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Kære læser!

Efter tre måneders undta-
gelsestilstand gætter jeg på, 
der er ét emne, du ikke gider 
høre mere om. Det er derfor, 
du lige nu ikke sidder med 
en super-breaking news-co-
rona-sæudgave af vores alle 
sammens skoleblad, men de-
rimod med en luftig sag, hvor 
vores skribenter har vendt 
blikket udad og beskæftiget 
sig med alt muligt andet, der 
optager dem - og forhåben-
tligt dig, der nu sidder klar 
til en dejlig lang sommerfe-
rie fuld af solskin, hygge og 
tiltrængt dovneri.
Sagt i denne ånd:

God fornøjelse med 
bladet!
             
   JE

DUSK vil 

ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-

borg-Skolen? Har du noget på hjerte, som 

du vil dele med resten af skolen? Så kon-

takt os på jan.eiffert@skoleforeningen.

org, og skriv en artikel om lige præcis det, 

du har lyst til!

Død rapper: Pop Smoke  •  
Hjælp Yemen!  •  I wanna be 
alone  •  Kryds og tværs • 20 
ting, du kan gøre i somme-
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Bashar Barakah Jackson, bedre kendt 
under navnet ”Pop Smoke”, var en ame-
rikansk rapper og sangskriver, der på kort 
tid blev populær i rap-kategorien verden 
over. Efter at have produceret sange med 
flere af nutidens største rapikoner blev 
rapperen på tragisk vis skudt under et 
indbrud i sit eget hjem.

Pop 
Smoke 
blev 
født i 
1999 i 
Broo-
klyn, 
New 
York i 
en af de 
mere 
krimi-
nelle 
dele af 
bydelen. 
Han 
startede 
som bare 
14-15-
årig med 
at sælge 
stoffer, og 
som 16-
årig blev 
han straffet for illegal våbenbesiddelse. Sin  
interesse for rap fik han eftersom han var 
sammen med andre rap-artister, der tog 
ham med til studier rundt omkring i New 
York. Pop Smokes meget dybe stemme 

gjorde ham til en enestående og speciel 
rapper, hvilket også var det der gjorde ham 
så bemærkelsesværdig og samtidig også 
blev til hans varemærke. Man er ikke i tvivl 
om, hvem det er, når man hører hans mør-
ke og gennemtrængende stemme i hans 
sange. Det var også denne egenskab der 

fik andre 
til at åbne 
øjnene 
op for 
Pop 
Smoke 
og hans 
egens-
kaber 
inden 
for 
musik-
bran-
chen. 
Hans 
kar-
riere 
star-
tede i 
2018, 
hvor 
en-
gels-
ke 

drill-producenter hjalp ham med 
at producere hans første sange. Dog var 
det først i april 2019, at rapperen fik sit 
gennembrud med singlen ”Welcome to 
the Party”, der hurtigt blev kendt og se-
nere blev udgivet i to andre udgaver med 

En kort karriere 
med en tragisk slutning



borg

Skepta og Nicki Minaj. Hurtigt efterfulgt 
af succesen på singlen udgiver Pop Smoke 
sit debut-mixtape-album ”Meet the Woo”, 
hvilket gør Pop Smoke til et kendt navn i 
rapverdenen. Ikke kun hans fans ved nu 
hvem han er, men også rappere som Tra-
vis Scott og Quavo opsøger Pop Smoke for 
at lave musik med newcomeren.
I december 2019 udgiver gruppen Jack-
Boys, bestående af Travis Scott og fire 
andre rappere, albummet ”JackBoys”. 
Albummet indeholder en sang, som Pop 
Smoke optræder i, kaldet ”GATTI”, hvilket 
bliver et kæmpe hit og bliver hans første 
hit på Billboards Hot 100-liste, som når 
plads 69 på listen.
Navnet Pop Smoke var nu blevet kendt 
overalt, og bare to måneder efter hittet 
”GATTI” udgiver Pop Smoke sit andet
album ”Meet the Woo 2”. Albummet 
bliver en endnu større succes end det 
første album og indeholder sange med 
verdenskendte rappere som Quavo og 
Gunna.
Kun tolv dage efter udgivelsen af hans 
andet album bliver Pop Smoke skudt flere 
gange i torsoen under et indbrud i sit 
eget hjem i Los Angeles. Den kun 20-årige 
rapper dør den 19. februar 2020, samme 
dag som indbruddet fandt sted. Gernings-
mændene skal efter sigende have set 

