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Leder
Solveig Glomsrød

Samarbeid teller

Strålingssaken er mer levende enn på lenge!   
I Norge har myndighetene begynt å kjenne litt på 
denne nye situasjonen og ser at myndigheter i 
mange byer og regioner i andre land vil utsette 5G 
til helserisikoen er avklart. Dette har skapt uro rundt 
den konvensjonelle oppfatningen om forskningsstatus, 
den som har passet det strålingsindustrielle  
komplekset så godt. 

Varslede rettssaker skaper også ubehageligheter for 
myndigheter, som har holdt fast ved synspunktet at 
helseskader ved stråling bare oppstår ved oppvarm-
ing av kroppsvev. Helsevirkninger av 5G kan ikke 
avfeies lenger. 

Nederland har oppnevnt en ekspertgruppe som 
skal utrede helserisikoen ved 5G. 

Det sitter nok langt inne hos vårt strålevern 
å skrote Rapport 2012 3: Svake høyfrekvente 
elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko 
og forvaltningspraksis fra Folkehelseinstituttet 
(FHI). FHI-rapporten anbefalte at man ikke skal 
tilrettelegge for el-overfølsomme, noe som ble 
understreket i felles brev fra helseministeren 
og samferdsels-ministeren til øvrig forvaltning. 
Men ny forskning presser seg på, og andre lands 
ekspertgrupper kan komme til å gjøre funn som 
er umulig å overse. 

I Norge har departementene nedsatt et Samarbeids-
forum om EMF og helse under ledelse av Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet (DSA). I et referat 
fra møtet i februar heter det at: “Det er noen 
utfordringer knyttet til ivaretakelsen av pasienter 
som har symptomer assosiert med EMF”. I referatet 
står det også at det jobbes med oppdatering av 
arbeidsmedisinske veiledninger i oppslagsverket NEL 
(Norsk Elektronisk Legehåndbok), men fastlegene 
trenger også mer kompetanse og informasjon når 
det kommer nye teknologier, f.eks. 5G. 5G har altså 
satt spor etter seg!

Med den vendingen strålingssaken ser ut til å 
ta, er det grunn til å spørre om noen mangler 
i det strålingspolitiske bildet? De store miljø-
organisasjonene står i fare for å bli like akterutseilt 
som DSA. Vi må oppdatere dem og involvere dem 
i en av vår tids største miljøutfordringer. I USA 
er føderale strålemyndigheter (FCC) saksøkt for 
sviktende regulering av 5G av Environmental Health 
Trust i samarbeid med Natural Resources Defense 
Council, en av USAs største miljøorganisasjoner.  
Det er et eksempel til etterfølgelse.

Foto: Åse hammer
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Medlemsmøter og foredrag
Faglig påyll, god mat og mye hygge. FELOs medlemsmøter  
har blitt en suksess! Les mer om dem her. 

FELOS 5G konferanse
5G skal revolusjonere samfunnet. Men til hvilken pris? Dette 
spørsmålet ble grundig belyst under FELOs store konferanse,  
hvor både norske og internasjonale forskere og fagfolk deltok.

Stadig flere protesterer mot 5G
Protestbølgen stiger, både i Norge og verden ellers. 

Da kua glemte hvordan det var å være kalv
Sissel Svanø, som selv er el-overfølsom, deler sine tanker  
og erfaringer med Strålevett. 

Bli engasjert i et lokalag!
Lyst til å treffe likesinnede? Lyst til å bidra i strålesaken?  
Bli med i et lokallag.

Strålevennlige telefoni - og internettløsninger
Kobbernettet legges ned. Hva kan du gjøre? Her er spørsmål  
du kan stille, og forslag til en mobil løsning.

Mannen med noe veldig viktig på hjertet 
Når forvaltningen gjør grove feil, våkner engasjementet hos  
aktivisten Einar Flydal. 

Fotoutstillingen
Fotokunsteren Lilli Kanck setter stråling og el-overfølsomhet på  
dagsorden med bildene sine. Her viser vi noen av dem. 
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Aktuelt

FELOs 5G  
konferanse
5G skal revolusjonere samfun
net. Men til hvilken pris? Dette 
spørsmålet ble grundig belyst 
under FELOs dagskonferanse.

TEKST: LILY KALVØ  
FOTO: PETER FIGUEIREDO 

FELO inviterte nordiske forskere 
og fagfolk til å holde foredrag 
under dagskonferansen «5G 
mobiltelefoni - et kvantesprang 
i skade på mennesker og miljø?, 
som fant sted i Oslo Militære 
Samfund 1. november 2019.  
Temaet er høyaktuelt, og salen 
var nesten fullsatt.  

5G, den siste generasjons mobil-
nett, er nå under utrulling i store 
deler av verden. Næringsinter-
essentene og mange politikere 
lanserer dette som et stort 
fremskritt som skal forenkle livet 
vårt og gi oss en verktøykasse 
som kan bedre samfunnskritiske 
operasjoner som trafikkavvikling, 
helsetjenester og nødkommu-
nikasjon. Kritikerne kaller 5G et 
folkehelse-eksperiment og krever 
en uavhengig granskning for å 
avdekke farer dette kan innebære 
for folkehelsen. Hvorfor er mange 
så bekymret over helserisikoen 
knyttet til 5G mobilnettet?  Dette 
temaet ble grundig belyst under 
konferansen. 

– Derfor er vi skeptiske
FELO-leder Solveig Glomsrød 
innledet konferansen med å for-
telle hvordan Brussel og en rekke 
andre regioner og byer i Sveits 
og Italia har satt innføringen av 
5G på vent, og at verdens nest 
største forsikringsselskap, Swiss-Re, 
er betenkt.  

Hvorfor øker den globale mot-
standen så sterkt akkurat nå?

Foredragsholderne ga oss innsikt 
i dette. De ga en historisk gjen-
nomgang, viste til studier som 
avdekker helserisikoen knyttet til 
EMF stråling og drøftet hvordan 
innføringen av 5G kan være i strid 
med lovverk og regler.

Etterlyser en føre var-politikk
«Hva er det som nå gjør radiobøl-
gene skadelige? Vi har jo badet i 
dem siden livet oppsto» Dette var 
overskriften til den pensjonerte 
forskeren og aktivisten Einar Fly-
dals foredrag. Er trådløs teknologi 
virkelig så harmløs som Statens 
Strålevern vil ha det til?

Flydal viste flere mekanismer 
som forklarer hvordan eksponer-
ing under dagens grense verdier 
kan gi helseskader - fra «diffuse 
symptomer» og el-overfølsomhet 
til kreft. Det handlet om elektriske 
ladninger, pulser, om polarisering 
og om interferens, i tillegg til nye 
retningsstyrte strålekjegler som 
kommer med 5G. Derfra videre 
innover i biofysikken.

 – Det vitenskapelige grunnlaget 
for norsk strålingspolitikk  
og regulering innenfor ikke- 
ioniserende stråling er gått ut på 
dato for lengst!, understreket han. 
 
