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Indledning



Not everything that is faced can be changed, but nothing can be 
changed, until it is faced (James Baldwin). 
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Forord

Att. Politiets Efterretningstjeneste

Anmodning om direkte aktindsigt hos Politiets Efterretningstjeneste

Den 30. april 2020 skrev jeg til Tilsynet med Efterretningstje-
nesterne for at få direkte indsigt i, hvorvidt jeg figurerer på 
en overvågningsliste, eller om PET på anden måde behandler 
oplysninger om mig. 20. august samme år modtog jeg et svar 
fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, hvoraf der fremgik, 
at hverken PET eller FE uberettiget behandlede oplysninger 
om mig – med streg under uberettiget. Af brevet fremgik det 
også, at der ikke forelå særlige forhold, der gjorde, at Tilsynet 
med Efterretningstjenesterne kunne pålægge PET at give mig 
hel eller delvis indsigt i, hvorvidt PET behandlede/behandler 
oplysninger om mig.

Årsagen til, at jeg sendte anmodningen til Tilsynet med Ef-
terretningstjenesterne skal ses i lyset af, at jeg siden 2016 har 
været udsat for et omfattende forfølgelsesprogram begået af et 
større netværk af danskere, gående under betegnelsen, organi-
seret stalking. Et program, der udover personfarlige krænkel-
ser involverer en bred vifte af ”skjulte” krænkelser af hele mit 
liv.

Sådan indledte jeg mit brev til PET i august 2021. Det var ikke 
første gang, jeg havde rettet henvendelse til Politiets Efter-
retningstjeneste efter at være kommet på sporet af en mulig 
sammenhæng mellem overvågningslister og det ”skjulte” 
forfølgelsesprogram, jeg var blevet ramt af. Et program, der 
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internationalt går under betegnelsen organiseret stalking og 
som foruden den daglige overvågning, forfølgelse og chikane, 
benyttede sig af directed energy weapons. 

Directed energy weapons, endnu et fænomen, jeg aldrig hav-
de stiftet bekendtskab med tidligere og som ubetinget er den 
del af den skjulte forfølgelse i Vesten, der møder størst mod-
stand blandt den almindelige befolkning. Det har stillet høje 
krav til sagligheden og bevisførelsen i gennemgangen af den 
erkendelsesproces, der fandt sted efter, at jeg blev ramt af or-
ganiseret stalking og som danner grundlag for min fortælling. 
Foruden mit vidnesbyrd vil man derfor kunne finde doku-
mentation for min historie på websitet www.artofdestruction.
dk.1 Der skal to ben til, før man kan gå, det samme gælder for 
påstanden om, at jeg var udsat for organiseret stalking og elek-
tromagnetisk chikane, som fænomenet også kaldes. Påstande, 
der fra første færd skulle støde mod en mur af skepsis og van-
tro. Jeg er derfor klar over, at jeg stiller høje krav til læseren 
om at bevare et åbent sind. Omvendt har jeg gjort mit yderste 
for at sandsynliggøre, at den radikale drejning, der fandt sted 
i 2016 og som skulle blive begyndelsen på en erkendelsespro-
ces, der skulle føre til et opgør med verden, sådan som jeg 
kendte den, ikke udspringer af fri fantasi. En proces som skul-
le rejse flere spørgsmål end den besvarede efterhånden som 
jeg blev klar over kompleksiteten bag et forfølgelsesprogram 

1 I januar 2018 startede jeg min første website/blog. En website, der fik lov 
at eksistere i dens tilsigtede form, indtil jeg begyndte at indsamle flere og 
flere beviser på de forbrydelser, jeg er udsat for. Det har betydet, at jeg 
siden 2020 stort set ikke har været i stand til at administrere mine websites 
efter hensigten, efter at de blev mål for hacking med det resultat, at de ikke 
fremstår som de er tiltænkt. 
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som organiseret stalking.  

Et af de første hint var politiets dispositioner, som det hedder 
på politisprog. I 2017 begyndte jeg at indlevere de første bevi-
ser på de skjulte forbrydelser, det er min påstand, jeg er udsat 
for. Heriblandt en skudepisode, der fandt sted ude foran den 
bil, hvor jeg lå og sov. Af andre anmeldelser, der skulle følge 
er anonyme opringninger til min arbejdsplads med det formål 
at sværte mig til overfor min arbejdsgiver, foruden sexannon-
cer, droner omkring min ejendom efter mørkets frembrud, folk 
på min private ejendom om natten og en lydoptagelse af, at jeg 
rammes af en mursten på forruden af min bil, mens jeg kører 
på motorvejen, for blot at nævne nogle af de anmeldelser jeg 
har foretaget, uden at det har ført til en egentlig efterforsk-
ning. Hvad angår den elektromagnetiske chikane, som sær-
ligt de første år sorterede under personlige oplevelser, i den 
forstand at der er tale om sanselige oplevelser, som kan være 
svære at bevise, lærte jeg hurtigt, at der er noget, der hører 
ind under politimæssig efterforskning og noget, det påhviler 
lægevidenskaben at opklare. Siden slutningen af 2021 har min 
almenpraktiserende læge aktivt forsøgt at hjælpe mig, efter jeg 
begyndte at få diagnoser som EHS og Morgellon Disease for 
blot at nævne nogle af de helbredsproblemer, der er opstået de 
senere år.

”There are different variations of truth depending on, who is looking 
on it, but there is also a physical truth and that physical truth is or 
is not,” som tidligere teknisk direktør i NSA William Binney, 
der tog sin afsked 2001, kort efter, at NSA havde iværksat den 
globale masseovervågning af civilbefolkningen, udtaler det: 
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Men vejen har været lang, før en myndighedsperson skulle 
anerkende de helbredsproblemer jeg i dag kan fysisk doku-
mentere efter at være blevet mål for skjulte overgreb, der med 
overvejende sandsynlighed skulle vise sig at gå årtier tilbage i 
tiden (Grove, 2015).

