”Ja, vi ved godt, at der findes alt det her, men det har vi valgt at se bort fra,
for vi vil ikke gøre befolkningen bange.”
”Ved du hvad, så skal befolkningen altså bare dø i uvidenhed?!”
Udveksling engang mellem en daværende direktør i Sundhedsstyrelsen og nu pensionerede forsker, Sianette Kwee.

Til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Social-, Indenrigs- og Børneudvalg,
Energi- Forsynings- og Klimaudvalg, Sundheds-, Børne- og Energiministrene, landssom lokalpolitikere, Sundhedsstyrelsen m.fl..
Jeg vil tage afsæt i et debatindlæg, der blev bragt i Jyske Medier d. 9. marts 2019. Det er, som alle
mine indlæg og mange, mange henvendelser til ansvarlige beslutningstagere de seneste seks år,
skrevet ud af en afgrundsdyb følelse af sorg og afmagt over ikke at kunne skærme min for tidligt
fødte og nu i 1½ år ADD-diagnosticerede søns hjerne for wifi og anden påtvungen stråling i folkeskolen og andre offentlige rum:

De seneste seks år har lært mig, at dét at lære af historien kun er noget, vi siger
Brochuren ”Bees, Birds and Mankind – Destroying Nature by 'Electrosmog'”, af Ulrich Warnke, er
udgivet af the Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy –
et interdisciplinært fællesskab af videnskabfolk og læger – og er tænkt som en ”korrektion af trivialiserende 'oplysning', der ikke beskytter, men medfører fare”.
I forordet beskrives Ulrich Warnke som en bioforsker, der ved mere om ”naturens elektromagnetiske
husholdning end de fleste” og at han viser, hvor ”viist og fintfølende naturen har benyttet elektriske
og magnetiske felter i skabelsen af liv”. Netop af den grund, kan han ”på overbevisende vis kritisere,
hvor tåbeligt og uansvarligt nutiden griber ind i denne husholdning”, bygget op over millioner af år,
og vise, ”hvor kortsynet vi behandler ikke kun vores helbred og økonomi, men især også fremtidige
generationers ret til liv.”
Brochuren er fra 2007. 12 år gammel!
Professor emeritus i biokemi, Martin Pall, udarbejdede en 90 siders rapport i forbindelse med den
5G-forskerappel, de nordiske statsministre også modtog d. 27. juni 2018, hvor han dokumenterer
mindst 8 forskellige måder, hvorpå elektromagnetiske felter og stråling kan skade os, herunder kræft,
neurologiske og neuropsykiatriske lidelser.
Om 5G forudser Pall, at de højere frekvenser vil ramme insekter, planter og træers blade ekstra
stærkt. Den større overflade i forhold til volumen gør, at millimeterbølgerne vil absorberes i hele
kroppen og ikke primært i overfladen som på større dyr, og som følge, spår han bl.a. hurtigere artsudryddelse og voldsommere skovbrande.
Men hverken Warnkes eller Palls evidens, emf-forskernes 5G-appel, de mange andre forsker- eller
lægeappeller de seneste årtier, Europarådets Resolution 1815 med meget mere, lader til at interessere
eller passe ind i det ”trivialiserende” medienarrativ, der ofte fremstår selvsmagende hipt, smart i en
fart ”Detektor-journalistisk”, hvor kildekritik og dybdeborende indblik lader til at basere sig på
gentagelse af allerede anvendte ”troværdige kilder” og den deraf ”etablerede viden”.
De seneste 6 år har lært mig, at dét at lære af historien kun er noget, vi siger; at samfundets
kærlighed til vore børn og livet er betinget; og at mørke skal konfronteres. Hvor tavst skal dette forår
blive?
Debatindlæg slut. (Alle kildelinks helt til sidst, med undtagelse af to her og nu links i det følgende.)
Se nu denne 6 min. video, hvor en bilist, der er læge og oplever at blive påvirket under bilkørsel, får
målt hjerne-, hjerte og muskelaktivitet, mens der tændes for mere og mere elektronisk udstyr i bilen.
https://vimeo.com/244746945?fbclid=IwAR1Bnsvu-ahvr5ma__qg07QNPSSqvdCojOkDEZnESV7s6szMgw8R4IG3Oc

