
 

Aalborg den 19. august 2019 

 

 

Kære Preben Kastrup 

Jeg har fået overdraget din klage til besvarelse fra lytternes redaktør Jesper Termansen. 

I det følgende vil jeg forsøge at forholde mig til klagepunkter, som vedrører specifikt programmet Så vidt 

vi ved og den redaktion, som jeg har ansvaret for. Den generelle dækning af 5G i DR og andre 

redaktioners gøren og laden kan jeg ikke svare for eller kommentere på. Finder du ikke mine svar 

tilfredsstillende, må jeg vise tilbage til lytternes redaktør. 

Klagen indeholder flg. punkter: 

1. Redaktionen af ”Så vidt vi ved” foregiver at ville informere og oplyse om, hvad 5G er og hvad man 

ved om sundhedskonsekvenserne. I virkeligheden misinformeres og manipuleres lytteren. 

2. Misbrug af Gert Frølund Pedersen, ekspert i antenner på Aalborg universitet. 

3. Misbrugen af Rådet for Helbredssikker kommunikation samt tendentiøs mistænkeliggørelse af 

mennesker der lider af EHS. 

4. Misinformation om hvad 5G er og de sundhedsmæssige konsekvenser. 

5. Misbrug af Christoffer Johansen, Professor og overlæge ved rigshospitalets kræftafdeling, 

Sundhedsstyrelsen eneste rådgiver inden for spørgsmål vedrørende ikke-ioniserende bestråling. 

6. Manglende overholdelse af DR’s etiske retningslinjer. 

 

Klager har fremsendt 31 siders kommentarer, spørgsmål og dokumentation. Af hensyn til 

overskueligheden har jeg i dette dokument samlet alle direkte spørgsmål til DR under hvert punkt. Først 

vil jeg dog tillade mig at svare sammenfattende på klagen: 

 

Med mindre vi har direkte anledning til at tro – og det giver klagers medsendte dokumentation efter min 

vurdering ikke – at landets fremmeste eksperter og ansvarshavende myndigheder ikke har gjort deres 

arbejde godt nok og medtaget al relevant forskning i deres vurdering, eller at de ikke opererer 

uafhængigt af kommercielle og politiske interesser, ja så har journalisterne overholdt både de 

presseetiske og DR’s egne regler. Ydermere; i et ugentligt nyhedsmagasin som Så Vidt Vi Ved er det i god 

overensstemmelse med journalistisk praksis, at journalisterne supplerer egen research med 

informationer og vurderinger fra forskere og andre eksperter, som sidder med overblikket og den faglige 

indsigt i et givent område. På samme måde er det inden for den almindelige redigeringsret, at 

journalisten som en del af sit arbejde vægter og vurderer, hvilke informationer, der skal medtages i 

programmet, og hvilke der kan udelades. Derfor kan man dels ikke kræve, at den enkelte journalist – 

uanset dennes erfaring – personligt har sat sig ind i en hver detalje inden for fx international forskning på 



 

et bestemt felt. Dels at journalisten selv efter dennes research medtager samtlige informationer såvel 

som spørgsmål og svar til kilder – citerede såvel som baggrundskilder. Det er min vurdering, at research, 

kildevalg og vinkling i denne sag er foregået helt i overensstemmelse med almen journalistisk metode og 

er inden for rammerne af god presseskik. 

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan eksistere aspekter og nuancer af emnet, som det omtalte 

radioprogram ikke behandler i fladen eller ikke har inddraget i researchfasen. Det betyder heller ikke, at 

der ikke kan eksistere andre kilder, end de der er valgt til programmet, som kan bidrage med viden om 

emnet, og som også kunne have optrådt. Men det overordnede spørgsmål må være, om lytterne ved 

disse fravalg bevidst eller ubevidst forholdes viden, eller søges påvirket i en bestemt retning. 

Spørgsmålet behandles og uddybes i de enkelt punkter. 

 

Pkt. 1 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvad er årsagen til, at man signalerer objektivitet og grundighed, når man som det 

dokumenteres nedenfor allerede på forhånd nøje har udvalgt eksperter og de spørgsmål man 

ønsker at stille, således at man er sikker på at få det ønskede svar? 

