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 Elektrotåke skaper sykdom 

– og vi vet hvordan !

PhD. Martin L. Pall Utarbeidet av Einar Flydal

Fysikerne har rett, men de tar feil! Det går fram av samtalen vi har 

hatt med professor emeritus Martin L. Pall før hans besøk i Norge.

De har hevdet at stråling fra mobiler, WiFi og liknende radiobølger ikke har nok kraft til 

at partiklene kan påvirke menneskekroppen. Det er rett for partiklene enkeltvis, for de er 

for svake. Og det er dette strålevernet i fl ere land støtter seg til. Men nå vet vi hvordan det 

foregår: Ikke partiklene enkeltvis, men hele feltet av dem klarer å åpne de ørsmå spennings-

styrte kanalene i celleveggene. Så det skjer på en annen måte enn fysikerne tenkte, og med 

store helsemessige konsekvenser. Bevisene vi har, tilfredsstiller alle krav til god forskning. 

Spillet er endret: Bevisbyrden er nå like stor hos dem som ikke fi nner virkninger! Deres un-

dersøkelser er det grunn til å se på med like stor skepsis. 

Det ser ut til at den pensjonerte professoren ved Washington State University nå har sørget 

for det store gjennombruddet hva gjelder å forstå hvordan mikrobølger påvirker folkehel-

sen. For at det skjer, mener han bestemt at han både kan påvise og bevise – gjennom egen 

og mange andres forskning. Hans påstand om helseskade er stikk i strid med hva IKT-bran-

sjen selv, strålevernmyndighetene og mange fysikere hevder.

Martin Pall har en bred faglig bakgrunn innen biokjemi, genetikk, molekylærbiologi, celle-

biologi og medisinske emner. I tillegg har han en bachelorgrad i fysikk. Og han har skrevet 

et hav av forskningsrapporter. I 2013 publiserte han sin første artikkel om hvordan elektro-

magnetiske felt dvs. stråling fra strømnett, radio og særlig trådløst kommunikasjonsutstyr 

– kan påvirke cellene i kroppen. Artikkelen havnet på listen «Global Medical Discovery», som 

kårer de viktigste papirene innen medisin. 

Prof. Pall holder nå stadig foredrag om dette i 

USA og Europa. I oktober 2014 skal han til tre 

europeiske land for å holde foredrag, deriblant 

Norge. Jeg selv, som arrangerer hans foredrag 

her, har en mangfoldig bakgrunn som journa-

list, forsker, strategirådgiver og utvikler, med 

mer enn 30 år bak meg i den bransjen som 

automatisk blir prof. Palls skyteskive: telekom- 

og IT-bransjen. Jeg har som førtidspensjonist 

begynt å grave meg ned i nettopp dette feltet. 

For jeg forsto etterhvert at her ligger det noen 

hunder begravet. Martin Palls store innsikt 

måtte jeg bare forstå, men med teskje. 

For riktignok er jeg samfunnsviter og litt tek-

nolog med snev av organisk kjemi bak meg, 

men det rekker ikke langt når jeg skal trenge 

inn i biomedisinen, for ikke å snakke om mole-

kylær patologi. Bit for bit og med fl ere oppkla-

ringsrunder går det likevel, og nå må jeg bare 

dele resultatet:

Martin Palls interesser for «stråling», eller for 

elektromagnetiske felts virkning på mennes-

kekroppen, er temmelig ny. Den er knyttet 

til en mye mer langvarig interesse i et bredt 

spekter av såkalt «uforklarlige» sykdommer 



Mange har hevdet at stråling fra mobiltelefoner, WIFI (trådløse datanett) 

radiobølgemaster ikke har nok kraft til at partiklene påvirker oss, men er dette helt sant? 
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og lidelser som er på frammarsj i samfunnet. 

Det gjelder så ulike fenomener som hyppige-

re forekomster av enkle og doble DNA-brudd, 

nedbryting av blod-hjerne-barrieren, kraftig 

senkede melatonin-nivåer og søvnforstyrrel-

ser, oksidativt cellestress, kreft, mannlig og 

kvinnelig ufruktbarhet, nevrologiske dysfunk-

sjoner, hjerterytmeforstyrrelser, forhøyet puls, 

og plutselig hjertedød. Det er dette han har 

jobbet med i sin tidligere forskning, og fått 

stor anerkjennelse for.

Det nye den pensjonerte professoren nå har 

gjort, er å utvide sitt byggverk ved å vise at 

elektromagnetiske felt (EMF) kan ligge bak det 

hele. Det vil si, at EMF-stråling kan utløse disse 

sykdommene.

Pall hadde først vist at årsakene til alle disse 

tilsynelatende ulike lidelsene kan føres tilbake 

til noen grunnleggende mekanismer, sær-

lig den såkalte NO/ONOO(-)-syklusen. Under 

visse betingelser – som når kroppen blir utsatt 

for spesielt sterke belastninger – driver denne 



Elektromagnetiske felt kan gi 

søvnforstyrrelser og CFS

Elektromagnetiske felt kan gi mann-

lig og kvinnelig ufruktbarhet
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kjemiske syklusen i den enkelte cellen fram for 

mye oksydasjon. Pall viste at denne oksyderin-

gen kan føre til disse sykdommene som der-

med ikke er så uforklarlige lenger. Palls arbei-

der vakte oppsikt: Vi snakker om sykdommer 

som er store, som er i vekst, som gir mange 

mennesker livslange plager, og som belaster 

samfunnet med syke- og uføretrygd og andre 

store kostnader.

Einar Flydal: Jeg forstår at du har utvidet ditt 

interessefelt trinnvis. Hvordan og når begynte 

det?

Martin Pall: Jeg begynte med kronisk utmat-

telsessyndrom (ME – Myalgisk Encefalomy-

elitt, eller CFS – Chronic Fatigue Syndrome). 

Man visste at kronisk utmattelse hadde lik-

hetspunkter i biologien bakom med slike syk-

dommer som fi bromyalgi (FM) og multippel 

kjemisk overfølsomhet (MCS – Multiple Che-

mical Sensitivity). Disse lidelsene utløses av 

forholdsvis kortvarige, men kraftige belastnin-

ger. Ettersom de alle er kroniske, er det nær-

liggende å tro at de kommer av at det på en 

eller annen måte settes i gang en ond sirkel. 