Fortæl mig herefter én gang til, at de trådløse signaler er ALT for svage til at kunne påvirke os!
Forestil dig derefter vores børn i f.eks. et klasselokale fyldt med wifi og trådløse apparater! Ved DU
noget som helst om, hvad DÉT gør ved DIT barns hjerne?
Pall og Hecht gør!
Professor emeritus i biokemi og grundlæggende medicinske videnskaber, Martin Pall, der som nævnt
udarbejdede en 90 siders rapport som fundament for emf-forskernes 5G-appel, har påvist, hvordan
sensorerne i de spændingsstyrede calciumkanaler i cellerne er meget mere følsomme end hidtil antaget. Det fører til forstyrrelse i calciumsignalering og et overload af calcium i cellerne, der skaber
voldsom og destruktiv cellestress, og over tid inflammation og grundlag for den kaskade af forskellige biologiske forstyrrelser og lidelser, som alt for mange plages af.
Når det kommer til wifi, så er der desuden et helt særligt forhold, der gør sig gældende. Det forklarer norske Einar Flydal ud fra en artikel fra 2018 af Karl Hecht, ”Die Wirkung der 10 Hz-Pulsation
der elektromagnetischen Strahlungen von WLAN auf den Menschen”
Karl Hecht er dobbelt dr med., professor i neurofysiologi og professor emeritus i eksperimentel og
klinisk patologisk fysiologi ved Humboldt Universitetet i Berlin. Han er bl.a. medlem af Det Internationale Akademi for Aeronautik og Ruslands Videnskabsakademi og driver som 95 årig sin egen
specialistpraksis, der omfatter rumfartsmedicin. Han er desuden medlem af det samme Kompetenzinitiative som Ulrich Warnke og medforfatter til forordet af dennes videnskabelige brochure nævnt i
debatindlægget indledningsvist.
Flydal skriver på baggrund af Hecht:
”Vi tåler fint både det neddæmpede kaos af sinusformet baggrundsstråling fra verdensrummet, som
når frem til jordklodens overflade, og det som skabes naturligt her på kloden, blandt andet af lyn og
torden. Havde vi ikke gjort det, havde vi ikke været her. Vi, og alle andre kendte skabninger, er tilmed afhængige af denne stråling, og gør brug af dem, samt af Schumann-frekvenserne, til at styre og
samordne centrale kropsfunktioner, blandt andet det cirkadiske system.
Radiobølgerne, som menneskene selv producerer med mikrobølge-kommunikationsudstyr, er derimod slet ikke kaotiske, men meget strengt ordnet, med specifikke retninger, som polariseret lys. Og
de er taktfaste og skarpe. Sådanne elektromagnetiske felter tåler vi ikke.”
Dét, der så gør wifi særligt eller yderligere problematisk ifølge Hecht, er, at der her er indbygget et
10 Hz såkaldt ”fyrtårnssignal”, der råber ud til omgivelserne: ”Her er jeg! Er der nogen, der vil i
kontakt?” Disse 10 Hz (ti pulseringer i sekundet) falder ind under frekvensområdet for de naturlige
Schumann-frekvenser på 0,5 til 30 Hz, hvor 7 til 12 Hz er stærkest; men dermed også det frekvensområde, som kroppen – og her under hjernen og især nervecellerne – benytter.
En vigtig forskel er, at Schumann-frekvenserne er uhyre meget svagere ift. styrken fra en wifi-router
og rammer os med en kraft på blot 0,0003 mikroWatt per m2 – det siger ikke mindst noget om, hvor
ualmindeligt fintfølende, vi er! Det falske, monotone 10 Hz-signal fra wifi'en overdøver de naturlige
signaler, vi ellers skulle have brugt og sætter biologien under permanent belastning for at kompensere eller tilpasse sig.
Flydal forklarer, at der er lavet forsøg med kunstige Schumann-frekvenser på 10 Hz, med en styrke
på kun 8,3 mikroWatt per m2 – altså stadig langt under normal styrke på fra en wifi-router. Resultatet
var, at hjernen justerede sig ind på 14-30 Hz, der er typisk for intens hjerneaktivitet og stress (som
videoen oven for også klart viste!!) Ud over at føre til påvirkning af en række funktioner, såsom søvn
og DNA-reparationer, så fortsætter hjernens signalering efter, at eksponeringen er ophørt. Der sker
altså en læring. En slags stress-hukommelse, hvilket er det mest alvorlige ifølge Hecht.
Karl Hecht konkluderer ifølge Einar Flydal, at wifi i skoler burde betragtes som ”en uhyrlighed” og
forbydes ved lov, og at trådløse kommunikationsmetoder i øvrigt burde underkastes strenge license-