adressen online, da Pop Smoke ved en fejl 
havde lagt et billede op på de sociale me-
dier, hvor hans adresse kunne genkendes. 
Hans død var en tragedie for rap-miljøet, 
og mange sørgede over den afdøde rap-
per.
Pop Smokes første posthume album er 
sat til at blive udgivet den 3. juli og bliver 
produceret af rap-ikonet 50 Cent, som har 
påtaget sig det ansvar at ære Pop Smoke 
ved at producere den afdøde rappers for-
mentligt sidste album.
På bare to år opnåede Pop Smoke en 
enorm popularitet, og hans musik fik 
indflydelse på udviklingen af rap. Ikke kun 
hans genkendelige stemme gjorde ham 
enestående, men også brugen af andre 
elementer i hans sange som f.eks. violinen 
får Pop Smoke og hans musik til at være 
en byggesten i rappens udvikling og histo-
rie.

Af Christian 
Aggerholm, 

11. årg

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.
org



I allerede fem år har der i Yemen hersket 
en krig, som ifølge de forenede nationer 
(FN) har udløst den største globale huma-
nitære katastrofe i længere tid. Mange milli-
oner mennesker kæmper hver dag for deres 
liv, og det mest 
chokerende er 
at de børn der 
er ramt, udgør 
den største 
del af dette 
enorme antal. 
Men alligevel 
ser det ud til 
at resten af 
verdenen har 
glemt krigen 
og ikke har en 
anelse om hvor 
alvorlig situati-
onen i Yemen 
er. Yemen-kri-
sen er et resul-
tat af borgerkrigen “houthi-konflikten”, som 
går helt tilbage til år 2004. Houthi-konflik-
ten opstod, fordi “houthierne”, som er en 
politisk-militærisk bevægelse af zaidister (en 
gren af shia-islam, som er den næststørste 
religiøse strømning inden for islam), der 
bliver anført fra deres religiøs og politisk 
fører “Hussein Badreddin al-Houthi“, som 
er imod den yemenitiske regering. I 2014 
havde houthi-rebellerne erobret store dele 
af Yemen, og derpå opstod i år 2015 en mi-
litærisk og politisk intervention fra en sau-
diarabisk militæralliance, rettet mod oprø-

rerne. Militæroperationen skal fastholde 
magten hos den internationalt anerkendte 
regering under præsident Hadi, men indtil 
i dag kontrollerer rebellerne den nordlige 
del og hovedstaden Sanaa. Lokale militser, 

inter-
nati-
onale 
alliancer og terrororganisationer er invol-
veret krigen og i kæmper mod hinanden i 
Yemen. De mægtigste roller i krigen spiller 
houthi-rebellerne (med støtte fra Iran) og 
præsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi, der 
samarbejder med den saudiarabiske mi-
litæralliance og dermed understøttes af USA 
med luftvåben samt af Frankrig og Storbri-
tannien med logistik. I år 2018 besluttede 
de Forenede Nationer sig for at støtte  de 

Hjælp Yemen!
Yemen befinder sig i den største humanitære 
katastrofe, og ingen interesserer sig for det

Foto: Aktion Deutschland hilft - støt 
dem her!

