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FØRSKRIFT
Jeg har valgt at lave et førskrift, da der er risiko for, at mine intentioner bliver misforstået, så jeg vil gerne 
knytte nogle kommentarer, så det måske bliver nemmere at forstå mine dispositioner. 
 
 
Mega bogserie – Når sandheden skal frem
 
Bogserien “Når sandheden skal frem” både en dokumentar og hvidbog.
 
Bogserien “Når sandheden skal frem” består aktuelt af 11 hovedbøger, hvor hver bog er på op til flere tus-
inde sider. Nogle bøger får endda appendiks-bøger for at lette overskueligheden.
 
Bogserien starter tilbage i 2006 og følger to skimmelboliger, der er ført op igennem systemet, hvilket har 
givet et hav af sager og følgesager, der vikler ind og ud af hinanden.
 
Da ikke alle kan overskue så stort og digert et værk, har jeg underinddelt hovedbogserien i underbøger, hvor 
man kan vælge en eller flere sager ud efter lyst og interesse.
 
Genren er dokumentar, men bøgerne er også en blanding af krimi, gys, spænding, reality.
 
I hovedbogserien er der følgende bøger:

Når sandheden skal frem - bind 1
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2006 

Når sandheden skal frem - bind 2 
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2007 

Når sandheden skal frem - bind 3 
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2008 

Når sandheden skal frem - bind 4
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2009

Når sandheden skal frem - bind 5
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2010

Når sandheden skal frem - bind 6
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2011

Når sandheden skal frem - bind 7
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2012

Når sandheden skal frem - bind 8
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2013

Når sandheden skal frem - bind 9
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2014

Når sandheden skal frem - bind 10
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2015
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Når sandheden skal frem - bind 11
Kronologisk forløb med mails, dokumenter, sager og følgesager etc. - år 2016
  
 
Underbøger - Når sandheden skal frem
 
Jeg har lavet udtræk af hovedbogserien, så man kan udvælge den eller de sager, som har interesse og som 
man gerne vil fordybe sig i. Der er allerede udgivet en del, men der er mange flere undervejs.

Følgende bøger er udgivet:

Når sandheden skal frem - Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - hvad koster det?
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - en redegørelse til Skat
Når sandheden skal frem - Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat
Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet
Når sandheden skal frem - henvendelsen til endnu en justitsminister
Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?
Når sandheden skal frem - indblik i nepotismens verden
Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma
Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749
Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten
Når sandheden skal frem - en royal henvendelse
Når sandheden skal frem - henvendelser til retspræsidenten
Når sandheden skal frem - Offentlig forfølgelse - beretningen til Ombudsmanden 
 
Der er mange, mange flere bøger undervejs. Groft sagt kan man inddele bøgerne, så hovedbogserien er for 
de ”hardcore”, der har et fantastisk overblik og kan jonglere flere sager samtidig og underbogserien er for 
dem, der gerne vil have tingene i mindre doser. Hovedbogserien giver dog det bedste indblik i, hvor omfat-
tende og krævende det har været.

Bogserien er blevet så omfattende, da det har været vigtigt for mig ikke at gengive hverken en selektiv sand-
hed eller en modificeret sandhed, da ingen af modellerne er den ærlige og reelle sandhed for mig. Jeg vil 100 
% give mine læsere mulighed for at danne sig sin egen sandhed omkring det der er sket og hvordan vores 
samfund fungerer/ikke fungerer.

 
Dagbøger - Når sandheden skal frem
 
Sideløbende med forløbet siden 2006 har jeg fra 2008 tillige skrevet dagbøger, som selvfølgelig følger 
sagerne, men der er også forhold, som bliver belyst, der ikke på samme måde fremgår af de andre bøger.
Dagbøgerne har flere lag og kan læses med flere slags tilgange – personlig udvikling, vækstproces, stress-
håntering, spænding/krimi/gys/reality eller for at følge offentlig forfølgelse og det at være skimmelramt på 
tæt hold.

Jeg har fået at vide, at dagbøgerne er spændende og fængslende og dem som har læst, dem har haft svært 
ved at slippe dem igen. 
 
I dagbøgerne får man indblik i følgende:
 
1) korruption på højt plan
2) konsekvenser af at være skimmelramt
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3) offentlig forfølgelse
4) lovbrud
5) retsligt (u)virke
6) adskillelse fra sit barn
7) hesteliv med sorger og glæder
8) at håndtere stress 24/7/365
9) humor trods svære odds
10) en formidabel styrke uden sidestykke
11) en ukuelig vedholdenhed
12) et fantastisk mod
13) at følge og forfølge sine drømme
14) gængs astrologi over en længere periode
15) alternativ viden
16) en detektiv i arbejde
17) research og forskning
18) nationale og internationale love
19) politisk uansvarlighed
20) verdens mentalt stærkeste kvinde
21) manifestation i stor stil
22) indre transformation
23) indre korsfæstelse
24) en historisk demonstration
25) hvad der imponerede banken
26) hvad der overvældede Skat
27) tilblivelsen af mange bøger
28) tilblivelsen af en skelsættende bogserie
29) afsættet til at gøre en markant forskel i et hundredeårigt perspektiv
30) og meget, meget andet spændende 

 
Musik igennem årene:

På trods af massiv offentlig forfølgelse har jeg alligevel manifesteret at skabe og producere musik udover 
bøger, film og Feng Shui kort.

CDerne kan høres selvstændigt og har fået stor ros af bl.a. Majbritte Ulrikkeholm,  Helle Arenschneider fra 
Psyke og Sjæl. forfatter og forlægger Merete Gundersen. Carsten Kristensen fra Yamaha og mange, mange 
flere. Musikken har fået ros for at være smuk og gå i hjertet, være fængslende og inspirerende.  

Foruden min første CD ”Feng Shui stemninger” er der følgende CDer:

Angelheart
Heavenly
Unfold (my heart)
Heaven´s door
Intuitive
New Life
Open Heart
Freedom
Mirror

De fleste CDer er navngivet med et nummer og nummeret fortæller, hvilken dato musiknummeret blev kom-
poneret og kan derfor høres i relation til dagbøgerne og hvilke stemninger dagen var præget af.
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“Problematikker” omkring hovedbogserie og underbøger
 
Jeg har i nogle år har tænkt over de etiske, moralske og juridiske forhold omkring mine bøger, som har været 
vendt med en advokat.
 
Advokaten oplyste mig følgende: Du må skrive alt på to betingelser, når blot:

1) det er sandt og 

2) du kan dokumentere det.
 
Mine bøger opfylder således de to kriterier.
 

Datatilsynet har været med inde over og har efter bedste evne defineret, hvad ”spillereglerne” er. Det er des-
værre ikke muligt på forhånd at definere, hvad der er direkte ulovligt, at jeg som forfatter og forlægger har 
nogle udvidede beføjelser, som dog er underlagt straffeloven og domstolene.

Det er selvfølgelig risikabelt at udgive bøger i denne stil, når man har lagt sig ud med stort set alle myndig-
heder - herunder flere domstole.

Der er intet ulovligt i at nævne navne, adresser etc., ligesom der også er bredere linier i personlige dagbøger.

Min bogserie er i lidt af en gråzone, fordi bogserien behandler forhold, som er i almenhedens interesse, hvil-
ket igen giver lidt bredere rammer at operere indenfor. Selvom jeg har villet være bombesikker på til punkt 
og prikke at overholde loven, så har Datatilsynet kun kunnet give vejledende oplysninger.

Sløring af navne

Jeg har bevidst valgt ikke at sløre navne af følgende årsager:

1) det er min eneste chance for at komme fri af den offentlige forfølgelse
2) navns nævnelse gør det svært at skjule og dække over korruption.
3) jeg deltager selv med navns nævnelse, adresse etc.
4) jeg overvejede at kalde folk ved navn eller efternavn, men i begge tilfælde ville det uretmæssigt mistæn-
keliggøre uskyldige personer, firmaer etc.
5) i mine dagbøger blev det efter nogle bøger bøvlet at skrive “min første advokat”, “min anden advokat”, 
“min tredje advokat” etc.
6) fordi jeg behandler alle ens - der skal være lighed for dronning Margrethe såvel som menigmand
7) jeg kan bruge en masse krudt på at sløre navne, som alligevel risikerer at komme ud i æteren.
8) tekst-tv, aviser og radio nævner rask væk navne, hvor folk ikke har mulighed for at tage genmæle
9) fordi jeg kan ikke se forskel på bøger med slet sløring eller ingen sløring
10) fordi jeg fortæller sandheden
11) fordi jeg kan dokumentere den
12) fordi jeg skriver faktion og ikke fiktion
13) for troværdighedens skyld
14) fordi korruption dør i lyset - ikke i mørket
15) de implicerede har været orienteret om bøgerne
16) de implicerede har haft et valg

 
Fordi navne ikke er sløret, har jeg valgt følgende fremgangsmåde:
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1) før en bog overhovedet bliver udgivet, er samtlige personer kontaktet og har fået tre dage til at komme 
med indsigelser og/eller kommentarer
2) personerne modtager bogen, således at de kan gennemse materialet/bogen
3) personerne har en livslang mulighed for når som helst og med hvad som helst ucensureret at komme til 
orde i bogen med indsigelser eller kommentarer
4) dertil skal lægges, at der ikke er nogen personer, myndigheder eller instanser, som mener, at de har gjort 
noget forkert, har overholdt loven etc.
5) stort set samtlige personer er tidligt eller undervejs i processen blevet gjort opmærksom på, at materialet 
ville udkomme i en bog.
 

Baggrunde for at skrive bogserien
 
Baggrunden for at skrive bøgerne er at skabe fokus på, hvordan vores system er indrettet, hvordan det virker 
i praksis og hvor det kan gøres bedre. 
 
Der er rigtig mange mennesker, som aldrig nogensinde får noget med det offentlige at gøre eller kommer 
igennem en retssag. Jeg ønsker derfor også at give almindelig mennesker indblik i, hvordan det offentlige 
fungerer og hvordan en retssag spænder af. Kun herved er der mulighed for at ændre på bestående uretfær-
dige forhold samt embeds- og magtmisbrug.

Mit motiv er ikke at hænge folk ud - mit motiv er at bringe sandheden til torvs og i det forløb har samtlige 
involverede haft mulighed for at lave nogle gode, sunde valg - eller nogle dårlige og usunde valg og nogle 
endda ulovlige. 

Dybest set laver jeg bogserien for at være medvirkende til at skabe et bedre, mere retfærdigt og mere balan-
ceret samfund, hvor loven også bliver overholdt. Jeg vil også gerne bidrage til, at man ophører med at gå 
over åen efter vand med hullede spande.
 
Vi lever i en brydningstid, hvor nye energier presser på for at skabe et bedre og mere retfærdigt samfund, 
som er korrekt funderet.
 
Bøgerne er ikke en grundsten til dette - men et helt bjerg. Da den første sag begyndte tilbage i 2006, var jeg 
blot ikke klar over, at det ville udvikle sig til at blive Danmarkshistoriens største korruptionssag, men det er 
der åbenbart brug for at skabe lys og klarhed over.

Hvad afslører bogserien
 
Bogserien afdækker følgende:
 
1) at vi slet ikke har det demokrati, som mange desværre tror
2) at retssikkerhed er næmest ikke-eksisterende
3) at tilsyn og klageinstanser ikke virker efter hensigten
4) at politiet er upålideligt og misbruger retsplejeloven
5) at politiet dækker over egne og myndigheders fejl og lovbrud
6) at politiet går myndigheders og ikke borgernes ærinder
7) at ministerier ikke overholder deres tilsynsforpligtigelse og ansvar
8) at ministerier er ligeglade med, om lovene bliver overholdt
9) at dommere er mere eller mindre korrupte
10) at man ikke kan stole på ombudmandens sagsbehandling
11) at flere myndigheder dækker over hinanden
12) at offentlig forfølgelse sagtens kan finde sted i Danmark
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13) at korruption er mere udbredt end antaget
14) at kongehuset er etisk og moralsk uansvarlige
15) at Danmark er et indskrænket monarki - og ikke et demokrati
 
 
Om bøgernes udformning
 
Det siger sig selv, at bøger af denne slags vækker stor modstand visse steder og man går langt for at bremse 
både mine bøger og mine sager. Myndigheder afskærer mig helt bevidst fra rettelige midler, så jeg hverken 
kan føre sager, hyre en grafiker eller reklamere for mine bøger. 

Myndigheder prøver også på anden vis at bremse mine bøger. Medier har fået mundkurv på og ereolen.dk 
ønkser ikke at gøre mine bøger tilgængelige.
 
Bøgerne har skrevet sig selv henover årene og det er vigtigt for mig at gengive sandheden. Dvs. der kan 
være nogle designmæssige forhold, som måske ser lidt kikset ud, men hvor afvejningen har været, at det 
var den slåfejl, jeg lavede i den og den skrivelse eller xx logo var ikke med i den henvendelse, jeg foretog 
dengang.
 
Da der er tale om så ufatteligt mange bøger, der skal ud i første omgang, kommer der en 1. udgave og en 2. 
udgave. Når man strukturerer så omfattende et materiale, ser man sig lidt blind og ting kan blive indforstået, 
hvilket vil blive fanget i en 2. udgave. Da der venter en større gennemgang af et omfattende materiale, kan 
der også dukke oversete skrivelser eller mails op. Det er derfor muligt at tilmelde sig opdateringer, hvis der 
er en bog, man gerne vil følge.
 
Et andet forhold som giver bøgerne et lidt “rodet” udtryk, er, at der er tale om så forskelligt materiale, som 
måske fra myndigheders side er scannet eller printet skævt, har forskellige skriftstørrelser, skrifttyper etc. 
Jeg har dog ved hver enkelt bog forsøgt at lave det så æstetisk og overskueligt som muligt.
 
 
Facebook og foredrag
 
På Facebook har jeg oprettet grupperne ”Vinding Forlag” og ”Når sandheden skal frem”. Her er det muligt 
for læsere og andre at komme med kommentarer, stille spørgsmål eller lignende.

I det nye år tager jeg rundt og holder foredrag om bogseriens forskellige emner – korruption på højt plan – 
løgnen om demokratiet – offentlig forfølgelse – konsekvenser af at være skimmelramt m.m.
 
Emnerne vil afhænge af deltagernes ønsker og spørgsmål. Der vil være mulighed for at købe eller bestille 
e-bøgerne efter foredraget. 
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KOMMENTARER TIL AKTINDSIGTEN

Hej Claus
 
Tak for aktindsigten 
 
Du skriver, at jeg anmodede om aktindsigt d. 4-12-2014, hvilket ikke er korrekt – jeg anmodede d. 7/10-13 
og præciserede anmodningen d. 5/11-13. D. 10-4-14 rykkede jeg for aktindsigt og igen d. 17-5-14. Jeg tror 
ikke på forklaringen med personalemangel etc. – det handler mere om, at der er flere forhold, som politiet 
gerne vil skjule og det er jo højaktuelt med den verserende korruptionssag, hvor min sag bare er langt mere 
omfattende og særdeles grov.  
 
Det er 612 dage siden, at jeg ansøgte om aktindsigt. Sjovt nok er det de instanser og myndigheder, som har 
noget at skjule, som er uvillige til at udlevere aktindsigt og som det er tilfældet med denne aktindsigt - har 
forvansket den og ikke mindst - kodet den. Politiet har i hvert fald også set stort på loven, hvad aktindsigten 
angår, hvilket er flere overtrædelser af offentlighedslovens § 36, stk. 2. Da jeg demonstrerede, var der 
bestemt ikke personalemangel  
 
Jeg hæfter mig ved, at aktindsigten er journalsøgt d. 9-3-15 og først mailet d. 11-6-15??? Jeg hæfter mig 
i særdeleshed ved, at der i anmeldelsesrapporten fra Connie Petersen står, at den er rettet d. 10-3-15 - 
altså dagen efter, at aktindsigten er printet. Jeg undrer mig derfor over, at politiet således har brugt tre 
måneder på at sortere og revidere aktindsigten, hvilket tydeligt fremgår.
 
Når jeg søger om aktindsigt, så gælder det samtlige akter og ikke kun de akter, som passer politiet. Det er 
heller ikke i orden at bruge “sagernes omfang” som en undskyldning, da materialet foreligger i elektronisk 
form. I øvrigt er der også jf. nærværende aktindsigt søgt aktindsigt d. 28-11-14.
 
Hvad så med flere af mine politianmeldelser, som aldrig er blevet taget alvorligt (og heller ikke 
journaliseret), hvilket bl.a. resulterede i en uretmæssig fogedudsættelse d. 25-11-14, fordi Slagelse politi 
ikke efterforskede de strafbare forhold, som foregik på Sorøvej og bl.a. skamferede en højdrægtig hoppe? 
Er det også arkiveret som “hændelser”? Politiet var trods alt ude, men det står heller ikke i aktindsigten. 
Til gengæld står der i aktindsigten, at der var varslet en demonstration d. 25-11-14, hvilket politibetjent 
Connie Petersen afgav urigtige oplysninger om, da hun forleden sagde, at hun ikke havde hørt noget om en 
demonstration d. 25-11-14 og det fremgår af aktindsigten fra politiet, at der er flere dokumenter, som omtaler 
dette.
 
Jeg forstår godt, at du har udtaget de klagesager, du selv er involveret i og hvor der også skete fejlbehand-
ling.
 
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på straffelovens § 163, § 175 og § 178 såvel som straffelovens 
kapitel 4 og kapitel 16. Jeg vil også henlede opmærksomheden på straffelovens § 122 og § 144.
 
Sigter man efter at opnå, at sagerne falder for forældelsesfristen? Så må jeg skuffe, for der er ingen 
forældelsesfrist på offentlig forfølgelse, som fortsat foregår og er en overtrædelse af torturkonventionens 
artikel 4 og artikel 16 og særligt strafbar i henhold til straffelovens § 81, stk. 1, stk. 2 og stk. 8. 
Forældelsesfristen rykkes blot i forhold til de forsinkelser, myndigheder er årsag til. Jeg vil igen henlede 
opmærksomheden på straffelovens § 122 og § 144.
 
Lad mig tage aktindsigten fra en ende af, da der er flere forhold, som man fra politiets side gerne vil 
dække over, hvilket hænger meget godt sammen med, at man har været så uvillig til at give den lovpligtige 
aktindsigt. 
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Jeg bringer først mine kommentarer og har sat aktindsigten ind efter mine kommentarer. Aktindsigtens 
sidereferencer står med rødt øverst midt på siden.
  
Side 2 – der står “Mail vedlagt”. Hvorfor er den ikke i materialet? Og hvorfor har politiet slet ikke reageret, 
når man modtager oplysninger om en uretmæssig fogedudsættelse og hvor politiet har modtaget flere 
politianmeldelser, som aldrig blev efterforsket? Det kalder jeg deltagelse – eller medvirken ved passitivitet. 
 
Mailen af d. 21-11-14 fra advokatfirmaet Thurø Wegener foreligger heller ikke i aktindsigten.
 
Jeg hæfter mig i særdeleshed ved, at der i anmeldelsesrapporten står, at den er rettet d. 10-3-15.
  
Side 3 - Der er bl.a. rettet i den del, som er skrevet d. 24-11 af Connie Petersen, da hun fremkommer med 
nogle oplysninger, der først blev givet d. 25-11-14.
 
Jeg mener mig ikke offentligt forfulgt – det er fakta og kom bl.a. til udtryk i, at Landsretten trods alt 
underkendte den første uretmæssige fogedudsættelse! Derudover kan jeg fremvise en række andre forhold, 
som ligeledes dokumenterer det – bl.a. politiets mangeartede roller i sagen såvel som at rigsadvokaten 
lige har nægtet mig at skifte politikreds med begrundelsen “interessekollisioner”. Det kaldes på dansk 
korruption.
 
Det er heller ikke korrekte oplysninger, som fremgår nederst på siden, da fogeden som det første oplyste, 
at der intet var af værdi og det var vist en sandhed med store modfikationer, men det passede bedst ind 
i planerne, at jeg skulle afstå fra tingene, så politiet fik afskåret mig fra at tage over til den anmeldte 
demonstration. Tingene blev i øvrigt heller ikke sendt til destruktion, men blev uden informationer til mig og 
min søn overdraget til min udlejer, som jeg så til gengæld fik fanget i bedrageri sammen med hans advokat, 
da han sendte en skyhøj regning. Jeg har dokumentation for, at han brændte tingene af og har således lavet 
dokumentfalsk, men Slagelse politi tager jo ikke imod en anmeldelse og jeg er bevidst afskåret fra at indgive 
en anmeldelse til Slagelse politi, som ikke efterforsker mine sager, ligesom jeg er blevet nægtet at indbringe 
korruption m.m. til en habil politikreds og dertil skal lægges, at politimyndigheder i forvejen dækker over 
Slagelse politi.
 
Både Slagelse politi og retten i Næstved kender praksis med, at politiet og udlejer skal sende tingene til 
opbevaring, hvis der er noget af værdi, men det omgik man jo ved, at fogeden tudede mig ørerne fulde om, 
at der intet var af værdi og dette på trods af at hun end ikke havde set hverken huset, udhusbygningerne, 
stalden, garagen, motionsrummet eller omgivelserne. 
 
Det er derfor en lodret løgn, når der i rapporten står, at det blev destrueret, da det som nævnt blev overdraget 
til min udlejer, uden at man informerede mig om det!!!
 
Jeg hæfter mig ved, at der er ret meget enslydende (afstemt?) tekst imellem Slagelse politi og rettens 
fremstilling. Jeg kan oplyse, at retten var næsten to måneder om at fremsende udskrift af retsbog, hvilket 
plejer at ske få dage efter og jeg måtte rykke for den flere gange. Retsbogsudskriften var sjovt nok også 
kodet og det kniber gevaldigt for retten i Næstved at fremsende aktindsigt, som fortsat ikke er modtaget her 
3/4 år efter.
  
Side 4 – Det er heller ikke korrekt oplyst med hestepassene. Hestepassene skal være ved hestene, men var 
pakket ned i en flyttekasse, hvor ejercertifikaterne er hos min søns far som garanti for hans indestående. 
Uanset hvordan man vender og drejer det, så er der ulovligt - også for politiet - at transportere heste uden 
hestepas.
 
Det er heller ikke korrekt, at jeg ikke kunne finde opstaldning – hestene var tilmeldt en demonstration, 
hvilket hverken Slagelse politi eller retten accepterede og respekterede og jeg skulle derfor i stedet finde et 
opstaldningssted, da politiet ellers ville tage dem. Som det fremgår af aktindsigten, så var hestene tilmeldt en 

http://www.vindingforlag.dk/Politi 26-11-14.mp4
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tredje demonstration, hvor der var lavet plads på Veddevej.
  
Det er heller ikke korrekt, at der kun var enkelt indbo tilbage, hvilket igen virker afstemt efter 
retsbogsudskriften. Jeg bringer en oversigt over frataget indbo senere. Flere af billederne i aktindsigen har 
lukkede døre, skabe og skuffer, hvorfor omfanget af indbo fremstår langt mindre, end det reelt var. Der 
var bl.a. et varelager, der i et syn og skøn er takseret til over 100.000 kr. og hvor retten i Næstved nægter 
mig at indbringe kravet og få en retfærdig retssag.
  
Side 5 - Jeg blev først bedt om at forlade stedet, da dommerfuldmægtig Alexia havde afholdt en 
fogedforretning på stedet efter fogedudsættelsen.

Det fremgår, at jeg havde fået ekstra tid til at pakke - fra 10.45-12.30. Tiden gik nu mere på at finde ud af, 
hvordan retten og politiet skulle klare sig udenom det faktum, at der rent faktisk var værdier i huset og tiden 
gik også med at finde opstaldning til hestene, men det lyder fint, at jeg fik ekstra tid til at pakke ekstra ting. 
Vi blev jo også uretmæssigt pålagt at flytte tingene helt op til hovedvejen.

Det undrer mig, at det ikke fremgår af journalen, at politikommissær Kurt G. Nielsen dagen efter 
nægtede mig at føre tilsyn med hestene, selvom Connie Petersen oplyste, at den ene hest havde et ben i 
dobbelt tykkelse.
 
Jeg har en båndoptagelse fra d. 26-11-14, hvor politikommissær Kurt G. Nielsen – uden hjemmel – nægtede 
mig adgang til at tilse hestene, hvilket nok skal ses i lyset af, at jeg fangede ham i lodrette løgne og 
bevisforvanskelse i forbindelse med demonstrationen nederst på 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, hvor der både er en lydoptagelse, en afskrift af denne samt 
hans eget fældende bevis på sin uhæderlighed. Det er vigtigt at høre de to båndoptagelser, da det giver 
indblik i, hvorfor politiet bl.a. ikke har efterforsket de strafbare forhold på Sorøvej.
 
Lydoptagelsen fra d. 26-11-14 kan høres på http://www.vindingforlag.dk/Politi%2026-11-14.mp4
 
Jeg har flere kommentarer til fjernelsen af hestene senere.
 
Side 12 - Jeg blev ikke opfordret til straks at fjerne disse – fogeden havde jo lige sagt, at der ikke var noget 
af værdi ...

Jeg havde gjort det klart og tydeligt, at jeg hverken havde midler, fysik eller et sted at flytte tingene hen, da 
der kun var rum på 9 kvm., hvor jeg i nattens løb havde fjernet begrænset indbo.
  
Side 16 - samtlige skabe og skuffer var fyldte. 21 fyldte skuffer, 7 ovenskabe og to hjørneskabe. Derudover 
andre skabe i køkkenet
 
Side 21 - fyldte skuffer - igen lukkede
 
Side 23 - fyldte skabe - igen flere lukkede døre og skuffer

Side 27 - fyldte skuffer - igen lukkede låger og skuffer og ingen billeder af spejlskabet fra gulv til loft, som 
ligeledes var fyldt 
 
Side 29 - nyere vaskemaskine
 
Side 30 - fyldte skabe og skuffer - igen lukkede 

Side 31 - fyldte skabe - igen lukkede
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Side 35 - fyldte skuffer - igen lukkede og ingen fotos

Side 37 - varelager
 
Side 41 - der var også et stort akvarium i dette rum, et trefløjet skab, en juniorseng, marmorplade, glasplade 
m.m. Foto mangler
 
Side 61-62 - billeder mangler

Jeg skal bede om at få samtlige billeder tilsendt elektronisk - herunder de billeder der mangler. Der 
mangler billeder af motionsrummet, fyrrummet, områderne, gården og haven.
 
Jeg går ud fra, at politiet normalt går grundigere til værks, når de skal fotodokumentere? Hvorfor er det 
ikke sket i denne sag? Den ukorrekte fotodokumentation er med til at cementere, at der er noget, man vil 
dække over.
  
Side 63 - der er skjulte oplysninger og det er kun side 1 af 4, der vises delvist – hvor er resten?
 
Side 64 - igen skjulte oplysninger og her er det side 5 af 15 – hvor er resten?
 
Side 65 - skjulte oplysninger hvilket fremgår af kanten forneden på siden, hvor det er tydeligt, at der er lagt 
papir henover samt oppe i teksten
 
Side 66 - der var ikke tale om en ulovlig demonstration, da politiet selv havde givet tilladelse til den, hvilket 
fremgår på samme side. Derudover var den varslet på ubestemt tid, hvorfor det er en lodret løgn, at der kun 
var givet tilladelse dagen før, hvor det i øvrigt stod ned i stænger, så hestene ikke ville gå. Se senere dialog 
med både Sorø kommune og mails til og fra tilladelsessekretariatet.
 
Jeg havde i øvrigt hverken afspærret gården eller lavet en hestefold – jeg havde lavet en sikkerhedsmæssig 
afspærring af hensyn til heste, borgere og bygninger, da det også var min pligt at tilgodese hestenes 
velbefindende tillige med hesteloven og dyreværnsloven. Sorø kommunes bestemmelser var i strid 
med sund fornuft og diverse lovgrundlag og det er mig ubegribeligt, at politiet har tilsluttet sig, at 
demonstrationen kun kunne afholdes i strid med loven - herunder politilovens § 2, stk. 2 samt § 5.

Politiet udstedte i øvrigt et uretmæssigt påbud for at få bremset demonstrationen. Påbudet bringes senere og 
jeg henviser igen til båndoptagelsen med politikommissær Kurt G. Nielsen, som både truer med at fjerne 
hestene samt nægter at modtage anmeldelse jf. http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm
 
Jeg vil gerne udbede mig samtlige billeder i elektronisk form, da det fremgår, at der er tilsendt 
fotodokumentation.
 
Det udstedte påbud om fjernelse af hestene var heller ikke med i aktindsigten, men bringes senere.
 
Side 67 - jeg vil gerne have oplyst navnet på anmelder i journalnr. 1900-62500-06405-13 - der er intet 
belæg for hverken navne- eller adressebeskyttelse!
   
Side 69 - igen var det ikke en ulovlig demonstration og ikke kun tilladelse til en demonstration en enkelt 
dag, da den igen var varslet på ubestemt tid.

Det er også en lodret løgn, at jeg ville blive afhentet, for beskeden lød på, at hvis jeg ikke var væk indenfor 
en halv time, så ville jeg blive anholdt. Det fremgår klart og tydeligt af de tre lydoptagelser på 
http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm, at jeg hverken måtte have ophold - med eller uden telt 
- på kommunens område, selvom det er offentligt og politiet stadig har pligt til at beskytte borgeres ret til 
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at demonstrere. På ovennævnte link fremgår både politiets og Sorø kommunes lovovertrædelser alene i den 
forbindelse, men dialogen med politiet såvel som Sorø kommune bringes også senere.

Det fremgår heller ikke af aktindsigten, at jeg indgav politianmeldelse af Sorø kommune og Slagelse politi.
 
I j.nr. 1900-61600-05423-13 vil jeg gerne have oplyst anmelder.

I samme journalnummer fik jeg d. 2-7-13 oplyst fik oplyst af både politiet, Karina fra ledelsessekretariatet 
og omstillingen, at det var vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen, som var vagthavende d. 2-7, hvilket også 
fremgår af min samtale med Kurt G. Nielsen, som fremgår nederst på 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm. Uddrag af samtalen:

Kurt G. Nielsen: Ja, ja, ... jamen det må du jo tage med kommunen. Det skal du ikke tage med os

Undertegnede: Øh, nej det kan jeg ikke. Altså jeg er her for at anmelde nogle ulovlige forhold og nu ved jeg 
ikke, hvem du er? KURT! Uhh, du holdt flad profil op til demonstrationen ... du ville ikke rigtig tale med mig.

Kurt G. Nielsen: Jo, men altså jeg vil jo gerne tale med folk, hvis det er, at vi har noget politimæssigt, vi skal 
undersøge.

Undertegnede: Det er der i denne her sag.

Kurt G. Nielsen: Ja, men æh - vi kan ikke ... altså ... den korrespondance du har med politiet, den er vi 
bekendt med, så du kan ikke anmelde noget her, medmindre det er noget nyt og det har du også fået at vide 
af Claus.

Undertegnede: Der ER nyt. Der er masser nyt.

Kurt G. Nielsen: Ja

Undertegnede: Det nye er også politiets lovovertrædelser i forbindelse med demonstrationen

Kurt G. Nielsen: Ja

Undertegnede: Der er masser af nyt.

Kurt G. Nielsen: Ja, men det kan man ikke anmelde hos lokalpolitiet

 
Interessant nok så dækker politiet i forbindelse med aktindsigten over, at det var Kurt G. Nielsen, der var 
ansvarshavende den pågældende dag. Trods flere henvendelser til politiet og efterladte beskeder vendte Kurt 
G. Nielsen aldrig tilbage.
 
Jeg mangler skrivelsen til Karina fra ledelsessekretariatet, “imens jeg fik tid til at vågne”, ligesom min 
skrivelse af samme dato til Karina heller ikke er bragt.

Side 70 - 75 - politibetjent Connie Petersen, som deltog i den uretmæssige fogedudsættelse, oplyste i 
forbindelse med den uretmæssige anmeldelse for groft uforsvarlig behandling af dyr for nylig, at hun ikke 
havde kendskab til, at der var varslet en demonstration, hvilket altså fremgår af aktindsigten, såvel som at 
jeg personligt oplyste hende om det, da hun kontaktede mig telefonisk d. 24-11-14. Hvorfor er dette ikke 
noteret?

Side 76 - 88 - det undrer mig, at min mail til Karina fra ledelsessekretariatet ikke er med, når man har samlet 
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en del af korrespondancen?

Side 89 - vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen har modtaget en anmeldelse, som ikke er uddybet???

Jeg vil gerne have oplyst anmelder i journalnr. 1900-61600-05318-13, da der ikke er belæg for hverken 
navne- eller adressebeskyttelse. Jeg vil gerne bede om en uddybning af anmeldelsen.

Side 91 - jeg savner aktindsigt i 1900-83990-01507-13. Det var en fatal fejl, som politikommissær Kurt 
G. Nielsen jf. http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, hvor han afgav lodrette løgne og lavede 
dokumentfalsk, hvilket ligeledes forgæves blev indbragt for Den Uafhængige Politiklagemyndighed!!!

Side 92 - nu var der altså flere biler, der kom til skade og jeg fik en smadret bil og ingen erstatning. De andre 
biler kunne måske have undgået samme tur, som min fik - hvis altså politiet havde gidet at rykke ud ...

TV2 bragte et indslag om det på http://www.tv2regionerne.dk/?id=496894&r=3  Desværre er indslaget 
slettet, men mon ikke TV2 har det et sted?
 
Side 93 - det er gået så stærkt med at redigere så meget andet i aktindsigten, at politiet helt har glemt at sløre 
Kirstines personnummer, men jeg er heldigvis i stand til at håndtere personlige oplysninger og har derfor 
sløret det her. 
 
Inge Christensen siger på båndoptagelsen/afskriften af båndoptagelsen fra 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, at: 

1) “Der har været rigtig meget snak med politiet”
2) “Der er skrevet rigtig mange oplysninger, kunne jeg se på, at du er har rettet henvendelse, du er - du har 
været i kontakt med politiet”
 
Hvor er alt det materiale?
  
 
Der er klippet meget i dialogen med Karina side 76 -88 og side 74 + 75 er identiske. Her er den manglende 
del af dialogen med Karina Pedersen, som ikke er uvæsentlig:
 
Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013
02-07-2013 09:31
KPE032@politi.dk
 
Hej Karina 
 
Jeg er lige blevet bedt om at fjerne mig fra kommunens område af  
landbetjenten, da ”min demonstrationsret” kun gjaldt i går og at jeg derfor  
ikke må opholde mig på området, ”da jeg kun må demonstrere et døgn”. 
 
Jeg har ligeledes i går politianmeldt kommunen for at lægge hindringer i  
vejen for en lovligt varslet og tilladt demonstration, hvor det på grund af  
kommunens manglende tilladelse til at indrette demonstrationen forsvarligt  
ikke har været muligt at afholde den, da kommunen ikke gav tilladelse til at  
lave sikkerhedsmæssige afspærringer. Jeg videresender lige mails fra i går,  
hvor jeg var i dialog med bla. Christian Holt fra kommunen, som også er  
dyrlægeuddannet, hvorfor det netop er uforståeligt og uansvarligt, hvad  
kommunen foreslog. 
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Vi har for at holde liv i demonstrationen fra i går, slået et telt op, imens  
I finder en afklaring, så hestene også kan deltage i den lovligt varslede  
demonstration. 
 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at Christian Holt vist har misforstået en lov, men  
det er uvæsentligt nu. Såfremt jeg ulovligt befinder mig på kommunens  
område, skal jeg venligst bede dig om at bekræfte dette på mail NU, da  
landbetjenten igen-igen beder mig om at pakke sammen og forlade kommunens  
område. 
 
Mvh. 
Tinamaria 
 
-----Oprindelig meddelelse-----  
From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, July 1, 2013 4:49 PM 
To: KPE032@politi.dk 
Subject: Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013 
 
Hej Karina 
 
Jeg vil gerne politianmelde Sorø kommune for at stille hindringer i vejen 
for at kunne afholde min lovligt varslede og tilladte demonstration. 
 
Mvh. 
Tinamaria 
 
-----Oprindelig meddelelse-----  
From: KPE032@politi.dk 
Sent: Friday, June 28, 2013 11:07 AM 
To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013 
 
Med venlig hilsen 
 
Karina Pedersen 
kontorfuldmægtig 
 
Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 
 
Ledelsessekretariatet 
Parkvej 50 - 4700 Næstved 
Telefon.nr. 55775533 - 2525 
Tjenestemobil: 4132 8366 
E-mail: kpe032@politi.dk 
Telefax: 5531 1502 
www.politi.dk
 
Når nu dialogen med Christian Holt har været bragt i min aktindsigt, hvorfor er denne så undladt, da den 
blev sendt til Karina Pedersen? 
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OPSUMMERING AF MANGLER  

Jeg mangler min mail til politiet af d. 21-11-14.

Jeg mangler Thurø Wegeners mail af samme dato.

Jeg mangler fotos fra den uretmæssige fogedudsættelse.

Jeg mangler fotos fra demonstrationen af d. 2-9-13.
 
Jeg mangler oplysninger i journalnr. 1900-61605-00370-13, journalnr. 1900-61600-05318-13, 1900-62500-
06405-13, 1900-61600-05423-13, 1900-83990-01507-13 samt journalnr. 1900-30170-00794-13.
 
Jeg mangler min politianmeldelse af d 10-1-2010 af Sorø kommune.

Jeg mangler mine anmeldelser af min udlejer.

Jeg mangler en anmeldelse af en dommerfuldmægtig.

Jeg mangler en ordentlig forklaring på, hvorfor det har taget politiet 612 dage at aflevere en aktindsigt?

Da anmeldelsesrapporten med j.nr. 1900-30170-00783-14 er blevet rettet, vil jeg gerne have oplyst om 
ændringerne.

Jeg mangler også følgende oplysninger:
 
Hvem har besluttet at min anmeldelse af Sorø kommune og Slagelse politi ikke skulle efterforskes?

Hvem har besluttet, at min første politianmeldelse af min udlejer ikke skulle efterforskes?`

Hvem har besluttet, at min anden politianmeldelse af min udlejer ikke skulle efterforskes?

Hvem har besluttet, at min tredje politianmeldelse af min udlejer ikke skulle efterforskes?

Hvem har besluttet, at min fjerde politianmeldelse af min udlejer ikke skulle efterforskes?

Hvem har besluttet, at min femte politianmeldelse af min udlejer ikke skulle efterforskes?

Hvorfor kunne en betjent på Slagelse ikke finde min første anmeldelse af min udlejer?

Er alle disse anmeldelser journaliseret som ”hændelser”?

Hvem har besluttet, at anmeldelsen skulle skin-efterforskes uden en reel efterforskning, hvor bl.a. et 
knoaftryk med stor sandsynlighed vil fælde min tidligere udlejer?
 
Hvem har besluttet, at min anmeldelse af offentlig forfølgelse ikke skulle efterforskes?

Nu er offentlig forfølgelse jo en grov overtrædelse af bl.a. torturkonventionen, hvor justitsministeriet 
henviser til politiet og herfra gør man intet. 

Da der er flere ændringer, undladelser og redigeringer i den fremsendte aktindsigt, skal jeg hermed anmode 
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om fuld aktindsigt i samtligt materiale hos politiet herunder hændelser, anmeldelser, rapporter samt logfiler, 
hvor det klart og tydeligt fremgår, hvem der har været inde i og omkring mine sager.
 
Hvis jeg ikke er udsat for offentlig forfølgelse, hvorfor har politiet så rettet og undladt en masse i aktindsig-
ten? Og været 612 dage om at udlevere aktindsigten?

Hvis jeg ikke er udsat for offentlig forfølgelse, hvorfor nægter rigsadvokaten mig så at indbringe mine sager 
for en habil politikreds og pålidelig politimand?

Hvis jeg ikkeer udsat for offentlig forfølgelse, hvordan kan min retssikkerhed blive sat over styr i flere 
retssager, ligesom ? Og hvordan kan der ske en uretmæssig fogedudsættelse - med politiets hjælp - på trods 
af en række politianmeldte, kriminelle forhold?
  
Jeg kan dokumentere korruption hos følgende myndigheder:
 
Slagelse politi og ledelsessekretariatet
Rigspolitiet
Den Uafhængige politiklagemyndighed
PET
Politiadvokaten i Næstved
Flere statsadvokater
Rigsadvokaten
Flere advokater
Teknologisk Institut
BMT – Bygge, miljø, teknik
Sorø Boligselskab
Sorø kommune
Slagelse kommune
2 (3) borgmestre
Retten i Næstved – 6 dommere
Østre Landsret - flere dommere
Den Særlige Klageret
Advokatnævnet
Statsforvaltningen, Tilsynet i to sager
Statsforvaltningen, Det sociale nævn
Arbejdsskadestyrelsen
Ankestyrelsen
Udbetaling Danmark
Skat
Landsskatteretten
To ombudsmænd
Justitsministeriet
Statsministeriet
Skatteministeriet
Indenrigsministeriet
Indenrigs- og økonomiministeriet
 
Mon ikke at der reelt er tale om offentlig forfølgelse og at det er derfor, jeg ikke kan indbringe sagerne for 
en habil politikreds/politimand og at man fra retslig side helt bevidst spænder ben for en indbringelse af 
sagerne? 

