Boka er spennende, nesten som en krim, men likevel faglig
grundig. Vårt strålevern hviler åpenbart på en snever
fagtradisjon og kuriøse beviskrav, byråkratisk sommel, svak
politisk styring og sterke forsvars- og bransjeinteresser.
Skadevirkningene på livsmiljøet er opplagt godt nok
dokumentert til å begrunne tiltak.
Jørn Siljeholm, PhD,
miljøkjemiker
fhv. miljøkjemiker i Exxon,
rapportør til FNs verdenskonferanse for miljø og utvikling,
våpeninspektør for FN og leder av Naturvernforbundet

Moderne kriger baserer seg på mikrobølger, det gjør også
strålevåpen, bilradarer, moderne spionasje og IKT-produktene
i massemarkedet. Her avdekkes hvordan mikrobølgene ble
legitimert, og hvordan de forsvares uansett hva forskningen
forteller.
Anders Hellebust, cand. polit.
statsviter
fhv. etterretningsoffiser
pensjonert forsker innen IKT-anvendelser

Her får vi svaret på hvorfor så mange av oss som gjorde
tjeneste ombord på motortorpedobåten «KNM Kvikk» fikk
barn som ble født med alvorlige skader: Strålevernets
eksponeringsgrenser for mikrobølger – hvordan de ble fastsatt
og hvordan de fortsatt blir forsvart, mens helsevirkningene
bortforklares.
Trond Kathenes
sjøoffiser
leder av KNM Kvikk-foreldrenes interessegruppe

Da jeg på 1990-tallet undersøkte en opphopning med
fødselsskader blant barna til menn som tjenestegjorde på
Sjøforsvarets torpedobåt «KNM Kvikk», så jeg likheter med
en lignende klynge blant helikopterpiloter i den amerikanske
hæren. Årsaken til denne klyngen ble aldri kartlagt: det
amerikanske militæret friga ikke de nødvendige data.
Kontaktene mine i Norge fortalte meg at denne gangen ville
det bli annerledes. Men igjen ble saken dekket over. Kvikkklyngen ble klart fastslått, men den har fortsatt ikke fått noen
forklaring. Lurer du på hvorfor? Les denne boka!
Louis Slesin, PhD
miljøviter
redaktør av Microwave News

... det er en formidabel innsats som er lagt ned her.
Lars Klæboe, PhD
biolog
forsker ved Strålevernet (DSA)

Historien om hvordan eksponeringsgrensene for mikrobølger
ble til, er interessant lesning. Boken gir grunnlag for tvil om
hvordan førende internasjonale organer utvikler retningslinjer
for den delen av strålevernet som gjelder ikke-ioniserende
stråling.
Bente Konst, PhD
medisinsk fysiker
strålevernkoordinator

Denne boken viser hvordan jeg, du og vi alle utsettes for vår
overdrevne tillit til realfagenes og medisinernes evne til å
forstå radiobølgenes virkninger på biologien: Strålevernet ble
formet uten å bygge inn marginer for det man ikke forstår.
Noen av oss får akutte helseplager, andre over tid.
Lene Hannisdahl Haug,
Master of Science psykologi
«stråleflyktning»

Å lese denne boka er «et must»! Mikrobølgene er giftige og de
har alltid vært giftige. Del I og II viser hvordan forskere og
byråkrater feide helsevirkningene under teppet under den
kalde krigen. Vi får vite hvordan Herman P. Schwan, Hitlers
mikrobølgeforsker, ble mannen bak våre eksponeringsgrenser.
Langtidsvirkningene er en siste hilsen fra bunkersen i Berlin.
Del III avdekker hvordan mikrobølgene hvitvaskes, særlig
gjennom et «erobret» WHO-kontor og en håndfull nyttige
tjenere med faglige skylapper.
Stephen McGill, PhD,
genetiker (Cambridge),
uføretygdet, el-overfølsom

Boka er velskrevet og gir en interessant reise inn i forskningshistorien og miljøer som er overbeviste om at mikrobølger gir
helseskader, selv innenfor anbefalte eksponeringsgrenser.
Boka viser at forskningskvaliteten ofte er lav, selv ved
fagfellevurdering, at virkninger forveksles og at utenforliggende faktorer blandes inn. Den går lite inn i de kunnskapsoppsummeringene som etter kvalitetsvurderinger konkluderer
med at belegget for helseskader er vitenskapelig svakt.
Jan Haanes
spesialist i arbeidsmedisin