– ICNIRPs retningslinjer fra 
1998 ser bort fra disse meka-
nismene og sier heller intet 
om helserisikoen ved langvarig 
eksponering. Vi vet for lengst 
nok til å bekymre oss! Hvorfor er 
myndighetene så konservative? 
Hvorfor snakker de fortsatt kun 
om akutt oppvarming og ikke om 
andre mekanismer som er godt 
underbygget?

Flydal etterlyste en føre var-politikk 
fra myndighetene og næringslivet. 
ICNIRPs nye retningslinjer, som 
kom i mars 2020, gir rom for 
betydelig sterkere eksponering, 
forteller han oss i etterkant.

Til slutt fortalte Einar om  
status vedrørende AMS: gebyrer, 
strømstengning og innsamlings-
aksjon som skal gjøre det mulig 
å ta  AMS-saken gjennom retts-
sy stemet, om nødvendig helt til 
Høyesterett.

– Mennesker, dyr og innsekter 
blir skadelidende
Den danske biologen og miljø-
veilederen Pernille Schriver er 
svært engasjert, og deltar i debatt-
møter om el-overfølsommes 
pro blematikk rundt om i Danmark. 

KUNNSKAPSRIKE FOREDRAGS
HOLDERE: Hvorfor er 5G farlig for 
mennesker, dyr og insekter?  Disse 
forskerne og fagfolkene tok for seg 
dette temaet på FELOs dagskonfer-
anse Fra høyre: Mikko Ahonen, Einar 
Flydal, Solveig Glomsrød og Pernille 
Schriver.



UTGAVE 1   2020  | 5

S t rå l eve t t  0 1 2 0   |  A k t u e l t

Foredraget hennes «Elektromag-
netiske felts biologiske effekter 
og 5G motstand - verden rundt» 
ga et godt overblikk over hvorfor 
motstanden mot 5G vokser.

Hun gjennomgikk ulike grense-
verdier (ICNIRP – Europarådet
– EUROPAEM) og sa litt om 
forsikringsselskapers tilnærming 
til dette.  Schriver trakk frem flere 
kreftstudier (NTP-studien, EU: 
Reflex 2004), og påpekte at fore-
komsten av nevrologiske sykdom-
mer har økt i senere tid. Hun tok 
også for seg hvordan strålingen 
har hatt en negativ effekt på trær 
og natur. 

Schriver redegjorde så for en 
spørreundersøkelse blant el-over-
følsomme i Danmark, hvor de 
fant at de som hadde «lett» 
EHS kunne være i jobb (med 

tilrettelegging), mens de som var 
hardere rammet, ofte ikke kunne 
jobbe.  

Motstanden mot EMF vokser! 
Swiss Re group vil ikke forsikre 
mobiloperatører på grunn av 
helserisiko forbundet med strålin-
gen. Stadig flere byer og regioner 
i Europa og USA krever forskning 
vedrørende mulig helserisiko før 
innføringen av 5G.  

De to første foredragene var et 
nyttig bakteppe til den finske 
forskeren Mikko Ahonens fore-
drag: «Hva innebærer teknolo-
gien, og hva sier forskningen om 
helserisiko?» Han har blant annet 
forsket mye på hva elektromag-
netisk stråling fra mobiltelefoner, 
mobilmaster og smartmålere  
gjør med oss mennesker. Selv har 
han sagt nei til å få installert AMS-
måler hele tre ganger, og har det 
fortsatt ikke installert. 

– Det er blitt ikke gjennomført 
en eneste studie som viser at 
AMS-målere er gunstige for oss 
forbrukere. Miljøhensynet og 
helsekonsekvensene er heller 
ikke blitt utredet nok, eller blitt 
tatt hensyn til.

Ahonen hadde en gjennomgang 
av litteratur, blant annet om bak-
terier som reagerer på mm-bølg-
er. 5G vil trolig bruke bølger som 
er nesten på mm-nivå (26 500 
– 27 500 MHz) i fremtiden. Han 
drøftet  teknologien som brukes 
i 5G med massive MIMO: Mange 
antenner samlet på ett sted kan 
gi bedre kontroll på retningen for 
sending og mottak av signaler 
(«beam forming»).

– Helsemessig er 3G bedre enn 
4G – og det er ett godt råd å 
stenge mobildata, app’er og WiFi 
for å redusere helserisiko, mener 
han.

Ahonen tok også for seg hvordan 
«Investigate Europe» avdekket kar-
tellvirksomhet som bl.a inkluderte 
WHO og ICNIRP.

Forskeren avsluttet foredraget 
sitt med å påpeke viktigheten av 
risikohåndtering.

– Vi har et stort behov for 
sunnere, lavtstrålende skoler 
og boligområder!

Politisk fotokunst
Fotokunstneren Lilli Kanck har 
satt stråling og el-overfølsomhet 
på dagsorden med 16 dokumen-
tarbilder. Fjorårets fotoutstilling 
i Bodø skapte debatt, og det var 
nettopp det kunstneren ønsket 
å oppnå – utstillingen er Lillis 
bidrag til miljøsaken! Både bild-
ene og Lilli var til stede under 5G 
konferansen. FELO støttet fotout-
stillingen og på side 28 i denne 
utgaven viser vi noen av bildene.

– Staten bryter  
internasjonale regler
Konferansens siste foredrag, i  
regi av den danske advokaten 
Christian F. Jensen, tok for seg  
det rettslige grunnlaget knyttet  
til innføringen av 5G. 

– Er innføring av 5G i Danmark 
i strid med miljø- og menneske-
rettslige regler? var spørsmålet 
som ble drøftet.

Jensen er en advokat fra Køben-
havn som har jobbet veldig aktivt 
med menneskerettigheter og 
forvaltnings- og planrett knyttet til 
miljøregulering og forurensning.  
I 2019 foretok han en juridisk  
undersøkelse om hvilke retts-
regler som gjelder ved utbygging 
av 5G. Han vektla mennesker-
ettigheter og miljøregler knyttet til 
beskyttelse av dyr og planter.

KARTLA STATENS ANSVAR: Den 
danske advokaten, Christian F. Jensen, 
har undersøkt det rettslige grunnlaget 
knyttet til innføringen av 5G.  Hvilket 
ansvar har Staten for å beskytte  
mennesker, miljøet og dyrene?
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Den Europeiske Menneskerettig-
hetskonvensjonen (EMRK) og FNs 
barnekonvensjon ble sentrale i 
denne undersøkelsen. Artikkel 
2 i EMRK beskytter retten til liv.  
Staten har plikt til å stanse farlig 
aktivitet, også der det foreligger 
«mulig fare». Dette gjelder også 
forurensning og dersom det er 
fare for utvikling av sykdommer 
over tid (f.eks. kreft). Art. 8 i EMRK 
beskytter rett til privatliv og fami-
lieliv. Alle skal ha mulighet til å ha 
det godt hjemme (rett til «velbe-
finnende»). Staten har plikt til å 
informere om mulig risiko.
 