Da jeg begynte å arbeide med dette var det 

også kjent at kronisk utmattelsessyndrom pre-

ges av både kronisk betennelse og en energi-

dysfunksjon knyttet til mitokondriene (celle-

kjernene). Det ble snart klart for meg at både 

kronisk utmattelse, fi bromyalgi og multippel 

kjemisk overfølsomhet alle er preget ikke bare 

av betennelse og mitokondrie-dysfunksjon, 

men også av oksidativt stress.

Einar Flydal: «Oksidativt stress» har jeg slått 

opp i Wikipedia, og jeg ser at det betegner 

en tilstand der det skjer for mye oksydering, 

samtidig som det biologiske systemet ikke 

klarer å bringe balanse i prosessen slik at ok-

syderingen begrenses, og heller ikke klarer å 

rense opp eller å reparere skadene raskt nok. 

Og jeg har forstått at oksidativt stress er resul-

tatet av at NO/ONOO(-)-syklusen skaper sterke 

oksydanter, som nærmest er for gift å regne, 

og særlig koples til skader på nervetråder.

Martin Pall: Ja, nettopp. Det jeg begynte å 

lete etter, var kjente biokjemiske mekanismer 

som de tre sykdommene, eller lidelsene om 

man vil, har felles. Det fant jeg var nettopp 

NO/ONOO(-)-syklusen, en ganske så kompleks 

kjemisk runddans inne i hver enkelt celle. Jeg 

har nå publisert artikler om hele 23 ulike syk-

dommer som alle ser ut til å være forårsaket av 

NO/ONOO(-)-syklusen. Hvilken sykdom man 

får, avhenger av hvilket område i kroppen sy-

klusen foregår i og en slik ond sirkel tar form.

Einar Flydal: Hvorfor begynte du så å se på 

stråling fra elektromagnetiske felt (EMF) i til-

knytning til dette?

Martin Pall: Jeg ble interessert i EMF på 

grunn av likhetene mellom el-overfølsomhet 

(EHS, «electro-hypersensitivity») og multippel 

kjemisk overfølsomhet. Mye var allerede kjent 

om multippel kjemisk overfølsomhet, og mye 



Elektromagnetiske felt kan gi hjerteryt-

meforstyrrelser, høy puls og hjertedød

Forløpet fra en frisk celle upåvirket av elektromagnetiske felt til en celle med oksidativt stress

Frisk celle Oksidativt 

stress

Celle blir forgiftet 

av elektromag-

netisk felt (EMF)
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av den kunnskapen vi har, stammer fra min 

toksikologiske gjennomgang av multippel 

kjemisk overfølsomhet i 2009.

Einar Flydal: Og «toksikologi» er læren om 

skadevirkninger fra kjemiske, biologiske og 

fysiske påvirkninger på levende biologiske 

systemer, og om symptomer, virkemåter og 

behandlinger…

kylære redskapet for å vedlikeholde fl eksibili-

tet og hukommelsesevne i nervetrådene. Når 

vi så sammenholder dette at NMDA-resepto-

rene blir så kraftig aktivisert, med seks andre 

sterke indikasjoner av andre slag, men også på 

NMDA-reseptorenes viktige rolle for multippel 

kjemisk overfølsomhet, får vi et svært sterkt 

knippe indikasjoner, i praksis bevis, på at disse 

reseptorene spiller en stor rolle i forbindelse 

med multippel kjemisk overfølsomhet.

Einar Flydal: Her blir det atskillig mer organisk 

kjemi enn hva jeg fi kk med meg på skoleben-

ken! Men jeg har slått opp «NMDA-reseptorer» 

også, og jeg tror jeg begynner å se hvor du vil 

hen: NMDA-reseptorer er noen ganske så en-

kle molekyler som det er spesielt mye av i ner-

vetrådene. De fungerer som kanaler for ulike 

stoff er, bl.a. kalk, inn og ut av cellene, og de er 

som du nettopp sa, spesielt viktige for å holde 

nervetrådene myke og lærenemme. Og – en 

ting til som jeg fant: De styres av elektriske 

spenninger!

Martin Pall: Nå forsøkte jeg så å fi nne ut hvor-

dan de to – el-overfølsomhet og multippel 

kjemisk overfølsomhet – kunne tenkes å likne 

hverandre. Ved multippel kjemisk overfølsom-

het ser vi at de forskjellige kjemikaliene som er 

involvert, får NMDA-reseptorene til å bli for ak-

tive. NMDA-reseptorene er det viktigste mole-

Martin Pall: Ja, vi nærmer oss: Derfor tenkte 

jeg at det var sannsynlig at EMF også kunne 

sette i gang noe som resulterte i overdreven 

NMDA-aktivitet. Det viste seg imidlertid ikke å 

være rett. EMF virker først og fremst ved å føre 

til overdreven aktivitet av noen andre kanaler: 

de spenningsstyrte kalsiumkanalene (VGCC 



Frekvensspektrum som viser de forholdet mellom lav frekvent til radioaktiv stråling
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–«voltage gated calcium channels»). Også 

disse kanalene er noen proteiner som sitter i 

celleveggene med noen åpninger som åpner 

og lukker for kalsiumtilgangen i cellene. Også 

disse er det spesielt mange av nettopp i ner-

vetrådene. Overdreven kalsiumkanal-aktivitet 

og overdreven NMDA-aktivitet gir svært lig-

nende virkninger i kroppen: De setter i gang 

en hel serie med prosesser som vi kan kalle 

«nedstrømseff ekter», og som omfatter for-

høyet kalsiumnivå inne i cellene, nitrogenok-

syd, peroksynitiritt, og oksidativt stress. En hel 

rekke ulike sykdommer kan så følge av dette.

Dette funnet er selve kjernen: Det gir, for før-

ste gang, en plausibel fysiologisk mekanisme 

for at EMF virker inn, og for hvordan EMF virker 

inn, og det kan i tillegg forklare el-overfølsom-

het: Man utsettes først for en overbelastning, 

og så settes det i gang en ond sirkel basert på 

innlæring av et mønster på cellenivå.