Tilbage står spørgsmålet, hvad er motivet? Et spørgsmål, der 
skulle vise sig langt mere omfattende end jeg i udgangspunk-
tet kunne forestille mig og som skulle blive begyndelsen på en 
erkendelsesproces, der skulle føre til et opgør med min forstå-
else af Vesten, uden at jeg kan præsentere andet end min versi-
on af sandheden, resten er op til læseren at bedømme.
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Begyndelsen på enden

Jeg var allerede begyndt at vænne mig til den negative 
opmærksomhed, da to vestegnstyper i en lille, hvid Folkevogn 
Up i slutningen af 2016 kørte ind foran mig på min cykel. 
Den ene, chaufføren, var lille og spinkel, den anden var lang 
og slank og sad krøllet sammen på passagersædet i, hvad 
der proportionelt lignede en legetøjsbil. Lidt længere fremme 
skiftede trafiklyset til rødt. Den hvide folkevogn holdt stille i 
lyskurven på en mennesketom gade i hjertet af Nørrebro.

Vænne er måske så meget sagt, men siden sommeren 2016 havde 
jeg været genstand for de forkerte menneskers interesse, da 
fyren på passagersædet sprang ud af bilen med kurs mod mig. 
Passagerdøren stod åben, og lyset var tændt i bilens kabine. Den 
mindste af de to fyre rettede sig op i førersædet og orienterede 
sig til alle sider. Der var tale om sekunder. Lyskurven skiftede 
til grønt. Chaufføren så sig nervøst omkring. Den lange så mest 
af alt ud, som om han skulle beherske sig for ikke at eksplodere 
i raseri og knyttede krampagtigt næverne. Instinktivt slog jeg 
en bue midt ud på kørebanen ved synet af det stivnede, blege 
ansigt, der voksede skridt for skridt som en oppustelig ballon 
på randen af at springe i luften. Den lange blev flakkende i 
blikket. Sædvanligvis kørte cyklister højre om bilen og ikke 
ud midt på kørebanen. Et øjeblik så han ud til at overveje sine 
muligheder, så steg han pludselig ind i bilen, der svingede til 
venstre ad Åboulevarden på hvinende dæk.

Jeg er uddannet cand.pæd. i pædagogik og psykologi, uden tidligere 
strafferegister eller kontakt til den kriminelle underverden. Skal 
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man tro statistikken, var sandsynligheden for, at jeg skulle blive 
ramt af en forbrydelse i et lille land som Danmark derfor noget 
nær nul, da jeg blev overhalet af den hvide Folkevogn Up.

Det hele gik så hurtigt, at jeg dårligt nok fattede, hvad der var 
sket, før det var ovre. Det hele var gået så hurtigt de seneste 
måneder, at min hjerne dårligt kunne følge med. Jeg var i løbet 
af ingen tid gået fra at leve et forholdsvist almindeligt liv til at 
være udsat for en skjult forfølgelse, midt i Københavns gader.

One day, several years ago, I was sitting in my house, and checking out 
the activity on my scanner. I heard a woman say that she was following 
a certain vehicle. She gave the location, the make and model of the car 
and the license plate number. A few days later, I heard the same woman 
on the same frequency (84) request backup at a certain location. (…) 
This was my introduction to the creepy world of anti-government 
extremists (Lawson, 2007).

Privatdetektiv David Lawsons efterforskning hører til noget af 
den første og mest omfattende research, der findes om emnet 
organiseret stalking. I sine bøger beskriver han et netværk af 
højreekstreme grupper og andre modkulturelle grupperinger, 
der samarbejder om at terrorisere udvalgte personer i det skjulte, 
som det var tilfældet, da en anonym mandsperson tog kontakt 
til min arbejdsplads med det formål at stille mig i et dårligt lys 
overfor min arbejdsgiver (Lawson, 2001; 2007).

Groups attempt to interfere with any business and personal relationships 
which the target has. Typically, this interference involves character 
assassination from some anonymous individual… (Lawson, 2001).
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Allerede i løbet af sommeren 2016 skulle jeg begynde at få 
en lang række problemer med min telefon, og forsøgte jeg at 
geninstallere den, modtog jeg en sms fra producenten om, at 
jeg ikke længere stod som ejer. Andre gange var jeg henvist 
til at se på, hvordan ukendte gerningsmænd havde overtaget 
kontrollen med min computer. Mit privatliv var blevet overtaget 
af folk, jeg ikke vidste, hvem var, og som omvendt så ud til 
at vide alt om mig: hvor jeg arbejdede, hvem jeg skulle mødes 
med i løbet af ugen, og hvilke planer jeg havde for dagen. 
Fra motionscenterets vinduer kunne jeg se unge hætteklædte 
drenge stå i baggården og observere, når jeg trænede. Livet i 
lejlighederne omkring mig havde også forandret sig henover 
sommeren 2016. Lyden af møbler, der blev flyttet rundt i 
lejligheden ovenover om natten. Højrøstede mandestemmer. 
Silhuetten af personer, der stod foran mit vindue, der vendte ud 
mod et fladt tag, og viftede armene over hovedet i nattemørket, 
eller folk, der hoppede demonstrativt i gulvet over min seng. 
Det hele blev iværksat over, hvad der føltes som en nat, men 
reelt set har strakt sig over nogle måneder, før jeg ikke længere 
kunne lukke øjnene for, at jeg blev forfulgt, uanset hvor jeg 
befandt mig i byrummet. Og det var blot begyndelsen på 
et forfølgelsesprogram så up front, at det var umuligt ikke at 
bemærke, og så udspekuleret, at det var tæt på umuligt at 
bevise. Hvad er forskellen på at blive overvåget af et individ 
på afstand gennem ruden til den café, hvor du sidder, eller at 
personen kigger af ren og skær nysgerrighed? Det korte svar 
er – ingenting. Der er ingen forskel. Nøglen ligger i gentagelsen 
og summen af hændelser.

