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Att. Tilsynet med Efterretningstjenesterne 

 

Anmodning om direkte aktindsigt hos Politiets Efterretningstjeneste (PET). 

Igennem flere år har jeg været udsat for en særdeles grov form for organiseret kriminalitet, der 

ikke alene har haft altomfattende menneskelige omkostninger, uden at det også har været 

forbundet med omfattende helbredskonsekvenser, som bl.a. førte til flere akutte 

hospitalsindlæggelser i 2017. 

Denne form for organiseret kriminalitet går under betegnelsen, organiseret stalking og er udtryk 

for et globalt fænomen i vækst. En kriminalitet der også involverer brugen af militære teknologier 

hørende under kategorien, frekvensvåben (på amerikansk, directed energy weapons, microwave 

weapons, electromagnetic harassment etc.). 

Brugen af de nævnte frekvensteknologier/våben er årsagen til at denne form for organiseret 

stalking også sættes i forbindelse med fænomenet, human trafficking.  

Tidligere NSA medarbejder, Karen Melton Stewart beskriver i et brev til Attorney General, William 

Pelham Barr dateret 20. august 2019, hvordan folk på overvågningslister, mistænkt for terrorisme 

og anden formodet statsfjendtlig aktivitet, figurerer som såkaldte non-persons, hvilket skal ses i 

lyset af, at folk på overvågningslister mister deres retssikkerhed, og som sådan kan anvendes til 

udvikling, testning og træning bl.a. inden for frekvensteknologien. Heraf termen, human 

trafficking. 

Karen Melton Stewart’s brev bakkes desuden op af eksempler på, hvordan disse overvågningslister 

misbruges af institutioner som fx FBI o.lign. 

I september 2019 blev det ved den amerikanske domstol fastslået, at overvågningslisterne ikke 

overholder den amerikanske forfatning. The Terrorists Screening Database (TSDB) består af mere 

end 1,1 million navne på mennesker mistænkt for terrorisme, hvilket har rejst bekymring omkring, 

hvorvidt alle disse navne reelt er involveret i terrorisme. Det førte i 2018 til, at 23 amerikanske 
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borgere, der havde lagt sag an, fik medhold i, at de var uretmæssigt placeret på en 

overvågningsliste. 

Dette bringer mig til min egen situation og hvorfor jeg med al sandsynlighed kan være endt på en 

overvågningsliste. Jeg er en lovlydig borgere, uden nogen kriminel fortid og ser som sådan ingen 

grund til, at jeg siden 2016 har været udsat for systematisk overvågning, forfølgelse og chikane – 

medmindre det kan føres tilbage til min families politiske involvering i det Kommunistiske Parti 

tilbage i 70’erne og 80’erne. 

Min farmor hed, Dagmar Andreasen og var en kendt skuespillerinde og forfatter i det 

venstreorienterede miljø i Danmark tilbage i 70’erne og 80’erne. Mine forældre, Andreasen 

og  Have skulle begge blive sortlistet af den amerikanske stat i slutningen af 

70’erne grundet deres politiske aktiviteter og involvering i det Kommunistiske Parti i Danmark, 

hvilket formentligt er sket som resultat af det efterretningsmæssige samarbejde mellem det 

danske efterretningsvæsen, CIA og det privatfinansierede foretagende, Stay Behind.   

Uden at skulle gå nærmere ind i en omfattende gennemgang af min egen, eller vores fælles, 

historie, er det derfor min foreløbige konklusion, at jeg har figureret på efterretningslister over 

børn af såkaldte fjender af staten/dissidenter siden sidst i 70’erne – og af den vej er endt som mål 

for organiseret forfølgelse, overvågning og chikane. 

En organiseret stalking der har ført til, at jeg gentagende gange har været i kontakt med politiet, 

såvel som jeg har skrevet til PET og flere relevante politikere uden at det har affødt nogen former 

for reel handling. Heller ikke selvom jeg har været i stand til at fremlægge indtil flere fysiske 

beviser på den forfølgelse og chikane, jeg er udsat for – et faktum, der bestyrker, at jeg kunne 

tænkes at figurer på en overvågningsliste. 

