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Boka gir en utfyllende, historisk oversikt 
over bakgrunnen for dagens grensever-
dier for ikke-ioniserende stråling og bør 
leses av alle helsebevisste mennesker. Her 
presenteres debatten som blant fagfolk i 
USAs militære startet på 1940-tallet med 
utgangspunkt i eksponering for stråling 
fra radarer. Temaet ble stadig mer aktuelt 
mot slutten av 1950-tallet da produksjon 
og bruk av mikrobølgeteknologi raskt 
spredde seg både på arbeidsplasser og i 
forbrukerprodukter. I dagens samfunn er 
mikrobølgebasert teknologi blitt alle-
mannseie, og det blir stadig vanskeligere 
å unngå stråling fra den.

Første setning i boka lyder: ”Velkom-
men til en bok jeg håper du finner både 
spennende, interessant, opplysende og 
oppsiktsvekkende.” Det er den så abso-
lutt, og setningen er starten på oversetter 
Einar Flydals innledning. Denne aktive 
pensjonisten har gjort en stor innsats 
med denne boka ved egenhendig å ha 
fått tillatelse fra forfatter og forlag til å gi 
boka ut på norsk. Flydal har oversatt og 
tilrettelagt den historiske delen av boka 
og fått en dyktig fagmann til å sette boka 
i perspektiv ut fra dagens kunnskapsnivå 

og debatt, som også er oversatt. Han har 
videre funnet et norsk forlag som ville gi 
den ut. Flydal har derfor i praksis fungert 
som en dyktig redaktør for boka på frivil-
lig basis – han har ikke fått fem øre for 
dette enorme arbeidet. 

Erkjennelsen av at det er viktig for den 
norske samfunnsdebatten å ha denne 
boka på norsk, har vært drivkraften. 
Ildsjeler som Flydal er uvurderlige for 
opplysningsnivået og samfunnsdebatten 
i et land. Debatten om mikrobølgene er 
bok nummer sju på norsk om elektro-
magnetiske felt, stråling og helse som 
er oversatt, tilrettelagt, redigert og/eller 
skrevet av Flydal siden 2018. (Se omtaler 
i Helsemagasinet: Den usynlige regn-
buen,1 Stråletåka,2 5G og vår trådløse 
virkelighet,3 Smartmålerne, jussen og 
helsa,4 Smartmålerne, skitten strøm, 
pulser og helsa,5 og Smartmålerne: 
Bevis til opplysning, rettsapparat og 
forvaltning6)

Kan en fagbok om eksponering for 
mikrobølger som opprinnelig ble utgitt i 
1984, være aktuell og interessant å lese 
i 2022? Svaret er et rungende ja! Flydal 
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Det er i dag enighet blant majoriteten av uavhengige forskere om at stråling fra trådløs 
kommunikasjonsteknologi på en rekke måter er helseskadelig. Burde ikke de såkalte 
grenseverdiene beskytte oss mot dette? Jo, men det gjør de ikke. Derfor er boka 
Debatten om mikrobølgene så viktig.
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beskriver det slik: ”Et hovedspørsmål i 
denne forskningen har vært hvor intens 
energi i mikrobølgene skal til for å skape 
helseskader. Del I og Del II av denne 
boka handler om jakten på svaret og den 
foreløpige løsningen man hadde funnet i 
1984. Da hadde de vestlige eksponerings-
grensene ”satt seg” i form av de første 
sikkerhetsstandarder – som grov sett er 
[…] de samme som gjelder i dag. Hvor 
mye måtte man begrense styrken for å 
unngå skadevirkninger? Og hvor mye 
burde man begrense den med? Hvordan 
foregikk denne prosessen? Hvem var 
aktørene? Hvordan tenkte de? Hva var 
det som preget deres løsninger?”