- Hvordan kan man have et videnskabsprogram som ”Så vidt vi ved” går så lidt videnskabeligt til 

værks, som det dokumenteres nedenfor? 

 

Klager henviser blandt andet til programmets indledning, hvor det lyder, at programmet vil stille skarpt 

på 5G. I indledningen nævnes også, at programmet desuden vil se på en række andre emner og historier, 

hvilket ganske tydeligt fortæller lytteren, at der er tale om et magasinprogram, som i løbet af en time 

forløser flere historier. Derved deklareres også indirekte, at hele timen ikke er dedikeret 5G, og derfor 

kan man ikke per automatik sætte lighedstegn mellem ”stille skarpt på” og gå i dybden på det 

detailniveau, som resten af klagen indikerer, at klager forventer. Der er også forskel på TV-Avisen og DR 

Dokumentar. Det at der er foretaget nogle redaktionelle valg og prioriteringer i afviklingen af 

programmet betyder ikke, at der ikke ligger en større og dybere research bag produktet, eller at 

redaktionen ikke agerer objektivt eller grundigt inden for programmets præmisser. At vi har udvalgt 

eksperter og spørgsmål med det formål at opnå nogle specifikke svar er ren spekulation og ikke 

dokumenteret af klager. At klager ønsker sig nogle andre svar kan ikke i denne sammenhæng regnes for 

dokumentation for, at de svar, der afgives, er forkerte. 

Klager anholder desuden, at der nævnes nogle historier om 5G, som bliver delt på sociale medier, som 

siden har vist sig at være falske. Hvilket han også medgiver udfoldes i programmet. Men det ændrer ikke 

ved det faktum, at historierne er blevet delt i stor stil på sociale medier, hvorfor en stor del af lytterne 

må antages at have stødt på dem. Derfor vurderes det relevant at redaktionen har inddraget dem her, 

fordi ikke alle lyttere nødvendigvis har fået udfoldet historierne før. Dette ligger inden for den 

almindelige redigeringsret. 

 



 

Pkt. 2:  

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvorfor får lytteren ikke den yderst relevante oplysning om Gert Frøkjær Pedersens 

dobbeltrolle som en ekspert, der også finansieres af Teleindustrien? 

- Hvorfor mener DR og ”Så vidt vi ved” ikke, at både Gert Frølund Pedersen og den forskning han 

repræsenterer kan være underlagt de samme forhold, som DR omtaler i en nylig artikel på 

dr.dk den 30 juni i år: Stoler du på forskning? 8 kneb, virksomheder kan bruge til at påvirke 

resultatet?  

 

Gert Frølund Pedersen er ansat ved og lønnet af Aalborg Universitet og ikke af teleindustrien – uanset 

om dele af hans forskning og faciliteter måtte være finansieret af fondsmidler, hvilket er helt normalt. 

Hans forskning og virke er underlagt de samme akademiske kontrolinstanser og etiske retningslinjer som 

alle andre forskere, og vi har ikke haft anledning til at tro, at disse skulle have overset aspekter ved Gert 

Frølund Pedersens arbejde. En del af Gert Frølund Pedersens virke er at udvikle fremtidens 

antennesystemer, hvilket er ren teknologisk udvikling, og det er næppe overraskende, at teleindustrien 

via fonde måtte støtte dette arbejde. Når det handler om at indgå i vurderinger af eventuelle 

sundhedsrisici eller indsamle viden derom, er arbejdet så vidt vi er orienteret ikke støttet af industrien. 

Vi mener derfor ikke, at han er i en dobbeltrolle, og slet ikke på en vis som adskiller sig fra den øvrige 

forskerverden. Og naturligvis betyder det også, at Gert Frølund Pedersen og andre forskere på dette felt 

kan udsættes for et pres, som ligner det, der er omtalt i den linkede artikel. Vi er blot ikke i dette tilfælde 

stødt på forhold, som har givet anledning til den slags mistanke. Klager fremlægger ikke indicier som 

rokker ved den opfattelse. 

