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Diverse fotos fra Kongskildevej 4

Jeg skulle have fraflyttet stalden pr. 1-3-17 og da det trods ihærdige anstrengelser ikke skete, begyndte der at 
ske et væld af forskellige hændelser på foldene - herunder to fastspændinger til høkasser på folden.

Jeg har været hesteejer siden 2004 og jeg har ikke samlet set i de 13 år haft oplevet så meget, som jeg har 
oplevet på få måneder hos Thomas Lind - herunder har syv heste gået henover fire år med bigballer på fol-
dene uden nogensinde at hænge fast.

På den ene side har jeg forståelse for, at man gerne vil hjælpe sin lejer ud af døren, men når det handler om, 
at man som staldejer er stukket af fra ansvar og i forvejen har et hesteliv på samvittigheden, er det ganske 
forkasteligt at begive sig af med følgende, hvor ikke alt er noteret i oversigten:

(8-1 skaden (side 3-21))
5-3 Talena sat fast på høkasse (ingen billeder)
12-3+13-3 - intet lys i stalden (ingen billeder)
13-3 Millton sat fast på høkasse og nedlagt tre folde med sammenlukning til følge
18-3 væltet træ over hegnet
19-3 pillet ved hegnet bagerst ved Ziljana og Diego
6-4 elkedel fjernet (ingen billeder)
12-4 hegn nede fortil ved Talena og Zafina + åbnet fortil hos Diego og Ziljana
14-4 hegn nede helt bagerst Ziljana og Diego + afstandshegn nede hos Baloo og Fabrian med ødelagt dæk-
ken og bidsår på halsen
15-4 Baloo høkasse med en stor del wrap i var flyttet ud på løbegangen
17-4 hul i nederste hegn imellem Baloo og Fabrian og blå tråd nede
21-4 blå tråd delt over og Fabrians to dækkenstropper åbne (staldport halvåben da jeg kom)
28-4 Baloo og Fabrian havde 13 regnorme i deres baljer
29-4 diverse regnorme, korn etc.
6-5 afbrændte træpiller i Talenas boks (ingen billeder)  
7-5 to bokse tømt uden forudgående aftale
19-5 hjørneholder skæv så hegnet var inde på træstolpen (illustrationsbillede)
3-7 død krage i Baloos vandbalje (ingen billeder)
21-7 afbrændte træpiller i Diegos boks
5-8 potespor på Fabrians fold
7-8 nederste tråd nede hos Fabrian
25-8 hele den øverste tråd nede hos Fabrian + havareret grime
17-9 Diego, Millton og Fabrians bokse var blevet bundmuget (fortalt Thomas d. 10-9, at alle hestene ikke 
kunne komme på stald, da han havde muget de to bokse) 
27-9 de sidste bokse muget så ingen heste kan komme på stald
28-9 øverste tråd yderst i løbegang løsnet (ingen billeder)
29-9 fjernet vandkobling på vandslangen + Baloos dækkenstrop løs (ingen billeder)
30-9 Baloos dækkenstrop løs trods elastik i går + hegn hang i tre fag uden at plastikpælene var 
1-10 vandkobling retur + hegnsfoto (tråd trådt ned + rykket pæl) (illustrationsbilleder)
5-10 Milltons dækkenstrop løs trods Bucas dækken (ingen billeder)
19-10 træ med metaltråd monteret væltet på Ziljana og Diegos fold
21-10 Milltons høindhegning fået væltet hjørnepælene uden træk til midterpælen + fodspor ved hjørnerne + 
plastikpæl væltet imod vindretningen + Baloos høindhegning nede igen
 + flere tomme vandbaljer
26-10 anmeldelse til Hestens Værn
27-10 følgrime fjernet selvom der skulle gives medicin
28-10 hegn nede imellem Talena, føllet, Zafina og Ziljana og Diego - hegnet var urealistisk langtrukket i 
forhold til pælen og øvrige spor
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31-10 sammenbundne paller flyttet langt væk fra hegn og brædder knækket
1-11 to døde rotteunger i Talenas foderspand 
6-11 knækket pæl på Ziljana og Diegos fold
11-11 pæl oppe af hul og hegn nede mellem Diego og Talena
13-11 Fabrians vandbalje tom selvom den var helt fyldt op dagen før
18-11 anmeldelse til Dyrenes Beskyttelse
18-11 hegn i guirlander imellem Talena og Diegos fold
19-11 ledhåndtag sat på metaldel ind imod pæl (afladning)
20-11 føllets dækken stjålet og Diego lukket ud på mellemgang med risiko for forfangenhed samt nedlæg-
ning af diverse hegn og mulige aflivninger ved sammenlukning af hingstene. Hegnet var blevet trukket ud af 
form
21-11 Diego igen lukket ud og dækkenet placeret på folden efter politianmeldelse med fodspor ved dække-
net
22-11 Løsdrift skubbet til, da det ikke var muligt at lukke Diego ud grundet ekstra hegn opsat dagen før
4-12 strøm taget fra og løsdrift skubbet sidevejrs (intet blæsevejr)
8-12 anmeldt til politiet som var på besøg med kredsdyrlægen, hvor jeg fik påbud om enten at lukke på stald 
med megen skimmelsvamp eller sørge for læskur
9-12 lys slukket i stalden og blev truet med politiet grundet “ulovlig indtrængen” trods påbud fra politiet
10-12 intet lys i stalden
11-12 intet lys i stalden

Bevares - der kan være tale om tilfældigheder i nogle af tilfældene, men ovenstående virker mere som en 
desperat staldejer, som fortsat ikke har forstået alvoren i det, han gør ...