Et hovedpoeng er at det er 
tilstrekkelig å vise at det er en 
RISOKO for skader, man behøver 
ikke bevise at skade faktisk skjer/
har skjedd.

Konklusjonen hans var:
–  Ved aktivisering av 5G opptrer 
staten klart i strid med sine for-
pliktelser etter menneskerettslige 
og miljørettslige regler. Teknolo-
gien bak 5G er både utilstrekkelig 
vurdert og uegnet til å beskytte 
mennesker, dyr og planter. 

Medlemstreff med faglig 
påfyll og mye hygge!
Det siste året har FELO arrangert en rekke medlemsmøter, sommer
fest og julebord på Asker museum. Det gode oppmøtet tyder på at 
det er blitt svært populært blant medlemmene å møtes på denne 
måten!  

TEKST: ERIK AVNSKOG  FOTO: MATS TILSET 

FELO har arrangert en rekke medlemsmøter, sommerfest og julebord 
på Asker museum. Det gode oppmøtet tyder på at det er blitt svært 
populært blant medlemmene å møtes på denne måten!  

Medlemsmøtene har blitt holdt første tirsdag i hver måned, Her har 
man kunnet ta del i det sosiale, spise god mat og følge interessante 
foredrag. I løpet av det siste året har vi holdt foredrag om blant annet 
AMS-målere, skittenstrøm, alternative telefoni løsninger, skjerming 
mot høyfrekvent stråling og sanering av det elektriske anlegget. 

På julebordet var det plass til 50 deltagere – og det ble fullt hus! Bandet 
«The Mild Rovers» var invitert for å underholde og gjorde stor suksess 
med en blanding av Irsk folkemusikk og engelske julesanger. De fire 
svært dyktige musikerne spilte gitar, trommer, fele, banjo, fløyter og 
sang flerstemt. Det ble en fengende og morsom konsert! Publikum 
sang med på flere av de kjente sangene, og mens bandet spilte koste de 
seg med et rikt utvalg av hjemmelagde kaker, kaffe, te og god drikke.

Korona-pandemien satte en midlertidig stopper for nye møter. I august 
kom medlemsmøtene i gang igjen, med godt smittevern. Arrangementene 
legges fortløpende ut på FELOs Facebook side. 

Det er også planlagt at det kjente artistparet Marian (fra Stjernekamp) og 
Zelimir skal opptre for oss under årets julebord. Det er bare å glede seg!  
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EMF CONSULT - Skjermingsprodukter som garantert, og 
målbart, reduserer elektromagnetisk stråling, inkludert 5G. 
 

HHjjeemmmmee  oogg  ppåå  kkoonnttoorreett  
• Skjermende maling 
• Skjermende stoffer 
• Baldakiner - sovetelt 
• Vindusfolie 
• Lavstråle-router 
• Lavstråle-telefon 
• Lavstråle-lamper 

  

PPåå  rreeiissee  
• Skjermende klær 
• Soveposer 
• Tepper 
• Air-tube ørepropper 
• Mobiltelefonbeskyttelse 

 

 

VVeedd  ddaattaammaasskkiinneenn  
• Beskyttelse til datamaskin 

og nettbrett 
• Briller med blålysfilter 
• Skjermende PC-underlag 

og tepper 
• USB jordingsledning 
• Lavstråle arbeidslampe 

  

LLaavvssttrråålleehhuuss--pprroodduukktteerr  
• Skjermede kabler 

og installasjonsrør 
• Nettavkoblere 
• Støyfilter-Skittenstrøm 
• Belysning 
• Data/tele/erstatning 

for kobbernettet 
• Maling og gardiner 
• Panelovner 
• Røykvarsler 

 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 
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STOPP 5G:  Om lag 150 demonstranter møtte opp på Eidsvolls Plass i Oslo for å delta i årets første demonstrasjon 
25. januar 2020. (Foto: Åse Hammer)



UTGAVE 1   2020  | 9

S t rå l eve t t  0 1 2 0  |  T E M A :  S t o p p  5  g  -  p r o t e s t a k s j o n e r

297 991* mennesker og  
organisasjoner fra 219 land  
har så langt signert den  
internasjonale appellen  
«Stop 5G on earth and  
in space»

Protest-
bølgen 
som vokser

* Per 20/08-20. Kilde: https://www.5gspaceappeal.org/
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Rungende «nei»  
til 5G!
Motstanden mot 5G blir markert med massedemonstrasjoner rundt om i Norge. 

TEKST:  LILY KALVØ  FOTO: ÅSE HAMMER 

Eidsvoll Plass, 25. januar 2020:  Surt vintervær 
har ikke hindret om lag 150 mennesker i møte opp 
foran Stortinget for å markere motstanden mot  
utrullingen av det nye mobilnettet, 5G. Det blir en 
fredelig demonstrasjon med kraftfulle  appeller fra 
Per Halle, pådriver i Facebook gruppen «5 G fritt 
Norge», Sissel Halmøy i Folkets Strålevern og  
FELO-leder Solveig Glomsrød. 

På samme tid pågår det demonstrasjoner i minst 5 
andre byer rundt om i landet. 

På en stand i Tønsberg blir hundrevis av flyers med 
viktig informasjonen om det nye 5G-mobilnettet 
delt ut, før markeringen fortsetter på Tollboden. Her 
blir det holdt appeller, foredrag og besvart mange 
spørsmål. FELO-medlem Grete Søgård holder en 
god appell om bekymringene rundt det nye mobil-
nettet som skal rulles ut slik at ingen mennesker, 
insekter eller dyr slipper unna.

I Trondheim blir Global Protest dag mot 5G markert 
med stand og appeller på Nordre gate. Trondheim 
er blitt utnevnt som Norges Teknologiby eller 
«SmartCity» – og er en av de første som fikk 5G. 
Det var Telenor som startet utrullingen, og i løpet 
av våren 2020 kommer Telia etter. Demonstran-
tene frykter at byens borgere skal bli utsatt for 
5G-teknologien uten å være informert om mulige 
skadevirkninger på mennesker, dyr og planter. Med 
gule vester, hjemmelagede plakater og brosjyrer fra 
FELO, Folkets Strålevern og NMF, er budskapet på 
demonstrasjonen rungende: STOPP 5G NÅ! 

I Stavanger trosser mellom 30-40 personer det sure 
været for å lytte til appeller fra styreleder Thomas J 
Middelthon i Folkets Strålevern og lederen i Smart-
fri, Solveig Koss Gundersen. Den ferske 5G-låten  
“Ikkje ein G-lube ide” blir fremført av Ståle Strømsvold 
på gitar og konferansier Torleif Dønnestad på sang. 

Kraftfulle innlegg: FELO-leder Solveig Glomsrød holder 
appell under demonstrasjonen. (øverste bildet) 
Flere av demonstrantene setter fokus på sårbare bier.  
(Foto: Ase Hammer)

5G-smykker og informasjonsmateriell blir delt ut,  
og det blir solgt en del bøker.