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/hungerkatastrophe-jemen/


nødlidende befolkning med 2 mia. kroner. 
Også Saudi-Arabien og de forenede Ara-
biske Emirater har lovet 930 mio. dollars. 
Krigen har resulteret i blokader af luft- og 
søvejene, hvilket forhindrer transport af 
fødevarer, medikamenter, brændstof og 
andre livsvigtige forsyninger. Og luftangreb 
førte til at store dele af Yemen blev ødelagt, 
herunder uddannelsesinstitutioner, sygehu-
se, religiøse bygninger mm. Og det ser ikke 
ud til, at det snart vil slutte... Folk i Yemen 
har ikke råd til mad, vand, medikamenter, 
sæbe og andre livsvigtige fornødenheder 
og skal hver dag bevæge sig mellem liv eller 
død. Enten skal der f.eks. besluttes om man 
betaler transporten for ens dødssyge barn 
til den næste klinik for de få penge man 
ejer, eller man køber sig for de få penge 
noget mad, hvilket resten af familien måske 
ville kunne overleve på. Artiklen “Millionen 
Leben in Ruinen” fra Süddeutsche Zeitung 
beretter om, at børnenes arme knapt nok 
er så tykke som en mands tommelfinger. 
Ifølge de Forenede Nationer udløste krigen 
i Yemen den største globale humanitære 
katastrofe, hvilket medførte over 200.000 
døde pga. af krigen eller indirekte følger af 
den, som f.eks. bombardering, hungersnød, 

dårlige sundheds-
forhold, sygdom-
me, ødelagt inf-
rastruktur osv. De 
Forenede Nationer 
informerer om, at 
der er over 10 mio. 
mennesker, der li-
der under hungers-
nød, som svarer til, 
at omkring 2 mio. 
børn under 5 år er 
underernærede. 
Næsten 80% af be-
folkningen har brug 
for humanitær 
hjælp. Og 4 ud af 5 

mennesker har brug for nødhjælp. Tusinder 
af mennesker dør, og mange millioner er i 
kritiske situationer, endda livstruende. Og 
over 140.000 af ofrene er børn under 5 år. 
Det er en tilstand som ikke kan tolereres 
og skal bekæmpes med alle midler. Men 
resten af verden viser trods disse enorme 
tal ingen interesse eller opmærksomhed, 
og det ser ud til, at folk har glemt den 5 år 
lange krig, der stadig fortsætter og hver dag 
koster værdifulde liv. Og tallene vil blive 
ved med at stige, hvis resten af verdenen 
ikke bliver opmærksom på den tilstand, 
som Yemen befinder sig i, og hvordan det 
påvirker befolkningen, landet og dets frem-
tid, og øjeblikkeligt starter på at kæmpe 
imod katastrofen. Man kan f.eks. gøre folk 
opmærksomme på Yemens fatale situation 
via. sociale medier, man kan donere penge 
til f.eks. UNICEF, UNH-
CR, Røde Kors, man kan 
underskrive andragender 
hos f.eks. change.org, 
openPetition, Greenpe-
ace osv... Hver enkelt 
person kan have en ind-
flydelse og dermed redde 
liv!

Foto: Aktion Deutschland hilft - støt dem her!

Danielle 
Schulze, 11. årg

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/hungerkatastrophe-jemen/


I wanna be alone. Alone with 
you - does that make sense?

Jeg bliver plaget af følelsen hver eneste 
dag. Følelsen af at savne en person jeg kan 
dele alle mine bekymringer, min angst og 
min glæde med. Jeg befinder mig i den 
periode af livet, hvor alt går skævt. På nogle 
dage er jeg så glad at jeg kunne feste i fire 
dage uden at sove, men på de andre dage 
vil jeg gemme mig under min dyne og lytte 
til Billie Eilish fordi jeg føler mig så ensom. 
Der er nogle få dage hvor 
jeg er reflekteret og ser 
det hele på en ret logisk 
måde.
Er jeg virkelig ensom, og 
har jeg brug for en anden 
person for at blive lykke-
lig? Nej, hvordan skulle 
jeg nogensinde blive 
lykkelig, hvis jeg ikke en 
gang kan være glad for 
mig selv?
Jeg tror vi alle sammen 
kender til følelsen, at man bare ønsker sig 
en at være sammen med, men man kunne 
jo bare være sammen med sig selv. 
Måske er forventingen at elske sig selv i 
vores alder lidt for høj, men kunne det ikke 
bare være lidt nemmere at være tilfreds 
med sig selv og ikke at tvivle så meget på 
det man gør, siger og hvordan man ser ud? 
Jeg er meget fristet af de sociale medier. Jeg 
har en funktion på min mobil hvor jeg kan 
se hvor meget tid jeg bruger på de forskel-
lige apps på min mobil. Efter min mening 
er Instagram for tiden det største problem 
for mig, jeg bruger delvist op til 6 timer om 
dagen på Instagram. Jeg har endda stoppet 
med at følge kvinder der viser sig i bikini 
med usandsynligt små taljer og store num-