Ad 5-3 - ingen billeder
Jeg kom ud til hestene og så Talena sad fast i høkassen, som hun havde trukket halvt ned af folden. Kara-
binhagen sad i den nederste, bagerste del af grimen og jeg tænkte ikke yderligere over det, da hun godt kan 
lide at smide indhold i høkassen ud over kanten, hvorfor der netop var lavet en høkasse, så mest muligt mad 
havnede i maverne på dem i stedet for at blive trådt ned i mudderet.

Det er dog påfaldende, at det lige sker efter, at jeg skulle have flyttet hestene og ikke før ...

Ad 12-3 og 13-3 - ingen billeder
Ingen billeder men der var intet arbejde i stalden og fyret kørte lystigt, selvom det er samme strømgruppe.
I det følgende har jeg også medtaget øvrige billeder for at give et indtryk af stedet, hvilket jeg forklarer i 
forbindelse med billederne.

Side 3-21 er alle billeder efter skaden i januar. Billederne er taget dagen efter for at give mig et indtryk af, 
hvad der var sket på foldene. Havde hingstene været oppe og slås, ville jeg ikke have samvittighed til at ud-
bede erstatning. Billederne sammenholdt med forskellige vidneforklaringer og dagbogsnotater taler sit eget 
sprog.
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Billeder af foldene efter skaden d. 7-1, hvor fem hingste, to hopper og et hoppeføl blev lukket sammen.

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Noget af fejlen har været, at foldene ikke har været sikret imod at gå ned på nabofolden, 
da tråden har været fortløbende fra den ene fold til den anden.
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Dette sikkerhedshegn var ikke lukket, men i forhold til skaden var det helt uden betydning.
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Herunder det famøse træ som ligger ned over hegnet.

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Herunder kan jeg se, at drengene var været ude lidt, inden skaden skete, da de har spist af deres frøgræs.

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Thomas Lind har ikke gennemgået foldene i forbindelse med stormen d. 25-12-16, hvorfor skaden er opstået.

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Der var intet på foldene, som indikerede et træk på denne ydertråd fra hverken den ene eller den anden side, 
men pælen vælter i vindretningen fra stormen i december. Se øverste billede på forrige side.
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Herunder hegnstråde henimod det væltede træ henover hegnet. Hegnet har ikke været gennemgået.

Billedet er sløret, da vidner muligvis skal udpege 
elementer i erstatningssagen
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Jeg havde end ikke midler til at få Vinncent afhentet. Pludselig efter flere dage fik Thomas Lind ham afhen-
tet, da ”han kendte en hos” Daka. Jeg tror i stedet, at Vinncent er lagt andetsteds.
Herunder løsdriften hvor Thomas Lind havde trukket strøm fra løsdriftens hegn.
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D. 13-1-17 hvor Thomas Lind havde ryddet op efter skaden.
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Det har været vigtigt for mig at udelukke, at det har været hingstene, som har haft knækket grene ned over 
hegnet. Der var ingen hovspor i nærheden af hegnet, så den mulighed kunne jeg udelukke.
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Thomas Lind havde udskiftet flere samlinger, som ifølge hans far kunne give problemer med hegnet.



28



29



30



31

Jeg fik smadret otte dækkener og havde ikke midler til at købe hverken nye eller brugte. Thomas Lind fra-
skrev sig ansvar for skaden, hvilket kostede på foderkontoen på flere måder, da han også nægtede at mor-
genfodre og lukke ud efter d. 1-3.
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Thomas Lind forsøgte at trække strøm fra løsdriften til alle foldene med dette rebhegn, hvorfor strømstyrken 
kun lå på 1-2000. Da jeg så dette, monterede jeg min egen strømboks direkte på hegnet.
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Den nedtagelige løbegang til og fra stalden.
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Vinncent og Baloos bokse herover. Fabrians boks overfor herunder. Bagerste bokse til højre var Milltons og 
Talenas. Overfor stod Ziljana og Diego.
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Det er ikke umiddelbart indlysende, at den hvide tråd skal monteres ved ind- og udlukning. 
Herunder Ziljana og Diegos bokse.
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Tråden skulle hindre, at hingstene løb ned til de andre hingste, hvis man glemte at lukke et led. Samme for-
mål havde tråden ved udlukning. Da Vicky første gang lukkede ud, havde de tre hingste været oppe og nede 
ad staldgangen med fare for skader og at komme i klemme på den smalle staldgang. Hændelsen har rykket 

på nogle psykologiske barrierer hos hestene.
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D. 11-2-17 - billeder for at give indtryk af, hvad man kan se, hvis man kigger foldene efter under udlukning. 
Selvom strømboksen sagde meget mærkeligt efter stormen, har Thomas Lind ikke gennemset hegnet. 
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D. 13-2-17 - allerede her er hestene begyndt at tabe sig, fordi Thomas Lind ikke ville være behjælpelig med 
at tilvejebringe/erstatte dækkenerne, som blev ødelagt d. 7-1-17. Øverst Baloo - nederst Millton.
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Øverst Fabrian og nederst Ziljana.
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Fabrian fik flere og flere bidmærker af Baloo.
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22-2-17 - det giver ingen mening at lave led og åbninger ud imod en stor mark, hvor hverken heste eller 
personer har brug for adgang til. Det er i stedet bevis for, at der var store problemer med hegnet jf. mine 