Jeg kan blot sige, at både politiet, retten, ministerier og andre myndigheder går ufatteligt langt for at 
unddrage sig lovens bogstav og krabber udenom ansvar - denne aktindsigt er blot en lille del af det:
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SELVE AKTINDSIGTEN
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POLITIANMELDELSERNE

1. anmeldelse

From: Vinding Forlag 
Sent: Thursday, April 10, 2014 10:21 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Politianmeldelse af uregelmæssige hændelser 

Hejsa
 
I forbindelse med telefonsamtale d.d. skal jeg hermed indgive en skriftlig anmeldelse.
 
Jeg har igennem nogen tid haft nogle problemer med min nye udlejer, som er vendt fuldstændigt rundt 
omkring det indgåede lejemål, hvilket kan have flere årsager – herunder en ikke underskrevet lejekontrakt, 
som kan indebære et livstidslejemål, der kan udløse et motiv til de handlinger, som finder sted på 
ejendommen. Det kan også være et økonomisk motiv i relation til boligydelse eller en uforudset stor regning 
for udlejers vedkommende. Såfremt det har interesse, uddyber jeg gerne andre, mulige årsager. Bl.a. var 
retten meget interesseret i at få oplyst min nye adresse midt i december og de tidligere lejere stak også af 
midt i det hele samt andre mulige årsager.
 
Min søn og jeg er lige fraflyttet vores skimmelbolig, som er et kapitel for sig selv. Jeg havde søgt 
Sorø kommune og hjælp til flytning, indskud og depositum, men fik afslag på baggrund af min nylige 
demonstration imod kommunens lovbrud. Kommunen havde forinden forsinket og forhalet ansøgningen, 
men Michael Dall holdt ejendommen til os. Der er ingen tvivl om, at vi slet ikke ville have haft disse 
problemer, hvis Sorø kommune havde været os behjælpelig og deres ansvar bevidst.
 
Da afslaget forelå, fik min søn og jeg af udlejer Michael Dall lov til at flytte ind i lejemålet uden betaling af 
indskud og depositum, da han følte, at vi var de rigtige lejere, hvilket vi da også er. Jeg havde sendt en tro og 
loveerklæring på, at jeg efterfølgende ville tilvejebringe depositum og indskud.
 
Jeg tilbød de tidligere lejere at overtage slutrengøringen, imod at min søn og jeg kunne overtage lejemålet 
nogle dage før, men lejemålet viste sig at være noget mere beskidt end først antaget, hvorfor lejere Andre 
Salo og Maria Larsen fra Dirius Diamonds selv foreslog, at min søn og jeg overtog deres sidste måneds 
forudbetalte husleje, imod at vi ordnede alt ude og inde. Jeg fik den ene nøgle til lejemålet d. 28/11.
 
Det blev på et møde imellem undertegnede, Andre Salo og Michael Dall d. 29/11 aftalt, at jeg indskød den 
forudbetalte husleje til Michael Dall som et acontobidrag til depositum, da jeg ikke havde fået tilvejebragt 
noget og fordi jeg også havde indbetalt husleje for december måned. 
 
D. 10-12 blev jeg om aftenen kontaktet af en kvinde til et Bandidos-medlem, da Maria og Andre var gået 
under jorden, da Andre efter sigende skulle have snydt hans to partnere, hvoraf det ene er fra Bandidos. En 
af de andre partnere mente, at Maria og Andre var taget tilbage til huset her og partneren ville afhente mine 
heste og trailer, men kvinden ville gerne høre sagen fra Maria og Andres side. Kvinden ville gerne sikre sig, 
at det vitterligt var mine og ikke Marias heste, der gik på marken samt at traileren var min.
 
I forbindelse med flugten adviserede jeg Michael Dall om, at der måske var ugler i mosen, da Andre havde 
været meget forhippet på at få hans depositum udbetalt, selvom forskellige ting fortsat ikke var udbedret.
 
D. 18-12 havde jeg en gennemgang af lejemålet med Michael Dall, hvor han oplyste, at jeg ikke kunne få 
en lejekontrakt, før der var betalt depositum og det var nye toner. Jeg havde tidligere fået et udkast til en 
revideret lejekontrakt. Det var åbenbart ikke gået op for Michael Dall, at jeg skulle søge boligydelse, så her 
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kan også ligge et motiv. Jeg kunne også først blive tilmeldt Seas, når der forelå en lejekontrakt.

Forholdene med to skadede unghingste og totalt dårlige folde samt flere brudte aftaler fra både Andre og 
Michael fik mig til at overveje en fraflytning, da Michael Dall præsenterede en elregning på ca. 1200 kr. 
for en måned. Under den første gennemgang havde han tilbudt, at jeg kunne få hans kode til Seas, så jeg 
selv kunne følge med i forbruget. Jeg kunne pludselig ikke få koden udleveret og ville ikke betale for et 
udokumenteret forbrug, som lå tre gange højere end vores normale forbrug. Derudover opkrævede Michael 
Dall uretmæssigt det opgjorte beløb for el samt for el tre måneder forud.
 
Pludselig ville Michael Dall have os til at flytte og det havde vi ikke mulighed for. Jeg modtog en række 
trusler fra Michael Dall, som også mundtlig havde luftet at stille med 8-10 mand. D. 13-1 skriver Michael 
Dall således:
 
Derfor skal jeg atter opfordre dig til at få flyttet dine ting. De ting der er dine, som ikke er fjernet fra min 
ejendom 1/2-2014 ender indledningsvist uden for min matrikel – dvs. på vejen. Det ville være fuldstændigt 
tåbeligt at skulle nå så langt ud, men det kommer til at ske, hvis ikke du får dine ting væk. 
 
D. 14-1 således:
 
Hvis man er lejer, og har indbetalt et depositum og indskud, så er der sanktioner der kan laves, hvis ikke 
man betaler rettidigt. Hvis strøm eller vand f.eks. ikke indbetales – ja, så bliver der lukket! Hvis man ikke 
betaler sin husleje – ja så bliver man sat på gaden!
 
xxxxxx Derfor ønsker jeg at du skal flytte hurtigst muligt. Mindelighed og menneskelighed tilsidesættes ofte 
hvis der er penge imellem, hvilket er tilfældet her.
 
I en senere mail samme dag:
 
Afslutningsvis vil jeg informere dig om at jeg på ingen måde truer dig, men informere dig om at du ikke 
er ønsket på min ejendom efter 31/1, og hvis ikke du formår at flytte dine ting fra min matrikel, så skal jeg 
hjælpe dig.
 
På grund af truslen om lukning af strømmen skrev jeg d. 16-1 følgende til Michael:
 
Hej Michael
 
Jeg har bestilt en mand til at komme og ordne pillefyret, da du ikke vil sende en mand. Jeg modregner 
beløbet herfor i næste måneds husleje, med mindre du vil have regningen tilsendt?
 
Jeg har d.d. tilmeldt mig som bruger hos Seas, hvor de fakturerer mig for forbrug fra d. 19/12-13 og 
fremefter, så du ikke skal have bekymringer i den retning. 
 
Jeg skal derfor bede dig om at få Seas til at sende mig en udspecificeret forbrugsoversigt for perioden forud, 
som dækker perioden fra d. 25/11-13, hvor jeg fik udleveret nøglen � altså fra 25/11 - 19/12. Således skulle 
du være dækket ind.
 
Når jeg har opgørelsen fra Seas for den omtalte periode, skal jeg selvfølgelig nok betale den.
 
Mvh.
Tinamaria
 
Michael svarede:
 



115 

Aldrig i livet…. Du er ude af min ejendom senest den 31/1.

Jeg havde samme dag et møde med LLO omkring, hvordan jeg skulle forholde mig til truslerne fra Michael 
Dall samt hvad loven siger omkring manglende lejekontrakt.
D. 17-1 informerer jeg Michael Dall om, at Andre er dukket op igen og vil udbedre nogle af de ting, som var 
lovet. Michael skriver bl.a.:
 
Det er vigtigt for dig at forstå at du skal være ude af min ejendom senest den 31/1 – 2014, da jeg kommer 
med håndværkere der skal i gang med renovering.
 
Du kan i den forbindelse skrive til LLO, KGB eller Paven. Det ændre intet for mig. Du skal være ude 
ovenstående dato, ellers bliver dine ting fjernet. Antag det som et løfte, for det kommer til at ske hvis ikke 
du har forstået det!
 
I en senere mail samme dag:
 
Du fatter det ikke…. Kan du ikke forstå at JEG ØNSKER IKKE AT UDLEJE TIL DIG! DU ER IKKE 
ØNSKET I MIT HUS! DU ER IKKE PÅ MIN GRUND FRA DEN 31/1. Hvad fanden er det du ikke 
forstår?
 
Michael Dall fanger også sig selv i et spind af løgne. Fra en mail samme dato:
 
Jeg har IKKE udlejet ejendommen til dig…. Du er jo nærmest rykket ind uden min accept, hvilket tidligere 
lejere kan bekræfte. Der foreligger ingen underskrevet lejekontrakt, og der kommer heller ingen. Du kan 
højst betragte huset som et barmhjertigt lån, da I var i bekneb med skimmelsvamp og hesteopstaldning. 
Hvis der havde foreligget en betaling for hhv. depositum og forudbetalt husleje, så havde det været en helt 
anden sag. Så spar mig for dit pladder med LLO etc. Det har intet relevans her. Du skal også droppe din 
modvillighed, fordi I ikke er kommet en døjt videre med hussøgningen. Min barmhjertighed skal åbenbart 
straffes, og så bliver jeg tvær. Etik og moral bestod i at jeg tilbød jer yderligere en måned, hvis du betalte 
dit skyldige el mm. Som angivet i mail pr. 12/1. Du har efterfølgende tilkendegivet at du ikke kan betale, 
og derfor effektueres min fulde råderet over min ejendom pr. 31/1. Så spar mig for moral og etik. Du har i 
øvrigt intet hos SEAS-NVE. Du er på meget dybt vand, med alt det fis. 
 
Brug hellere din tid fornuftigt, ved at få tingene flyttet, og afsluttet med ordentlighed. Du skylder mig intet 
mindre.
 
Jeg truer dig ikke, men lover dig at dine ting ender for enden af vejen, hvis ikke det er væk den 31/1. 
 
Jeg har fortalt dig at jeg har en køber til huset. Så der kommer en røvfuld håndværkere og igangsætter 1/2.
 
Slutreplik:
 
Du er jo for dum....  Du er med sikkerhed ude 31/1, hvis ikke før! :)
 
 
For at bremse truslerne måtte jeg sige, at hvis det fortsatte, blev det politianmeldt. Truslerne stoppede, men 
til gengæld gik det ud over min højdrægtige hoppe d. 16-1, som kun havde mulighed for at gå ude i løsdrift 
med knædybt mudder. Michael Dall vidste, at foldene var et mareridt for mig med de skadede unghingste, 
som ikke kunne komme på fold:
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Billederne er taget i forbindelse med et bandageskift, selvom det stort set er umuligt at lægge en forbinding 
på lige netop dette sted.
 
For at finde ud af sandheden omkring dette sår spurgte jeg to clairvoyante, som uafhængigt af hinanden og 
uden baggrundsoplysninger samstemmende fortalte, at det var en kniv og ikke en faldskade. Jeg syntes, det 
var en grum tanke at få, at man kunne finde på at lade det gå ud over uskyldige dyr, som intet har gjort. Den 
ene clairvoyante gav også en nærmere beskrivelse af den person, som havde ført kniven.
 
En dyrlæge har vurderet billederne og kalder det for et “meget skarprettet sår”, men mente ikke, at jeg skulle 
frygte, at der var en galning løs. Jeg havde intet fortalt om baggrunden for min forespørgsel eller mine 
problemer med udlejer, som dyrlægen først efterfølgende fik oplyst.
 
Som man kan se, er selv hårene væk i sårkanterne. Der er stort set ingen sten på folden og hoppen er en, som 
aldrig er i nærheden af hegn.
 
Jeg er 176 høj og hoppen er 168-169 i stang. Såret passer med, at man står på siden og klapper hesten, imens 
man bukker let i benene og lægger kniven til på indersiden for at føre den henover benet, hvor man naturligt 
vil få en runding på både inder- og ydersiden.
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Rundingen og den skarpe begyndelse på såret på sidste billede vidner mere om en kniv end en faldskade. 
Det er selvfølgelig trist, at man kan få sig selv til at skamfere et uskyldigt dyr på livstid.
Føllet som blev født, har også haft et mistænkeligt sår, som jeg dog ikke er gået videre med.
 
 
Det er ikke det eneste, der er sket herude. Jeg har haft store problemer med træpillefyret, hvor henvendelser 
til Michael Dall har været forgæves og har indebåret, at vi i to omgange har været uden varme, imens det var 
frostvejr. Begge gange har jeg måtte sende min søn væk, så han ikke blev syg.
 
I anden ombæring viste det sig, at det var en klippet ledning til træpillefyret.
 
D. 20-1 så stikkontakten til fyret således ud:
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Jeg har stor frygt for revnede stikkontakter og en af min søns venner ville også have bemærket, hvis stikket 
havde set sådan ud i forbindelse med tidligere besøg. Fyrrummet var rygerum.
 
Efterfølgende måtte der en samlemuffe til og ingen ledninger bliver for korte af sig selv:
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Da den blå ledning havde fået en samlemuffe, kunne fyret igen køre. Jeg måtte kontakte Slagelse kommune 
og bede dem om at komme, før Michael Dall – som i øvrigt er medejer af firmaet Ib Andersen – tog affære 
og sendte en mand, så vi kunne få varme på. Sagt på en anden måde, så ved Michael Dall nøjagtig, hvor og 
hvad han skal gøre for at chikanere.
 
 
D. 31-1 fik jeg en henvendelse fra Michael Dalls advokat, som opkrævede depositum og indskud, hvilket 
LLO havde oplyst, at jeg skulle være vaks med at besvare. Advokaten fik derfor forskellig dokumentation, 
som har været mailet i forløbet og accepteret af Michael Dall. Jeg oplyste også, at yderligere uregelmæssige 
hændelser på ejendommen uden tøven ville blive politianmeldt. Begge de clairvoyante havde oplyst, at det 
var Michael Dall selv, der havde klippet ledningen til pillefyret, men at han havde sendt en anden til at skære 
i min hest.
 
På nogenlunde samme tidspunkt medvirkede Michael Dall til at snyde mig for kr. 8.500, da han havde 
udbetalt beløbet til Andre Salo, som pludselig ikke ville betale for arbejdet, som han mente selv at have 
udført. På et senere tidspunkt forsøgte Andre at købslå for det aftalte.
 
Michael Dall havde yderligere den frækhed at sende en regning på kr. 4.393,75 for hans egen sabotage og 
for et fyr, som slet ikke kører så stabilt som oplyst. Også her kan jeg dokumentere nogle løgne via mails, 
billeder og lydoptagelser.
 
Udover regningen arrangerede Michael Dall også en fremvisning d. 29-3, hvilket jeg udelukkende betragter 
som chikane og spild af andre menneskers tid, da de ikke kunne få en fremvisning.
Michael Dalls advokat har nu begæret en fogedudsætning, som er berammet til d. 8-5. Årsagen er angivet 
som manglende betaling af husleje, men den er betalt hver eneste måned, selvom jeg har en udlejer, som på 
ingen måde overholder hans forpligtigelser som udlejer, hvilket bl.a. udmønter sig i, at oliefyret ikke kan 
bruges, da han/hans firma ikke vil ordne den utætte o-ring samt andre forhold.
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Siden den klippede ledning til pillefyret har der været monteret låse på samtlige udhusbygninger. I dag skete 
så noget nyt, da vores terrassedør pludselig ikke kunne lukkes:
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Jeg kan oplyse, at denne bolig ikke lige er en, man nemt finder, da mange tror, der kun er et firma, da det er 
en lukket vej.
Jeg vil derfor gerne anmelde disse forhold, da jeg betragter det som et led i den forskelligtartede chikane, 
der finder sted herude. Jeg ved, at det ikke nytter at kontakte Michael Dall, da han er ligeglad med hans 
forpligtigelser som udlejer, på trods af at han opkræver fuld betaling for lejemålet.
 
Såfremt der er behov for supplerende oplysninger, kan jeg træffes på nedenstående kontaktoplysninger eller 
her på mail.
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
170864
Mobil 40 91 20 93
 
Udlejer er:
 
Michael Dall
Jasminvej 26
4200 Slagelse
Mobil 27100503
md@ia-vvs.dk
 
Jeg er ked af at ulejlige jer med dette, men den ene clairvoyante oplyste, at Michael Dall kun har ondt i sinde 
overfor mig og jeg har bare forsøgt at komme videre fra en masse systemsvigt og lovbrud i forbindelse med 
to skimmelboliger i træk, hvorfor jeg ikke bare kan finde noget at bo i. Jeg har siden 2007 kigget efter en 
bolig, jeg dels kunne tåle at være i og dels har det økonomisk ikke været muligt, da en flytning koster penge 
til indskud og depositum, så Sorø kommune har også ulovligt fastholdt os i en skimmelramt bolig, som er et 
ulovligt forhold jf. flere lovgrundlag.
 
Jeg havde virkelig set frem til at lægge et dårligt kapitel bag os, men har tilsyneladende fået det ene mareridt 
erstattet af et andet :-/ 
 
Mvh.
Tinamaria 



136 

2. anmeldelse

From: Vinding Forlag 
Sent: Saturday, April 12, 2014 3:15 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Tilføjelse til anmeldelse af d. 10-4-14
 
Hej igen
 
Tak for dagens besøg :o)
 
Jeg fik ikke sendt min efteranmeldelse i går, hvor Michael Dall i en mail af d. 20-1-14 skriver følgende:
 
Jeg har i øvrigt noteret mig at du har ændret på indretningen af foldene, uden min accept. Du bedes derfor 
omgående retablere disse. 
 
D. 20-1-14 spørger jeg til, hvornår Michael Dall har været forbi og svaret kan læses herunder:
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 20. januar 2014 23:29 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Jeg kan ikke få de nævnte datoer herunder til at stemme ...
Hvilke datoer?
 
Jeg ved ikke helt, hvilke ændringer jeg skulle have lavet på folden, som ikke er aftalt med dig eller i henhold 
til kontraktudkast? På grund af antallet af heste gav du tilladelse til, at jeg kunne lave to ekstra åbninger i 
dyrehegnet, som du selv så, da du, jeg og Andre lavede en gennemgang af ejendommen, så min søn og jeg 
kunne flytte ind.
Så vidt jeg ved har du 4 heste. Jeg kan konstatere at du har 7 heste opstaldet. Folden kan slet ikke bære et så 
stort antal, og ender med at blive totalt smadret.
Jeg har ikke givet lov til nogen ændringer, så du bedes få det retableret som oprindeligt.
 
Jeg ved derfor ikke, hvornår du skulle have været forbi og konstatere ændringer udover det aftalte?
Jeg færdes ofte på Sorøvej, og kan med stor sorg se hvordan min ejendoms udenoms arealer bliver 
fuldstændig ødelagt.
 
Jeg skal atter opfordre dig til at få flyttet dine ting inden 31/1. Jeg har på ingen måde lyst til at have dig som 
lejer. 
 
 
Billederne herunder er taget ude fra vejen d. 21-1-14, hvor man ikke kan se detaljer fra foldene.
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De oplysninger som Michael Dall fremfører, kan man kun komme med, hvis man har været inde på grunden 
og hermed er der en forbindelse imellem den klippede ledning til træpillefyret. Nedenstående billede er taget 
d. 20-1-14: 
 
 
 



140 

 
 
Jeg kan yderligere supplere med, at mennesker som kender Michael Dall rigtig godt, sagtens tiltror ham at 
kunne finde på at klippe ledningen til pillefyret, hvis han har sat sig for, at man skal ud.
 
Jeg indhenter en supplerende udtalelse fra dyrlægen, da det fremgår af fremvisningen af min hoppe i 
dag til politiet, at skaden er fuldt forenelig med skærehøjde og –retning fra en kniv. Jeg vil igen henlede 
opmærksomheden på dette billede fra den oprindelige politianmeldelse, hvor de overskårne hår er begyndt at 
vokse ud:
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Mvh.
Tinamaria
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3. anmeldelse

 
From: Vinding Forlag 
Sent: Sunday, April 13, 2014 11:53 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Ny anmeldelse fra Sorøvej 134, 4200 Slagelse

Ny hændelse på Sorøvej 134, 4200 Slagelse
 
Jeg vil gerne rapportere følgende mistænkelige forhold:
 
Da jeg d.13-4-14 skulle fodre min hoppe og føl i løsdriften, var to paller blevet ødelagt. Min lakterende 
hoppe og føl er om natten lukket inde i løsdriften, så hoppen har tid til at konsumere hendes store 
madmængde, da føllet suger al næring ud af hende. Hoppe og føl er også lukket inde, så føllet har mulighed 
for at slappe af i halmen.
 
Der er åbnet i jorddelen af løsdriften, så hingsten kan komme i ly og læ og være sammen med hans flok. 
Afskærmningen består af to træpaller, som bliver bundet sammen flere steder med halmsnor. Mine heste har 
jf. http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm på billederne ca. 2/3 dele nede af siden igennem 14 dage 
vist, hvor rolige og velafbalancerede de er, hvilket politiet flere gange var forbi og holde øje med.
 
I dag var begge paller havareret og umiddelbart kunne man godt tiltænke, at det var hestene, der havde 
sparket på dem, men der er nogle mistænkelige forhold.
 
For det første kender jeg mine heste. Min hoppe ville aldrig sparke og jeg kan stort set også udelukke, at min 
hingst skulle have gjort det, da det i givet fald ville være ny adfærd og jeg kender ligesom mine heste. Føllet 
kunne måske finde på at sende et kådt spark afsted, men dels ville det grundet hans størrelse ikke være i hans 
naturlige sparkehøjde og der er nogle naturstridige forhold omkring, hvor og måden de forskellige dele er 
landet. Jeg undrer mig også over den kraft, de spredte dele vidner om.
 
Beskrivelse og gennemgang af billederne som er taget, da hoppe og føl var fodret og lukket ud:
 
Pallen til venstre på billede 1 kunne i realiteten godt have fået et spark indefra, men så ville en del af den 
venstre del af brættet ikke havne helt ovre til højre under den sorte krybbe og den anden del lige nedenfor på 
indersiden med sømdelen opad, som billede 3 viser. Hvis delen skulle være revet med tilbage, ville det give 
skrammer på føllet og hverken hoppe eller føl har nogen skrammer overhovedet.
 
Det er også gået ud over pallen til højre på billede 1, hvor der også er jordaftryk på pallens andet bræt fra 
oven. I det store hul nummer 2 fra højre kan man ane, hvor langt inde brættet ligger i to dele. På billede 4 
vises jordaftrykket fra billede 1, som lige såvel kunne skyldes en fod og ikke en hov. Sandsynligheden for, at 
et bræt skulle ryge i lige linie så langt bagud, anser jeg for meget lidt sandsynligt og hvis en hov havde ramt 
brættet, ville der være aftryk efter hoven, hvilket der ikke er jf. billede 8 og 9. Hvis en hingst havde sparket 
til et bræt, som var røget så langt, ville brættet ikke være i så hel tilstand.
 
Fælles for delene fra begge paller er, at de ligger med sømsiden opad jf. billede 3, 10, 11 og 12. Hvis en hest 
træder på et søm, kan den få en hovbyld og en hovbyld kræver et helt tørt leje med fravær af mudder, hvilket 
ikke vil være en mulighed, hvis de kommer til skade eller får en hovbyld. En hovbyld kræver to daglige 
sæbebade, hvilket ville være lidt af et mareridt under de nuværende forhold, der er til rådighed.
 
Hvis der skulle have været et usandsynligt intermezzo imellem hestene, ville det lange bræt ikke lande 
som tilfældet, da hoppen passer på føllet og ville være gået imellem. Dernæst er føllet stadig så lille, at han 
har stor respekt for farmand og flytter sig for ham. Jeg anser det derfor for usandsynligt, at føllet skulle 
have sparket efter hingsten og hingsten skulle sparke efter hoppe og føl. Sparkeadfærd er ikke min hingsts 
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normale adfærd, med mindre man tager en ud af hans flok, hvilket kan udløse hingstefrustrationer.
 
Billede 1

 
 
Billede 2
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Billede 3

 
 
Billede 4
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Billede 5

 
 
Billede 6
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Billede 7

 
 
Billede 8

Hvis det var hestene, som havde flyttet rundt på brættet, ville det bære præg af  fugt og jord fra hovene. 
Brættet ville ikke være helt efter et spark fra hingsten.
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Billede 9

 
 
Billede 10 
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Billede 11

 
Billede 12

 
Ovenstående bræt ligger modsat af, hvor det var hæftet (højre side).
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Billede 13

 
 
 
For et par dage siden fandt jeg to ølkapsler inde i stalden og hverken min søn eller jeg drikker. Der kommer 
selvfølgelig wrap ind i stalden, hvor ølkapslerne kunne være ”høstet fra marken”, men så ville de ikke se så 
friske ud. På mig virker det som om, at der er nogen, der vil sprede utryghed ...
 
Da politiet lige har haft en snak med min udlejer, som går langt i hans bestræbelser for at få os ud af 
lejemålet, finder jeg dagens hændelse mistænkelig sammenholdt med nylig hærværk på terrassedør samt 
andre grove hændelser der nu er politianmeldt d. 10. og 12. april.
 
Jeg har indhentet supplerende udtalelse fra dyrlæger i forbindelse med politiets besøg d. 12-4 og fremsender 
den, når den foreligger.
 
Mvh.
Tinamaria
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4. anmeldelse

 
From: Vinding Forlag 
Sent: Thursday, May 1, 2014 3:43 PM
To: ssj@politi.dk
Subject: Opfølgning på anmeldelse af d. 10-4-14 og d. 13-4-14 samt ny anmeldelse af d. 1-5-14 på Sorøvej 
134
 

Hejsa

Så har der igen været en hændelse på Sorøvej 134, 4200 Slagelse.

Denne gang er der strøet glasskår ud på folden i et gangareal, hestene normalt bruger. Jeg skriver normalt, 
for i øjeblikket er det ikke der, de opholder sig mest.

Jeg har i fire år stået et sted, hvor der jævnligt kom både søm, rustne dele og glasskår op ad jorden, så 
derfor scanner mit blik automatisk foldene – også i lyset af de uregelmæssige hændelser, der finder sted på 
ejendommen.

I dag opdagede jeg så, at der var strøet ret mange glasskår ud på en måde, som ikke er normal for, hvordan 
glasskår bliver spredt, trådt på eller dukker op ad jorden.

Den skarpe betjent vil nok bemærke, at glasskårene ser mistænkeligt friske ud, i forhold til hvis de skulle 
være dukket op ad jorden. Dernæst ville en spredning ikke strække sig over et større område, som er 
tilfældet her. Spredningen fremgår dog ikke helt af billederne herunder.

Jeg har også vendt anmeldelserne af terrassedøren og hærværket i løsdriften med en clairvoyant, som 
bekræfter, at det – igen - er Michael, som står bag, hvilket også gælder glasskårene, som er “plantet”. 
Han tør dog ikke selv dukke op på matriklen og sender derfor en anden. Da jeg alligevel havde fat i den 
clairvoyante, fik jeg afklaring omkring føllet, som Michael Dall ikke har noget med at gøre – bare for god 
ordens skyld.

Det er muligt, at det ikke kan bevises, at det er Michael Dall, der står bag, men jeg håber, at politiet vil stille 
Michael Dall i udsigten, at han bliver anholdt hver gang, der sker yderligere hændelser herude. Det tror jeg 
vil have en effektiv og præventiv effekt og jeg synes, at summen af hændelserne berettiger dette.

Mvh.
Tinamaria
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5. anmeldelse

Sorøvej igen-igen :o)
07-05-2014 22:43
ssj@politi.dk<ssj@politi.dk>;

Hejsa
 
Om det er en ny hændelse eller noget der er sket i forbindelse med anmeldelsen af d. 1-5-14, skal jeg lade 
være usagt, men d.d. opdagede jeg, at der også var drysset glasskår ned i begge høkasser, jeg har stående på 
folden, så grovfoder ikke trædes ned i mudderet.
 
Jeg ved ikke, hvornår nok er nok?
 
Det er indlysende, at der bliver gået efter hestene og dem har jeg ikke mulighed for at beskytte på åbne folde 
og uden staldfaciliteter. Det er muligt, at jeg ikke har beviser for, at det er Michael Dall, der står bag, men 
han er den eneste, der har udvist stort initiativ for at få os ud på forskellig vis.
 
Nu er løgnedetektoren faktisk opfundet, så skal der lig på bordet, før politiet tager fat i Michael Dall – incl. 
hans håndlagere - og skærer det ud i pap, at han skal lade os og dyrene være i fred?
 
Det her er så groft og går ud over totalt uskyldige dyr.
 
Mvh.
Tinamaria
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6. anmeldelse

From: Vinding Forlag 
Sent: Tuesday, July 8, 2014 8:33 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: 5. politianmeldelse for Sorøvej 134, Kindertofte, 4200 Slagelse
 
Hejsa
 
Som opfølgning på dagens/gårsdagens hærværk på Sorøvej 134, Kindertofte, 4200 Slagelse har jeg vedhæf-
tet Landsrettens underkendelse af byrettens uretmæssige udsmidning. Mit kæreskrift af byrettens mærkvær-
dige afgørelse er ligeledes vedhæftet. Med Landsrettens underkendelse af byretten er der jo et fornyet motiv 
til chikane fra Michael Dall. Der findes ligeledes motiv i mine mails til Michael Dalls advokat. Jeg videre-
sender derfor også de to mails, som udlejer Michael Dalls advokat modtog henholdsvis d. 4. og 7. juli. Jeg 
kan se, at advokaten læste den sidste mail d. 07-07-2014 06:22.
 
Denne her sag er meget større end blot hærværk og chikane fra Michael Dall. Der er tale om offentlig forføl-
gelse fra Sorø kommune og hvor bl.a. retten i Næstved også er involveret, foruden at jeg har en effektueret 
trussel om nultolerance fra Skat. Offentlig forfølgelse er strafbare handlinger og bl.a. en overtrædelse af dels 
straffeloven og dels torturkonventionen. Umiddelbart er politiet ikke involveret, men jeg er ikke i tvivl om, 
at der er nogen i politiet, som er klar over, hvad der finder sted og som kigger den anden vej. Jeg kan hurtigt 
nævne et par stykker, som føler sig trådt over tæerne, hvilket dog aldrig havde været tilfældet, hvis man fra 
myndigheders side havde opført sig korrekt og i overensstemmelse med diverse love.
 
Til de betjente der var ude i dag og som ikke tror på, at jeg har fanget - nu - politikommissær Kurt G. Niel-
sen i lodrette løgne, kan læse eller høre min båndoptagelse med ham og læse hans eget brev dagen efter på 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm
 
I øvrigt undrer det mig, at betjentene ikke spurgte til retningen, som bilen forlod stedet på. Jeg kan oplyse, at 
det foregik til venstre og Michael Dall har jo bolig i Slagelse.
 
Det undrer mig også, at man i forhold til tidligere anmeldelser ikke har benyttet telelogning og andre te-
lemæssige tiltag, da der er ret præcise datoer at gå efter (16/1-14 + 19/1-14 + 12-15/4-14 + 30/4-14 og nu 
7-8/4-14 jf. tidligere anmeldelser). Det er muligt, at Michael Dall som ejer vil tilse sin ejendom – det er 
bare mærkeligt sammenfaldende med, hvis der hver gang er sket noget på ejendommen samt tidspunktet for 
“inspektionen”.
 
Jeg kan oplyse, at gårsdagens hærværk ikke er udført af Michael Dall alene, men han har selv været ude 
og foretage det. Michael Dall har en Mercedes, som jo har en karakteristisk lyd. Min clairvoyante oplyser, 
at der er brugt en mørk bil til at komme væk. Den clairvoyante har flere gange tidligere oplyst, at der er en 
højtstående myndighedsperson, som lægger pres på min udlejer. Det kan stamme både fra Skat og fra Sorø 
kommune. Der er omstændigheder, der tyder på, at Michael Dall måske ikke har oplyst alt til Skat og derved 
er der jo en måde at lægge pres på Michael Dall. Jeg ved også, at Michael Dall modtager penge for at udøve 
chikanen, ligesom han selv betaler sig fra noget af det (knivskaden på den højdrægtige hoppe).
 
Måske skulle man kigge lidt på tidligere lejer Andre Salo og hans færden mobilmæssigt i går? Han har 
61557024, med mindre han har skiftet nummer. Han har nemlig en mørk bil.
 
Jeg ved, at min telefon er aflyttet og at politiet indtil videre har nægtet mig aktindsigt. Begge dele kan man 
jo undre sig over, hvorfor det er nødvendigt? Jeg håber i hvert fald, at politiet vil tage dette lidt mere alvor-
ligt og komme til bunds i det, selvom jeg ikke er tryg ved politikredsen i lyset af alt det, der er sket.
 
Mvh.
Tinamaria
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Fotodokumentation af hærvæk på bilen: 
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ÆLDRE POLITIANMELDELSER

Lokalpolitiet i Slagelse
 
Antvorskov Allé 139 
4200 Slagelse 

Sorø d. 10/1-2010

Politianmeldelse af Sorø kommune

Jeg skal hermed anmelde Sorø kommune – herunder i særdeleshed Sorøs borgmester Ivan Hansen og 
kommunens jurist Birgitte Møller for overtrædelse af straffelovens § 146, § 148 og § 150. [Senere udvidet 
med § 155, § 156 og § 157 hvilket også omfatter Statsforvaltningen, Tilsynet og ministeriet] Anmeldelsen 
kan/skal evt. udvides til også at omfatte andre navngivne personer i kommunen.

Baggrunden for anmeldelsen er overtrædelse af: 

byggelovens § 14, § 16, § 17, § 18 og § 19
bygningsreglementet (byggelovens § 6 a)
byfornyelsesloven § 62, § 63, § 75, § 75 stk. 3, § 76 stk. 1, § 76 stk. 3
offentlighedsloven § 6
forvaltningslovens § 7 stk. 2

Her er et kort udpluk af sagen:

* Min søn og jeg flyttede i 2006 på en gård, hvor det senere kom frem, at der var bygningsrelateret 
skimmelsvamp, hvilket har haft koloenorme konsekvenser for min søn og jeg - og fortsat har det, da 
kommunen trods gentagne henvendelser ikke har taget ansvar i sagen eller ydet lovpligtig hjælp.
 
* Før vi flyttede fra gården, søgte jeg to gange om hjælp hos kommunen, da udlejere ikke ville gøre mere 
ved skimmelproblematikken. Jeg blev afvist med begrundelsen, at kommunen ikke havde tilsynspligt 
med private udlejningsejendomme, hvorved kommunen overtrådte byggelovens § 14, 16, 17 og 18. 
Bygningsreglementet blev ligeledes overtrådt.
 
* Da kommunen ikke gik ind i sagen, blev ejendommen ikke kondemneret, hvilket den var egnet til og vores 
sag blev ikke omfattet af byfornyelsesloven, hvor vi ville have fået hjælp.
 
* Sagen blev indbragt for huslejenævnet, som traf en mærkværdig afgørelse i sagen, men ikke spor mærkelig 
udfra den betragtning, at den ene af de to udlejere fra gården arbejder i kommunen som stævningsmand. 
Huslejenævnet og de to udlejere er aktuelt stævnet og afventer sagsbehandling i boligretten.
 
* Kommunen anviste vores nuværende bolig, hvor jeg siden fraflytning fra gården har fået ekstraudgifter 
som følge af kommunens forsømmelser, hvilket beløber sig til over 5-6000 kr. pr. måned og stadig koster 
dette beløb hver eneste måned. Forklaringen er, at vi flyttede fra en gård til et rækkehus, hvorved jeg fik 
faste ekstraudgifter til lagerleje, opstaldning af hestene ude, kørsel, medicinudgifter, advokat og mange 
andre følgeudgifter og konsekvenser på skimmelkontoen.
 
* Jeg fik gener i nuværende bolig og havde fokus på, at nissen måtte være flyttet med. Kommunen afviste at 
hjælpe med rensning af indbo etc, selvom jeg havde alle disse ekstra udgifter, som ifølge kommunen ikke 
var rimeligt begrundede udgifter, selvom de er påført af kommunen grundet manglende overholdelse af 
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diverse love.
 
* Sagen gik ikke videre i boligretten, da jeg fik den ide, at vores tab kunne gøres op, kommunen udbetalte 
erstatning og rettede kravet videre til udlejere. Alle klappede i hænderne, da det var en retfærdig løsning 
og sagen blev sendt til kommunens kvindlige jurist Birgitte Møller. Denne jurist er i forvejen forflyttet fra 
Statsforvaltningen, Det sociale nævn grundet fejlbehandling af i hvert fald én sag. Hun sidder i kommunens 
ejendomscenter og har derfor ikke beføjelser til at træffe afgørelser i sociale sager, hvilket hun ulovligt har 
gjort.
 
* Min lungelæge fortalte, at der var noget rivende galt i boligen udfra hans undersøgelser og kommunens 
byggesagkyndige Niels Andersen inspicerede visuelt boligen og erklærede den uden sundhedsfare 
eller mulighed for skimmelsvamp, da boligen var tør og velisoleret. Det er senere kommet frem, at 
byggesagkyndig Niels Andersen ved en halv times ophold i boligen fik hovedpine, men han frarådede 
alligevel trods bekymrende lægejournal i samråd med jurist Birgitte Møller at foretage yderligere og meget 
dyre undersøgelser af boligen.
 
* Jurist Birgitte Møller latterliggjorde i stedet mine symptomer overfor både undertegnede og embedslægen, 
som jeg forgæves forsøgte at få ind i sagen grundet helbredet. Jurist Birgitte Møller kaldte det paranoia 
overfor skimmelsvamp.
 
* Kommunen nægtede hårdnakket at hjælpe med indbo, rensning, undersøgelser etc. selvom min 
lægejournal fortæller, at der var noget rivende galt. Jeg kunne ikke låne i banken, da mine regnskaber viste 
underskud som følge af skimmelsvamp, hvor min omsætning dalede med 200.000 kr. på et år.
 
* Jurist Birgitte Møller har flere gange truffet ulovlige afgørelser i sagen, som er udenfor hendes 
kompetenceområde.
 
* Jeg fik oplyst, at jeg havde bevisbyrde overfor, at kommunen ikke overholdt loven, da jeg rettede de to 
henvendelser til kommunen. Kommunen kunne ”ikke finde” mine henvendelser i sagen og nægtede mig 
adgang til at tale med min stresssygemeldte sagsbehandler Lene Hansen, som kunne bekræfte min version. 
Notatloven (offentlighedsloven § 6) er også ”overtrådt” - eller sagt på en anden måde - kommunen er ikke 
interesseret i at finde mine henvendelser og jeg har ikke fået adgang til selv at søge oplysningerne.
 
* Jurist Birgitte Møller ignorerede et vidneudsagn, som yderligere bekræftede min version, da jeg blev 
nægtet adgang til at tale med sagsbehandler Lene Hansen.
 
* Jeg har haft flere advokater i sagen. Den første kørte det som en venstrehåndssag og blev hurtigt taget 
af. Nummer to havde kendskab til skimmelsvamp, men havde intet engagement i sagen. Den tredje måtte 
jeg diskutere med, om hvorvidt loven skulle tolkes på den ene eller den anden måde og vi kunne ikke blive 
enige om strategien, da han kun ville føre sag imod udlejere og droppe sagen imod kommunen. To skrivelser 
til Velfærdsministeriet bekræftede ubetinget, at min tolkning af loven var den rigtige og det kunne den tredje 
advokats ego ikke holde til. 
 
* Min lungelæge bad mig om at bestille en kiste, hvis jeg ikke fik løst boligsituationen. Selvom jeg 
ikke havde økonomi til det, fik jeg lavet undersøgelser i nuværende bolig, hvor der blev fundet skjult 
skimmelsvamp, som ligeledes er bygningsrelateret. Der verserer en sag imod boligselskabet, som har forsøgt 
at fifle med beviserne for at unddrage sig ansvar og erstatningskrav. Skimmelsvampen er stort set udbedret 
af boligselskabet, men der er mistanke til yderligere skimmelsvamp, men boligselskabet ignorerer min 
advokats henvendelser og kommunen er passive i sagen.
 