Miljøvernforbundet arrangerer demonstrasjonen 
i Bergen. Her møter ca. 40 personer opp, til tross 
for regn og kuling. Ragna Heffermehl holder en 
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sterk hovedappell, etterfulgt av en liten appell fra 
Kurt Oddekalv og FELOs Morten Wilhelmsen. Flere 
el-overfølsomme som aldri før hatt møtt andre i 
samme situasjon, møter nå andre. En av dem er 
en ansatt ved Universitetet i Bergen (UiB) som har 
byttet til hjemmekontor på grunn av strålingen på 
arbeidsplassen. Mange nyttige kontakter blir knyttet, 
og et nytt lokalt FELO-møte blir avtalt.

I Bodø er det stand på det største kjøpesenteret i 
byen. Her blir det delt ut brosjyrer.

– Det var mange som ville ta imot brosjyrene, og vi 
som sto på standen hadde konstruktive samtaler 
med folk om 5G. Det ble en fin markering, forteller 
FELO representanten Anita Borkamo. 

Koronakrisen fører til at planlagte demonstrasjoner 
i april blir avlyst. Den norske motstanden er imidler-
tid godt synlig i flere nettsamfunn gjennom hele 
våren og sommeren. 

Nye norske demonstrasjoner er ventet på den neste 
gobale 5G protestdagen, som går av stabelen den 
26. september i år.

Borgere, fagfolk og politikere i stadig 
flere land setter 5G på dagsorden med 
demonstrasjoner, offentlige innlegg,  
advarsler og forbud. Her er noen.

500 franske miljøaktivister leverte i våres en 
stevning mot teleselskapere Orange, Bouygues, SFR 
og Free. De krever at føre-var-prinsippet skal gjelde 
for 5G og vil ha en rettssak mot de fire teleopera-
tørene som de mener utsetter befolkningen for en 
fremtidig risiko. Gruppen representeres av advokaten 
Jean Marc Descoubes.

Rettssaker er på gang i flere land. 5G motstandere 
i Storbritannia varslet nylig om et gruppesøksmål. 
I Nederland kom det et krav om om midlertidig 
5G-stans. Kravet ble ikke tatt til følge. Dommeren 

støttet seg på ICNIRPs retningslinjer og tillater 
fortsatt 5G-utbygging. Myndighetene har satt ned 
et uavhengig utvalg med representanter fra begge 
leirer.

EU-hovedstaden Brussel har sagt stopp til 5G, og 
det har kommet et opprop mot skadevirkningene av 
5G fra belgiske medisinske spesialister. Genève har 
innført stopp for 5G og 4G+ i tre år, og i Frankrikes 
barnehager er det forbudt ved lov å utsette små 
barn for trådløst nett. Alt kables.

Motstanden er også godt synlig i USA. Jersey City i 
den amerikanske delstaten New Jersey varslet nylig 
at de vil utsette en beslutning om å oppgradere 
byens telemaster til 5G, ifølge lokalavisen Hudson 
Reporter.

Den globale motstanden

Stavanger: Thomas J. Middelthon, styreleder i Folkets 
Strålevern holder appell under 5G markeringen.
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I en fersk artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet 
Toxicology Letters påpeker Ronald Kostoff og med-
forfattere at en stor del av den tidligere forskningen 
slett ikke er utformet for kunne gi svar på spørsmålet 
om hvordan mobiltelefoner og annet trådløst utstyr 
eksponerer og påvirker oss i dagliglivet*. 

Det gjelder både forskning på fjerde generasjon 
mobiltelefoni 4G (som er i bruk) og 5G. 

Studerer ikke påvirkning fra pulserende signaler
Mange studier fokuserer på effekten av eksponering
for den regelmessige bærebølgen og hvilken 
frekvens denne har. Men i virkeligheten etterfølges 
denne bærebølgen av pulsede signaler og modulering 
– som altså er det som formidler selve informa-
sjonen i den trådløse sendingen. 

Pulsing betyr at sterk stråling opptrer i ekstremt 
korte øyeblikk. Disse forrykende uregelmessig-
hetene har til nå ofte blitt oversett, glemt eller 
rett og slett bortgjemt. Forfatterne viser til at det 
er belegg i tidligere studier for at skader fra tele-
kommunikasjon på levende organismer hoved-
sakelig skyldes disse pulsene.

For hver ny generasjon mobiltelefoni intensiveres 
pulseringen fordi mer informasjon skal «pakkes» inn 
i meldingene så energieffektivt som mulig. 
 

Stadig vanskeligere  
å friskmelde 5G
5G gir mer pulserende signaler og langt sterkere stråling enn 4G. At alt blir som før  
er ikke et argument som godtas lenger av stadig flere.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: GETTY IMAGES 

Pulsing viser et skademønster
Der er betegnende at om lag halvparten av studiene 
som bare ser på virkninger av bærefrekvensen viser 
helseskader av mobiltelefoni, mens bortimot alle 
studiene som bruker realistisk eksponering med 
pulsing/modulering viser et konsistent skademøn-
ster, ifølge en studie av Panagopoulos (2019). 

På sett og vis er det derfor slik at vi både har, og ikke 
har, forskning som viser skadevirkninger av 5G. Det 
finnes forskning om effekten av pulserende signaler 
(noe som er relevant for 5G), men siden bærebølgen 
har samme frekvens som 3G eller 4G –  klassifiseres 
dette ikke som 5G forskning i navnet. 

Byer og regioner som har utsatt 5G i påvente av 
kunnskap om helsevirkningene, har sine ord i be-
hold når de viser til behovet for mer forskning. Det 
er vanskelig å overse denne argumentasjonen. Nå 
har også folkeopionen våknet, og 5G er i ferd med å 
ta plass i mediebildet.

– Millimeterbølger kan skade
Myndighetene i Norge forholder seg bare til den ra-
diofrekvente bærebølgen og er opptatt av å formidle 
at 5G i starten sendes på samme frekvens som 4G. 
Men mange frykter at 5G skal over på millimeterbøl-
ger som blir noe helt annet og ukjent.
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Helsemyndighetene prøver å berolige oss med at 5G 
stråling bare trenger noe få millimeter inn i huden. 
Men i medisinsk forskning har man sett at slike milli-
meterbølger kan gi biologiske reaksjoner i hud med 
påfølgende fysiologiske effekter på nervesystem, 
hjerte og immunsystemet (Russel 2018). 

Dette er i tråd med nyere forskning som løfter huden 
opp fra å være et «ytterplagg» til å spille en rolle 
som viktig organ i menneskekroppen. 

Grenseverdiene tillater nå langt sterkere 
stråling
Myndighetene våre fortier også det faktum at nye 
grenseverdier er innført for å åpne for langt mer in-
tens pulsing. Mens ICNIRPs grenseverdi tidligere var 
satt for et gjennomsnitt av stråling over 6 minutter, 
skal samme grenseverdien nå gjelde for 30 minutter 
og vil dermed kunne tillate svært sterke pulser over 
kort tid uten at gjennomsnittseksponeringen øker 
vesentlig. 