dagbogsnotater og flere udtalelser fra tidligere lejer og opstalder Camilla.
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Jeg stod op til en sms fra Thomas Lind d. 13-3-17. Hingstene havde igen ”lukket sig sammen” og en vogn-
mand havde efter sigende kontaktet ham, hvilket forekommer mig utopisk. Millton havde været spændt fast til 

høkassen, hvorpå han nedlagde tre hegn, så hingstene igen var oppe og slås.
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Thomas Lind lavede ingen tiltag til at rejse hegnene igen, så jeg måtte selv lave dem, så hestene kunne 
komme ud. Thomas Lind havde pr. 1-3-17 nægtet at morgenfodre og lukke ud, så jeg var tvunget til at lukke 

dem på døgnfold pr. 1-3, hvor de i forvejen havde behov for ekstra foder, som i stedet blev halveret.
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Udfra flere billeder kan jeg anskueliggøre, at Millton blev sat fast og ikke ”tilfældigt” hang fast. 
Målet var at skræmme mig væk. Utroligt at man vil risikere yderligere hesteliv, 

når man allerede har et på samvittigheden ...
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Igen smadrede dækkener ...
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Da Talena var blevet spændt fast, tog jeg mine forholdsregler og låste karabinhagerne på nederste del af 
høkassen. Måden som Millton hang fast i hans karabinhage, er en fysisk umulighed.
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D. 19-3-17 var der igen væltet et træ henover hegnet. Det havde blæst lidt, men træet var ikke faldet i vind-
retningen som under stormen i december. Yderligere var der friske aftryk på Ziljana og Diegos folde, hvor 

jeg ikke havde gået længe, hvilket flere aftryk ligeledes indikerer, da der er stor forskel på gamle aftryk 
kontra de nye.
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Herover - træet ligger også væk fra stedet, hvor det ”knækkede” af ...
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Der var ligeledes forsøgt at skabe utryghed bagerst på Ziljana og Diegos fold, hvor Talena og Zafina var 
rykket ind. På grund af flere sammenlukninger var Millton begyndt at hyrde Talena, så jeg turde ikke at have 
dem gående sammen, da jeg kun kunne komme én gang om dagen og jeg vidste, at Thomas ville gøre alt for 

at skræmme mig væk. Diego ville kunne vade direkte ind til Talena og Zafina.
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Herunder indgangen som jeg aldrig bruger - det gør Thomas Lind altid.
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Igen d. 22-3-17 var der pillet ved afstandshegnet, så Baloo kunne få fat i Fabrian og ødelægge endnu et 
dækken.
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I forbindelse med skaden d. 7-1-17 var hestene kort efter sat op i foder, da det var hårdt at gå fra vinter-
frakke til ingenting uden vinterpels. Pr. 1-3-17 gik de ned til et dagligt måltid, hvor de havde brug for ekstra 

foder og to fodringer. Det kostede også hårdt på foderstanden. Billeder fra d. 30-3-17.
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Det var ekstra hårdt for Talena herunder, som foruden at være i fol også var lakterende. Jeg forbeholder mig 
ret til at fakturere eventuelle skader på det nye føl.
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Billeder med mobil d. 12-4-17 hvor der igen er pillet kraftigt ved hegnene flere steder.
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Billeder med mobil d. 14-4-17
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Der var ligeledes pillet ved afstandshegnet hos Fabrian med yderligere et ødelægt dækken til følge.
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Også et større bidsår der var på grænsen til at skulle tilses af en dyrlæge.
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Både Ziljana, Diego, Talena og Zafina kunne være gået ud af foldene med uoverskuelige konsekvenser ...
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16-4-17 - igen er der pillet ved afstandshegnet
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Det er ikke usædvanligt, at høkasserne er klappet sammen, når hestene skal finde de sidste strårester.
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Billedet herover viser, at en hest aldrig nogensinde ville være i stand til at flytte høkassen så langt ud og den 
ville i øvrigt aldrig gøre det med en høkasse, som var stopfyldt.
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På de to billeder havde jeg fundet hullerne, som kassen havde efterladt. Da kassen dels var fyldt og dels 
havde afsat mærker, demonstrerer det tydeligt, at der er et menneske og ikke en hest bag. End ikke vinden 

kan få skylden i dette tilfælde.
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21-4-17 - igen er der pillet ved hegnet med endnu et ødelagt dækken til følge ...