* Da jeg hver eneste måned skal hekse med alle konsekvenserne af skimmelsvamp, økonomisk krise m.m. 
afstedkom det en nylig blodprop i hjertet, da jeg er i en situation, hvor jeg ikke kan komme frem, tilbage, til 
højre eller til venstre, da kommunen overhovedet ingen hjælp har ydet og fastholder mig i min nuværende 
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situation. Jeg vil/kan ikke sælge mine heste, som udgør et fremtidigt element i at lægge min pension op og 
siden flytningen fra gården har de stået 9 forskellige steder. I øvrigt ville jeg overhovedet ikke kunne sælge 
mine heste, da al hestesalg er gået i stå grundet krisen.
 
* Min advokat har for nyligt stævnet huslejenævnet og udlejerne fra gården, da huslejenævnet trods store 
fejl i deres afgørelse ikke ville genoptage sagen.
 
* Hele skimmelsagen har været påklaget til Statsforvaltningen. Tilsynet, hvor den daværende formand satte 
fingeren på pulsen overfor kommunen. Desværre stoppede han kort tid efter og afløseren turde ikke tage 
stilling i sagen trods en særdeles omfattende bevisbyrde på, at kommunen ved flere lejligheder ikke havde 
overholdt loven. Måske heller ikke så mærkeligt, når man betænker, at jurist Birgitte Møller har arbejdet i 
Statsforvaltningen.
 
* Jeg har ligeledes haft rettet henvendelse til borgmester Ivan Hansen og påklaget forholdene, men herfra er 
der fuld tillid til jurist Birgitte Møller og der blev end ikke indledt en intern undersøgelse. Han gav ligeledes 
grønt lys for, at juristen kunne træffe afgørelser udenfor hendes kompetenceområde, hvilket er i strid med 
loven. Borgmester Ivan Hansen er således informeret om de mange økonomiske konsekvenser, som deres 
forsømmelser er årsag til for mit vedkommende.

* Borgmester Ivan Hansen er heller ikke uden ansvar, da kommuner igennem 13 år er blevet informeret 
om, hvordan de skal forholde sig i skimmelsager. Om ikke andet så er jeg da i hvert fald årsag til, at 
kommunen har fået indført en skimmelpolitik, men jeg savner fortsat, at kommunen tager ansvar i vores 
sag. Kommunen er selvfølgelig ikke interesseret i at tage del i den velvoksne regning, jeg har og har haft 
som følge af kommunens forsømmelser - en regning som jurist Birgitte Møller på et tidligere tidspunkt kun 
havde en hånlig latter tilovers for.

Jeg er således på baggrund af Sorø kommunes manglende overholdelse af gældende love blevet påført 
en lang række udgifter og helbredsskader, som jeg ellers ikke ville have haft, såfremt kommunen havde 
overholdt de anførte lovbestemmelser.

Der er ligeledes tale om dobbelt forsømmelser og tilsynssvigt fra kommunens side i hele to skimmelsager 
og jeg står fortsat med de mange økonomiske og andre konsekvenser i sagerne uden mulighed for at løse 
situationen, hvilket er baggrunden for min anmeldelse. Jeg mener derfor helt klart, at straffelovens § 146, 
§ 148 og § 150 er overtrådt. Jeg mener ikke, at det er rimeligt at smadre andres liv og helbred på den 
skødeløse, nedladende og hånlige måde, som kommunen har gjort. Hvis skimmelramte fremadrettet skal 
gøre sig forhåbninger om at blive behandlet ordentligt og som loven foreskriver for skimmelramte, er det 
nødvendigt at tage denne sag alvorligt.

Da jeg har en omfattende dokumentation i sagen, vedlægger jeg foreløbig kun begrænset dokumentation. 
Vedlagt er:

Erstatningsoversigt
Udtalelse fra Velfærdsministeriet af d. 26/8-2008
Vidneudsagn fra Ole Pedersen - ansat og aflønnet af bl.a. Gundsø og Sorø kommune
Brev fra formand Jørn Jørnow fra Statsforvaltningen, Tilsynet 
Ulovlig afgørelse fra jurist Birgitte Møller af d. 8/5-2008
Svar fra embedslægen af d. 24/6-2008

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at jeg aktuelt skriver flere bøger om skimmelsvamp, 
hvor denne anmeldelse også bliver omtalt og fulgt meget nøje, da retssikkerheden er i bekymrende fare. Min 
sag er på ingen måde enestående, da flere kommuner agerer på lignende vis. Relevante ministerier bliver 
ligeledes informeret.
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Jeg skal tillige gøre opmærksom på, at jeg d. 7/1-2010 kl. 14.58 har indgivet en kortfattet anmeldelse til mail 
ssj@politi.dk. Anmeldelsen er derfra videresendt til Slagelse politi kl. 15.43.

Jeg imødeser en henvendelse, så sagen kan uddybes og yderligere relevant dokumentation afgives. Jeg er 
klar over, at erstatningsposterne ikke er et anliggende for politiet, men det er medsendt for at anskueliggøre 
alvoren i min anmeldelse. For erstatningsdelen rejses der et separat søgsmål imod henholdsvis kommunen, 
udlejerne og boligselskabet.

Med venlig hilsen

Tinamaria Fabrina Jensen
Rylevænget 60
4180 Sorø
40 91 20 93

Trivsel - en forudsætning for succes ...
 

DANSK FENG SHUI

V/Tinamaria Jensen 
Feng Shui konsulent, forfatter, underviser og multibehandler 

 Mobil 40 91 20 93 * Web: www.danskfengshui.dk * Web: www.dit-liv.dk
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Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013
02-07-2013 09:31

KPE032@politi.dkKPE032@politi.dk;

Hej Karina

Jeg er lige blevet bedt om at fjerne mig fra kommunens område af landbetjenten, da ”min demonstrationsret” 
kun gjaldt i går og at jeg derfor ikke må opholde mig på området, ”da jeg kun må demonstrere et døgn”.

Jeg har ligeledes i går politianmeldt kommunen for at lægge hindringer i vejen for en lovligt varslet og till-
ladt demonstration, hvor det på grund af kommunens manglende tilladelse til at indrette demonstrationen 
forsvarligt ikke har været muligt at afholde den, da kommunen ikke gav tilladelse til at lave sikkerheds-
mæssige afspærringer. Jeg videresender lige mails fra i går, hvor jeg var i dialog med bla. Christian Holt fra 
kommunen, som også er dyrlægeuddannet, hvorfor det netop er uforståeligt og uansvarligt, hvad kommunen 
foreslog.

Vi har for at holde liv i demonstrationen fra i går, slået et telt op, imens I finder en afklaring, så hestene også 
kan deltage i den lovligt varslede demonstration.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at Christian Holt vist har misforstået en lov, men det er uvæsentligt nu. Såfremt jeg 
ulovligt befinder mig på kommunens område, skal jeg venligst bede dig om at bekræfte dette på mail NU, da 
landbetjenten igen-igen beder mig om at pakke sammen og forlade kommunens område.

Mvh.
Tinamaria

-----Oprindelig meddelelse----- 
From: Vinding Forlag
Sent: Monday, July 1, 2013 4:49 PM
To: KPE032@politi.dk
Subject: Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013

Hej Karina

Jeg vil gerne politianmelde Sorø kommune for at stille hindringer i vejenfor at kunne afholde min lovligt 
varslede og tilladte demonstration.

Mvh.
Tinamaria

-----Oprindelig meddelelse----- 
From: KPE032@politi.dk
Sent: Friday, June 28, 2013 11:07 AM
To: tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013

Med venlig hilsen

Karina Pedersen
kontorfuldmægtig

Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI
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Ledelsessekretariatet
Parkvej 50 - 4700 Næstved
Telefon.nr. 55775533 - 2525
Tjenestemobil: 4132 8366
E-mail: kpe032@politi.dk
Telefax: 5531 1502
www.politi.dk
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Mail til Rigspolitiet d. 19-8

Hejsa

Ja - jeg klager over flere forhold, da både politiet og Sorø kommune uretmæssigt har lagt hindringer i vejen 
for en lovligt varslet og tilladt demonstration d. 1/7-13 samt afbrudt demonstrationen.

1. Vi havde tilladelse til at demonstrere d. 1/7.

2. I ansøgningen til politiet havde jeg to gange gjort opmærksom på, at sluttidspunktet for demonstrationen 
var ukendt.

3. Sorø kommune betingede sig både lovbrud og ville gå på kompromis med sikkerheden, hvilket jeg ikke 
ville.

4. Demonstrationen blev startet op på den tilladte dag, imens vi ventede på en afklaring, så hestene også 
kunne komme med på en mere sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, end kommunen ville give tilladelse til.

5. Politiet afbrød uretmæssigt på kommunens opfordring demonstrationen, selvom der ikke var lovmæssigt 
belæg for det.

6. Politiet anviste heller ikke et alternativt sted at demonstrere.

7. Jeg har anmeldt politiet og Sorø kommune og jeg kan ikke få en kvittering for anmeldelsen. Under uge 
27 på http://www.vindingforlag.dk/mails.htm d. 1/7 politianmelder jeg Sorø kommune og igen d. 4/7.  Jeg 
anmelder tillige både kommunen og politiet d. 19/7 under uge 29.

På trods af divergerende lovgrundlag var der mulighed for at tilgodese samtlige love, men Sorø kommunen 
betingede sig, at demonstrationen skulle afholdes i strid med anden lovgivning og det bifaldte politiet ukri-
tisk og afbrød lige så ukritisk den lovlige demonstration.

Jeg har tilbudt at annullere politianmeldelsen, såfremt Sorø kommune giver de fornødne tilladelser, så den 
uretmæssigt og ulovligt afbrudte demonstration kan fortsætte i overensstemmelse med de demokratiske prin-
cipper og diverse lovgrundlag.

Sorø kommune påstår, at:

* der er tale om opstaldning og hesteHOLD på kommunen - jeg siger, der er tale om hesteOPHOLD af mid-
lertidig karakter, hvor hestene var anmeldte meddemonstranter

* jeg vil etablere en hestefold -  jeg vil blot lave en sikkerhedsmæssig afskærmning af hensyn til både 
forskellige love, borgere og bygninger, da jeg som hesteejer er ansvarlig herfor

* hestene i strid med både hesteloven og dyreværnsloven skal gå med en trækker - jeg har mulighed for at 
tilgodese både de forskellige lovgrundlag, borgere, bygninger, hestene og sikkerheden, hvilket kommunen 
nægter mulighed 
for.

Der er for politiets vedkommende tale om en overtrædelse af politilovens § 7, grundlovens § 79, straffelo-
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vens § 137 og menneskerettighedskonventionens artikel 11.

For Sorø kommunes vedkommende er der - udover alle de andre lovbrud de har lavet igennem årene - i 
denne sag tale om overtrædelse af grundlovens § 79, straffelovens § 137 og menneskerettighedskonventio-
nens artikel 10 og artikel 11.

Da der er tale om ret mange lovbrud i et større sagsforløb, er sagen efterhånden klar til at blive indbragt for 
EU-domstolen og UNHRC, da man som borger er frataget og får tilsidesat sine lovsikrede rettigheder og 
muligheder. I forhold til en klage over politiet, så er mine klagepunkter 
specifikt over politiet punkt 2, 5, 6 og 7. Jeg vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på straffelovens § 
81, stk. 8 samt straffelovens kapitel (4), 5 og kapitel 16.

Dialogen med politiet findes her - http://www.vindingforlag.dk/mails.htm. Problemet er også, at politiet slet 
ikke svarer på trods af flere rykkere, hvilket fremgår under de forskellige uger på førnævnte link. Derfor 
foreligger der som sådan ikke en afgørelse, men det er et faktum, at 
politiet uretmæssigt har afbrudt en lovlig demonstration, hvilket kan høres på 
http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm. Selve demonstrationen er omtalt her - 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm.

Jeg vil derfor gerne bede om Rigspolitiets vurdering af det lovlige i både politiets og Sorø kommunes dispo-
sitioner kontra ”demonstrationsretten” samt øvrig oplyst lovgrundlag.

Ved tvivlsspørgsmål kan jeg træffes på 40 91 20 93. Jeg videresender de omtalte mails for en sikkerheds 
skyld.

Mvh.
Tinamaria

Videresendt mails til politiet af d. 2/7, 4/7, 12/7 og 19/7.
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Mail til politiet og mange andre d. 19/7 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 19. juli 2013 13:04

Til: lsr@lsr.dk; skm@skm.dk; post@procesbevillingsnaevnet.dk; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@
sn.dk; direktionen@sn.dk; Politiken Online; 1929@bt.dk; Poul Madsen; TVAvisen; Radioavisen; 

plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; densaerligeklageret@ho-
ejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oestrelandsret.dk; henning@detsor-

teregister.info; KPE032@politi.dk; CMH001@politi.dk; Niels Minor Borre; borgmester@soroe.dk; 
anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@soroe.dk; 

anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@soroe.dk; info@
humanrights.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ask@ask.dk; birgitte@soroebo.dk; Lr; Pia Han-
sen; post@statsforvaltningen.dk; civil.nae@domstol.dk; post@ombudsmanden.dk; pia.adelsteen@
ft.dk; karina.adsbol@ft.dk; dfalah@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; eigil.andersen@ft.dk; hans.an-
dersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@ft.dk; sophie.andersen@ft.dk; minister@uvm.dk; 
jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; udviklingsministeren@um.dk; pernille.bagge@ft.dk; 

lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; jacob.bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@
ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; stine.brix@ft.dk; kirsten.brosbol@

ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; ozlem.cekic@ft.dk; peter.christensen@ft.dk; 
rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; vanch@ft.dk; kim.christiansen@ft.dk; per.clau-

sen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@ft.dk; dfanbf@ft.dk; lennart.damsbo-andersen@
ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk; dfmehd@ft.dk; mikkel.dencker@
ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; handelsministeren@um.dk; uffe.elbaek@ft.dk; lou-
ise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.ellemann-jensen@ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; 
lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.farooq@ft.dk; dennis.flydtkjaer@ft.dk; thyra.frank@
ft.dk; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@bm.dk; steen.gade@ft.dk; vmage@ft.dk; min@fvm.dk; 

karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.hansen@ft.dk; marlene.borst.
hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; jane.heitmann@ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; 
martin.henriksen@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; camilla.hersom@ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; 

birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.hyllested@ft.dk; min@sm.dk; fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@
ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@ft.dk; daniel.toft.jakobsen@ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; min@
kum.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.jensen@ft.dk; leif.jensen@ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mo-

gens.jensen@ft.dk; peter.juel.jensen@ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@
ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; jan.johansen@ft.dk; birgitte.josefsen@ft.dk; christian.juhl@

ft.dk; jan.e@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; benedikte.kiaer@ft.dk; fpksekr@ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.
kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; sum@sum.dk; marie.krarup@ft.dk; trm@trm.dk; christian.

langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.
lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; mike.legarth@ft.dk; lars.lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; 

lone.loklindt@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.
lohde@ft.dk; morten.marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkel-
sen@ft.dk; leif.mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; per.stig.moller@ft.dk; tina.neder-

gaard@ft.dk; min@skm.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.
trane.norby@ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; 
sjodp@ft.dk; torsten.schack.pedersen@ft.dk; jesper.petersen@ft.dk; rvrahp@ft.dk; kathrine.soren-

sen@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; 
troels.ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@

ft.dk; anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; 
hans.skibby@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; sjurdur.skaale@ft.dk; dfgibu@

ft.dk; ole.sohn@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk; inger.stojberg@ft.dk; finn.s@
ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.thoning@ft.dk; stm@stm.dk; ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.ves-
selbo@ft.dk; oim@oim.dk; min@evm.dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; europaministeren@um.dk; fatma.

oktem@ft.dk; min@fivu.dk; frank.aaen@ft.dk
Emne: Rykker igen-igen ...
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Hej igen

Jf. politilovens § 2, stk. 3 har politiet til opgave, at “bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og 
forfølge strafbare forhold”. Hvor er politiet henne, når man som borger anmelder en kommune for de gen-
tagne lovbrud, de laver? Hvem skal politiet først og fremmest hjælpe og beskytte? Borgere som kommer i 
klemme hos lovbrydende kommuner og myndigheder eller myndigheder som groft tilsidesætter og overtræ-
der gældende love?

I politiloven kommer borgerne før myndigheder. Du skrev, at politiloven er en hensigtserklæring – skal jeg 
forstå det sådan, at det ikke er en rigtig lov, der skal overholdes eller er det for politiet og kommunen kun 
belejligende og udvalgte paragraffer, der finder anvendelse?

Du henviser til, at jeg ikke må “bryde loven”, men hvem er det egentlig, der bryder loven? Det er kommu-
nen, som har forbehold i strid med dyreværnsloven og lov om hestehold. Jeg har tilrettelagt demonstrationen 
således, at jeg både opfylder hesteloven, dyreværnsloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen, miljøloven till-
lige med sikkerheden for borgere, bygninger og heste. Hvorfor accepterer politiet kommunens opfordring til 
lovbrud, når der ikke er belæg for det og endda er lovstridigt?

I demonstrationsøjemed er hestene ikke at regne for erhvervsmæssigt hestehold. Kommunen har fejlag-
tigt fået den opfattelse, at hestene flyttede ind og så er det korrekt, at de skal anmeldes som erhvervsmæs-
sigt hestehold. Nu er der imidlertid stor forskel på hesteHOLD i byzone og hesteOPHOLD i byzone. Der 
er således ikke belæg for, at byzoneloven finder anvendelse, da der udelukkende er tale om et midlertidigt 
hesteophold. I øvrigt er den ene hest indlagt, så det er kun fire heste og et føl, som jf. loven ikke er at regne 
for erhvervsmæssigt hestehold.

Tilbage står så definationen på hestefold kontra sikkerhedsmæssig afspærring. Hestefold er pr. defination 
en mere permanent, solid og omfattende foranstaltning med nedgravede pæle kontra den midlertidige sik-
kerhedsafspærring med plastikpæle, som kan fjernes på under et minut. Jeg vil lave en sikkerhedsmæssig 
afskærmning imod bygningerne tillige med en sikkerhedsmæssig afspærring vendt mod borgerne, da det 
også er den løsning, som tilgodeser hesteloven og dyreværnsloven. Dybest set er der intet belæg for kommu-
nens betingning med lovbrud, da det hverken er forsvarligt eller ansvarligt og ydermere i strid med politilo-
ven. Jeg anser det derfor for at være forbehold, der er i strid med øvrig lovgrundlag, som også skal være på 
plads i forbindelse med en demonstration og jeg kan kun undre mig over, at politiet ser igennem fingre med, 
at kommunen opfordrer til lovbrud og på denne måde lægger hindringer i vejen for en lovlig demonstration.

Jeg har efterfølgende opfordret til, at politiet anviser et alternativt sted at demonstrere med hestene, men 
herom har jeg heller intet hørt, hvilket jeg jf. lydoptagelserne også blev nægtet under den uretmæssige 
udsættelse. Jeg har heller ikke hørt om, at det kræver andre tilladelser til demonstrationen end den, som jeg 
fik af Karina fra ledelsessekretariatet og jeg går ud fra, at hun ville gøre opmærksom på det, hvis jeg skulle 
indhente andre tilladelser. Jeg kan ikke se andet, end at jeg har rettet den omtalte personlige henvendelse jf. 
ordensbekendtgørelsens § 5 og at det er på baggrund af denne, at jeg fik den skriftlige tilladelse, selvom der 
er “demonstrationsfrihed uden forudgående tilladelse”. Da jeg både talte med og mailede til Karina omkring 
tilladelsen, blev jeg på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at man kun måtte demonstrere i 24 timer og 
jeg har hele tiden lagt vægt på, at jeg ikke kunne angive et sluttidspunkt, hvorfor “24-timersreglen” vækker 
yderligere undren.

Apropos lovbrud så er her et udsnit:

http://www.vindingforlag.dk/Formand.htm – en formand som ellers satte fingeren på pulsen på relevant lov-
grundlag (desværre stoppede han kort efter)

http://www.vindingforlag.dk/skimmel-september12.htm – et ulovligt forhold jf. byggeloven, bygningsregle-
mentet, byfornyelsesloven, tilsyns- og handlesvigt fra Sorø kommune og Sorø boligselskab
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http://www.vindingforlag.dk/rylevaenget.htm – stadigt et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm – ny lovovertrædelse og tilsidesættelse af tilsyns- og 
handlepligt jf. flere love fra Sorø kommune, embedslægen og Sorø boligselskab

http://vindingforlag.dk/boligministeriet.htm – kommuners tilsyns- og handlepligt (har også en udtalelse som 
cementerer, at kommunen skal holde loven – også selvom der er økonomisk krise)

http://www.vindingforlag.dk/Socialminister.htm – endnu en forgæves henvendelse til et ministerium 

http://www.vindingforlag.dk/bmt.htm – overtrædelse af straffeloven fra boligselskabets skimmelfirma

http://www.vindingforlag.dk/juristBM.htm – kommunens vildledning af embedslægen

http://www.vindingforlag.dk/Manglende%20dokumenter.htm – sådan vildleder man tilsynet, hvilket er sket 
hele to gange uden reaktion fra Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Janus-Niels.htm – endnu et ulovligt forhold – kommunens byggesagkyndige fik 
hovedpine af under en halv times ophold i boligen, men frarådede alligevel yderligere undersøgelser. Skats 
medarbejder fik også hovedpine.

http://vindingforlag.dk/peakflow.htm – 10 ugers lungemålinger som viser, der stadig er et problem i den 
“renoverede” bolig

http:/www./vindingforlag.dk/lungefunktion.htm – klar sammenhæng imellem ophold i boligen og fravær, 
hvilket er et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/Advokatsvar-tilsyn.htm – et advokatbrev til Statsforvaltningen som senere 
brugte kommunestyrelseslovens § 48 A til at blåstemple diverse lovbrud i en rapport på 285 sider

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-statsforvaltning11-5-2009.htm – også fejlbehandling og mere 
forhaling i Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Afgoerelsestatsforvaltning19-3-2009.htm – blåstempling af lovbrud fra Stats-
forvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Advokat-ministeriet.htm - advokatbrev til ministeriet som kigger igennem 
fingre med lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm – efter flere forgæves advokathenvendelser til kommunen 
politianmeldte jeg kommunen for deres mange lovbrud – politiadvokaten hørte end ikke hele historien eller 
så et eneste dokument

http://www.vindingforlag.dk/Statsadvokat.htm – heller ikke statsadvokaten så et eneste dokument eller hørte 
hele historien

http://www.vindingforlag.dk/landsret.htm - endelig nået i retten, hvor både by- og landsret fejlbehandler og 
overtræder gældende retspraksis tillige med menneskerettighedskonventionens artikel 6

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-Britta.htm - mere forhaling i sagen - nu et år fra kommunens side

http://www.vindingforlag.dk/advokatbrev7-6-2010.htm – kommunen er ligeglad med loven
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http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev19-6-2010.htm – heller ikke en advokathenvendelse til borgmeste-
ren hjalp

http://www.vindingforlag.dk/Kommunens%20afslag.htm – gentagne afslag på både hjælp og akutbolig sel-
vom jeg kun har udgifterne – også stadig har dem - på grund af kommunens lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/andretest.htm – skimmelprøver fra nuværende bolig

http://www.vindingforlag.dk/carstenteknologisk.htm - nylige prøver fra både indbo og lager - herunder var-
elager

Der er således et vægtigt grundlag og baggrund for netop at demonstrere imod Sorø kommune, som igennem 
flere år har holdt min søn og jeg i en gidsellignende situation ...

Jeg har vedhæftet bogen “Skimmelramt – hvad koster det? – dommerversionen”, som mangler en opdatering 
og gennemgang af sammentællingen. Jeg blev nægtet at fremlægge bogen og min dokumentation i retten 
op til hovedforhandlingen, hvor jeg fik et advokatpålæg og afslag på fri proces omkring advokatpålægget, 
som kun handler om, at retten ikke er glade for sandheden og mennesker som kan dokumentere sandheden, 
men der er jo mange måder at lægge hindringer i vejen for borgere, som får deres rettigheder tilsidesat og 
overtrådt. Nye overtrædelser i retten er nemlig kommet til og det udgives både i adskillige bøger tillige på 
http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm og http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm, som begge er under 
opdatering. 

Jeg savner svar på min mail af d. 12/7. Jeg fastholder min anmeldelse af kommunen for overtrædelse af 
straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. Jeg anmelder ligele-
des politiet for samme overtrædelser tillige med overtrædelse af politilovens § 2, stk. 3, § 7 samt for uret-
mæssig bortvisning fra en lovligt varslet demonstration. Det var i orden at bede mig om at slå teltet sammen, 
men bortvisningen var ikke i orden, da jeg var i gang med at finde en afklaring, så hestene kunne deltage på 
en forsvarlig måde.

Jeg vil gerne bede om en kvittering for min anmeldelse.

Mvh.
Tinamaria
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Fw: Violations of national and international laws - Overtrædelser af nationale og internationale love
03-12-2014 13:18

info@humanrights.dk<info@humanrights.dk>;
cc: Josephine Ilchmann Jørgensen<jij@jm.dk>;

Hermed til orientering
 
Mvh.
Tinamaria
 

From: Vinding Forlag 
Sent: Wednesday, December 3, 2014 12:50 PM

To: petitions@ohchr.org 
Cc: densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@vestrelandsret.dk ; post@

oestrelandsret.dk ; post@ombudsmanden.dk ; rigsadvokaten@ankl.dk ; stm@stm.dk ; simon.am-
mitzboll@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk ; 

karsten.lauritzen@ft.dk ; jeppe.mikkelsen@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ´Fogedret-
ten i Næstved´ ; ast-aalborg@ast.dk ; civil.nae@domstol.dk ; folketinget@ft.dk ; direktionen@sn.dk 
; nhf@eb.dk ; ISK@bt.dk ; fall@jp.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@

tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; post@domstolsstyrelsen.dk ; skm@skm.dk ; lsr@lsr.dk ; Grønfeldt Bjarne 
Erbo ; klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk ; Gert Jørgensen (Borgmester) ; Praesident@

OestreLandsret.dk ; Justitsministeriet ; ´Retten i Næstved´ ; politi@politi.dk ; ssj@politi.dk 
Subject: Violations of national and international laws - Overtrædelser af nationale og internationale 

love
 
Violations of national and international laws
 
Hello

I face public prosecution, without relevant authorities doing anything.

I’m a writer and publisher and write a series of books on social criticism, where I document a number of 
violations of the law from bottom to top in society.

I recently contacted both the Royal Family and the Ministry of Justice, the Prime Minister, Parliament and 
the entire Legal Affairs Committee, but even here no one react, although public persecution include is a vio-
lation of the Convention against Torture.

I can document a number of national and international lawlessness, but the judicial system ranging consci-
ous leg for me, because the cases are so high. There is no lawyer that will touch this cases and I have tried in 
vain to change both the police and judicial district.

Lately I have wrongly been kicked out and stripped of my home, my belongings, inventories and horses, the 
latter, however, is wrested from police custody.

This is a great case involving tax, police, municipality, regulators, ministries and partly the Royal Family 
since two protagonists in the harassment from law seem respectively friend and friend of the Queen.

What are human rights tribunal propose and where do I go to get protection against these public attacks 
when I am also denied access to a fair trial and legal means to do so?

Is it possible to get the services of an interpreter, since I have an extensive documentation in the form of 
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documents and audio recordings?
Sincerely,

Tinamaria Fabrina Jensen
 
 
***************************************************************************************
 
Dansk tekst
 
Overtrædelser af nationale og internationale love
 
Hejsa
 
Jeg er udsat for offentlig forfølgelse, uden at relevante myndigheder gør noget.
 
Jeg er forfatter og forlægger og skriver en række samfundskritiske bøger, hvor jeg dokumenterer mange 
lovbrud fra bund til top i samfundet.
 
Jeg har senest rettet henvendelse til både Kongehuset, Justitsministeriet, Statsministeriet, Folketinget og 
hele retsudvalget, men end ikke herfra reagerer man, selvom offentlig forfølgelse bl.a. er en overtrædelse af 
torturkonventionen.
 
Jeg kan dokumentere en række nationale og internationale lovbrud, men retssystemet spænder bevidst ben 
for mig, fordi sagerne går så højt op. Der er ingen advokat, som vil røre ved sagerne og jeg har forgæves 
forsøgt at skifte både politi- og retskreds.
 
Senest er jeg uretmæssigt blevet smidt ud og frataget min bolig, mine ejendele, varelagre og heste, hvor sid-
stnævnte dog er fravristet politiets varetægt.
 
Dette er en stor sag, som involverer Skat, politiet, en kommune, tilsynsmyndigheder, ministerier og til dels 
Kongehuset, da to hovedpersoner i chikanen fra rettens virke er henholdsvis ven og veninde med Dronning-
en.
 
Hvad vil menneskeretsdomstolen foreslå og hvor skal jeg gå hen for at få beskyttelse imod disse offentlige 
overgreb, når jeg også nægtes adgang til en retfærdig retssag og retsmidler hertil? Er det muligt at få stillet 
en tolk til rådighed, da jeg har et omfattende dokumentationsmateriale i form af dokumenter og lydoptagel-
ser?
 
Med venlig hilsen
 
Tinamaria Fabrina Jensen
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DIALOGEN MED SORØ KOMMUNE

Her kan man læse den fulde dialog med Sorø kommune, hvis man har lyst.

Dialogen blev videresendt til politibetjent Karina Pedersen

Fw: Vedr. tilladelse
02-07-2013 09:31
KPE032@politi.dk<KPE032@politi.dk>; 
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, July 1, 2013 4:41 PM
To: Niels Minor Borre 
Cc: Christian Holt 
Subject: Re: Vedr. tilladelse
 
Det er netop dét, der er hele humlen :o)
 
Hestene vil lide overlast, hvis de ikke har mulighed for selv at gå rundt og slappe af. Når hestene ikke kan 
komme til at slappe ordentligt af efter en længere gåtur, vil det kun være et spørgsmål om tid, før det ville 
skabe uro i de to flokke, som netop kunne undgås ved at lave de to midlertidige afspærringer, så det med 
afspærringer handlede både om at give mest muligt ro og velfærd til hestene og forebygge ikke kun mulige 
situationer de to hesteflokke indbyrdes, men sandelig også at give sikkerhed til bygninger, borgere og ikke 
mindst trækkere, som i sagens natur ikke kender mine heste lige så godt, som jeg gør og derfor ved, hvad jeg 
skal være opmærksom på, hvad hestene har brug for og hvad jeg skal undgå.
 
Jeg ville have haft et helt andet overblik over 2 indhegninger med 3 heste i hver gruppe end 5-6 trækkere 
OG 6 heste OG borgere OG 2 hingstegrupper, så jeg synes, at kommunen er meget uansvarlig ved at 
nægte tilladelse til oprettelsen af den sikkerhedsmæssige afspærring, hvor det i rådhusgården nemt kunne 
arrangeres, så samtlige mangfoldige behov blev opfyldt og tilgodeset. Jeg tænker derfor, at kommunens 
afslag på den sidste, men meget nødvendige tilladelse skyldes nogle helt andre årsager og forhold? Det blev 
jo, som jeg skrev,formålsløst at søge den partshavende myndighed om tilladelse. At nægte mulighed for 
og hindre omstændigheder til at afholde en lovligt varslet demonstration på forsvarlig vis, er dybest set at 
nægte en demonstration, hvilket er et brud på bl.a. grundloven og menneskerettighedskonventionen. Det er 
ulovligt at stille hindringer i vejen for en lovligt varslet demonstration.
 
Et andet forhold som I måske ikke har tænkt på, er, at hvis en trækker står eller går rundt med en hest i 
to timer, svarer det til opbinding og det er ulovligt jf. hesteloven. Det ville i øvrigt hestevelfærdsmæssigt 
gøre, at hesten(e) blev stresset unødigt i forhold til selv at kunne gå rundt, spise og drikke, som den har lyst, 
hvilket også var grunden til min anmodning om de to afspærringer.
 
Uopmærksomhed fra trækkere, hvis to hingstegrupper går rundt imellem hinanden, ville også være potentielt 
til at udløse farlige situationer, i forhold til hvis hestene bare gik i to midlertidige afspærringer, som ville 
give ro i begge hingsteflokke. Jeg havde på denne måde også taget højde for sikkerhed til bygningerne, såvel 
som at borgere havde mulighed for at komme og få en anderledes oplevelse og se de smukke heste samt ved 
selvsyn opleve, at hingste ikke altid er de “monstre”, de får skyld for at være. Jeg har nogle helt ekceptionelt 
eksemplariske og velopdragne heste/hingste, da det ellers ville være dybt uansvarligt at gøre som planlagt. 
I øvrigt har min ene trækker udtrykt, at han heller ikke ville være så bekymret, da han så hestene, deres sind 
og adfærd. Jeg vil lige sige, at han er en mangeårig, garvet og erfaren hingsteholder, som var arrangeret til 
turen af sikkerhedsmæssige årsager.
 
Med to midlertidige afspærringer kunne jeg tilgodese borgere, som ville se hestene og der er ingen sikkerhed 
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for borgere, hvis de skal gå rundt imellem heste, der bliver urolige af ikke at have “deres rum”, som en 
midlertidig afspærring ville give dem. Jeg foreslog af sikkerhedshensyn at montere trådhegn, da det er det, 
som hestene er vant til og respekterer = bliver bag = sikkerhed. Hestene ville aldrig respektere eller forstå 
“afstribningstape”.

Af hensyn til, at der var ungheste imellem, var rådhusgården netop egnet til at give dem tryghed og 
beskyttelse fra bygninger, hvor de samtidig kunne være i deres flokke på betryggende vis, hvilket ville give 
dem mulighed for at se til på sikker afstand, alligevel være en del af tingene og qua floktrygheden kunne 
det yderligere forebygge potentielt farlige situationer, som jeg imødeså ved at oprette de to midlertidige 
afspærringer. Demonstrationen var bl.a. også tænkt som en træningsmulighed for en unghest, som kunne 
komme ud i verden på en betryggende måde.
 
En anden ting er også, at med skiftende trækkere/holdere kan det ikke undgås, at der kommer et overlap 
trækkermæssigt og tidsmæssigt, hvor man kan risikere at stå med to heste fra hver sin hingstegruppe og 
det ville virkelig være at skabe grobund for en sprængfarlig cocktail kontra to afspærrede rum til hestene. 
Tidsmæssigt er det heller ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lave en tidsplan og “vagtskifte”, hvis der 
ikke er et sted at lukke en eller to heste ind, indtil den næste trækker kan komme, hvorfor afspærringerne 
igen var af sikkerhedshensyn.
 
Det ville derfor være langt mere ansvarligt, forsvarligt og velfærdsmæssigt at oprette de to midlertidige 
afspærringer, da jeg har stor fokus på sikkerhed for såvel hingstegrupperne, trækkerne, borgerne og 
bygningerne. 
 
Jeg havde således grundigt og velovervejet gennemtænkt, hvad der var mest forsvarligt og 
sikkerhedsmæssigt i orden og når kommunen på den ene side giver tilladelse til ophold i rådhusgården (men 
på en uforsvarlig måde) og på den anden side gør det umuligt at afholde demonstrationen på en ansvarlig 
og forsvarlig måde, er det det samme som at sige nej til en lovligt varslet demonstration, hvilket jeg 
selvfølgelig går videre med, da jeg er blevet nægtet mine grundlovssikrede demonstrationsrettigheder m.v., 
da kommunen har hindret min varslede demonstration.
 
Mvh.
Tinamaria
 
 
From: Niels Minor Borre 
Sent: Monday, July 1, 2013 1:16 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej igen, igen Tinamarie
 
Du er hjertens velkommen til at demonstrer, du har fået en tilladelse fra Sydsjællands og Lollands-Falsters 
Politi, og du har fået tilladelse til at bruge rådhusgården her på Sorø Rådhus.
 
Jeg kan jo kun gentage mig selv, men det er dog dig som hesteejer der har det fulde ansvar for dyrene, og du 
må agere ud fra de givne premisser, så hestene ikke lider overlast og de på ingen måde må lades alene.  
 
Ligeledes hviler ansvaret om sikkerhed også på dig, ud fra de givne premisser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder
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Sorø Kommune
Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 1. juli 2013 13:01 
Til: Niels Minor Borre 
Emne: Re: Vedr. tilladelse
 
På grund af kommunens afvisning af at gøre dette på en ansvarlig og forsvarlig måde har jeg desværre ikke 
mulighed for at afholde min lovligt varslede demonstration. Det er ulovligt at lægge hindringer i vejen for 
lovligt varslede demonstrationer og er dermed en krænkelse af ytringsfriheden.
 
Jeg vil ikke gå på kompromis med hverken heste, borgere eller bygningers sikkerhed og jeg kan ikke 
forsvare det, når jeg ikke må etablere en midlertidig afspærring, hvor jeg ellers kommer i konflikt med bl.a. 
hestelovens krav i forbindelse med opbinding. 
 
Jeg har rundkastet en rundspørge efter trækkere på Facebook og ser mig snart nødsaget til at informere 
medierne om, at kommunen direkte/indirekte lægger mig hindringer i vejen for at udføre min lovlige 
demonstration på forsvarlig vis.
 

From: Niels Minor Borre 
Sent: Monday, July 1, 2013 12:49 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej igen Tinamarie
 
Du er velkommen til at demonstrer, du har fået en tilladelse fra Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, og 
du har fået tilladelse til at bruge rådhusgården her på Sorø Rådhus.
 
Det er dog dig som hesteejer der har det fulde ansvar for dyrene, og du må agere ud fra de givne premisser, 
så hestene ikke lider overlast og de på ingen måde må lades alene.  
 
Ligeledes hviler ansvaret om sikkerhed også på dig, ud fra de givne premisser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder

Sorø Kommune
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Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 1. juli 2013 12:30 
Til: Niels Minor Borre 
Emne: Re: Vedr. tilladelse
 
Hvis kommunen ikke vil give mig tilladelse til at gøre dette mest muligt forsvarligt, er det det samme som 
at nægte mig retten til at demonstrere, hvilket bl.a. er i strid med menneskerettighedskonventionen og 
grundloven.
 
Jeg kan lige se overskrifterne og folks reaktion på “Sorø kommune nægter (indirekte) demonstrant at 
demonstrere på forsvarlig vis” eller “Sorø kommune sætter sikkerheden over styr i en lovligt varslet 
demonstration”.
 

From: Niels Minor Borre 
Sent: Monday, July 1, 2013 11:41 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej igen Tinamarie 
 
Jeg vil indskærpe at det er dig som hesteejer der har det fulde ansvar for dyrene, og du må agere ud fra de 
givne premisser, så hestene ikke lider overlast og de på ingen måde må lades alene.  
 
Ligeledes hviler ansvaret om sikkerhed også på dig, ud fra de givne premisser.
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder

Sorø Kommune
Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 1. juli 2013 11:23 
Til: Niels Minor Borre 
Emne: Re: Vedr. tilladelse 
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Ok – vender den lige med politiet, når kommunen gerne vil sætte både det sikkerhedsmæssige og 
dyrevelfærdsmæssige aspekt og hensyn over styr ...
 

From: Niels Minor Borre 
Sent: Monday, July 1, 2013 11:17 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej Tinamarie
 
Jeg henholder mig fortsat til tidligere fremsendte tilladelse som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har 
udstedt.
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder

Sorø Kommune
Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 1. juli 2013 11:09 
Til: Niels Minor Borre 
Emne: Re: Vedr. tilladelse
 
Hej Niels
 
Som nævnt i telefonen og i min mail så er det netop af sikkerhedsmæssige og dyrevelfærdsmæssige årsager, 
at jeg gerne vil lave den midlertidige afspærring, som du bedre ville kunne forstå, hvis du vendte sagen med 
Christian Holt, der som nævnt er dyrlæge.
 
Du sagde, at demonstrationen kun havde tilladelse til at vare en dag, hvilket er forkert og selvom det var 
rigtigt, så ville det være i strid med hesteloven, hvor en hest max. må opbindes i op til et par timer.
 
Afspærringen sker lige så meget af hensyn til kommunens bygninger, som det også ligger mig på sinde at 
tage hensyn til.
 
Det er heller ikke alle trækkere, der kan blive der hele tiden og hvis jeg skal gå to gange, er det netop 
nødvendigt med en afspærring med strøm for at holde sikkerheden i top.
 
Mvh.
Tinamaria
 

From: Niels Minor Borre 
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Sent: Monday, July 1, 2013 10:56 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej Tinamarie
 
Jeg henholder mig til tidligere fremsendte tilladelse som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har udstedt, 
her fremgår det at der ikke er tilladelse til at etablere en hestefold ved Sorø Rådhus.
 
Jeg vil indskærpe at det er dig som hesteejer der har det fulde ansvar for dyrene, og må agere ud fra de givne 
premisser, så hestene ikke lider overlast og de på ingen måde må lades alene.     
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder

Sorø Kommune
Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 1. juli 2013 09:59 
Til: Niels Minor Borre 
Emne: Re: Vedr. tilladelse
 
Hej Niels
 
Tak for den delvise tilladelse i første omgang :o)
 
Om det er en fold i traditionel forstand, er så meget sagt, da der dels ikke er græs og dels er afspærringen/
indhegningen af midlertidig karakter og skal udelukkende etableres af dyrevelfærdsmæssige og 
sikkerhedsmæssige årsager for heste såvel som borgere. Derudover kan den ønskede indhegning både 
etableres og fjernes på 5-10 minutter, hvilket en permanent fold ikke på samme måde kan.
 
