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Gentofte, 19. april 2020 

Åbent brev til: 

Dr. Med. Christoffer Johansen 
Forskningsleder hos Kræftens Bekæmpelse, projektet ”Livet efter Kræft” 

Rådgiver for Sundhedsstyrelsen indenfor ikke-ioniserende stråling 

Leder af Rigshospitalet Forskningsenhed for Senfølger efter kræft (CASTLE) 

 

Spørgsmål til dig i.f.m. den danske debat om forskningen indenfor Gliobastom Hjernekræft 

og mobiltelefoni, samt din rolle i udrulningen af 5G i Danmark 

  
For ganske nyligt døde en bekendt af mig af Gliobastom (GBM) hjernecancer. Han blev desværre ikke over 

50 år. Jeg skriver til dig fordi jeg er kommet til viden som potentielt kunne havde reddet min bekendte fra 

sine 10 måneders kamp med denne dødelige sygdom. Viden om sammenhængen mellem denne sygdom og 

mobiltelefoni; en viden som jeg kan forstå, at du er en meget markant tilhænger af, ikke kommer ud til den 

danske befolkning. 

Det er min forståelse at den gliobastome hjernecancer i mange forskningsstudier kædes sammen med brug 

af mobiltelefon/smartphone, samt generelt med den stigende udsættelse for radiofrekvent- og 

mikrobølgestråler som den enkelte person bliver udsat for, hvoraf mobiltelefoni er en stor faktor. 

I Danmark er denne sammenkædning blevet markant tilbagevist, hvilket kan undre mig meget når jeg læser 

beskrivelser af forskningen og de medfølgende data. Og jeg skriver dette brev da jeg kan forstå, at du er en 

helt central figur i Danmark i denne forbindelse. Du har gang på gang været i medierne for at fortælle at der 

absolut ingen sammenhæng er mellem hjernekræft og de radiofrekvente- og mikrobølgestråler, som bl.a. 

udsendes fra mobiltelefoner/smartphones, samt fra teleselskabernes mobilmaster der faciliterer denne 

kommunikation. Bl.a. har du udtalt i et TV interview til TV-Bella ”Flere master er godt”. 

Herunder linker jeg til en artikel i det New York baserede medie Microwave News udsendt d. 11. juni 2019 

(også vedlagt som PDF-fil til denne email). I denne artikel beskrives kort dine roller i Sundhedsstyrelsen og 

Kræftens Bekæmpelse, som du varetager ved siden af din rolle som leder af Rigshospitalets 

Forskningsenhed for Senfølger (CASTLE). Det beskrives også hvordan du har tilbagevist Hans Skovgaard 

Poulsens forsøg på at alarmere den danske befolkning omkring den gliobastome hjernekræft sygdoms 

fremmarch tilbage i 2012, og frem til i dag. Du vil tilsyneladende ikke kommentere på de data som Julius 

Gråkjær Grantzau fik tilvejebragt fra Sundhedsstyrelsens dataenhed i maj 2019, eller har i hvert fald 

undladt at gøre det indtil videre. Det har tilsyneladende også været umuligt for Kræftens Bekæmpelse, at 

finde en ekspert til at kommentere de nye tal, på trods af at de har dig ansat, og på trods af at du ikke ser 

dig for god til at kommentere den, ifølge dig, ikke-eksisterende sammenhæng mellem hjernecancer og 

mobilstråler, i et større antal af artikler i diverse medier, særligt 5G relaterede artikler. Det ville klæde din 

deltagelse i debatten at du kommenterede de data som Julius Grantzaus fremlagde og som er 

kommenteret i den vedlagte Microwave News artikel. 

Jeg har også linket herunder til en artikel i DR Nyheder pr. 19. december 2019, hvor du inviterer til at folk 

med interesse for det, får indsigt i regnskaberne fra de undersøgelser du har deltaget i (bl.a. 