125



126



127

D. 28-4-17 - helt nøjagtig 13 regnorme i de to forskellige baljer.
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Billeder med mobil d. 9-5-17
Regnorme, korn og jordrester - jeg formoder, det er fuglene, som skyller regnormene og skal have kornet 

opblødt ...
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D. 13-5-17 - hestene bærer voldsomt præg af, at de fik deres foder halveret fra marts, hvor de i forvejen 
havde brug for ekstra foder som følge af skaden i januar. 
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17-6-17 var jeg tvunget til at sætte Talena og Zafina på folden imellem Millton og Fabrian, selvom det var 
utrygt med alle hændelserne fra Thomas Linds side, da han var ligeglad med, om det skulle koste yderligere 

hesteliv. Talena var fortsat lakterende.
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20-6-17 - allerede kort efter skaden i januar gjorde jeg Thomas Lind opmærksom på, at skaden havde 
afstedkommet, at det ville være bedst at kastrere Baloo, da han ikke kunne tåle at stige i hierakiet. Jeg 

foreslog, at det ville være formålstjenligt at få ham tappet, så sagen ikke yderligere blev pålagt tab af bedæk-
ningsindtægter. Thomas Lind ignorerede det pålagte problem.
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21-7-17 - Diegos boks blev brugt til afbrændte træpiller. Det samme gjorde Talenas boks d. 6-5-17, hvor to 
bokse blev muget, hvorved jeg reelt ikke har kunnet gøre brug af stalden i dårligt vejr etc. Alligevel kræver 
Thomas Lind fuld leje for et lejeforhold, som på flere måder har været mangelfuldt i forhold til oprindelig 

aftale.
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De følgende billeder viser, at der ikke blev gjort noget ved foldene, selvom jeg havde bedt Thomas Lind om 
at slå dem. De blev først slået over tre måneder senere, hvilket også oven i alt det andet har betydet endnu 

større foderudgifter. Foldene har ikke været plejet i to år jf. tidligere lejer.
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Foldene blev heller ikke set efter for den farligste plante for heste - engbrandbæger ...
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D. 5-8-17 kom jeg ud til en hest, som var overdrevent svedig. Jeg fandt potespor på Fabrians fold, som var 
opdelt på tværs og han gik på den bagerste del af hans fold. Ingen af de andre heste var svedige.
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Det er ret langt at gå fra vejen og ned til den bagerste fold ...
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Nedenstående billede viser aftryk af hår, hvilket er foreneligt med f.eks. en schæferhund, som Majbrit har. 
Jeg har en stående trussel fra Majbrit, som har sagt, ”den der ler sidst, ler bedst”. Jeg ved ikke, om man har 

forsøgt at skræmme Fabrian til at bryde ind til Millton?
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Ingen check af folde, hegn etc.
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Her har Baloo fri adgang til at komme ud ...
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D. 7-8-17 var hele den nederste tråd ind imod Millton nede og med så kraftig en ”nedtagning” af hegnet, 
burde det efterlade et eller flere mærker på Fabrian.
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D. 7-8-17 - selv holderen var skæv, foruden at ledhåndtaget var trukket helt ud.
Samtlige hegnsmaterialer til reparation havde længe været fjernet fra Thomas Lind.
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D. 7-8-17 - en hegnstråd vil aldrig ligge så lige, hvis en hest er involveret.
Fabrian kunne snildt være gået ind til Millton eller til Talena og Zafina.
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Hvis en hest er involveret i at nedtage en hegnstråd, vil tråden aldrig ligge så lige på en fold. 
Kun mennesker vil lægge en tråd således ...
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D. 25-8-17 kom jeg ud til en ødelagt grime hos Fabrian, hvor den ødelagte karabinhage hang ned og 
”kunne få fat” i hegnet.
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Fri adgang hen til Milltons fold og det ville jo være belejligt, hvis hingstene igen kom op og slås ...
Det virker lidt underligt, at der to gange inden for kort tid sker noget med hegnene ind imod Millton ...
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Endnu mere underligt er det, at den øverste tråd pludselig falder ned hele vejen ned, 
selvom jeg tidligere har lavet løkker, fordi hegnet hængte.

Pælene står også meget lige, selvom de har været udsat for et ”kraftigt ryk”.
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Jeg har aldrig set så ødelagt en karabinhage og jeg gemmer grimerne til at lave hønet af. 
Det virker mere som om, at der har været en skruetrækker etc. på ...
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Herunder billeder af en grime som ser normal ud efter at have tabt splitten.
Hvis Fabrian havde hængt fast med en hov, ville han have mærker på benet og det havde han ikke.
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D. 29 og 30-9 kom jeg ud til Baloo, hvor hans dækkenstrop var løs begge dage. 
Den første dag gav jeg den en elastik, så den burde ikke gå løs dagen efter.

Andendagen hang hegnet også i guirlander, hvilket generede mig, da der var ulogiske elementer.
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Billeder af hegnet med jordrester som kan stamme fra, at hegnet er trådt ned af en menneskefod.
Jordrester kan være kastet op på hegnet, så det er i sig selv ikke noget bevis. 

Billederne blev først taget d. 1-10, hvor der efterfølgende havde været regnvejr.
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Mellem første og fjerde plastikpæl er tråden viklet om pælene for at undgå træk fra vinden.
Bemærk hvordan soklen af plastikpælene vender og hvor lige pælene står.

Havde det været Baloos dækkenstrop, som havde hængt fast i hegnet, ville pælene være trukket mod venstre, 
hvilket ingen af dem er.
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Jeg checkede de fire hegnspæle, hvor den fjerde viste tegn på at være rokket. Hvis man træder ned midt på 
hegnet, vil pælene blot bøje af og rette sig op igen. Dette forklarer så, hvorfor pælene står så lige og udeluk-

ker, at Baloos dækkenstrop er involveret. På grund af hans yderdækken rakte hans dækkenstrop fra inder-
dækkenet slet ikke langt nok ud til at komme i berøring med hegnet.