ser, men stadig er der en algoritme som 
sørger for at jeg bliver bombarderet med 
smukke kvinder, billeder af kærestepar som 
ser ud som om de ikke har nogen proble-
mer, og folk der praler med deres rigdom. 
Jeg prøver på at meditere hver dag, og jeg 
er begyndt at lægge min mobil til side to ti-
mer før jeg går i seng, men jeg har stadig så 
svært ved at få kontrol over min selvværd.

Jeg har altid tænkt at 
meningen med livet ville 
være at finde en person 
som man kan blive lykkelig 
med, men nu da jeg ved at 
der slet ikke findes nogen 
decideret mening med 
livet, men kun en mening 
ud af mange, prøver jeg på 
at lave det hele lidt mere 
individuelt. Min mening 
med livet er at blive glad 
for mig selv og måske end-

da en dag elske mig selv.

Denne artikel er skrevet af en anonym 
elev. Navnet er redaktionen bekendt.

Vidste du...
at du som elev kan få hjælp, hvis du har 
brug for nogen at snakke med? Tal f.eks.
med
- din studievejleder
- vores socialrådgiver Kristof
- en lærer, du stoler på.

Det hjælper!



Kryds og tværs
Bjarne Dose

Milan Lemke



Du ved slet ikke hvad du skal lave 
i din fritid? Vi har samlet nogle 
ting, du kan lave denne sommer 
:) 

Er du klar? Her kommer de! 

• PAS PÅ DIG SELV 
• STÅ TIDLIGT OP, OG SE PÅ SO-
LOPGANGEN 
• LAV EN CYKELTUR 
• LÆS EN BOG 
• SPIS IS MED EN VEN 
• LAV EN CAMPINGTUR 
• PRØV AT LAVE COCKTAILS 
• TAG EN TUR TIL STRANDEN 
(HUSK SOLCREME ;) ) 
• SKRIV ET BREV TIL EN DU GODT 
KAN LIDE 
• LÆR NOGET NYT 
• LYT TIL DIN YNDLINGSMUSIK 
• MØD NOGLE VENNER 
• GÅ EN TUR 
• SE PÅ STJERNESKUD 
• HJÆLP EN PERSON MED NOGET 
• GIV EN KOMPLIMENT 
• LAV SELV IS 
• PRØV AT LAVE YOGA 
• PRØV AT VÆRE VEGETAR 
• VÆR TAKNEMMELIG FOR DET 
DU HAR! 

20 ting, du kan gøre i 
sommeren 2020 

Du keder dig stadigvæk? Og har set alle Net-
flix-film? Vi har løsningen på dit problem! 

Alessia Andrisana, 
Mathilda Körner, 

11. årg.



Hvorfor overholder lærerne 
ikke reglerne?

Hvordan skal man kunne huske at holde 
afstand, hvis selv lærerne ikke holder sig 
til reglerne? Kan de være bekendt at skæl-
de ud, hvis de selv er så dårlige forbilleder 
angående afstandsreglerne?
Det er klart, at co-
rona-situationen er 
svær at håndtere, 
men vi er alle nødt til 
at holde os til reg-
lerne for at kunne 
være sikre i hverd-
agen. Det er en ny 
situation for os alle. 
Eleverne er meget 
taknemmelige for, at 
skolen prøver alt for 
at undervisningen kan foregå på skolen. Der 
er mange, som har problemer med den vir-
tuelle undervisning, så det er rart at vende 
tilbage til skolen. Selvfølgeligt er det godt at 
se sine venner igen, men vi er alligevel nødt 
til at overholde de gældende regler. 
Eftersom at skolen er ensrettet, burde alle 
gå den samme vej, men alligevel er der no-
gle lærere, der skælder ud, selvom de selv 
ikke overholder reglerne. 
Hvorfor skal eleverne så holde sig til reg-
lerne, hvis de ikke gør? 