Klageren efterlyser generelt en mere kritisk tilgang til eksperterne. Men det er en misforståelse, at kritisk 

sans hos journalister alene kan tage form af aggressive spørgsmål, som konfronterer kilder med deres 

mulige skjulte motiver. Eller at de spørgsmål, når de bliver stillet og besvaret, nødvendigvis skal være 

omdrejningspunkt for historien eller overhovedet være en del af den. 

Især når det som her er ekspertkilder, det drejer sig om. Hvis vi var i tvivl om deres troværdighed, ville 

det ikke være nok at inkludere et skeptisk spørgsmål for at signalere over for lytterne, at vi passer vores 

arbejde. Vi ville ganske enkelt ikke bruge dem i rollen som eksperter, hvis det var tilfældet. 

Til orientering spørger vi faktisk Gert Frølund Pedersen på råbåndet, da vi interviewer ham: 

- Men der kan man vel så skyde dig i skoene, at du er medsammensvoren med teleindustrien? I 

samarbejder med dem. 

- Ja, det kan man godt sige. Det gør vi jo. Men i de projekter, vi har haft omkring sundhed, der har de 

altså ikke været med. Der har det været penge direkte fra staten, eller også har det været penge, der er 

kommet via organisationer, som er helt ude af kløerne på industrien. Og vi har jo også fremlagt 

resultaterne på den rigtige videnskabelige måde og publiceret det, så alle kan se, præcis hvad vi har 

gjort. Og det er jo den gode videnskabelige metode. At andre skal kunne eftergøre det fuldstændig. Både 



 

hvis vi finder noget, eller vi ikke finder noget. Og så se, kan de gentage det, før man er enige om, at det 

er en effekt eller ikke en effekt. 

 

 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Når Gert Frølund Pedersen gang på gang selv påpeger sin manglende sundhedsfaglige viden, 

hvordan kan det så være at DR og ”Så vidt vi ved” udelukkende bruger Gert Frølund Pedersen 

som sundhedsfaglig ekspert? 

- Hvordan kan ”Så vidt vi ved” tage sig selv seriøst som et videnskabeligt program, ved at 

udspørge en ekspert om noget vedkommende selv igen og igen fortæller, at han ikke ved noget 

om? 

- Hvordan kan det være at ”Så vidt vi ved” på den baggrund ikke senere inddrager relevant 

sundhedsfaglig viden? 

- Hvad er årsagen til Carsten Nielsen ikke spørger til, hvad det er for en forskning man har 

foretaget? Hvem er ”vi”? Hvad er det konkret, man har undersøgt? 

- Eller nok så relevant hvorfor spørger Carsten Nielsen ikke ind til, hvem er det, der har støttet 

den pågældende forskning? 

 

Professor Gert Frølund Pedersen er ikke læge. Men diskussionen handler om radiobølger 

(elektromagnetisk stråling, ikke-ioniserende stråling), og dét ved han noget om. Når et element i 

debatten er skiftende mobilteknologier og sendestyrker, er det rimeligt at spørge ham. 

Han indgår sammen med læger i den kreds, som kan oversætte frygt for mulige påvirkninger til 

beskrevne mekanismer, der kan undersøges. 

Gert Frølund Pedersen interviewes derfor om, hvor meget sundhedsaspektet/spørgsmålet fylder i 

udviklingen og udbredelsen af 5G. Det er først og fremmest det, han svarer på. Han supplerer så med den 

viden, han som medlem af diverse råd og tværfaglige forskningsgrupper har indsamlet, og han redegør 

for hvilke overordnede konklusioner der har været i de sammenhænge. Når han understreger, at han 

ikke er sundhedsfaglig, skyldes det, at han naturligvis ikke kan redegøre for de biologiske eller kemiske 

detaljer i de undersøgelser, som er foretaget, men derfor er han jo fuldt kvalificeret til at referere deres 

konklusioner. I forhold til de øvrige spørgsmål må vi igen henvise til rammesætningen. Vi skaber os her et 

overblik over 5G og sundhedsdiskussionen ved at interviewe en af landets fremmeste eksperter på 

området, som har en særlig indsigt i det rent teknologiske men også en berøring med øvrige fagligheder.  