208



209



210
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D. 19-10-17 - knækket træ på Ziljana og Diegos fold. Jeg havde fjernet ståltrådshegnet, 
som var rundt om træet og som lå på jorden og afledte hegnet.
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D. 21-10-17 var begge tentorpæle i hjørnerne væltet ind imod midten. Først troede jeg, at det var Millton, 
men indenfor afgræsningen var der friske fodspor, som heste bestemt ikke afsætter.

Derudover ville han aldrig røre ved en pæl klods op og ned af hegnet, når han ved, at der er strøm i.
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Samme dag var denne hegnspæl næsten lagt vandret ned, så Millton kunne hoppe henover hegnet, hvis han 
ville. Heldigvis respekterer hestene hegnet, hvilket har afværget mange farefulde situationer fra Thomas 

Linds side.
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Billeder dagen efter hvor det dog havde regnet kraftigt om aftenen og i løbet af natten.

En tur henover foldene afslørede flere steder fodspor, som ikke stammer fra mine gummistøvler.
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Herover midt på billedet nederst er der riflet aftryk, hvilket ingen af mine sko eller støvler har. Billedet er 
taget ved Milltons høindhegning, hvor hjørnepælene var væltet indad aftenen før.
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Der kom føl d. 24-10-17 og der var svære afvejninger på grund af chikanerier fra Thomas Lind, grim skim-
melsvamp i stalden, hingste på stedet og en hoppeplag, som måske ville til sin mor i stalden eller løsdriften.

Thomas Lind havde bundmuget alle boksene og strøet et tykt lag kalk, så han var sikker på, at ingen heste 
kom på stald og han havde nedlagt løsdriften. 

Ingen af løsningerne var optimale, så jeg besluttede at bygge en miniløsdrift på folden dagen efter. Jeg 
havde givet føllet det indkøbte dækken på og bundet to paller sammen på folden med en bundet presenning 

over og et tykt lag frøgræs.

Dagen efter byggede jeg en miniløsdrift og bemærkede, at føllet havde let hævede bagben, som ikke umid-
delbart gav anledning til bekymring, da føllet flere gange både dag et og dag to var på benene, diede og 

virkede som et normalt føl, som blot havde fået en kold start på livet.

Dagen efter blev jeg kontaktet af en dyrlæge, da Hestens Værn havde fået en anmeldelse, som ikke over-
raskede mig og faktisk var ventet. Hestens Værn havde uden hjemmel og uden at kontakte mig været inde 
og undersøge føllet, ordinere smertestillende og antibiotika, da føllet havde meget hævede ben. Jeg havde 

endnu ikke været hos hestene den dag og kunne derfor ikke udtale mig om benene. Dyrlægen roste mig for at 
have gjort alt det rigtige - give føldækken på, lave miniløsdrift samt at alle hestene incl. Talena var ved godt 

huld og havde adgang til vand.

Føllet havde over dobbelt så hævede bagben som dagen før, men da grundlaget for at give antibiotika til 
sådan en lille størrelse var så spinkelt (38,5 i ”feber” imod normalt 38,2-38,3, ingen hoste eller mislyd i 

lungerne og en tør navlestreng), så behandlede jeg i stedet med kolloidt sølv og smertestillende.

Allerede dagen efter var de hævede ben næsten normale og på tredjedagen blev der hverken givet smertestil-
lende eller kolloidt sølv, da benene var helt normale. På andendagen havde Thomas Lind i stedet fjernet føl-
grimen, da han vidste, at jeg skulle give medicin. Trods minutiøs afsøgning af folden og løsdriften to gange, 

var grimen som sunket i jorden.
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Igen regnorme i baljerne ...

På tredjedagen var hegnet imellem Talena, føllet, Zafina og Ziljana og Diego nede. Som flere af de følgende 
billeder viser, så respekterer hestene heldigvis hegn - også selvom det ligger nede på jorden.

Billederne viser således også, at alt det, der er sket med hegnene hos Thomas Lind, stammer fra menneske-
hånd og ikke på hestenes foranledning.

Når man kender sine heste, er det også meget nemmere at gennemskue, hvad der kunne stamme fra hestene 
og hvad der bestemt ikke gør.

Jeg er ikke i tvivl om, at det er Thomas Lind, som er anmelder til Hestens Værn, men han ønsker ikke, at 
det kommer frem, at han rumsterer rundt på foldene og han havde nok forestillet sig, at Hestens Værn ville 

hjælpe ham ud af hans selvpåførte knibe.
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Hestene på deres respektive folde selvom hegnet ligger på jorden ...
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Bemærk den lille jordvold ved stolpehullet. Stolpen ville aldrig danne så lille en jordvold, hvis en hest havde 
rykket den op. Sammenhold det med efterfølgende billeder, hvor hegnstråden er urealistisk langtrukket i 