En anden ting, som er meget irriterende, er, 
hvis der er nogle lærere, som siger, at ele-
verne skal holde afstand i klasselokalerne, 
og de så selv står lige foran dit bord. De er 
også nødt til at overholde afstandsreglerne, 

ligesom vi er nødt til 
at overholde dem, 
selvom vi synes at det 
er svært. Selvfølgelig 
er det ikke alle lærere 
som bryder reglerne, 
størstedelen kan godt 
finde ud af det. Og 
der er selvfølgeligt 
forståelse for at man 
nogle gange kommer 
til at glemme reglerne, 

men så kunne man selv prøve at lade være 
med at skælde ud, hvis man ser nogle ele-
ver som også har glemt reglerne, og prøve 
at sige det på en høflig og ikke bebrejdende 
måde. Vi er alle nødt til at minde hinanden 
om at afholde afstandsreglerne for at kunne 
sikre hinandens helbred og for at være kun-
ne være trygge i vores hverdag på skolen.

Denne artikel er skrevet af en anonym 
elev. Navnet er redaktionen bekendt.

Svar fra Heino
Du har ganske ret i, at vi alle må hjælpe hinanden med at holde afstand og 
gå den rigtige vej rundt på skolen, ligesom vi alle skal holde afstand på kon-
torer og i klasselokaler. Når det går galt, er det dejligt, at man i en venlig og 
velment tone kan få hjælp. Jeg er selv blevet hjulpet af undervisere og elever 
et par gange. Det har jeg opfattet positivt. Jeg opfordrer til, at vi alle hjælper 
hinanden i en god tone. 
Mange hilsner
Heino



5G-Netværk
Fremtiden er nu

I 2019 er man begyndt at installere 5. 
generations-mobilnet, 5G-netværk, rundt 
omkring i verden. Da Danmark altid har 
været dygtig til ny teknologi, har man bes-
luttet sig at udrulle 5G-nettet i sommeren 
2020. Trods det store tekniske fremskridt, 
som er muligt med 5G, så er der flere 
tusinde danskere, der er bekymrede. Det 
er de pga. manglende information om de 
mulige sundhedsmæssige konsekvenser, 
som 5G-nettet kan medføre. Desuden 

giver denne uklarhed rum for konspira-
tionsteorier. Derfor må man spørge sig, 
om udrulningen af 5G-nettet skal stoppes, 
eller om man kan tage beslutningen om 
at forsætte med udrulningen, selvom man 
ikke kan være sikker på, hvilke konsekven-
ser det kan medføre.

Bedre mobilnet
I forhold til det gamle mobilnet vil 5G give 

en række forbedringer. Mere stabil kom-
munikation med kortere svartider. Det vil 
sige hurtigere trafik af information og data 
mellem afsender og modtager. Hastighed-
erne vil blive op mod 100 gange hurtigere 
end 4G. Højere datahastigheder vil give
mulighed for langt hurtigere transfer af 
store datamængder. Desuden vil der være 
mulighed for at forbinde mange flere ap-
parater til nettet. I Danmark vil man starte 
med 3.5 GHz som frekvens til 5G-nettet. 

Desuden er det planlagt at køre 5G over 
26 GHz senere. For at opnå disse krav så 
skal det mobile net forbindes mere fint-
masket. Stråling med højere frekvens har 
mindre rækkevidde. Dette forudsætter at 
der bygges flere mobilmaster og anten-
ner. 5G vil være med til at fremme det 
tekniske fremskridt. Det kan f.eks. bruges 
til autonome systemer. Det kunne være i 
landbrugssektoren til præcisionslandbrug 



i form af førerløse køretøjer og anvendel-
se af droner. Desuden vil 5G kunne bruges 
i den offentlige sektor og hjælpe med at 
digitalisere.