Det er nedfelt i Strålevernforskriften at ICNIRPs 
anbefalte grenseverdier for radiofrekvent stråling 

automatisk skal gjelde i Norge - en liten overføring 
av norsk suverenitet til en privat aktør i utlandet 
som har gått mange hus forbi til nå.

Krever stans
Ved å nedtone og fornekte effekten av strålingen 
slik den faktisk forekommer, prøver regulerende 
myndigheter å la nye generasjoner med mobiltele-
foni fases inn i det stille. Dette spillet har pågått 
lenge, men møtes nå med protester i flere land. På 
Einar Flydals blogg 7. juni ligger det en oversikt over 
byer og regioner som har stanset utrullingen av 5G 

Lokale myndigheter i USA begynner å miste tillit til 
Federal Communications Commission (FCC) som 
regulerer trådløs-bransjen i USA. Det har de god 
grunn til. For 8 år siden ba USAs Riksrevisjon FCC 

For hver ny generasjon 
mobiltelefoni intensiveres 
pulseringen
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om å revurdere og oppdatere grenseverdier og 
testkriterier for mobiltelefoni. Disse standardene 
var fra 1996 og opplagt ikke i tråd med dagens 
strålingsregime og kunnskapsnivå. Rapporten fra 
riksrevisjonen fikk FCC til å sette i gang en offentlig 
høring i 2013. Et omfattende forskningsmateriale 
ble sendt inn, blant annet av Environmental Health 
Trust (EHT).

Gikk til rettssak
Etter å ha ignorert krav og henvendelser fra EHT 
og andre vedtok FCC den 1. april 2020 å stanse 
høringen og erklærte at de gamle grenseverdiene 
var «dekkende» også for 5G – uten utredning og 
FCC i likhet med DSA i Norge viderefører dermed 
antakelsen om at eneste skade fra stråling er knyttet 
til termiske effekter, dvs oppvarming av kroppsvev. 
Dessverre er dette ikke en 1.april-spøk – i USA heter 
forøvrig 1. april Fools Day. 

Som svar på dette har EHT gått til søksmål mot FCC 
for å unnlate å ta hensyn til forskningen de siste 
20 årene og unnlate å oppdatere grenseverdiene 
basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Søksmålet 
støttes av Natural Resources Defense Council, en av 
USA’s fremste miljøorganisasjoner.  EHT driver nå en 
kampanje for å samle inn midler til rettssaken.
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Kobbernettet legges ned. 
Hva kan du gjøre?
Her er tips og forslag til fiber- og mobilløsning.

TEKST: MONA OLSEN, THERESE L. ENGH OG LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT

Regjeringen har pålagt Telenor å sikre at alle hus-
stander har et velfungerende telefoni-alternativ 
når kobbernettet legges ned innen 2023.  For de 
fleste el-overfølsomme vil tilkobling via trådløst 
nett være problematisk. Alternativet blir IP-telefoni 
via fiber (omtalt i Strålevett 03/19), eller via mobil-
nettet (trådløst bredbånd). Telenor og den enkelte 
kommune skal vurdere hva som er mest praktisk og 
lønnsomt i hvert område.  Kontakt kommunen din 
for å høre hva de vil velge.

BREDBÅND VIA FIBERNETT
De fleste kommunene signaliserer at de 
vil satse på fibernett i tettbygde strøk. 
Mange kommuner har allerede etablert 

dette og er godt i gang med videre utbygging. Din 
kommune kan i så fall informere deg om den lokale 
bredbåndleverandøren, slik at du selv kan ta kontakt 
vedrørende etablering hos deg.

Du kan være støtteberettiget 
Enkelte kommuner kan innvilge økonomisk bistand 
dersom etablering av fibernett vil føre til ekstra kost-
nader for deg. Skriftlig søknad må sendes, gjerne 
via kommunens hjemmeside. Merk: Eventuell støtte 
gjelder kun utbygging frem til boligen din. Nødven-
dig spesialutstyr og installering må du bekoste selv.

Rutere
Ved montering av fiber-bredbånd er det viktig at du 
forteller leverandøren om ditt behov for kablet nett 
i boligen. Du trenger en ruter som har uttak både 
for analog telefon og internett, og hvor det trådløse 
nettverket kan slås av. Har du allerede  ruter 

med analoge signaler fra kobbernettet, bør du be 
montøren vurdere om denne fortsatt kan benyttes 
når du går over til fiber.

De fleste rutere som selges i Norge har ingen av/
på-knapp for trådløst Wi-Fi. Den trådløse funksjonen 
kan likevel kobles ut enten ved selve installasjonen 
og/eller via leverandørens nettside og kundeservice.

Flere FELO-medlemmer er bekymret for at de nye 
ruterne vil kunne aktivere den trådløse funksjonen 
automatisk etter strømstans. Dette kan forekomme, 
men er meget sjeldent.

For å være på den sikre siden kan det være lurt å 
måle med et måleapparat etter strømbrudd. Dette 
kan gi deg kontroll på hva du utsettes for av stråling 
i dine omgivelser, slik at du lettere kan gjøre nød-
vendige tiltak. 

1.

Ved etablering av  
fiberbredbånd, er det 
viktig at du forteller 
din leverandør om ditt  
behov for kablet nett  
i boligen. 
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Kobbernettet legges ned. 
Hva kan du gjøre?
Her er tips og forslag til fiber- og mobilløsning.

TEKST: MONA OLSEN, THERESE L. ENGH OG LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT

TIPS: Kontakt gjerne Forbrukerombudet hvis du 
ønsker å bidra til at rutere med av/på-knapp blir 
standardvalg i Norge. I f.eks. Frankrike er det stan-
dard med av/på-knapp på slikt utstyr.

BREDBÅND VIA TV-KABEL
De som har TV-tjenester levert f.eks. av 
Get eller Altibox, kan også få internett  
og telefoni via dem. Ta kontakt med  

leverandørene i ditt område for informasjon om  
pris og etablering. 

MOBILT BREDBÅND FOR DEG SOM BOR I 
ENEBOLIG
En retningsbestemt ekstern antenne kan 
være en god løsning. Dette bør du vite:

For å få ned strålebelastningen i boligen kan man 
montere en retningsbestemt antenne mellom 
boligen og nærmeste mobilbasestasjon. En antenne 
som stråler ca. 120 grader ut fra fronten vil gi mini-
malt med stråling bakover mot boligen. Antennen 
monteres på en stolpe eller på uthus/låve. Sjekk 
www.finnsenderen.no for å finne retningen mot 
mobilmasten og hvilken operatør som har denne.

Antennen leveres med 5 meter antennekabel. For å 
øke avstanden til boligen, og dermed få ned stråle-
belastningen, trenger du å koble til en ekstra anten-
nekabel. Valg av kabel er avhengig av hvor langt bort 
man ønsker å montere antennen. En 30 meter lang 
ferdig terminert antennekabel med lavt hastighetstap 
koster per mai 2020 i overkant av kr. 1200,-.