I løbet af sommeren 2016 var jeg blevet så hjemmevant i 
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lokalmiljøet, at jeg ikke kunne undgå at bemærke, hvordan 
jeg blev observeret i min lejlighed af skiftende mandspersoner 
fra det modsatte gadehjørne. Nogle forsøgte at skjule deres 
forehavende, efter at vi havde fået øjenkontakt, ved at kigge 
væk, mens andre drejede rundt på hælene og forsvandt efter 
at være blevet opdaget, og så var der dem, der stak i løb, inden 
jeg kunne nå at reagere. Men den egentlige erkendelse kom på 
en gåtur rundt om Søerne på en af årets sidste sensommerdage. 
Bag mig gik en yngre fyr, der på hele turen havde fulgt mit 
bevægelsesmønster: stoppede jeg op, stoppede han op og vandre 
planløst rundt om sig selv kun for at genoptage forfølgelsen 
efter jeg fortsatte min tur rundt om Sankt Jørgens Sø. Det 
var ikke første gang, jeg havde været udsat for tilsvarende 
hændelser, men det var første gang, at jeg ikke længere kunne 
lukke øjnene for, at jeg var forfulgt af ukendte gerningsmænd. 
Ved Planetariet satte jeg mig på en bænk for at se hans reaktion. 
Det var begyndt at blive tidligere mørkt. Et øjeblik så fyren ikke 
ud til at vide, hvad han skulle gøre af sig selv, før han passerede 
forbi mig og forsvandt i tusmørket, der havde sænket sig over 
mit liv i København. Rundt om Planetariet sad højrøstede unge 
mennesker på græsarealerne i grupper, og for første gang 
forstod jeg, hvad det ville sige at føle sig alene i en storby som 
København. Jeg var, uden at forstå det, blevet centrum for 
aktiviteter, der mest af alt havde karakter af en destruktiv leg. 
Hændelser, der havde til formål at nedbryde mig i det skjulte, 
på en måde, der var tæt på umulig at bevise. 

An objective is to isolate the target from his family and friends. He 
can tell them about all the strange things happening around him, but 
they will not understand and perhaps will think he is crazy (Lawson, 
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2007).
I de indledende måneder skulle flere af mine nærmeste da også 
begynde at sætte spørgsmålstegn ved min mentale sundhed. 
For der er intet af det, jeg har været udsat for, der ikke er 
designet til at imitere en psykiatrisk lidelse. Verden, som jeg 
kendte den, var i rivende forandring. Alligevel havde jeg i 2016 
ikke fantasi til at forestille mig, hvordan de mange hændelser, 
jeg i stigende grad var udsat for, skulle blive begyndelsen på 
enden på alt, hvad jeg troede, jeg vidste om verden.
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Fordomme er et nødvendigt onde, uvidenhed sjældent af det 
gode

The majority of politicians (…) are interested not in truth, but in 
power and in the maintenance of that power. To maintain that 
power it is essential that people remains in ignorance, that they 
live in ignorance of the truth, even the truth of their own life. What 
surrounds us therefore is a vast tapestry of lies upon which we feed 
(Pinter, 2005).2

Den helt store drivkraft i den erkendelsesproces, der skulle 
blive igangsat af, at jeg var blevet ramt af organiseret stalking 
har været at forstå hvorfor? Hvorfor blev jeg ramt af et 
forfølgelsesprogram, der tilsyneladende fik lov til at eksistere 
side om side med den demokratiske retsstat? Baseret på 
erfaringen er det korte svar, at ”sådan noget sker ikke i Danmark”. 
En opfattelse, der betød at alle mine forsøg på at trænge 
igennem lydmuren af tonedøvhed skulle ramme mig som en 
boomrang i form af beskyldninger om sindssyge.

Forestillingernes verden er en magtfuld størrelse, hvilket 
jeg selv skulle erfare, da jeg blev ramt af en tilsyneladende 
tilfældig stalking i 2010, der seks år senere skulle udvikle sig til 
organiseret stalking efter jeg var flyttet til København og i lang 
tid var hensat i en tilstand af vantro og fornægtelse. Fænomenet 
kaldes også for stalking by proxy, men det forklarede langt fra 
alvoren i den omfattende stalking, der havde ramt mig og som 
i 2017 skulle munde ud i adskillige besøg på skadestuen og to 

2 Transskription af Harold Pinters Nobelpristale i litteratur 2005.
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akutindlæggelser på Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg 
Hospital i sidste halvdel af året. 

Hvad begyndte med stalking skulle hele tiden vokse til at 
involvere stadigt større dele af befolkningen, indtil jeg ikke 
længere kunne lukke øjnene for de mentalitetsforandringer, 
der har fundet sted de senere årtier. Forandringer, som dem 
man kan observere på sociale medier som Facebook, hvor helt 
almindelige mennesker ikke kan ytre sig frit uden at risikere 
at skulle frygte for deres liv og sikkerhed i form af anonyme 
trusler og hadefulde kommentarer. 

Gennem internationale kilder, skulle jeg med tiden blive 
opmærksom på sammenhængen mellem min egen situation og 
overvågningslister over formodede terrorister og dissidenter. 
En sammenhæng, der skulle føre til fundet af professor 
i jura, Anders Henriksens prisvindende gennemgang af 
antiterrorloven og formuleringen: 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).

