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Side 1 

                      Logskema for stalking 
                                                     Til registrering af stalkinghændelser – medbringes til politiet    

Navn:    
DATO KLOKKESLÆT BESKRIVELSE AF 

STALKINGHÆNDELSE 
STED FOR 
STALKINGHÆNDELSE 

VIDNER 
Skriv navn, adresse 
og telefonnr. 

DOKUMENTATION 
Henvis til bilagsnr. 

POLITIKONTAKT 
Skriv navn på 
betjent og aftaler 

20.05.17 - Falsk anklage til SKAT 
Jeg bliver kontaktet af SKAT i min 
e-Boks. Der er en (falsk) 
indberetning på, at jeg skulle 
arbejde som prostitueret. 

- - Gemt meddelelse fra 
e-boks. Se bilag 25 . 

 

17.05.17 Kl. 10.30 Hos politiet 
Efter at have afleveret mit 
logskema og tilhørende 
dokumentation, er jeg til 
parthøring hos politiet.  

Nærmeste 
politistation: 
[indsæt adresse]. 

- 
 
 
 

- Partshøring ved 
betjent XXX 
[indsæt navn]. 

30.04.17-
07.05.17 

Fra kl. 23.58 
– kl. 21.35 

Opkald x 13  
13 mistede opkald med 
hemmeligt nummer. 

Min telefon. - Screenshot af 
opkaldsliste på min 
telefon. Se bilag 24. 

- 

30.04.17 - Mailkontakt x 3 
Jeg får tre mails fra xxx@xxx.dk 
på min private mail. Der står, at 
jeg skal svare, eller jeg vil blive 
ramt af dårlig karma, og at jeg 
ikke kan være bekendt at lege 
med andres liv. Beskyldninger 
om, at jeg arbejder som 
prostitueret. 

Min private e-mail-
konto. 

- Gemte mails. 
Se bilag 23. 

- 
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Side 2 

28.04.17 - Jeg får anmeldelseskvittering i 
min e-Boks. 
 

- - Anmeldelseskvittering, 
journalnummer: 
[Indsæt journalnr.] 

- 

26.04.17 Kl. ca. 9 Jeg ringer til politiets 
servicecenter på tlf.nr.: 114. Jeg 
beder om at tale med en 
medarbejder, der sidder med 
tilhold. Samtidigt gør jeg det 
klart, at jeg ønske at anmode om 
tilhold. 

  - - Samtale med 
servicecenteret og 
samtale med betjent 
XXX[indsæt navn]. 

25.04.17 Kl. 15.36 Kontakt til pårørende  
XX skriver til min mor og min 
tidligere gymnasiekammerat på 
Messenger. Der bliver spurgt om, 
hvor jeg altid er så sur. 
Ingen af dem svarer. 

Facebooks 
Messenger-app. 

Min mor 
[indsæt 
oplysninger]. 
Min tidl. 
gymnasiekammerat 
[indsæt 
oplysninger].  

Screenshot af 
Messenger-beskeden. 
Se bilag 22. 

- 

23.04.17 - Kontakt via Mobilepay  
Jeg får tilsendt 1 krone på 
MobilePay fra XX, hvor der bliver 
spurgt, hvor jeg er. 

MobilePay-app på 
min telefon. 

 Screenshot af 
”aktiviter” i app samt 
screenshot af 
notifikation. 
Se bilag 21. 

- 

17.04.17-
23.04.17 

- Ophold/overvågning ved bopæl 
Jeg opholder mig hos mine 
forældre. Naboen fortæller, at 
denne har set XX uden for min 
bopæl to gange i perioden.  

Min bopæl: 
[Indsæt adresse]. 

Nabo 
[indsæt 
oplysninger]. 

Naboen vil gerne 
vidne. 

- 
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17.04.17 Kl. ca. 17 Falsk bestilling 
Jeg kommer hjem til en leveret 
måltidskasse, som jeg ikke selv har 
bestilt. Jeg kontakter virksom- 
heden, som oplyser, at den er 
købt og betalt i mit navn. 

Min bopæl: 
[Indsæt adresse]. 

- Billeder af kassen. 
Se bilag 20. 