forhold til øvrige spor på foldene, da hegnet bliver rejst igen.
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Ziljana kunne så let som ingenting gå henover hegnet.
Herunder hænger hegnet i en alt for stor bue nedad.
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Der er glidespor, som dog på ingen måde er i nærheden af hegnspælen, som var væltet. Hvis hegnstråden 
skulle have givet sig så meget, som tråden buer, skulle pæl og glidespor se helt anderledes ud.
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Bemærk også at hegnet på flere stolper er snoet om isolatorerne, hvorfor mere end to hegnspæle burde være 
involveret ved en ”glideskade”. Øvrige pæle skulle også være berørte udfra trådens buer, ligesom der også 

skulle være hovspor på den anden fold, hvis tråden i forbindelse med en hest skulle give sig så meget.
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De bundmugede bokse hvor der var et tykt lag træpillebund. Jeg havde ikke muget boksene, da jeg ikke vid-
ste, hvor jeg kom hen med hestene og måske skulle bruge bundene til løsdrifte etc.
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Ubrugelig løsdrift da hegnet var fjernet.
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Løsdrift til føllet.
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To døde rotteunger i Talenas foderspand - en lille hilsen fra Thomas Lind, da hans forehavende med Hestens 
Værn ikke lykkedes og de ikke pålagde mig at fjerne hestene efter føllets ankomst.
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Heste flytter ikke bare lige to sammenbundne, tunge paller så langt væk fra et hegn uden at have skader eller 
mærker på benene.
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Hegnet har også siden disse billeder fra d. 6-11 hængt i guirlander siden fremsendelse af materiale til He-
stens Værn og er også begyndt at ligge mere ”naturligt” ned ...
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Thomas Linds ven og tidligere opstalder Majbrit parkerer dagligt ved hestene og kan nemt og ubemærket 
udøve forskellig chikane, når Thomas Lind ikke selv er hjemme. Hverken naboer eller andre vil undre sig 
over, hvorfor hun er i nærheden af foldene. Det er Majbrit, som ejer en schæfer jf. potespor, som tidligere 

vist. I forvejen kører Majbrit forbi flere gange dagligt.
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D. 20-11 og 21-11 hvor Diego begge dage var lukket ud i løbegangen, hvor han kunne være løbet ned til de 
store hingste med katastrofale konsekvenser til følge.
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Ikke kun var Diego lukket ud - man havde også stjålet føllets yderdækken og da fik jeg nok og politianmeldte 
forholdet. Da Hestens Værn havde været ulovhjemlet forbi, havde man sørme også stjålet føllets grime.
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Dagen efter politianmeldelsen dukkede dækkenet pludselig op på folden. Dækkenet ligger dog ikke på en 
naturlig måde, foruden at der var fodspor omkring dækkenet.
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Diego havde været ude længe nok til at efterlade flere hestepærer. At lukke en shetlænder ud på langt græs i 
november er direkte uansvarligt både i forhold til de store hingste såvel som risikoen for forfangenhed.
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D. 18-11 blev jeg kontatet af Dyrenes Beskyttelse, som havde fået en anmeldelse af mig. Anmeldelsen gik 
på, at hestene ikke var flyttet, gik i mudder og ikke have læskur eller kom på stald. En kvinde havde græ-
dende fortalt, at det lille føl lå i mudder ...

Thomas Lind havde skyndt sig at bundmuge boksene, for at hestene netop ikke kom ind på stald, ligesom 
han havde nedtaget løsdriften.

Jeg gjorde Dyrenes Beskyttelse opmærksom på, at det var Thomas Linds ansvar som staldejer at sørge for, 
at hestene kunne komme på boks eller fik læskur på foldene. Jeg kontaktede allerede i april Dyrenes Beskyt-
telse omkring Thomas Linds gentagne chikanerier af hestene med deres liv og sikkerhed som indsats.

D. 18-11 hang hegnet igen i guirlander imellem Talena og Diegos fold og d. 19-11 var et ledhåndtag sat på 
metaldelen ind imod pæl (afladning).

D. 20-11 kom jeg ud til et føl, som havde fået sit dækken stjålet. Derudover var Diego lukket ud på mellem-
gangen med både risiko for forfangenhed samt risiko for nedlægning af diverse hegn og mulige aflivninger 
ved sammenlukning af hingstene, som nemt kunne have været tilfældet igen-igen. Hegnet var blevet trukket 
ud af form og føllets dækken forefandtes ikke på folden, hvorfor der kun kan have været mennesker invol-
veret. Det var sikkert en tanketorsk at tage dækkenet med sig ...

Dækkentyveriet fra det lille føl og udlukningen stemmer overens med, at Thomas Lind er blevet sur over, at 
hverken Hestens Værn eller Dyrenes Beskyttelse ville hjælpe ham af med hans selvskabte problem og chika-
nen blev en tand grovere, da hans egne tiltag vendte rundt imod ham selv som en boomerang.

Som det fremgår af billederne på 226-227, så blev Diego (shetlænderen med rødt dækken) inde på folden, 
selvom hegnet lå vandret og havde gjort det i mange timer. At han selv skulle være gået imellem to tråde d. 
20-11 med max. strøm på (elefanthegn), forekommer mere end urealistisk. Han er derfor blevet lukket ud på 
langt græs i november måned ...

Thomas Lind og Majbrit Krog-Jørgensen blev politianmeldt på grund af flere overtrædelser af hesteloven 
og dyreværnsloven og for gentagne gange at udsætte hestenes liv for farefulde situationer i forbindelse med 
deres chikanerier.