ringskrav på samme måde som lægemidler. Og at myndighederne bør forpligtes til at oplære lægerne
om emnet. Han er fortvivlet over, at kundskaben om, hvor grundlæggende vigtige de ekstra lavfrekvente felter på 0,5 til 30 Hz er for livet på jorden, er så fraværende. Ikke mindst hos de regulerende
myndigheder og teknologiske miljøer. Det samme er jeg.

Uansvarligheden over for vores børn er ansvarspådragende
Ét er i et påstået oplyst videnssamfund overhovedet ikke at have forstået det helt igennem ekstremt
fintfølende elektromagnetiske fundament for alt livs udvikling og indre som ydre kommunikation,
noget andet er gennem årtier helt bevidst at ignorere eller afvise at lytte til de mange advarsler og
appeller fra forskere, læger og andre eksperter, samt de mange nødråb fra borgere, der kæmper for
eget liv og helbred eller deres børns. I mange tilfælde for bare at kunne færdes i vores samfund. Det
er ikke blot historieløst og respektløst; det er ud fra sagens alvor samt tiltrådte konventioner – som
FNs Konvention om Barnets Rettigheder - og aftaler per definition også ansvarspådragende.
Rent menneskeligt svarer det vel til at vælge plads i redningsbåden til sig selv, frem for sine børn.
På Cypern har de ikke ladet teknologiforblændelsen stige sig til hovedet. Man er her oplyste om
alvoren og tager ansvaret for især børn og unges helbred seriøst, ved at følge Europarådets anbefalinger siden 2011 om målrettede, ministerielle info-kampagner og kabling. I januar 2017 forbød man
med en hasteskrivelse wifi i børnehaver og skoler, og året forinden havde man bl.a. udsendt
målrettede videoer som denne; ”Advice of The Cyprus National Committee on Environment and
Children's Health”, hvor en lille pige helt passende spørger:

”Since you love us why do you radiate us with wifi and mobile phones?”