Jeg var faldet over en formulering i processen, der kunne 
forklare, hvorfor politiet gang på gang henlagde mine 
anmeldelser. En proces, der med tiden skulle føre til flere 
spørgsmål end den besvarede efter jeg var steget på noget, 
der bedst kan sammenlignes med Orientekspressen på min 
rejse gennem ukendt land, omgivet at aktører med hver deres 
motiver.
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Hvad i første omgang havde karakter af et kriminelt netværk, 
skulle i løbet af det første år vokse til at gælde nogle generelle 
antidemokratiske tendenser, hvad enten der var tale om digital 
chikane i form af trusler på sociale medier eller de juridiske 
forringelser af borgernes retssikkerhed, der er fulgt i kølvandet 
på antiterrorloven og senest Coronapandemien. Men det var 
blot begyndelsen på en udvikling, der kan føres tilbage til den 
kolde krig og det frekvensteknologiske kapløb mellem øst og vest. 
Et kapløb, der tidligere gik under betegnelser som Operation 
Mind Control og MKUltra og som skulle danne grundlag for 
nutidens trådløse samfund og overvågning af civilbefolkningen 
i bestræbelserne på at slå hårdt ned mod statsfjendtlige tanker, 
endnu mens de var i deres vorden.
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The invisible Third World War

That some German journalists are told what to write by the CIA 
should be a well-known fact by now (Oscar Lafontaine, 2016).3

Hvordan er ikke mindre kompleks end hvorfor og der skulle 
gå lang tid, før der tegnede sig en rød tråd, der bandt fortid 
sammen med nutid og fremtid. Så hvor er forbindelse mellem 
den organiserede stalking og den trojanske hest i krigen mod 
terror, overvågningssamfundet. Det ligger allerede i en af 
den organiserede stalkings hovedaktiviteter, overvågning. 
Aktiviteter, der bedst kan sammenlignes med det østtyske 
stasi-politi under den kolde krig eller Gestapos aktiviteter i 
30’erne og 40’erne. Inddelt hierarkisk udgør den organiserede 
stalking fodfolkene, der kan mobiliseres med henblik på at 
stalke udvalgte borgere som led i en skjult dagsorden, der 
både trækker tråde til krig mod terror og mere uofficielle 
dele af overvågningssamfundet. Hvad jeg ikke var klar over 
før jeg blev ramt af organiseret stalking var, at krigen mod 
terror varetages af Center for ikke-statslige aktører, ifølge PET’s 
egen oplysninger. En terrorbekæmpelse som set i lyset af 
overvågningen af civilbefolkningen er at sidestille med den 
samme skjult totalitarisme, der også kan iagttages i debatten 
om falske nyheder og censureringen af delinger og opslag på 
Facebook.4 5

3 Oscar Lafontaine, formand for det tyske parti Die Linke (Kilde: afdøde 
journalist Tommy Hansen).
4 Internationalt går den skjulte dagsorden under betegnelsen, the hidden 
agenda.
5 Oplysninger om Center for ikke-statslige aktører er hentet fra PET’s website 

i 2019.
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”Hvad er Operation Mockingbird?” spurgte en af mine 
veninder mig på et tidspunkt. En udtalelse, der bekræftede mig 
i, at der trods alt er grænser for, hvor meget vi som befolkning 
får fortalt, når selv højtuddannede mennesker, som det var 
tilfældet med den pågældende veninde, aldrig havde hørt om 
den del af historien, der omhandlede den mediekontrollede 
fortælling om Vesten.

”Operation Mockingbird er navnet på CIA’s omdannelse af 
medierne i 50’erne til en propagandamaskine,” svarede jeg efter 
at være begyndt at beskæftige mig med de dele af vores fælles 
historie som sjældent omtales i mainsteam media. Sidenhen 
fulgte MKUltra og eksperimenter med psykedeliske stoffer 
på uvildige, og i mange tilfælde, uvidende borgere som del af 
Operation Mind Control. I dag hører MKUltra fortiden til for 
de fleste af de mennesker, der er bekendt med denne skandale 
i nyere vestlig historie og som skulle blive afsløret i 70’erne 
før debatten forstummede. Men det hænder, at der dukker 
artikler op om hele den udvikling, som ingen længere syntes at 
interessere sig for:

With a system that taps directly into your brain, not only could your 
thoughts be stolen, but it is possible they could be manipulated as well 
(Benjamin, 2019).

Sådan står der i avisartiklen i Independent fra 2019, Tech Gigants 
want read our thoughts – and the implications are frightening. En 
artikel, der ligger sig i historisk forlængelse af avisartiklen The 
Invisible Third World War fra 1985 som indtil for få år siden var 
klassificeret af CIA og som bygger på Walter Bowart, forfatteren 
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bag bogen Operation Mind Control, og Richard Sutten’s afsløring 
af, hvordan den amerikanske stat eksperimenterede med 
psychotronic weapons6 på uvidende borgere som led i MKUltra 
(Bowart et al., 1990; Bowart et al., 1985; Tracy 2018).

It falls back to the principle of (…) how dictators have been operation 
down through the Centuries: Know what your people are doing and 
find them who are not conforming to what you want them to do and 
then get rid of them (Grove, 2015).7

William Binney hører til en af dem, der i årevis har talt åbent 
imod overvågningssamfundet. I dokumentarfilmen Tragedy 
and Hope, der er et timelangt interview, formulerer han det på 
følgende måde: ”Overvågningsprogrammer i den størrelsesorden, 
som NSA indledte i månederne efter 9/11, tager år at stable på benene.” 
En formulering, der anfægter den officielle begrundelse for 
krigen mod terror og som viser tilbage på en udvikling, der tog 
sin begyndelse med operationer som Operation Mockingbird 
og Operation Mind Control, under den kolde krig. 

Så hvor kommer min fortælling ind i billedet, det er det 
spørgsmål, der danner grundlag for mit vidnesbyrd, som ved 
første øjekast ikke kunne sættes i forbindelse med fortidens 
Operation Mind Control. Jeg var jo blot en almindelig borger, 
der ikke spekulerede nærmere over det trådløse samfund og 
hvad det egentlig ville sige, da jeg blev ramt af organiseret 

