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     Præstø 20. oktober 2020 

Att. Politiets Efterretningstjeneste 

Klausdalsbrovej 1, 

2860 Søborg 

 

Organiseret stalking: Et transnationalt terrornetværk 

I foråret 2019 skrev jeg til PET for at orientere om den organiserede stalking i Danmark – 

der, for en stor del, udføres af et netværk af stærkt kriminelle grupperinger i Danmark. Et 

netværk, der er bundet sammen på tværs af landegrænser i et internationalt netværk – og,  

om noget, må siges at være udtryk for nutidens helt store terrorproblem. 

Kriminelle grupper i besiddelse af våben, der på mange områder er fuldt ud på højde med 

den teknologiske udvikling inden for militære frekvensvåben. Dette kommer formentlig 

ikke som nogen overraskelse, eftersom militære våben, traditionen tro, har det med at 

cirkulere i kriminelle kredse.  

Kriminelle grupper, der står for at forfølge, overvåge og chikanere civile mennesker i 

Danmark og andre NATO-lande. Jeg selv er en af dem. 

Jeg henvender mig i den forbindelse til PET: 

 fordi jeg siden 2016 har været udsat for netop denne form for organiseret 

kriminalitet. 

 fordi der er tale om organiseret terrorisering af civile borgere i strid med Danmarks 

ratificering af internationalt gældende regler på menneskerettighedsområdet.  

Siden 2016 har hverken politiet eller PET handlet på mine henvendelser. Status er, at jeg i 

dag befinder mig i nøjagtig samme situation som i 2016.  

At man fra politiets side har valgt ikke at skride til handling og fra PET’s side blot henviser 

mig tilbage til politiet, sådan som det var tilfældet med mit første brev til PET, finder jeg 

helt utilstrækkeligt i et land, der gerne identificerer sig som værende en retsstat.  

For at understrege sagens alvor skal jeg kort gennemgå mit forløb. Jeg kan i den 

forbindelse orientere om, at det i sig selv har været en kamp at trænge igennem systemet. 

En kamp jeg af samme grund har valgt at tage i det åbne på min blog: www.annehave.blog 

eftersom det er min klare opfattelse, at jeg er udsat for omfattende systemsvigt. 
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Med disse indledende ord skal jeg forsøge at lave en kortfattet beskrivelse af mit forløb, 

om end det er langt og omfattende, i særdeleshed fordi det som borger kan være næsten 

umuligt at trænge igennem systemet, hvad enten det skyldes de uhensigtsmæssige 

procedurer man som borger er underlagt eller det faktum, at min sag endnu ikke for alvor 

er blevet taget alvorligt. Et eksempel er den skudepisode, det lykkedes mig at filme og som 

blev henlagt samme dag jeg indgav min anmeldelse til politiet. Dertil kommer, at 

organiseret kriminalitet kan være usædvanligt svært at anmelde, når man som borger er 

nødt til at opsøge de forskellige politikredse, hvor de kriminelle hændelser finder sted. Det 

bliver hurtigt til mange politikredse og jeg sidder i dag tilbage med en oplevelse af at være 

kastebold mellem de forskellige kredse og instanser i noget, der mest af alt minder om 

Kafkas ”Processen”. 

Lad mig begynde med begyndelsen. 

I 2010 oplever jeg for første gang at være udsat for stalking. Der er tale om en person fra 

mit nabolag i Hellerup, som virker svært afvigende i sin adfærd og person, og som jeg 

aldrig har haft nogen personlig kontakt til. Dette er i sig selv usædvanligt, eftersom de 

fleste stalkingsager oftest har at gøre med folk, der kender hinanden i forvejen. 

Halvandet år efter at stalking begynder, tager jeg i 2011 kontakt til politiet i Gentofte. De 

er meget venlige og forsøger et par gange, om de kan dæmme op for problemet ved at tale 

med den pågældende person. Det fører kun til en forværring af stalkingen og jeg stopper 

med at kontakte politiet helt frem til 2016, da det står klart, at deres hjælp har den 

modsatte effekt. 

Jeg er derfor lettet, da det lykkedes mig at sælge min lejlighed i 2015 og købe en ny 

lejlighed i Blågårdsgade. Nøglerne til lejligheden får jeg i starten af december 2015. Cirka 

en uge forinden har jeg på Messenger modtaget en besked, angiveligt sendt fra min egen 

konto til mig selv med ordene: Hello Dear (dette kan dokumenteres). 