Einar Flydal: Du sier altså for det første at 

kroppen kan lære i nervetrådene, eller på nev-

ron-nivå. Det er jo i seg selv ganske fantastisk, 

men kjent fra andre sammenhenger. F.eks. vet 

man at pupillene kan reagere på en tegning av 

sola som om det var sola, og det skjer før øyet 

overhodet kan ha rukket å konsultere hjernen 

om saken. Og, som du forteller, man kjenner til 

det i forbindelse med multippel kjemisk over-

følsomhet. Så langt er det greit.

Men du lanserer den hypotesen at el-overføl-

somhet er forankret som læring på nervecelle-

nivå, slik som multippel kjemisk overfølsom-

het er. I så fall blir det liten plass til de innbilte 

syke, dvs til placebo- og nocebo-eff ekter. Eller 

rettere, placebo- og nocebo-eff ekter kan man 

slett ikke avvise av den grunn, men det tyder 

jo i så fall på at i dag vises det til placebo-/

nocebo-eff ekter også når det egentlig står 



Kalsium kanal

Ca2 - Kalsium kanal endocytose

Lukket kal-

sium pore

Ingen vesiku-

lær Ca2 kanal

Kalsium kanaler i celleveggen som åpnes og 

stenges. Denne prosessen påvirkes av EMF
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helt andre, biologiske mekanismer bak?

De har hevdet at stråling fra mobiler, WiFi og 

liknende radiobølger ikke har nok kraft til at 

partiklene kan påvirke menneskekroppen. 

Det er rett for partiklene enkeltvis, for de er for 

svake. Og det er dette strålevernet i fl ere land 

støtter seg til. Men nå vet vi hvordan det fore-

går: Ikke partiklene enkeltvis, men hele feltet 

av dem klarer å åpne de ørsmå spennings-

styrte kanalene i celleveggene. Så det skjer på 

en annen måte enn fysikerne tenkte, og med 

store helsemessige konsekvenser. Bevisene 

vi har, tilfredsstiller alle krav til god forskning. 

Spillet er endret: Bevisbyrden er nå like stor 

hos dem som ikke fi nner virkninger! Deres un-

dersøkelser er det grunn til å se på med like 

stor skepsis. 

Det ser ut til at den pensjonerte professoren 

ved Washington State University nå har sørget 

for det store gjennombruddet hva gjelder å 

forstå hvordan mikrobølger påvirker folkehel-

sen. For at det skjer, mener han bestemt at han 

både kan påvise og bevise – gjennom egen 

og mange andres forskning. Hans påstand om 

helseskade er stikk i strid med hva IKT-bran-

sjen selv, strålevernmyndighetene og mange 

fysikere hevder.

Martin Pall har en bred faglig bakgrunn innen 

biokjemi, genetikk, molekylærbiologi, celle-

biologi og medisinske emner. I tillegg har han 

en bachelorgrad i fysikk. Og han har skrevet et 

hav av forskningsrapporter. I 2013 publiserte 

han sin første artikkel om hvordan elektro-

magnetiske felt  dvs. stråling fra strømnett, ra-

dio og særlig trådløst kommunikasjonsutstyr 

kan påvirke cellene i kroppen. Artikkelen hav-

net på listen «Global Medical Discovery», som 

kårer de viktigste papirene innen medisin. 

Martin Pall: Ja, nettopp.

Einar Flydal: Dette må jo være sprengstoff  i 

helsesektoren. Folkehelseinstituttet i Norge 

har nylig utredet stråling og helse (Folkehel-

seinstituttet, rapport 2012:3), og konkluderte 

med at el-overfølsomhet ganske enkelt ikke 

fi ns som annet enn et psykisk fenomen. Den 

rapporten setter nå standarden i norsk helse-

vesen, og fører til at man konsentrerer seg om 

å ta pent i mot de innbilt syke, men forøvrig 

avviser at de kan ha lidelser knyttet til EMF. De 

skal derfor henvises til psykolog. Men har du 

rett, tar jo de feil.

La oss gå tilbake til selve kjernen i ditt funn: 

Du konkluderer fra omfattende gjennomgang 

av andres forskning at fotoner, altså partiklene 

som lys- og radiobølger består av, åpner kal-

siumkanalene. Kan du forklare hvordan dette 

er mulig? Den gjengse oppfatningen er jo den 

jeg også har fått høre av fysikere jeg må tro de 

vet hva de snakker om, nemlig at biologiske 

eff ekter umulig kan forekomme fordi kraften 

på partiklene fra slikt utstyr vi snakker om, rett 

og slett er for svak. Kraften måtte med andre 

ord vært så sterk at den kunne avgi energi hvis 

den skal kunne gi noen biologisk eff ekt, og da 

vil den også produsere varme. Hvordan hen-

ger dette sammen?



Mikrobølge stråling fra trådløse access punkt og WIFI routere
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Martin Pall: Dette er et veldig viktig spørs-

mål. Det avgjørende empiriske funnet er at i 

to dusin studier ble det i eksperimenter først 

påvist virkninger av EMF, og dernest ble disse 

virkningene hemmet når man samtidig brukte 

kalsiumkanalblokkere. Kalsiumkanalblokkere 

er virkemidler som vi vet gjør nettopp dette: 

de lukker de spenningsstyrte kalsiumkana-

lene. Så vi har et soleklart grunnlag fra obser-

vasjoner for å trekke den slutningen at EMF 

virker ved å aktivere de spenningsstyrte kalsi-

umkanalene, de vi kaller VGCCs.

Du spør så hvordan kan det overhodet kan gå 

an: Jo, kalsiumkanalene og andre spennings-

Den greske forskeren Panagopoulos og hans 

kolleger presenterte for fl ere år siden to stu-

dier (i 2000 og 2002) med en biofysisk modell 

som forutsa teoretisk nettopp det som er ob-

servert, altså at selv svake elektromagnetiske 

felt ville kunne åpne disse kanalene, nettopp 

på grunn av de ørsmå kreftene som skulle til. 