- 

10.04.17 Kl. 13.47 Falsk dating-profil oprettet 
Jeg bliver kontaktet af en ven, som 
har set en datingprofil, hvor mit 
navn og det tilsendte billede bliver 
brugt til at søge uforpligtende sex. 
Jeg beder min ven om at tage et 
billede af profilen og sende det til 
mig. 

XXX-datingside. - Screenshot af 
profilen. 
Se bilag 19. 

- 

02.04.17 Kl. 23.34 Messenger kontakt – trusler 
Samme person gensender billedet 
på Messenger og skriver, at denne 
vil sende billedet til min 
arbejdsplads og mine forældre, 
hvis jeg ikke svarer.  
Jeg blokerer afsenderen. 

Facebooks 
Messenger-app. 

- Screenshot. 
Bilag 18. 

 

31.03.17 Kl.13.03-
17.14 

Opkald x 9  
Ni ubesvarede opkald med 
hemmeligt nummer. 

På min telefon. - Screenshot af 
opkaldslisten på min 
telefon. 
Se bilag 17. 

- 

31.03.17 Kl.12.57 Messenger kontakt  
Jeg bliver kontaktet på Messenger 
fra en profil, hvor navnet ligner 
XXs meget. Personen sender et 

Facebooks 
Messenger-app. 

- Screenshots. 
Bilag 16. 

- 
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letpåklædt billede af mig, som jeg 
selv har haft lagt op på min 
Instagram efter jeg gjorde den 
privat(måske er kontoen blevet 
hacket?). 

25.02.17 Ca. kl. 8.30 HÆRVÆRK 
Jeg træder ud af min bopæl og 
finder alle mine udendørskrukker 
smadret og samtidig kan jeg se, at 
min bil er blevet ridset hele vejen 
ned af passagersiden. 
Jeg melder begge dele til politiet 
og mit forsikringsselskab. 

Min bopæl: 
[Indsæt adresse]. 

- Billeder af smadrede 
udendørskrukker og 
ridse i bilen. 
Se bilag 14. 
Anmeldelseskvittering 
fra politiet. 
Se bilag 15. 

Samtale med 
politiets 
servicecenter på 
tlf.nr.: 114. 

25.02.17 Kl. 05.32 SMS-kontakt  
Jeg modtager en SMS fra et 
ukendt nummer, hvor der står, om 
jeg er stolt af mig selv, sådan som 
jeg har ødelagt XXs liv.  

Min telefon.  Screenshot af SMS-
besked. 
Se bilag 13. 

- 

25.02.17 Fra kl.04.43 Opkald x 4  
4 ubesvarede opkald fra 
hemmeligt nummer og en 
voicemail-besked, hvor XX har 
indtalt en vred besked om, at jeg 
har ødelagt XXs liv. 

Min telefon.  Screenshot af 
opkaldsliste på min 
telefon og gemt 
voicemail-besked. 
Se bilag 12 og lydfil 
på USB. 

- 

17.02.17-
18.02.17 
 
 
 

Fra kl. 
20.21-01.27. 

Opkald x 20  
20 ubesvarede opkald med 
hemmeligt nummer på min 
telefon. 
 

Min telefon. - Screenshot af 
opkaldsliste på min 
telefon. 
Se bilag 11. 

- 

17.02.17 Ca. kl. 19. Ophold/overvågning ved bopæl Min bopæl: - Ingen dokumentation. - 
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Side 5 

 
 
 

Jeg kommer hjem fra træning og 
XX står og venter ved cykelskuret 
foran min bopæl. Måske har XX 
fulgt efter mig på vej hjem fra 
arbejde. 
XX fortæller, at XX ikke forstår, 
hvorfor jeg ikke besvarer diverse 
henvendelser. 
Jeg beder XX om at gå og skynder 
mig indenfor. 

[bopælens adresse]. 

17.02.17 
 
 
 

Ca. kl.15.30 Møder op på arbejdsplads  
XX møder op på min arbejdsplads. 
Receptionisten ringer op og 
spørger om jeg kommer ned, 
hvilket jeg svarer nej til. 
Receptionisten beder XX om at gå. 

