorering av vitenskapelige bevis for skade fra 

elektromagnetisk stråling. Staten New Hamshire har offentlig avlagt en rapport som ikke bare 

anbefaler en stop for 5G utvikling men også en reduskjon i all personlig trådløs 

radiobølgeeksponering som f.eks. WiFi i skolen. Andre bemerkelsesverdige hendelser er 

1. En kampanje som fokuserer på negative klimaeffekter fra 5G, med bevis at trådløs 

kommunikasjon opptar 10 ganger mer energibruk enn kablet kommunikasjon. 

2. En sultestreik i Italia. 

3. Et brev signert av ca. 400 leger addressert til FCC. 

4. En underskriftskampanje i Italia for et moratorium på 5G. 

5. Et 5G moratorium i Corsica. 

6. Alliance of Nurses for healthy environments brev til FCC. 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-26185-y/briefing/signup/
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716
https://youtu.be/Q89Gv2P3RH8?t=247
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534710000364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534710000364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468009000030
https://www.researchgate.net/profile/Hans-Geesink/publication/340488204_An_integral_predictive_model_that_reveals_a_causal_relation_between_exposures_to_non-thermal_electromagnetic_waves_and_healthy_or_unhealthy_effects/links/5e8c99ab4585150839c755cc/An-integral-predictive-model-that-reveals-a-causal-relation-between-exposures-to-non-thermal-electromagnetic-waves-and-healthy-or-unhealthy-effects.pdf
http://stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2020/08/Adverse-health-effects-of-5G-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions-by-Ronald-N.-Kostoff-Paul-Heroux-Michael-Aschner-Aristides-Tsatsakis-Toxicology-Letters-January-25-2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full
https://jech.bmj.com/content/75/6/562.full
https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/?fbclid=IwAR2XtWHY1-e8UykpDwJJUBZxFHAzhXpiD-PpPN75myc8KcphptP4QDCIE6E
https://ehtrust.org/france-over-60-mayors-and-officials-call-for-a-5g-moratorium/
https://www.stop5gnl.nl/rechtszaak/
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1740
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU%282021%29690012_EN.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.5gappeal.eu/
https://www.emfscientist.org/
http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://childrenshealthdefense.org/
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
http://emfsafetynetwork.org/landmark-5g-study-by-new-hampshire-legislative-commission-recommends-reducing-wireless-exposure/
https://www.change.org/p/president-biden-help-stop-climate-change-wire-communication-before-it-is-too-late
https://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf
https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/?fbclid=IwAR2XtWHY1-e8UykpDwJJUBZxFHAzhXpiD-PpPN75myc8KcphptP4QDCIE6E
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1061850512373/FCC%20letter%20Medical%20Professionals.pdf
https://www.change.org/p/governo-italiano-stop-5g-moratoria-subito-in-difesa-della-salute-pubblica?signed=true
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-corse-dit-non-a-la-5g-20200803
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10617175219802/ANHE%20FCC%20draft%20comment%20on%20docket%2019-226%20june%2017%202020.pdf
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7. Physicians of Turin vil forandre loven medhensyn til 5G. 

8. Søksmål i Frankrike. 

9. Søksmål i England. 

10. Det Grønne partiet in Canada er imot 5G. 

Det dukker opp nettsteder for å representere folk som allerede er skadet av trådløs stråling generelt, 

som we are the evidence.org. 

En rekke individuelle forskere har engasjert seg vesentlig, f.eks. Joel Moskowistz, PhD., avdøde prof. 

Yuri Grigorievich Grigoriev, David Carpenter, M.D., prof. Olle Johansson, prof. emeritus Martin Pall. 

For en mer fullstendig liste se Environmental Health Trust sine nettsider. 

En av de fremste forskerne innenfor cellebiologi og elektromagnetisme, den avdøde Martin Blank fra 

Columbia University, var også en aktiv talsmann for å redusere grenseverdiene for EM-eksponering. 

Han skrev en bok om emnet og deltok i et globalt initiativ av akademikere og forskere, 

kalt BioInitiative, for å spre bevissthet om helseproblemer rundt trådløs kommunikasjonsteknologi. 

Dette initiativet har samlet mer enn 1000 studier som viser negative effekter fra EM-stråling under 

sikkerhetsgrensene gitt av ICNIRP (BioInitiative.org). Det finnes studier som ikke viser noen 

signifikant effekt, men ca ~ 75 % av disse er finansiert av telekomindustrien (Huss et al. 2007). 

En rekke andre personer har skrevet bøker om helseeffekter fra stråling (Marino 2011, Milham 

2012, Firstenberg 2017, Markov et al. 2019). En av de tidlige forskerne og talsmennene innen 

elektrisitet i menneskelig biologi var Robert Becker, to ganger nominert til nobelpris og ortopedisk 

kirurg, som skrev «The Body Electric». Med mindre folket reiser seg i sin egen helses interesse, er det 

sannsynlig at nivået for EM-stråling vil øke ytterligere, til skade for helsa vår, men til økonomisk 

fordel for noen. Med Beckers ord: 

“På en eller annen måte må disse farene synliggjøres så kraftig at hele verdens befolkning blir gjort 

oppmerksom. Forskere må begynne å spørre og søke svar […], uavhengig av effekten på karrieren 

deres. Disse [elektromagnetiske] energiene er for farlige til å bli betrodd for alltid til politikere, 

militære ledere og deres tilbøyelige forskere.» (Kap 15. The Body Electric) 

— — — — — 

Merk: Mange av de refererte artiklene er tilgjengelige gjennom google scholar, som vanligvis har 

lenker til fulltekst pdf-er. 

Tillatelse gis til å publisere denne artikkelen videre. 

--- o --- 
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