Det har jo forøvrig vært kjent i fl ere tiår at mi-

krobølger og annen elektromagnetisk stråling 

utøver krefter på slike ladede grupper. F.eks. er 

det jo det vi bruker når mikrobølgeovner var-

mer mat ved å få ladede atomgrupper i vann, 

og andre molekyler i matvarer, til å svinge. Så 

faktisk bekreftet mitt arbeid de spådommene 

styrte ionekanaler er proteiner som danner 

kanalåpninger gjennom celleveggene. Vi vet 

at disse kanalene åpnes og lukkes av ladede 

aminosyre-grupper som er deler av selve pro-

teinene. Det er uhyre svake elektriske krefter 

som styrer disse lukkemekanismene: De styres 

normalt av svært små spenningsendringer i 

cellemembranen – og da snakker vi om spen-

ningsendringer som bare kan utøve uhyre li-

ten kraft på disse ladede gruppene.

som Panagopoulos og kollegene hans kom 

med. Men la meg gjøre en ting helt klart: det 

er de elektromagnetiske feltene som helhet 

som frambringer disse kreftene som virker på 

de ladede gruppene i ionekanalene, nettopp 

slik Panagopoulos spådde. Det er ikke de en-

kelte fotonene. De har for lav energi.

Einar Flydal: Så mine fysiker-bekjente har 

altså rett, men tar likevel feil! Du løser faktisk 

opp den tilsynelatende motsetningen mel-

lom dem som hevder at fotonene ikke har nok 
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energi til å skape skade, og dem som hevder 

at de fi nner skader likevel. Begge kan ha rett, 

fordi de to påstandene ikke er i strid med hver-

andre: Strålingen kan være så svak at partikle-

ne ikke kan ha biologisk påvirkning enkeltvis. 

Og de som fi nner skader fra EMF, kan utmerket 

godt ha rett fordi feltet som helhet er sterkt 

nok til å påvirke.

Hvilke faglige konsekvenser trekker du av dine 

oppdagelser? Og hvilke konsekvenser bør de 

styrende myndigheter trekke hva gjelder fol-

kehelse og strålegrenser?

Martin Pall: Faglig sett er bildet klart: Jeg har 

alt tidligere vist hvordan det vi kan kalle «ned-

strømseff ekter» av at kalsiumkanalene aktive-

res, kan føre til en hel rekke endringer i krop-

pen vår. Dette er endringer som forskningen 

gjentatte ganger har rapportert er blitt fram-

brakt etter eksponering fra svake mikrobølge-

de felt. Disse endringene omfatter oksidativt 

stress, enkelte positive eff ekter som kan bru-

kes terapeutisk, brudd i den ene eller begge 

trådene i cellenes DNA, kreft, mannlig og kvin-

nelig ufruktbarhet, betydelig reduserte mela-

tonin-nivåer og påfølgende søvnforstyrrelser, 

svikt i blod-hjerne barrieren, hjerteforstyrrel-

ser herunder forhøyet puls, rytmeforstyrrelser 

og plutselig hjertedød, ulike nevropsykiatriske 

endringer og grå stær. Disse er ikke de eneste 

endringene som mikrobølgeeksponering kan 

forårsake i kroppen, og det er ikke bare mikro-

bølget stråling som kan skape dem, men det 

er de best dokumenterte negative eff ektene.

Hva gjelder implikasjoner for myndighetene, 

er budskapet også klart: Gjeldende grensever-

dier for stråling bygger på at det bare er opp-

varming som kan gi biologiske virkninger. Det 

er feil. Det eksisterer bokstavelig talt tusenvis 

av studier som viser biologiske eff ekter ved 

eksponering for svakere mikrobølgefelt. Dis-

se studiene motsier altså denne antakelsen, 

og de motbeviser dermed grunnlaget for de 

gjeldende sikkerhetsstandarder. I stedet for 

dagens sikkerhetsstandarder, trenger vi stan-

darder som baseres på virkelige biologiske 

eff ekter, ikke på eksponeringsgrenser (måles i 

SAR) som er irrelevante for de biologiske virk-

ningene. Som et føre-var-tiltak og første skritt 

for å redusere helseskadene, kan vi og bør vi 

senke eksponeringsgrensene til mellom 1/100 

og 1/1.000 av dagens SAR-verdier fram til vi 

har utviklet bedre målestokker.

Einar Flydal:  Ja, at eff ektene på mobilmastene 

kan settes ned betydelig uten særlige praktis-

ke konsekvenser, bekreftet Telenors deknings-

sjef, Bjørn Amundsen, i en TV-sending for ikke 

lenge siden (NRK TV, Brennpunkt, 23.09.2008). 

Og jeg har sett det fi ns smarte opplegg for å få 

ned eff ekten på mobilene også.

Men dine funn har jo enda mer vidtrekkende 

perspektiver: for hvilke andre levende vesener 

har slike kalsiumkanaler? Og hva forventer du 

vil være virkningen på disse skapningene?

Martin Pall: Alle fl ercellede dyr har kalsium-

kanaler. En av studiene jeg har sett på, viste at 

kalsiumkanalblokkere blokkerte virkningene 

av EMF på muslinger. Så selv i bløtdyr, som 

selvsagt bare er meget fj ernt beslektet med 

mennesker og andre pattedyr, ser det ut til at 

elektromagnetisk stråling påvirker gjennom 

den samme mekanismen som hos pattedyr – 

de spenningsstyrte kalsiumkanalene. Det har 

også vært gjort studier som har funnet virk-

ninger av selv ganske svake elektromagne-

tiske stråledoser i planter. Så vidt jeg vet har 

ikke planter kalsiumkanaler, men de har andre 

spenningsstyrte ionekanaler som regulerer 

hva som går inn og ut gjennom celleveggene. 

Det kan godt hende at slike kanaler i planter 

blir påvirket av elektromagnetiske felt. Men 

dette kan jeg altså ikke noe om.

Einar Flydal: Her er det fristende for meg å 

skyte inn at jeg har sett mange historier om 

innvirkningen av EMF på dyr og planter som 

jeg har tatt med en klype salt. I farten kommer 

jeg på historier om tyske kalver som gresser 

under mobilmaster og utvikler grå stær, og om 



Homøopraktikeren - 4/201418

spanske observasjoner av at trær rundt mobil-

master viser tegn på mistrivsel. Slike historier 

kan jo være ganske så spesielle og upresise, 

og lette å angripe som useriøse – særlig hvis 

utgangspunktet er at det ikke kan gå an. Men 

når det først fi ns en forklaring som gjør det 

mulig, slik det er når man tar utgangspunkt i 

din forklaring med de spenningsstyrte ione-

kanalene, så gir jo disse historiene mening og 

rimelighet. Det betyr jo selvsagt ikke at de au-

tomatisk skal tas for god fi sk, men det betyr at 

vi som sannhetssøkende skeptikere ikke kan 

avfeie dem før vi har sjekket ut om de holder 

vann som forskning. For har du rett, så er det 

jo nå det motsatte standpunkt og det motsat-

te funn som har formodningen mot seg – altså 

at det ikke skulle fi nnes noen virkninger!

