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                        Præstø 10. februar 2023 

Til rette vedkommende  

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

Københavnsvej 47, 

4760 Vordingborg  

 

Politianmeldelse vedrørende organiseret stalking: 

Organiseret stalking er en form for ”skjult” kriminalitet, der falder under kategorien organiseret kriminalitet 

og som benytter sig af metoder, det kan være meget svært for omverden at opdage. Formålet er 

overvågning, stalking og chikane fx gennem omfattende cyberkriminalitet, som i mit tilfælde har betydet 

overvågning og censurering af mine digitale aktiviteter i form af ødelagt bevismateriale og obstruktion af 

digital kommunikation i de tilfælde, hvor jeg har forsøgt at kommunikere med folk internationalt omkring 

dette globale netværk, antageligt for at forhindre mig i at dele min viden. Disse skjulte metoder kan i 

sagens natur være usædvanligt svære at bevise, hvilket også gør sig gældende for den fysiske forfølgelse og 

endnu mere, hvad angår brugen af trådløse teknologier, som for mit eget vedkommende ikke alene har 

påvirket mit digitale liv, uden også mit fysiske helbred. 

Tidligere har jeg derfor hovedsagligt holdt mig til kun at anmelde forbrydelser af fysisk art og som det er 

lykkedes mig at dokumentere, det gælder fx følgende hændelser: 

• Skudepisode filmet med skjult kamera. En anmeldelse jeg foretog i midten af august 2017. 

• Anonym telefonopringning til min arbejdsplads med det formål at stille mig i et løgnagtigt og dårligt 

lys.  

• Falske sexannoncer i mit navn. 

• Lydoptagelse af, at jeg rammes af mursten på forruden af min bil, mens jeg kører på motorvejen. 

• Indtrængning på de aflåste områder af min ejendom om natten. 

• Etc. 

Jeg er bekendt med, at politiet har en særlig afdeling for organiseret kriminalitet – NSK (National Enhed for 

Særlig Kriminalitet) og har igennem alle årene haft en forventning om, at politiet før eller siden vil se de 

forbrydelser, jeg har været ramt af, i særlig grad siden 2016 – 2017, som en samlet sag. En forventning, der 

ikke er blevet mindre efter, at disse forbrydelser de senere år er begyndt at ramme mine nærmeste. Jeg 

vedlægger i den forbindelse to vidneerklæringer fra to veninder, der begge kan bekræfte, at de har været 
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ramt af lignende kriminalitet i 2022, ifølge dem selv, grundet deres relation til mig. En udvikling, som efter 

min bedste overbevisning ikke kun begrænser sig til de to veninder/vedlagte vidneerklæringer, men som 

efter min bedste overbevisning, baseret på helbredsproblemer, identiske med de helbredsproblemer jeg 

selv har fået efter at være blevet ramt af organiseret stalking, også har ramt… udeladte 

privatinformationer. 

Foruden de to vidneerklæringer er jeg i dag ligeledes i stand til at fremlægge lægelig dokumentation i 

tilknytning til spørgsmålet om brugen af trådløse teknologier og nanoteknologier. Da jeg i sin tid blev ramt 

af organiseret stalking og disse skjulte teknologier også kaldet elektromagnetisk chikane, var jeg ikke klar 

over sammenhængen mellem trådløse signaler og nanoteknologier. Først i 2021 skulle jeg opdage, at jeg 

udskilte nanoteknologi og af den vej, gennem research, blive klar over, at måden det er muligt at påvirke 

den menneskelige fysiologi i særdeleshed er betinget af brugen af nanoteknologier.  

ICT implants may be used to repair deficient bodily capabilities they can also be misused, particularly if 

these devices are accessible via digital networks. One might even think of such devices as a threat to human 

dignity and particularly to the integrity of the human body  

Citatet er hentet fra dokumentet Ethical aspects of ICT implants in the human body, udarbejdet af the 

European Group on Ethics in Science and New Technologies til Europa Kommisionen i 2005 og omhandler 

implantater. En udvikling, der i vid udstrækning i dag er erstattet af nanoteknologier, det gælder fx Neural 

Dust. Teknologier, der ligeledes kan tilgås trådløst gennem brugen af RFID (radiofrekvensidentifikation) 

svarende til et telefonnummer og som i dokumentet Ethical aspects of ICT implants in the human body bl.a. 

kan benyttes til at tracke mennesker i tilfælde som fx: 

…identification and location purposes (for people in high risk occupations, children, stalkers or suspected 

terrorists). 

