
Logbog – kronologisk oversigt over stalkingforløbet 

Forurettede:  

Personoplysninger: 

Forurettede 

Navn: Lone Jensen 

Adresse: Solrødgade 25, 2720 

Tlf. nr.: 27 27 27 27 

Mail.: lj@gmail.dk 

Facebook 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalkeren: 

Personoplysninger: 

Stalker 

Navn: Jens Jensen 

Adresse: Helsingørgade 25, 2620 

Tlf.nr.: 37 37 37 37  

Mail: jj@gmail.dk 

Facebook: 

Instagram: 
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Baggrundshistorik: 

Jens og jeg har været kærester fra august 2015 til september 2016. Jeg forlod Jens den 12. september 2016, hvor jeg oplyste ham om, at jeg ikke 

ønskede at have mere med ham at gøre.  

Gennem vores forhold har Jens flere gange råbt af mig, men han har aldrig slået mig. Han var verbal meget kontrollerende og nedladende, men altid 

meget undskyldende efterfølgende. Beskrev, hvordan han ikke kunne leve uden mig og at han nok skulle ændre sig.  

  



LOGBOG: 

Dato og tid Hændelse  Hvor? Dokumentation Vidner Kontakt ved politiet 

20.11 2016  
Kl. 17.15 
 

Første kontakt – 
personligt fremmøde 
Jens møder op på min 
adresse, meget 
aggressiv. Han råber og 
banker på døren og 
siger han ikke vil tage 
hjem, før jeg har 
snakket med ham. Jeg 
oplyser ham om, at jeg 
ikke ønsker kontakt og 
at han skal gå. Han 
nægter og tager 
ophold på trappen 
udenfor min bygning 
 
 

Solrødgade 25, 2720 
 
 

Video 
Optaget på 
mobiltelefon. Filen er 
vedlagt på cd med 
filnavn: XXX 
 
 
 
 

Min søster 
Hun var på besøg og 
overværede derfor 
episoden. Min søster 
har optaget episoden 

Ingen kontakt til 
politiet 

20.11 2016 
Kl. 20.01 

Trusler - sms 
Jens sender mig en 
besked, hvor han 
skriver jeg er en grim 
kælling og han fucking 
smadrer mig hvis han 
ser mig. 

Solrødgade 25, 2720 
 

Sms 
”Grimme kælling, du 
fortjener hvad du får. 
Ser jeg dig, fucking 
smadrer jeg dig” 

Vidner 
Min søster. Hun var 
stadig på besøg da jeg 
modtog beskeden 

Ingen kontakt til 
politiet 

20.11.2016 
Kl. 23.06 

Undskyldning – 
besked på 
telefonsvarer 
Jens ringer til mig og 
indtaler en besked på 
telefonsvareren. Han 
undskylder for 
tidligere, oplyser han 

Solrødgade 25, 2720 
 

Telefon 
”Hej Lone, jeg er så 
ked af det hele… Det er 
jo bare fordi jeg elsker 
dig… Vil du ikke nok 
ringe til mig… jeg vil 
bare gerne tale…” 
 

Vidner 
Ingen 

Ingen kontakt til 
politiet 



var ked af det og 
egentligt bare savner 
mig. 
 

Lydfilen er vedlagt 
med titlen: XXX 

21.11 2016 
Kl. 08.53 

Følger efter mig 
Jeg er på vej på 
arbejde og ser i bilen, 
at Jens kører bagved 
mig. Jeg holder mig i ro 
og kører ind på 
parkeringspladsen på 
mit arbejde og 
parkerer bilen. Jeg ser, 
at Jens fortsætter, 
uden at køre med ind 
på parkeringspladsen 

Lykkevej 12, 3500 Ingen beviser Vidner 
Ingen 

Ingen kontakt til 
politiet 

      

25.11 2016 
Kl. 13.00 

Blokering 
Jeg blokerer Jens på 
alle sociale medier, får 
nyt nummer men 
beholder den gamle 
som et ”sort nummer”, 
opretter en ny e-mail 
osv. Beholder den 
gamle til 
bevisindsamling. Jens 
er informeret om, at 
jeg ikke længere 
ønsker han skal 
kontakte mig på nogen 
måde. 

Solrødgade 25, 2720 
 

Alle medier 
Facebook 
Instagram 
SnapChat 
Pintrest 
LinkedIn 
Telefon 
Mail 

Ingen Ingen kontakt til 
politiet 

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 