D. 8-12 kom politiet og kredsdyrlægen forbi og gav påbud om enten at tage hestene på stald eller sørge for 
læskur.

Jeg bestilte byghalm og lukkede alle hestene på stald, selvom de havde bedre af at stå ude. Der var risiko for 
kolik foruden store helbredsgener fra skimmelsvampen. Hestene havde da også elefantben dagen efter.

Som et nyt tiltag fjernede Thomas Lind lyset fra stalden, hvilket i sig selv overtræder hesteloven ...
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Omkring betaling af staldleje efter 1-3-17

Der er flere forhold, som spiller ind på, at jeg ikke finder det rimeligt at betale fuld leje pr. 1-3-17 frem til 
fraflytning.

1. Jeg har ikke haft fuld råderum over arealer og stald.

2. Folde er hverken passet eller plejet trods mail herom for flere måneder siden.

3. Der har været udøvet en del chikane med væsentlige merudgifter til foder m.m.

4. Der har ligeledes været merudgifter til foder i forbindelse med Talena på grund af chikanen.

På grund af skaden og den efterfølgende chikane har jeg ikke kunnet lave følgende:

Filmen ”Hingsteadfærd”

Fotos af Millton, Talena og Zafina. Til stor gene for Millton har jeg på grund af chikanen været nødt til at 
skille Millton og Talena ad, selvom de har gået sammen siden 2006 og er et uadskilleligt ægtepar. Det har 
haft store konsekvenser for hestene, at der har været 

Jeg har ikke kunnet komme videre med mit healingskoncept til soldater og angst- og stressramte. Det brin-
ger mig yderligere i farezonen med, at Skat beskylder mig for ”hobbyvirksomhed”. Jeg havde ellers skaffet 
gratis renovering af stalden for et beløb imellem 100-150.000 kr. Se billeder sidst efter næste punkt.

Der er også en række andre tab i sagen, foruden at jeg har taget forbehold for betaling for min tid som følge 
af chikanen m.m., da jeg er træt af, at andre skalter og valter med mine ressourcer og tid.



258

Båndoptagelser

Foruden de viste billeder har jeg en del båndoptagelser, som blev lavet efter skaden, da jeg dels gerne ville 
finde ud af, hvad der var sket og hvorfor.

Jeg har følgende optagelser:

1. Optagelse med Thomas Lind som oplyser, at hvis jeg går videre med sagen, kan vi ikke have et sam-
arbejde. Opsigelsen er således en følge af skaden og var jeg ikke gået videre med sagen, havde jeg ingen 
opsigelse fået.

Ifølge loven har jeg ret til at blive holdt skadesløs, når jeg påføres en skade, hvilket igen udløser en række 
erstatningsposter.

Thomas Lind udtaler også, at jeg selv har ansvar for hegnet, da det er en ”selvpasserstald”, hvilket ikke er 
korrekt. Han oplyser også, at opstaldning er for egen regning og risiko, hvilket blot forudsætter, at hegnet 
virker, som det skal.

Thomas Lind var godt klar over, at han havde ansvar for hegnet, hvilket båndoptagelsen med Majbrit også 
bevidner. Hun fortæller nemlig, at Thomas Lind altid har lavet hegnet, når opstaldere har rettet henvendelse 
herom.

2. To optagelser med naboen Susan hvor jeg via billeder og de to optagelser kan dokumentere, at hun har 
talt usandt omkring hegnet og at der ikke har været strøm på det, hvilket stemmer overens med mine øvrige 
dagbogsnotater, øvrigt hændelsesforløb, andre båndoptagelser m.m.

Jeg kan via billeder og båndoptagelser dokumentere, at det er en fysisk umulighed, at to personer som holder 
det samme hegn, får to forskellige oplevelser af samme hegn - en for stød og den anden ikke. Jeg kan billed-
dokumentere, at hegnet var forbundet begge steder.

Susan omtaler ligeledes de løse heste.

3. Flere optagelser med lejeren Vicky.

4. Optagelse med naboen Ulrik som fælder Susan med at tale usandt omkring strøm i hegnet.

5. Lang optagelse med vennen og tidligere opstalder Majbrit som oplyser, at Thomas har ageret atypisk i 
forbindelse med skaden, hvor han gik i seng uden at komme i stalden, selvom han vidste, at jeg ventede på 
ham. Dette tyder på dårlig samvittighed og dermed ansvarserkendelse hos Thomas Lind.

Hun omtaler ligeledes de løse heste på matriklen. Hun oplyser også, at Thomas Lind normalt lukker ud i 
vinterhalvåret - noget som han også forsøger at løbe fra i forhold til hans annonce på Hestenettet.

6. Optagelse med Ulriks kone som har set Susan på hjørnet, da Millton blev spændt fast til høkassen med 
yderligere sammenlukning af hingstene og efterfølgende adskillelse af Millton og Talena, fordi de to sam-
menlukninger havde gjort ham utryg og udløst hyrdeadfærd.
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Renovering af stald

Jeg har i forbindelse med mine skimmelsager fået skimmelallergi og jeg vidste, at der var et problem i stal-
den. Jeg besluttede at finde en løsning på skimmelproblemet, da jeg hos Thomas Lind kunne have hestene 
samlet. Jeg havde en alternativ opstaldningsmulighed, men den indebar, at jeg skulle have hestene opdelt, så 
to af dem stod i Slagelse og de sidste i Ringsted.