Med denne korte introduktion har jeg i denne anmeldelse valgt at tage fat på det svære emne, der 

involverer brugen af radiosignaler og nanoteknologier. Et emne jeg ellers har undgået fordi, der er tale om 

en problemstilling som ikke berøres i medierne og som langt størstedelen af befolkningen derfor er 

uvidnende om, til trods for, at forskere og andre har forsøgt at advare om faren ved denne udvikling på 

højeste niveau i årtier. Det betyder, at denne form for skjult kriminalitet efter min bedste overbevisning 

dags dato er ude af kontrol, baseret på egne førstehåndserfaringer og det faktum, at denne kriminalitet 

helt umotiveret er begyndt at ramme mine nærmeste.  
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For mit eget vedkommende skal jeg kort opridse det forløb, der vedrører brugen af nanoteknologier og som 

jeg første gang blev opmærksom på i slutningen af 2015, uden at jeg dengang vidste, hvad der var tale om 

og uden at jeg underkastede disse kropslige udskillelser nærmere mikroskopisk undersøgelser på 

daværende tidspunkt. 

År 2015 – 2017: 

• Umiddelbart før jeg flytter til Blågårdsgade i januar 2016, begynder jeg i slutningen af 2015 at 

udskille nanoteknologier. I politiets sagsakter vil man i den sammenhæng kunne læse, at jeg på 

daværende tidspunkt har været stalket af en person fra mit daværende nabolag i knapt seks år ved 

navn Flemming Stefan (fulde navn og adr. udeladt) Lyngbyvej…, 2900 Hellerup.  

• Efter at være flyttet til Blågårdsgade optræder problemet med nanoteknologier kortvarigt, foruden 

at stalkeren fra mit forrige nabolag begynder at optræde dagligt i området omkring min nye 

adresse. 

• I samme periode er jeg udsat for fænomenet illegal home-intrusions (dvs. at folk går ind i ens hjem, 

når man ikke er hjemme). For mit eget vedkommende manifesterer det sig bl.a. ved at nyindkøbte 

fødevarer i køleskabet er blevet åbnet, men jeg er på det her tidspunkt ikke i stand til at forstå, 

hvad der foregår eller lave en sammenhæng mellem de åbne fødevarer og nanoteknologier. I dag 

ved jeg, at en af måderne man får nanoteknologier i kroppen er oralt – en anden måde går gennem 

luftvejene.  

• Henover 2016 ser jeg Flemming (udeladt) optræde i mit nye boligområde næsten dagligt. Et forløb, 

der i august-september samme år bliver erstattet af organiseret stalking og brugen af trådløse 

teknologier/frekvensteknologier, hvilket har en meget voldsom effekt på den menneskelige 

fysiologi, uden at jeg dengang er bevidst om, at jeg har nanoteknologier i kroppen. 

Hospitalsbehandlinger/indlæggelser i samme periode: 

Som del af gennemgangen af forløbet tilknyttet brugen af nanoteknologier og trådløse 

signaler/frekvensteknologi, har jeg lavet et kort resume over de gange jeg opsøgte Bispebjerg Hospital 

for lungerelaterede problemer i perioden 2016 – 2017. Problemer jeg aldrig har været i behandling for 

tidligere og som optræder umiddelbart efter, at jeg begynder at klage over organiseret stalking og 

elektromagnetisk chikane/trådløse signaler uden at mine påstande dengang tages alvorligt. 

• 27. sep. 2016 skadestue: ankommer grundet vejrtrækningsproblemer. Dette sker i de indledende 

måneder af, at jeg rammes af organiseret stalking. 
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• 19. feb. 2017 skadestue: Her er jeg netop blevet klar over, at jeg er udsat for trådløse 

teknologier/elektromagnetisk påvirkning, men mine påstande tolkes som vrangforestillinger.  

• 30. april 2017 skadestuen: Journalbeskrivelse – hjertebanken, åndenød, forpustet, 

vejrtrækningsproblemer/kan ikke trække vejret helt ned i lungerne (maj samme år kommer jeg 

også i udredning for hjerteproblemer, uden at man finder noget galt, først i 2019 bliver det på 

Næstved Sygehus observeret, at jeg har nogle atypiske, periodiske hjerterytmeforstyrrelser, dog 

uden, at jeg har hjertefejl). 