Men hverken antenneprofessoren eller den lægefaglige ekspert, kræftprofessor Christoffer Johansen, er 

så skråsikre, som de bliver gjort til i klagen, og de ”frikender” efter vores vurdering aldrig 5G, sådan som 

klager flere gange anfører.  



 

Selv om 5G er nyt, henviser eksperterne til erfaringer med de foregående mobilgenerationer og andre 

typer stråling eller radiobølger fra fx radio, tv, trådløst internet, satellitkommunikation og radarer. 

- Den her teknologi er ikke så forskellig fra den teknologi, vi kender. Og derfor er jeg ikke selv bekymret, 

siger kræftforsker Christoffer Johansen fra Rigshospitalet. Men han er enig i, at der bør forskes konkret i 

5Gs påvirkning. 

En tilsvarende melding kommer fra antenneprofessor Gert Frølund Pedersen, da vi spørger ham, om ikke 

der kan være fornuft i at undersøge sundhedsfaren ved 5G, fordi det kan adskille sig fra de foregående 

generationers påvirkning. 

- Det mener jeg absolut, der kan være. Helt sikkert. Vi skal være ret forsigtige. For igen: Vi kan jo ikke 

bevise, det ikke er farligt. Så vi er nødt til at blive ved med at kigge på nogle sammenhænge. Og jo flere 

undersøgelser vi har, jo mere sikkerhed har vi for, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng med nogle 

sundhedsrisici. Og igen: For første gang i alle de generationer, vi har haft, flytter vi os rigtig meget i 

frekvens, når vi går til 5G. Og der mener jeg helt sikkert, at det skal vi undersøge, og det skal vi 

undersøge grundigt for at se, om der kunne være nogle sammenhænge. 

Han mener blot ikke, at det er tilstrækkeligt argument for at forsinke udrulningen af 5G: 

- Jeg synes absolut, der er fornuft i at undersøge sammenhænge mellem 5G og helbred. Men jeg kan ikke 

se, at man skal sætte 5G på pause imens. De samme frekvenser er brugt gennem rigtig mange år til for 

eksempel satellit- og militærkommunikation, og indtrængen i hjernen kan stort ikke lade sig gøre på de 

her frekvenser, siger han. 

 

 

Pkt. 3:  

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvorfor spørger en så erfaren journalist som Carsten Nielsen ikke ind til problematikken 

omkring EHS, når emnet er sundhed? 

- Kan det virkelig være sandt, at Carsten Nielsen i sin research før interviewet med Gert Frølund 

Pedersen, netop om sundhed i forbindelse med stråling, ikke har været rundt om fænomenet 

EHS? Tager man i betragtning, at Rådet for helbredsikker telekommunikation inddrages i 

udsendelsen, lyder det usandsynligt. 

- Hvorfor belyser DR og ”Så vidt vi ved” ikke problematikken senere i udsendelsen? 

- Hvad er grunden til at DR eksempelvis i 2012 godt måtte være kritisk både overfor 

Sundhedsstyrelsen og stråling, men tilsyneladende ikke må være det i 2019? (5) 

 

Igen må henvises til den redaktionelle ret til at disponere og prioritere udsendelsen. De aspekter, som 

indgår i interview og indslag er dem, som danske myndigheder såvel som WHO har valgt at tage 



 

udgangspunkt i, og hvor man har vurderet, at man er på forskningsmæssig sikker grund. Det betyder 

ikke, at vi ikke på et andet tidspunkt kan tage emnet EHS op, hvis der tilstøder oplysninger eller en 

sammenhæng, hvor det giver særlig mening. Danske myndigheder inddrager ifølge vores research al 

tilgængelig forskning inklusiv EHS i de vurderinger, de foretager. I den pågældende udsendelse har vi ikke  

haft anledning til at udfordre det billede.   

 

Mistænkeliggørelsen 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvorfor forsøger DR og ”For så vidt vi ved” at betvivle og mistænkeliggøre en af de 

organisationer, som bl.a. arbejder med at støtte de mennesker, der faktisk lider af EHS nemlig 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation? 

- Hvad er der sket siden 2012, hvor EHS kunne tages op i Aftenshowet endda med kritik af 

Sundhedsstyrelsen? 