Da der både er hingste og ungheste, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lave en indhegning uden 
mulighed for at tilslutte strøm. Hestene er nødt til at blive delt op i to grupper og for ikke at skræmme 
hestene unødigt eller få situationer til at opstå, er det nødvendigt at bruge de redskaber, som hestene kender 
og som de respekterer, hvilket i dette tilfælde er trådhegn.
 
Indhegningen/afspærringen sker af hensyn til dels ungheste og dels hingste og det er min vurdering, at en 
midlertidig indhegning vil give alle hestene den største tryghed og ligeledes største sikkerhed i forhold til 
borgere og de forskellige situationer, der kan opstå. Det vil give uro hos hestene, hvis de ikke kan gå frit 
omkring.
 
Demonstrationen kommer med garanti til at vare længere, end den tid, som man jf. hesteloven må opbinde 
heste, da det endnu er uvist, hvor længe demonstrationen skal stå på. Derfor er det af hensyn til hestene og 
dyrevelfærden nødvendigt at gøre som beskrevet til både politiet og Christian Holt, hvilket jeg ved, at han 
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som dyrlæge vil give mig ret i, giver den største sikkerhed for både borgere og hestene. 
 
Hvis indhegning/afspærring er ligmed fold og kommunen modsætter sig, så har jeg ikke mulighed for at 
afholde min lovligt varslede demonstration med hestene. Hvis midlertidig afspærring/indhegning er ligmed 
etablering af erhvervsmæssigt hestehold, har jeg heller ikke mulighed for at afholde min demonstration. En 
demonstration uden hestene vil ikke rigtig give mening.
 
Jeg er klar over, at der er nogle forskellige lovgrundlag, som kan komme til at konflikte og som er afhængig 
af, dels hvad der er muligt og dels hvad Sorø kommune giver tilladelse til eller definerer som hestehold/
demonstration/hestefold/indhegning/afspærring/etablering af erhvervsmæssigt hestehold.
Som udgangspunkt etablerer jeg ikke hestehold eller hestefold, men jeg har anmeldt en lovlig demonstration 
med seks heste, hvor Christian Holt gør opmærksom på, at erhvervsmæssigt hestehold og hestehold ikke 
må etableres i byzone. Vi har derfor brug for ret hurtigt at få afklaret, hvorvidt jeg af sikkerhedsmæssige og 
dyreværnsmæssige årsager må lave den ønskede indhegning/afspærring?
 
Da jeg endnu ikke har tilstrækkeligt trækkere til alle seks heste, kan det blive nødvendigt at gå med hestene i 
to ombæringer, hvorfor det er endnu mere påkrævet med en indhegning af sikkerhedsmæssige årsager.
 
Jeg ser frem til kommunens svar. 

Mvh.
Tinamaria
 
 
From: Niels Minor Borre 
Sent: Monday, July 1, 2013 7:58 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Vedr. tilladelse
 
Hej Tinamaria 
 
Jeg bekræfter hermed, at du i forbindelse med demonstrationen den 1. juli 2013 har adgang til gården ved 
Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, på betingelse af at forholdende i tilladelsen fra Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi overholdes.  
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Minor Borre 

Gruppeleder

Sorø Kommune
Stabscenter Ejendom og Drift

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Direkte: 57876320 / 21322725

Hovednr: 57876000

nibo@soroe.dk
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FREMHÆVNINGER I TEKSTEN PÅ DE 
EFTERFØLGENDE SIDER

Mail til politiet m.fl. d. 25/9 - Ved at nægte at modtage min anmeldelse i dag har politiet tillige overtrådt po-
litilovens § 2, stk. 3. Nu her tre måneder efter har jeg fortsat ikke fået en kvittering for anmeldelse af kom-
munens og politiets lovovertrædelser d. 2/7.

********

20-8 skriver du - I relation til din anmeldelse af Sorø Kommune skal jeg meddele, at din henvendelse videre-
sendes til Lokalpolitiet i Slagelse med henblik på, at de vurderer din henvendelse - jeg hørte aldrig mere.

********

16-8 skriver jeg - Jeg har endnu ikke fået kvittering for min anmeldelse af politiet og af Sorø kommune og 
det vil jeg gerne bede om. Hvis du har glemt, hvad anmeldelsen handler om, så er det for politiets vedkom-
mende overtrædelse af politilovens § 7, straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskon-
ventionens artikel 11. For Sorø kommune drejer det sig om de sidste tre lovparagraffer.

********

Mail til politiet og mange andre d. 19/7 – Jeg savner svar på min mail af d. 12/7. Jeg fastholder min anme-
ldelse af kommunen for overtrædelse af straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskon-
ventionens artikel 11. Jeg anmelder ligeledes politiet for samme overtrædelser tillige med overtrædelse af 
politilovens § 2, stk. 3, § 7 samt for uretmæssig bortvisning fra en lovligt varslet demonstration. Det var 
i orden at bede mig om at slå teltet sammen, men bortvisningen var ikke i orden, da jeg var i gang med at 
finde en afklaring, så hestene kunne deltage på en forsvarlig måde.

Jeg vil gerne bede om en kvittering for min anmeldelse.

********

Mail fra politiet d. 11/7 – du skriver -  Politiet har ifølge politilovens § 7, stk. 1 til opgave at beskytte bor-
gernes ret til at forsamle sig, hvilket er en hensigtserklæring, som understreger, at politiet i dets virksomhed 
skal værne om den grundlovssikrede forsamlingsfrihed. Det afgørende er at borgene har mulighed for at give 
sin mening til kende. Denne hensigtserklæring er dog ikke ensbetydende med, at borgerne i forbindelse med 
meningstilkendegivelsen ustraffet kan overtræde anden lovgivning.

********

Igen 11-7-13 skriver jeg til dig - Mail til politiet d. 11/7 

Hej Claus

Tak for svar :o)

Som det fremgår af mine lydoptagelser, så var det ikke teltet i sig selv, der var årsagen til bortvisningen, da 
jeg blev nægtet overhovedet at opholde mig på kommunens område, selvom jeg tilbød at pakke teltet ned.

Jeg er klar over, at det ikke er politiet, der nægter den varslede og tilladte demonstration, men derimod Sorø 
kommune som på denne måde vil lægge hindringer i vejen for demonstrationen.
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Jeg fastholder derfor min anmeldelse af Sorø kommune for overtrædelse af straffelovens § 137, grundloven, 
menneskerettighedskonventionen m.fl., såfremt kommunen ikke giver tilladelse til, at demonstrationen kan 
afholdes på en måde, så sikkerheden er i top for borgere, bygninger og hestene.

I samme mail skriver jeg - Der er i øvrigt som tidligere nævnt intet krav til, at en anmeldelse skal ske per-
sonligt, da den kan ske skriftligt såvel som personligt og min anmeldelse er sket skriftligt i forbindelse med 
den uretmæssige afbrydelse af den lovlige demonstration.

********

D. 12-7 skriver jeg følgende til dig - Følgende mail omhandler min politianmeldelse: 

-----Oprindelig meddelelse----- From: Vinding Forlag Sent: Monday, July 1, 2013 4:49 PM To: KPE032@
politi.dk Subject: Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013 Hej Karina Jeg vil gerne politianmelde 
Sorø kommune for at stille hindringer i vejen for at kunne afholde min lovligt varslede og tilladte demon-
stration. Mvh. Tinamaria 

********

D. 4-7 skriver du - I relation til dine eventuelle anmeldelser af Sorø Kommune for at have begået noget 
strafbart skal jeg oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold i Sorø kommune skal indgives til lokalpolitiet i 
Slagelse, Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse. 

Du oplyser, at du har indgivet anmeldelse den 1. juli 2013 kl. 16.49 af Sorø kommune for overtrædelse af 
grundloven, menneskerettighederne, ytringsfriheden m.m. Såfremt du har indgivet anmeldelsen, som jeg går 
ud fra er nærmere præciseret i din anmeldelse, vil du, når sagen er vurderet, modtage svar fra politiet. 

Samme dag - Mail til politiet, medier, de forskellige retter m.fl. d. 4/7

Hej Claus

Tak for dit svar, selvom politiet skal reagere indenfor 24 timer efter en anmeldelse, men jeg har den jo skrift-
ligt 

Jeg fastholder min anmeldelse af Sorø kommune, så længe jeg ikke har fået lov til at afholde min lovligt 
anmeldte demonstration (bemærk venligst at jeg ikke har anmeldt politiet). Jeg har godt nok tidligere forsøgt 
at anmelde Sorø kommune for deres mange tilsynssvigt og lovbrud bl.a. jf. straffelovens § 156 og § 157 og 
Slagelse politi kunne ikke umiddelbart afvise min anmeldelse, hvorfor den blev sendt til politiadvokat Mi-
chael Boelsen med henblik på den videre efterforskning. Michael Boelsen mente dog ikke, at der var nogen 
grund til at gå videre med sagen - og dette endda foruden at se et eneste dokument eller høre hele baggrun-
den for anmeldelsen, hvilket ombudsmanden ”fandt uheldigt”. 

Nu kender jeg jo dit navn fra en tidligere bommert, som også Slagelse Politi lavede i forbindelse med den 
lige så retsstridige politiudsættelse hos Kirstine Haugaard, hvor samtlige politikredse kom i røre over po-
litiets udsættelse, som ligeledes var i strid med diverse love. Jeg synes, det er sørgeligt, at vores politi har 
udviklet sig til at være døv på det ene øre og kun rette det andet imod den ene af to parter i en sag - navnlig 
når der er en offentlig myndighed involveret.

Jeg studser over flere ting i dit svar:

1. Jeg fik ikke anvist et sted, hvor jeg ellers måtte demonstrere, hvilket politiet har mulighed for i forbindelse 
med lovligt anmeldte demonstrationer (ville blive anholdt af indsatslederen, hvis jeg forblev der).
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2. Jeg måtte end ikke opholde mig på kommunens grund, selvom jeg var der i et lovligt ærinde med tilla-
delse fra både politi og kommunen samt var på offentlig grund.

3. Jeg blev ikke bedt om at slå teltet sammen og fik ikke lov til fortsat at demonstrere.

4. Jeg har fra start af søgt om tilladelse til at slå telt op, hvilket jeg vidste, ville blive en nødvendighed på 
grund af det udefinerede sluttidspunkt.

5. Jeg har ligeledesfra start af klart tilkendegivet, at det var uvist, hvor længe demonstrationen ville vare.

6. Jeg har ikke tidligere hørt, at man ikke må demonstrere af private årsager, men den sker skam også af 
både samfundsmæssige og andre årsager jf. tidligere mails.

7. Jeg har aldrig hørt, at en demonstration kun må vare et døgn.

8. Politiet har slet ikke forholdt sig til, at kommunen kun ville tillade demonstrationen under omstændighe-
der, som var i strid mere flere gældende love.

9. Politiet har slet ikke forholdt sig til, at kommunen kun ville tillade demonstrationen under omstændighe-
der, som var dybt uansvarlige.

********
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DIALOGEN MED POLITIET HENOVER TO 
DEMONSTRATIONER

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 26. juni 2013 16:19 

Til: 1234@tv2.dk; plan@tv2.dk; radioavisen@dr.dk; tva@dr.dk; poul.madsen@eb.dk; 1929@bt.dk; 
nyheder@pol.dk; internet@berlingske.dk; bnb@berlingske.dk; direktionen@sn.dk; soroeavis.

red@sn.dk; dagbladet@sn.dk; CENT Borgerservice & IT; Janus Tarp; FUNK Borgmester; Annette 
Raaschou van der Star (politiker); Klaus Gylling (politiker); Michael Jensen (politiker); Preben 

Lund (Politiker); Anne Madsen (politiker); Jakob Meibom (politiker); Anita Skjoldager Eskildsen 
(politiker); Bent Frederiksen (Politiker); Carl Andersen (politiker); Bjørn Nielsen (politiker); Jan 

Lysgaard Thomsen; Søren Ole Sørensen; Christian Holt; skm@skm.dk; lars.lynge.christensen@skat.
dk; ulla.margrethe.hansen@skat.dk; Janne Lodahl Villumsen; civil.nae@domstol.dk; redaktion@

DSR-Netavis.info; dos@c.dk 
Emne: Varsling - 6 heste på Sorø kommune d. 1/7

Hejsa 
 
Jeg skal hermed varsle, at der mandag d. 1/7-13 ankommer seks heste på Sorø kommune, såfremt der ikke er 
fundet en holdbar løsning forinden. Af de seks heste er der fire hingste imellem. 
 
Baggrunden for denne desperate handling er dels Sorø kommunes gentagne lovbrud og svigt af både tilsyns- 
og handlepligt i to forskellige skimmelsager samt dels Skats iværksatte trussel om nultolerance. 
 
Jeg nægter på baggrund af lovbrud m.m. at aflive sunde og raske dyr, som er i klemme på grund af andres 
uansvarlighed og forsømmelser tillige med fejlbehandlinger i retten. 
 
Sorø kommunes jurist Janus Tarp er bekendt med yderligere detaljer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tinamaria

 
 

TINAMARIA FABRINA JENSEN 
Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m. 

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria@vindingforlag.dk | www.vindingforlag.dk
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Tilladelse fra politiet d. 28/6

-----Oprindelig meddelelse-----  
From: KPE032@politi.dk 

Sent: Friday, June 28, 2013 11:07 AM 
To: tinamaria@vindingforlag.dk 

Subject: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013
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Med venlig hilsen

Karina Pedersen 
kontorfuldmægtig

Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

Ledelsessekretariatet 
Parkvej 50 - 4700 Næstved 
Telefon.nr. 55775533 
E-mail: kpe032@politi.dk 
Telefax: 5531 1502 
www.politi.dk

Politiets bekræftelse på demonstrationen til kommunen d. 28/6

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: KPE032@politi.dk [mailto:KPE032@politi.dk] 

Sendt: 28. juni 2013 11:10 
Til: Christian Holt; ssj-opa@politi.dk; ssj-vagtcentral@politi.dk;  

SSJAELOKSlaLedelse@politi.dk; TCH007@politi.dk 
Emne: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013 i Sorø

Hej alle

Her er politiets anerkendelse af demonstrationen.

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Karina Pedersen 
kontorfuldmægtig

Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

Ledelsessekretariatet 
Parkvej 50 - 4700 Næstved 
Telefon.nr. 55775533 
E-mail: kpe032@politi.dk 
Telefax: 5531 1502 
www.politi.dk

Mail til politiet d. 28/6 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 28. juni 2013 02:28 

Til: SSJÆ FP Sikker 
Cc: Christian Holt 

Emne: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Hej Carina 
 
Hermed lidt skriv som opfølgning på vores telefonsamtale d.d. med den lidt usædvanlige henvendelse uden 
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fortilfælde. Bare rolig - vi skriver ”kun” landshistorie  
 
Omkring tilladelse til en demonstration med seks heste var jeg i dialog med landbetjenten Torben fra Sorø 
omkring lovgrundlaget i forbindelse med min usædvanlige og desperate handling, som jeg planlægger at 
udføre på mandag d. 1/7, hvor jeg går op på Sorø kommune og demonstrerer i protest over mit langvarige 
forløb med Sorø kommune som en medvirkende part med mange roller i sagens nuværende og tidligere 
udvikling. Der er således en dybereliggende årsag til, at det netop er Sorø kommune, som nu aktivt bliver 
involveret i sagen i kraft af min handling, hvor jeg gerne vil have, at formalia er i orden og kendt på forhånd. 
Det handler på ingen måde om, at jeg ikke har råd til hestene og at det nu er kommunens problem. 
 
Der er demonstrationsfrihed i landet og Torben fortalte i går, at han ikke kunne bortvise mig fra kommunens 
område, da det ikke er et privat område, men derimod et offentligt rum. Ingen problemer dér, selvom jeg 
medbringer seks heste, hvoraf fire er hingste. Da jeg qua kommunens rolle i sagen ikke har andre steder at 
placere dem, er de nødt til at blive der, indtil der er fundet en HOLDBAR løsning både i forhold til mig, men 
også i forhold til hestene - herunder hingstenes behov og ikke mindst de forskellige lovgrundlag, der er i 
forbindelse med erhvervsmæssigt hestehold, som seks heste jo hører under. Om hestene i 
demonstrationsøjemed er at betragte som erhvervsmæssigt hestehold, er usikkert i denne sammenhæng. 
 
Ganske kort om baggrundshistorien kan jeg fortælle, at Sorø kommune igennem 6½ år har en stor rolle via 
deres svigt af både tilsyns- og handlepligt jf. flere gældende love i hele to forskellige skimmelsager, hvor 
kommunen har været medvirkende til at holde mig i en gidsellignende situation på ethvert tænkeligt område 
af livet, hvor det senest er kulmineret med et kontrolbesøg af Skat, der mundede ud i en trussel om 
nultolerance, hvorfor jeg står uden opstaldning til hestene d. 1/7, da Skats besøg fik de første 21 
konsekvenser, som igen er en konsekvens af kommunens rolle i sagen. Elleve dage efter Skats trussel om 
nultolerance havde min staldejer et uvarslet miljøtilsyn med krydsoverensstemmelse fra kommunens 
miljøsagsbehandler Christian Holt. Jeg vil lige for god ordens skyld sige, at jeg har fået, hvad der ligner en 
skriftlig undskyldning fra Skat, men det ændrer ikke på, at jeg snart står uden opstaldning, hvilket er 
umådeligt svært at finde til hingste. Jeg vil også gerne pointere, at det ikke er Skat, der har sat mig ud, men 
det er kontrolbesøget, som har foranlediget min opsigelse af opstaldningskontrakten fra staldejers side. 
 
Sagen er yderligere tilspidset af, at retten hindrer mig adgang i at føre min sag og fremlægge min omfattende 
dokumentation for diverse lovbrud, tilsynssvigt m.m. op igennem de administrative myndigheder, 
klagemuligheder og tilsyn, som vores ”demokratiske” land er udstyret med. Jeg har forsøgt alle mulige 
fredelige løsninger - herunder at få en retfærdig sagsbehandling i retten, men her op til hovedforhandlingen 
har dommeren afskåret mig fra at føre min egen sag, idømt mig et uopfyldeligt advokatpålæg og dermed 
dømt mig til at betale sagsomkostninger til skadevoldere - uden at en hovedforhandling overhovedet har 
fundet sted eller et eneste dokument er fremlagt i sagen. Dommeren har dermed også - foreløbig - frataget 
mig muligheden for at adcitere Sorø kommune for deres rolle og erstatningsansvar i den første skimmelsag, 
hvor der som nævnt er to skimmelsager med tilsynssvigt i begge tilfælde. Dommerens kendelse er kæret til 
landsretten. 
 
Der ligger således et langvarigt forløb bag, hvor jeg har en righoldig dokumentation, som man gerne vil 
stikke en kæp i hjulet på at få fremlagt, da der efterhånden ligger et betragteligt erstatningskrav bag, som 
yderligere åbner op for, at andre også kan få erstatning. Derudover er der et generelt problem i, at 
myndigheder m.v. ikke overholder gældende love og helst ikke skal/kan stilles til ansvar. Det er således den 
dybereliggende årsag og baggrund for min og hestenes kommende demonstration og der er en årsag til, at 
Sorø kommune helst ikke ser, at jeg får gennemført min demonstration. 
 
Da der er nogle sikkerhedsmæssige og dyreværnsmæssige forhold omkring min demonstration med hestene 
på mandag d. 1/7, går jeg i dialog med Christian Holt fra Sorø kommune, da han også er dyrlæge og dermed 
har kendskab til, at hingste kræver lidt særhensyn. Christian Holt gør i øvrigt opmærksom på, at jeg i 
modstrid med politiets oplysninger ikke kan komme op på kommunen med seks heste, da kommunen er 
beliggende i byzone og erhvervsmæssigt hestehold skal anmeldes, men jeg videresender dagens mail til 
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Christian Holt, hvor han dels som miljøsagsbehandler er adviceret om ”flytningen som ikke er en flytning i 
traditionel forstand” og jeg skal tilføje, at når hestene er meddemonstranter, har de vel også ret til at møde op 
på kommunen, da de i lige så høj grad har været påvirket af de to groteske skimmelforløb og har været 
gidsler i problematikken. 
 
Nu ved jeg ikke, hvor længe Sorø kommune synes, at dette skal vare, men jeg er selvfølgelig opmærksom på 
Christian Holts henledning på indhentning af diverse tilladelser til husdyrbrug. Jeg har kigget lidt på de 
forskellige skemaer omkring diverse tilladelser, men der er en interessekonflikt fra kommunens side, som på 
den ene side er myndighed for udstedelse af tilladelser og på den anden side slet ikke er interesseret i, at min 
protest- og demonstrationshandling overhovedet finder sted, hvilket vil krænke min ret til at demonstrere. 
Det vil heller ikke have den store effekt uden hestene, der som nævnt er meddemonstranter. 
 
Jeg har også kigget på loven om hestehold og her vil det være samme problematik, der er gældende - er 
hestene at betragte som meddemonstranter, et demonstrationsredskab, trafikanter på offentlig vej eller et 
erhvervsmæssigt hestehold, der er omfattet af loven om hestehold i den givne situation? I tvivlstilfælde må 
vi jf. pågældende hestelovs § 1 stk. 3 spørge ministeren til råds og evt. søge om undtagelse fra loven i den 
midlertidige periode, der forhåbentligt bliver tale om og jeg søger i hvert fald tilladelse til at foretage den 
anmeldte demonstration. 
 
Som nævnt i telefonen er der gode muligheder oppe på kommunen for at indrette mindre foldarealer til 
hestene og de særbehov, de har som hingste kontra de grupper, de går i på nuværende tidspunkt. Efter min 
bedste overbevisning kan det godt lade sig gøre at indrette forsvarligt både af hensyn til hestene og til 
borgere og deres adgang til kommunen, som ikke vil blive hindret af min nuværende plan. Se længere nede, 
hvad jeg kan have behov for. 
 
Jeg har valget imellem pest eller kolera og jeg har valgt at gå med hestene i stedet for at køre dem, da to af 
dem aldrig har kørt i trailer og den tredje ikke er glad for det. Jeg har gjort op med mig selv, at den mest 
sikre rute er at gå ad hovedvejen Ringstedvej og bagom via Skovhuset op til Fægangen og videre til 
rådhuset. Da to af hestene ikke har været udenfor matriklen, tænker jeg, at det vil give mest ro at føre dem i 
samlet flok på én lang række og jeg regner med at finde kompetente og til formålet kvalificerede trækkere i 
løbet af i morgen og senest i weekenden, så der er én trækker til hver hest. Alternativt bliver hestene af 
hensyn til hingstestatus og flokfordeling ført afsted i to hold i dén rækkefølge, der vil give mest ro oppe på 
kommunen. At gå med hestene vil samtidig gøre dem trætte og mere rolige oppe på kommunen og det vil 
ligeledes give mindst uro, hvis de ankommer samlet. 
 
Oppe på kommunen vil jeg sørge for, at der er vand og stråfoder klar til hestene. Der bliver hegnet ind, så 
hestene kan bevæge sig rundt. Det vil udgøre et sikkerhedsmæssigt problem, hvis kommunen ligger 
hindringer i vejen, når vi ankommer med hestene og jeg har ikke et andet sted at gå hen med dem.  
 
Jeg bliver selvfølgelig og passer hestene, så det er til mindst mulig gene og størst mulig sikkerhed og kan 
forløbe på en ansvarlig måde!!! Så kan man mene om det, hvad man vil, men jeg vil også få en person til at 
tale med hestene, så de er klar over, hvad der skal foregå. Hestene er jf. flere hestekyndige særdeles rolige og 
velafbalancerede og mange forstår ikke, at det er hingste. 
 
Til demonstrationen medbringer jeg følgende: 
 
seks heste som meddemonstranter 
hegnsmateriale 
stødgiver (jeg håber, at kommunen vil levere strøm og ellers må jeg finde et batteridrevet) 
baljer til vand og foder (jeg håber, kommunen vil gøre det nemt at få adgang til vand) 
foder og strøelse (jeg skal selvfølgelig nok rydde op efter hestene både under og efter) 
kost, greb og trillebør 
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Da det ikke er realistisk at lufte samtlige seks heste samtidigt, vil jeg gerne forebygge evt. skader på 
bygninger og træer, når jeg skal motionere trængende heste, hvilket kan udløse spark fra de resterende 
hingste, hvorfor jeg vil begrænse det til det absolut nødvendige. 
 
Jeg har derfor brug for følgende: 
 
gule advarselstrekanter om elektrisk hegn 
”snebeskyttelse”/trådhegn eller lignende til træerne 
afdækning til vinduer 
absorberende materiale til bygningen (skumgummi, gamle madrasser, springmadrasser, plader etc.) 
at få anvist et sted, hvor jeg må deponere hestepærer (skulle længerevarende ophold imod forventning blive 
aktuelt, sørger jeg for en lukket container) 
tilladelse til strøelse med halm eller træpiller 
tilladelse til at stille et en-mandstelt op 
 
For at begrænse omfanget af materialer udtænker jeg gerne mindre beskyttelsesområder, jeg kan anvende og 
jeg gennemgår gerne inden mandag mine planer for fysisk indretning på rådhuset med både politi og 
Christian Holt, hvis det ønskes? 
 
I håb om en god og fredeligt forløbende demonstration skal jeg gøre opmærksom på 
menneskerettighedskonventionens artikel 11 og grundlovens § 79. Jeg har på  
http://vindingforlag.dk/demonstration.htm oprettet en underside, hvor demonstrationen løbende kan følges 
og jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at trækkere og medpassere af hestene ikke er 
involveret i sagen og de deltager kun i sikkerheds- og dyrevelfærdsmæssigt øjemed. Enhver chikane af dem 
vil fremgå i mine bøger jf. http://www.vindingforlag.dk/kommende.htm og på demonstrationssiden. Jeg står 
selvfølgelig til rådighed for supplerende spørgsmål. 
 
Christian Holt er sat cc på denne mail. 
 
Mvh. 
Tinamaria

 
 

TINAMARIA FABRINA JENSEN 
Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m. 

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria@vindingforlag.dk | www.vindingforlag.dk
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Mail fra politiet d. 28/6

From: KPE032@politi.dk  
Sent: Friday, June 28, 2013 9:47 AM 

To: tinamaria@vindingforlag.dk  
Subject: SV: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Hej Tinamaria 
 
Jeg skal bruge dit cpr-nr. - til brug for registrering af demonstrationen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karina Pedersen 
kontorfuldmægtig 
 
Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 
 
Ledelsessekretariatet 
Parkvej 50 - 4700 Næstved 
Telefon.nr. 55775533 
E-mail: kpe032@politi.dk  
Telefax: 5531 1502 
www.politi.dk

Mail til politiet d. 1/7 
From: Vinding Forlag  

Sent: Monday, July 1, 2013 1:42 AM 
To: KPE032@politi.dk  

Subject: Re: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Hej Karina 
 
Jeg skal hermed for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der selvfølgelig er andre end mig og hestene, 
der demonstrerer i morgen  
 
Mvh. 
Tinamaria

 

Mail til politiet d. 1/7 

From: Vinding Forlag  
Sent: Monday, July 1, 2013 11:53 PM 

To: Vinding Forlag  
Subject: Re: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Hej igen 
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Jeg vil gerne tilføje, at der er slået telt op i rådhusgården, indtil I finder en løsning omkring hestene, så jeg 
fuldt ud kan afholde den varslede og tilladte demonstration. 
 
Mvh. 
Tinamaria

Politianmeldelse af Sorø kommune d. 1/7
-----Oprindelig meddelelse-----  

From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, July 1, 2013 4:49 PM 

To: KPE032@politi.dk 
Subject: Re: Anerkendelse af demonstration d. 1. juli 2013 

Hej Karina

Jeg vil gerne politianmelde Sorø kommune for at stille hindringer i vejen for at kunne afholde min lovligt 
varslede og tilladte demonstration.

Mvh. 
Tinamaria

LYDOPTAGELSER FRA POLITIETS RETSSTRIDIGE 
UDSÆTTELSE - http://vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm

 
Mail til politiets sekretariat i forbindelse med den uretmæssige bortvisning d. 2/7

Hej Karina

Jeg er lige blevet bedt om at fjerne mig fra kommunens område af landbetjenten, da ”min demonstrationsret” 
kun gjaldt i går og at jeg derfor ikke må opholde mig på området, ”da jeg kun må demonstrere et døgn”.

Jeg har ligeledes i går politianmeldt kommunen for at lægge hindringer i vejen for en lovligt varslet 
og tilladt demonstration, hvor det på grund af kommunens manglende tilladelse til at indrette 
demonstrationen forsvarligt ikke har været muligt at afholde den, da kommunen ikke gav tilladelse til 
at lave sikkerhedsmæssige afspærringer. Jeg videresender lige mails fra i går, hvor jeg var i dialog med 
bla. Christian Holt fra kommunen, som også er dyrlægeuddannet, hvorfor det netop er uforståeligt og 
uansvarligt, hvad kommunen foreslog.

Vi har for at holde liv i demonstrationen fra i går, slået et telt op, imens I finder en afklaring, så hestene også 
kan deltage i den lovligt varslede demonstration.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at Christian Holt vist har misforstået en lov, men det er uvæsentligt nu. Såfremt jeg 
ulovligt befinder mig på kommunens område, skal jeg venligst bede dig om at bekræfte dette på mail NU, da 
landbetjenten igen-igen beder mig om at pakke sammen og forlade kommunens område.

Mvh. 
Tinamaria

Mail til politiet d. 3/7 
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Hejsa

Jeg ved godt, at I har travlt med at udtænke planer for næste træk, men jeg venter stadig og jeg/dilemmaet 
går altså ikke væk. 
 
Jeg vil derfor lige høre til, hvornår jeg kan fortsætte min lovligt varslede demonstration, som jeg på ulovlig 
vis indtil videre er bortvist fra af både politiet og kommunen? 
 
Jeg savner også stadig svar på en række ting og forhold, som jeg har efterlyst hos politiet. 
 
Mvh. 
Tinamaria

Mail til politiet d. 3/7

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 3. juli 2013 00:00 

Til: Pedersen, Karina (KPE032) 
Emne: Re: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Hej Karina 
 
Jeg har ventet hele dagen på, at den vagthavende ringede til mig, men jeg har intet hørt og jeg ved, at du i 
forbindelse med min ulovlige udsættelse har sendt ham en mail? 
 
Jeg undrer mig jo lidt over at blive bortvist fra kommunen, når jeg dels i går aftes har informeret politiet 
skriftligt om, at jeg har slået telt op i rådhusgården samt at jeg oprindeligt også har ansøgt om dette, da jeg 
på forhånd vidste, det blev nødvendigt. 
 
Jeg har heller intet hørt omkring min politianmeldelse d. 1/7 kl. 16.49 af kommunen for brud på grundloven, 
menneskerettighederne, ytringsfriheden m.m. i forbindelse med min lovligt varslede demonstration, som jeg 
ligeledes sendte og anmeldte i går. 
 
Jeg forventer selvfølgelig at få lov til at afholde en demonstration i overensstemmelse med min ansøgning 
og dér kender både politiet og kommunen indholdet og hvad der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket 
jeg klart har skitseret overfor kommunen og politiet i tidligere mailkorrespondance. 
 
Udover den fysiske og uretmæssige udsættelse i forbindelse med min demonstration synes jeg, at det var 
lovligt voldsomt at sende flere betjente OG en indsatsleder udover vores søde landbetjent Torben, som 
i øvrigt aldrig har gjort mig noget og som jeg er på god fod med. Altså - come on - det var EN fredeligt 
sovende kvinde, der holdt skansen, imens de andre var sat i sving med aftalte opgaver og ærinder. 
 
Jeg forventer selvfølgelig derfor at få politiets hjælp i morgen til at fortsætte min lovligt anlagte og tilladte 
demonstration og jeg forventer et skriftligt svar fra din chef på ovenstående forhold, som trænger til en 
nærmere uddybning og forklaring. 
 
I øvrigt kan jeg tilføje ved nattens ophold på rådhusgården, at jeg ikke har fået taget højde for lamperne 
i jordhøjde omkring træerne, men de er nemme at sikkerhedsinddække på grund af gruset og medbragte 
plastikpæle.  
 
Jeg kan også oplyse, at Christian Holt stik imod hans kendskab til diverse love har opfordret mig til at 
handle direkte uforsvarligt og ulovligt, da indholdet i loven om dyr på egen grund handler om at holde sine 
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dyr forsvarligt inde og jeg har således med loven i hånden ret til at opsætte hegn med strøm i. Når hestene er 
lovligt anmeldt og godkendt af både kommunen og politiet, er kommunens grund faktisk at regne for ”egen 
grund”, hvorfor det netop virker uforståeligt, når kommunen nægter mig mulighed for at gøre det ansvarligt 
og endda i strid med loven .... ??? 
 
Da jeg har seks demonstrationsanmeldte og -klare heste, skal jeg opfordre til, at politiet eller kommunen 
kontakter nogle af de personer, jeg kan foreslå som trækkere og som jeg er tryg ved isådant et arrangement. 
Med den bevågenhed der er omkring sagen på nuværende tidspunkt, kan jeg i sagens natur ikke få nogen til 
at træde til, medmindre det er politiet, der beder om assistance.  
 
Både politi og kommunen er jf. mail af d. 28/8 kl. 02.28 ligeledes varslet om, at demonstrationen ikke var 
tidsangivet til andet end ”ubestemt tid eller til kommunen har medvirket til en HOLDBAR LØSNING”. 
Helt konkret skriver jeg: ”Nu ved jeg ikke, hvor længe Sorø kommune synes, at dette skal vare”. Hermed er 
sluttidspunktet angivet og demonstrationen stadig lovligt i gang, da politiets bortvisning er sket på et forkert 
grundlag. 
 
Mvh. 
Tinamaria

Svar fra politiet d. 4/7

From: CMH001@politi.dk  
Sent: Thursday, July 4, 2013 4:37 PM 

To: tinamaria@vindingforlag.dk  
Subject: SV: Att. ledelsessekretariatet - Carina Pedersen 

Kære Tinamarie 
 
I anledning af dine henvendelser på e-mail skal jeg oplyse, at det fremgår af Grundlovens § 79, at alle 
borgere har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnet. Offentlige forsamlinger har politiet 
ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den 
offentlige fred.  
 
Det fremgår ligeledes af ordensbekendtgørelsens § 5, at optog og møder skal anmeldes ved personlig 
henvendelse til politiet senest 24 timer, før de skal finde sted. 
 
Det fremgår tillige af politilovens § 7, stk. 3, at politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et 
andet sted end det påtænkte, eller fastsætte vilkår for forsamlingens afholdelse, når det er begrundet frygt for 
fare for betydelige forstyrrelser af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen eller fare 
for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed  
 
Politiet skal ikke tillade din demonstration, men den skal som nævnt anmeldes til politiet. Det fremgik 
af din anmeldelse af demonstrationen, som du tilkendegav at du ville udføre mandag den 1. juli 2013, at 
du, med deltagelse af seks heste, ville demonstrere mod Sorø kommunes rolle i forbindelse med nogle 
”skimmelsager”.  
 
Politiet kan endvidere altid anvise et andet mødested, hvis en forsamling afholdes eller påtænkes afholdt 
i strid med rettigheder af privat karakter, f.eks. ejendomsretten til det areal eller den lokalitet, der udgør 
forsamlingsstedet. 
 
I relation til dit ophold i rådhusgården er det tale om et offentligt tilgængeligt område, men et område som 
kommunen har ejendomsretten til. Det er således ikke tilladt at disponere over arealet, herunder slå telt 
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op m.v., med mindre kommunen giver dig tilladelse hertil. Efter det oplyste har kommunen ikke meddelt 
tilladelse til, at du kunne disponere over deres areal og herunder slå telt op i gården. Sorø kommune har 
derimod tilkendegivet overfor politiet, at de ønskede, at du blev bortvist fra stedet.  
 
På den baggrund var det politiets opgave at sørge for, at du blev bortvist fra stedet. Jeg skal understrege, at 
du naturligvis har ret til at demonstrer på fredelig vis, såfremt du overholder den gældende lovgivning, og 
herunder ikke krænker ejendomretten.  
 
En anmeldelse af en demonstration til politiet er ikke ensbetydende med, at politiet ikke, som i denne sag, 
kan bede dig om at pakke dit telt sammen og forlade stedet, når ejeren af området anmoder politiet herom. 
 
I relation til dine eventuelle anmeldelser af Sorø Kommune for at have begået noget strafbart skal jeg 
oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold i Sorø kommune skal indgives til lokalpolitiet i Slagelse, 
Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse.  
 
Du oplyser, at du har indgivet anmeldelse den 1. juli 2013 kl. 16.49 af Sorø kommune for overtrædelse af 
grundloven, menneskerettighederne, ytringsfriheden m.m. Såfremt du har indgivet anmeldelsen, som jeg går 
ud fra er nærmere præciseret i din anmeldelse, vil du, når sagen er vurderet, modtage svar fra politiet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Mohr Hansen 
Sekretariatschef 
Ledelsessekretariatet 
Parkvej 50 - 4700 Næstved 
Indvalg 55775533 
Telefax: 5531 1502 
www.politi.dk

Mail til politiet, medier, de forskellige retter m.fl. d. 4/7 

Hej Claus 
 
Tak for dit svar, selvom politiet skal reagere indenfor 24 timer efter en anmeldelse, men jeg har den jo 
skriftligt  
 
Jeg fastholder min anmeldelse af Sorø kommune, så længe jeg ikke har fået lov til at afholde min lovligt 
anmeldte demonstration (bemærk venligst at jeg ikke har anmeldt politiet). Jeg har godt nok tidligere forsøgt 
at anmelde Sorø kommune for deres mange tilsynssvigt og lovbrud bl.a. jf. straffelovens § 156 og § 157 
og Slagelse politi kunne ikke umiddelbart afvise min anmeldelse, hvorfor den blev sendt til politiadvokat 
Michael Boelsen med henblik på den videre efterforskning. Michael Boelsen mente dog ikke, at der var 
nogen grund til at gå videre med sagen - og dette endda foruden at se et eneste dokument eller høre hele 
baggrunden for anmeldelsen, hvilket ombudsmanden ”fandt uheldigt”.  
 
Nu kender jeg jo dit navn fra en tidligere bommert, som også Slagelse Politi lavede i forbindelse med 
den lige så retsstridige politiudsættelse hos Kirstine Haugaard, hvor samtlige politikredse kom i røre over 
politiets udsættelse, som ligeledes var i strid med diverse love. Jeg synes, det er sørgeligt, at vores politi har 
udviklet sig til at være døv på det ene øre og kun rette det andet imod den ene af to parter i en sag - navnlig 
når der er en offentlig myndighed involveret. 
 
Jeg studser over flere ting i dit svar: 
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1. Jeg fik ikke anvist et sted, hvor jeg ellers måtte demonstrere, hvilket politiet har mulighed for i forbindelse 
med lovligt anmeldte demonstrationer (ville blive anholdt af indsatslederen, hvis jeg forblev der). 
 
2. Jeg måtte end ikke opholde mig på kommunens grund, selvom jeg var der i et lovligt ærinde med 
tilladelse fra både politi og kommunen samt var på offentlig grund. 
 
3. Jeg blev ikke bedt om at slå teltet sammen og fik ikke lov til fortsat at demonstrere. 
 
4. Jeg har fra start af søgt om tilladelse til at slå telt op, hvilket jeg vidste, ville blive en nødvendighed på 
grund af det udefinerede sluttidspunkt. 
 
5. Jeg har ligeledesfra start af klart tilkendegivet, at det var uvist, hvor længe demonstrationen ville vare. 
 
6. Jeg har ikke tidligere hørt, at man ikke må demonstrere af private årsager, men den sker skam også af 
både samfundsmæssige og andre årsager jf. tidligere mails. 
 
7. Jeg har aldrig hørt, at en demonstration kun må vare et døgn. 
 
8. Politiet har slet ikke forholdt sig til, at kommunen kun ville tillade demonstrationen under 
omstændigheder, som var i strid mere flere gældende love. 
 
9. Politiet har slet ikke forholdt sig til, at kommunen kun ville tillade demonstrationen under 
omstændigheder, som var dybt uansvarlige. 
 
Jeg undrer mig selvfølgelig over, at kommunen ikke selv rettede henvendelse og bad mig gå væk og at det 
var ikke nok for kommunen eller politiet, at teltet blev pakket sammen og som nævnt fik jeg ikke anvist et 
andet sted at afholde min lovlige demonstration. Hvad er der sket med demokratiet og borgeres rettigheder? 
Og hvor er politilovens § 7 henne i alt dette? 
 