Dette tok Nicolas Steneck opp i sin bok 
The microwave debate fra 1984. Den ble 
ifølge Flydal raskt den viktigste ”his-
toriske beretningen om hvordan USAs 
grenseverdier for mikrobølger ble til. Og 
det er den fortsatt. Den er skrevet for alle, 
og den forteller spennende og omhyggelig 
balansert om jakten på sannheten, om 
forskningens skylapper, om byråkrati og
politisk spill i Den kalde krigens dager. 
Det er en beretning nesten uten skurker, 
skyld, skumle hensikter eller konspi-

rasjoner, og med interessante detaljer 
og refleksjoner. Og den er skrevet av en 
som var der selv. […] Steneck loser oss 
gjennom [de faglige detaljene] fra flere 
ulike vinkler – og alltid grundig og balan-
sert, med interessante refleksjoner over 
USAs forsvar, næringsliv, forskningsmil-
jøet, medier, politikere og forvaltning.”

På Flydals oppfordring er en oversikt over 
dagens forskning presentert i Del III, som 
er skrevet spesielt for den norske boka. 
Den er ifølge ham ”holdt i en helt annen 
tone, med saftigere karakteristikker og 
anklager om forskningsjuks av samme 
slag som vi kjenner fra tobakksbransjen 
og legemiddelbransjen”. Del III er skrevet 
av professor Tom Butler, som er langt 
yngre og har fagbakgrunn innen telekom 
og satellitter. Han ble først for ganske få 
år siden opptatt av helse- og miljøsiden. 
Ifølge Flydal oppsummerer Butler ”med 
et vell av kilder hva som i dag, i 2022, er 
kunnskapen på feltet, og forteller i detalj 
om hvordan de sterke interessentene, 
som en gang søkte etter redelige svar for 
å sikre helsen til sine ansatte, i dag har 
bygd opp sterke institusjoner og prosesser 
som støtter opp under foreldet, dårlig, og 

Debatten om 
mikrobølgene er særlig 
viktig i en tid der bruken 
av den trådløse strålingen 
øker i rekordfart, ikke 
minst grunnet den raske 
utrullingen av 5G-nettet.
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til og med planlagt villedende forskning i 
forsvaret av sine interesser, mens regnin-
gen havner hos befolkningen og klodens 
livsmiljø.”

Både Steneck og Butler arbeider med for-
skeres etikk og ansvar, kravene som hviler 
på forskere til objektivitet og nøytralitet, 
og prosedyrer og prosesser som skal sikre 
større redelighet. De to professorene er 
med andre ord godt kvalifisert til å skrive 
om temaene som tas opp i Debatten om 
mikrobølgene.

Stenecks to deler består av ti kapitler og 
Butlers del av sju kapitler. Kildegrunnla-
get er presentert i noter bak i boka, som 
også har stikkordregister. Debatten om 
mikrobølgene består nesten bare av ren 
tekst, kun oppbrutt av noen få figurer.

Oversetterens jobb
Flydal skriver om sin oversettelse: ”Begge 

forfatterne har lagt vekt på å skrive tverr-
faglig for et bredt publikum. Min jobb 
har vært å oversette og tilrettelegge for at 
tekstens budskap og form skal beholde 
sitt akademiske nivå, men samtidig bli 
godt leselig for et mest mulig vanlig skan-
dinavisk publikum.” Det har han klart. 

Flydal har lagt til mange fotnoter 
(utfyllende tekst nederst på siden) med 
forklaringer og tilleggsopplysninger, 
hvorav noen er korte og andre ganske 
lange. Navn på de mange organisasjoner 
og forvaltningsenheter og dokumenter 
som dukker opp, har stort sett fått norske 
oversettelser, med engelske navn og 
forkortelser i fotnotene. Dette synes jeg 
er en forbilledlig måte å tilrettelegge 
stoffet på. Fotnotene er gull verd i denne 
boka. Ikke minst er de nyttige når Flydal 
forklarer hvordan situasjonen er i Norge 
per 2022 for det som omtales i teksten, 
særlig om forholdene i USA i Stenecks 
historiske del.

Alt i alt gir Debatten om mikrobølgene 
god forståelse av bakgrunnen for at vi 
i dag i vestlige land har grenseverdier 
som ikke beskytter befolkningen mot 
negative effekter av ikke-ioniserende 
stråling. Boka er særlig viktig i en tid der 
bruken av den trådløse strålingen øker i 
rekordfart, ikke minst grunnet den raske 
utrullingen av 5G-nettet.
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