 

At vi skulle mistænkeliggøre, er i mine øjne at tillægge os motiver, vi ikke har, og må stå for klagers egen 

regning. Det der påtales i udsendelsen er navnet ”Rådet for Helbredssikker Telekommunikation”, hvilket 

kan give udenforstående anledning til at tro, at der er tale om en offentlig myndighed og ikke en 

interesseorganisation, som det er. Det er i mine øjne oplysning og ikke mistænkeliggørelse. 

Jeg kan ikke udtale mig på vegne af Aftenshowet eller redegøre for programmets gøren og laden for syv 

år siden. 

 

Pkt. 4:  

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Sat skarpt op har Gert Frølund Pedersen sat en hypotese op om, at mobilstråling og telefoni 

ikke er farlig. Dette skal så testes med endnu flere eksperimenter, så den videnskabelige 

metode følges. Bekræfter eksperimenterne hypotesen (hvilket er formålet med 

eksperimenterne) har man en videnskabelig teori om strålingens ufarlighed. Den almene ide 

om videnskab er, at videnskab er nysgerrighed sat i system. Der er ikke megen videnskabelig 

nysgerrighed her. Jeg har allerede dokumenteret, hvem der må formodes at være sponsor for 

disse eksperimenter nemlig teleindustrien, samt hvilket udfald der statistisk set kommer ud af  

forskning, der er støttet af teleindustrien. Hvorfor lader DR og Carsten Nielsen Gert Frølund 

Pedersen få lov til uimodsagt at sætte et sådant statement i et videnskabsprogram? 

- Hvorfor bliver Gert frølund Pedersen ikke holdt fast i redegøre, hvad forskellen er på 5G og de 



 

øvrige 3 og 4G’er? 

- Hvorfor må vi ikke høre, hvad det er for nogle særlige sendere og modtagere der skal bruges til 

5G – Gert Frølund Pedersens ekspertområde? 

- Hvorfor må vi ikke høre om 5G’s mm bærebølge, som netop adskiller sig fra de øvrige G’er og 

som er en forudsætning for, at der kan transformeres meget mere information? 

 

Her redegør klager for en mistanke eller udlægning af Gert Frølund Pedersens motiver, som jeg har svært 

ved at forholde mig til, da jeg ikke finder nogen af påstandene dokumenteret. Han redegør i programmet 

for, hvad der er særligt ved 5G. Da der er tale om et populærvidenskabeligt magasin og ikke et ingeniør- 

eller dedikeret teknologiprogram er det naturligt, at den tekniske detaljegrad holdes på et overordnet 

niveau. 

 

Overholder 5G SAR-værdierne? 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvorfor spøger Carsten Nielsen ikke ind til SAR værdierne og deres definition? Carsten Nielsen 

kan med sin erfaring indenfor området ikke være ubekendt med SAR. 

- Hvorfor spørger Carsten Nielsen, som den erfarne journalist han er, ikke ind til den anbefaling 

om et forsigtighedsprincip Europarådet anbefaler i 2011 og hvor Danmarks grænseværdi som 

nævnt er 10.000 gange højere? 

- En elpære transporterer ikke informationer som en radiobølge for at blive i Gert frølund 

Pedersen sprogbrug. Hvorfor spørger Carsten Nielsen ikke ind til, hvad forskellen er på en 

elpære og en radiobølge eller en mobilsendemast? 

- Hvorfor accepterer Carsten Nielsen, at Gert frølund Pedersen bliver ved med at tale om 

opvarmning som det eneste sundhedsmæssige problem? Især når Gert Frølund Pedersen 

forklarer at opvarmning ikke er et problem for 5G. 

- Hvordan kan det være at Carsten Nielsen, som den garvede journalist han er indenfor 

området, at han ikke ved at den bekymring som 5G modstanderne har ikke handler om 

opvarmning, men om de biologiske effekter (jvf. bl.a. ovenstående citat af Sianette Kwee) 

- Hvordan kan det være at Christian Nielsen ikke afkræver at Gert Frølund Pedersen svarer på 

spørgsmålet om, hvor meget stråling vi omgiver os med 24/7 og hvilke konsekvenserne det 

har? Udover de eksisterende mobilmaster, har vi Wi-Fi overalt bl.a. hjemme, på 



 

børneinstitutioner og skoler, arbejdspladser og offentlig transport, hertil kommer SmartMeters 

samt alt det andet trådløst udstyr vi omgiver os med. (jf. 7) 

- Hvordan kan Carsten Nielsen med respekt for sig selv undlade at stille spørgsmål om hele den 

forsker fraktion, som lagde evidens for bl.a. kræftmistanken i forbindelse med stråling? 