6 Denne tidlige udgave inden for frekvensteknologien hører ind under remote 
neural monitoring og remote manipulering af følelsesmæssige tilstande gennem 
lavfrekvente bølger (Bowart et al., 1990).
7 Citat: William Binney.
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stalking. Jeg fulgte med udviklingen uden at stille spørgsmål 
ved de teknologiske fremskridt eller hvordan det var muligt 
at tænde og slukke for elektronikken i nutidens smart-
homes gennem at råbe ad fjernsynet og andre former for 
fjernbetjeningsmuligheder. Skulle det alligevel ske, at jeg blev 
lidt usikker på, hvor udviklingen bar hen, sådan som det var 
tilfældet, da Cern i sin tid begyndte at eksperimentere med sorte 
huller, orienterede jeg mig, som et andet socialt dyr, til alle sider 
for at se om min bekymring var gengældt. Nøjagtig som når jeg 
sad spændt fast til et flysæde inden take-off, og blikket lettere 
febrilsk flakkede henover stoleryggene i håb om at få øjenkontakt 
med et roligt menneske, hvis blik fortalte mig, at det nok skulle 
gå. Jeg var ikke uvidende om mikrobølgeteknologien, set fra 
et forbrugersynspunkt, og anvendte aldrig mikrobølgeovne, 
andet end når jeg skulle have kaffen varmet på jobbet. Såvel som 
jeg husker, at der var engang, hvor man fra officiel side satte 
mobiltelefoner i forbindelse med fremvæksten af kræftsvulster 
i hjernen, men derudover levede jeg i det store og hele bare mit 
liv. 

I dag har vi the Space Defense og faciliteter som H.A.A.R.P. – 
faciliteter sat i verden som del af overvågningssamfundet, uden 
at det tidligere var noget, jeg havde hørt om. Jeg accepterede 
stiltiende, at det var muligt at være forbundet trådløst til 
venner og familie, og at det ikke længere var nødvendigt med 
kabelforbindelse for at sende store mængder data til den anden 
side af jorden.

Ingen tvivl om, at den elektromagnetiske udvikling har taget et 
kvantespring siden begyndelsen af forrige århundrede, uden 
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at jeg kunne siges at være særligt vidende om kvantefysik og 
kvantemekanik og måtte nøjes med at undre mig over antallet 
af mennesker, der gik ned med stress, angst og depression. Jeg 
var også opmærksom på den eksplosive vækst af diagnoser 
som ADHD og autisme blandt børn og unge, men satte 
det aldrig i forbindelse med usynlige stråler og folk med 
sølvpapirshatte. I det hele taget gjorde jeg mig ikke de store 
overvejelser omkring den udvikling, der lå til grund for, at 
det i dag er socialt accepteret at gå og tale med sig selv på 
gaden eller stå og råbe ad elinstallationerne i stuen; noget, der 
tidligere var forbeholdt psykiatriske patienter. For slet ikke 
at nævne den betydning digital kommunikation har haft for 
de sociale samværsformer. Jeg indrømmer, at det indimellem 
kunne være hårdt for selvværdet at blive udkonkurreret af 
en smartphone, når jeg sad på café med en veninde, der hele 
tiden skulle tjekke telefonen for indgående beskeder. Men at 
der fandtes stalkinggrupper i Danmark og at de kunne knyttes 
til en skjult dagsorden, der ikke alene involverede forfølgelse 
af anderledestænkende, men også kunne knyttes sammen med 
hemmelige programmer som MKUltra og forsøg på uvildige 
borgere, det var ikke tanker, der optog mig, før jeg i 2016 skulle 
blive kastet ud i en erkendelsesproces, der med tiden skulle 
knytte mit liv sammen med den ufortalte historie om Vesten.

Sandheden kan være ubekvem, men den er også nødvendig, 
hvis vi ønsker en bedre verden, hvorfor jeg også har set det 
som min pligt at dele mine personlige tragedier, uanset, hvor 
grænseoverskridende det så end måtte være og at træde frem 
for almenheden med min historie: Som skuespilleren Rutger 
Hauer udtaler, inden han går bort i filmen Blade Runner fra 1982 
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i skikkelse af replikanten Roy Batty: ”I’ve seen things you people 
wouldn’t believe.”



28

The Art of Destruction
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To the Court

6/20/05

To the Court:
As Former Vice-President of the United States Psychotronics 
Association, I assure the Congress that the illegal testing, 
development and use of Psychotronic, Microwave, Laser and other 
forms of Electromagnetic Directed Energy Weaponry is a matter of 
grave concern to both the US and International Communities. These 
weapons are all potentially lethal, although sub-lethal injuries may 
also be inflicted as with the use of any other lethal weapon such as 
a gun (…).

Any person’s claim of being assaulted with some form of Directed 
Energy Weapon is to be taken very seriously. If the criminal 
assailants are found to be law enforcement personnel or government 
employees, then the crime is an even more serious offense with 
grave political implications. If the crime is found to be racially or 
religiously-motivated torture-assault, then the bias-crime laws also 
apply.

I assure you that similar cases of assault-torture-murder with these 
weapons are being addressed all over the world. Please give this 
matter your closest attention. The International Human-Rights 
Community is deeply interested in the outcome and concerned that 
justice be served in all cases of Directed Energy Weapons assault. 
(…)

Sincerely,
Lynn A. Surgalla
Former Vice-President
United States Psychotronics
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Man tror, det er løgn

Enhver sandhed passerer igennem tre stadier, før den erkendes: Først 
latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den 
for indlysende.8

Ved daggry, søndag den 19. februar 2017, ringede jeg efter 
en taxa, der kørte mig til skadestuen på Bispebjerg Hospital. 
Bag mig lå en af de muslimske kriminelle, der var kommet 
til siden januar, i sin sorte BMW. Gennem bagruden kunne 
jeg se BMW’en følge efter taxaen hele vejen fra Nørrebro til 
skadestuen. Solen var på vej op, og gaderne mennesketomme 
natten mellem lørdag og søndag. København var gået i seng. 
Et privilegium, jeg havde mistet. Undervejs var jeg flere gange 
ved at miste bevidstheden. Den elektromagnetiske chikane var 
kun blevet værre og teknologien langt mere avanceret, efter at 
det kriminelle miljø omkring Blågårdsgade var begyndt at tage 
del i den organiserede stalking. 