Min arbejdplads: 
[arbejdspladsens 
adresse]. 

Receptionist 
[Indsæt 
oplysninger]. 

Receptionisten vil 
gerne vidne. 

- 

09.02.17-
13.02.17 
 
 
 

Kl.06.29-
13.31 

Mail x 17  
XX sender 17 mails til min 
arbejdsmail. Jeg kontakter min 
arbejdsgiver og vi aftaler, at XX 
skal blokeres. 

Min arbejdsmail. - Gemte mails. 
Se bilag 10. 

- 

08.02.17 
 
 
 

Kl.15.43 Mailkontakt 
XX sender en mail, hvor der bliver 
spurgt om, hvornår jeg har fri og 
om jeg vil med i biografen. 

Min arbejdsmail. - Gemt mail. 
Se bilag 9. 

- 

08.02.17 
 
 
 

Ca. kl.15.30 Opkald på arbejdsplads 
XX ringer til til min arbejdsplads og 
spørger i receptionen, hvornår jeg 
har fri. Receptionisten kommer til 
at udlevere min 

Min arbejdsplads: 
[arbejdspladsens 
adresse]. 

Receptionist 
[navn]. 

Receptionisten vil 
gerne vidne. 

- 

danskstalkingcenter.dk/download-log-skema


 

                   
Skriv seneste hændelse øverst i skemaet. Tilføj nye rækker ved at sætte musen øverst til venstre i det tomme felt, højreklik og vælg ”Indsæt række over”.  
Husk dokumentation printet ud eller på USB til politiet! Hent tomt logskema og se vejledning på danskstalkingcenter.dk/download-log-skema. 

Side 6 

arbejdsmailadresse i den 
forbindelse. 

03.02.17-
06.02.17 
 
 
 

- Linkedin x 4  
XX besøger min Linkedin-profil fire 
gange. 
 
 

LinkedIn. - Screenshot af dem, 
der har besøgt min 
profil. 
Se bilag 8. 

- 

23.02.17-
24.02.17 

- Snapchat og 11 likes på Instagram  
XX sender en anmodning på 
Snapchat og har ”syntes godt om” 
11 af mine billeder på Instagram.  
Jeg blokerer XX begge steder og 
gør min Instagram privat. 

På de to sociale 
medier. 

- Screenshots af 
anmodning og 
notifikationer. 
Se bilag 6 og 7. 

- 

21.01.17 
 
 
 

Kl. 16.49  Opkald 
XX ringer igen fra telefonnummer 
xxxxxxxx en enkelt gang, hvorefter 
jeg blokerer nummeret. 

På min telefon. - Screenshot af 
opkaldsliste på min 
telefon. 
Se bilag 5. 

- 

19.01.17 
 
 
 

Kl. 02.17 Messenger besked  
XX sender besked på Messenger, 
hvor der bliver spurgt om xxxxxxxx 
er mit telefonnummer og hvorfor 
jeg ikke svarer. 
Jeg blokerer herefter XX på 
Messenger. 

Facebooks 
Messenger-app. 

- Screenshot af besked. 
Se bilag 4. 

 

18.01.17-
19.01.17 
 
 
 

Fra kl. 
19.22-00.18 

Opkald x 8 
Otte mistede opkald på min 
telefon fra telefonnummer 
xxxxxxxx (samme 
telefonnummer). 

På min telefon. - Screenshot af 
opkaldslisten på min 
telefon. 
Se bilag 3. 

- 
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17.01.17 
 
 
 

Kl.13.34. SMS 
XX har fundet mit telefonnummer 
på internettet og sender en SMS, 
hvori der står: ”Hallo?” fra 
telefonnummer: xxxxxxxx. 
 

På min telefon. - SMSer gemt på min 
telefon. 
Se bilag 2.  

- 

13.01.17 
 
 

- Messenger besked x 2 på  
XX har skrevet 2 beskeder på 
Messenger, som jeg ikke har 
besvaret. Da XX skriver den 3. 
besked skriver jeg tilbage, at jeg 
ikke ønsker at blive kontaktet. 

Facebooks 
Messenger-app. 

- Screenshot af 
korrespondance. 
Se bilag 1. 

- 
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