Jeg undrer mig også over, at Sorø kommune ønsker mig bortvist - med hvilken begrundelse og hvem 
ønskede mig bortvist? Definer venligst, hvem kommunen er? 
 
Jeg har vedhæftet et foto, som dokumenterer, at jeg havde slået et telt op på startdatoen for min lovligt 
varslede og tilladte demonstration. Jeg har også vedhæftet tre båndede optagelser fra den uretmæssige 
bortvisning fra min lovlige demonstration, hvor det bl.a. fremgår, at politiet ikke ville vente, til der var en 
afklaring omkring hestene, som var anmeldt som meddemonstranter og som kommunen lagde hindringer 
i vejen for. I øvrigt varslede jeg politiet på en mail d. 1/7, at jeg havde slået telt op i rådhusgården, da 
jeg grundet det sene tidspunkt i sagens natur ikke kunne kontakte kommunen. Jeg sendte ligeledes under 
udsættelsen d. 2/7 en mail til ledelsessekretariatet omkring den opståede problematik, men det ville politiet 
heller ikke vente på. I øvrigt er det stadig tankevækkende, at det krævede to rådhusbetjente, fire betjente og 
en indsatsleder at bortvise en kvindelig, fredeligt sovende demonstrerende kvinde, som ventede på de andre 
... 
 
Når jeg bliver bortvist, har jeg jo ikke tilladelse til frit at demonstrere - end ikke med diverse tilladelser. Jeg 
er klar over, at det - denne gang - er kommunen, der spiller en Sorteper videre til jer, men det ændrer ikke 
på, at både kommunen og politiet har lavet en bommert, hvor jeg stadig venter på svar om, hvorvidt politiet 
vil hjælpe mig med at afholde min demonstration i overensstemmelse med mine ansøgninger og tilladelse de 
respektive steder? 
 
Mvh. 
Tinamaria
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Mail til diverse d. 8/7
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  

Sendt: 8. juli 2013 13:25 
Til: KPE032@politi.dk; Christian Holt; Niels Minor Borre; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@sn.dk; 

direktionen@sn.dk; BM-Fælles-Nyhedsbureau; BM-Internet; nyheder@pol.dk; BT-1929; poul.
madsen@eb.dk; tva@dr.dk; radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; Jesper Høvsgaard 

Termansen; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@
hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oestrelandsret.dk; civil.nae@domstol.dk; henning@

detsorteregister.info; borgmester@soroe.dk; anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@
soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@soroe.dk; anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@

soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@soroe.dk 
Emne: Rykker for svar

Hejsa

Da min staldejer er stiktosset over, at hestene stadig er på hans matrikel, skal jeg bede om et svar på, 
hvorvidt og hvornår jeg kan få tilladelse til at fortsætte min ulovligt afbrudte demonstration af d. 1/7?

Såfremt jeg ikke får tilladelse til dette, må jeg jo ansøge påny i overensstemmelse med min oprindelige 
ansøgning til både politiet og kommunen, jf. hvad jeg har konkretiseret i mail af d. 28/6 til politiets 
ledelsessekretariat samt efterfølgende til kommunen.

Mvh. 
Tinamaria 

Mail til diverse d. 8/7

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 8. juli 2013 13:25 

Til: KPE032@politi.dk; Christian Holt; Niels Minor Borre; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@sn.dk; 
direktionen@sn.dk; BM-Fælles-Nyhedsbureau; BM-Internet; nyheder@pol.dk; BT-1929; poul.
madsen@eb.dk; tva@dr.dk; radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; Jesper Høvsgaard 

Termansen; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@
hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oestrelandsret.dk; civil.nae@domstol.dk; henning@

detsorteregister.info; borgmester@soroe.dk; anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@
soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@soroe.dk; anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@

soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@soroe.dk 
Emne: Rykker for svar

Hejsa

Da min staldejer er stiktosset over, at hestene stadig er på hans matrikel, skal jeg bede om et svar på, 
hvorvidt og hvornår jeg kan få tilladelse til at fortsætte min ulovligt afbrudte demonstration af d. 1/7?

Såfremt jeg ikke får tilladelse til dette, må jeg jo ansøge påny i overensstemmelse med min oprindelige 
ansøgning til både politiet og kommunen, jf. hvad jeg har konkretiseret i mail af d. 28/6 til politiets 
ledelsessekretariat samt efterfølgende til kommunen.

Mvh. 
Tinamaria

Mail til politiet d. 11/7 
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Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 11. juli 2013 12:29 

Til: dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@sn.dk; direktionen@sn.dk; nyheder@pol.dk; 1929@bt.dk; 
poul.madsen@eb.dk; Danmarks Radio - TVAvisen(email); radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 

1234@tv2.dk; jete@radio24syv.dk; ADM FP Rigspolitichefens forkontor; post@domstolsstyrelsen.
dk; densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@

oestrelandsret.dk; henning@detsorteregister.info; Gitte Lindegaard; Pedersen, Karina (KPE032); 
Hansen, Claus Niels Mohr (CMH001); Niels Minor Borre; borgmester@soroe.dk; anst@soroe.dk; 

klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@soroe.dk; anes@soroe.dk; 
bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@soroe.dk 

Emne: Endnu en rykker for svar ...

Hejsa

Nu skal jeg bede om et svar, da min staldejer har rettet henvendelse til en advokat, fordi hestene som aftalt 
ikke er væk fra hans matrikel, hvilket kan koste ham hans hektarstøtte.

Jeg ved ikke, om det er muligt, at politiet og Sorø kommune kan bekræfte overfor ham, at politiets og 
kommunens fejl og ulovlige hindringer for demonstrationen ikke får konsekvenser for hans hektarstøtte?

Advokatudgifter i denne forbindelse videresendes til politiet og Sorø kommune, da det er herfra, at 
problemet er opstået grundet den ulovlige afbrydelse af en lovligt varslet demonstration. Jeg har sat min 
staldejers advokatfirma med på denne meddelse og forespørgsel.

Sorø kommune oplyser, at jeg/vi bare kan demonstrere jf. den afgivne tilladelse, men kommunen fastholder, 
at den kun kan forløbe i strid med hesteloven, som bl.a. siger, at heste ikke må stå opbundet i mere end to 
timer, hvorfor en sikkerhedsmæssig afspærring er nødvendig.

Som jeg har givet udtryk for tidligere, så har jeg fokus på sikkerhed for såvel borgere som bygninger 
og heste. Sorø kommune modsætter sig, at jeg laver en “hestefold”, hvor jeg fastholder, at det er en 
sikkerhedsmæssig afspærring af midlertid karakter.

I forhold til min oprindelige ansøgning kan jeg se, at det ikke bliver nødvendigt med strøelse til hestene, da 
de respektive grusområder er tilstrækkeligt store til at rumme hestenes urinering. I forhold til hestepærer 
vil de løbende blive opsamlet i en trillebør og dagligt blive kørt i den nærliggende nyttehave, hvorved jeg 
opfylder kravene jf. husdyrbekendtgørelsen og miljøloven.

Af hensyn til varetagelsen af bygningernes sikkerhed og hestenes behov for at røre sig havde jeg forestillet 
mig, at jeg på den nærliggende græsplæne bag busholdepladsen 1-2 gange dagligt kunne lave to midlertidige 
områder, hvor hestene dels kunne krudte af og dels langsomt blive græsset ind. Trailertræning af unghestene 
kunne ligeledes finde sted her, så hestene i forbindelse med afslutningen af demonstrationen evt. kan køres 
afsted på en forsvarlig og hestevenlig måde til et endnu ikke kendt sted. 

Som yderligere sikkerhedstilag omkring bygningerne har jeg boots til hestene, som jeg medbringer, såfremt 
disse skulle blive nødvendige og jeg har selvfølgelig tænkt mig, at kommunens område til enhver tid 
fremstår pæn og ryddelig.

Jeg fastholder, at når hestene er lovligt anmeldt i en demonstration på kommunen, så er kommunens 
område at regne for egen grund, hvor jeg har pligt til at sørge for en forsvarlig tilbageholdelse af dyrene, 
som yderligere er med til at sikre bygninger og borgere. Jeg fastholder også, at når hestene er anmeldt som 
meddemonstranter, skal de jo ikke anmeldes til kommunen som erhvervsmæssigt hestehold og slet ikke når 
demonstrationen kun er af midlertidig varighed.

Jeg skal derfor bede politiet om at tage stilling til, om der er tale om etablering af en “hestefold” eller 
etablering af en sikkerhedsmæssig afspærring i en form, som hestene og borgere kender, forstår og 
respekterer?
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Jeg skal også bede politiet om at forholde sig til, om demonstrationsretten står over eller under reglerne for 
byzone kontra landzone?

Og endelig skal jeg bede politiet om hjælp til at afholde demonstrationen på en måde, så sikkerheden er i 
top og forsvarligheden i orden, hvilket den godt kan blive på den måde, jeg har foreslået, at demonstrationen 
løber af staben.

Jeg har lagt lidt mere info på http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, men jeg er langtfra færdig 
med opdateringen.

Af hensyn til min staldejer skal jeg bede om et hurtigt svar.

Mvh. 
Tinamaria 

Mail fra politiet d. 11/7 

----- Original Message -----  
From: CMH001@politi.dk  

To: tinamaria@vindingforlag.dk  
Sent: Thursday, July 11, 2013 3:15 PM 

Subject: SV: Endnu en rykker for svar ... 

Kære Tinamarie

I anledning af din henvendelse på e-mail skal jeg gentage, at det fremgår af ordensbekendtgørelsens § 5, at 
optog og møder skal anmeldes ved personlig henvendelse til politiet senest 24 timer, før de skal finde sted. 

Det fremgår tillige af politilovens § 7, stk. 3, at politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et 
andet sted end det påtænkte, eller fastsætte vilkår for forsamlingens afholdelse, når det er begrundet frygt for 
fare for betydelige forstyrrelser af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen eller fare 
for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. 

Politiet skal ikke tillade din demonstration, men den skal som nævnt anmeldes til politiet. 

Politiet kan endvidere altid anvise et andet mødested, hvis en forsamling afholdes eller påtænkes afholdt 
i strid med rettigheder af privat karakter, f.eks. ejendomsretten til det areal eller den lokalitet, der udgør 
forsamlingsstedet. 

I relation til dit ophold i rådhusgården var det tale om et offentligt tilgængeligt område, men et område som 
kommunen havde ejendomsretten til. Det er således ikke tilladt at disponere over arealet, herunder slå telt op 
m.v., oprette en fold med heste m.v. , med mindre kommunen giver dig tilladelse hertil. 

En anmeldelse af en demonstration til politiet er ikke ensbetydende med, at politiet ikke kan anmode dig om 
at forlade stedet, når ejeren af området anmoder politiet herom. 

Jeg skal således meddele, at politiets anmodning om at du fjernede dit telt fra Rådhusgården ikke var 
ulovlig, ligesom politiet ikke har til hensigt at betale eventuelle udgifter du eventuelt har haft til advokat.

Jeg skal endvidere understrege, at det det til en hver tid er dit ansvar, at du overholde den gældende 
lovgivning, herunder love og regler som regulerer hold af heste m.v. . Såfremt du er i tvivl om den gældende 
lovgivning, må du enten selv undersøge det eller betale en advokat for at undersøge om dine dispositioner er 
lovlige. 

Det skal ligeledes understreges, at en eventuel anmeldelse af en demonstration på ingen måde indebærer, 
at du ikke kan blive straffet, såfremt du i givet fald overtræder strafbelagte regler i forbindelse med din 
eventuelle demonstration, herunder i relation til eventuelle heste. 
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Politiet har ifølge politilovens § 7, stk. 1 til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig, hvilket er 
en hensigtserklæring, som understreger, at politiet i dets virksomhed skal værne om den grundlovssikrede 
forsamlingsfrihed. Det afgørende er at borgene har mulighed for at give sin mening til kende. Denne 
hensigtserklæring er dog ikke ensbetydende med, at borgerne i forbindelse med meningstilkendegivelsen 
ustraffet kan overtræde anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet 

Parkvej 50 - 4700 Næstved

Mail til politiet d. 11/7  

Hej Claus 
 
Tak for svar :o) 
 
Som det fremgår af mine lydoptagelser, så var det ikke teltet i sig selv, der var årsagen til bortvisningen, da 
jeg blev nægtet overhovedet at opholde mig på kommunens område, selvom jeg tilbød at pakke teltet ned. 
 
Jeg er klar over, at det ikke er politiet, der nægter den varslede og tilladte demonstration, men derimod Sorø 
kommune som på denne måde vil lægge hindringer i vejen for demonstrationen

 
Jeg fastholder derfor min anmeldelse af Sorø kommune for overtrædelse af straffelovens § 137, grundloven, 
menneskerettighedskonventionen m.fl., såfremt kommunen ikke giver tilladelse til, at demonstrationen kan 
afholdes på en måde, så sikkerheden er i top for borgere, bygninger og hestene. 
 
Der er i øvrigt som tidligere nævnt intet krav til, at en anmeldelse skal ske personligt, da den kan ske 
skriftligt såvel som personligt og min anmeldelse er sket skriftligt i forbindelse med den uretmæssige 
afbrydelse af den lovlige demonstration. 
 
Jeg havde også fået opfattelsen af, at man kunne rette henvendelse til politiet ved tvivlsspørgsmål omkring 
divergerende lovgrundlag, da det jf. www.politi.dk fremgår, at ”politiet kan vurdere, om sagen er egnet til at 
blive behandlet i et konfliktråd”. 
Det fremgår også, at ”det er politiet, der afgør, om betingelserne for at udstede et tilhold eller et 
opholdsforbud er opfyldt. Det er også politiet, der afgør, om betingelserne for at bortvise en person fra den 
fælles bopæl (offentligt rum) er opfyldt”. 

Da der er sikkerhedsmæssige forhold involveret, som bl.a. politiet varetager, er det også mere oplagt at 
vende dette med politiet i stedet for en advokat, da det i sidste ende alligevel er politiet, der i forbindelse 
med en demonstration skal tage stilling til implicerede forhold.

Jeg har lige talt med landbetjent Torben, da jeg efter nogle dages overvejelse har besluttet at lægge de 
båndede optagelser på nettet og jeg ville ikke gøre dette uden lige at vende det med Torben først, så han blev 
informeret om baggrundene for min beslutning.

Jeg har ikke Torbens mailadresse, så jeg vil bede om, at følgende links bliver mailet til ham inden hans ferie 
- http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm - http://www.vindingforlag.dk/mails.htm -  
http://www.vindingforlag.dk/dagbog.htm - http://www.vindingforlag.dk/kommentarer.htm samt  
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http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm. Jeg sætter stor pris på Torbens gode sportsånd i modsætning til 
visse andre.

Torben og jeg talte i øvrigt lidt om tilladelsen for demonstrationen, som fra politiets side fejlagtigt lyder 
på én dags demonstration. Det fremgår klart og tydeligt af min skrivelse til ledelsessekretariatet, at der er 
tale om en demonstration på ubestemt tid med opstart d. 1/7, hvilket betyder, at der intet belæg var for at 
hindre demonstrationen fra hverken politiets eller kommunens side. Det er derfor en klar overtrædelse af 
straffelovens § 137 og for politiets vedkommende yderligere i strid med politilovens § 7. 

Jeg må også understrege, at politiets hensigtserklæring ikke er ensbetydende med, at diverse myndigheder 
i forbindelse med meningstilkendegivelsen ustraffet kan overtræde anden lovgivning ...

Det bliver i øvrigt også interessant at få afklaret, om hensynet til borgere, deres rettigheder og helheden vejer 
tungere end enkelte lovbrydende myndigheders interesser? Usportsligt er det i hvert fald af Sorø kommune, 
men fairplay er i forvejen ikke deres stærkeste side ...

Jeg har i øvrigt set, at det er muligt at lave endnu bedre og mere sikre lufteområder til hestene på de 
tætliggende boldbaner i Sorø, som i forvejen er delvist indhegnede med højt hegn.

Skal vi snart se at få en afklaring, så demonstrationen kan fortsætte? Og vil politiet og/eller kommunen 
anvise et andet sted, hvor demonstrationen alternativt kan afholdes i forhold og henhold til de behov, love 
m.v., som skal tilgodeses? 

Mvh. 
Tinamaria

 
Mail fra politiet d. 12/7 

Kære Tinamaria

Jeg kan henholde mig til, hvad jeg tidligere har meddelt omkring anmeldelse og afholdelse af 
demonstrationer.

I relation til din demonstration den 1. juli 2013 skal jeg henvise til din e-mail af 28. juni kl. 02:28 til Karina 
Pedersen, hvori det fremgår:

Hej Carina

Hermed lidt skriv som opfølgning på vores telefonsamtale d.d. med den lidt usædvanlige henvendelse uden 
fortilfælde. Bare rolig – vi skriver “kun” landshistorie 

Omkring tilladelse til en demonstration med seks heste var jeg i dialog med landbetjenten Torben fra Sorø 
omkring lovgrundlaget i forbindelse med min usædvanlige og desperate handling, som jeg planlægger at 
udføre på mandag d. 1/7, hvor jeg går op på Sorø kommune og demonstrerer i protest over mit langvarige 
forløb med Sorø kommune som en medvirkende part med mange roller i sagens nuværende og tidligere 
udvikling. Der er således en dybereliggende årsag til, at det netop er Sorø kommune, som nu aktivt bliver 
involveret i sagen i kraft af min handling, hvor jeg gerne vil have, at formalia er i orden og kendt på forhånd. 
Det handler på ingen måde om, at jeg ikke har råd til hestene og at det nu er kommunens problem.

I politiets anerkendelse af at have modtaget din anmeldelse (dateret den 28. juni 2013) fremgår det, at 
afholdelsesdato er den 1. juli 2013. 

Det skal endvidere bemærkes, at politiet ikke har registreret efterfølgende anmeldelser af demonstrationer 
fra din side.

Jeg videresender, som du har anmodet om, din henvendelse til nærpolitibetjent i Sorø Torben Christensen. 
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Med venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet 

Parkvej 50 - 4700 Næstved 

Mail til politiet d. 12/7 

Hej Claus   

Det fremgår klart af samme mail, at:  

Der er demonstrationsfrihed i landet og Torben fortalte i går, at han ikke kunne bortvise mig fra 
kommunens område, da det ikke er et privat område, men derimod et offentligt rum. Ingen problemer dér, 
selvom jeg medbringer seks heste, hvoraf fire er hingste. Da jeg qua kommunens rolle i sagen ikke har 
andre steder at placere dem, er de nødt til at blive der, indtil der er fundet en HOLDBAR løsning både i 
forhold til mig, men også i forhold til hestene - herunder hingstenes behov og ikke mindst de forskellige 
lovgrundlag, der er i forbindelse med erhvervsmæssigt hestehold, som seks heste jo hører under. Om hestene 
i demonstrationsøjemed er at betragte som erhvervsmæssigt hestehold, er usikkert i denne sammenhæng.  

Længere nede skriver jeg:   

Nu ved jeg ikke, hvor længe Sorø kommune synes, at dette skal vare, men jeg er selvfølgelig opmærksom 
på Christian Holts henledning på indhentning af diverse tilladelser til husdyrbrug. Jeg har kigget lidt på de 
forskellige skemaer omkring diverse tilladelser, men der er en interessekonflikt fra kommunens side, som på 
den ene side er myndighed for udstedelse af tilladelser og på den anden side slet ikke er interesseret i, at min 
protest- og demonstrationshandling overhovedet finder sted, hvilket vil krænke min ret til at demonstrere. 
Det vil heller ikke have den store effekt uden hestene, der som nævnt er meddemonstranter.   

Politiet har på flere måder forsøgt at hindre den lovligt varslede demonstration:   

1. fortælle mig, at der kun var søgt om/givet tilladelse til at demonstrere i 24 timer, selvom min ansøgning 
viser noget andet 

2. at én person ikke kan demonstrere “alene” (flere havde ikke mulighed for at deltage i opstarten grundet 
ferie, arbejde, rejse, Roskildefestival etc., men ville støde til senere) 

3. at jeg ikke havde de nødvendige tilladelser, selvom jeg ikke er blevet oplyst om andet.   

Du har flere gange henvist til ordensbekendtgørelsens § 5 og det undrer mig, at hverken Torben eller Karina 
har gjort opmærksom på dette, da jeg har talt med dem telefonisk. Derimod kan jeg fremvise tilladelse fra 
både kommunen og en tilladelse fra politiet.   

Det fremgår endvidere af min mail d. 1./7 1:42, at der er flere andre end mig, der demonstrerer.   

Følgende mail omhandler min politianmeldelse:   -----Oprindelig meddelelse----- From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, July 1, 2013 4:49 PM To: KPE032@politi.dk Subject: Re: Anerkendelse af demonstration d. 
1. juli 2013   Hej Karina   Jeg vil gerne politianmelde Sorø kommune for at stille hindringer i vejen for at 
kunne afholde min lovligt varslede og tilladte demonstration.  Mvh. Tinamaria   

Det fremgår også af mine mails og lydoptagelser, at jeg gør meget for at få formalia, sikkerheden og de 
nødvendige tilladelser på plads – alligevel bliver jeg uretmæssigt bortvist fra kommunen i et forsøg på lige 
så uretmæssigt at afbryde den varslede og tilladte demonstration.   
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Faktisk er det her lige ud af landevejen ... Det er bare at erkende, at politiet var lidt for hurtigt ude og har 
forsøgt at hjælpe kommunen ud af den selvpåførte situation. Du kan følge hele mailkorrespondancen på 
http://www.vindingforlag.dk/mails.htm, hvor jeg senere i dag – med Torbens tilladelse og gode sportsånd – 
lægger lydoptagelserne ud.   

Det er menneskeligt at fejle – men djævelsk at fortsætte ...   

Mvh.  
Tinamaria  

 
Invitation til de forskellige retter m.fl. d. 19-7

lsr@lsr.dk; skm@skm.dk; post@procesbevillingsnaevnet.dk; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@
sn.dk; direktionen@sn.dk; nyheder@pol.dk; 1929@bt.dk; poul.madsen@eb.dk; tva@dr.dk; 
radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.

dk; densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@
oestrelandsret.dk; henning@detsorteregister.info; KPE032@politi.dk; CMH001@politi.dk; nibo@
soroe.dk; borgmester@soroe.dk; anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@soroe.dk; 

anma@soroe.dk; jame@soroe.dk; anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@soroe.dk; 
jalt@soroe.dk; sos@soroe.dk; info@humanrights.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ask@ask.dk; 
birgitte@soroebo.dk; lr@advokatlr.dk; pha@lsr.dk; post@statsforvaltningen.dk; civil.nae@domstol.

dk; post@ombudsmanden.dk; pia.adelsteen@ft.dk; karina.adsbol@ft.dk; dfalah@ft.dk; simon.
ammitzboll@ft.dk; eigil.andersen@ft.dk; hans.andersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@

ft.dk; sophie.andersen@ft.dk; minister@uvm.dk; jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; 
udviklingsministeren@um.dk; pernille.bagge@ft.dk; lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.

behnke@ft.dk; jacob.bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.
bramsen@ft.dk; stine.brix@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@
ft.dk; ozlem.cekic@ft.dk; peter.christensen@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; 

vanch@ft.dk; kim.christiansen@ft.dk; per.clausen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@
ft.dk; dfanbf@ft.dk; lennart.damsbo-andersen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.

dehnhardt@ft.dk; dfmehd@ft.dk;mikkel.dencker@ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; 
handelsministeren@um.dk; uffe.elbaek@ft.dk; louise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.
farooq@ft.dk; dennis.flydtkjaer@ft.dk; thyra.frank@ft.dk; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@

bm.dk; steen.gade@ft.dk; vmage@ft.dk; min@fvm.dk; karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; 
mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.hansen@ft.dk; marlene.borst.hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.

hav@ft.dk; jane.heitmann@ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; martin.henriksen@ft.dk;  bang.henriksen@
ft.dk; camilla.hersom@ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.

hyllested@ft.dk; min@sm.dk; fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@
ft.dk; daniel.toft.jakobsen@ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; min@kum.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.

jensen@ft.dk; leif.jensen@ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; peter.juel.jensen@
ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; 

jan.johansen@ft.dk; birgitte.josefsen@ft.dk; christian.juhl@ft.dk; jan.e@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; 
benedikte.kiaer@ft.dk; fpksekr@ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; 
sum@sum.dk; marie.krarup@ft.dk; trm@trm.dk; christian.langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; 
vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; 

mike.legarth@ft.dk; lars.lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; lone.loklindt@ft.dk; 
kristian.lorentzen@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; morten.

marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; leif.
mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; per.stig.moller@ft.dk; tina.nedergaard@ft.dk; 

min@skm.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.trane.norby@
ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; sjodp@ft.dk; 

torsten.schack.pedersen@ft.dk; jesper.petersen@ft.dk; rvrahp@ft.dk; kathrine.sorensen@ft.dk; 
lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; troels.
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ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@ft.dk; 
anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; hans.

skibby@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; 
julie.skovsby@ft.dk; sjurdur.skaale@ft.dk; dfgibu@ft.dk; ole.sohn@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk; 
andreas.steenberg@ft.dk; inger.stojberg@ft.dk; finn.s@ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.

thoning@ft.dk; stm@stm.dk; ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.vesselbo@ft.dk; oim@oim.dk; min@evm.
dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; europaministeren@um.dk; fatma.oktem@ft.dk; min@fivu.dk; frank.

aaen@ft.dk;

Hejsa 
Jeg skal hermed invitere retten i Næstved (bopælsretten), Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret, 
Den særlige klageret og Landsskatteretten 
Baggrunden for denne usædvanlige invitation skal ses i lyset af, at jeg – desværre – kun på denne måde 
har mulighed for at få en retfærdig retssag, hvilket i sig selv er en falliterklæring for og i et “demokratisk” 
samfund. 
 
Baggrunden for, at jeg vil føre den via nettet, er, at jeg i forvejen har varslet de implicerede parter undervejs 
om, at jeg udgiver en lang, lang række bøger om vores skimmelforløb og alle de lovbrud, fejlbehandlinger, 
tilsyns- og handlesvigt der er sket undervejs og hvor jeg ikke anvender sløring af navne, sagsnumre etc. 
 
Da jeg har afluret det offentliges strategier og måder at forhale, at borgere kommer igennem med deres 
sager, ønsker jeg at skære en genvej, så vi alle kan komme videre. Denne fremgangsmåde med at føre sagen 
fra nettet skal ses i lyset af, at retten i Næstved både har givet mig et advokatpålæg, så jeg ikke selv kan føre 
min sag og fremlægge min omfattende dokumentation, men retten har også lige afslået at give fri proces 
omkring advokatpålægget, så jeg har mulighed for at fremlægge min dokumentation i retten. Generelt har 
det offentlige lagt store hindringer i vejen i forbindelse med vores skimmelforløb, som overtræder flere 
lovgrundlag, hvilket jeg klart kan dokumentere. 
 
Jeg er ikke advokatuddannet, men min dokumentation taler for sig selv og det er den, som retten vil 
bremse ved både at nægte fri proces og samtidig opretholde et advokatpålæg, hvilket bl.a. er i strid med 
menneskerettighedskonventionen og flere andre lovgrundlag – herunder straffeloven. Jeg ønsker blot at 
fremlægge min dokumentation og i stedet for at være kastebold i årevis i systemet foreslår jeg, at samtlige 
retter vurderer min dokumentation samtidigt, hvilket også vil fordele presset og ansvaret på dommere, som 
ikke er meget for at dømme i vores skimmelforløb. Vi kan alle spare tid og jeg har mulighed for at få en 
retfærdig retssag, da alle kan kigge med og se, hvad der foregår. 
 
Udfra en etisk og moralsk betragtning kan jeg ikke se nogen problemer i denne approach, da jeg i forvejen 
har fået clearet, hvad jeg må udgive og hvilke forhold som skal være på plads. Mine mange bøger 
udkommer under alle omstændigheder og jeg lægger også dokumenter ud på nedenstående links.  
 
Uagtet om de forskellige retter vil medvirke, bliver forløbet lagt ud på min hjemmeside og udkommer i sin 
fulde længde i mine mange bøger om forløbet, hvilket kan ses på  
http://www.vindingforlag.dk/kommende.htm. Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge retterne til at deltage, men 
det vil vække undren flere steder i samfundet, hvis vores retssytem ikke har interesse i at medvirke til, 
at retssager, retsbehandlinger etc. finder sted på en retfærdig måde i overensstemmelse med borger- og 
grundlovssikrede rettigheder. 
 
 
Øvrige inviterede er : Domsstolsstyrelsen, Procesbevillingsnævnet, Institut for menneskerettigheder, 
hele Folketinget, Statsforvaltningen, Ombudsmanden, Skat, Advokatnævnet, politiet, Sorø kommune, 
Sorø byråd, Sorø Boligselskab (senere), diverse medier, alle borgere i Danmark og selvfølgelig de 
involverede parter i de forskellige sager. 
 
Forskellige fremgangsmåder 
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Der er forskellige måder at gribe dette an. 
 
1. At fastslå et overordnet ansvar, så en erstatning kan udmåles og udbetales. 
2. En detaljeret gennemgang af sagerne incl. relevante følgesager. 
 
Vælger man punkt 1, kan de involverede parter efterfølgende “slås” videre om fordelingen. Fordelen ved 
denne løsning er, at jeg meget hurtigt er ude af sagen og sagen kan trækkes ud af rampelyset. 
Vælger man punkt 2, har jeg en lang, lang række dokumenter, jeg vil fremlægge og – jeg er meget grundig. 
 
Praktiske oplysninger 
Al korrespondance omkring selve retsbehandlingen bliver lagt på de respektive sider og undersider, hvor 
http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm og http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm er indgangssiderne. 
Samtligt materiale, spørgsmål, kommentarer etc. skal mailes til tinamaria@vindingforlag.dk og vil blive 
placeret i rette kategori og undersider. 
Hele sagsforløbet bliver delt op i etaper og mindre bidder, så alle kan være med. 
Hurtige kommentarer behøver ikke officielle skrivelser og vil blive skrevet/vist som f.eks. “Østre Landsret 
anfører, at .....” 
Skrivelser, kendelser, afgørelser etc. i traditionel og skriftlig form skal helst modtages i jpg. på ovenstående 
mailadresse, hvorpå de lægges ind på ovenstående hjemmeside. 
Enhver part eller anden involveret har ucensureret adgang til at fremkomme med kommentarer på 

http://www.vindingforlag.dk/kommentarer.htm (stadig under udbygning) 
 
Sikkerhed 
Jeg laver med løbende mellemrum en kopi af det fremlagte materiale på hjemmesiden og laver en pdf.fil 
som dokumentation for, at der ikke redigeres, slettes eller på anden måde manipuleres med det fremlagte 
materiale. Derudover er der mange andre, som kan følge med i og bevidne, at snyd ikke finder sted. 
 
 
Baggrunden for oprettelsen af denne side og http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm skal ses i lyset af, at 
jeg bl.a. har en igangværende, men ulovligt afbrudt demonstration, som kan følges på  
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm  
Mails i forbindelse med demonstrationen kan ses på http://www.vindingforlag.dk/mails.htm (udkommer i 
både bogserien “Når sandheden skal frem” og i skimmelramt-serien –  
http://www.vindingforlag.dk/kommende.htm). Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på mailen til politiet 
af d. 19/7, hvor der er en del links til nogle af sagsakterne, som jeg nok skal uddybe undervejs, som vi når til 
dem. 
http://www.vindingforlag.dk/dagbog.htm (udkommer i mine dagbøger som er skrevet siden 2008) 
 
Jeg har vedhæftet min bog “Skimmelramt – hvad koster det? – dommerversionen”, som jeg blev nægtet at 
fremlægge i retten sammen med øvrig dokumentation. Bogen er endnu ikke færdig og mangler opdatering 
med nye omkostninger. Bogen giver et indblik i, hvad der sker og hvad det koster, når flere myndigheder ser 
stort på loven ... 
 
Når sandheden kommer frem, er der ikke noget at skjule sig for – eller bag. Det er sandhedens time. Det er 
muligt, at mit forslag vækker modstand, men jeg ønsker blot retfærdighed og at blive renset, så vi alle kan 
komme videre på en langt mere konstruktiv og opbyggende måde, da jeg har arbejdspladser, jeg skal skabe. 
Denne approach vil i øvrigt generelt nedbringe presset på diverse domstole. 
 
Mvh. 
Tinamaria
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Mail til politiet og mange andre d. 19/7 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 19. juli 2013 13:04 

Til: lsr@lsr.dk; skm@skm.dk; post@procesbevillingsnaevnet.dk; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@
sn.dk; direktionen@sn.dk; Politiken Online; 1929@bt.dk; Poul Madsen; TVAvisen; Radioavisen; 
plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; densaerligeklageret@

hoejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oestrelandsret.dk; henning@
detsorteregister.info; KPE032@politi.dk; CMH001@politi.dk; Niels Minor Borre; borgmester@

soroe.dk; anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@
soroe.dk; anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@

soroe.dk; info@humanrights.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ask@ask.dk; birgitte@soroebo.
dk; Lr; Pia Hansen; post@statsforvaltningen.dk; civil.nae@domstol.dk; post@ombudsmanden.

dk; pia.adelsteen@ft.dk; karina.adsbol@ft.dk; dfalah@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; eigil.
andersen@ft.dk; hans.andersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@ft.dk; sophie.andersen@

ft.dk; minister@uvm.dk; jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; udviklingsministeren@
um.dk; pernille.bagge@ft.dk; lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; jacob.

bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; stine.
brix@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; ozlem.cekic@

ft.dk; peter.christensen@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; vanch@ft.dk; 
kim.christiansen@ft.dk; per.clausen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@ft.dk; dfanbf@

ft.dk; lennart.damsbo-andersen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk; 
dfmehd@ft.dk; mikkel.dencker@ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; handelsministeren@

um.dk; uffe.elbaek@ft.dk; louise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.ellemann-jensen@
ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.farooq@ft.dk; dennis.

flydtkjaer@ft.dk; thyra.frank@ft.dk; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@bm.dk; steen.gade@ft.dk; 
vmage@ft.dk; min@fvm.dk; karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.

hansen@ft.dk; marlene.borst.hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; jane.heitmann@
ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; martin.henriksen@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; camilla.hersom@

ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.hyllested@ft.dk; min@sm.dk; 
fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@ft.dk; daniel.toft.jakobsen@

ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; min@kum.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.jensen@ft.dk; leif.jensen@
ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; peter.juel.jensen@ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; 
karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; jan.johansen@ft.dk; birgitte.
josefsen@ft.dk; christian.juhl@ft.dk; jan.e@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; benedikte.kiaer@ft.dk; fpksekr@
ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; sum@sum.dk; marie.krarup@

ft.dk; trm@trm.dk; christian.langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; 
henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; mike.legarth@ft.dk; lars.
lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; lone.loklindt@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; 
mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; morten.marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.

mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; leif.mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; 
per.stig.moller@ft.dk; tina.nedergaard@ft.dk; min@skm.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.
nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.trane.norby@ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.

olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; sjodp@ft.dk; torsten.schack.pedersen@ft.dk; jesper.petersen@
ft.dk; rvrahp@ft.dk; kathrine.sorensen@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.
prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; troels.ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.
rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@ft.dk; anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; 
johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; hans.skibby@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; 

sjurdur.skaale@ft.dk; dfgibu@ft.dk; ole.sohn@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk; 
inger.stojberg@ft.dk; finn.s@ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.thoning@ft.dk; stm@stm.dk; 
ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.vesselbo@ft.dk; oim@oim.dk; min@evm.dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; 

europaministeren@um.dk; fatma.oktem@ft.dk; min@fivu.dk; frank.aaen@ft.dk 
Emne: Rykker igen-igen ... 
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Hej igen

Jf. politilovens § 2, stk. 3 har politiet til opgave, at “bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske 
og forfølge strafbare forhold”. Hvor er politiet henne, når man som borger anmelder en kommune for de 
gentagne lovbrud, de laver? Hvem skal politiet først og fremmest hjælpe og beskytte? Borgere som kommer 
i klemme hos lovbrydende kommuner og myndigheder eller myndigheder som groft tilsidesætter og 
overtræder gældende love?

I politiloven kommer borgerne før myndigheder. Du skrev, at politiloven er en hensigtserklæring – skal jeg 
forstå det sådan, at det ikke er en rigtig lov, der skal overholdes eller er det for politiet og kommunen kun 
belejligende og udvalgte paragraffer, der finder anvendelse?

Du henviser til, at jeg ikke må “bryde loven”, men hvem er det egentlig, der bryder loven? Det er 
kommunen, som har forbehold i strid med dyreværnsloven og lov om hestehold. Jeg har tilrettelagt 
demonstrationen således, at jeg både opfylder hesteloven, dyreværnsloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen, 
miljøloven tillige med sikkerheden for borgere, bygninger og heste. Hvorfor accepterer politiet kommunens 
opfordring til lovbrud, når der ikke er belæg for det og endda er lovstridigt?

I demonstrationsøjemed er hestene ikke at regne for erhvervsmæssigt hestehold. Kommunen har fejlagtigt 
fået den opfattelse, at hestene flyttede ind og så er det korrekt, at de skal anmeldes som erhvervsmæssigt 
hestehold. Nu er der imidlertid stor forskel på hesteHOLD i byzone og hesteOPHOLD i byzone. Der er 
således ikke belæg for, at byzoneloven finder anvendelse, da der udelukkende er tale om et midlertidigt 
hesteophold. I øvrigt er den ene hest indlagt, så det er kun fire heste og et føl, som jf. loven ikke er at regne 
for erhvervsmæssigt hestehold.

Tilbage står så definationen på hestefold kontra sikkerhedsmæssig afspærring. Hestefold er pr. defination 
en mere permanent, solid og omfattende foranstaltning med nedgravede pæle kontra den midlertidige 
sikkerhedsafspærring med plastikpæle, som kan fjernes på under et minut. Jeg vil lave en sikkerhedsmæssig 
afskærmning imod bygningerne tillige med en sikkerhedsmæssig afspærring vendt mod borgerne, da 
det også er den løsning, som tilgodeser hesteloven og dyreværnsloven. Dybest set er der intet belæg for 
kommunens betingning med lovbrud, da det hverken er forsvarligt eller ansvarligt og ydermere i strid med 
politiloven. Jeg anser det derfor for at være forbehold, der er i strid med øvrig lovgrundlag, som også skal 
være på plads i forbindelse med en demonstration og jeg kan kun undre mig over, at politiet ser igennem 
fingre med, at kommunen opfordrer til lovbrud og på denne måde lægger hindringer i vejen for en lovlig 
demonstration.

Jeg har efterfølgende opfordret til, at politiet anviser et alternativt sted at demonstrere med hestene, men 
herom har jeg heller intet hørt, hvilket jeg jf. lydoptagelserne også blev nægtet under den uretmæssige 
udsættelse. Jeg har heller ikke hørt om, at det kræver andre tilladelser til demonstrationen end den, som jeg 
fik af Karina fra ledelsessekretariatet og jeg går ud fra, at hun ville gøre opmærksom på det, hvis jeg skulle 
indhente andre tilladelser. Jeg kan ikke se andet, end at jeg har rettet den omtalte personlige henvendelse jf. 
ordensbekendtgørelsens § 5 og at det er på baggrund af denne, at jeg fik den skriftlige tilladelse, selvom der 
er “demonstrationsfrihed uden forudgående tilladelse”. Da jeg både talte med og mailede til Karina omkring 
tilladelsen, blev jeg på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at man kun måtte demonstrere i 24 timer og 
jeg har hele tiden lagt vægt på, at jeg ikke kunne angive et sluttidspunkt, hvorfor “24-timersreglen” vækker 
yderligere undren.