Mikrobølgestråling
Strålingen fra 5G-nettet kan indordnes 
i samme kategori som strålingen fra en 
mikro-bølgeovn. I forhold til røntgen- og 
radioaktiv stråling er strålingen fra 5G en 
elektromagnetisk stråling, der er
ikke ioniserende. Dvs. den kan ikke træn-
ge ind i kroppen og skade arvematerialet 
direkte.
Alligevel kan denne 
mikrobølge-stråling 
påvirke kroppen. 
Strålingen får vand-
molekylerne i krop-
pen til at svinge, 
hvilket fører til op-
varmning af celler 
og væv. Der gælder: 
Desto mindre frek-
vens, desto mere vil 
strålingen trænge ind 
i kroppen. Mens det 
under 2G og 3G var 
et par centimeter, vil 
det kun være få mil-
limeter ved 5G. En 
mikrobølgeovn er i 
stand til at opvarme ting vha. af stråling 
med stor effekt. Mens ovnen har en har 
en effekt på omkring 600 Watt eller mere, 
så har strålingen fra 5G-nettet kun om-
kring 0.1 Watt effekt. Dvs. at en opvarm-
ning af kroppen vha. 5G-stråling vil tage 
meget lang tid, forudsat kroppen er i et 
varmeisoleret rum.

Ingen kræftrisiko
Der bliver desuden diskuteret meget om 
strålingen af mobilnet kan forårsage kræft. 

I princippet er det muligt, men hvis man 
forholder sig til studier, der har arbejdet 
med strålinger som mennesket bliver på-
virket med i dagligdagen, så kommer man 
frem til det samme svar. Svaret er, at der i
flere studier ikke blev fundet sammen-
hæng mellem kræft og mobilnet-stråling. 
Dette beviser ikke, at strålingen ikke har 
sundhedskonsekvenser. Men gennem 
denne lange tid burde man have fundet 
en sammenhæng, hvis strålingen virkelig 
skulle være farlig. Det eneste, som der er 
bevis på, er, at strålingen fra mobilnettet 

opvarmer celler og væv. 
Men da effekten, der 
udsendes fra mobilen, 
er så lille, kan denne op-
varmning ikke mærkes.
Der er også et studie, 
som har vist at strålin-
gen kan være med til at 
fremme kræft. Der blev 
testet på mus, og mand-
lige mus havde et øget 
antal kræftceller. Men 
der må siges, at dette 
studie blev udført med 
strålinger med en effekt 
mange gange højere 
end den tilladte græn-
seværdi. Derfor kan 
studiet ikke relateres til 

5G-nettet og bruges som modargument.

Tvivlsomme påstande
Ofte skal man også spørge sig om man kan 
stole på informationer, som kan findes på 
nettet. På internettet findes der flere ar-
tikler mod udrulningen af 5G-netværket, 
hvor man lige skal tænke sig om før man 
tror på informationen.
I podcasten ”Så vidt vi ved” bliver der næ-
vnt nogle af disse påstande.
I en artikel fra connectiv.events blev der 



påstået, at flere hundrede fugle døde 
efter 5G-test i Den Haag. I en park, der 

ligger nær testarealet, blev der i samme 
tidsrum fundet døde fugle. Skylden er
blevet pålagt 5G-testene uden at der fand-
tes beviser for det. Hvis man ser på det fra 
den tekniske side, så er det overhovedet 
ikke muligt at dræbe fugle med 5G-nettet, 
da effekten, der udgår fra masterne, ikke 
er høje nok. Hvis det skulle være tilfældet, 
så havde 3G og 4G allerede været med til
at dræbe fugle, siger professor Lars Ditt-
mann fra DTU i podcasten ”Så vidt vi ved”.
I en anden påstand, der bliver nævnt i 
podcasten ”Så vidt vi ved”, bliver der talt 
om at kontrollere mennesker med 5G’s 
høje frekvenser. Der bliver påstået at de 
høje frekvenser er med til at skabe en 
brændende følelse på huden. Så hvis rege-
ringen valgte at skrue op for strålingsef-
fekten, ville det være muligt at kontrollere 
mennesker. I podcasten ”Så vidt vi ved” 