Lægen, der tilså mig, havde svært ved at undertrykke et lille 
smil, da jeg forklarede hende min situation. For, som hun 
sagde, så kendte hun godt sådan nogen som mig. Vi havde det 
med indimellem at opsøge skadestuen – ”men,” tilføjede hun, 
desværre var der ikke så meget, hun kunne gøre, andet end 
at ringe til den psykiatriske akutmodtagelse. Tre år senere skulle 
jeg få stillet diagnosen Electro, Hyper, Sensitivitet af den nu 
pensionerede lektor emeritus ved Syddansk Universitet, læge 
John Jalving. En diagnose, der ofte går under forkortelsen EHS, 

8 Arthur Schopenhauer (1788-1860).
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og som dækker over mikrobølgerelaterede helbredsproblemer 
– men om den vagthavende læge, der tilså mig i starten af 2017, 
var klar over, at man kunne teste min påstand gennem noget 
så simpelt som en urinprøve, eller blot havde svært ved at tro 
på det, jeg fortalte, ved jeg ikke. I hvert fald kom det aldrig på 
tale at lave en fysisk helbredsgennemgang – endnu. Et halvt 
år senere var min situation så kritisk, at jeg blev indlagt akut 
på hospitalet med lungebetændelse på den ene lunge, lavt 
iltindhold i blodet og andre luftvejskomplikationer, hvilket 
skulle føre til en uges indlæggelse på lungemedicinsk afdeling. 
Det gjorde det ikke lettere at trænge igennem lydmuren, og 
der var ingen, der tilsyneladende så ud til at undre sig over, at 
jeg i februar 2017 var begyndt at klage over elektromagnetisk 
chikane for i løbet af sommeren at modtage akut medicinsk 
behandling på skadestuen, ofte på ugentlig basis. 

Den vagthavende læge, der tilså mig efter ankomsten til 
skadestuen tidligt om morgenen søndag den 19. februar, 
insisterede på, at jeg skulle tale med en psykiater, og lagde 
ikke skjul på, at hun mente, at jeg måtte være psykisk syg. Det 
var lige meget, hvad jeg sagde – alle afvisninger fra min side 
blev mødt af et endnu større pres. Mine valgmuligheder var 
begrænsede, og det var tydeligt, at man mente, jeg var meget, 
meget syg og burde lade mig indlægge; om ikke andet så for at 
få en god nats søvn, som psykiateren, en yngre kvinde, sagde 
efter at være hastet til skadestuen. Påstanden om, at visse 
mennesker i Danmark var udsat for skjult forfølgelse, var ikke 
en påstand, der blev taget for pålydende – og det blev ikke 
bedre af, at jeg påstod, at jeg var udsat for elektromagnetisk 
chikane. Det lød som en klassisk case fra ”den lukkede”, det 



32

kunne jeg godt selv høre. Jeg var udmærket klar over, at jeg 
stod med en dårlig sag og anede ikke, hvordan jeg skulle få 
andre til at tage mig alvorligt.  

Jeg er et rationelt menneske, skolet i at basere mine udsagn på 
viden og fakta. Nu stod jeg i en situation, hvor jeg ikke kunne 
sandsynliggøre, og endnu mindre bevise, at jeg var udsat for 
organiseret stalking og elektromagnetisk chikane. Alene det at 
skulle fortælle andre om min situation, velvidende, at det lød 
helt tosset, var en overvindelse i sig selv. Min eneste mulighed, 
hvis jeg nogensinde skulle gøre mig forhåbninger om at blive 
taget seriøst, var at skaffe beviser. Hvordan jeg skulle bevise 
noget, der kan være næsten umuligt at bevise, vidste jeg ikke. 
Det eneste, jeg vidste, var, at intet gav mening. En væsentlig 
lære og første skridt på vej mod ny erkendelse. 

Hvor meget ved vi som befolkning om den kriminelle verden? 
Hvor meget ved vi om alt det, der foregår i kulisserne? For 
mit eget vedkommende skulle det vise sig, at jeg vidste en hel 
del mindre, end jeg troede, efter at være blevet tvunget ud i 
en situation i 2016, hvor jeg var nødt til at forkaste det meste 
af det, jeg havde lært, og genlære alt på ny. Ikke fordi jeg var 
uvidende, men fordi jeg systematisk var blevet misinformeret.

Noget af det, der forskningsmæssigt optog mig, da jeg læste til 
cand.pæd. i pædagogik og psykologi, var det paradigmeskift, der 
har fundet sted inden for human- og samfundsvidenskaberne. 
Fra at det tidligere havde været den naturvidenskabelige 
tradition, der dominerede universiteterne, blev det i 
slutningen af det 20. århundrede almindeligt inden for 
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human- og samfundsvidenskaberne at operere med 
sandhedskonstruktioner. Et skift, der skulle ses i forlængelse 
af den øgede mobilitet op igennem det 20. århundrede, hvad 
enten der var tale om bil, flyver eller den sociale mobilitet, 
der fulgte med industrisamfundet og de deraf opståede nye 
arbejds- og livsformer. Verdenen var i opbrud og med den vores 
verdenssyn. Det, vi troede var sandt for 100 år siden, kunne 
ikke følge med udviklingen, hvilket skulle føre til et opgør med 
den naturvidenskabelige forestilling om, at det er muligt at nå 
til endegyldig viden om verden, i sidste halvdel af 1900-tallet. 

The physical truth is or is not – or is it?

Det er indlysende, at der findes en fysisk sandhed, men 
hvordan vi opfatter og forstår den, er en anden snak, der har 
ført til kampen om sandheden i al den tid, der har eksisteret 
uenigheder mellem mennesker. Den tyske oplysningsfilosof 
Immanuel Kant sondrede mellem genstandens natur (das ding 
an sich) og måden, vi som mennesker er i stand til at begribe 
genstandsverdenen (das ding für uns). Vi kan tale om verden, 
men hvad vil det for eksempel sige at være en hund? Kan en 
hund tænke? Hvad tænker den på? Hvordan tænker den? Har 
den et sprog? Kan man tænke uden sprog? Det er umuligt at 
bevise. Videnskaben kan bringe os et langt stykke ad vejen; 
resten må bero på antagelser. Gætteri er et ord, man helst ikke 
anvender inden for videnskaben. 