Apropos lovbrud så er her et udsnit:

http://www.vindingforlag.dk/Formand.htm – en formand som ellers satte fingeren på pulsen på relevant 
lovgrundlag (desværre stoppede han kort efter)

http://www.vindingforlag.dk/skimmel-september12.htm – et ulovligt forhold jf. byggeloven, 
bygningsreglementet, byfornyelsesloven, tilsyns- og handlesvigt fra Sorø kommune og Sorø boligselskab

http://www.vindingforlag.dk/rylevaenget.htm – stadigt et ulovligt forhold jf. flere gældende love
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http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm – ny lovovertrædelse og tilsidesættelse af tilsyns- og 
handlepligt jf. flere love fra Sorø kommune, embedslægen og Sorø boligselskab

http://vindingforlag.dk/boligministeriet.htm – kommuners tilsyns- og handlepligt (har også en udtalelse som 
cementerer, at kommunen skal holde loven – også selvom der er økonomisk krise)

http://www.vindingforlag.dk/Socialminister.htm – endnu en forgæves henvendelse til et ministerium 

http://www.vindingforlag.dk/bmt.htm – overtrædelse af straffeloven fra boligselskabets skimmelfirma

http://www.vindingforlag.dk/juristBM.htm – kommunens vildledning af embedslægen

http://www.vindingforlag.dk/Manglende%20dokumenter.htm – sådan vildleder man tilsynet, hvilket er sket 
hele to gange uden reaktion fra Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Janus-Niels.htm – endnu et ulovligt forhold – kommunens byggesagkyndige fik 
hovedpine af under en halv times ophold i boligen, men frarådede alligevel yderligere undersøgelser. Skats 
medarbejder fik også hovedpine.

http://vindingforlag.dk/peakflow.htm – 10 ugers lungemålinger som viser, der stadig er et problem i den 
“renoverede” bolig

http:/www./vindingforlag.dk/lungefunktion.htm – klar sammenhæng imellem ophold i boligen og fravær, 
hvilket er et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/Advokatsvar-tilsyn.htm – et advokatbrev til Statsforvaltningen som senere 
brugte kommunestyrelseslovens § 48 A til at blåstemple diverse lovbrud i en rapport på 285 sider

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-statsforvaltning11-5-2009.htm – også fejlbehandling og mere 
forhaling i Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Afgoerelsestatsforvaltning19-3-2009.htm – blåstempling af lovbrud fra 
Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Advokat-ministeriet.htm - advokatbrev til ministeriet som kigger igennem 
fingre med lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm – efter flere forgæves advokathenvendelser til kommunen 
politianmeldte jeg kommunen for deres mange lovbrud – politiadvokaten hørte end ikke hele historien eller 
så et eneste dokument

http://www.vindingforlag.dk/Statsadvokat.htm – heller ikke statsadvokaten så et eneste dokument eller hørte 
hele historien

http://www.vindingforlag.dk/landsret.- endelig nået i retten, hvor både by- og landsret fejlbehandler og 
overtræder gældende retspraksis tillige med menneskerettighedskonventionens artikel 6

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-Britta.htm - mere forhaling i sagen - nu et år fra kommunens side

http://www.vindingforlag.dk/advokatbrev7-6-2010.htm – kommunen er ligeglad med loven

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev19-6-2010.htm – heller ikke en advokathenvendelse til 
borgmesteren hjalp

http://www.vindingforlag.dk/Kommunens%20afslag.htm – gentagne afslag på både hjælp og akutbolig 
selvom jeg kun har udgifterne – også stadig har dem - på grund af kommunens lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/andretest.htm – skimmelprøver fra nuværende bolig

http://www.vindingforlag.dk/carstenteknologisk.htm - nylige prøver fra både indbo og lager - herunder 
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varelager

Der er således et vægtigt grundlag og baggrund for netop at demonstrere imod Sorø kommune, som igennem 
flere år har holdt min søn og jeg i en gidsellignende situation ...

Jeg har vedhæftet bogen “Skimmelramt – hvad koster det? – dommerversionen”, som mangler en opdatering 
og gennemgang af sammentællingen. Jeg blev nægtet at fremlægge bogen og min dokumentation i retten 
op til hovedforhandlingen, hvor jeg fik et advokatpålæg og afslag på fri proces omkring advokatpålægget, 
som kun handler om, at retten ikke er glade for sandheden og mennesker som kan dokumentere sandheden, 
men der er jo mange måder at lægge hindringer i vejen for borgere, som får deres rettigheder tilsidesat og 
overtrådt. Nye overtrædelser i retten er nemlig kommet til og det udgives både i adskillige bøger tillige på 
http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm og http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm, som begge er under 
opdatering. 

Jeg savner svar på min mail af d. 12/7. Jeg fastholder min anmeldelse af kommunen for overtrædelse 
af straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. Jeg anmelder 
ligeledes politiet for samme overtrædelser tillige med overtrædelse af politilovens § 2, stk. 3, § 7 samt for 
uretmæssig bortvisning fra en lovligt varslet demonstration. Det var i orden at bede mig om at slå teltet 
sammen, men bortvisningen var ikke i orden, da jeg var i gang med at finde en afklaring, så hestene kunne 
deltage på en forsvarlig måde.

Jeg vil gerne bede om en kvittering for min anmeldelse.

Mvh. 
Tinamaria

Mail til politiet d. 24-7

Hejsa
 
Hermed videresendes min mail til Claus Mohr Hansen, der som bekendt er på ferie :o)
 
Jeg afventer svar, så jeg kan fortsætte den uretmæssigt afbrudte demonstration.
 
Mvh. 
Tinamaria

Rykkermail til politiet d. 16-8

Hej Claus
 
Jeg skal igen-igen-igen-igen rykke for svar, da jeg skal i fogedretten på mandag omkring sagen, som er 
mundet ud i en fogedudsættelse omkring hestene.
 
Jeg har endnu ikke fået kvittering for min anmeldelse af politiet og af Sorø kommune og det vil jeg 
gerne bede om. Hvis du har glemt, hvad anmeldelsen handler om, så er det for politiets vedkommende 
overtrædelse af politilovens § 7, straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskonventionens 
artikel 11. For Sorø kommune drejer det sig om de sidste tre lovparagraffer.
 
Mvh.
Tinamaria
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Mail fra Rigspolitiet d. 19-8
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Mail til Rigspolitiet d. 19-8

Hejsa 
 
Ja - jeg klager over flere forhold, da både politiet og Sorø kommune uretmæssigt har lagt hindringer i vejen 
for en lovligt varslet og tilladt demonstration d. 1/7-13 samt afbrudt demonstrationen. 
 
 
1. Vi havde tilladelse til at demonstrere d. 1/7. 
 
2. I ansøgningen til politiet havde jeg to gange gjort opmærksom på, at sluttidspunktet for demonstrationen 
var ukendt. 
 
3. Sorø kommune betingede sig både lovbrud og ville gå på kompromis med sikkerheden, hvilket jeg ikke 
ville. 
 
4. Demonstrationen blev startet op på den tilladte dag, imens vi ventede på en afklaring, så hestene også 
kunne komme med på en mere sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, end kommunen ville give tilladelse til. 
 
5. Politiet afbrød uretmæssigt på kommunens opfordring demonstrationen, selvom der ikke var lovmæssigt 
belæg for det. 
 
6. Politiet anviste heller ikke et alternativt sted at demonstrere. 
 
7. Jeg har anmeldt politiet og Sorø kommune og jeg kan ikke få en kvittering for anmeldelsen. Under uge 
27 på http://www.vindingforlag.dk/mails.htm d. 1/7 politianmelder jeg Sorø kommune og igen d. 4/7.  Jeg 
anmelder tillige både kommunen og politiet d. 19/7 under uge 29. 
 
 
På trods af divergerende lovgrundlag var der mulighed for at tilgodese samtlige love, men Sorø kommunen 
betingede sig, at demonstrationen skulle afholdes i strid med anden lovgivning og det bifaldte politiet 
ukritisk og afbrød lige så ukritisk den lovlige demonstration. 
 
Jeg har tilbudt at annullere politianmeldelsen, såfremt Sorø kommune giver de fornødne tilladelser, så den 
uretmæssigt og ulovligt afbrudte demonstration kan fortsætte i overensstemmelse med de demokratiske 
principper og diverse lovgrundlag. 
 
Sorø kommune påstår, at: 
 
* der er tale om opstaldning og hesteHOLD på kommunen - jeg siger, der er tale om hesteOPHOLD af 
midlertidig karakter, hvor hestene var anmeldte meddemonstranter 
 
* jeg vil etablere en hestefold -  jeg vil blot lave en sikkerhedsmæssig afskærmning af hensyn til både 
forskellige love, borgere og bygninger, da jeg som hesteejer er ansvarlig herfor 
 
* hestene i strid med både hesteloven og dyreværnsloven skal gå med en trækker - jeg har mulighed for at 
tilgodese både de forskellige lovgrundlag, borgere, bygninger, hestene og sikkerheden, hvilket kommunen 
nægter mulighed  
for. 
 
 
Der er for politiets vedkommende tale om en overtrædelse af politilovens § 7, grundlovens § 79, 
straffelovens § 137 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. 
For Sorø kommunes vedkommende er der - udover alle de andre lovbrud de har lavet 
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igennem årene - i denne sag tale om overtrædelse af grundlovens § 79, straffelovens § 137 og 
menneskerettighedskonventionens artikel 10 og artikel 11. 
 
Da der er tale om ret mange lovbrud i et større sagsforløb, er sagen efterhånden klar til at blive indbragt for 
EU-domstolen og UNHRC, da man som borger er frataget og får tilsidesat sine lovsikrede rettigheder og 
muligheder. I forhold til en klage over politiet, så er mine klagepunkter  
specifikt over politiet punkt 2, 5, 6 og 7. Jeg vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på straffelovens § 
81, stk. 8 samt straffelovens kapitel (4), 5 og kapitel 16. 
 
Dialogen med politiet findes her - http://www.vindingforlag.dk/mails.htm. Problemet er også, at politiet slet 
ikke svarer på trods af flere rykkere, hvilket fremgår under de forskellige uger på førnævnte link. Derfor 
foreligger der som sådan ikke en afgørelse, men det er et faktum, at  
politiet uretmæssigt har afbrudt en lovlig demonstration, hvilket kan høres på  
http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm. Selve demonstrationen er omtalt her -  
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm. 
 
Jeg vil derfor gerne bede om Rigspolitiets vurdering af det lovlige i både politiets og Sorø kommunes 
dispositioner kontra ”demonstrationsretten” samt øvrig oplyst lovgrundlag. 
 
Ved tvivlsspørgsmål kan jeg træffes på 40 91 20 93. Jeg videresender de omtalte mails for en sikkerheds 
skyld. 
 
Mvh. 
Tinamaria

Videresendt mails til politiet af d. 2/7, 4/7, 12/7 og 19/7.

Svar fra politiet d. 20-8 

 Tinamarie

Jeg skal oplyse, at såfremt du ønsker at anmelde et strafbart forhold forøvet af politipersonale i tjenesten skal 
du rette henvendelse til: Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Banegårdspladsen 1, 1. sal, 8000 Århus, 
som behandler adfærdsklager og straffesager mod politipersonale i tjeneste.

I relation til din anmeldelse af Sorø Kommune skal jeg meddele, at din henvendelse videresendes til 
Lokalpolitiet i Slagelse med henblik på, at de vurderer din henvendelse.

Venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet

Svar til politiet d. 20-8 

Hej Claus
 
Kan du oplyse navnet på vagthavende/indsatslederen, der tog stilling til at afbryde den varslede og tilladte 
demonstration?
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Jeg vil også høre, om du har kigget lidt på min mail af d. 19/7 med diverse links?

Mvh.
Tinamaria

Mail til landbetjenten d. 27-8 

Hej søde Torben
 
Det er ikke hver dag, at man får mulighed for at tage politiet under sine vinger, som jeg har taget dig :o)
 
Den korte version er her - http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm
 
Kh.
Tinamaria

Mail til politiet og mange andre d. 19/7

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 19. juli 2013 13:04 

Til: lsr@lsr.dk; skm@skm.dk; post@procesbevillingsnaevnet.dk; dagbladet@sn.dk; soroeavis.red@
sn.dk; direktionen@sn.dk; Politiken Online; 1929@bt.dk; Poul Madsen; TVAvisen; Radioavisen; 
plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; politi@politi.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; densaerligeklageret@

hoejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oestrelandsret.dk; henning@
detsorteregister.info; KPE032@politi.dk; CMH001@politi.dk; Niels Minor Borre; borgmester@

soroe.dk; anst@soroe.dk; klgy@soroe.dk; mije@soroe.dk; prlu@soroe.dk; anma@soroe.dk; jame@
soroe.dk; anes@soroe.dk; bfre@soroe.dk; caan@soroe.dk; erni@soroe.dk; jalt@soroe.dk; sos@

soroe.dk; info@humanrights.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ask@ask.dk; birgitte@soroebo.
dk; Lr; Pia Hansen; post@statsforvaltningen.dk; civil.nae@domstol.dk; post@ombudsmanden.

dk; pia.adelsteen@ft.dk; karina.adsbol@ft.dk; dfalah@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; eigil.
andersen@ft.dk; hans.andersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@ft.dk; sophie.andersen@

ft.dk; minister@uvm.dk; jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; udviklingsministeren@
um.dk; pernille.bagge@ft.dk; lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; jacob.

bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; stine.
brix@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; ozlem.cekic@

ft.dk; peter.christensen@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; vanch@ft.dk; 
kim.christiansen@ft.dk; per.clausen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@ft.dk; dfanbf@

ft.dk; lennart.damsbo-andersen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk; 
dfmehd@ft.dk; mikkel.dencker@ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; handelsministeren@

um.dk; uffe.elbaek@ft.dk; louise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.ellemann-jensen@
ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.farooq@ft.dk; dennis.

flydtkjaer@ft.dk; thyra.frank@ft.dk; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@bm.dk; steen.gade@ft.dk; 
vmage@ft.dk; min@fvm.dk; karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.

hansen@ft.dk; marlene.borst.hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; jane.heitmann@
ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; martin.henriksen@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; camilla.hersom@

ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.hyllested@ft.dk; min@sm.dk; 
fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@ft.dk; daniel.toft.jakobsen@

ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; min@kum.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.jensen@ft.dk; leif.jensen@
ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; peter.juel.jensen@ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; 
karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; jan.johansen@ft.dk; birgitte.
josefsen@ft.dk; christian.juhl@ft.dk; jan.e@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; benedikte.kiaer@ft.dk; fpksekr@
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ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; sum@sum.dk; marie.krarup@
ft.dk; trm@trm.dk; christian.langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; 

henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; mike.legarth@ft.dk; lars.
lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; lone.loklindt@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; 
mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; morten.marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.

mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; leif.mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; 
per.stig.moller@ft.dk; tina.nedergaard@ft.dk; min@skm.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.
nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.trane.norby@ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.

olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; sjodp@ft.dk; torsten.schack.pedersen@ft.dk; jesper.petersen@
ft.dk; rvrahp@ft.dk; kathrine.sorensen@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.
prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; troels.ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.
rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@ft.dk; anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; 
johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; hans.skibby@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; 

sjurdur.skaale@ft.dk; dfgibu@ft.dk; ole.sohn@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk; 
inger.stojberg@ft.dk; finn.s@ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.thoning@ft.dk; stm@stm.dk; 
ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.vesselbo@ft.dk; oim@oim.dk; min@evm.dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; 

europaministeren@um.dk; fatma.oktem@ft.dk; min@fivu.dk; frank.aaen@ft.dk 
Emne: Rykker igen-igen ... 

Hej igen

Jf. politilovens § 2, stk. 3 har politiet til opgave, at “bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske 
og forfølge strafbare forhold”. Hvor er politiet henne, når man som borger anmelder en kommune for de 
gentagne lovbrud, de laver? Hvem skal politiet først og fremmest hjælpe og beskytte? Borgere som kommer 
i klemme hos lovbrydende kommuner og myndigheder eller myndigheder som groft tilsidesætter og 
overtræder gældende love?

I politiloven kommer borgerne før myndigheder. Du skrev, at politiloven er en hensigtserklæring – skal jeg 
forstå det sådan, at det ikke er en rigtig lov, der skal overholdes eller er det for politiet og kommunen kun 
belejligende og udvalgte paragraffer, der finder anvendelse?

Du henviser til, at jeg ikke må “bryde loven”, men hvem er det egentlig, der bryder loven? Det er 
kommunen, som har forbehold i strid med dyreværnsloven og lov om hestehold. Jeg har tilrettelagt 
demonstrationen således, at jeg både opfylder hesteloven, dyreværnsloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen, 
miljøloven tillige med sikkerheden for borgere, bygninger og heste. Hvorfor accepterer politiet kommunens 
opfordring til lovbrud, når der ikke er belæg for det og endda er lovstridigt?

I demonstrationsøjemed er hestene ikke at regne for erhvervsmæssigt hestehold. Kommunen har fejlagtigt 
fået den opfattelse, at hestene flyttede ind og så er det korrekt, at de skal anmeldes som erhvervsmæssigt 
hestehold. Nu er der imidlertid stor forskel på hesteHOLD i byzone og hesteOPHOLD i byzone. Der er 
således ikke belæg for, at byzoneloven finder anvendelse, da der udelukkende er tale om et midlertidigt 
hesteophold. I øvrigt er den ene hest indlagt, så det er kun fire heste og et føl, som jf. loven ikke er at regne 
for erhvervsmæssigt hestehold.

Tilbage står så definationen på hestefold kontra sikkerhedsmæssig afspærring. Hestefold er pr. defination 
en mere permanent, solid og omfattende foranstaltning med nedgravede pæle kontra den midlertidige 
sikkerhedsafspærring med plastikpæle, som kan fjernes på under et minut. Jeg vil lave en sikkerhedsmæssig 
afskærmning imod bygningerne tillige med en sikkerhedsmæssig afspærring vendt mod borgerne, da 
det også er den løsning, som tilgodeser hesteloven og dyreværnsloven. Dybest set er der intet belæg for 
kommunens betingning med lovbrud, da det hverken er forsvarligt eller ansvarligt og ydermere i strid med 
politiloven. Jeg anser det derfor for at være forbehold, der er i strid med øvrig lovgrundlag, som også skal 
være på plads i forbindelse med en demonstration og jeg kan kun undre mig over, at politiet ser igennem 
fingre med, at kommunen opfordrer til lovbrud og på denne måde lægger hindringer i vejen for en lovlig 
demonstration.
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Jeg har efterfølgende opfordret til, at politiet anviser et alternativt sted at demonstrere med hestene, men 
herom har jeg heller intet hørt, hvilket jeg jf. lydoptagelserne også blev nægtet under den uretmæssige 
udsættelse. Jeg har heller ikke hørt om, at det kræver andre tilladelser til demonstrationen end den, som jeg 
fik af Karina fra ledelsessekretariatet og jeg går ud fra, at hun ville gøre opmærksom på det, hvis jeg skulle 
indhente andre tilladelser. Jeg kan ikke se andet, end at jeg har rettet den omtalte personlige henvendelse jf. 
ordensbekendtgørelsens § 5 og at det er på baggrund af denne, at jeg fik den skriftlige tilladelse, selvom der 
er “demonstrationsfrihed uden forudgående tilladelse”. Da jeg både talte med og mailede til Karina omkring 
tilladelsen, blev jeg på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at man kun måtte demonstrere i 24 timer og 
jeg har hele tiden lagt vægt på, at jeg ikke kunne angive et sluttidspunkt, hvorfor “24-timersreglen” vækker 
yderligere undren.

Apropos lovbrud så er her et udsnit:

http://www.vindingforlag.dk/Formand.htm – en formand som ellers satte fingeren på pulsen på relevant 
lovgrundlag (desværre stoppede han kort efter)

http://www.vindingforlag.dk/skimmel-september12.htm – et ulovligt forhold jf. byggeloven, 
bygningsreglementet, byfornyelsesloven, tilsyns- og handlesvigt fra Sorø kommune og Sorø boligselskab

http://www.vindingforlag.dk/rylevaenget.htm – stadigt et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm – ny lovovertrædelse og tilsidesættelse af tilsyns- og 
handlepligt jf. flere love fra Sorø kommune, embedslægen og Sorø boligselskab

http://vindingforlag.dk/boligministeriet.htm – kommuners tilsyns- og handlepligt (har også en udtalelse som 
cementerer, at kommunen skal holde loven – også selvom der er økonomisk krise)

http://www.vindingforlag.dk/Socialminister.htm – endnu en forgæves henvendelse til et ministerium 

http://www.vindingforlag.dk/bmt.htm – overtrædelse af straffeloven fra boligselskabets skimmelfirma

http://www.vindingforlag.dk/juristBM.htm – kommunens vildledning af embedslægen

http://www.vindingforlag.dk/Manglende%20dokumenter.htm – sådan vildleder man tilsynet, hvilket er sket 
hele to gange uden reaktion fra Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Janus-Niels.htm – endnu et ulovligt forhold – kommunens byggesagkyndige fik 
hovedpine af under en halv times ophold i boligen, men frarådede alligevel yderligere undersøgelser. Skats 
medarbejder fik også hovedpine.

http://vindingforlag.dk/peakflow.htm – 10 ugers lungemålinger som viser, der stadig er et problem i den 
“renoverede” bolig

http:/www./vindingforlag.dk/lungefunktion.htm – klar sammenhæng imellem ophold i boligen og fravær, 
hvilket er et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/Advokatsvar-tilsyn.htm – et advokatbrev til Statsforvaltningen som senere 
brugte kommunestyrelseslovens § 48 A til at blåstemple diverse lovbrud i en rapport på 285 sider

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-statsforvaltning11-5-2009.htm – også fejlbehandling og mere 
forhaling i Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Afgoerelsestatsforvaltning19-3-2009.htm – blåstempling af lovbrud fra 
Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Advokat-ministeriet.htm - advokatbrev til ministeriet som kigger igennem 
fingre med lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm – efter flere forgæves advokathenvendelser til kommunen 
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politianmeldte jeg kommunen for deres mange lovbrud – politiadvokaten hørte end ikke hele historien eller 
så et eneste dokument

http://www.vindingforlag.dk/Statsadvokat.htm – heller ikke statsadvokaten så et eneste dokument eller hørte 
hele historien

http://www.vindingforlag.dk/landsret.- endelig nået i retten, hvor både by- og landsret fejlbehandler og 
overtræder gældende retspraksis tillige med menneskerettighedskonventionens artikel 6

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-Britta.htm - mere forhaling i sagen - nu et år fra kommunens side

http://www.vindingforlag.dk/advokatbrev7-6-2010.htm – kommunen er ligeglad med loven

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev19-6-2010.htm – heller ikke en advokathenvendelse til 
borgmesteren hjalp

http://www.vindingforlag.dk/Kommunens%20afslag.htm – gentagne afslag på både hjælp og akutbolig 
selvom jeg kun har udgifterne – også stadig har dem - på grund af kommunens lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/andretest.htm – skimmelprøver fra nuværende bolig

http://www.vindingforlag.dk/carstenteknologisk.htm - nylige prøver fra både indbo og lager - herunder 
varelager

Der er således et vægtigt grundlag og baggrund for netop at demonstrere imod Sorø kommune, som igennem 
flere år har holdt min søn og jeg i en gidsellignende situation ...

Jeg har vedhæftet bogen “Skimmelramt – hvad koster det? – dommerversionen”, som mangler en opdatering 
og gennemgang af sammentællingen. Jeg blev nægtet at fremlægge bogen og min dokumentation i retten 
op til hovedforhandlingen, hvor jeg fik et advokatpålæg og afslag på fri proces omkring advokatpålægget, 
som kun handler om, at retten ikke er glade for sandheden og mennesker som kan dokumentere sandheden, 
men der er jo mange måder at lægge hindringer i vejen for borgere, som får deres rettigheder tilsidesat og 
overtrådt. Nye overtrædelser i retten er nemlig kommet til og det udgives både i adskillige bøger tillige på 
http://www.vindingforlag.dk/retssag.htm og http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm, som begge er under 
opdatering. 

Jeg savner svar på min mail af d. 12/7. Jeg fastholder min anmeldelse af kommunen for overtrædelse 
af straffelovens § 137, grundlovens § 79 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. Jeg anmelder 
ligeledes politiet for samme overtrædelser tillige med overtrædelse af politilovens § 2, stk. 3, § 7 samt for 
uretmæssig bortvisning fra en lovligt varslet demonstration. Det var i orden at bede mig om at slå teltet 
sammen, men bortvisningen var ikke i orden, da jeg var i gang med at finde en afklaring, så hestene kunne 
deltage på en forsvarlig måde.

Jeg vil gerne bede om en kvittering for min anmeldelse.

Mvh. 
Tinamaria

Mail til diverse politikere, politi, kommune m.fl. d. 30-8

Hej alle
 
Så forsøger vi igen med demonstrationen, som på et ulovligt og uretmæssigt grundlag blev afbrudt d. 1/7-13.
 
Vi skal derfor både hos politiet og hos Sorø kommune søge om tilladelse til at demonstrere jf. den 
oprindelige ansøgning af d. 28/6-13. Marianne Jelved påstår hårdnakket, at vi lever i et demokrati, så det må 
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jo stå sin prøve og så må vi se, om resultatet bliver anderledes i denne ombæring :o)
 
Jeg har clearet det med Landskontoret for heste, som yderligere oplyser, at lovgrundlaget, som Sorø 
kommune henholder sig til, ikke kommer i anvendelse i forbindelse med en demonstration med heste og 
jeg skal gøre opmærksom på, at det er Sorø kommune, som opfordrer til lovbrud ved at betinge sig, at 
dyrevelfærden og sikkerhedshensyn skal sættes over styr, hvor det slet ikke er nødvendigt. 
 
I forhold til den oprindelige ansøgning kan jeg oplyse, at det ikke bliver nødvendigt med halm eller træpiller, 
da grusområderne er så store i Rådhusgården. Jeg vil også gøre opmærksom på, at forud for demonstrationen 
tidligere blev det tilbudt at gennemgå planerne fysisk med både politiet og Sorø kommune. Såfremt der skal 
indhentes andre tilladelser, vil det være en fordel at oplyse om det denne gang.
 
Jeg vil foreslå, at vi ankommer med hestene på søndag d. 1/9, så de har mulighed for at finde sig til rette 
i de nye omgivelser inden mandag. Af samme årsag er det netop nødvendigt med den sikkerhedsmæssige 
afspærring, som Sorø kommune har gjort til en uforståelig og lovstridig betingelse. 
 
Det vil også være nødvendigt at slå telt op i Rådhusgården, hvilket kan ske i det fjerneste hjørne af 
Rådhusgården, som selvfølgelig under hele demonstrationen bliver holdt i en præsentabel og ryddelig stand.
 
For at aflaste Rådhusgården og adsprede hestene søger vi også om tilladelse til at inddrage anvist 
græsområde, hvor hestene kan luftes.
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er en fredelig demonstration, hvor der selvfølgelig bliver ryddet op efter 
hestene og demonstranter. Jeg kan træffes her på mail eller på 40 91 20 93 for supplerende spørgsmål.
 
Mvh.
Tinamaria

Mail fra politiet d. 30-8 

Hej Tinamaria

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter hermed at have modtaget din underretning om 
demonstration på Rådhusvej i Sorø fra den 2. september 2013.

I relation til din anmeldte demonstration skal jeg bemærke, at:

·         tilladelse til råden over gadeareal skal indhentes hos Sorø kommune (eller evt. anden ejer af arealet),

•	 ·         demonstranterne tager opstilling på den måde, det stedlige politi anviser,

•	 ·         demonstranterne går i kørebanens højre side og i øvrigt overholder færdselslovens 
bestemmelser,

•	 ·         højttaler/megafon ikke må anvendes til demonstrationsformål under selve marchen,

•	 ·         anvendelse af højttaler/megafon skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke giver anledning til 
berettigede klager,

•	 ·         løbesedler skal være forsynet med navn/firmanavn eller ”eget tryk”,

•	 ·         eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes.

Vi har noteret os, at Sorø Kommune har tilkendegivet, at der ikke må sættes elhegn op eller laves hestefold 
på rådhusets område (rådshusgården). Det er dig som hesteejer, der har det fulde ansvar for dyrene og 
hestene må under ingen omstændigheder lades alene under demonstrationen.
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Venlig hilsen

Karina Pedersen

kontorfuldmægtig

Mail til politiet d. 30-8

Hej Karina
 
Tak for tilladelsen :o)
 
For at imødegå Sorø kommunes ønske undlader jeg at montere en stødgiver på den sikkerhedsmæssige 
afspærring. Sikkerhedsafspærringen er dog nødvendig af flere årsager, hvor den primære er dyrevelfærden 
såvel som sikkerheden, som jeg er ansvarlig for.
 
Hvem skal jeg ansøge om tilladelse til at gøre brug af den nærliggende græsplæne, så hestene kan luftes og 
Rådhusgården aflastes?
 
Er der andet, jeg skal tage højde for eller indhente af tilladelser?
 
I øvrigt dejligt at demokratiet blev hjulpet lidt den rigtige vej :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Mail til politiet d. 30-8 

Hej Tinamaria

Du må selv finde ud af hvem der ejer græsplænen og sørge for at få dennes tilladelse.

Husk at du til en hver tid skal overholde landets love. 

For så vidt angår andre tilladelser – må jeg henvise dig til at rette henvendelse til en advokat eller anden 
juridisk hjælp.

Venlig hilsen

Karina Pedersen

kontorfuldmægtig

Mail til politiet, kommunen m.fl. d. 3/9

Hejsa
 
Da Sorø kommune har bedt politiet om assistance for at få os og hestene væk fra kommunens område, skal 
jeg hermed anmode om tilladelse til – foreløbig - at demonstrere med hestene i Rådhusgården d. 4/9, d. 5/9, 
6/9, 9/9, 10/9, 10/9, 11/9, 12/9 og 13/9 indenfor kommunens åbningstid. 
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På trods af at hestene var umanerligt rolige og gik fredeligt omkring, valgte kommunen, at hestene skulle 
væk. Den anviste alternative plads “rammer” ikke helt kommunen og jeg har af kommunen fået forbud imod 
overhovedet at komme i nærheden af rådhuset med hestene - jeg må end ikke stå ved hovedindgangen.
 
Jeg vil derfor gerne klart have defineret, hvor og i hvilket omfang hestene og vi må være?
 
Mvh.
Tinamaria

Mail fra politiet d. 18-9

From: TCH007@politi.dk
Sent: Wednesday, September 18, 2013 9:52 AM

To: tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: PÅBUD OM FJERNELSE AF DINE HESTE

 

Hej Tinamaria

Jeg har nu talt med min ledelse i Næstved. Sorø kommune påbyder, at du og dine heste skal væk med det 
samme. Du har ret til at demonstrerer, men ikke med hestene. 

Du kan ikke blive på området ved cirkuspladsen, idet området er lejet ud til BMX-klubben fra i morgen, 
hvor en masse unge/børn vil rende rundt på pladsen. Dette skønnedes alt for farligt blandt dine store heste.

Derfor er du NØDT TIL at fjerne dine heste. Ellers vil det blive gjort med politiets hjælp, men på din 
regning!! Du risikere samtidig, at hestene bliver kørt til aflivning, såfremt der ikke kan skaffes egnet sted til 
opbevaring af dine heste!!

Du kan ringe til mig, hvis du er i tvivl om noget.

Med venlig hilsen

Torben Christensen

Politiassistent
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Mail til politiet m.fl. d. 23/9

From: Vinding Forlag
Sent: Monday, September 23, 2013 2:08 PM

To: TCH007@politi.dk ; lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.dk ; dagbladet@
sn.dk ; soroeavis.red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@

eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; politi@politi.dk ; post@
domstolsstyrelsen.dk ; densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@

vestrelandsret.dk ; post@oestrelandsret.dk ; henning@detsorteregister.info ; KPE032@politi.dk 
; CMH001@politi.dk ; Niels Minor Borre ; borgmester@soroe.dk ; anst@soroe.dk ; klgy@soroe.
dk ; mije@soroe.dk ; prlu@soroe.dk ; anma@soroe.dk ; jame@soroe.dk ; anes@soroe.dk ; bfre@
soroe.dk ; caan@soroe.dk ; erni@soroe.dk ; jalt@soroe.dk ; sos@soroe.dk ; info@humanrights.dk 
; samfund@advokatsamfundet.dk ; ask@ask.dk ; birgitte@soroebo.dk ; Lr ; Pia Hansen ; post@

statsforvaltningen.dk ; civil.nae@domstol.dk ; post@ombudsmanden.dk ; pia.adelsteen@ft.dk 
; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.

andersen@ft.dk ; kim.andersen@ft.dk ; liv.andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@
uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk ; ministeren@mim.dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.
bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk ; gitte.bech@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk 

; liselott.blixt@ft.dk ; mette.bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk 
; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; 
peter.christensen@ft.dk ; rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk ; vanch@ft.dk ; kim.
christiansen@ft.dk ; per.clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@ft.dk ; dfanbf@
ft.dk ; lennart.damsbo-andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@

ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; 
handelsministeren@um.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk ; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.
farooq@ft.dk ; dennis.flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@
bm.dk ; steen.gade@ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@

ft.dk ; mbbl@mbbl.dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk 
; orla.hav@ft.dk ; jane.heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.

henriksen@ft.dk ; camilla.hersom@ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; 
henning.hyllested@ft.dk ; min@sm.dk ; fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel 
Haarder ; daniel.toft.jakobsen@ft.dk ; doris.jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; 

kristian.jensen@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.
jensen@ft.dk ; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@
gmail.com ; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.

kier@ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.
kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; christian.langballe@ft.dk ; 
rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; karsten.lauritzen@
ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@ft.dk ; lone.

loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.

mikkelsen@ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.
nedergaard@ft.dk ; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@
ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk ; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.
panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@

ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk 
; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk 
; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.
schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.

skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; andreas.steenberg@ft.dk ; inger.
stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@ft.dk ; stm@stm.dk ; 

ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.villumsen@ft.dk ; 
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europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk
Subject: Ansøgning om fortsættelse/ny demonstration d. 26/9 - ???

 
Hejsa
Da politiet lige under falsk forehavende har lavet et “barn” på mig og yderligere udstedt et uretmæssigt 
påbud uden hjemmel i loven, skal jeg hermed ansøge om at genoptage demonstrationen/påbegynde en ny 
demonstration d. 26/9, hvor den midlertidige frist med hestene udløber.
 
Desværre gav man udseende af, at man ville arbejde på en varig løsning, men det handlede kun om at få os 
væk fra området i strid med grundlovens § 79, menneskerettighedskonventionens artikel 11, straffelovens § 
137 og politilovens § 7.
 
Da jeg gerne vil tage størst muligt hensyn til de grønne områder, de forskellige lovgrundlag og har to 
skadede heste, som denne gang skal med, så søger jeg om tilladelse til at opstille 6 stævnebokse samt en 
lukket container til hestepærer. 
 
Jeg søger ligeledes om adgang til rådhusgården i al den tid, som demonstrationen varer.
 
Mvh.
Tinamaria

Mail til diverse d. 24/9 

From: Vinding Forlag
Sent: Monday, September 23, 2013 3:16 PM

To: TCH007@politi.dk ; lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.dk ; dagbladet@
sn.dk ; soroeavis.red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@

eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; politi@politi.dk ; post@
domstolsstyrelsen.dk ; densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@

vestrelandsret.dk ; post@oestrelandsret.dk ; henning@detsorteregister.info ; KPE032@politi.dk 
; CMH001@politi.dk ; Niels Minor Borre ; borgmester@soroe.dk ; anst@soroe.dk ; klgy@soroe.
dk ; mije@soroe.dk ; prlu@soroe.dk ; anma@soroe.dk ; jame@soroe.dk ; anes@soroe.dk ; bfre@
soroe.dk ; caan@soroe.dk ; erni@soroe.dk ; jalt@soroe.dk ; sos@soroe.dk ; info@humanrights.dk 
; samfund@advokatsamfundet.dk ; ask@ask.dk ; birgitte@soroebo.dk ; Lr ; Pia Hansen ; post@

statsforvaltningen.dk ; civil.nae@domstol.dk ; post@ombudsmanden.dk ; pia.adelsteen@ft.dk 
; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.

andersen@ft.dk ; kim.andersen@ft.dk ; liv.andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@
uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk ; ministeren@mim.dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.
bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk ; gitte.bech@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk 

; liselott.blixt@ft.dk ; mette.bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk 
; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; 
peter.christensen@ft.dk ; rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk ; vanch@ft.dk ; kim.
christiansen@ft.dk ; per.clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@ft.dk ; dfanbf@
ft.dk ; lennart.damsbo-andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@

ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; 
handelsministeren@um.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk ; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.
farooq@ft.dk ; dennis.flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@
bm.dk ; steen.gade@ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@

ft.dk ; mbbl@mbbl.dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk 
; orla.hav@ft.dk ; jane.heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.

henriksen@ft.dk ; camilla.hersom@ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; 
henning.hyllested@ft.dk ; min@sm.dk ; fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel 
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Haarder ; daniel.toft.jakobsen@ft.dk ; doris.jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; 
kristian.jensen@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.
jensen@ft.dk ; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@
gmail.com ; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.

kier@ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.
kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; christian.langballe@ft.dk ; 
rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; karsten.lauritzen@
ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@ft.dk ; lone.

loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.

mikkelsen@ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.
nedergaard@ft.dk ; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@
ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk ; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.
panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@

ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk 
; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk 
; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.
schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.

skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; andreas.steenberg@ft.dk ; inger.
stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@ft.dk ; stm@stm.dk ; 

ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.villumsen@ft.dk ; 
europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk

Subject: Fw: Demonstration m.m.
 
 

From: Vinding Forlag
Sent: Monday, September 23, 2013 11:35 AM

To: TCH007@politi.dk
Subject: Demonstration m.m.

 
Hej Torben
 
Jeg vil gerne takke dig og kredittere dig for den store indsats, du gør – både for soranere og ikke mindst i 
nærværende sag, hvor du gør meget for at hjælpe både mig, kommunen og stille dine chefer tilpas :o)
 
Jeg ved fra flere borgere, at du gør en stor og ukendt social indsats, som ligger ud over dit ansættelsesområde 
og det skal du vide, at jeg har stor respekt for.
 
Der er som jeg oplyste om i fredages ikke hjemmel for, at politiet og kommunen pludselig laver reglerne 
om, bare fordi det ikke passer kommunen, at der på baggrund af deres lovbrud bliver demonstreret med 
heste. Hestene deltog på 3. uge i god stil og der var intet belæg for at have bekymringer om, at de pludselig 
skulle blive vilde, når politiet selv har set, hvor rolige og velafbalancerede de er. Der var således heller 
intet belæg for at at udstede påbudet om fjernelse af hestene – et påbud kan kun udstedes, hvis der er far 
for den offentlige ro og orden, så politiet og kommunen har igen overtrådt straffelovens § 137, grundlovens 
§ 79 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. Politiet har tillige overtrådt politilovens § 7 – hvis 
demonstrationen ikke får lov til at fortsætte her efter BMX-stævnet, som nu er slut.
 
Jeg betragter demonstrationen sat midlertidigt i bero og jeg har gjort det af for at vise min velvilje overfor 
dig, der som den eneste har gjort en indsats for at medvirke til en løsning. Den er så kun pålydende en uge 
i første omgang og hvis der ikke bliver fundet en løsning, så er vi tilbage og demonstrerer igen. Hvis det 
er nødvendigt at søge tilladelser igen, må jeg jo gøre det og hvis der bliver givet afslag, er det yderligere 
lovovertrædelser.
Da demonstrationen oprindeligt blev planlagt, befandt hestene sig på kommunens område og skulle to gange 
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luftes på midlertidige afspærringer på græsplænen, som kunne rykkes rundt til mindst mulig belastning af 
området. Da politiet og kommunen rykkede demonstrationen til det anviste sted, har det på grund af den 
megen regn belastet området. En af grundene til, at jeg indvilligede i at rykke hestene til Lars var at finde en 
bedre løsning for omgivelserne.
Jeg har jo søgt – og rykket - kommunen for svar omkring mine ansøgninger, som omfattede tilladelse til 
at opstille en campingvogn, to stævnebokse og træffe foranstaltninger til hestelovens ikrafttræden d. 1/10, 
hvor udegående heeste skal have adgang til et tørt strøet leje. Jeg søgte også om tilladelse til adgang til 
rådhusgården i al den tid, demonstrationen varede, men jeg hørte som nævnt intet fra kommunen, før politiet 
udstedte et uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven.
 
Når – og hvis – demonstrationen skal genoptages, vil det være smartere at opstille seks stævnebokse, hvis 
der ikke er fundet en anden løsning, som jeg stadig forventer, kommunen er en del af. Jeg er klar over, at 
kommunen - selvforskyldt - står i en dum situation og det var mit indtryk, at du ville medvirke til, at der blev 
fundet en mere varig løsning, så derfor tog jeg imod din udstrakte hånd. Jeg blev derfor skuffet over dagen 
efter at finde ud af, at vi bare skulle rykkes væk fra området og så havde jeg en uge til at finde en løsning 
på egen hånd. Lad mig sige det med det samme – sådan leger vi ikke og som du også er bekendt med, så er 
fogeden aktiveret med udsætning af de sidste to heste, som bliver kørt direkte ned og demonstrerer, hvis der 
ikke bliver fundet en anden løsning, som evt. kan involvere Lars og Søren.
 
Som nævnt var der intet belæg været for at udstede det uretmæssige påbud uden hjemmel i loven og det 
undrer mig, at politiet trods de verserende sager og lovovertrædelser fortsat kører på med nye overtrædelser 
og her mener jeg ikke dig. Det viser mig, at hverken kommunen eller dine chefer har lært noget ... Reelt er 
der også strafansvar for medvirken og passitivitet, som politiet også gør sig skyldig i ...
 

Som du kan se, så ville hestene være længst væk fra stævnet, så der ville slet ikke være den fare, som 
kunne berettige et påbud. Derudover kan en hel boligblok, et helt plejehjem, en børnehave, mange beboere/
besøgende, mange hundeluftere, en hel, halv skole, politiet selv m.fl. bevidne, at samtlige heste under hele 
forløbet gik stille og velafbalanceret rundt – der var således ikke fare for den offentlige ro og orden og et 
uretmæssigt påbud har fundet sted.