Interphone/Kohorte), tilbage i starten af 2010’erne, samt dine personlige selvangivelser til SKAT. Da du 

skriver at penge fra bl.a. TDC og Sonofon kun skulle bruges til at fremfinde CPR numre, så vil det være 
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væsentligt om du dokumenterede denne påstand, som du lægger op til i artiklen, ved at fremlægge 

regnskaberne for undersøgelsen. Af en bekendt er jeg blevet gjort opmærksom på, at du ikke har villet 

udlevere noget til ham selvom han har bedt dig om det, hvilket er dokumenteret i en mailkorrespondance 

han har vist mig. Jeg vil også notificere DR Nyheders journalist, Jeppe Kyhne Knudsen, om dit eventuelle 

svar på dette, da han jo ellers viderebringer udokumenterede påstande. 

Umiddelbart vil jeg mene at der er grund til at være skeptisk overfor dine mange roller vedrørende 

hjernecancer, mobiltelefoni, 5G og særskilt din rolle som DR’s udvalgte ekspert igen og igen. Det må da 

også være en skærpende omstændighed at du modtager/har modtaget penge fra den industri som du 

frifinger gang på gang. Især bør der være grund til at være skeptisk overfor den massive ’ingen-

sammenhæng-mellem-kræft-og-mobiltelefoni’-kommunikation, som du er hovedeksponent for i Danmark. 

Det ville kunne se ud som om, at du bevidst misfortolker data omkring gliobastom hjernecancer, hvilket, jeg 

medgiver, ville være en alvorlig anklage, som gør det yderst vigtigt at have alle fakta belyst. Derfor er din 

manglende kommentar af de data som Julius Grantzau fremlagde i maj 2019 yderst interessant. 

Og det er også derfor, at jeg gerne vil tage imod dit tilbud i sidstnævnte artikel om at få indsigt i alle 

regnskaber for Interphone/Kohorte-forskningen, samt dine selvangivelser tilbage fra 2010 og til i dag.  

Den 11. februar 2020, udgav Forskningskomiteen under EU, EPRS, et notat omkring 5Gs effekter på 

menneskers sundhed og miljø. Dette 11-siders notat nævner især de oversete biologiske effekter, samt 

børn og unges massive udsættelser for radio- og mikrobølgestråling, som skærpede faktorer for, at EU 

befolkningernes menneskerettigheder, givet i FNs Helsingborg-erklæring fra 1975, kan være overtrædt med 

5G udrulningen. Jeg vil grene høre fra dig om dette giver dig anledning til at revurdere dine anbefalinger i 

diverse artikler om at der ikke findes belæg for at 5G skulle være sundhedsfarligt?  

Uddrag fra notatet (oversat til Dansk): 

“Den nylige akademiske litteratur illustrerer, at kontinuerlig trådløs stråling synes at 

have biologiske effekter, især i betragtning af de særlige egenskaber ved 5G: 

Kombinationen af millimeterbølger, en højere frekvens, mængden af sendere og 

mængden af forbindelser. Forskellige undersøgelser antyder, at 5G vil kunne påvirke 

sundheden for mennesker, planter, dyr, insekter og mikroliv. Og fordi 5G er en 

uprøvet teknologi, vil en forsigtig tilgang være hensynsfuld”, skriver EPRS blandt 

andet. 

Jeg formoder at du også er bekendt med 5G Appellen, der er et Moratorium fremsat af 273 fortrinsvist 

Europæiske forskere. Gør det indtryk på dig at så mange forskere - heriblandt mange internationalt 

anerkendte forskere med mange publikationer i de anerkendte videnskabsmedier – vil have stoppet 5G 

udrulningen?  