 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvorfor spørger Carsten Nielsen ikke ind til Gert Frølund Pedersen kerneområder og giver 

lytterne indsigt i hvad 5G er? 

- Den erfarne journalist Carsten Nielsen ved lige så vel som de fleste af os andre, at vi ikke kan 

bruge vores nuværende mobiltelefoner til 5G netværket. Vi skal ud og købe nye, netop fordi 

det er et anderledes antennesystem, der skal bruges. Hvad er baggrunden for at Carsten 

Nielsen ikke spørger ind til den nye type antenner og hvordan de skal fungere? 

- Hvad er baggrunden for at ”Så vidt vi ved” har et interview med Preben Mogensen senere i 

samme udsendelse, der nævner de nye antenner, og der så ikke følges op med spørgsmål 

herom til eksperten netop i antennesystemer Gert Frølund Pedersen? 

- Hvad er årsagen til at Carsten Nielsen ikke spørger Gert Frølund Pedersen omkring den 

bekymring, der bl.a. fremgår af Fagrapporten, der er oversendt til Europa Parlamentet, men 

også fremgår af sundhedsstyrelsen efterspørgsel efter mere viden? 

- Hvad er baggrunden for, at DR og ”Så vidt vi ved ” ikke tager fat i det faktum, at en minister 

beroliger befolkningen med at henvise til en styrelse, som på den anden side selv efterlyser 

mere viden? 

- Hvordan kan det være at Carsten Nielsen, DR og ”Så vidt vi ved” fastholder Gert Frølund 

Pedersen postulat om, at vi ingen grund har til bekymring, når der i den grad er grund til 

bekymring bl.a. grundet at man ikke kender konsekvenserne af den teknologi, man er ved at 

indføre, hvilket bl.a. fremgår af Sundhedsstyrelsens forespørgsel? 

 

Redaktionen har under tilblivelsen af program og indslag foretaget en journalistisk vurdering af, hvilke 

kilder og informationer, der skal medtages i programmet, og hvilken grad af detaljer det har været muligt 

at gå i med den tilrådeværende tid. Det er en helt almindelig og rutinemæssig proces i udarbejdelsen af 

et journalistisk produkt. Der vil være begreber, aspekter og teknikaliteter, som et omnibusmedie som DR 

(selv P1) der sigter efter en bred og i udgangspunkt forudsætningsløs modtagergruppe, ikke kan belyse, 

men hvor man må henvise til specialmedier. Målsætningen er naturligvis til trods for alle disse fravalg at 



 

præsentere et retvisende billede en hvilken som helst tematik, og det sikres ved at læne sig op ad kilder, 

som er autoritative og objektive. Jeg er klar over, at klager ikke deler opfattelsen af de anvendte kilder 

som uafhængige og objektive, men sålænge det ikke er dokumenteret, at disse med ond hensigt 

tilbageholder information, er det ikke unaturligt, at en journalist – som jo ikke er fagekspert – ikke 

udfordrer meget erfarne forskere på deres faglighed. Igen har det naturligvis også at gøre med formatet, 

og de forventninger man måtte have hertil. I et nyhedsmagasin som Så vidt vi ved, bydes lytterne på en 

overflyvning af tidens vigtigste forskningshistorier og ikke tilbundsgående udredninger af ét emne. 

Hvis man mener, at 5G er farligt, er professor Gert Frølund Pedersen en del af problemet, fordi han er 

med til at udvikle teknologi til det. Men på samme måde er han og kollegerne så også en del af 

afværgeløsningerne, hvis det handler om at begrænse eventuelle skadevirkninger. 