Efter den første BioInitiative Report i 2007 med gennemgang af flere tusinde forskningsrapporter for
at skabe og samle et overblik, kaldte den daværende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, professor Jaqueline McGlade, Sundhedsstyrelen for ”perfid” og sagde, at den svigter sin nationale forpligtelse, fordi styrelsen valgte at se rapporten som blot et partsindlæg. Men det var og er styrelsen
naturligvis helt uberørt af.
Samme år, i 2007, kaldte tidligere forskningsleder for teleindustrien, George Carlo, indføringen af
wifi i skoler for ”absolut en tragedie”, med henvisning til bl.a. kræft samt koncentrations- og indlæringsproblemer ”hele vejen til autisme”. Ti år og masser af peer reviewed forskning senere, er de
fleste forældre – og politikere – stadig ”oblivious to this whole issue. They think wifi in schools is
the greatest thing since sliced bread because they have no understanding of the concern”, ifølge professor i miljøsundhed og direktør for Institut for Sundhed og Miljø ved University at Albany, SUNY,
David O. Carpenter.
Hvorfor?
Det forklarer og dokumenterer psykolog Eva Theilgaard Jacobsen på glimrende vis i sin bog fra
2017, ”Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser – hvordan myndighederne misinformerer
om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”. Hun citerer i sin bog også Paul J.
Rosch, klinisk professor i medicin og psykiatri ved New York Medical College:
"Al kommunikation i kroppen foregår via subtile elektromagnetiske signaler mellem celler, som der
nu skabes kaos i af kunstig elektroforurening, som vi ikke har haft tid til at tilpasse os ... Det kan tage
os årtier at indse og forstå elektrosmogens effekter, selvom nogen af dem, såsom kræft, allerede er
begyndt at vise sig. Dette gigantiske eksperiment med vores børn og børnebørn kan resultere i
massive skader på sindet og kroppen med potentiale til at skabe en katastrofe af proportioner uden
fortilfælde, med mindre eftertrykkelige forholdsregler omgående implementeres."
Det citat siger for mig alt, for det er jo dér, vi med al tydelighed allerede er! Med en ”epidemi af
børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, som venter foran os”, som formanden for Dansk Selskab for
Almen Medicin, Anders Beich, udtrykte det sidste år på baggrund af de store stigninger i brugen af
melatonin, og som han i øvrigt finder ”dybt bekymrende”. Dertil hører naturligvis de helt absurde
stigninger i ”kiddie coke” (ADHD-medicin) siden 90'erne – hak en hæl og klip en tå...
Sammenslutningen af 14 miljømedicinske forskningscentre, EUROPAEM, peger også allerede på
side 2 i deres emf-rapport til læger fra 2016 på denne mulige sammenhæng, hvilket forskning altså
allerede understøtter, og Martin Pall, tidligere henvist til, har udtalt, at det i hans øjne er et spørgsmål
om tid, før vores kollektive hjernefunktion er nedbrudt i en grad, hvor vi ikke længere vil være i
stand til at håndtere de udfordringer, vi står over for på grund af emf.
Hvilket jo langt fra er de eneste udfordringer, vi byder vores børn og kommende, mulige generationer. ”Mulige generationer”, fordi ud over kræft, neurologiske og neuropsykiatriske lidelser, så er
dna-skader på fostre og piger/kvinders (umodne) æg netop en af advarslerne fra forskere - på samme
måde, som der allerede er dokumenteret skader på mænds sædceller.

Sidste år meldte forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart ud, at mange flere børn end forventet
bliver født med hjertefejl. På samme tid viste peer reviewet af det store amerikanske NTP-studie
kardiomyopati – d.v.s. skader på hjertet – på de eksponerede rotter. (Ud over den klare evidens for en
sjælden form for malign kræft, man også fandt i hjertet - med mere.)
Kunne der være en sammenhæng? Forstærkes strålingen, fra f.eks. en laptop i skødet eller smartphone båret tæt på maven, måske ligefrem i det vandige fostermiljø i livmoderen?
Den franske læge Marc Arazi og PhoneGate-skandalen har længst afsløret, at en regeringsbestilt test
viste, at 9 ud af ti testede mobiltelefoner stråler op til mange fold over den tilladte SAR-værdi ved
almindelig brug – her under båret tæt på kroppen. En værdi, der i forvejen kun baserer sig på det
forældede termiske dogme om, at kun varme kan skade.
Men det er jo i Frankrig, så hvorfor dog informere den danske befolkning om det! Næ, de skal bare
klappe i og makke ret! For det er politisk besluttet, at strålingen ikke er skadelig her i Danmark!