Det fi ns jo forresten omfattende forskning i 

Tyskland, og dessuten i Sveits og India og sik-

kert fl ere steder, som tyder på at bier mister 

orienteringsevnen pga. EMF fra mobilmaster 

og andre EMF-kilder. Og det fi ns et belgisk 

laboratorie-eksperiment med maur, som vi-

ser reaksjoner i samme gate når de utsettes 

for gradvis sterkere stråling fra mobiler og 

trådløse nettverk: først fj erner de seg hvis de 

kan, så blir de desorienterte, mister krefter, og 

mister gradvis evnen til å hente seg inn igjen. 

Så her er det nok å ta av. Virkningene skyldes 

i disse tilfellene neppe placebo-eff ekter eller 

oppskrudde forventninger!

Martin Pall: At det er observert grå stær hos 

kalver er meget interessant. Utvikling av grå 

stær er nettopp noe som forsvarerne av da-

gens grenseverdier hevder er forårsaket av 

oppvarming. I en artikkel jeg nettopp har le-

vert for publisering, har jeg vist både at det 

ikke stemmer, at grå stær dannes av kalsium-

kanalaktivering, og av forhøyde nivå kalsium 

inne i cellene. Finner man grå stær i kalver, 

men ikke i voksne kyr, stemmer det overens 

med andre studier som viser at cellene hos 

yngre individer er oftere mer ømfi ndtlige for 

slik eksponering enn cellene fra eldre indivi-

der. Det er også påvist at den viktigste typen 

kalsiumkanal i EMF-sammenheng, de såkalte 

L-type VGCCs, etterhvert blir kappet av av et 

ensym slik at de blir mindre ømfi ndtlige for 

EMF, og at mer og mer kappes av med alderen. 

Så dette kan være grunn nok til at unge cel-

ler kan være mer utsatt for skader ved stråling 

enn det eldre celler er.

Det du nevner om maurene som ikke fi nner 

fram, er også interessant: Forskning har på-

vist at maur følger sine stier ved hjelp av et 

feromon – altså et luktstoff  som brukes til å 

signalere noe. Dette feromonet fører til økt 

kalsiumnivå i de cellene som er brukt som 

sensorer for dette luktstoff et. Det betyr at hvis 

kalsiumkanalene aktiveres og kalsiumnivået 

øker på grunn av fremmed påvirkning, så kan 

disse sensorcellene få ødelagt eller forstyrret 

sin funksjonsevne.

Einar Flydal: Mens vi nå venter på at ditt bud-

skap skal synke inn, og myndighetene skal 

handle og næringen ta samfunnsansvar – hva 

kan vi, som enkeltpersoner og familier, gjøre 

for å beskytte oss?

Martin Pall: Det er mye vi kan gjøre for å 

beskytte oss selv og våre familier og venner, 

men det blir vanskeligere og vanskeligere 

ettersom det blir vanlig med stadig mer tråd-

løst kommunikasjonsutstyr og radiokommu-

nikasjon inngår i stadig mer. La oss likevel ta 

utgangspunkt i dagens situasjon:

Man kan f.eks. sette skjermingsmateriale på 

bunnen av bærbare datamaskiner og bak-

siden av nettbrett for å utsette kroppen for 

mindre. Sendeeff ekten på trådløse nett kan 

svært lett justeres ned til langt lavere eff ekt, 

for den er dårlig dimensjonert, med ekspone-

ringsnivåer på 1.000 til 10.000 ganger større 

enn nødvendig dersom man er i nærheten av 

antennene. Problemet er ganske enkelt at det 

ikke har vært noen fokus på dette problemet. 

Selv om man justerer ned, er det likevel ikke 

problemfritt å bruke trådløse nett i skolen, for 
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et helt klasserom av bærbare datamaskiner 

som kommuniserer tilbake til Wi-Fi-antennen 

skaper svært sterke felt på liten plass. Jeg me-

ner at det er bedre å gå tilbake til kabling av 

datamaskinene i skolen. Da unngår man helt 

slike unødvendige eksponeringer.

Trådløse fasttelefoner er dårlig designet både i 

USA og i mange andre land. De har sokler som 

er en basestasjon som sender 24 timer i døg-

net. Det fi ns trådløse telefoner i Europa der so-

klene bare kringkaster når telefonen er i bruk.

Einar Flydal: Som gammel televerksmann 

kan jeg skyte inn at den nye tekniske standar-

den heter EcoDECT. Den gamle het DECT, og 

stråler kraftigere enn mobiltelefoner, hele tid-

den, uansett om den brukes eller ikke.

Martin Pall: EcoDECT burde selvsagt være 

eneste DECT-alternativet. De fl este trådløse 

fasttelefoner er dessuten utformet slik at de 

kan brukes ca. 60 m unna basestasjonen. Vi 

trenger sjelden så lang avstand. Ved å senke 

signalstyrken slik at dekningen reduseres til 

6 m, kan man redusere eksponeringen fra te-

lefonen til en hundredel. Hvis man designer 

om antenner og andre egenskaper ved slike 

telefoner, kan man uten tvil få til andre forbe-

dringer i tillegg. Ved å endre utformingen av 

telefonantennene i både de trådløse fasttele-

fonene og mobiltelefoner kan man redusere 

eksponeringen av hodet, selv når man ikke 

bruker ørepropper eller høyttalerfunksjonen. 

Mens vi venter på bedre apparater, ville det 

være lurt å bruke de gammeldagse snortele-

fonene til de fl este samtaler.

Mobiltelefoner og antennetårn for andre mi-

krobølgesendere kan redesignes slik at de 

gir lavere maks-eksponeringer nær tårnet. I 

Østerrike har man foretatt slike designend-

ringer og dermed redusert eksponeringen til 

1/1.000. Det fi ns ingen grunn til at lignende 

designendringer ikke kan gjøres andre steder.

