
 

Hærverk på telefonmast: – Setter folks 
liv i fare 

 

I helgen brøt noen seg inn på området der en 5G-mobilmast skal settes opp 

i Tønsberg og fjernet 80 bolter. 
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Hærverket kunne i verste utfall ført til at liv gikk tapt. 

– De som gjør dette, setter folk i fare. Det synes vi fint lite om, sier Reynir 

Johannesson, kommunikasjonsdirektør i Ice. 

Mobilselskapet har nå satt inn periodisk vakthold. De vil ikke 

spekulere i grunnen til at dette er gjort, men sier at det kunne gått 

skikkelig galt. 

– Hærverk er hærverk, sier Johannesson. 

– De har fjernet 80 bolter dagen før masten skulle løftes og monteres. 

Heldigvis oppdaget vi det før de ble løftet opp. 



Ice har nå politianmeldt hærverket. 

 

ANMELDER: Reynir Johannesson, 

kommunikasjonsdirektør i Ice 

forteller at de anmelder hærverket. 
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Stråling 

Odd-Erik Helgesen har engasjert 

seg mye i avgjørelsen om at masten 

blir satt opp i Teigenåsen i 

Tønsberg. Han har laget en 

Facebook-side og en blogg der han advarer mot mastene. 

– Strålingen fra master som denne skaper «elektrostress», som gjør at vi 

ikke får slappet av, hevder Helgesen. 

Han mener strålingen også kommer til å ødelegge store deler av dyrelivet i 

skogen rundt masten, og er også bekymret for en barnehage som bruker 

plassen 150 meter 

unna. 

– Jeg vet ikke noe 

om denne 

hendelsen. Men jeg 

sier ikke «nei takk» 

til at noen har gjort 

dette, sier han. 
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Ikke vær bekymret 

Helgesen sier at han har kjempet mot stråling i rundt ti år. Han hevder at 

han i 2010 ble utsatt for mye stråling og at han i flere år slet med 

symptomer etter det. 

– Har Helgesen og de andre i nabolaget rundt denne masten noe å 

bekymre seg for? 

– Svaret på det er nei. 

– En slik antenne er så høyt oppe 

at innen det når bakken, er det så 

svakt at det ikke er farlig, sier 

Lars Klæboe, seniorrådgiver i 

Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet. 

 

Masten i Teigenåsen i Tønsberg 
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Kontroll 

Flere er bekymret for at vi får flere og flere strålekilder i vår hverdag. 

– Men felles for alle disse, er at de er veldig svake. Vi har kontroll på hvor 

lite folk blir eksponert for denne strålingen, sier Klæboe. 

Helgesen hevder at flere har kommet til ham med symptomer på å ha blitt 

utsatt for mye stråling. 

– Jeg betviler ikke at de har symptomer, men at de skal komme som 

en følge av stråling er utrolig lite sannsynlig, sier Klæboe. 

NRK stilte de samme spørsmålene til en annen stråleekspert. Heller ikke 

pensjonert professor ved Universitetet i Oslo, Arnt Inge Vistnes, mener det 

er noe å bekymre seg for. 



– Det er egentlig ganske sørgelig at folk går rundt og tror det. Dette 

har man vært bekymret for i altfor mange år, sier Vistnes. 
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