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Lørdag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
8.30-13.30: Tisvildeleje: PCR-

test
15.30-21.00: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
18.00: Rågeleje, Søstjernen: 

Cirkus Arli
20.00: Tisvildeleje, Havesalo-

nen: Dicte
20-22: Det hvide hus, Gilleleje: 

RubberBand

Søndag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
08.00-20.00: Gillelejehallen: 

Kviktestcenter
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
14.00: Munkeruphus: Søn-

dagsomvisning i Bjørn Nør-
gaard-udstilling

16.00: Vejby, Brudsbakke 34: 
StorytellingGardenparty

18.00: Rågeleje, Søstjernen: 
Cirkus Arli

21.00: Tisvildeleje, Tisvilde 
Bistro: Christopher

HELSINGE: Onsdag blev en 
77-årig kvinde fra Helsinge 
franarret et beløb fra sin 
konto, og kort efter oplevede 
en 83-årig kvinde fra Helsin-
ge et lignende forsøg. 

Og nu er den gal igen. Iføl-
ge politiets døgnrapport 
anmeldte en 68-årig kvinde, 
der bor i Helsinge, at hun 
torsdag klokken 16.37 mod-
tog et opkald om, at hendes 

konto var blevet hacket. Op-
kaldet kom fra en mand, der 
udgav sig for at være ansat i 
en bank. 

Ligesom de to andre Hel-
singe-borgere gjorde dagen 
før, fik hun besked på at læg-
ge sine kreditkort og koder i 
en kuvert, som en bankansat 
ville hente på hendes adres-
se – hvilket hun gjorde.

En mand dukkede derpå 

op og tog kuverten med sig. 
Inden kvinden nåede at fat-
te mistanke, var der blevet 
hævet et beløb fra hendes 
konto.

Politiet: Ring til firmaet
Ifølge politiet beskrives 
manden som ca. 25 år, ca. 180 
cm, almindelig af bygning, 
lys i huden, men solbrændt, 
og med kort sort hår. Han 

var iført sort trøje og sorte 
bukser og talte dansk.

Politiet opfordrer til, at 
man ikke udleverer person-
lige oplysninger til perso-
ner, som man ikke kender.

- Er man i tvivl om, hvor-
vidt en person reelt er ansat 
i den oplyste virksomhed, 
kan man bede om personens 
navn og derefter ringe til 
det specifikke ansættelses-

sted for at få dette be- eller 
afkræftet, lyder rådet fra 
Nordsjællands Politi i deres 
døgnrapport.

Politiet understreger des-
uden, at det er vigtigt, at 
man som borger selv finder 
hovedtelefonnummeret til 
virksomheden og altså ikke 
ringer tilbage til det num-
mer, som personen ringer 
fra eller oplyser.  AH

Kvinder franarret penge over telefonen

HÆRVÆRK: Opsæt-
ningen af en 42 
meter høj telemast 
på Villingerød-
vej ved stationen i 
Dronningmølle er 
blevet forstyrret af 
groft hærværk. Det 
er seneste eksempel 
i en efterhånden 
lang række af tilfæl-
de af hærværk mod 
master i Gribskov 
Kommune.

Af Nicklas Skyum Clausen

DRONNINGMØLLE: Planerne 
om en telemast på Villinge-
rødvej midt i Dronningmøl-
le har længe været en torn i 
øjet på mange.

Masten blev - under store 
protester - vedtaget tilbage 
i 2019. Nu har hidtil ukend-
te gerningsmænd forsøgt at 
obstruere dens konstrukti-
on.

Nordsjællands Politi oply-
ser, at en eller flere ukendte 
gerningspersoner har hældt 
beton på flere bolte og i rør 
på stedet. Gerningstidsrum-
met kan være en længere pe-
riode op til anmeldelsestids-
punktet onsdag.

Sagen kommer efter flere 
tilfælde af brande i telema-
ster i både Helsinge og Vejby.

Nordsjællands Politi ar-
bejder dog ikke ud fra en te-
ori om, at hærværket i Dron-
ningmølle har forbindelse 
til brandene, der efterfor-
skes som påsatte.

Ifølge pressevagten hos 
politiet skyldes det blandt 
andet, at der er tale om hær-
værk af en anden karakter. 
Desuden er der denne gang 
tale om en mast, der endnu 
ikke er sat op.

Medførte store protester
Siden december 2018 har 
der i Dronningmølle været 
store protester mod masten, 
som TDC nu er ved at opføre.

- Den vil skæmme området 
meget. Der er ikke noget, 
som skjuler masten. Den vil 
bare stå som et tårn i Dron-
ningmølle på stationsplad-
sen, som er helt åben. I om-
råderne rundt om er der for-
bud mod antenne og parabo-
ler, så den er klemt ind lige i 
det område, hvor der ikke er 
noget forbud, sagde Jan-Hel-
ge Larsen fra mastegruppen 
under Dronningmølle Bor-
gerforening til Frederiks-
borg Amts Avis allerede da.