Hvis ekkokammer er mest øredøvende?
Når man insisterer på at forskanse sig bag Sundhedsstyrelsens ”vurderinger” og der fra skyde med
skarpt efter borgeres ”ekkokamre” på de sociale medier, som blandt andre Sundhedsministeren vælger og dermed samtidig er med til at lægge linjen for sølvpapirshat-retorikken i samfundet, kunne der
så her gøre sig en helt afgørende mangel på erkendelse gældende af, at man først og fremmest selv er
viklet ind i et øredøvende, institutionelt og yderst velfinansieret og interessekonfliktinficeret ét af
slagsen, som gør det rigtig, rigtig svært at se og høre bare tilnærmelsesvist klart?!
Jeg er klar over, at politisk arbejde er utaknemmeligt og kræver indsigt i mange komplekse emner.
Derfor må den primære udfordring være at gennemføre en omstrukturering af Sundhedsstyrelsens
grundlag, der sikrer, at rådgivningen herfra fremover er 100% uafhængig af økonomiske, politiske
eller andre interesser end sandheden og desuden med tilstrækkelig faglig relevant kompetence, så
såvel borgere, skolebestyrelser, ministre som politikere m.fl. kan have tillid hertil.
Aktindsigt afdækket af journalist, David Wedege, viser klart dette behov på baggrund af 5G:
”Vi har i tidligere korrespondance understreget, at vi stadig mangler den helt nødvendige, robuste
information, som er nødvendig for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering. Derfor
undrer det umiddelbart, at Energistyrelsen i sine svar til bekymrede borgere uden videre henviser til
Sundhedsstyrelsen,” skriver Anders Ravnsborg Beierholm fra Sundhedsstyrelsen 5. marts 2019 til
Energistyrelsen, ifølge Wedege, hvilket ikke er eneste gang, at Sundhedsstyrelen kritiserer Energistyrelsen for manglende valid og tilstrækkelig dokumentation.
Efter et møde d. 13. marts mellem de to styrelser – uden referat - er meldingen fra Sundhedsstyrelsen nu, at man fra styrelsen ikke har grund til at bekymre sig over et 5G-netværk, der opererer inden
for gældende grænseværdier for stråling, så derfor forventer styrelsen som udgangspunkt ikke, at 5G
vil give problemer, jf. David Wedege.
Men det personlige ansvar kan aldrig ophæves og den righoldige – valide, peer reviewede –
information ér derude! At hævde andet ér ganske enkelt ignorant! At der så forekommer uoplyste
misforståelser på de sociale medier, det kan man vel dårligt bebrejde befolkningen!
Det bliver ikke mig, men vores egne børn og deres mulige, der en dag vil ønske at vide, hvorfor vi
valgte pladsen i redningsbåden til os selv, frem for dem og alt andet liv. For hvem gør det?
Venligst
Kirsten Maise Pedersen
Mor og borger

Kilder:
Den tyske originaludgave af Ulrich Warnkes brochure, "BIENEN, VÖGEL UND MENSCHEN
- Die Zerstörung der Natur durch ‚Elektrosmog’". Warnke er i øvrigt en af flere af medlemmerne af det interdisciplinære fællesskab af videnskabfolk og læger, ”Kompetenzinitiative
zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie”, der har underskrevet 5G-forskerappellen.
http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/heft1_bienenbroschuere_screen.pdf?fbclid=IwAR0Sn1vxmDeeb_OIYJMIwJ_E3oFMhAwh95CbAIJqmCLIi8DwpF0dBLPNwQ
Brochuren oversat til engelsk, "BEES, BIRDS AND MANKIND - Destroying Nature by
‘Electrosmog’".
https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2015/01/kompetenzinitiative-ev_study_beesbirds-and-mankind_0408_english.pdf?fbclid=IwAR3GslicCUbbd7qNLXkoYadROeCuTitrpSrR9_JO_PgQqs3E50vkB6akj
34
Norske Einar Flydals artikel, "Velge mellom 5G og insekter? Vi får ikke begge deler", inkl.
link til prof. emeritus i biokemi og genetik, Martin Palls 90 siders rapport med forskningsdokumentation, udarbejdet i forbindelse med 5G-appellen fra forskere og læger fra september
2017.
https://einarflydal.com/2019/03/01/30286/?fbclid=IwAR1ZfIh9tfqFgnajqrsiaYfnKhcN6mjWBHW6
FEwrhf9X2F-YyZzYhAb2P2w
Forskernes og lægernes 5G-appel, "5G appeal - Scientists and Doctors Call for a Moratorium
on the Roll-out of 5G", som de nordiske statsministre modtog i juni 2018, er blot én af to store
internatio-nale 5G-appeller.
http://www.5gappeal.eu/
Samme 5G-forskerappel oversat til dansk.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-appeleu?fbclid=IwAR0_wc54C5HuTyGTGO9Zku9jl529F3lC2nU-ST4XTdbeAy8nUyYJP745Tgk
Den anden 5G-appel, der kom et år efter i september 2018, "5G Space Appeal - An Emergency
Appeal to the World’s Governments by Scientists, Doctors, Environmental Organizations and
Others", har per 29. marts 2019 opnået 63,379 underskrifter. Den er oversat til adskillige sprog
inkl. dansk.
https://www.5gspaceappeal.org/
Einar Flydals artikel om 10 Hz ”fyrtårnssignal” i wifi, på baggrund af prof. Karl Hechts
artikel herom.
https://einarflydal.com/2019/04/11/sovnproblemer-din-wifi-ruters-10-hz-signal-kan-vaere-arsakenforklarer-romfartsmedisiner/
FNs Konvention om Barnets Rettigheder.
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
Cyperns forbud mod wifi i børnehaver og skoler i 2017; ”The Cyprus Minister of Education
and Culture issued a Decree on January 31, 2017, marked "urgent" to all Directors of
Kindergartens and Primary Schools, with specific measures to eliminate and minimize wireless
radiation exposure to children in schools.”
http://www.sbwire.com/press-releases/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-