2.

3.

Dette bør du vite

Oppdaterte stengningsdatoer for kobbernettet er 
tilgjengelig på nettet. Sjekk ditt område her: https://
www.telenorwholesale.no/produkter/kobberpro-
grammet/.

Telenor sender ut skriftlig stengningsvarsel til  
husstander minst 1 – 3 måneder i forveien.

Telenor kundeservice kan kontaktes på  
tel. 800 30 325, eller e-post til:  
Saneringsinformasjon@telenor.com.  

Visste du at:
Du kan fritt velge leverandør av mobilt bredbånd.  
Her er oversikten: 

Disse bruker Telia sitt nett: Telia, Chili, Telio, Onecall .

Disse bruker Telenor sitt nett: Telenor, Talkmore, 
Saga, Happybites og  Ice.

Dekningen til de forskjellige operatørene kan du 
sjekke her:

https://www.telia.no/dekning/

https://www.telenor.no/privat/dekningskart/

https://www.ice.no/dekning/ 

Slik gjør du det:

• Velg en mobil bredbåndsruter med mulighet for 
tilkobling av analog telefon og internett. Velg 
en modell uten operatørlås, som virker for alle 
mobiloperatører

• Velg en mobiloperatør som har god dekning i 
ditt område og kjøp et mobilabonnement med 
en datapakke som er tilpasset ditt bruk

• Dette gir deg kablet internett løsning basert 
på mobilsignaler. PC en er koblet til ruter med 
nettverkskabel. Trådløst nett ble deaktivert ved 
montering. 

• Ruteren har også en egen RJ-11-port for mulig 
tilkobling av analog telefon. Telefonløsningen 
har noen svakheter som gjør at telefoni ikke 
fungerer optimalt. Løsning testes nå ut av EMF 
Consult som vil oppdatere informasjon via sin 
hjemmeside og i neste Strålevett.

(Kilde: EMF Consult)

Montering av denne løsningen 
Om du eller noen av dine bekjente er litt praktisk og 
teknisk anlagt, kan man fint gjøre dette selv, eller du 
kan kontakte en elektriker/data-montør som gjør 
jobben for deg. 

TIPS: Det er til dels store og raske endringer i  
utstyrsmodeller og versjoner av dette utstyret.  
EMF Consult har informert oss om at de har testet 
Internett og telefoni via mobilt bredbånd og 
EasyGate. Løsningen fungerer 100 prosent, ifølge 
daglig leder Odd Magne Hjortland, og kan derfor 
benyttes der man mister kobbernett og ikke har et 
alternativ via fibernett. I neste utgave av Strålevett 
kommer det mer informasjon om denne løsningen.

S t rå l eve t t  0 1 2 0   |  T i p s
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Slik monterte Therese mobilløsningen

ØKTE AVSTANDEN MED TO LANGE KABLER: Antennen 
mottar signaler fra nærmeste mobilmast og sender videre 
inn til husets 4 G ruter via 2 stk. 30 meter lange antenne-
kabler. Foto: Privat

Den 120 graders retningsbestemte antennen er 
plassert ca. 30 meter unna huset. Du trenger to 
kabler til denne løsningen. Kablene er koblet fra 
selve antennen og videre inn til en 4G-ruter.

Dette gir deg kablet internett løsning basert på  
mobilsignaler. PC en er koblet til ruter med 
nettverks kabel. Trådløst nett ble deaktivert ved 
montering. 

Ruteren har også en egen RJ-11-port for mulig 
tilkobling av analog telefon, men Telefonløsningen 
har foreløpig noen svakheter som gjør at dette ikke 
fungerer optimalt. Therese venter med å ta tele-
foniløsningen i bruk til en optimal løsning er testet 
ut av EMF Consult. 

Den retningsbestemte antennen er montert på et 
hjemmesnekret stativ rettet bort fra boligen og mot 
nærmeste mobilmast. Stativet ble banket godt ned i 
bakken, og er støttet opp med et par planker i bak-
kant. Med god mobil dekning trengte ikke Therese 
å montere antennen så høyt opp. Men der det er 
dårlig dekning er det best å montere antennen 
høyere opp, hvor mobilsignalene alltid er kraftigere, 
f.eks. øverst på stolpe eller på et uthus.

Ifølge produsenten går det lite stråling bakover 
fra antennen, men Therese er veldig el-sensitiv og 
monterte også en tynn metallplate bak antennen 

Therese Engh skaffet disse produktene  
og klarte fint å montere dette selv.  
Slik gjorde hun det.

TEKST: THERESE L. ENGH, MONA OLSEN OG LILY KALVØ

Per i dag finnes det ingen pakkeløsninger, så da må 
man tenke nøye gjennom behovet og funksjonal-
iteten til de ulike produktene som inngår i løsningen 
man ønsker. Therese fikk tips fra 
EMF Consult og kjøpte dette:

• MiMo-retningstyrt panelantenne for 4G-rutere. 
“Poynting XPOL-A002 8 dBi” 4G-panelantenne. 
Pris fra ca. kr. 1500, - hos telia.no og emcom.no

• 2 stk. “Antennekabel LMR400 30 m SMA-han/
SMA-hun”. Pris: fra ca. kr. 1.241,- . Finnes også 
i kortere lengde. Tilgjengelig hos emcom.no og 
mobilutstyr.no      

• “Huawei 4G Router B525s-23a”. Pris: fra ca. kr. 
1.700,-. Tilgjengelig hos proshop.no og com-
putersalg.no. Modellen er uten operatørlås, og 
virker dermed på alle mobiloperatører. Velg en 
operatør som har god dekning i ditt område 

Prisene er veiledende per april /mai 2020. Viktig 
å merke seg: Grunnet fortløpende nyutvikling, er 
ikke lenger disse produktene i produksjon, men de 
finnes hos nevnte forhandlere til de blir utsolgt.  

Telefoni og internettløsning over mobilnettet 
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DET FINNES FLERE ALTERNATIVER: Kablene er ført via 
lufteluke. For en penere løsning kan man bore og trekke 
kablene gjennom veggen.

TRÅDLØST ER SLÅTT AV: Når trådløst først er av, forblir det av.

Når kablene er trukket inn i huset, skrus de fast i 
SMA-kontakt på baksiden av ruteren. Sett så inn 
SIM-kort fra mobiloperatøren du har valgt. Koble pc-
en til ruteren med en vanlig nettverkskabel. Merk! 
Ruteren har ikke av-og-på-knapp for WiFi. Trådløst 
ble deaktivert ved montering. Når trådløst først er 
av, forblir det av. Therese har ikke opplevd at det 
aktiveres av seg selv.

Dekning og internetthastighet vil variere ut fra loka-
le dekningsforhold og beliggenhet. Det kan fore-
komme signaltap gjennom lang ledning ved svake 
dekningsforhold.