Forfatterne, oversetteren og forlaget
Nicholas H. Steneck var selv en ung aktiv forsker, observatør og bidragsyter da
grensene for mikrobølger ble formet i USA, og deretter kopiert i resten av Vesten.
I dag er han professor emeritus i vitenskapshistorie ved University of Michigan, og
uavhengig rådgiver innen etikk og ansvar i forskning, bl.a. for USAs føderale
myndigheter. Han har i en årrekke vært sentral i internasjonalt arbeid for å fremme
integritet i forskning gjennom verdenskonferanser, resolusjoner, forskningsartikler
og utdanningstilbud, blant annet den mye brukte ORI Introduction to the
Responsible Conduct of Research. Oxford-universitetet ga i 2016 Steneck en
utmerkelse for hans mangeårige arbeid som rådgiver for Oxfords retningslinjer og
programmer innen forskningsintegritet.
Tom Butler, satellitt- og mikrobølgesystemingeniør, er professor ved University
College Cork, Irland. Han har en omfattende bakgrunn innen forskning, design,
implementering og drift av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
Arbeid med IKT og bærekraft gjorde ham oppmerksom på den miljømessige,
sosiale og personlige risikoen og på det etiske ansvaret som næringen og
myndigheter bærer. Butler arbeider ellers med hvordan kunstig intelligens kan
brukes til å fremme etisk god ledelse, risikostyring og regeletterlevelse (GRC) i
finansnæringen. Han har en omfattende vitenskapelig produksjon og samarbeider
tverrfaglig med uavhengige forskere verden rundt. På Stanford-universitetets
rangering etter fagfelt er han blant de øverste 2% globalt.
Einar Flydal har oversatt, tilrettelagt og kommentert Stenecks og Butlers tekster.
Flydal er pensjonert statsviter (cand. polit.) og master i telekom-strategi og
teknologiledelse. Han har særlig arbeidet med overordnet bransjeforståelse som
samfunnsforsker og strategirådgiver i Telenors konsernstab og som lektor ved
NTNU. På 1980- og 90-tallet drev han med kontorautomasjon, innføring av IKT i
skoleverket og med fjernarbeid og fjernundervisning – dels som ansatt i IKTbransjen, dels som forsker. Flydal har omfattende bakgrunn som formidler, blant
annet fra NRK radio og TV. Siden 2010 har han gjennom egen blogg, avisartikler,
foredrag, oversettelser og bøker markert seg som kritiker av dagens strålevern. Se
hans blogg: http://einarflydal.com
Paradigmeskifte forlag AS
Paradigmeskifte forlag og tankesmie arbeider for å fremme en helhetlig vitenskap, dvs.
en vitenskap som behandler som et hele det som foreligger som et hele. Den tekniske og
vitenskapelige utviklingen har gitt oss mange goder. Men den har samtidig eksponert sin
ensidighet, idet den har ført oss inn i en kulturkrise, som både er eksistensiell og
økologisk. Den tyske filosofen Georg Picht har sagt det slik: En vitenskap som ødelegger
det den skal forklare, kan ikke være sann. Litt mer moderat uttrykt, kunne vi si: Den må
mangle noe. Men hva?
Vi skal ikke slutte med å måle, telle og veie. Men vi skal utvide vitenskapen til å kunne
omfatte det kvalitative, verdimessige og meningsbærende, både i naturen og i
mennesket. Å bidra til en slik utvikling er den fremste oppgaven for Paradigmeskifte
forlag og tankesmie.

Andre populærfaglige bøker om elektromagnetiske felt, stråling og
helse på norsk, oversatt og tilrettelagt av Einar Flydal:
Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen –
Historien om elektrisiteten og livet, 2018, 665 sider
Boka tar leseren med på en tverrfaglig dannelsesreise fra 1780 til i dag. Det er en reise gjennom
forskningshistorien som er både spennende,
morsom og svært lærerik.
Oversatt til en rekke språk. Meget omfattende
kilderegister og stikkordsliste.

Susan Pockett: Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene, 2020, 237 sider
Pockett viser hvordan trådløs telekommunikasjon
forurenser livsmiljøet med pulser som påvirker
biologien ned på cellenivå og lavere. Pockett viser
fram forskningen, politikken, de fysiske bevisene og
bransjens juks og strategier. Forfatteren er cellefysiolog med omfattende vitenskapelig produksjon.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår
trådløse virkelighet – Høyt spill med helse og miljø.
Denne boka egner seg for folk som virkelig vil grave
seg ned i detaljene på alle sakens mange områder –
medisin, radiofysikk, juss, helsepolitikk, HMS,
WHO, ICNIRP og hvordan grenseverdiene skapes.
Den inneholder både lette og vanskeligere deler.
Inneholder flere artikler av fremstående forskere,
samt forklaringer og oppsummeringer skrevet av
redaktørene selv.

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne:
Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning,
2022, (64 sider + 228 sider vedlegg)
Her forklares bevisene som ble levert inn av
saksøkerne og saksøkte i «Halden-saken» om AMSmålerne og helse. Dessuten gjennomgås en rekke nye
bevis levert til saksøkernes anke som skal opp for
Gulating lagmannsrett høsten 5.-9. september 2022.
Alle lenker til kildene er kortlenker. Boka kan også
lastes ned gratis fra http://einarflydal.com

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne,
skitten strøm, pulser og helsa, 2021, 285 sider
Boka gir en teknisk og praktisk innføring i
problemer knyttet til skitten strøm og pulsing, og
hvordan pulsing fra sendere og elektrisk utstyr kan
skape betydelige helseplager. Strålevernet ikke
beskytter mot helse- og miljøvirkningene.
Her gjengis tekniske tester, og det gjennomgås et
meget omfattende kildemateriale som spenner fra
forskningsartikler og konsulenters vitneforklaringer
til rapporter og avisartikler. Omfattende referanser og lenker, mange
grafer og illustrasjoner. Fins trykt (i farger) og kan også lastes ned gratis.

Adv. Erling Grimstad og Einar Flydal:
Smartmålerne, jussen og helsa, 2018, 292 sider
Dette er en innføringsbok: en første utredning om
jussen knyttet til helse- og miljøsidene ved AMSmålere (64 sider), og en innføringsbok om AMSmålere, stråling og helse (228 sider). Utsolgt. Kan
lastes ned (gratis).

Disse seks bøkene er utgitt på ulike forlag. De skaffes som trykte bøker
kun fra http://einarflydal.com