Einar Flydal: I Norge står vi foran en lands-

dekkende innføring av såkalte «smarte strøm-

målere». Jeg har i min gamle jobb ved NTNU 

holdt foredrag og skrevet litt om sider ved 

dette som jeg er kritisk til, ikke minst hva gjel-

der sikkerhet og miljøgevinster. Men EMF-si-

den hadde jeg ikke tenkt over. Så vidt jeg har 

hørt, har vi i Norge bare én leverandør som 

Til mobiltelefoner kan man bruke ørepropper, 

headset eller høyttalerfunksjonen. Alle tre 

alternativer gir vesentlig lavere eksponering. 

Alle som kjøper eller på annen måte mottar en 

mobiltelefon, bør få med øreplugger eller ho-

detelefoner. Mobiltelefonene kan man bære i 

små poser som er skjermet på den siden som 

man vender inn mot kroppen. Slik kan ekspo-

neringen bli sterkt redusert når man går med 

mobiltelefonen på seg.
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tilbyr målere som kan kommunisere over fast-

nettet. De andre baseres på trådløst ut av hu-

set, mens de kan kommunisere trådløst eller 

gjennom ledninger med alt slags utstyr inne i 

huset – vaskemaskiner, varmeovner, osv. Med 

det vi nå vet om kalsiumkanalene og kalsium-

lekkasje i celleveggene – er «smarte strømmå-

lere» også et tema?

Martin Pall: «Smarte strømmålere» bør gan-

ske enkelt avskaff es, for de bruker mikrobølger 

med korte høy-intensitetspulser. Det er gjort 

forsøk med nanosekund-pulser, altså pulser 

på en milliarddels sekund, som tilsvarer en mi-

krometers bølgelengde – det gir infrarød strå-

ling. Vi vet at slike pulser kan være svært ska-

rottene ble middelaldrende, gikk de inn i en 

Alzheimers-lignende tilstand.

Vi må stille oss selv følgende spørsmål: Er 

«smarte målere» i ferd med å produsere en 

enorm epidemi av prematur Alzheimers blant 

folk? Jeg har ingen aning, og så langt jeg kan 

forstå, har ingen andre heller. Det er etter mitt 

syn dumdristig å fortsette å ta slike målere i 

bruk før vi har kartlagt deres biologiske virk-

ninger. I mellomtiden kan vi i det minste sette 

skjerming opp rundt smarte målere for å redu-

sere eksponeringen, og bruke fi ltre for å senke 

de elektromagnetiske feltene som de «kring-

kaster» fra strømledningene i husene våre.

delige og at skaden skjer gjennom aktivering 

av kalsiumkanalene. Og vi vet at aktiveringen 

fortsetter lenge etter at de pulsede signalene 

har opphørt. Det har vært kjent i over 30 år at 

korte mikrobølgede pulser kan forårsake mas-

siv skade i celler. Forsøk er gjort med ekspone-

ring av unge rotter som er blitt utsatt for serier 

av pulset stråling med ytre karakteristikk lik 

den som lages av «smarte målere». Når disse 

Mikrobølgeovner sender også ut pulserende 

felt. De pulserer med samme frekvens som 

vekselstrømmen som driver dem (50-60 Hz). 

Eksponering fra mikrobølgeovner kan lett 

senkes 100 ganger eller mer gjennom enkle 

tiltak, bl.a. ved å sette et fi nmasket, jordet me-

tallnett over vinduet i døra og over lufteventi-

len. En annen praktisk løsning er å plassere mi-

krobølgeovnen på et sted der man kan sette 
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opp skjerming rundt den når den er i bruk.

Einar Flydal: Ja, da er det like før vi kommer 

innpå den nye induksjonstoppen på hytta mi, 

frykter jeg! Kona har gitt klar beskjed om at 

den skal ut, så la oss sette strek for dette te-

maet før vi gir henne sterkere skyts. Og la oss 

vende tilbake til betydningen av ditt funn av 

at kalsiumkanalene er mekanismen der EMF 

påvirker vår biologi:

Med de spenningsstyrte kalsiumkanalene har 

du identifi sert én svært betydningsfull måte 

som ikke-ioniserende stråling kan påvirke et 

biosystem på. Men er det ingen andre slike 

grensesnitt der EMF kan påvirke biosystemer? 

Hva med de lysømfi ndtlige proteinene som 

heter kryptokromer, for eksempel? De fi ns 

også i planter og dyr, og de påvirkes av foto-

ner, altså partiklene i lys og radiobølger.

Martin Pall: Det kan ikke utelukkes at det fi ns 

fl ere veier inn. Jeg har sett etter tegn på om 

EMF kan påvirke andre biologiske enheter 

hos mennesker, men så langt lar det seg de-

monstrere at alle veldokumenterte eller an-

tatte helseeff ekter som er knyttet til EMF, kan 

forklares som nedstrøms virkninger av at de 

spenningsregulerte kalsiumkanalene aktive-

res.

Einar Flydal: Her bruker du «Occhams bar-

berkniv», altså – det vitenskapelige prinsippet 

som Umberto Eco lar sin hovedperson bruke i 

«Rosens navn» i kampen mot overtroen: prin-

sippet om at man ikke skal bruke fl ere forkla-

ringer enn strengt tatt nødvendig.

Jeg vil nødig forsvare overtroen her, men bare 

nysgjerrigheten og skepsisen: Noen andre ka-

naler inn fi ns det tydeligvis. Der er f.eks. spe-

kulasjoner om at fugler kanskje bruker kryp-

tokromene til å «se» jordas magnetfelt og at 

planter bruker dem til å vokse mot lyset. Hvis 

der faktisk fi nnes andre viktige påvirknings-

veier for EMF inn i dyreverdenens biologi, vil 

du gjette på hvor de vil bli funnet?

Martin Pall: Godt spørsmål, men jeg har in-

gen aning. Jeg har fått med meg at EMF kan 

påvirke trekkfugler gjennom magnetittparti-

kler i enkelte celler. Disse partiklene virker visst 

som kompass. Det åpner jo i prinsippet for at 

orienteringsevnen kan forstyrres. Men det er 

ikke påvist at slike partikler har noen betyd-

ning i mennesker eller i andre pattedyr. Ikke 

desto mindre må vi selvsagt være åpne for 

at det kan fi nnes andre påvirkningsveier inn i 

mennesket.