Stråling bakover fra  
antennen
Therese har ikke merket forskjell på strålingsnivået 
inne i huset etter at antennen ble tilkoblet. Høy-
frekvent måling med måleapparatet viser heller 
ingen økte verdier etter tilkoblingen. Hun hadde fra 
før av skjermingsstoff langs hele veggen i retning 
mobilmasten og antennen. 

– Strålingsnivået ute er for høyt for meg uansett, 
antenne eller ei.  Dette er min erfaring ut ifra de 
forholdene som er hos meg, forteller Therese L. Eng.

Send dine tips og forslag til Strålevett

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har 
erfaringer, tips eller forslag til alternative tele-
foni- og internett løsninger når kobbernettet 
forsvinner. 

Send forslaget til epost: redaksjon@felo.no
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for ekstra skjerming. Kablene er trukket gjennom 
et solid plastrør som ligger på bakken. De kan også 
føres i luftlinje.
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Mannen med noe 
veldig viktig på  
hjertet 
Når forvaltningen gjør grove feil, våkner engasjementet hos Einar Flydal. 

TEKST: LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT

For mange FELO-medlemmer er Einar best kjent 
som blogger, foredragsholder og en sentral initia-
tivtager til aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!». 
Han har en sterk stemme mot det han mener er 
urett, både når han taler og når han skriver, og med 
den har han klart å mobilisere folk fra mange ulike 
miljøer.

– Hva er det langsiktige målet for AMS-aksjonen?

– Målet vårt er å få juridisk gjennomslag for at AMS 
basert på trådløst er et helseproblem.  Vi bygger 
stein på stein, med mange små skritt. Slike prosess-
er går svært langsomt. Slik er det bare.

Bred støtte
I løpet av det siste året har AMS-aksjonen fått bred 
støtte slik at målet om å kunne føre en sak helt til 
Norges Høyesterett er nådd. Etter en innsamling i 
fjor høst sto 700 000,- kroner på konto, og aksjonen 
fikk tilsagn om 2,3 millioner kroner til. Men det tar 
tid. Nylig har Sivilombudsmannen avslått å behan-
dle saken fordi den krever for mye fagkompetanse, 
forteller Einar.

Han mottar rundt 5 eposter per dag fra folk som har 
et konkret problem. Noen er fortvilte. Mange har 
fått stengningsvarsel fra nettselskapet sitt fordi de 
ikke vil bytte til AMS-måler. Einar har vist seg å være 
en sterk støttespiller for folk som trenger hjelp.

– Vi har vunnet over nettselskapene i alle sakene 
som vi har gått inn i som gjelder fritak fra AMS. I 
noen tilfeller var det nok med en telefon, i andre et 
brev fra juristen eller et rettslig krav om midlertidig 
forføyning. Ingen av selskapene har villet møte i 
retten. De viker unna.

Aksjonen har bidratt til å endre på nettselskapenes 
praksis, mener han.

– Trusselen om stengning er ulovlig, og helsefaren 
er et reelt argument, selv om vi ikke har en dom 
på det ennå. Gebyrene er uberettigede, så de vil 
forsvinne eller skrumpe inn til nesten ingenting, sier 
Einar.

Fikk en samlende rolle
Det var ikke først og fremst helseproblematikken 
som fikk Einar til å engasjere seg så sterkt i det som 
har med stråling og helse å gjøre. I utgangspunktet 
var han mye mer fokusert på miljøsiden. Han så 
at det var noe som ikke stemte med forskningen. 
Dette var mens han jobbet i Telenor som forsker og 
strategirådgiver i konsernstaben, samtidig som han 
underviste IKT-studenter på NTNU. 
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Einar Flydal

• Er pensjonert samfunnsviter og skribent/blog-
ger som arbeider for økt oppmerksomhet rundt 
helseskader fra elektromagnetisk stråling.

• Flydal er cand.polit. (statsviter) og Master of 
Telecom Strategy and Technology Management. 
Da han var yrkesaktiv jobbet han blant annet i 
Tele direktoratet og Telenor. Han var tilknyttet 
NTNU som universitetslektor II innen telematikk 
og samfunn frem til 2012.

• I 2014 arrangerte han et foredrag på Littera-
turhuset i Oslo med den amerikanske profes-
soren Martin L. Pall.

• Siden da har Flydal engasjert seg i temaet EMF, 
helse og miljø.

Han begynte å grave i forskningen, kontaktet Sissel 
Halmøy i Folkets Strålevern og dro på en måneds-
lang biltur rundt til forskere i Europa, sammen med 
el-overfølsomme Jan Erik Pedersen.

– Jeg lærte mye av Jan Erik, og av alle forskerne vi 
møtte. Spørsmålet mitt til alle var: – Hvordan kan 
du være så sikker på et det ikke er en sammenheng 
mellom EMF-eksponering og helseplager?

Einar fortsatte å fordype seg i forskningen, og 
høsten 2014 begynte han også å skrive sin egen 
blogg, «Jeg har noe på hjertet». Den begynte egent-
lig for å få delt et langt intervju som han hadde gjort 
med den amerikanske forskeren Martin L. Pall. 

Nå er det AMS-saken og 5G som får mest spalte-
plass i bloggen.

– Du har hatt en veldig samlende rolle for å få på 
plass en juridisk strategi i AMS-saken. Her har du 
klart å mobilisere mange på tvers av ulike faglige, 
politiske og personlige ståsted. Hvilke tanker har du 
om dette? 

–  Drivkraften for mye av det jeg gjør, ligger i folke-
opplysning. I begynnelsen forsøkte jeg å forstå hvor-
for partene i denne saken sto så forunderlig steilt 
mot hverandre. Jeg kom inn i saken som fremmed 
på fagområdet, men med forskningsbakgrunn. 
Selv reagerer jeg ikke på EMF mer enn det de fleste 
gjør. Alt dette bidro til at jeg kunne være nøytral og 
opptre uten en annen agenda enn at jeg forsto at 
noe var aldeles galt, og at dette må det ryddes opp i! 

Aktiv og engasjert pensjonist
Det å bygge kunnskap med forskningsformidling er 
noe av det viktigste Einar gjør. Han liker å skrive, og 
nøler ikke med å gi seg i kast med emner som han i 
utgangspunktet ikke kan så mye om! Han lærer etter 
hvert, og har siden 2014 skrevet mer enn 500 blogg-
poster om EMF, helse og miljø, i tillegg til en rekke 

avisartikler. Tre bokprosjekter ligger også bak ham. 
Han oversetter selv fra de språkene han behersker. 
Det vil si: engelsk og tysk, og en del fransk, rumensk 
og spansk - med eller uten støtte fra Google Trans-
late. Dessuten har han også andre som han samar-
beider med og som hjelper ham faglig eller med 
oversettelseskapasitet.

– Du er jo samfunnsviter, og har først og fremst job-
bet i IKT-miljøer. Nå skriver du også om emner som 
du ikke tidligere har arbeidet med. Du må ha hatt en 
bratt læringskurve?