deployment-into-public-elementary-schools-778002.htm
Daværende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, professor Jaqueline McGlades
vurdering af Sundhedsstyrelsens håndtering i 2007.
https://ing.dk/artikel/miljoagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid-82068
Interview fra 2007 med tidligere forskningsleder for teleindustrien, George Carlo, der dengang
kaldte indføringen af wifi i skoler for ”absolut en tragedie”.
https://www.youtube.com/watch?v=IgLO9yR1JlQ
Kort klip fra 2017 med professor i miljøsundhed og direktør for Institut for Sundhed og Miljø
ved University at Albany, SUNY, David O. Carpenter, om wifi i skoler.
https://www.facebook.com/generationzappedthemovie/videos/1093903467420593/
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beichs omtale af epidemien i børneog ungdomspsykiatriske lidelser i 2018.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/sovemiddel-i-vaekst-blandt-boern-og-unge-ukendtelangtidseffekter-bekymrer
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af
EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme.
http://ehsf.dk/dokumenter/EUROPAEM%20EMF%20vejledning%20dansk%20V3%20m%20bilag%
2027072017.pdf
Uddrag fra Eva Theilgaard Jacobsens bog, ”Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den
medfører”, omhandlende stigningerne hos børn og unge i de såkaldte adfærdsforstyrrelser.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/derfor-eksploderer-adhd
Det svenske Strålskyddsstiftelsen har udarbejdet et faktablad over forskning, der viser
strålingens påvirkning på hukommelse og indlæring, bl.a. med henvisning til et forsøg i 2018
med rotter, der viste forringet indlæring og hukommelse, adfærdsændringer og øget forekomst
af markør for celledød, samt oksidativ stress ved 2,45 GHz wifi-lignende eksponering 4 timer
dagligt i 45 dage.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2018/07/faktablad_minne_inlarning_juli2018.pdf
Forskning har klart vist, at stråling fra trådløse apparater skader sædkvaliteten hos mænd.
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/mens-reproductive-health/
Copenhagen Baby Heart – forskningsprojekt, der viste, at flere danske børn fødes med
hjertefejl, end man troede.
http://nyheder.tv2.dk/2018-04-21-overraskende-resultat-i-forskning-flere-babyer-foedes-medhjertefejl-end-man-troede?fbclid=IwAR29o45-7C9a9A-F7Xb7rcW5hFbq3PEfWqRcQwEWFPEyrgrEu6oSHZEkMM
Kort gennemgang af det $25 mio. amerikanske NTP-studie (National Toxicology Program), der
bl.a. viste klar evidens for kræft og kardiomyopati, af tidligere medlem af ICNIRP, James C
Lin.
http://www.avaate.org/IMG/pdf/lin_2018.pdf
Artikel om PhoneGate-skandalen, der afslørede, at en test bestilt af den franske regering havde

vist, at ni ud af ti testede mobiltelefoner strålede flere fold over den tilladte SAR-værdi.
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