Borgerforeningen har 
desuden følt sig kørt over af 
kommunen. Fra borgerfor-
eningens side har der været 
bud på en alternativ place-
ring, men dette er ikke ble-
vet imødekommet.

- Masten vil blive en skam-
støtte over manglende dia-
log med borgerne. Det er 
manglende vilje til samar-
bejde, har Jan-Helge Larsen 
sagt.

Formanden for Udvikling, 
By og Land, Pernille Søn-
dergaard (Nytgribskov), har 
tidligere sagt, at hun godt 
forstår frustrationen. Men 
hun betoner samtidig nød-
vendigheden af en god mo-
bildækning.

- Alle vil gerne have god 
mobildækning, men ingen 

ønsker masten placeret 
ved siden af sig selv. Så jeg 
forstår godt, at det ikke er 
en nem proces. For os som 
kommune handler det om, at 
borgere og erhvervsliv efter-
lyser ordentlig dækning, og 
vi begynder at få forespørgs-
ler på, hvornår masten kom-
mer, siger hun.

Nej til anden mast
En anden mulig mast på Vil-
lingerødvej har også vakt 
store protester.

Her var der tale om en 48 
meter høj mast, der skulle 
placeres ved Esrum Mark 
syd for Villingerød.

Masten skulle have sikret 
bedre dækning til ganske få 
husstande, men blev i juni 
nedstemt af et samlet udvalg 
for Udvikling, By og Land.

- Der er en licensforplig-
telse, og den forpligtelse har 
TDC budt ind på og vundet 
for nogle husstande - i Es-
rum handler det om fem 
husstande, plus nogle hus-
stande i Helsingør - og der-
for skulle den her 48 meter 
høje mast stilles op. Vi har 
flere gange appelleret til - 
også ved et borgermøde med 
Energistyrelsen - om man 
ikke kunne finde en anden 
løsning. Nu vil vi opfordre 

til, at TDC kigger på andre 
placeringer, sagde udvalgs-
formand Pernille Sønder-
gaard da.

Masten vakte som nævnt 
kritik fra flere beboere i om-
rådet, som blandt andet har 
protesteret mod mastens 
højde og placeringen i det 
åbne land.

- Det vil være ødelæggelse 
af den særligt beskyttede 
natur, vi har her i Esrum. 
Det er et helt særligt og 
unikt kulturhistorisk land-
skab med Esrum Kloster - 
lige midt i en enestående fre-
det natur. Og det er jo også 
midt i epicentret for natio-
nalparken Kongernes Nord-
sjælland, har Helle Schultz, 
en af modstanderne, tidlige-
re sagt.

Master plaget af brande
Masten i Dronningmølle er 
ikke den eneste, der har væ-
ret i skudlinjen i Gribskov 
Kommune i den seneste tid.

Amtsavisen har tidligere 
kunnet oplyse, at der siden 
slutningen af maj har væ-
ret tre brande i telemaster i 
kommunen. En ved en mast 
på en radarstation i Vejby 
samt to, der er gået ud over 
en mast ved Helsinge Hal-
lerne.

Ifølge Nordsjællands Poli-
ti er der dog intet, der tyder 
på, at hærværket i Dron-
ningmølle har forbindelse 
til brandene, der alle efter-
forskes som påsatte.

- Vi kan bekræfte, at vi er 
ved at efterforske branden i 
Helsinge og herunder årsa-
gen til, at branden opstod. 
Eventuel sammenhæng til 
tidligere brande af tilsva-
rende karakter indgår også 
i efterforskningen, men 
det kan på nuværende tids-
punkt hverken be- eller af-
kræftes, om der foreligger 
en sammenhæng, har Nord-
sjællands Politi oplyst.

Ifølge Jakob Willer, direk-
tør i Teleindustrien, bliver 
der set med stor alvor på an-
slagene mod masterne.

- Vi ser med stor bekym-
ring på det - og på, om det er 
sabotage mod teleselskaber 
på grund af udbygning med 
5G-nettet. Vi er i tæt dia-
log med politiet og Center 
for Cybersikkerhed under 
Forsvarets Efterretnings-
tjeneste om det, siger Jakob 
Willer.

I flere andre lande, især 
England, har der været en 
del tilfælde af, at aktivister 
har sat ild til telemaster i 
protest mod 5G-nettet.

- Vi har ikke kendskab til, 
at det skulle være nået til 
Danmark. Vi ved jo heller 
ikke, om det er tilfældet. 
Men det er naturligvis en be-
kymring, jeg kan have, selv 
om vi jo endnu ikke kender 
de nærmere omstændighe-
der, siger Jakob Willer.

Nordsjællands Politi oply-
ser til Amtsavisen, at efter-
forskningen af mastebran-
dene fortsat pågår. Der er 
ingen anholdte i sagerne.

Omstridt telemast  
udsat for groft hærværk

Ved hærværket er der ifølge poli-
tiet hældt beton på flere bolte og 
i rør. Foto: Claus Johansen