I midten af januar 2016 flytter jeg permanent ind i min lejlighed i Blågårdsgade og mindre 

end en uge senere, går stalkeren fra mit tidligere nabolag forbi mit køkkenvindue nede på 

gaden. Jeg filmer hændelsen og herefter bliver han mere forsigtig, om end han stadigt 

optræder flere gange ugentligt, hvis ikke dagligt, i mit nye boligkvarter (nu i baggården, 

hvor jeg ikke har samme mulighed for at filme ham). 

I løbet af sommeren/sensommeren 2016 begynder jeg at have flere samtidige problemer. 

Der er tale om en glidende overgang på nogle måneder, men på et eller andet tidspunkt, 

kan jeg ikke undgå at bemærke, at jeg altid har en person gående efter mig, uanset hvor 
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jeg befinder mig i København. Går jeg på cafe tager personen (der er tale om skiftende 

personer fra dag til dag) ophold ude foran cafeen. Dette sker parallelt med, at jeg får stadig 

flere problemer med min telefon og computer. Bl.a. får jeg besked om, at jeg ikke længere 

ejer min telefon, såvel som jeg har filmet flere hackerangreb (dokumentation haves).  

Jeg begynder også at bemærke at nyindkøbte fødevarer i mit køleskab er blevet åbnet og 

andre tegn på, at folk har opholdt sig i min lejlighed, når jeg ikke er hjemme såsom 

tobaksrøg o.lign. Fænomenet er en kendt praksis inden for den organiserede stalking og 

går under betegnelser som – illegal home intrusions og gaslighting. Af andre episoder kan 

nævnes folk, der hopper i gulvet om natten i lejligheden ovenover; folk der står ude foran 

mit vindue og vifter armene over hovedet – osv.  

Disse forskellige hændelser sker parallelt med, at jeg begynder at skrante 

helbredsmæssige. I december 2016 kan jeg knapt nok stå på mine ben. Jeg er gået fra, at 

cykle på arbejde i Ishøj i september til knapt nok at kunne slæbe mig de 20 meter ned i 

supermarkedet i december. 

Først i januar 2017 bliver jeg opmærksom på sammenhængen mellem den organiserede 

stalking og fænomenet elektromagnetisk chikane efter at disse begivenheder, der indtil da 

er foregået om natten, begynder at foregå på alle tider af døgnet, primært fra overboens 

lejlighed.  

Det hele sker parallelt med, at unge, ”utilpassede” drenge fra Blågårdsgademiljøet i løbet 

af sensommeren 2016 er begyndt at hænge ud i lejligheden over min, der bebos af en 

enlig, yngre kvinde. Transformationen i beboersammensætningen er så radikal, at selv 

andre af beboerne i ejendommen begynder at beskrive, på ejerforeningens Facebookside, 

hvordan folk bevæger sig rundt på svalegangene om natten og tager i dørhåndtagene til 

folks lejligheder. 

Jeg behøver næppe at nævne, at det er umuligt at overse elektromagnetisk chikane, hvis 

den er intens nok, eftersom det danske efterretningsvæsen selv råder over 

frekvensteknologiske våben? Jeg kan endvidere dokumentere disse overgreb og brugen af 

lignende teknologier gennem anvendelsen af radiofrekvensmålere, som jeg har været nødt 

til at anskaffe mig (dokumentation haves). 

Mit dokumentationsmateriale er omfattende og involverer alt fra lægejournaler, 

dyrlægejournaler, radiofrekvensmålinger og konkrete hændelser i form af skudepisoder og 

andre intimideringstaktikker, droneflyvninger, folk ude foran min ejendom om natten, 
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hackerangreb, anonyme oprigninger til min arbejdsplads med det formål at sværte mig til, 

sexannoncer i mit navn etc.  

Dertil kommer, at jeg i 2020 fik konstateret EHS-syndrom (Electro, Hyper, Sensitivity). En 

diagnose, der dags dato ikke er anerkendt i Danmark, men som i Sverige kan udløse 

førtidspension og andre støtteforanstaltninger, og som er et direkte resultat af 

mikrobølgeteknologien.  