Sandheden er en besværlig størrelse at have med at gøre, hvor 
besværlig skulle snart stå klart. 
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Allerede inden jeg henvendte mig på skadestuen, havde jeg 
været i kontakt med politiet. Den vagthavende på alarmcentralen 
var som sådan venlig nok, men han lagde heller ikke skjul på, 
at han havde svært ved at tro på, at jeg skulle være udsat for 
elektromagnetisk chikane.

”Hør her,” sagde han efter at have lyttet til min forklaring: 
”Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, om du har kontakt til 
psykiatrien?”

Enhver, der kender til sprogets magt, vil vide, at en sådan 
bemærkning overtrumfer ethvert modsvar og lukker 
samtalen øjeblikkeligt. Et billede, der skulle vise sig at blive 
gennemgående i min kontakt til de relevante myndigheder. Det 
her måtte jeg selv klare; hvordan vidste jeg ikke, da jeg den 19. 
februar vendte hjem til den samme situation, der havde fået 
mig til at henvende mig på skadestuen nogle timer tidligere.

Jeg havde stadig alt at lære. I mangel af bedre skulle jeg begynde 
at lytte til mine omgivelser, kun for at indse, at de vidste ligeså 
lidt som mig, og ikke havde noget bedre forslag end at søge 
psykiatrisk hjælp – og eftersom jeg ikke havde andet forslag, 
bøjede jeg mig lidt efter lidt for tanken. 

”Du trænger til at få hvilet ud,” havde den kvindelige psykiater 
sagt, inden det lykkedes mig at sno mig ud af samtalen, hvilket 
jeg kun kunne give hende ret i. Mentalt og fysisk var jeg på 
randen af et sammenbrud efter at være blevet frarøvet søvn 
i ugevis. Ved nærmere eftertanke var det måneder, siden jeg 
havde haft en normal nats søvn. Fem dage efter at have opsøgt 
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skadestuen for første gang tjekkede jeg derfor ind på den 
psykiatriske akutmodtagelse den 24. februar 2017.

Surveillance is conducted 24 hours a day, 7 days a week. When a target 
leaves his residence they will alert the group, either by cell phone or by 
business band radio. Other members, who are patrolling the perimeter 
to watch for police and other vehicles driving in the area, will race to 
the location to begin pursuit (Lawson, 2001).

Allerede i 2010 skulle jeg erfare, hvor meget af et vanemenneske 
det moderne menneske er, og hvor let det er på relativt kort 
tid at kortlægge ens vaner og rutiner. Erfaringsmæssigt var jeg 
derfor klar over, at spontanitet og pludselige afvigelser var det, 
der gav mig nogle minutters forspring, da jeg pakkede en taske 
for at tage på den psykiatriske akutmodtagelse. Hvad jeg ikke 
var klar over, var, hvor let det er at spore en telefons præcise 
lokalitet. 

Hist og pist var der lys i vinduerne, da jeg forlod min 
lejlighed. Det sidste, jeg ønskede, var, at folkene inden for den 
organiserede stalking vidste, hvor jeg tog hen. Fra svalegangen 
kunne jeg se lysene fra de forskellige huse spejle sig i Peblinge 
Søens spejlblanke vand. Hvis jeg kunne nå uset ned til Søerne, 
kunne jeg gå ad de mennesketomme stisystemer til Vesterport 
Station. Jeg skulle aldrig komme så langt. Allerede 100 meter 
nede ad gaden begyndte de første biler at cirkulere rundt i 
kvarteret. Muslimske mænd af den hårdkogte slags patruljerede 
området i stadigt større antal.

”Hvor blev hun af?” 
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”Det ved jeg ikke?” 

Gennem portåbningen til den baggård, hvor jeg havde søgt 
tilflugt, kunne jeg høre to mandspersoner udveksle nogle få 
ord og en motor køre i tomgang. Herefter rullede bilen væk og 
efterlod mig på den anden side af porten i en tilstand af chok 
og vantro. Jeg var fanget i et grænseland mellem den kriminelle 
underverden og verdenen sådan som den tager sig ud for de 
fleste mennesker – og forsøgte jeg at slippe væk, blev jeg mødt 
af to billygter og muslimske mænd af den slags, du ikke har lyst 
til at møde på en mørk gade i København, når det er dig, de er 
på udkig efter. 

Det lykkedes mig at slippe uset ned til Peblinge Søen. Foran 
mig snoede en af byens trafikale hovedårer sig gennem 
København som en lysende slange. Slap jeg over Åboulevarden, 
kunne jeg gå det meste af vejen til Vesterport Station uden 
at blive spottet. Det havde taget en time at komme fra min 
lejlighed i Blågårdsgade til turens absolut mest kritisk punkt, 
fodgængerfeltet mellem Peblinge Søen og Sankt Jørgens Sø. 
I lyskrydset stod nogle få mennesker og ventede. En enkelt 
kiggede i min retning, uden at se mig, men jeg så hende. Hun 
var mit skjold, da vi krydsede den firesporede boulevard og 
jeg forsøgte at gemme mig mellem fodgængerne. Mennesker 
med hver deres liv, der skulle i hver deres retning, mens jeg 
selv fortsatte langs Sankt Jørgens Sø. Herfra kunne jeg gå ad 
det svagt oplyste stisystem til Vesterbro. I tasken havde jeg 
min mobiltelefon. Min mission var dømt til at mislykkes, da 
en muslimsk fyr kom cyklende bag mig og fortsatte i retning 
af Danasvej i langsomt tempo. Normalt plejede jeg at se dem 
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køre ræs på hovedvejene gennem København, men aldrig på 
cykel. Hvordan det var lykkedes dem at spore mig, havde 
jeg stadigt til gode at lære efter at strømmen af alt fra gamle 
lirekassebiler til smarte BMW’er få minutter senere var flyttet 
fra Blågårdsgade til den modsatte side af søen. Jeg var, uden at 
forstå hvorfor, blevet mål for kriminelle grupperinger, der hele 
tiden så ud til at vide, hvor jeg befandt mig.