I forbindelse med opstaldningen hos Thomas Lind fulgte der et ekstra rum med, hvor jeg ville indrette rum-
met til healingssessioner med hestene jf. http://www.terapihest.dk. Rummet er stort nok til at have en briks i 
midten og have flere heste gående løst rundt i rummet.

Jeg fik et samarbejde med Østergaard AS, BSG-Miljø, delvist Protox og et andet ingeniørfirma. Da jeg via 
artsbestemmelser fik undersøgt skimmelsvampen, viste det sig at være værre end først antaget. Der blev ved 
stikprøver fundet følgende skimmelsvampe:

Prøveresultaterne:
 
 
Vinduesparti        ~ 30 Penicillium sp.
                            20-30 gær
                            >> 100 Cladosporium Herbarum/ Sphaerospermum
                            3 Acremonium sp.
                            1 Mucor sp.
 
Sadelrum             6 Penicillium ssp.
                            8 Cladosporium Herbarum
                            23 Cladosporium Sphaerospermum
                            - Mycilia Sterilia
 
Støvprøve            Hel plade mucor lign.
                            > 50 Penicillium sp.
                            > 50 Alternaria sp.
                            5 Fusarium sp.
                            >> 100 Cladosporium Herbarum/Sphaerospermum
                            1 Chrysosporium
 
Ekstra rum           > 100 gær
                            >> 100 Cladosporium Herbarum/Sphaerospermum
                            4 Penicillium sp.
                            > 50 Sporothrix sp.
 
Loftsbrædder       21 gær
                            >> 100 Cladosporium Herbarum
 

Mail til Mikael Østergaard

Hej Mikael
 
Så er der prøver på vej til dig og de er som aftalt sendt som quickpost :o)
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Jeg har i dag haft besøg af Thomas Olsen fra BSG-Miljø - http://www.byg-service.dk/

Vi har kigget på stalden og de to tilstødende rum. Vi har sammen udtaget prøverne og her er billederne:
 
Første prøve:
 
Loftsbrædder i stalden med plastik under:
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Anden prøve:
 
Støvprøve cirka midt inde i stalden imellem porten og en to-delt stalddør:  
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Tredje prøve:
 
Fra vinduesniche ud imod gårdsplads med kraftigt opfugtet ydervæg: 
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Fjerde prøve:
 
Fra sadelrum med skimmellugt: 
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Femte prøve:
 
Fra det slemt angrebne rum ved siden af stalden:
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Foreløbig konklusion:

 
Ad første prøve – brædderne i staldloftet
 
En fugtmåling af brædderne viste overraskende, at de var tørre. 
 
Hvorvidt det bliver nødvendigt at nedtage brædderne og/eller behandle dem, må bero på, hvad artsbestem-
melsen og din vurdering siger.
 
Umiddelbart tror jeg, at man kan nå langt med støvsugning og evt. tørdamp.
 
 
Ad tredje prøve – vinduesnichen
 
Det er det eneste sted med et skillerum, hvor der er en del skimmelsvamp. Efter behandling og fjernelse af 
løst puds skal skillerummet lukkes af. Fjernelse af løst puds har Thomas foreslået generelt, hvor det forefin-
des.
 
  
Ad fjerde prøve – sadelrummet
 
Vi var lidt i tvivl om, hvorvidt det var skidt eller skimmelsvamp.
 
Thomas oplyste, at beklædningen bag staldskabene med stor sandsynlighed vil være sorte af skimmelsvamp.
 
Døren i sadelrummet viser fugt og skimmelsvamp.
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Ad femte prøve – det slemt angrebne rum
 
Det vil være formålsløst at behandle loftsbeklædningen, som skal ned, rummet støvsuges for skimmelsporer 
og evt. kun spærrene behandles med Protox. 
  
 
Den største overraskelse har været, at ydervæggene var så fugtige og langt over hvad Thomas normalt ser – 
generelt over 150 efter Gandi? måleenheder fra gulv til loft. Eneste sted hvor fugten ikke var fra gulv til loft, 
var i sadelrummet, som samtidig er fyrrum. 
 
I selve stalden var det ligeledes ydervæggene, som var meget fugtramte, hvorimod skillerummene imellem 
boksene ikke viste fugtbelastning. Stalden er nykalket i løbet af sommeren.
 
Jeg har skridtet staldlængen af og den er cirka 10 meter bred og 23 meter lang. Sadelrummet er cirka 7 
meter lang og 10 meter bred. 
 
Det tilstødende rum som er svært skimmelangrebet, er cirka 10 x 10 meter med to døre og en dobbelt port-
åbning.
 
Da ydervæggene er så svært fugtramte, gav Thomas udtryk for, at han gerne vil have, at du tager et kig på 
ejendommen med henblik på den mest optimale løsning på den opstigende grundfugt og at I som minimum 
lige taler sammen, når du har kigget og prøveresultaterne foreligger.
 
Jeg har vedhæftet forsiden i den rigtige opløsning og har sat Thomas og Ole Munck fra Protox cc på denne 
mail. Jeg har ligeledes sat min staldejer på til orientering af dagens foreløbige vurdering og prøveudtagnin-
ger.
 
Kh.
Tinamaria