Slutteligt vil jeg også gerne udbede mig din kommentar til en udtalelse du selv skulle være kommet med 

under en privat middag. Da vi har fælles bekendtes bekendte, så har jeg via dem fået at vide, at du under 

en privat sammenkomst blev spurgt om sammenhængen mellem mobilstråler og skadelige virkninger på 

mennesker. Du skulle efter bekendtes udsagn have benægtet at der kan være en sammenhæng. Hvorefter 

din egen kone kommenterer i meget kraftige vendinger at hun ”er træt af at du siger, at det ikke er farligt 

når I er ude i byen, mens du siger noget andet derhjemme!” 
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Så alt i alt vil jeg gerne bede dig svare på følgende: 

1. Holder du stadig fast på din udtalelse om, at der ingen sammenhæng er mellem Gliobastom 

hjernekræft og personers anvendelse af mobiltelefon/smartphone, hverken ved højt eller lavt 

forbrug? 

2. Dit manglende svar på Julius Grantzau’s spørgsmål fra maj 2019 i den vedlagte Microwave News 

artikel? 

3. At du fremlægger det du tilbyder i DR artiklen, nemlig dine selvangivelser/årsopgørelser fra 2012 og 

til 2019, samt fremlæggelse af økonomien bag Kohorte undersøgelsen, hvor teleselskaberne ifølge 

dig selv, kun var involveret for at identificere abonnenterne. Desuden vil jeg bede om fremlæggelse 

af økonomien bag alle de mobilindustri finansierede projekter du har deltaget i, hvilket også 

inkluderer Cowi involverede projekter, i den samme periode. Cowi har mange opgaver for 

telebranchen. 

4. Hvad har din rolle været ifm Sundhedsstyrelsens sundhedsgodkendelse af 5G? Du er via din 

konsulentansættelse i samme styrelse, nævnt i den aktindsigt som Rådet for Helbredssikker 

Telekommunikation har ansøgt om, og fået lagt op på organisationens hjemmeside. 

5. Får det dig til at overveje dine tidligere positioner omkring de sundhedsmæssige aspekter omkring 

stråling fra telekommunikationsudstyr, når du læser 5G Apellen, samt at EPRS har udgivet det 

nævnte notat d. 11. februar 2020? Mener du at du, via dine roller som ekspert omkring ikke-

ioniserende stråling i Danmark (Sundhedsstyrelsen, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse), er 

med til at indføre 5G i Danmark via en ’forsigtig tilgang’? 

6. Fortæller du din egen familie at der er en fare, eller at der ikke er en fare, ved stråler fra 

mobiltelefoni? 

 

Jeg ser frem til at modtage dine svar. 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Blicher 

Svagstrømsingeniør og MBA 

Gentoftegade 51, 4.  

2820 Gentofte 

 

PS: Jeg sender en kopi af dette brev til DR Nyheder og specifikt til deres korrespondent Jeppe Kyhne 

Knudsen for at udbede mig hans kommentarer om, hvorvidt han via DR Nyheder viderebringer (indtil 

videre) udokumenterede påstande, omhandlende, at du tilbyder at fremsende oplysninger om 

Interphone/Kohorte undersøgelsens regnskaber og sågar dine egne indkomstforhold på opfordring. 

 

Herunder finder du en link-samling med links til de artikler jeg refererer til i ovenstående: 

Artikel om Hjernekræft i Microwave News d. 11. juni 2019: 
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https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-

denmark?fbclid=IwAR2TR1umMetvHtMdtO8t1W64DJgXfXub3wXk9owVR6u5vLAy4uwC2FhB5DY 

 

Artikel på DR Nyheder, hvor du inviterer andre til at se regnskaber fra Kohorte-undersøgelsen, samt at 

modtage information og dine indkomstforhold: 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/artikel-om-kraeft-og-mobilstraaling-vaekker-voldsom-kritik-

saadan-gik-det-da?fbclid=IwAR2lcbK1uEHfFGg9tyf7dcPA4pSyhabJz1AODMw441qnkM6iHFbrqNyNgE8 

 

Notat fra Europa Parlamentets Forskningstjeneste EPRS om 5Gs mulige effekter på sundheden med særligt 

bekymring omkring børn og unges udsættelse for EMR: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf 

 

Link til den Europæiske 5G Appel om til at stoppe 5G udrulningen via et Moratorium, underskrevet af 273 

forskere: 

http://www.5gappeal.eu/ 
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