Noget af det første, jeg bemærkede ved ankomsten til den 
psykiatriske akutmodtagelse, var, at jeg var trådt ind i en 
verden uden dørhåndtag. Bag mig lød et robust smæld fra 
døren til det psykiatriske hospitalsregi. Gennem den armerede 
glasrude kunne jeg se ud på et parkeringsområde, velvidende 
at jeg i en desperat handling havde givet afkald på min frihed 
efterhånden som de forskellige udveje lukkede sig en efter en. 
Det var tydeligt at jeg ikke handlede til mit eget bedste og det 
hjalp ikke at lade sig indlægge og stemple som psykiatrisk 
patient, hvis målet var at få omverden til at tage mine påstande 
alvorligt. Min eneste trøst var, at psykiatrien om nogen måtte 
kunne skelne sygdom fra normalitet. Det skulle vise sig, at jeg 
ikke tog helt fejl. Af alle de mennesker, jeg har været i kontakt 
med, efter at være blevet ramt af organiseret stalking, hører 
personalet på den åbne afdeling, til nogle af de få personer, der 
har givet mig medhold i, at jeg hverken var psykotisk eller 
på anden måde optrådte aparte. I det første notat, skrevet 
umiddelbart efter min ankomst til akutmodtagelsen den 24. 
februar, står der:

Patienten er VKO (vågen, klar og orienteret). Kognitivt 
velfungerende. Møder velklædt. Ingen objektive tegn på syns- og 
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hørehallucinationer. Brøst 0. Kan på troværdig vis tage afstand fra 
suicidalimpulser. Hjælpesøgende adfærd. Frivillig indlæggelse i åbent 
regi.

Fjorten dage senere havde jeg en afsluttende samtale med 
en psykolog og kunne af den vej erfare, at de anså mig for 
normalfungerende – men, som psykologen sagde, så kunne 
det, jeg fortalte, ikke rummes inden for rammerne af normalitet, 
hvilket jeg kun kunne give hende ret i. Mit liv var langtfra 
normalt, og jeg fik i den sammenhæng diagnosen enkeltparanoia. 
Psykologen, der sad overfor mig på den anden side af 
skrivebordet i det lille kontor, tøvede og tilføjede – at skulle 
politiet omvendt finde ud af, at der var noget om snakken, så 
ville min diagnose naturligvis bortfalde.

Politiet. Suk. Hvor havde jeg meget at lære endnu.
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(Mellem)spil

Årene efter Anden Verdenskrig står som den periode i nyere 
tid, der for alvor skulle føre til vestlig selvransagelse. Det førte 
til en lang række socialpsykologiske eksperimenter op gennem 
50’erne, 60’erne og 70’erne. Blandt dem eksperimentet Spillet, 
der skulle få sit tilnavn gennem en videnskabelig redegørelse 
af, hvordan afvigelser fra de sociale spilleregler mødes med 
øjeblikkelig modstand og udstødelse fra fællesskabet.9

De fleste, der har prøvet at snyde i kortspil, ved formentlig, 
hvordan det kan ødelægge den gode stemning. Går bølgerne 
højt, kan det ligefrem føre til uvenskab, og freden genetableres 
ikke, før afvigeren igen spiller efter reglerne. Måske er en 
undskyldning tilmed påkrævet, før spillet kan genoptages. 

Selv den mindste afvigelse fra de sociale spilleregler kan 
ødelægge den bedste sammenkomst og føre til øjeblikkelig 
udstødelse: Man er udenfor fællesskabet og afvigende fra resten 
af flokken – så er det for så vidt underordnet, om afvigelsen er 
udtryk for, at der er noget galt med spillet. For det afgørende 
er ikke, om man har ret eller uret. Det afgørende er, om man er 
medspiller eller modspiller.

For mit eget vedkommende skulle der ikke gå længe, før 
disse uskrevne spilleregler begyndte at påvirke forholdet til 
min omgangskreds. Det eneste jeg behøvede, før mine venner 
begyndte at se skævt til mig og jeg havde kørt mig selv ud på et 

9 Harold Garfinkel (1917-2011) grundlagde i sin tid etnometodologien og er 
kendt for sine ”brud-eksperimenter”, blandt dem Spillet.
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sidespor som socialt afvigende og udenfor fællesskabet, var at 
dele mine tanker om organiseret stalking og elektromagnetisk 
chikane. Jeg havde brudt konsensus, så var det for så vidt 
ligegyldigt, hvem der havde ret eller uret: Forestillingen om, at 
vi lever i en demokratisk retsstat med en høj grad af tryghed og 
sikkerhed, tålte hverken at blive udfordret eller betvivlet. 

Her i landet passer vi på hinanden – vi jager ikke sagesløse 
individer. Den kollektive fortælling om Danmark er i vide 
kredse intakt. Det var blot mig, der var gået hen og blevet lidt 
småtosset, hvilket skulle udløse alt fra overbærende latter til 
overfusninger, afstandtagen og resignerende blikke, der stille 
og roligt vandrede ud ad vinduet, når talen faldt på organiseret 
stalking.

”Jeg tror, at det, du fortæller mig, er virkeligt for dig.”

Det var så langt, omverdenen var i stand til at strække sig for 
at komme mig i møde. Et budskab, der ikke var til at misforstå: 
Jeg var prisgivet den dobbeltudstødelse, der følger med at være 
udsat for forbrydelser så horrible, at de kan være svære for andre 
at fatte. Selv efter jeg begyndte at fremlægge beviser skulle de 
blive afvist med bortforklaringer så langt ude i hampen, at 
jeg ofte måtte sætte spørgsmålstegn ved normalitetsbegrebet. 
Læren må være, at normalitet kan skæres ned til et sæt uskrevne 
regler for, hvad man kan sige, gøre, mene og tænke som del af 
et givent fællesskab, og enhver afvigelse er lig med udstødelse.
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