Det eneste jeg vet, er at man kan gjøre seg 

noen forestillinger om hvordan ting kan være,  

slik jeg selv gjorde da jeg tenkte at EMF kun-

ne virke gjennom NMDA-reseptorene. Da tok 

jeg feil. Vi må være åpne for slike andre mu-

ligheter og fortsette å lete etter dem, men så 

langt har vi altså bare én påvist vesentlig me-

kanisme å forholde oss til hva gjelder hvordan 

elektromagnetiske felt påvirker mennesker og 

andre pattedyr. Og det er aktiveringen av de 

spenningsstyrte kalsiumkanalene. Så nå må vi 

bruke den som grunnlag for å utvikle biolo-

gisk baserte sikkerhetsstandarder.

Einar Flydal: Jeg har forstått at når det gjelder 

risiko for såvel godartede som ondartede svul-

ster (kreft), så er hyppigheten av DNA-brudd 

vesentlig, sammen med cellens evne til å re-

parere, eller til og med ødelegge seg selv hvis 

skadene er for store. En viktig faktor er vel da 

cellens delingshastighet: Jo raskere celledelin-

gen foregår, jo raskere vil ”rent statistisk” DNA-

brudd som kommer ut av kontroll kunne fore-

komme. Dette har jeg sett forklart som én av 

grunnene til at barn skal være langt mer utsatt 

for skader fra EMF enn voksne: Celledelingen 

er raskere, så dermed øker sannsynligheten 

raskere når både antall DNA-brudd øker og 

cellens reparasjonsevne svekkes.

Hvis vi løfter dette tankesettet over på naturen 

som helhet og til andre arter, kan vi da forven-

te at skadene fra EMF – via kalsiumkanalene 

og NO/ONOO(-) syklusen – ganske enkelt vil 

være hyppigere i arter med raskere celledeling 
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og høyere stoff skifte? Slik at eff ektene fra EMF 

altså vil vise seg raskere i de delene av naturen 

som har raskere prosesser?

Martin Pall: Ja, det er sannsynlig at hastighe-

ten vil være én faktor, men det er også sann-

synlig at det vil være mange andre faktorer. 

Så hva det samlede utfallet er, kan man ikke 

avgjøre uten å studere det nærmere.

Einar Flydal: Det du sier, innebærer så vidt jeg 

kan forstå at vi også står overfor en risikofak-

tor knyttet til det ytre miljø – naturen rundt 

oss. Og det gir oss muligheter til å spekulere 

– uten å påstå noe som helst, men bare ha et 

åpent sinn for mulighetene. La meg ta et aktu-

elt eksempel:

Den omfattende biedøden (CCD – «Colony 

Collapse Disorder») som vi nå ser over hele 

kloden, forklares i dag hovedsakelig med 

plantevernmidler, med en midd, og med en-

sidig plantekultur. Forsøk med EMF fra mo-

biler plassert rett under kuben har i en rekke 

prosjekter vist seg å føre til at bier sender ut 

en slags alarmsignaler og rømmer fra kubene. 

Det fi ns også bieforskere som trekker inn EMF 

som forklaring ved å vise til at biene mister 

orienteringsevnen fordi deres «kompassorga-

ner» forstyrres, at dronninga går amok og dre-

per i kubene, og at læringsevnen svekkes. Kan 

kalsiumkanalene være mekanismen dette går 

gjennom? Og kan også biedøden forklares av 

EMF som påvirker gjennom kalsiumkanalene?

Martin Pall: Jeg aner ikke. Jeg har ikke forsket 

på det spørsmålet. Hvilke skader i menneskets 

omgivelser som kan følge av EMF gjennom 

kalsiumkanaler og liknende ionekanaler er det 

nok andre som kan svare på bedre enn det jeg 

kan. Vi må ganske enkelt være åpne for mulige 

miljøeff ekter – hva enten gjennom kalsiumka-

naler eller andre mekanismer.

Einar Flydal: Det er store perspektiver i det du 

arbeider med – perspektiver som jeg aldri har 

hørt noen berøre i mine 40 år med informa-

sjons- og kommunikasjonsteknologi. Jeg har 

aldri truff et folk i bransjen som har arbeidet 

med stråleproblematikk, ikke en gang som en 

slags føre-var-aktivitet for bransjen. Alle, meg 

selv inklusive, har vært fascinert av forsiden av 

medaljen, ikke baksiden. Er det så få mennes-

ker som arbeider med slikt? Og hvorfor er du 

alene om å fi nne fram til dette?

Martin Pall: Nei, det står selvsagt svært man-

ge mennesker kloden rundt bak alle de pu-

bliserte artiklene som jeg har brukt til mine 

analyser, og de fortjener en masse heder! Men 

ingen andre har tatt den tilnærmingen til ma-

terialet som jeg har gjort. Det er sannsynligvis 

tre grunner til det: 1. Ingen gir deg lønn for å 

drive med slikt. 2. Det trengs noen med stor 

bredde og dybde i sin vitenskapelige bak-

grunn, og det fi ns svært få personer som har 

det. 3. Det er veldig vanskelig å gjøre, og det 

trengs forferdelig mye konsentrasjon.

Einar Flydal: Dessuten har du jo kommet 

inn fra siden, så og si, fra din interesse for de 

«uforklarlige» lidelsene som du har funnet 

forklaring på. Historien viser at det svært ofte 

er fra uventet hold at de vitenskapelige gjen-

nombruddene kommer: det trengs et annet 

blikk. I en av dine artikler nevner du et tilfang 

på rundt 20.000 forskningsartikler. Hvordan 

er det praktisk mulig å ha overblikk over noe 

slikt? Å arbeide med slike mengder, med tu-

senvis vitenskapelige rapporter? Har du en 

stor stab bak deg?

Martin Pall: Svaret på det siste spørsmålet 

er et klart Nei. Det har jeg ikke. Og ingen en-

keltperson kan lese, enn si mestre, tusenvis av 

vitenskapelige artikler. Hva man derimot kan 

gjøre, er å gjøre søk i PubMed-databasen og 

andre databaser for å få et mål på antall arti-

kler som fi ns der ute i verden innen enkelte 

emner, for eksempel artikler som omhandler 

virkninger av EMF ved lave sendeeff ekter. Det 

er ikke lett å gjøre slike søk, men det er mulig. 