– Absolutt! Men jeg er vant til å sette meg inn i 
fremmede fagområder og se etter sammenhenger 
på tvers av faglige båser, for så å framstille dette 
for andre. Jeg velger tema dels etter hva som er gøy 
og spennende, dels ut ifra hva jeg syns er viktig og 
som er viktig for flere enn meg. Mange opplever 
at helseplager de har hatt i lang tid, forsvinner når 
de forstår at årsaken kan være elektriske forhold i 
hjemmet, og får ryddet opp i dette. Slikt er det fint å 
bidra til!

Flere bokprosjekter
Pensjonisten Einar har til enhver tid mange prosjek-
ter. Ved St. Hans tider i 2018 hadde han ferdigstilt 
den juridiske utredningen «Smartmålerne, jussen 
og helsa», som kan kjøpes på papir eller lastes gratis 
ned fra nettet. I løpet av sommeren 2018 oversatte 
han boka «Den usynlige regnbuen – historien om 
elektrisiteten og livet» skrevet av amerikanske Ar-
thur Firstenberg. Snart er 2. opplag utsolgt. Dette er 

–  Det ligger et 
samfunns ansvar i 
formidling.
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en bok som har fascinert mange, og mange har fått 
øynene opp for hvor mye vår omgang med strøm 
betyr for helsen. Nå har boka også begynt å bli pop-
ulær i USA. 

Høsten 2019 var så boka «5G og vår trådløse virke-
lighet – høyt spill med helse og miljø» klar. Den skrev 
han  i samarbeid med Else Nordhagen (590 sider, 
Z-forlag). Boka går både bredt og dypt. – Dette er en 
dokumentasjonsbok som samtidig gir en grundig 
innføring i hele bredden av miljø- og helsetemaene 
og hvordan de er knyttet til teknologien, til jussen og 
hvordan grenseverdiene blir bestemt.

– Å samle folks egne historier for å synliggjøre prob-
lemet med stråling er viktig. Det ligger et samfunns-
ansvar i formidling, understreker Einar, og utdyper 
det slik:

- Man kan ikke sitte på hver sin tue og sørge over sin 
tilstand. Man må vise den fram, ellers er det ingen 
som får noen grunn for å rette opp noe. Derfor satte 
jeg i gang med å samle historier. Nå er samlingen 
på om lag 150 historier fra folk som forteller om 
sine helseplager knyttet til AMS-målere og andre 
strålings kilder.

Etter 5G kommer 6G og 7G!
Det er vanskelig å tro at mannen med alle disse ak-
tivitetene faktisk er pensjonist på niende året. Han 
har ingen planer om å gi seg, men etterlyser yngre 
krefter. 

– Nå fokuserer vi på 5G, men snart rulles det ut flere 
teknologiske kvantesprang som kommer til å få 
stor betydning for alt livet på jordkloden. Problem-
stillingene rundt innføringen av ny teknologi er 
også mye mer innfløkt enn tidligere, og utviklingen 
går raskere. Det nytter lite å komme halsende etter 
denne utviklingen og be om stans!

Noe av det som er bekymringsfullt er at teknologien 
bak 5G utvikler seg i raskt tempo med aktører som 
driver hverandre fram av markedsinteresser, på lag 
med faginteresser, konsumenter og forsvars- og 
politiske aktører, mener Einar. 

– Det er mange viktige aspekter knyttet til AMS, 
5G og Tingenes internett: helse, personvern, 
cybersikker het, miljø, EE-avfall, konflikt om sjeldne 
mineraler, etikk, robotisering, mental helse og kogni-
tiv utvikling, blant annet. Alt dette er mye større enn 
saksfeltene som naturlig tilhører EMF- og miljøor-
ganisasjoner. Derfor trenger vi nye organisasjoner, 
både lokalt og globalt, for å ta slike saker. 

Samtidig er det nødvendig at organisasjoner som 
FELO fortsette sin interessekamp, understreker 
Einar Flydal.

ENGASJERT: Einar Flydal er en utrettelig aktivist som 
jobber knallhardt for å øke oppmerkmerksomheten rundt 
helseskader fra elektromagnetisk stråling. FOTO: PRIVAT
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L i l l i  K a n c k ,  fo t ok u n s t n e r  i  B o d ø
A k t u e l l  m e d  fo t o u t s t i l l i n g  o m  e l - ove r føl s o m h e t

Det du ikke kan se
De fleste tenker ikke mye over dem, alle fordelingsskapene og trafohusene 
som er plassert rundt omkring.  Slik var det for Lilli Kanck også, helt til hun ble 
el-overfølsom.  

TEKST LILY KALVØ // FOTO LILLI KANCK 



28

Gjennom hele voksenlivet har hun fotografert  
det hun ser rundt seg og er opptatt av. Men 
trafo-stasjonene og fordelingsskapene har hun ikke 
vært opptatt av – helt til til hun spaserte på fortauet 
ved en skjult trafostasjon. Da skjedde dette:

– Plutselig var det som om veggen traff meg! Jeg 
mistet all fart og kraft, og kroppen kjentes veik. Jeg 
kjente igjen følelsen, slik hadde jeg det hvis jeg gikk 
nær høyspentledninger. Men her var det ingen slike. 
Jeg så meg rundt og oppdaget en trafostasjon som 
var skjult i hekken. Det var strålene fra denne bok-
sen jeg hadde kjent.

Plutselig forsto hun at helseplagene hun hadde slitt 
med, kom fra felt eller stråling. Trafostasjonene 
hadde en spenning på 20 000 volt, og de små «bok-
sene», fordelingsskapene, hadde 400 volt. 

Lilli begynte å ta bilder av dem. Og da hun begynte 
å studere dekoren på disse, slo det henne at mange 
av budskapene som var malt på dem, passet veldig 
godt til problematikken rundt det å være el-overføl-
som! Det var da ideen om en fotoutstilling våknet. 

– Jeg tenkte at dette kunne bli min første politiske 
utstilling, og ville lage en utstilling utelukkende for å 
få oppmerksomhet rundt stråleproblematikken.
Utstillingen ble vist i 2019 i Bodøs nye bibliotek. 
Deler av den ble også vist på FELOs 5G konferanse i 
Oslo i november samme år.  

Lillis bilder har, slik hun ønsket, skapt en debatt om 
stråling og el-overfølsomhet.

– Plutselig var det som 
om veggen traff meg! Jeg 
mistet all fart og kraft, og 
kroppen kjentes veik.
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– Trafostasjonene var mer  
forseggjorte før i tiden!  
Dette bildet er fra Stavanger.

Lilli Kanck



30

– Jeg satt på ved vindusbord 
på en kafé Bergen da jenta 
i denne fine kjolen løp flere 
ganger frem og tilbake mellom 
meg og fordelingsskapet.  

Motivet ble en bra beskrivelse 
på hvordan jeg ønsker å løpe 
fra strålene man blir plaget av, 
forteller Lilli Kanck.
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no

Vil du snakke med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog
og Vibeke Dahl Skelton
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