• 27. Aug. 2017 skadestue: Ankommer grundet vejrtrækningsproblemer og lavt iltindhold i blodet. 

Jeg behandles medicinsk med maske og Ipramol. 

• 5. september 2017 lungemedicinsk afdeling: Ankommer til skadestuen og indlægges med følgende 

symptomer: lavt iltindhold i blodet, vejrtrækningsproblemer, lungebetændelse på den ene lunge 

(dog uden forhøjet infektionstal). Desuden noteres det ved ankomsten, at jeg har røde øjne, der 

løber i vand. Senere på aften/natten noteres det også, hvordan jeg pludselig får hjertebanken. 

• 1. december 2017 lungemedicinsk afdeling: Her behandles jeg for de samme lungeproblemer som 

5. september samme år.  

År 2019: 

• Anden gang jeg bliver opmærksom på, at jeg udskiller nanoteknologier er i november – december 

2019. Samtidig kan jeg konstatere, at der har været nogen inde i mit hus i samme periode, hvilket 

skyldes den høje sikkerhed, jeg har på min ejendom. Jeg er også fysisk konfronteret med folk i 

området omkring min bolig, som kommer udefra i denne periode, der strækker sig helt frem til 

august 2020. Bl.a. ser jeg dem af flere omgange forlade nabogården til fods, foruden at den samme 

cyberkriminalitet, som jeg blev ramt af, da jeg først blev ramt af organiseret stalking, gentager sig. 

Min egen vurdering er derfor, at der er tale om folk fra København, der har slået sig ned på 

nabogården. En udvikling jeg ser i forlængelse af, at jeg umiddelbart forinden havde offentliggjort 

på min daværende blog, at politiet har medmeldt mig, at de ikke kom til at foretage sig mere i 

forbindelse med min anmeldelse i slutningen af 2019.  

År 2020: 

• I begyndelsen af 2020 får jeg også stillet diagnosen Electro Hyper Sensitivitet, hvilket er en 

diagnose, der dækker over de helbredsmæssige skadevirkninger af elektromagnetisk påvirkning. 

Jeg bliver også klar over, at jeg har noget, der hedder Morgellon Disease i samme periode. 

År 2021: 
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• I årets første måneder begynder jeg i 2021 at udskille nanoteknologier igen, men denne gang tager 

jeg dem under mikroskop. 

• 2. sep. 2021: Af politiets sagsakter kan jeg læser, at jeg den 2. sep. 2021 har beskrevet, hvordan jeg 

er udsat for frekvensteknologisk påvirkning. 

• 13. sep. 2021: 11 dage senere indlægges jeg for første gang siden 2017 med de samme 

lungeproblemer som i 2017: Lavt iltindhold i blodet, vejrtrækningsproblemer og lungebetændelse 

(uden forhøjet infektionstal).  

• I efteråret 2021 viser jeg derfor de mikroskopoptagelser af nanoteknologier, jeg foretog i 

begyndelsen af året til min læge. Hun iværksætter på den baggrund en større helbredsudredning, 

der involverer flere forskellige områder/afdelinger inden for hospitalsvæsenet. Hun henviser mig 

også til en hudlæge, som også forsøger at få mig ind på hospitalerne (Jeg har vedlagt en 

hospitalshenvisning sendt af min læge i begyndelsen af 2022, samt den video, jeg viste hende i 

2021). 

• Sidst på året får jeg diagnosen KOL på Nykøbing Falster Lungemedicinsk Ambulatorium (en 

diagnose, der senere ændres til KOL-disponenter).  

NB. Det er en kendt konsekvens at store koncentrationer af nanoteknologier i lungerne kan give KOL-

lignende lungesygdomme. 

År 2022: 

• Gennem 2022 har jeg været i medicinsk behandling på skadestuen, samt indlagt på hospitalet for 

de samme lungeproblemer, som i 2017 af flere omgange med det forbehold, at jeg nu har forhøjet 

infektionstal, men uden at man har fundet bakterieinfektion. 