I 2020 kunne jeg desuden konstatere, at jeg selv og mine dyr har Morgellon Disease. En 

sygdom/tilstand, der ifølge flere uafhængige forskere kan sættes i forbindelse med 

frekvensteknologien. En sygdom, som jeg ydermere var i stand til at datere helt tilbage til 

1993 – 1994, da jeg først opdagede, hvad jeg fejlede i 2020 – og som ingen læger i 

Danmark har været i stand til at diagnosticere tidligere. Det udelukker enhver tanke om 

smitsomhed eftersom jeg ikke er bekendt med andre udover mig og mine hunde, der har 

samme sygdom/tilstand, hvilket efterlader spørgsmålet: Hvordan kan det så være at både 

mig og mine dyr har Morgellon Disease? 

I sommeren 2017 begynder jeg også at blive en fast hospitalsgæst. På daværende 

tidspunkt har jeg af flere omgange forsøgt at få hjælp af politiet, uden at være blevet taget 

alvorligt. Heller ikke efter, at jeg indlægges af to omgange på lungemedicinsk afdeling med 

svære luftvejskomplikationer i 2017, synes omverden at forstå alvoren i min situation. 

Jeg har på det her tidspunkt solgt min lejlighed i Blågårdsgade, da jeg fire dage efter at 

være flyttet ud af min lejlighed indlægges første gang, den 4. september 2017 på 

lungemedicinsk afdeling, for komplikationer jeg aldrig før eller siden har været indlagt eller 

behandlet for. 

Særligt det kriminelle miljø i og omkring Blågårdsplads og deres involvering i den 

organiserede stalking er årsag til, at jeg sælger min lejlighed, men også etniske danskere 

deltager i den organiserede stalking. Jeg køber en bil og herefter er jeg mere eller mindre 

på flugt. Ofte må jeg overnatte i min bil pga. den elektromagnetiske chikane og lykkedes af 

den vej med at dokumentere flere hændelser: bl.a. den omtalte skudepisode, der fandt 

sted ude foran min bil på Marievej i Hellerup, hvor jeg holdt parkeret for natten. 

Ugen efter den første skudepisode er jeg udsat for endnu en skudepisode, da jeg ligger og 

sover om natten i min bil foran Bellahøj Politistation. Jeg anmelder disse hændelser til 

politiet i den tro, at de må føre til handling, men finder efterfølgende ud af, at min sag blev 

henlagt samme dag jeg indgav anmeldelsen.  
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2017 og 2018 kan bedst beskrives som år, hvor jeg mere eller mindre er konstant på flugt 

fra folkene inden for den organiserede stalking, der fysisk forfølger mig i deres biler.  

Jeg skal ikke komme ind på alle aspekter af den organiserede stalking og det kildemateriale 

jeg har været nødt til at sætte mig ind i i den forbindelse, andet end – at jeg var et 

skoleeksempel på, hvordan man splitter et menneskes liv fra hinanden og at der var tale 

om stalking 24/7. 

Af personer, der har beskæftiget sig med emnet er privatdetektiv, David Lawson, der rejste 

rundt med disse grupper i USA og Canada i 80’erne og 90’erne, hvilket der er kommet to 

bøger ud af, og tidligere FBI-chef for Los Angeles, Ted Gunderson. 

I slutningen af 2018 lykkedes det mig at finde et hus på landet omgivet af marker, i den tro, 

at det ville vanskeliggøre den organiserede stalking. Det gjorde det også til dels, men der 

gik ikke mange måneder, før jeg begyndte at registrere droner omkring min ejendom efter 

mørkets frembrud (hvilket jeg også har dokumenteret). Droner der med al tydelighed er 

udstyret med frekvensteknologi og som slukkede lyset, så snart de var i luften. 

Status er, at jeg i dag står i nøjagtig samme situation som i 2016, hvilket må siges at være 

helt utilstrækkeligt i en retsstat som den danske, der ydermere er bundet af 

menneskerettighedserklæringen af 1948. 

Som afsluttende bemærkning får jeg lyst til at citere, UN Special Rapporteur, Nils Melzer 

for i oktober 2020 at udtale:  

…the very least that should happen is a formal investigation as an obligation under article 

12 of convention against torture( …) and the other human treaties, but very often, that 

does not happen. 

Mvh 

Anne Helene Have 

 

 