siger Gert Frølund fra Aalborg Universitet, 
at det helt sikkert er muligt at skabe en 
brændende følelse på huden, hvis man
skruer op for effekten. Men en stråling 
med så høj effekt kan de nye antenner på 
masterne overhovedet ikke udsende.
I en tredje påstand bliver der påstået, at vi 
med udrulningen af 5G vil have strålinger 
millioner gange højere end den nuværen-
de stråling. Dette vil med andre ord be-
tyde, at vi bygger en mikrobølgeovn om-
kring os. Professor Lars Dittmann fra DTU 
siger: ”Jo tættere du er på en mast, jo
mindre stråling får du faktisk.” Også 
Sundhedsstyrelsens svar modsiger denne 
påstand. For at få god forbindelse mellem 
master og mobiltelefoner opsættes der 
mange ny master. Når der er god
forbindelse, vil signalet mellem mast og 
mobil være mindre. Derfor vil et men-
neske udsættes for stråling med mindre 
intensitet. Dvs. at den enkelte person 



Af Kim Mia 
Knells, 

12. årgang

udsættes mindre intensiv stråling end
før med udrulningen af 5G.
Eftersom de ovennævnte påstanden 
ikke er sande, kan der siges, at man som 
person skal passe på hvad man tror. Der 
findes en masse konspirationsteorier uden 
et endeligt bevis. Alligevel findes der nok 
personer, der vil tro en eller flere af de 
ovennævnte påstande. Det er derfor altid
en god ide at læse sig ind i temaet, før 
man stoler på informationer.

Ingen betænkeligheder
Det store spørgsmål er 
om udrulningen skal 
sættes på pause, fordi 
man ikke kan være sik-
ker på, at 5G er risikof-
rit. Mange mennesker 
frygter at 5G-nettet vil 
påvirke dem, som en 
stor mikrobølgeovn, 
eller er med til kont-
rollere dem. Desuden 
er der mange, som 
er overbevist om en 
sammenhæng mellem 
kræft og strålingen fra 
5G-nettet. Indtil nu er 
der hverken bevis for 
sammenhæng mellem 
5G-stråling og kræft eller andre sundhed-
skonsekvenser. Men det kan klart siges, at 
der med det nye 5G-net ikke bliver skabt 
et miljø der ligner en mikrobølgeovn. Gert 
Frølund fra Aalborg Universitet ser ikke et 
problem i udrulningen af 5G, da der ikke 
kan påvises sundhedskonsekvenser fra 
mobilnettet. Han selv har arbejdet med 
mobilnettet i mange år, og i alle årene har 
adskillige tests ikke vist en sammenhæng 
mellem kræft og strålingen. Nu er 5G en
teknologi, hvor det indtil videre ikke har 
været muligt at udføre en masse tests for 

at afvise sundhedskonsekvenser. Men 
hvis man kigger på det fra ingeniørsiden, 
så ser det ud til at strålingsstyrken, som 
hvert menneske bliver udsat for fra deres 
mobil, kan sænkes med 5G. Også overlæ-
ge Christoffer Johansen fra Rigshospitalet 
siger, at folk ikke skal være bange for 5G, 
og understøtter udrulningen.
Et helt klart argument for udrulningen 
er de mange nye muligheder der bliver 
skabt. I fremtiden vil flere ting arbejde på 
basis af 5G. Lande, der ikke har udbygget 
teknologien, vil ikke være i stand

til at følge med. Derfor er 
det vigtigt, at Danmark 
bliver et af de førende 
lande inden for 5G og får 
et fintmasket net, der 
dækker hele landet. Det 
tekniske fremskridt er 
mere vigtigt end at vente 
i flere år, da det på nu-
værende tidspunkt ser 
ud til at 5G ikke er farligt. 
Effekten, med hvilken 
5G påvirker kroppen, 
ligger under grænse-
værdien, og mennesket 
vil blive påvirket af en 
stråling med mindre 
styrke end før. Derfor er 

det efter min mening helt klart det klo-
geste at udbygge 5G-nettet og dermed 
sikre, at Danmark er helt 
med foran i den tekno-
logiske udvikling. Dette 
skal selvfølgelig ske 
under overholdelse af 
alle sikkerhedsregler.

Af Rebecca 
Ellendt, 11. årg.
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Sidder du også og stønner over dine tysklek-
tier? Fortvivl ikke! Læs dette sammendrag af 
Goethes Faust, lavet af Nantke og Alina fra 
12e, og din studentereksamen er stort set i hus!