Bemærkning i relation til brugen af nanoteknologier: 

At jeg ikke indlægges i perioden 2018 til 2021 kunne meget vel skyldes, at den fysiske stalking ophøre i 

denne periode, for at blive genoptaget i april 2021, foruden at jeg i samme forbindelse får problemer med 

indeklimaet i bilens kabine. Et problem jeg også havde i 2017 og frem til, at jeg får bilens computer 

opdateret i 2018. I foråret 2021 får jeg igen min bil opdateret og bliver i den sammenhæng opmærksom på 

fænomenet Connected Cars, dvs. at bilens computersystem har trådløs forbindelse til the Internet of Things 

(IoT). Jeg forsøger at modvirke problemerne med stalking og dårligt indeklima ved at skifte bil i slutningen 

af september 2021, men samme problemer opstår kort tid efter. I maj 2022 skifter jeg derfor bil til en brugt 

Volvo v40 fra 2013, hvilket i begyndelsen har en positiv effekt indtil jeg får min bil opdateret hos Volvo i juli 

samme år og cirka en uge senere får de samme indeklimaproblemer igen. Jeg vedhæfter i den forbindelse 
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en samtale jeg havde med en Volvomekaniker, der bekræfter det dårlige indeklima – og, at jeg i samme 

forbindelse har fået problemer med turboreguleringen (indsugning og udsugning af udstødningsgasser), 

hvilket kunne være en forklaring på, at jeg muligvis indånder nanopartikler/NoX-partikler? 

Uden at skulle gå nærmere ind i alle aspekter, der har fundet sted de senere år i relation til det trådløse 

samfund og uden at skulle gå ind i alle dele af de forbrydelser jeg er ramt af, det gælder i særdeleshed også 

cyberkriminalitet, er jeg i dag i stand til at dokumentere de helbredsmæssige konsekvenser, der opstod 

umiddelbart i forlængelse af, at jeg blev ramt af organiseret stalking i 2016 – 2017. 

Et sidste punkt i denne anmeldelse er den aktivitet, der finder sted omkring min ejendom i relation til de 

nævnte forbrydelser. Jeg har før forsøgt at rette politiets opmærksomhed imod den aktivitet, jeg har været 

i stand til at registrere på to af nabogårdene i samme forbindelse. En aktivitet, der også indbefatter dele af 

den trafik, der finder sted ude foran min ejendom i Præstø og som rent fysiologisk kan sættes i direkte 

forbindelse med brugen af trådløse teknologier/nanoteknologier. For nu skal jeg i den sammenhæng nøjes 

med at vedhæfte to videoklip, der viser den omtalte aktivitet i form af biler, da disse eksempler bedst 

illustrer problemet, uden at det er muligt at vise den konkrete brug af trådløse teknologier, det har krævet 

års research at forstå sammenhængen. 

På faldrebet vil jeg også gerne tilføje, at det grundet arten af den beskrevne kriminalitet, har været mit mål 

at få disse forbrydelser anerkendt som organiseret kriminalitet, da de, med al respekt, efter min bedste 

overbevisning ligger uden for de lokale politikredses område at skulle håndtere?  

Jeg vil også gerne understrege den akutte udvikling, der har ført til, at disse forbrydelser har ramt mit 

nærmeste netværk. En udvikling, jeg tager meget alvorligt og som er den primære grund til, at jeg har taget 

fat på det svære emne, trådløse teknologier og nanoteknologier. 

I mere end 6 år har jeg forsøgt at advare mod denne udvikling som dags dato ikke har fået den store 

opmærksomhed i medierne og som langt størstedelen af befolkningen derfor er uvidende omkring. En 

udvikling som i mit og mine nærmestes tilfælde, formentlig kunne have været undgået, hvis jeg havde fået 

den nødvendige hjælp. 

NB. Hvad angår de to vidneerklæringer kan jeg tilføje, at de er skrevet med henblik på, at jeg i første 

omgang havde tænkt mig at anmelde hacking og anden cyberkriminalitet, men at begge vidner også har 

oplevet andre af de samme problemer, som jeg har været ramt af gennem årene, dog i langt mildere grad.   

Mvh Anne Have 
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Bilag: 

2 separate vidneerklæringer. 

1 hospitalshenvisning 

1 video af de teknologier jeg begynder at udskille i 2021 og som jeg viser til min læge. 

2 videoer af aktiviteter omkring min ejendom, som jeg personligt sætter i forbindelse med trådløse signaler 

i min ejendom, herunder nanoteknologier. 

1 samtale med Volvomekaniker, juli 2022. 

NB. Nogle af videoerne kan muligvis være fejlbehæftet, hvilket i så fald skyldes den omtalte 

cyberkriminalitet. 
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