Klageren nævner SAR-værdier. De varierer fra apparat til apparat på eksisterende teknologier, så der er 

ikke én SAR-værdi for 5G. Dårligt antennedesign kan føre til kraftigere stråling fra telefonerne – og 

omvendt. Så teleforskernes arbejde har direkte betydning for sundhedspåvirkningen. 

Derfor spørger vi også antenneprofessoren, om ingeniørerne kan tage hensyn til sundhedsbekymringen i 

det tekniske design af nye løsninger. 

Han svarer: 

- Vi har før vist, fx når mobiltelefonerne havde en vis ”stråling”, som den blev kaldt, at vi kunne sagtens 

lave et godt antennedesign, som gav 10 gange mindre stråling, og stadig sendte mindst lige så godt op til 

masterne. Så hvis der kommer sådan et ønske, og man ønsker noget skal være det halve eller en femtedel 

eller en tiendedel, så kan vi godt lave det. Fx kunne man sætte masterne tættere og så sende med mindre 

styrke. Det kan vi sagtens gøre. Vi skal bare vide, hvad er det, der skulle være farligt. Finder man en eller 

anden risici ved det, så kan vi helt sikkert som ingeniører godt lave vores system på en anden måde. 

Måske bliver det også lidt dyrere, men sådan at den her såkaldte strålingsfare skulle være mindre. Men i 

dag, hvor vi ikke kender, hvilken risiko der skulle være, så virker det lidt omsonst at begynde at lave om 

på det. 

 

 

Pkt. 5:  

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Kan det virkelig være sandt at DR, ”Så vidt vi ved” eller Carsten Nielsen ikke kender til 

statistikken om hjernekræft? 

- Hvordan kan det være at en erfaren journalist som Carsten Nielsen lader Christoffer Johansen 

slippe afsted med at udtale sig så nedladende og generelt miskrediterer alle grupper, som ikke 

deler hans egen holdning til stråling og 5G? 

- Hvorfor tager Carsten Nielsen eller ”Så vidt vi ved” ikke fat i Christoffer Johansens indirekte 

bekymring om opsætningen af mobilmaster: ”tillid til at myndighederne tænker sig meget nøje 

om, hvordan man skal opsætte de her nye antenner (…) Hvordan skal vi sætte dem op på den 



 

mest fornuftige måde? Hvordan skal vi angribe hele denne udrulning på den mest fornuftige 

måde?”? En udtalelse som står i modsætning til Gert Frølund Pedersens ubekymrethed 

desangående. 

- Kan det passe at Carsten Nielsen med sin baggrund kan være uvidende om kritikken af 

Christoffer Johansens egen forskning? 

- Kan det passe at Carsten Jensen ikke har lavet research omkring Christoffer Johansen og hans 

baggrund i forhold til teleindustrien? 

- Kan det virkelig passe at Carsten Nielsen, DR eller ”Så vidt vi ved” ikke har overvejet at 

Christoffer Johansen kunne have en hvis form for interessekonflikt i hans arbejde? 

- Hvordan kan Carsten Nielsen undgå ikke at have DR’s egen artikel i baghovedet i hans 

interview med Christoffer Johansen ”Stoler du på forskning? 8 kneb, virksomheder kan bruge 

til at påvirke resultatet?” (3) 

 

Jeg har ikke yderligere at tilføje men vil henvise til svaret på anklagerne mod Gert Frølund Pedersen i 

punkt 2. I forhold til de spørgsmål og områder, som Christoffer Johansen i programmet interviewes om, 

har vi ikke fundet anledning til at mistænke, at han skulle være farvet af interesser. Hvad angår 

vægtningen af de enkelte elementer henvises til mine svar i punkt 4, får så vidt angår den redaktionelle 

frihed og redigeringsret. 

 

Spørgsmålet til DR og ”Så vidt vi ved”: 

- Hvad er formålet med DR’s og ”Så vidt vi ved”s såkaldte Faktatjek. 

- Hvad er det man faktisk Faktatjekker? Er det ikke snarere DR’s egne konstruerede påstande, 

påstande, der er taget ud af både sammenhæng og kontext? 