236 

 Der var også fin plads til os, da der slet ikke kom alle de oplyste campingvogne og pladsen tillige ikke blev 
brugt fuldt ud ...
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 Da området blev spærret af, ville det være nemt at rykke de sikkerhedsmæssige afspærringer til grønnere 
områder for hestene.
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Det har således udelukkende handlet om, at vi skulle væk fra pladsen i strid med flere lovgrundlag. Jeg 
tilbød oven i købet, at hestene kunne rykke op på kommunens område, hvilket blev afslået ...

Der er nu flere muligheder:
 
1) Vi kan fortsætte demonstrations-sjovet i rigtig lang tid og køre trekant-aben imellem mig, kommunen 
og politiet. Det eneste vi opnår, er, at kommunen og politiet vil komme dybere og dybere ud i forskellige 
lovbrud. Det kan selvfølgelig være ganske underholdende til tider. Som lovet i fredags vil hestene også være 
meget aktive op til kommunalvalget og ved valgstederne.
 
2) Politiet kan medvirke til en løsning ved, at vi gennemgår hele vores skimmelforløb med de lovbrud, 
der er sket gentagne gange i kommunen, Statsforvaltningen, ministeriet, politiet og ikke mindst både by- 
og landsret. Når materialet er gennemgået, kan politiet rette henvendelse til kommunen og forhøre sig, 
om kommunen fortsat mener, at den ikke på nogen måde er ansvarlig og/eller om kommunen vil tage det 
erstatningsretlige ansvar på sig.
 
3) Politiet kan efter en gennemgang af mit materiale rejse de nødvendige sigtelser, som er en uundgåelig 
konsekvens, hvis kommunen fortsat nægter at tage deres ansvar på sig.
 
4) Reelt er der en fjerde mulighed – nemlig at staten skærer igennem og retter erstatningskravet imod de 
parter, som de mener, har et ansvar i sagen. Så kan min søn og jeg endelig komme fri af den gidsellignende 
situation, kommunen har holdt os i igennem så mange år.
 
5) Og selvfølgelig - en anden mulighed er også den, jeg har linet op til på 
http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm Jeg har jo fundet ud af de offentlige og retslige strategier, som 
der ikke er grund til at spilde mere tid på for nogen af parterne – jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, 
som venter på min undervisning, hvilket jeg har forsøgt at få hjælp til at komme videre til. 
 
Som borger får man ikke altid svar på sine spørgsmål og bliver verfet af, når man har nærgående spørgsmål. 
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Da jeg er et fair menneske, der godt kan lide at give andre en mulighed for at overveje tingene en ekstra 
gang, kunne det være en ide at kontakte følgende personer, hvor jeg sagtens kan finde både sagsnumre og 
kontaktoplysninger:
 
Jurist i Sorø kommune Birgitte Møller – har hun behandlet vores skimmelsager i overenstemmelse med 
gældende love eller vil hun i bagklogskabens klare lys have disponeret anderledes?
 
Christian Bernhard fra Statsforvaltningen, Tilsynet – var det en korrekt konklusion at anvende 
kommunestyrelseslovens § 48 A eller skulle der have været rettet en tilsynssag overfor Sorø kommune på 
baggrund af rapporten på 285 sider fra undertegnede og henvendelserne fra advokat Keld Parsberg?
 
Susann Starzet – stort set samme spørgsmål som til Christian Bernhard blot med Sorø boligselskab og Sorø 
kommune samt andre sagsakter.
 
Indenrigsministeriet – skulle ministeriet ved nærmere eftertanke have trådt ind i en tilsynssag omkring Sorø 
kommune på baggrund af advokat Keld Parsberg og skadelidte Tinamaria Fabrina Jensen jf. ministeriets 
tilsynsforpligtigelse?
 
Økonomi- og indenrigsministeriet Margrethe Vestager – har Statsforvaltningen, Tilsynet hjemmel og 
beføjelser til at tilsidesætte flere gældende love under henvisning til kommunestyrelseslovens § 48 A? 
Hvis nej – hvorfor er der så ikke rejst en tilsynssag med Statsforvaltningen jf. ministeriets tilsynspligt med 
Statsforvaltningen?
 
Borgmester Ivan Hansen – hvor reagerer hans ansatte og han selv ikke på gentagne henvendelser fra 
undertegnede og advokat Keld Parsberg, når han bliver gjort opmærksom på, at kommunen foretager en 
række lovbrud?
 
Politiadvokat Michael Boelsen – traf han den rigtige beslutning ved af afvise at indlede en efterforskning 
uden at høre hele historien eller se et eneste dokument i sagen?
 
Statsadvokat Mette Bakhauge - traf hun den rigtige beslutning ved af tilslutte sig politiadvokat Michael 
Boelsens afgørelse om at afvise at indlede en efterforskning – ligeledes uden at høre hele historien eller se et 
eneste dokument i sagen?
 
Sorø boligselskab – hvorfor reagerer de ikke på advokathenvendelser og udbedrer ikke skimmelsvamp i flere 
af deres boliger incl. undertegnedes?
 
Sorø boligselskabs skimmelfirma BMT – hvorfor overtræder de straffeloven og laver bevisforvanskelse?
 
Jeg vil gerne sættes cc på de forskellige mails.
 
 
For at vende tilbage til demonstrationen, så lad nu være med at gentage fejlen fra d. 2/7 ved at lave 
en indirekte bortvisning fra en lovligt anmeldt demonstration. Jeg vil især gerne gøre opmærksom på 
straffelovens kapitel 4, kapitel 5 og kapitel 16.
 
Jeg hører gerne, hvornår du har et par timer til at gennemgå de overgreb min søn og jeg har været ude for i 
forbindelse med vores skimmelforløb?
 
Kh.
Tinamaria
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Mail til politiet d. 24/9

Hej Torben
 
Her er et lille udpluk ...
 
Mvh.
Tinamaria
 

http://www.vindingforlag.dk/Formand.htm – en formand som ellers satte fingeren på pulsen på relevant 
lovgrundlag (desværre stoppede han kort efter)

http://www.vindingforlag.dk/skimmel-september12.htm – et ulovligt forhold jf. byggeloven, 
bygningsreglementet, byfornyelsesloven, tilsyns- og handlesvigt fra Sorø kommune og Sorø boligselskab

http://www.vindingforlag.dk/rylevaenget.htm – stadigt et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm – ny lovovertrædelse og tilsidesættelse af tilsyns- og 
handlepligt jf. flere love fra Sorø kommune, embedslægen og Sorø boligselskab

http://vindingforlag.dk/boligministeriet.htm – kommuners tilsyns- og handlepligt (har også en udtalelse som 
cementerer, at kommunen skal holde loven – også selvom der er økonomisk krise)

http://www.vindingforlag.dk/Socialminister.htm – endnu en forgæves henvendelse til et ministerium 

http://www.vindingforlag.dk/bmt.htm – overtrædelse af straffeloven fra boligselskabets skimmelfirma

http://www.vindingforlag.dk/juristBM.htm – kommunens vildledning af embedslægen

http://www.vindingforlag.dk/Manglende%20dokumenter.htm – sådan vildleder man tilsynet, hvilket er sket 
hele to gange uden reaktion fra Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Janus-Niels.htm – endnu et ulovligt forhold – kommunens byggesagkyndige fik 
hovedpine af under en halv times ophold i boligen, men frarådede alligevel yderligere undersøgelser. Skats 
medarbejder fik også hovedpine.

http://vindingforlag.dk/peakflow.htm – 10 ugers lungemålinger som viser, der stadig er et problem i den 
“renoverede” bolig

http:/www./vindingforlag.dk/lungefunktion.htm – klar sammenhæng imellem ophold i boligen og fravær, 
hvilket er et ulovligt forhold jf. flere gældende love

http://www.vindingforlag.dk/Advokatsvar-tilsyn.htm – et advokatbrev til Statsforvaltningen som senere 
brugte kommunestyrelseslovens § 48 A til at blåstemple diverse lovbrud i en rapport på 285 sider

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-statsforvaltning11-5-2009.htm – også fejlbehandling og mere 
forhaling i Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Afgoerelsestatsforvaltning19-3-2009.htm – blåstempling af lovbrud fra 
Statsforvaltningen

http://www.vindingforlag.dk/Advokat-ministeriet.htm - advokatbrev til ministeriet som kigger igennem 
fingre med lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm – efter flere forgæves advokathenvendelser til kommunen 
politianmeldte jeg kommunen for deres mange lovbrud – politiadvokaten hørte end ikke hele historien eller 
så et eneste dokument
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http://www.vindingforlag.dk/Statsadvokat.htm – heller ikke statsadvokaten så et eneste dokument eller hørte 
hele historien

http://www.vindingforlag.dk/landsret.htm - endelig nået i retten, hvor både by- og landsret fejlbehandler og 
overtræder gældende retspraksis tillige med menneskerettighedskonventionens artikel 6

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev-Britta.htm - mere forhaling i sagen - nu et år fra kommunens side

http://www.vindingforlag.dk/advokatbrev7-6-2010.htm – kommunen er ligeglad med loven

http://www.vindingforlag.dk/Advokatbrev19-6-2010.htm – heller ikke en advokathenvendelse til 
borgmesteren hjalp

http://www.vindingforlag.dk/Kommunens%20afslag.htm – gentagne afslag på både hjælp og akutbolig 
selvom jeg kun har udgifterne – også stadig har dem - på grund af kommunens lovbrud

http://www.vindingforlag.dk/andretest.htm – skimmelprøver fra nuværende bolig

http://www.vindingforlag.dk/carstenteknologisk.htm - nylige prøver fra både indbo og lager - herunder 
varelager

 

Mail fra politiet d. 24/9 

Hej Tinamaria

I forhold til din underretning om din fortsatte demonstration, skal jeg bede dig udfylde felterne nedenfor 
som mangler.

Venlig hilsen

Vibeke Kock

overassistent

Ledelsessekretariatet

Arrangement: Demonstration

Arrangør: Tinamaria Jensen, tlf. 40912093

Sted:

Optog/rute:

 
Antal heste:

 
Afholdelsesdato:

 
Formål:
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Materiale:

 
I henhold til: Ordensbekendtgørelsens § 3, § 5 og § 9 og færdselslovens § 12 

 

I relation til din anmeldte demonstration skal jeg bemærke, at:

 

•	 ·      tilladelse til råden over arealet og evt. opstilling af materiel skal indhentes hos Sorø kommune 
(eller evt. anden ejer af arealet),

•	 ·      demonstranterne tager opstilling på den måde, det stedlige politi anviser,

•	 ·      demonstranterne går i kørebanens højre side og i øvrigt overholder færdselslovens 
bestemmelser,

•	 ·      brug af fakler ikke forårsager gener for omboende eller forbipasserende, og at bestemmelserne 
i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger 
overholdes,

•	 ·      højttaler/megafon ikke må anvendes til demonstrationsformål under selve optoget,

•	 ·      anvendelse af højttaler/megafon skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke giver 

     anledning til berettigede klager,

•	 ·      løbesedler skal være forsynet med navn/firmanavn eller ”eget tryk”,

•	 ·      eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes.

•	

Mail til politiet d. 24/9

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 24. september 2013 10:13 

Til: SSJÆ FP Tilladelsessektionen 
Emne: Re: Ansøgning om fortsættelse/ny demonstration d. 26/9 - ???

 
Hej Vibeke

Hvad menes der med feltet “materiale”?

Mvh. 
Tinamaria

Mail fra politiet d. 25/9 

Hvis du fx uddeler løbesedler fx 

Hilsen Vibeke
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Mail til politiet d. 25/9

Hej Vibeke
 
Hermed det udfyldte skema :o)
 
Arrangement: Demonstration

Arrangør: Tinamaria Jensen, tlf. 40912093

Sted: Anvist sted af Sorø kommune samt hele Sorø

Optog/rute: Hele Sorø

Antal heste: 5 heste og 1 pony

Afholdelsesdato: 26/9-2013 - ????? 

Formål: At gøre opmærksom på kommunens lovbrud og andre offentlige 
overgreb 

Materiale: Visitkort efter ønske fra borgere, hvor de kan læse mere om 
demonstrationen

I henhold til: Ordensbekendtgørelsens § 3, § 5 og § 9 og færdselslovens § 12 

 

Jf. ordensbekendtgørelsen § 5 – hvem skal jeg så rette henvendelse/give fremmøde til? Claus Mohr Hansen 
sagde i går, at det ikke kræver forudgående tilladelse at forsamle sig, hvilket jo er en sandhed med store 
modifikationer :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Mail til politiet d. 25/9 

Hej Claus

Tak for gårsdagens samtale :o)

Nu er jeg altså ikke konspirationsteoretiker, men dokumentarist. Jeg ved godt, at det er en udbredt taktik 
at kalde kritikere og sandhedssigere for konspirationsunderlagte, men det er ingenlunde tilfældet – og min 
dokumentation taler for sig selv. 

En ansat fra Justitsministeriet har udtalt, at vi lever i en politistat på 18. år – jeg kan kun give ham ret.

Jeg talte på et tidspunkt med en frimurer, som sagde, at min sag lød som en af dem, som landet ikke havde 
råd til, at jeg vandt. Det siger vist alt?

Jeg har også talt med en advokat, som sagde, at det er typisk at give et advokatpålæg og nægte fri proces, når 
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retten vil bremse en sag. Demokrati? Næppe.

Omkring kommunens lovbrud behøver vi ikke at gå længere, end at her stadig er skimmelsvamp, hvilket 
er et ulovligt forhold. Skats medarbejder Lars Lynge Christensen fik hovedpine af små to timers ophold 
i boligen, min lungefunktion er negativt påvirket, andre får hovedpine og det er et ulovligt forhold jf. 
byggeloven og byfornyelsesloven, hvilket kommunen har tilsyns-, reaktions- og handlepligt overfor. Bare 
det at kommunen ikke reagerer på en henvendelse fra en overlæge omkring et helbredsskadeligt forhold, er 
en ny overtrædelse fra kommunens side, men det har politiet jo alt for travlt til at tage sig af ...

Det undrer mig i øvrigt også, at kommunen ikke selv retter henvendelse til mig i stedet for at pudse politiet 
på kommunens egen “abe”. Det kunne de lige såvel have gjort og sagt – Tinamaria, vi respekterer, at I 
demonstrerer, men vi har et arrangement, så hvordan får vi det til at gå op i en højere enhed? Sjovt nok var 
formanden fra BMX-klubben helt indstillet på, at vi kunne rykke sammen, så der var plads til os alle. Som 
du kan se på den tidligere sendte mail med fotos, så blev pladsen, vi var på, slet ikke brugt.

Jeg sendte dig en mail d. 19/7 med en masse link til nogle af alle de lovbrud, der er sket i vores 
skimmelforløb. Jeg har stadig ikke fået svar fra dig og det er symptomatisk, at man ikke får svar fra 
offentlige myndigheder, når der kommer realiteter på bordet.

Jeg er rystet over, at politiet bare handler uden at kende til baggrunden og jeg forstår ikke, at politiet hellere 
vil beskytte og hjælpe en lovbrydende kommune end en skadesramt borger, hvilket i øvrigt er i strid med 
bl.a. politiloven. Du sagde det selv i går – Torben har også andre ting at foretage sig = vi tager ikke dine 
henvendelser om lovbrud alvorligt. Havde man nu fra start af taget denne sag alvorligt, så var det her slet 
ikke kommet så langt.

Til gengæld vil jeg tage dig på ordet og rette personlig henvendelse til politiet og gennemgå min 
dokumentation om kommunens gentagne lovbrud og så må vi se, om politiet tager mig alvorligt denne gang. 
Ellers gør mine læsere i den bog, jeg skriver om politiets roller i alt dette og det er indtil videre 3-5 sager, der 
bliver omtalt.

Jeg vil i øvrigt gerne korrigere en misopfattelse, du har ... Jeg har fint råd til hestene – jeg har bare ikke råd 
til at være skimmelramt ...

Mvh. 
Tinamaria

Mail fra politiet d. 25/9 

Godmorgen Tinamaria

Jeg skal bede dig om at oplyse den nøjagtige adresse hvor du har tænkt dig at fortsætte din demonstration – 
husk at du som altid skal have grundejerens tilladelse.

Venlig hilsen

Karina Pedersen

kontorfuldmægtig

Ledelsessekretariatet

Mail til politiet d. 25/9

Hej Karina
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Kommunen har ikke svaret på min ansøgning og politiet udstedte et påbud om fjernelse af hestene uden 
hjemmel i loven, så demonstrationen blev – igen-igen – uretmæssigt afbrudt, hvilket bliver anmeldt for 
overtrædelse af grundlovens § 79, menneskerettighedskonventionens artikel 11, straffelovens § 137 og for 
politiets vedkommende tillige overtrædelse af politilovens § 7.

Claus Mohr Hansen siger godt nok, at en demonstration ikke kræver forudgående tilladelse, men det har 
ikke hold i virkeligheden – der er ikke demonstrationsfrihed og politiet og kommunen bliver ved med at 
lægge hindringer i vejen for demonstrationen.

Det er noget nyt, at man skal have grundejerens tilladelse til at demonstrere, når det er et offentligt rum. 
Jeg sidestiller det med, at man ikke må demonstrere, når der er tale om en kommune, som begår lovbrud. 
Kommunen er i sagens natur ikke interesseret i, at der bliver for meget opmærksomhed omkring deres 
lovbrud og politiet bryder loven for at beskytte en lovbryder – det hænger rigtig godt sammen.

Kan vi få tilladelse til at demonstrere eller kan vi ikke få tilladelse til at demonstrere?

Mvh. 
Tinamaria

Mail fra politiet d. 25/9 

Hej Tinamaria

Du skal angive dit mødested jf. ordensbekendtgørelsens § 5 (Anmeldelse af demonstrationen skal foretages 
af arrangørerne eller af en repræsentant for denne og indeholde angivelse af formålet med mødet, 
tidspunktet, mødestedet og ruten samt det forventede antal deltagere).

Anmeldelse med angivelse af sted/rute skal bl.a. ske for at politiet har mulighed for at vurdere, om 
det valgte sted eller den valgte rute med de forventede antal deltagere på det valgte tidspunkt kan give 
anledning til ordensmæssige eller trafikale problemer, dette jo særligt fordi du oplyser, at 6 heste skal indgå i 
demonstrationen og ikke har oplyst, hvor længe demonstrationen skal vare. 

Når du har opnået kommunens samtykke til det sted, du ønsker at demonstrere med dine heste, kan du 
orientere os.

Venlig hilsen

Karina Pedersen

kontorfuldmægtig

Ledelsessekretariatet

Mail til politiet m.fl. d. 25/9 

From: Vinding Forlag
Sent: Wednesday, September 25, 2013 2:30 PM

To: ssj-tilladelsessektionen@politi.dk ; lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.
dk ; dagbladet@sn.dk ; soroeavis.red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; 
poul.madsen@eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; politi@politi.
dk ; post@domstolsstyrelsen.dk ; densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@

vestrelandsret.dk ; post@oestrelandsret.dk ; henning@detsorteregister.info ; KPE032@politi.dk 
; CMH001@politi.dk ; Niels Minor Borre ; borgmester@soroe.dk ; anst@soroe.dk ; klgy@soroe.
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dk ; mije@soroe.dk ; prlu@soroe.dk ; anma@soroe.dk ; jame@soroe.dk ; anes@soroe.dk ; bfre@
soroe.dk ; caan@soroe.dk ; erni@soroe.dk ; jalt@soroe.dk ; sos@soroe.dk ; info@humanrights.dk 
; samfund@advokatsamfundet.dk ; ask@ask.dk ; birgitte@soroebo.dk ; Lr ; Pia Hansen ; post@

statsforvaltningen.dk ; civil.nae@domstol.dk ; post@ombudsmanden.dk ; pia.adelsteen@ft.dk 
; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.

andersen@ft.dk ; kim.andersen@ft.dk ; liv.andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@
uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk ; ministeren@mim.dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.
bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk ; gitte.bech@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk 

; liselott.blixt@ft.dk ; mette.bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk 
; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; 
peter.christensen@ft.dk ; rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk ; vanch@ft.dk ; kim.
christiansen@ft.dk ; per.clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@ft.dk ; dfanbf@
ft.dk ; lennart.damsbo-andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@

ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; 
handelsministeren@um.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk ; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.
farooq@ft.dk ; dennis.flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@
bm.dk ; steen.gade@ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@

ft.dk ; mbbl@mbbl.dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk 
; orla.hav@ft.dk ; jane.heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.

henriksen@ft.dk ; camilla.hersom@ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; 
henning.hyllested@ft.dk ; min@sm.dk ; fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel 
Haarder ; daniel.toft.jakobsen@ft.dk ; doris.jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; 

kristian.jensen@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.
jensen@ft.dk ; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@
gmail.com ; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.

kier@ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.
kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; christian.langballe@ft.dk ; 
rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; karsten.lauritzen@
ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@ft.dk ; lone.

loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.

mikkelsen@ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.
nedergaard@ft.dk ; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@
ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk ; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.
panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@

ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk 
; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk 
; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.
schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.

skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; andreas.steenberg@ft.dk ; inger.
stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@ft.dk ; stm@stm.dk ; 

ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.villumsen@ft.dk ; 
europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk

Subject: Re: Ansøgning om fortsættelse/ny demonstration d. 26/9 - ???
 
Jeg er lige af Kurt G. Nielsen fra Slagelse politi blevet nægtet at demonstrere i morgen.
 
Sorø kommune har heller ikke anvist et sted, hvor vi i overensstemmelse med loven må demonstrere.
 
Mvh.
Tinamaria
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Mail fra politiet d. 25/9 

Hej Tinamaria

Som vi talte om må du, såfremt du har væsentligt nye oplysninger af betydning for vurderingen af 
anmeldelsen af Sorø kommune for strafbart forhold, sende din dokumentation til lokalpolitiet i Slagelse, 
som vurderer, om der på baggrund af dine nye oplysninger er grundlag for at indlede efterforskning. Det er 
lokalpolitiet i Slagelse som i første omgang vurderer om der skal indledes efterforskning i sagen.  

Venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet

Mail til politiet d. 25-9 

Hej Claus

Jeg tager forbi Slagelse i dag og det vil være en stor fordel, hvis der er en med juridisk kendskab, da jeg 
tager en del akter med samt mine computere, så ønsket materiale kan mailes med det samme og vedlægges 
sagen.

Jeg er ved at pakke de forskellige mapper og kører, når jeg har fodret de forskellige hold heste, så jeg regner 
med at ankomme en gang over middag og afsætter resten af dagen til gennemgangen.

Jeg har endnu ikke fået tilladelse fra kommunen vedrørende demonstrationen og politiet kræver pludselig, at 
jeg skal have grundejers tilladelse til at demonstrere???

Mvh.

Tinamaria

Mail fra politiet d. 25/9 

Hej Tinamarie

Jeg vil lige oplyse dig om, at der sædvanligvis ikke er jurister på politistationen i Slagelse.

Jeg tror endvidere ikke, at du kan regne med, at lokalpolitiet i Slagelse, uden at du har aftalt det med dem 
i forvejen, har mulighed for at afsætte hele eftermiddagen til, at du kan gennemgå sagen med dem. Som 
jeg har meddelt dig tidligere, bør du i første omgang sende/ aflevere dit materiale til lokalpolitiet, hvorefter 
lokalpolitiet må vurdere om de har behov for at få uddybet din anmeldelse. Det skal endvidere bemærkes, at 
politiet samt anklagemyndigheden, herunder statsadvokaten allerede en gang har vurderet din sag, hvorfor 
du alene skal fremkomme med nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen vurdering.

Jeg kan endvidere henvise til min mail til dig af 4. juli 2013, gengivet nedenfor:

Kære Tinamarie

I anledning af dine henvendelser på e-mail skal jeg oplyse, at det fremgår af Grundlovens § 79, at alle 
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borgere har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnet. Offentlige forsamlinger har politiet 
ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den 
offentlige fred.  

Det fremgår ligeledes af ordensbekendtgørelsens § 5, at optog og møder skal anmeldes ved personlig 
henvendelse til politiet senest 24 timer, før de skal finde sted.

Det fremgår tillige af politilovens § 7, stk. 3, at politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et 
andet sted end det påtænkte, eller fastsætte vilkår for forsamlingens afholdelse, når det er begrundet frygt for 
fare for betydelige forstyrrelser af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen eller fare 
for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed 

Politiet skal ikke tillade din demonstration, men den skal som nævnt anmeldes til politiet. Det fremgik 
af din anmeldelse af demonstrationen, som du tilkendegav at du ville udføre mandag den 1. juli 2013, at 
du, med deltagelse af seks heste, ville demonstrere mod Sorø kommunes rolle i forbindelse med nogle 
”skimmelsager”.      

Politiet kan endvidere altid anvise et andet mødested, hvis en forsamling afholdes eller påtænkes afholdt 
i strid med rettigheder af privat karakter, f.eks. ejendomsretten til det areal eller den lokalitet, der udgør 
forsamlingsstedet.

I relation til dit ophold i rådhusgården er det tale om et offentligt tilgængeligt område, men et område som 
kommunen har ejendomsretten til. Det er således ikke tilladt at disponere over arealet, herunder slå telt 
op m.v., med mindre kommunen giver dig tilladelse hertil. Efter det oplyste har kommunen ikke meddelt 
tilladelse til, at du kunne disponere over deres areal og herunder slå telt op i gården. Sorø kommune har 
derimod tilkendegivet overfor politiet, at de ønskede, at du blev bortvist fra stedet.  

På den baggrund var det politiets opgave at sørge for, at du blev bortvist fra stedet. Jeg skal understrege, at 
du naturligvis har ret til at demonstrer på fredelig vis, såfremt du overholder den gældende lovgivning, og 
herunder ikke krænker ejendomretten.     

En anmeldelse af en demonstration til politiet er ikke ensbetydende med, at politiet ikke, som i denne sag, 
kan bede dig om at pakke dit telt sammen og forlade stedet, når ejeren af området anmoder  politiet herom.

I relation til dine eventuelle anmeldelser af Sorø Kommune for at have begået noget strafbart skal jeg 
oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold i Sorø kommune skal indgives til lokalpolitiet i Slagelse, 
Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse. 

Du oplyser, at du har indgivet anmeldelse den 1. juli 2013 kl. 16.49 af Sorø kommune for overtrædelse af 
grundloven, menneskerettighederne, ytringsfriheden m.m.  Såfremt du har indgivet anmeldelsen, som jeg 
går ud fra er nærmere præciseret i din anmeldelse, vil du, når sagen er vurderet, modtage svar fra politiet.    

Med  venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet

 

Mail til politiet d. 25/9
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Hej Claus

Jeg talte med politiet i går, som fortalte, at jeg skulle give fremmøde.
Skal jeg forstå din mail sådan, at jeg ikke kan forvente, at politiet vil modtage mine anmeldelser af diverse 
lovbrud?

Mvh.
Tinamaria

 

Mail fra politiet d. 25/9 

Kære Tinamarie

Jeg meddelte dig, at du ikke uden en forudgående aftale kan forvente, at politiet kan afsætte hele 
eftermiddagen til, at du skal gennemgå sagen. 

Såfremt du har en aftale med Slagelse Lokalpoliti, så kan du jo henholde dig til den. Jeg går i givet fald ud 
fra, at du har en specifik aftale med en ansat i lokalpolitiet i Slagelse.

Som meddelt tidligere kan du sende/aflevere din anmeldelse til lokalpolitiet i Slagelse. Det skal dog endnu 
engang understreges, at politiet samt anklagemyndigheden, herunder statsadvokaten allerede en gang har 
vurderet din sag, hvorfor du alene skal fremkomme med nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens 
vurdering.

Venlig hilsen

Claus Mohr Hansen

Sekretariatschef

Ledelsessekretariatet

Mail til politiet m.fl. d. 25/9 

From: Vinding Forlag
Sent: Wednesday, September 25, 2013 2:34 PM

To: CMH001@politi.dk ; lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.dk ; dagbladet@
sn.dk ; soroeavis.red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@

eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; politi@politi.dk ; post@
domstolsstyrelsen.dk ; densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@

vestrelandsret.dk ; post@oestrelandsret.dk ; henning@detsorteregister.info ; KPE032@politi.dk 
; CMH001@politi.dk ; Niels Minor Borre ; borgmester@soroe.dk ; anst@soroe.dk ; klgy@soroe.
dk ; mije@soroe.dk ; prlu@soroe.dk ; anma@soroe.dk ; jame@soroe.dk ; anes@soroe.dk ; bfre@
soroe.dk ; caan@soroe.dk ; erni@soroe.dk ; jalt@soroe.dk ; sos@soroe.dk ; info@humanrights.dk 
; samfund@advokatsamfundet.dk ; ask@ask.dk ; birgitte@soroebo.dk ; Lr ; Pia Hansen ; post@

statsforvaltningen.dk ; civil.nae@domstol.dk ; post@ombudsmanden.dk ; pia.adelsteen@ft.dk 
; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.

andersen@ft.dk ; kim.andersen@ft.dk ; liv.andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@
uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk ; ministeren@mim.dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.
bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk ; gitte.bech@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk 

; liselott.blixt@ft.dk ; mette.bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk 
; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; 
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peter.christensen@ft.dk ; rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk ; vanch@ft.dk ; kim.
christiansen@ft.dk ; per.clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@ft.dk ; dfanbf@
ft.dk ; lennart.damsbo-andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@

ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; 
handelsministeren@um.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk ; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.
farooq@ft.dk ; dennis.flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@
bm.dk ; steen.gade@ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@

ft.dk ; mbbl@mbbl.dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk 
; orla.hav@ft.dk ; jane.heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.

henriksen@ft.dk ; camilla.hersom@ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; 
henning.hyllested@ft.dk ; min@sm.dk ; fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel 
Haarder ; daniel.toft.jakobsen@ft.dk ; doris.jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; 

kristian.jensen@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.
jensen@ft.dk ; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@
gmail.com ; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.

kier@ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.
kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; christian.langballe@ft.dk ; 
rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; karsten.lauritzen@
ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@ft.dk ; lone.

loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.

mikkelsen@ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.
nedergaard@ft.dk ; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@
ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk ; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.
panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@

ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk 
; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk 
; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.
schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.

skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; andreas.steenberg@ft.dk ; inger.
stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@ft.dk ; stm@stm.dk ; 

ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.villumsen@ft.dk ; 
europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk

Subject: Re: Konspirationsteoretiker?
 
Hej Claus
 
Det var nogle ganske interessante optagelser, jeg fik under mit møde med politiet i Slagelse ...
 
Det er imponerende, som alene politiet krænker den ene grundlovssikrede rettighed efter den anden og tolker 
og bryder loven i flæng.
 
På opfordring af Slagelse politi i går kl. 15.51 mødte jeg i dag frem med en del dokumentation, som jeg slet 
ikke fik lov til at fremlægge. Kurt G. Nielsen kom ind og ville hverken høre om sagen, se nogen dokumenter 
og afgjorde uden belæg, at der ikke var nyt i sagen og at den allerede var blevet behandlet, hvilket den reelt 
aldrig er blevet.
 
Jeg fik samtidig oplyst, at hvis hestene deltog i den lovligt anmeldte demonstration i morgen, så ville de 
blive fjernet og afhændet for min regning. Forespurgt på hjemlen i loven til dette blev jeg oplyst, at hestene 
ikke kunne deltage og at jeg i øvrigt også skulle fjerne hestene fra Gulagervej 3, hvor politiet under falsk 
forehavende fik mig til at flytte hestene til efter et uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven.
 



251 

Ved at nægte at modtage min anmeldelse i dag har politiet tillige overtrådt politilovens § 2, stk. 3. Nu 
her tre måneder efter har jeg fortsat ikke fået en kvittering for anmeldelse af kommunens og politiets 
lovovertrædelser d. 2/7.
Der er kommet nye lovovertrædelser til d. 19/9, hvor politiet udstedte et uretmæssigt påbud uden hjemmel 
i loven og tillige under falsk forehavende fik mig til at flytte hestene. Politiet gav udtryk for, at man ville 
medvirke til en varig løsning, hvilket politiet løb fra dagen efter ved at sige, at jeg selv stod med problemet. 
Både politiet og kommunen har i den forbindelse igen-igen overtrådt de føromtalte love (grundloven, 
menneskerettighedskonventionen, politiloven og straffeloven).
 
Omkring demonstrationen i morgen så har jeg hverken fået tilladelse af kommunen eller politiet, så jeg 
betragter det som yderligere hindringer for en lovligt varslet demonstration, hvor både politiet og kommunen 
flere gange uretmæssigt har afbrudt den.
 
Hvis du vil se, hvad politiet “har behandlet”, så kan du læse hele materialet på 
http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm Det eneste materiale, der er behandlet i sagen, er min 
anmeldelse og det er jo ikke en reel sagsbehandling, i og med at jeg aldrig har fået lov til at fremvise et 
eneste dokument i sagen eller at hverken politiet eller statsadvokaten har hørt hele historien. Derudover vil 
politiet jo heller ikke hverken se eller høre om de nye overtrædelser, hvor jeg i dag havde taget materialet 
med og er igen-igen blevet nægtet at fremlægge dokumentation for de omfattende lovbrud, der har fundet 
sted i vores skimmelforløb og hvor kommunen fortsat bryder loven med politiets velsignelse.
 
Af nye, væsentlige oplysninger i sagen kan jeg bl.a. henvise til denne skrivelse, som både Sorø kommune og 
embedslægeinstitutionen i strid med loven har undladt at reagere på. Jeg har også andre overtrædelser, men 
politiet bryder også bare loven og kigger den anden vej - http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm 
Hvis du skulle være i tvivl om, hvad loven siger på området, så kan jeg henvise til 
http://vindingforlag.dk/boligministeriet.htm
 
Nye, væsentlige oplysninger er også boligselskabets skimmelfirma, som overtræder straffeloven jf. 
http://vindingforlag.dk/bmt.htm
Jeg skal bede om at få anvist et sted, hvor vi i morgen i fred og ro i overensstemmelse med gældende love 
kan få lov til at demonstrere med seks heste uden at blive fjernet af hverken politiet eller kommunen.
 
Mvh.
Tinamaria 

Mail til Folketinget m.fl. d. 25/9 

From: Vinding Forlag
Sent: Wednesday, September 25, 2013 4:19 PM

To: lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.dk ; dagbladet@sn.dk ; soroeavis.
red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@eb.dk ; tva@dr.dk 

; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; politi@politi.dk ; post@domstolsstyrelsen.
dk ; densaerligeklageret@hoejesteret.dk ; post@hoejesteret.dk ; post@vestrelandsret.dk ; post@

oestrelandsret.dk ; henning@detsorteregister.info ; KPE032@politi.dk ; CMH001@politi.dk ; Niels 
Minor Borre ; borgmester@soroe.dk ; anst@soroe.dk ; klgy@soroe.dk ; mije@soroe.dk ; prlu@soroe.

dk ; anma@soroe.dk ; jame@soroe.dk ; anes@soroe.dk ; bfre@soroe.dk ; caan@soroe.dk ; erni@
soroe.dk ; jalt@soroe.dk ; sos@soroe.dk ; info@humanrights.dk ; samfund@advokatsamfundet.

dk ; ask@ask.dk ; birgitte@soroebo.dk ; Lr ; Pia Hansen ; post@statsforvaltningen.dk ; civil.nae@
domstol.dk ; post@ombudsmanden.dk ; pia.adelsteen@ft.dk ; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@

ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.andersen@ft.dk ; kim.andersen@
ft.dk ; liv.andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk 
; ministeren@mim.dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk 
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; gitte.bech@ft.dk ; tom.behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk ; liselott.blixt@ft.dk ; mette.
bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk ; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@

jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; peter.christensen@ft.dk ; 
rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk ; vanch@ft.dk ; kim.christiansen@ft.dk ; per.
clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@ft.dk ; dfanbf@ft.dk ; lennart.damsbo-
andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; 
mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; handelsministeren@um.dk ; 
uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.ellemann-jensen@ft.dk 
; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.farooq@ft.dk ; dennis.
flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@bm.dk ; steen.gade@
ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@ft.dk ; mbbl@mbbl.

dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk ; orla.hav@ft.dk 
; jane.heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.henriksen@ft.dk ; 

camilla.hersom@ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; henning.hyllested@
ft.dk ; min@sm.dk ; fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel Haarder ; daniel.

toft.jakobsen@ft.dk ; doris.jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; kristian.jensen@
ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.jensen@ft.dk 
; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@gmail.com 
; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.kier@
ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.

kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; christian.langballe@ft.dk ; 
rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; karsten.lauritzen@
ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@ft.dk ; lone.

loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.

mikkelsen@ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.
nedergaard@ft.dk ; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@
ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk ; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.
panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@

ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk 
; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk 
; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.
schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.

skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; andreas.steenberg@ft.dk ; 
inger.stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@ft.dk ; stm@stm.
dk ; ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.villumsen@
ft.dk ; europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk ; Johnny 

Christensen
Subject: Medvirken ved passitivitet + diverse lydoptagelser

 
Kære politikere 
 
Er der en eller flere politikere, der vil hjælpe med 1) dels at få afholdt en lovligt varslet demonstration, som 
gentagne gange er forhindret af politiet og kommunen og 2) dels at få lov til at indgive en politianmeldelse 
for alle de lovbrud, der er sket i vores skimmelforløb?
 
Jeg har end ikke kunnet få lov til at få en retfærdig retssag, da dommeren har bremset min sag ved både at 
give mig et advokatpålæg og nægte mig fri proces – og I kalder det et “demokrati”.
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der i straffeloven er et begreb, der hedder medvirken ved passitivitet og 
det gør mange af jer sig skyldige i, da I har kendskab til, at der foregår lovbrud og I foretager jer intet.
 
Jeg har vedhæftet to af dagens lydoptagelser fra politiet, hvor jeg både blev nægtet at demonstrere og at 
indgive anmeldelser for lovbrud. Der er også en lydoptagelse af politiets uretmæssige påbud og urigtige 
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forhold omkring demonstrationen m.m.
 
 
Link til lydoptagelse d. 20/9 med lokalbetjent Torben dagen efter politiets uretmæssige påbud og falske 
forehavende – http://www.vindingforlag.dk/Stemme001.mp3
 
Dagens henvendelse d. 25/9 i receptionen hos politiet i Slagelse hvor jeg på opfordring fra politiet d. 24/9 
ville anmelde lovbrud og samtidig rette personlig henvendelse jf. ordensbekendtgørelsens § 5 i forbindelse 
med demonstrationen - http://www.vindingforlag.dk/Stemme003-1.mp3
 
Kurt G. Nielsen fra politiet nægter at modtage anmeldelse af ulovlige forhold og lægger hindringer i vejen 
for en lovlig demonstration - http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3
 
 
Tidligere lydoptagelser fra den uretmæssige udsættelse af demonstrationen d. 2/7, hvor politiet stadig ikke 
har kvitteret for anmeldelse af politiets og kommunens lovbrud (straffelovens § 137, grundlovens § 79, 
menneskerettighedskonventionens artikel 11 og politilovens § 7).

Første lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme002.mp3

Anden lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme003.mp3

Tredje lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme004.mp3

 
Mvh.
Tinamaria

Mail til landbetjenten d. 26/9

Hej Torben
 
Her er et af kommunens mange lovbrud, som jeg ikke kan få lov til at anmelde:
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Boligministeriets svar:
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Ministeriet

Gammel Mønt 4

1117 København K

J.nr. 2012- 2352

tinamaria@vindingforlag.dk

3. oktober 2012

Kære Tinamaria

Tak for din e- mail af 27. september 2012, hvor du har skrevet personligt til minister for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen. Dit brev er videresendt til besvarelse i Byfornyelseskontoret, som hermed besvarer din henvendelse. 

I din e- mail oplyser du, at du tidligere har været i forbindelse med ministeriet. Ministeriet lægger herved til grund, 
at der er tale om en konkret sag om skimmelsvamp. Du giver udtryk for utilfredshed med Sorø Kommunes og 
Statsforvaltningens håndtering af din sag. Du spørger i denne forbindelse, om hvad man som borger skal gøre, når 
gældende lovgivning bliver overtrådt. 

Indledningsvis kan ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ny henvise til, at byfornyelseslovens regler ikke 
giver ministeriet hjemmel til at gå ind i konkrete sager. Ministeriet har alene mulighed for generelt at vejlede om 
byfornyelseslovgivningen på området.

Ministeriet kan endvidere henvise til, at kommunen har en pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til 
beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundheds- og brandfarlige. Tilsynet omfatter alle 
boliger og opholdsrum uanset ejerform.