Når du bruker PubMed, kan du f.eks. lete fram 

en delmengde av disse ved å lete fram artikler 

som omhandler terapeutiske eff ekter av pul-
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serende mikrobølgefelt. Der er om lag 7.000 

slike artikler, og disse handler altså om ikke-

termiske virkninger av EMF som er alment 

aksepterte. Dette er altså alment aksepterte, 

ekte og reproduserbare biologiske virkninger 

– til tross for at de inntreff er ved strålingseff ek-

ter som ligger godt under sikkerhetsstandar-

dene. Så slik dokumentasjon fi ns altså, selv om 

det hevdes at slike virkninger ikke kan fi nnes! 

Det er jo straks et funn.

Det fi ns dessuten mange fl ere artikler om 

dette temaet selv om de ikke fi ns i PubMed-

databasen. Det kan man se fordi de refereres 

til i oversiktsartikler, sammendrag og referan-

selister. Så tallet 7.000 er helt klart et anslag 

som er for lavt.

Så fi ns der ca. 1.000 artikler i PubMed-databa-

sen om endringer i kalsium-fl yt og kalsium-

signalering som reaksjon på eksponering fra 

svake mikrobølgede felt. Og det fi ns et tilsva-

rende antall artikler som omhandler markører 

for oksydasjonsstress. Også her kan vi se fra 

artikkelomtaler at der i tillegg fi ns artikler som 

ikke er i med PubMed-databasen.

Etterhvert som du arbeider deg framover på 

denne måten, utvikler du et visst begrep om 

hvor enormt omfattende den er, den meng-

den vitenskapelig litteratur som underkjenner 

grunnlaget for dagens sikkerhetskrav – opp-

varmingsparadigmet, altså forestillingen om 

at bare stråling som gir varme, kan gi skade.

Einar Flydal: La meg begynne å runde av 

denne samtalen med å rette blikket framover: 

Hvor er, etter din mening, den nye forsknings-

fronten for kombinasjonen EMF, helse og mil-

jø?

Martin Pall: Jeg tror vi begge har antydet det 

ganske tydelig allerede. Et slikt framtidsret-

tet område som vi ikke har vært inne på, er 

hvordan vi kan utvikle biologisk baserte gren-

severdier og sikkerhetstiltak. Det blir et viktig 

arbeid framover.
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Der fi ns også massevis av albuerom for smarte 

selskaper som vil skille seg ut fra konkurren-

tene ved å profi lere seg på sikrere tekniske 

løsninger. Men der er dessverre få tegn på at 

noen større aktører forsøker å utvikle seg i 

den retningen. I USA hadde vi et stort skifte 

innen bilsikkerhet fra 1950- og 60-tallet til 

1980-tallet. Da ble sikkerheten et stort mar-

kedsføringsargument. Selskapene begynte å 

konkurrere på sikkerhet, ikke bare på stil og 

ytelse. Vi trenger et tilsvarende skifte i elek-

tronikkindustrien. Det kan vi få dersom folks 

kunnskap blir så god at de forlanger det, men 

sannsynligvis ikke ellers.

Einar Flydal: Ja, jeg har sett at FDA, USAs pa-

rallell til Mattilsynet her i Norge, var ganske 

så tøff e på midten av 1990-tallet overfor mo-

bilbransjen – med krav om merking og fors-

kning, og med trusler om strenge tiltak hvis 

forskningen viste fare. Men så nærmest ga 

FDA opp og overlot til bransjen å regulere seg 

selv, til tross for at faresignalene kom i bøtte-

vis. George Carlo beskriver det i detalj i sin bok 

«Cell Phones».

Martin Pall: Ja, der er mange utfordringer. 

Det er f.eks. lite fremgang i arbeidet med å ut-

vikle nye sikkerhetsstandarder. Og nylig kom 

det en kanadisk ekspertgjennomgang av fors-

kningen rundt EMF og helse. Der fortsetter 

man å forsvare oppvarmingsparadigmet, og 

overser de overveldende vitenskapelige bevi-

sene på at dette ikke lenger gir noe fornuftig 

handlingsgrunnlag, og følgelig heller ikke gir 

noe fornuftig grunnlag for å fastsette stråle-

grenser.

Einar Flydal: Ja, du har alt sendt meg en upu-

blisert artikkel der du tar for deg den kanadis-

ke ekspertkommisjonens rapport. Jeg kan vel 

røpe følgende: Du lister opp ni omfattende og 

alvorlige feil og mangler ved analysen de har 

gjort. Og du slår fast at alle forskningsresulta-

ter som kan sies å støtte deres konklusjoner, er 

av det slaget som regnes som svakeste form 

for bevis i forskningsmetode, nemlig resultater 

som er mangetydige i sine tolkninger og kan 

gi støtte for mange ulike antakelser. Samtidig 

motsies deres meninger av tusenvis av studier 

som teller som den sterkeste typen bevis, dvs. 

de viser at deres synspunkter åpenbart er feil.

Faktisk har vi en helt parallell situasjon her i 

Norge med den nevnte rapporten fra Folke-

helseinstituttet. Kritikken mot denne rappor-

ten (Glomsrød & Solheim 2012) har gått på 

mange av de samme poengene, om enn i litt 

mindre elegant innpakning enn din utførlige, 

kompakte, akademiske, og overlegent presise 

engelsk!

Takk for denne interessante samtalen!

Noter:
© Copyright Einar Flydal 2014.

Du kan lenke til teksten, og med kildehenvis-

ning kan du gjengi teksten i utdrag. Send evt 

epost om at du gjør det, til einar.fl ydal@gmail.

com.

Denne samtalen fant sted gjennom eposter 

fra 20. september til 05. oktober 2014. Den er 

oversatt og redigert og henvisninger er lagt til 

i ettertid. Du fi nner den på einarfl ydal.word-

press.com.

Av hensyn til formatet er det ikke lagt inn hen-

visninger til alle de kilder, undersøkelser og 

rapporter som nevnes i teksten. De er alle å 

fi nne i Martin Pall’s artikler eller i annen lett til-

gjengelig litteratur innen dette området.
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