I sit prisvindende forskningsprojekt og gennemgang af den danske antiterrorlovgivning, Et lille 

bidrag om… Retsstaten og antiterrorismen konkluderer adjunkt ved juridisk fakultet i København, 

Anders Henriksen i den forbindelse, blandt andet: 

Hvis vi skal være lidt firkantede, så kan vi sige, at antiterrorlovgivningen kort og godt har gjort det 

lettere for myndigheder at retsforfølge, registrere, overvåge, foretage indgreb i 
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meddelelseshemmeligheden og undlade at give beskyttelse til de personer i vores samfund, der af 

den ene eller anden grund er mistænkt for at udgøre en fare for statens sikkerhed på grund af 

terrorisme. (Henriksen 2010:27). 

Jeg hæfter mig i særlig grad ved, at man fra statens side kan undlade at give beskyttelse til 

personer mistænkt for at udgøre en fare for statens sikkerhed, da denne sætning er identisk med 

mit eget forløb, til trods for, at jeg som sagt har været i stand til at fremlægge indtil flere konkrete 

beviser på den kriminalitet jeg er udsat for. 

Statens svigt i henhold til Danmarks ratificering af gældende internationale love og forpligtelser 

omhandlende beskyttelse af person udsat for overgreb og forfølgelse, førte til at jeg forsøgte at nå 

ud til omverden gennem skabelsen af min blog: www.targetedindividualdenmark.com . Her vil man 

under fanen, My Case kunne finde en nærmere redegørelse af mit forløb i form af min submission 

sendt til UN i november 2019 i forbindelse med, at der blev foretaget en undersøgelse af 

psychological torture and ill-treatment, såvel som flere af mine beviser ligeledes figurer i en samlet 

præsentation af den kriminalitet jeg er og har været udsat for gennem årene under fanen, My 

Case. 

Igennem min blog har jeg desuden fået kontakt til andre danskere i min situation, heriblandt Lone 

 som ligeledes har skrevet til Tilsynet med Efterretningstjenesterne. I den sammenhæng 

skal jeg blot opliste nogle faktuelle omstændigheder, hvoraf flere er gennemgående for min og 

Lone  situation: 

Faktum 1: Jeg og andre udvalgte danske statsborgere er udsat for særdeles omfattende 

kriminalitet, der påvirker alle aspekter af vores liv – psykologisk, relationelt, økonomisk, 

arbejdsmæssigt og især helbredsmæssigt. En kriminalitet som både politiet og PET har været gjort 

bekendt med i årevis, uden at handle på de mange henvendelser. 

Faktum 2: Jeg kan dokumentere, at mine henvendelser til politiet og PET ikke har ført til, at der er 

blevet foretaget yderligere i sagen, heller ikke selvom jeg har været i stand til at fremlægge indtil 

flere fysiske beviser på den kriminalitet jeg er udsat for: Og at mine rettigheder som borgere i 

Danmark, er blevet tilsidesat og negligeret igennem årene. 
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Faktum 3: Jeg kan dokumentere, at hverken politikere eller medier har reageret på mine 

henvendelser. 

Faktum 4: Ligeledes kan det dokumenteres, at de relevante myndigheder har været informeret i 

årevis uden at reagere på de mange henvendelser fra andre folk i min situation, og at dette svigt 

fra statens side er at forveksle med meddelagtighed. 

Grundet sagens alvor ønsker jeg derfor at få indsigt i, hvorvidt jeg skulle figurer på PET’s 

overvågningsliste. Et retsligt forløb vil senere kunne tage stilling til, hvorvidt det danske 

efterretningsvæsen, direkte eller indirekte, er skyldigt i deltagelse i de mange kriminelle aktiviteter. 

Mvh 
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