- At man ud af en større mængde mennesker, der har ytret sig kritisk om 5G, vil kunne finde 

enkelt individer, der har formulerer sig for hurtigt og måske ugennemtænkt, vil ikke være 

underligt. Men står disse eventuelle fejlformuleringer i givet fald mål med eksempelvis de 

usandheder og postulater, som en Christoffer Johansen får lov til uimodsagt at fremfører? 

 

Der er tale om påstande og historier, som vi har set delt på sociale medier, hvorfor det har været 

redaktionens vurdering, at disse har haft en stor berøringsflade og derfor er værd at medtage og 

behandle i programmet. 

 



 

Pkt. 6. Manglende overholdelse af DR’s etiske retningslinjer. 

 

Det ligger i sagens natur, at i det øjeblik, at der foretages redaktionelle tilvalg vil der også blive foretaget 

fravalg. Sker der i denne proces en skrævvridning således at kun én side af en sag belyses, at ikke alle 

parter i en konflikt høres, eller at der på anden vis leveres et ikke-retvisende billede, er der naturligvis 

tale om en fejl. Men også her må vi skelne mellem journalistiske genrer. Historier, hvor der optræder 

parter i en sag – for eksempel en politisk tvist, en optrævling af økonomisk svindel eller en sag om 

fejlbehandling i sundhedsvæsenet – ja så er der naturligvis to principielt ligeværdige sider i sagen, som 

begge skal høres. Og hvis der er en part, som anklages for noget, skal denne naturligvis have lejlighed til 

at svare for sig. Men indslagene om 5G i Så vidt vi ved er ikke historier med to parter. Det er 

videnskabsformidling, hvor lytterne oplyses om den bedste viden vi har på nuværende tidspunkt. Som 

nævnte flere gange er det en helt naturlig tilgang, at journalisterne henvender sig til de eksperter og 

institutioner, som har den formelle myndighed på området, og hvis ansvar det er at inddrage al 

tilgængelig viden internationalt såvel som nationalt. Vi kan ikke sætte mistro og mistanker ligeværdigt 

over for videnskabelig konsensus. Det betyder naturligvis ikke, at man ikke kan udfordre konsensus, men 

udfordringen skal være baseret på ligeværdige fakta, og som nævnt flere gange tidligere har vi ikke i 

denne sammenhæng haft grund til ikke at stole på de eksperter og myndigheder, som optræder i 

indslagene. 

 

 

 

DR som part i 5G debatten 

måske er Danmarks Radio slet ikke danskernes radio, måske er DR i denne sag gjort til Teleindustriens 

talerør. I hvert fald er DR ikke upartisk og neutral i denne sag. 

 

Det er ikke en spekulation, jeg kan forholde mig til. Der fremføres ikke af klager bevis for en sådan 

partiskhed, og desuden har tekniske og redaktionelle afdelinger ingen indvirkning på hinandens virke. 

 

Det videre forløb 

Det forventes at DR tager denne klage seriøst samt at DR åbent og offentligt beklager den ensidige dækning 

af 5G, hvoraf denne udsendelse af ”Så vidt vi ved” blot er en af mange aktiviteter DR har brugt til at fremme 

en ensidig og misinformerende oplysning om 5G og dens konsekvenser. Det må ligeledes forventes at DR 

laver en senere udsendelse, som er objektivt og saglig. Dvs. at hele den forskergruppe og forskerretning 

inddrages, som hidtil fuldt bevidst ikke har fået lov til at dokumentere og fremføre deres bekymringer om 

konsekvenserne ved 5G.  

 



 

Der sættes her af klager lighedstegn mellem at tage klagen seriøst og offentligt beklage – dvs bekræfte – 

klagers ankepunkter. Vi tager bestemt klagen seriøst, men budskaberne om at DR fremmer en ensidig og 

misinformerende oplysning er fortsat klagers holdning og udlægning og ikke i overensstemmelse med 

undertegnedes vurdering af sagen. Jeg finder ikke anledning til at offentligt at beklage eller 

tilbagetrække redaktionens dækning af 5G i programmet Så vidt vi ved. Til gengæld er vi med garanti ikke 

færdige med at dække emnet både i Så vidt vi ved og i andre af redaktionens produktioner. 

 

 

Med Venlig hilsen 

Carsten Nymann 

Chef for DR Viden 


