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Vedr. politiets afgørelse (journalnr. 1900-83978-00108-20): 

I forbindelse med, at man fra Vordingborg politis side endnu engang har valgt ikke at starte 

en egentlig efterforskning på baggrund af beviser indgivet 28. juli 2020, samt de 

foregående beviser jeg har indleveret siden 2017, sender jeg hermed denne skriftlige klage 

over politiets dispositioner. 

Jeg har igennem fire år forsøgt at henvende mig til politiet vedr. organiseret 

stalking/kriminalitet, der, hvis jeg alene skal tage udgangspunkt i mine anmeldelser, 

involverer alt fra stalking, cyberstalking, hacking og fjernadministration af mine aktiviteter 

online og på mine computers, anonyme smedekampagner, herunder anonyme 

opringninger til mit arbejde og falske sexannoncer i mit navn, droneovervågning, folk der 

kaster mursten på min forrude, mens jeg kører på motorvejen, skudepisoder og andre 

intimideringstaktikker – for blot at nævne de mest centrale forbrydelser. 

I den aktuelle anmeldelse var der tale om, at jeg i et brev forsøgte at henlede politiets 

opmærksomhed på sammenhængen mellem de sidste fire års forskellige hændelser, såvel 

som jeg vedlagde dokumentation for hackerangreb – og, at fem unge mænd hang ud på og 

omkring min ejendom om natten, en episoder der i dagene efter blev fulgt at to episoder, 

hvor jeg var udsat for knallertchikane – samt anden dokumentation.  

Episoder som jeg personligt har svært ved at se som forskellige enkeltstående hændelser, 

særligt når der tages højde for tidligere episoder de seneste fire år, og som kun udgør et 

lille udsnit af de lovovertrædelser, jeg dagligt lever med og som derfor ikke yder noget 

retvisende billede af min situation i øvrigt, men alene skal ses som udtryk for, hvad jeg har 

været i stand til at dokumentere.  



Allerede i 2017 skulle det stå klart, at det som borger kan være svært at blive taget 

alvorligt, i de situationer hvor jeg ikke var i stand til at fremlægge konkrete beviser, samt 

identiteten på de involverede lovovertrædere. Det førte til, at jeg efter nogen tid kun 

opsøgte politiet i de situationer, hvor jeg var i stand til at fremlægge fysiske beviser. 

Desværre har politiet indtil videre valgt at behandle de forskellige anmeldelser som 

enkeltsager. Samtidig har argumentet for ikke at gå ind i min sag været, at kunne jeg ikke 

komme med konkrete beviser og navne på de pågældende lovovertrædere, så var der ikke 

så meget politiet kunne gøre. Tænker jeg tanken til ende, vil det i praksis sige, at er man 

udsat for kriminalitet, uden at kende den konkrete lovovertræder, så er det ikke muligt at 

opklare sagen.  Et argument, som må siges at være tæt på tragikomisk og som kun tjener 

de kriminelle. 

Jeg påstår ikke, at det er let, men jeg vil alligevel mene, at man fra politiets side ville kunne 

iværksætte en egentlig efterforskning, hvis man begyndte at se min sag som en samlet sag, 

for af den vej at åbne op for hele eller dele af sagen: fx gennem at undersøge, hvem der 

har ringet anonymt til mit job med det formål at bagvaske mig eller har lavet sexannoncer i 

mit navn og hvem, der i øvrigt fungerer som fjernadministrator i forhold til mine computer- 

og onlineaktiviteter. Senest har jeg opgivet en konkret adresse, hvorfra jeg blev ramt af en 

mursten, mens jeg kørte 120 km i timen på motorvejen i retning af København, hvilket 

også kunne være et oplagt udgangspunkt for en egentlig efterforskning osv. 

En hændelse som ydermere måske kunne have været undgået, hvis politiet allerede på 

nuværende tidspunkt  ville have anerkendt, at det er højst usandsynligt, at en borger uden 

tidligere straffeattest eller kontakt til den kriminelle underverden inden for en kort 

årrække rammes af alt fra skudepisoder og andre intimideringstaktikker, sexannoncer i mit 

navn, anonyme opringninger til mit job, hacking og fjernadministration af mine computer- 

og onlineaktiviteter, droner omkring min ejendom om natten (der slukker lyset når de er 

tæt på min ejendom) folk på og foran min ejendom om natten, fysisk stalking og chikane 

m.m. – for slet ikke at nævne de dele af den organiserede stalking, der har adgang til 



directed energy weapons. Et forhold, der har sendt mig på hospitalet i kritisk tilstand 

adskillige gange i 2017, men som jeg sjældent har berørt, da denne del af den organiserede 

stalking hører til den del, der kan være sværest at bevise, og som politiet har stillet sig helt 

uforstående overfor, uagtet at det ikke kræver andet end en enkelt søgning på internettet, 

før man kender til eksistensen af denne våbenteknologi. 

Dertil kommer de strukturelle procedurer som har tvunget mig til at anmelde de forskellige 

hændelser i de respektive politikredse, hvilket har ført til, at der på intet tidspunkt har 

været en person inden for politiet, der har haft et samlet overblik over de sidste mange års 

anmeldelser fra min side. 

Jeg er klar over, at man kan slå min sag op i politiets systemer. Omvendt kan jeg også 

konstatere, at det i politiets seneste afvisning af min sag fremgår, at Flemming Steffan 

Eriksen skulle være den primære lovovertræder. Dette er ikke korrekt og så vidt jeg kan 

vurdere et udtryk for manglende overblik. Det er rigtigt, at den organiserede stalking med 

al sandsynlighed skal ses i forlængelse af, at jeg forinden havde været stalket i knapt seks 

år: Men at Flemming Steffan Eriksen fx skulle være ansvarlig for hacking har jeg aldrig 

hverken påstået eller ment, tværtimod har jeg betonet, at jeg er udsat for organiseret 

stalking bestående af et netværk af folk.  

Min klage angår i den konkrete sag derfor stadigt politiets dispositioner og det faktum, at 

der dags dato ikke er nogen inden for politiet, der har valgt at se min sag som en samlet 

sag, hvorfor der heller ikke er blevet taget højde for nogle af de konkrete hændelser, hvor 

politiet rent faktisk ville være i stand til at identificere en gerningsmand og af den vej åbne 

sagen. En forsømmelse, der kunne have fået katastrofale følger, da jeg den 24. december 

blev ramt af en mursten på motorvejen. 
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