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er 
begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal kommunalbestyrelsen som det første undersøge, om forholdene 
udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at kondemnere, det vil sige at nedlægge forbud 
mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker. Når der er nedlagt forbud 
mod beboelse, skal kommunalbestyrelsen i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en anden bolig. Det 
betyder, at samtidig med at kommunalbestyrelsen nedlægger et forbud mod beboelse, skal der fastsættes en frist for 
fraflytning. Fristen skal fastsættes i forhold l den risiko, der er ved fortsat benyttelse af de sundhedsfarlige lokaliteter. 
Er der tale om nærliggende sundhedsfare, kan det være nødvendigt at kondemnere straks, da andet kan være 
sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Kommunalbestyrelsen betaler rimelige udgifter ved flytningen til erstatningsboligen. Som eksempler på udgifter 
kan nævnes udgifter til flytning af møbler, telefon, dørskilt, inventar, belysning, stempelgebyr i forbindelse med 
lejekontraktens indgåelse, møbelopbevaring med videre.

Overholder kommunalbestyrelsen ikke sin tilsyns- og handleforpligtigelse, overtræder den lovgivningen. 

Hvis lejeren er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, herunder en beslutning om ikke at genhuse husstanden, er 
der mulighed for at indbringe beslutningen for byfornyelsesnævnet. I visse tilfælde, hvor byfornyelsesnævnet ikke har 
kompetence til at behandle sagen, er der mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på, at 
statsforvaltningen kan tage stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Med venlig hilsen

Allan Pedersen 
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Fuldmægtig

Mail til politiklagemyndigheden d. 27/9

Hejsa
 
Jeg står midt i en række politiovergreb, hvor politiet vil tvangsfjerne mine heste på baggrund af en 
kommunes lang række dokumenterede lovbrud. 
 
Jeg har pt. ikke så meget tid til at skrive om baggrunden, men jeg giver her et lille indtryk af 
problematikken:
 
 
Kære politikere 
 
Er der en eller flere politikere, der vil hjælpe med 1) dels at få afholdt en lovligt varslet demonstration, som 
gentagne gange er forhindret af politiet og kommunen og 2) dels at få lov til at indgive en politianmeldelse 
for alle de lovbrud, der er sket i vores skimmelforløb?
 
Jeg har end ikke kunnet få lov til at få en retfærdig retssag, da dommeren har bremset min sag ved både at 
give mig et advokatpålæg og nægte mig fri proces – og I kalder det et “demokrati”.
 
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der i straffeloven er et begreb, der hedder medvirken ved passitivitet og 
det gør mange af jer sig skyldige i, da I har kendskab til, at der foregår lovbrud og I foretager jer intet.
 
Jeg har vedhæftet to af dagens lydoptagelser fra politiet, hvor jeg både blev nægtet at demonstrere og at 
indgive anmeldelser for lovbrud. Der er også en lydoptagelse af politiets uretmæssige påbud og urigtige 
forhold omkring demonstrationen m.m.
 
Link til lydoptagelse d. 20/9 med lokalbetjent Torben dagen efter politiets uretmæssige påbud og falske 
forehavende – http://www.vindingforlag.dk/Stemme001.mp3
 
Dagens henvendelse d. 25/9 i receptionen hos politiet i Slagelse hvor jeg på opfordring fra politiet d. 24/9 
ville anmelde lovbrud og samtidig rette personlig henvendelse jf. ordensbekendtgørelsens § 5 i forbindelse 
med demonstrationen - http://www.vindingforlag.dk/Stemme003-1.mp3
 
Kurt G. Nielsen fra politiet nægter at modtage anmeldelse af ulovlige forhold og lægger hindringer i vejen 
for en lovlig demonstration - http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3
 
Tidligere lydoptagelser fra den uretmæssige udsættelse af demonstrationen d. 2/7, hvor politiet stadig ikke 
har kvitteret for anmeldelse af politiets og kommunens lovbrud (straffelovens § 137, grundlovens § 79, 
menneskerettighedskonventionens artikel 11 og politilovens § 7).
 
Første lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme002.mp3
 
Anden lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme003.mp3
 
Tredje lydoptagelse - http://vindingforlag.dk/Demonstrationsbilleder/Stemme004.mp3
 
Mvh. 
Tinamaria
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Jeg vil især gerne fremhæve lydoptagelsen “Stemme006”. 
 
Jeg kan også henvise til http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm. 
Jeg kan træffes på 40 91 20 93 i døgndrift. Jeg er i gang med at opdatere min hjemmeside på bl.a. 
http://www.vindingforlag.dk/mailuge38.html og http://www.vindingforlag.dk/mailuge39.html Politi og 
kommune har flere gange uretmæssigt afbrudt demonstrationen, hvilket jeg heller ikke kan få kvitteringer 
på, da jeg har anmeldt både politiet og kommunen. Jeg kan heller ikke få hverken hjælp til konsekvenserne 
af en kommunes lovbrud og jeg har seks heste, hvis liv hænger i en tynd tråd. Jeg kan heller ikke få lov til at 
anmelde diverse lovbrud.
 
Jeg bringer her et eksempel på et af de mange lovbrud, jeg ikke kan få lov til at anmelde:
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Boligministeriets svar:
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Ministeriet

Gammel Mønt 4

1117 København K

J.nr. 2012- 2352

tinamaria@vindingforlag.dk

3. oktober 2012

Kære Tinamaria

Tak for din e- mail af 27. september 2012, hvor du har skrevet personligt til minister for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen. Dit brev er videresendt til besvarelse i Byfornyelseskontoret, som hermed besvarer din henvendelse. 

I din e- mail oplyser du, at du tidligere har været i forbindelse med ministeriet. Ministeriet lægger herved til grund, 
at der er tale om en konkret sag om skimmelsvamp. Du giver udtryk for utilfredshed med Sorø Kommunes og 
Statsforvaltningens håndtering af din sag. Du spørger i denne forbindelse, om hvad man som borger skal gøre, når 
gældende lovgivning bliver overtrådt. 

Indledningsvis kan ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ny henvise til, at byfornyelseslovens regler ikke 
giver ministeriet hjemmel til at gå ind i konkrete sager. Ministeriet har alene mulighed for generelt at vejlede om 
byfornyelseslovgivningen på området.

Ministeriet kan endvidere henvise til, at kommunen har en pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til 
beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundheds- og brandfarlige. Tilsynet omfatter alle 
boliger og opholdsrum uanset ejerform.

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er 
begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal kommunalbestyrelsen som det første undersøge, om forholdene 
udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at kondemnere, det vil sige at nedlægge forbud 
mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker. Når der er nedlagt forbud 
mod beboelse, skal kommunalbestyrelsen i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en anden bolig. Det 
betyder, at samtidig med at kommunalbestyrelsen nedlægger et forbud mod beboelse, skal der fastsættes en frist for 
fraflytning. Fristen skal fastsættes i forhold l den risiko, der er ved fortsat benyttelse af de sundhedsfarlige lokaliteter. 
Er der tale om nærliggende sundhedsfare, kan det være nødvendigt at kondemnere straks, da andet kan være 
sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Kommunalbestyrelsen betaler rimelige udgifter ved flytningen til erstatningsboligen. Som eksempler på udgifter 
kan nævnes udgifter til flytning af møbler, telefon, dørskilt, inventar, belysning, stempelgebyr i forbindelse med 
lejekontraktens indgåelse, møbelopbevaring med videre.

Overholder kommunalbestyrelsen ikke sin tilsyns- og handleforpligtigelse, overtræder den lovgivningen. 

Hvis lejeren er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, herunder en beslutning om ikke at genhuse husstanden, er 
der mulighed for at indbringe beslutningen for byfornyelsesnævnet. I visse tilfælde, hvor byfornyelsesnævnet ikke har 
kompetence til at behandle sagen, er der mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på, at 
statsforvaltningen kan tage stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Med venlig hilsen

Allan Pedersen 
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Fuldmægtig 

 
 
I håb om at høre nærmere
 
Mvh.
Tinamaria

Mail til Claus Mohr Hansen d. 27/9
 
Hvad så Claus
 
Hermed dokumentation for en af politiets mange løgne ... :o)
 
God weekend
 
Tinamaria
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Friday, September 27, 2013 2:49 PM
To: Marianne Jelved 
Subject: Re: Demokrati
 
Hej Marianne
 
Så er det vist cementeret godt og grundigt, at vi ikke lever i dét demokrati, som du så fuldt og fast tror på ...
 
Udover at der er en række myndigheder, som skalter og valter efter forgodtbefindende og i strid med 
flere gældende love, så kan jeg give dig nogle helt konkrete beviser på, at der kun findes demokrati for 
myndigheder:
 
1) Den første demonstration d. 1/7-13 blev ganske uretmæssigt afbrudt og jeg blev bortvist fra et offentligt 
område. Jeg havde i min demonstrationsansøgning medtaget opsætning af telt, men fik aldrig svar. Du kan 
læse mere og høre lydoptagelser her - http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm
 
2) På baggrund af vores dialog versus demokrati anmeldte jeg jo en ny demonstration d. 2/9-13, som 
indsatslederen fra politiet som det første ville opløse. Jeg henholdt mig til, at jeg havde ret til at demonstrere 
og at der ikke var belæg for at opløse demonstrationen, da der ikke var fare for den offentlige ro og orden 
(hestene gik stille rundt i rådhusgården jf. tidligere sendt billede).
 
Indsatslederen fastholdt, at han ville opløse demonstrationen, hvilket jeg bad om at få på skrift samt en 
begrundelse for, hvorfor han ville opløse en fredelig demonstration. Det kunne jeg ikke få og han fastholdt, 
han ville opløse den. Jeg sagde, det ville være en overtrædelse af straffelovens § 137 og at han i givet fald 
måtte tage diskussionen med dig, som hårdnakket påstår, vi lever i et demokrati.
 
Jeg sagde videre, at politiet til enhver tid havde mulighed for at anvise et alternativt sted at demonstrere og 
efter længere tids voteren fra politiets og kommunens side fik vi anvist et sted bagved kommunen, hvor vi 
senere fik et uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven.
 
I øvrigt havde kommunen betinget sig, at jeg skulle lave lovbrud for at kunne afholde demonstrationen, 
hvilket politiet bifaldt ... Heldigvis var alle hestene imponerende samarbejdsvillige og mange borgere havde 
stor glæde af dem, inden den uretmæssige og indirekte bortvisning fandt sted.
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3) På http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm nederst kan du læse, at politiet gav et uretmæssigt 
påbud uden hjemmel i loven. Dialog med myndigheder findes bl.a. på 
http://www.vindingforlag.dk/mailuge38.html og http://www.vindingforlag.dk/mailuge39.html samt tidligere 
uger.
 
4) Jeg har påny søgt om tilladelse til at fortsætte/starte ny demonstration og her bryder både politiet og 
kommunen - igen-igen - loven, for vi kan ikke få anvist et sted at demonstrere, selvom der er plads flere 
steder. Jeg er i stedet jf. nedenstående lydoptagelse blevet truet af vicepolitikommisær Kurt G. Nielsen med, 
at hestene bliver afhændet, samt at de ikke må deltage i en lovligt varslet demonstration.
 
5) Jeg er sørme også af samme vicepolitikommisær blevet nægtet at indgive anmeldelser for lovbrud, at 
demonstrere med heste jf. http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3. Når man hører optagelsen og så 
læser den vedhæftede fil, som er dagens brev fra kommisæren, så understreger det blot, at vi intet demokrati 
har, for:
 
a) Jeg kunne slet ikke få lov til at anmelde, 
b) jeg fik ikke lov til at vise et eneste dokument, selvom han påstår noget andet 
c) vicepolitikommisæren vedtog, at jeg ikke havde nyt i sagen, selvom jeg havde en rejsekuffert, 1 ekstern 
harddisk og to bærbare computere med
d) han henholder sig til, at det er en gammel sag, som allerede er behandlet, hvilket den reelt aldrig er blevet 
e) han lyver direkte, når han i vedhæftede skriver, at der har fundet en mundtlig fremstilling sted, 
f) han nævner på lydoptagelsen intet om, at sagen allerede bliver behandlet, hvilket den ikke gør
g) han vedtog – uden at have set det - at materialet nederst i mailen ikke var nyt
 
Hvem sagde politistat?
 
6) På tredje måned har jeg ikke fået kvitteringer for anmeldelse af Sorø kommune og politiet, som har 
overtrådt grundlovens § 79, menneskerettighedskonventionens artikel 11, straffelovens § 137 og hvor 
politiet tillige har overtrådt politiloven § 7.
 
7) Jeg har aldrig fået min politianmeldelse gennemgået og vist et eneste dokument i sagen. Politiadvokat 
Michael Boelsen vedtog alene på baggrund af følgende anmeldelse på 
http://www.vindingforlag.dk/Politiadvokat.htm, at der ikke var grund til at indlede en efterforksning ...
 
Jeg ved ikke rigtig, hvor du ser demokratiet henne? Jeg ser en politistat, hvor myndigheder kan skatel og 
valte i strid med love, regler og rettigheder alt imens en lang, lang række politikere kigger passivt på, hvilket 
ifølge straffeloven hører under undladelsesforbrydelser samt medvirken ved passitivitet.
 
Jeg kan i hvert fald føje to nye bøger til min i forvejen lange liste – nemlig “Skimmelramt – Danmark – en 
politistat?” og “Skimmelramt – i demokratiets navn”.
 
Mvh. og god weekend
Tinamaria
 
 
 
 
 
Jeg bringer her et eksempel på et af de mange lovbrud, jeg ikke kan få lov til at anmelde:
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Boligministeriets svar:
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Ministeriet

Gammel Mønt 4

1117 København K

J.nr. 2012- 2352

tinamaria@vindingforlag.dk

3. oktober 2012

Kære Tinamaria

Tak for din e- mail af 27. september 2012, hvor du har skrevet personligt til minister for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen. Dit brev er videresendt til besvarelse i Byfornyelseskontoret, som hermed besvarer din henvendelse. 

I din e- mail oplyser du, at du tidligere har været i forbindelse med ministeriet. Ministeriet lægger herved til grund, 
at der er tale om en konkret sag om skimmelsvamp. Du giver udtryk for utilfredshed med Sorø Kommunes og 
Statsforvaltningens håndtering af din sag. Du spørger i denne forbindelse, om hvad man som borger skal gøre, når 
gældende lovgivning bliver overtrådt. 

Indledningsvis kan ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ny henvise til, at byfornyelseslovens regler ikke 
giver ministeriet hjemmel til at gå ind i konkrete sager. Ministeriet har alene mulighed for generelt at vejlede om 
byfornyelseslovgivningen på området.

Ministeriet kan endvidere henvise til, at kommunen har en pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til 
beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundheds- og brandfarlige. Tilsynet omfatter alle 
boliger og opholdsrum uanset ejerform.

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er 
begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal kommunalbestyrelsen som det første undersøge, om forholdene 
udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at kondemnere, det vil sige at nedlægge forbud 
mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker. Når der er nedlagt forbud 
mod beboelse, skal kommunalbestyrelsen i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en anden bolig. Det 
betyder, at samtidig med at kommunalbestyrelsen nedlægger et forbud mod beboelse, skal der fastsættes en frist for 
fraflytning. Fristen skal fastsættes i forhold l den risiko, der er ved fortsat benyttelse af de sundhedsfarlige lokaliteter. 
Er der tale om nærliggende sundhedsfare, kan det være nødvendigt at kondemnere straks, da andet kan være 
sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Kommunalbestyrelsen betaler rimelige udgifter ved flytningen til erstatningsboligen. Som eksempler på udgifter 
kan nævnes udgifter til flytning af møbler, telefon, dørskilt, inventar, belysning, stempelgebyr i forbindelse med 
lejekontraktens indgåelse, møbelopbevaring med videre.

Overholder kommunalbestyrelsen ikke sin tilsyns- og handleforpligtigelse, overtræder den lovgivningen. 

Hvis lejeren er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, herunder en beslutning om ikke at genhuse husstanden, er 
der mulighed for at indbringe beslutningen for byfornyelsesnævnet. I visse tilfælde, hvor byfornyelsesnævnet ikke har 
kompetence til at behandle sagen, er der mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på, at 
statsforvaltningen kan tage stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Med venlig hilsen

Allan Pedersen 
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Fuldmægtig
  

From: Marianne Jelved 
Sent: Tuesday, August 20, 2013 2:09 PM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: VS: Demokrati

 

Kære Tinamaria

Ja, du lever i et demokrati, fordi der er forudsigelighed i myndigheders ageren i forhold til borgerne. Det vil 
sige, at der er en lovgivning, som skal holdes af myndighederne. Heri er bestemmelser om advokatpålæg 
og regler for fri proces mm. Med lov skal land bygges. Ikke med tilfældige magtudøvelse og knæktelse 
af minoriteter. Tværtimod kan mindretal i Danmark skabe deres egen skole, hvis de er uenig i flertallets 
værdier. 

Samfundet bygger på ligeværd, personligfrihed osv, hvilket sammen med frie og hemmelige valg, magtens 
tredeling osv konstiturere et demokrati. Det samme kan ikke siges om Rusland på en række områder.

Ja, du bor i et demokrati, hvor du har ret til åbenlyst at kritisere den lovgivning, som et flertal i Folketinget 
har vedtaget, så du kan forsøge at få lovene lavet om. Og du har ret til at demonstrere, når demonstartionen 
er lovligt varslet osv.

 

Mange hilsener

Marianne

Fra: Anne Rathleff på vegne af Kulturministeren 
Sendt: 20. august 2013 12:32 
Til: Marianne Jelved 
Emne: VS: Demokrati

Kh
Anne
 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 20. august 2013 11:32 

Til: Kulturministeren 
Emne: Demokrati

 
Hej Marianne
 
Jeg hørte i  morgen-tv, at du udtaler, at vi lever i et demokrati.
 
Det kan jeg så bevise med flere banelængder, at det gør vi ikke, hvilket jeg også har informeret dig om, men 
du har slet ikke reflekteret på det?
 
Hvis vi har et demokrati, hvordan kan det så lade sig gøre, at vi bliver nægtet at demonstrere og at jeg i min 
retssag, som involverer myndigheder både får et advokatpålæg og samtidig bliver nægtet fri proces?
 
Lyder det som demokrati?
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Mvh.
Tinamaria

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6590 - Udgivelsesdato: 19-08-2013

Vedhæftet:
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Mail fra Claus Mohr Hansen d. 26/9

From: CMH001@politi.dk 
Sent: Thursday, September 26, 2013 9:56 AM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: SV: Konspirationsteoretiker?

 
Kære Tinamarie
 
Jeg vil endnu engang gentage, at såfremt du er af den opfattelse, at politiet eller ansatte i politiet i 
forbindelse med deres tjeneste i politiet har begået noget strafbart skal du anmelde det til: Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed, Banegårdspladsen 1, 1 sal, 8000 Århus. Du har således mulighed for nærmere 
overfor Politiklagemyndigheden at redegøre for din vurdering af, hvorledes politiet har overtrådt politiloven, 
grundloven menneskerettighedskonventionen og straffeloven, og hvilke strafpålagte bestemmelser som er 
overtrådt.  
 
Såfremt du har nye oplysninger af betydning for din anmeldelse af Sorø kommune kan du som tidligere 
nævnt sende det til lokalpolitiet i Slagelse. Du har oplyst, at politiet og statsadvokaten tidligere har afvist at 
indlede efterforskning i sagen mod Sorø kommune. Som jeg har meddelt dig tidligere kræver det generelt, 
at du har nye væsentlige oplysninger som vil kunne ændre den tidligere foretagne vurdering. Det er således 
ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne er nye, politiet skal tillige vurdere, at de ville kunne ændre den tidligere 
foretagne vurdering.   
 
Jeg kan endvidere forstå, at du fortsat ikke overfor politiets tilladelsessektion  har oplyst, hvor du agter at 
afholde demonstrationen i dag.
 
Som jeg tidligere har nævnt risikere du at blive bortvist af politiet, såfremt du uden tilladelse fra grundejeren 
tager ophold på en fremmed mands grund med seks heste og grundejeren anmoder politiet om, at sørge for at 
du forlader ejendommen med de seks heste.
 
Venlig hilsen
 
Claus Mohr Hansen
Sekretariatschef
 
      Ledelsessekretariatet
Parkvej 50
4700 Næstved
Tlf.                        +45 55311448
Direkte:                +45 55775533 * 2500                            
E-mail:                 cmh001@politi.dk
Web:                    www.politi.dk/sydsjaelland

 

 Mail fra Claus Mohr Hansen d. 26/9

Hej Claus
 
Jeg har klart og udtrykkeligt bedt om at få oplyst, hvor vi må demonstrere uden at blive bortvist fra politiet 
og kommunen?
 
Da kommunen ikke har svaret herpå og derved lægger hindringer i vejen for en lovligt varslet 
demonstration, må det betragtes som endnu en overtrædelse af flere gældende love. I øvrigt er Johnny 
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Christensen fra Sorø kommune meget belejligt ikke tilbage før d. 30/9.
 
Da jeg – på opfordring af politiet selv – mødte frem hos Slagelse lokalpoliti i går, søgte jeg i henhold 
til ordensbekendtgørelsens § 5 at få tilladelsen, men jeg blev nægtet af få udleveret tilladelsen til 
demonstrationen af Inge Christensen.
 
Der er reelt ikke sket en sagsbehandling hos hverken politiadvokaten eller statsadvokaten, hvorfor 
ombudsmanden netop opfordrede mig til at få sagen gennemgået igen, hvilket politiet nægter at kigge på – 
bl.a. jf. gårsdagens fremmøde hos lokalpolitiet, hvilket yderligere fremgår af denne lydoptagelse - 
http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3. Min personlige henvendelse omkring ordensbekendtgørel-
sens § 5 kan du høre her - http://www.vindingforlag.dk/Stemme003-1.mp3
 
Hvis det er en sagsbehandling at gennemlæse en politianmeldelse og på den baggrund mene, at der ikke er 
grund til at indlede en efterforskning, så står det sløjt til med det danske politivæsen eller også er det bare et 
udtryk for magtmisbrug og generel ligegyldighed.
 
Alt andet lige ville det være nemmere, hvis politiet fra start af anviste et sted, hvor vi kan demonstrere, men 
man må jo ikke demonstrere i Sorø ... 
 
Da hverken politiet eller kommunen har anvist et sted at demonstrere, er vi ude i nye overtrædelser 
af grundlovens § 79, menneskerettighedskonventionens artikel 11, straffelovens § 137 og for politiets 
vedkommende også politilovens § 7.
 
Mvh.
Tinamaria

Claus Mohr Hansen 26-9-13

From: CMH001@politi.dk 
Sent: Thursday, September 26, 2013 11:44 AM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: SV: Konspirationsteoretiker?

 
Kære Tinamarie
 
 
Det fremgår af ordensbekendtgørelsens § 5, at optog og møder på veje skal anmeldes til politiet. 
Indledningsvis har du den 23. september 2013 sendt mail til en meget stor gruppe personer, myndigheder 
m.m. under overskriften ”Ansøgning om fortsættelse/ny demonstration den 26/9- ???”. Du skriver bl.a., at 
du ansøger om at genoptage demonstrationen/påbegynde en ny demonstration d. 26/9, hvor den midlertidige 
frist med hestene udløber. Du anfører tillige, at du søger om adgang til rådhusgården i al den tid, som 
demonstrationen varer.
 
I den anledning har tilladelsessektionen, Ledelsessekretariatet af flere omgange anmodet dig om at præcisere 
hvor og på hvilken adresse du agtede at fortsætte din demonstration. Senest skrev  Karina Pedersen fra 
ledelsessekretariatet til dig:
 
Fra: SSJÆ FP Tilladelsessektionen  
Sendt: 25. september 2013 11:34 
Til: ’Vinding Forlag’ 
Emne: SV: Ansøgning om fortsættelse/ny demonstration d. 26/9 - ???
 



269 

Hej Tinamaria 
Du skal angive dit mødested jf. ordensbekendtgørelsens § 5 (Anmeldelse af demonstrationen skal foretages 
af arrangørerne eller af en repræsentant for denne og indeholde angivelse af formålet med mødet, 
tidspunktet, mødestedet og ruten samt det forventede antal deltagere).
Anmeldelse med angivelse af sted/rute skal bl.a. ske for at politiet har mulighed for at vurdere, om 
det valgte sted eller den valgte rute med de forventede antal deltagere på det valgte tidspunkt kan give 
anledning til ordensmæssige eller trafikale problemer, dette jo særligt fordi du oplyser, at 6 heste skal indgå i 
demonstrationen og ikke har oplyst, hvor længe demonstrationen skal vare. 
 
Når du har opnået kommunens samtykke til det sted, du ønsker at demonstrere med dine heste, kan du 
orientere os.
 
Venlig hilsen
 
Karina Pedersen
kontorfuldmægtig
 
      Ledelsessekretariatet
 
Ledelsessekretariatet ses ikke at have modtaget noget svar.
 
Som udgangspunkt er dig selv som må planlægge din demonstration og sikre, at du har grundejerens 
tilladelse til, at du kan tage ophold på deres grund med seks heste, ligesom du i øvrigt må sikre, at du 
overholder den gældende lovgivning.
 
Du må således selv finde et sted, hvor dine heste lovligt kan tage ophold. 
 
At du eventuelt ikke kan få Sorø kommunes samtykke til, at du kan tage ophold med dine heste på 
Rådhusets område, er ikke ensbetydende med, at du ikke selv - uden heste - kan demonstrere og  ytre dig, 
såfremt du i øvrigt overholder gældende regler, herunder reglerne i ordensbekendtgørelsen.  
 
Venlig hilsen
 
Claus Mohr Hansen
Sekretariatschef 

      Ledelsessekretariatet
Parkvej 50
4700 Næstved
Tlf.                        +45 55311448
Direkte:                +45 55775533 * 2500                            
E-mail:                 cmh001@politi.dk
Web:                    www.politi.dk/sydsjaelland 
 
      

Claus Mohr Hansen 26-9-13

Politiet ville i går ikke udsted tilladelse jf. ordensbekendtgørelsen og kommunen ville heller ikke anvise et 
sted at demonstrere. Jeg har i øvrigt angivet følgende til ledelsessekretariatet:
 
 
Hej Vibeke
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Hermed det udfyldte skema :o)
 

Arrangement: Demonstration

Arrangør: Tinamaria Jensen, tlf. 40912093

Sted: Anvist sted af Sorø kommune samt hele Sorø

Optog/rute: Hele Sorø

Antal heste: 5 heste og 1 pony

Afholdelsesdato: 26/9-2013 - ????? 

Formål: At gøre opmærksom på kommunens lovbrud og andre offentlige overgreb 

Materiale: Visitkort efter ønske fra borgere, hvor de kan læse mere om demonstrationen

I henhold til: Ordensbekendtgørelsens § 3, § 5 og § 9 og færdselslovens § 12 

 
Jf. ordensbekendtgørelsen § 5 – hvem skal jeg så rette henvendelse/give fremmøde til? Claus Mohr Hansen 
sagde i går, at det ikke kræver forudgående tilladelse at forsamle sig, hvilket jo er en sandhed med store 
modifikationer :o)
 
Mvh.
Tinamaria
 
 
Du er blevet bekendt med flere af kommunens lovbrud, som bl.a. ligger til grund for demonstrationen. Det er 
selvfølgelig horribelt, at man ikke kan få lov til at anmelde ulovlige forhold, som politiet jf, politiloven skal 
bringe til ophør.
 
Mvh.
Tinamaria

From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, September 30, 2013 2:47 PM

To: CMH001@politi.dk ; jm@jm.dk ; stm@stm.dk ; mail@politiklagemyndigheden.dk ; Gitte Buggild 
; Marianne Jelved ; politi@politi.dk ; post@ugeaviserne.dk ; dagbladet@sn.dk ; soroeavis.red@sn.dk ; 

direktionen@sn.dk ; nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk 
; plan@tv2.dk ; 1234@tv2.dk ; jete@radio24syv.dk ; pia.adelsteen@ft.dk ; karina.adsbol@ft.dk ; dfalah@
ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; eigil.andersen@ft.dk ; hans.andersen@ft.dk ; kim.andersen@ft.dk ; liv.

andersen@ft.dk ; sophie.andersen@ft.dk ; minister@uvm.dk ; jorgen.arbo-baehr@ft.dk ; ministeren@mim.
dk ; udviklingsministeren@um.dk ; pernille.bagge@ft.dk ; lars.barfoed@ft.dk ; gitte.bech@ft.dk ; tom.
behnke@ft.dk ; jacob.bjerregaard@ft.dk ; liselott.blixt@ft.dk ; mette.bock@ft.dk ; verbo@ft.dk ; trine.
bramsen@ft.dk ; stine.brix@ft.dk ; kirsten.brosbol@ft.dk ; jm@jm.dk ; dfbenb@ft.dk ; anne.baastrup@
ft.dk ; ozlem.cekic@ft.dk ; peter.christensen@ft.dk ; rene.christensen@ft.dk ; villum.christensen@ft.dk 
; vanch@ft.dk ; kim.christiansen@ft.dk ; per.clausen@ft.dk ; min@fm.dk ; dfjeht@ft.dk ; jonas.dahl@

ft.dk ; dfanbf@ft.dk ; lennart.damsbo-andersen@ft.dk ; thomas.danielsen@ft.dk ; karina.lorentzen.
dehnhardt@ft.dk ; dfmehd@ft.dk ; mikkel.dencker@ft.dk ; lars.dohn@ft.dk ; jorn.dohrmann@ft.dk ; 
handelsministeren@um.dk ; uffe.elbaek@ft.dk ; louise.elholm@ft.dk ; karen.ellemann@ft.dk ; jakob.

ellemann-jensen@ft.dk ; benny.engelbrecht@ft.dk ; lene.espersen@ft.dk ; dfsesp@ft.dk ; nadeem.farooq@
ft.dk ; dennis.flydtkjaer@ft.dk ; thyra.frank@ft.dk ; claus.hjort.frederiksen@ft.dk ; bm@bm.dk ; steen.



271 

gade@ft.dk ; vmage@ft.dk ; min@fvm.dk ; karin.gaardsted@ft.dk ; ane.halsboe@ft.dk ; mbbl@mbbl.
dk ; eva.kjer.hansen@ft.dk ; marlene.borst.hansen@ft.dk ; torben.hansen@ft.dk ; orla.hav@ft.dk ; jane.

heitmann@ft.dk ; mai.henriksen@ft.dk ; martin.henriksen@ft.dk ; bang.henriksen@ft.dk ; camilla.hersom@
ft.dk ; magnus.heunicke@ft.dk ; birthe.ronn.hornbech@ft.dk ; henning.hyllested@ft.dk ; min@sm.dk ; 

fmn@fmn.dk ; ole.haekkerup@ft.dk ; vhenh@ft.dk ; Bertel Haarder ; daniel.toft.jakobsen@ft.dk ; doris.
jakobsen@ft.dk ; min@kum.dk ; jacob.jensen@ft.dk ; kristian.jensen@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; michael.
aastrup@ft.dk ; mogens.jensen@ft.dk ; peter.juel.jensen@ft.dk ; thomas.jensen@ft.dk ; karen.jespersen@

ft.dk ; jens.joel@ft.dk ; edmundjoensen2@gmail.com ; jan.johansen@ft.dk ; birgitte.josefsen@ft.dk ; 
christian.juhl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; vivi.kier@ft.dk ; benedikte.kiaer@ft.dk ; fpksekr@ft.dk ; karen.klint@

ft.dk ; jeppe.kofod@ft.dk ; simon.kollerup@ft.dk ; sum@sum.dk ; marie.krarup@ft.dk ; trm@trm.dk ; 
christian.langballe@ft.dk ; rasmus.langhoff@ft.dk ; vesll@ft.dk ; vfldl@ft.dk ; henrik.sass.larsen@ft.dk ; 
karsten.lauritzen@ft.dk ; bjarne.laustsen@ft.dk ; mike.legarth@ft.dk ; lars.lilleholt@ft.dk ; annette.lind@
ft.dk ; lone.loklindt@ft.dk ; kristian.lorentzen@ft.dk ; rosa.lund@ft.dk ; mogens.lykketoft@ft.dk ; sophie.
lohde@ft.dk ; morten.marinus@ft.dk ; anni.matthiesen@ft.dk ; brian.mikkelsen@ft.dk ; jeppe.mikkelsen@
ft.dk ; leif.mikkelsen@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; per.stig.moller@ft.dk ; tina.nedergaard@ft.dk 
; min@skm.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; karsten.nonbo@ft.dk ; dfkarn@ft.dk ; ellen.trane.norby@ft.dk 

; ole.birk@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; sara.olsvig@ft.dk ; maja.panduro@ft.dk ; sjodp@ft.dk ; torsten.
schack.pedersen@ft.dk ; jesper.petersen@ft.dk ; rvrahp@ft.dk ; kathrine.sorensen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@

ft.dk ; troels.poulsen@ft.dk ; rasmus.prehn@ft.dk ; lars.rasmussen@ft.dk ; troels.ravn@ft.dk ; mette.
reissmann@ft.dk ; lameri@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk ; spert@ft.dk ; mads@ft.dk ; anders.samuelsen@ft.dk ; 

km@km.dk ; hans.schmidt@ft.dk ; johanne.schmidt-nielsen@ft.dk ; hans.skibby@ft.dk ; pernille.skipper@
ft.dk ; julie.skovsby@ft.dk ; sjurdur.skaale@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; ole.sohn@ft.dk ; zenia.stampe@ft.dk ; 

andreas.steenberg@ft.dk ; inger.stojberg@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; udenrigsministeren@um.dk ; hans.thoning@
ft.dk ; stm@stm.dk ; ulla.tornaes@ft.dk ; eyvind.vesselbo@ft.dk ; oim@oim.dk ; min@evm.dk ; nikolaj.

villumsen@ft.dk ; europaministeren@um.dk ; fatma.oktem@ft.dk ; min@fivu.dk ; frank.aaen@ft.dk ; Niels 
Minor Borre ; Christian Holt ; TCH007@politi.dk ; ole@detsorteregister.info 

Subject: Re: Konspirationsteoretiker?
 
Hej Claus
 
Der er vist ikke meget konspirationsteori over følgende lydoptagelse http://www.vindingforlag.dk/
Stemme006.mp3 med vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen kontra denne skrivelse fra samme person dagen 
efter:
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Lydoptagelsen og skrivelsen taler helt for sig selv og jeg kan dokumentere meget mere af den slags – nemlig 
en række myndigheder og politikere, som slet ikke gør det, de skal og i øvrigt heller ikke følger loven.
 
Det vækker selvfølgelig også stor bekymring, når du foranlediger, at jeg ikke kan give personligt fremmøde 
og i øvrigt kun kan tale med en navngiven person, selvom Slagelse politi dagen før fortalte mig, at jeg skulle 
rette personlig henvendelse og medbringe min dokumentation ...
 
Du har også sørget for, at jeg ikke kan få lov til at fortælle baggrunden til Torben, “som ifølge dig ikke har 
tid og har andet at foretage sig”. Dét her er ikke andet end en lang række “dækken-over-hinanden”. Alle de 
ulovlige forhold, som er forsøgt anmeldt, er aldrig blevet taget alvorligt eller efterforsket, hvilket jeg også 
kan dokumentere. Rent faktisk har Torben nogle nøgler til at løse alt dette, men det nægter du ham tilladelse 
til og fylder hans ører med din selvbestaltede tolkning af loven til kommunens fordel i strid med en række 
øvrige love, som du udmærket er bekendt med.
 
Som du også udmærket godt ved, så er kapitel 16 i straffeloven en skærpende omstændighed. Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed er nu kommet på, da det kan være, at de i modsætning til politiet vil 
modtage anmeldelser, efterforske lovbrud og bringe strafbar virksomhed til ophør jf. politiloven - politiet 
vil nemlig ikke og det går jo heller ikke at have et politi, som lyver, fordrejer, forvansker og forpurrer og 
undlader at opfylde pligt. Politiet skal være pålidelige og uanfægtelige. Mon ikke der snart kommer en 
prikkerunde i politiledelsen?
 
Jeg fik for år tilbage at vide, at der ville rulle hoveder, når mine bøger udkommer og det er jeg ikke i tvivl 
om, selvom det ikke er mit mål. Det her skimmelforløb og alt omkring demonstrationen er virkelig en 
falliterklæring af de store og viser, at vi slet ikke har det “demokrati”, hvorfor sagen nu ryger videre til 
Menneskerettighedsdomstolen, hvor det nok skal vække interesse, at man hverken kan politianmelde eller 
demonstrere jf. gældende love og regler, for jeg kan dokumentere et hav af lovovertrædelser fra diverse 
myndigheder tillige med rettens lovovertrædelser.
 
 
Du undrede dig over, at jeg havde sat så mange forskellige mennesker med på ”en lytter”. Det tjener flere 
formål:
 
1. Dels er det en ”sikkerhed”, selvom intet er sikkert i en politistat, hvor man ikke er bleg for at bruge ufine 
metoder, magtmisbrug og lovbrud. Jeg træder ligesom nogle tunge drenge - og piger - over tæerne ved blot 
at fortælle sandheden.
 
2. Når man fortæller - og dokumenterer - sandheden i dét omfang, som jeg gør, så er det godt at dele 
sandheden ud, så der er nogen, som undrer sig, hvis ”der pludselig sker nogen noget”. Det giver en to-vejs 
skærpet opmærksomhed.
 
3. Der er ikke mulighed for på et senere tidspunkt at gemme sig bag ”dét vidste, jeg ikke noget om”, for 
mine læsere kan nøjagtigt følge med i, hvem der gjorde og vidste hvad - eller undlod at gøre - trods et mere 
eller mindre indgående kendskab til ulovlige forhold. Det gør det nemmere at sætte sit kryds næste gang.
 
4. Det viser også, hvor mange politikere, ministerier m.m., som har kendskab til denne sag og diverse 
lovbrud – uden at foretage sig en dyt.
 
5. Der er nogle imellem, som hepper på mig.
 
6. Det tjener også til at advare involverede personer om, hvor langt sagen er nået og hvad der sker.
 
 
Man siger, at hovmod står for fald. I denne situation er det løgn, bedrag og falske forehavender og strategier, 
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der står for fald. Jeg afslører ingen - folk afslører sig selv. Jeg fortæller sandheden - og kun sandheden - og 
den er et mægtigt sværd. Særligt hvis man har bygget - eller bygger - sit hus på et ukorrekt fundament, som 
visse personer gør.
 
 
 
Hvad er status?
 
Kommunen og politiet nægter mig i strid med flere love at afholde en lovligt varslet og tilladt demonstration.
 
Politiet truer med en tvangsafhænding/-aflivning af hestene - hvis jeg ikke flytter hestene.
 
Politiet truer med en tvangsafhænding/-aflivning af hestene - hvis jeg demonstrerer med hestene.
 
Jeg har lige grebet en vicepolitikommissær i en lodret løgn, hvor nogle grimme politistatsmetoder kommer 
frem i lyset.
 
Politiet og kommunen har flere gange tidligere overtrådt flere gældende love i forbindelse med 
demonstrationen. 
 
Kommunen nægter at anvise et sted til en lovligt varslet demonstration.
 
Politiet nægter at anvise et sted til en lovligt varslet demonstration.
 
Kommunen har igennem flere år lavet et hav af lovbrud, som politiet - ret kikset - har forsøgt at dække over.
 
Flere ministerier og tilsynsmyndigheder har ligeså lavet lovbrud og dækket over hinanden.
 
Jeg er sørme også blevet nægtet at få en retfærdig retssag.
 
Hvem sagde demokrati???
 
 
 
Hvad er jeres muligheder?
 
1. I kan begynde at lytte til og fortælle sandheden.
 
2. I kan handle på sandheden og give mig en retfærdig retssag.
 
3. Demonstrationen kan fortsætte jf. gældende love og demokratiske spilleregler.
 
4. Sorø kommune og andre myndigheder kan tage deres ansvar på sig.
 
5. I kan også vælge at gå efter hestene og deres liv, men tro mig - det vil være det absolut dummeste, I 
overhovedet kan gøre og dér vil I virkelig skyde jer selv i foden.
 
6. Om I vælger 1, 2, 3, 4 eller 5, så har jeg ”vundet”. Sandheden vinder altid i sidste ende og den udkommer 
i min dokumentar ”Når sandheden skal frem”.
 
 
Jeg er klar over, at I er sat i en presset situation, hvor man jo ikke ”kan give efter” for pres. Nu er der 
stor forskel på at handle på og tage ansvar for lovbrud kontra at give efter for pres i forbindelse med en 
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demonstration og det er der jo stadig mulighed for – at tage ansvar, så vi alle kan komme videre.
 
Ser du – det ville være så nemt at rette henvendelse til en bank eller realkreditinstitut og sørge for carte 
blanche til, at jeg kan komme ind på en skimmelfri gård, for så er der både taget ansvar og vi er dejligt ude 
over spørgsmålet om afholdelse af demonstrationen. Der er faktisk en masse mennesker, som står og venter 
på min undervisning og kompetancer, hvilket jeg meget hellere vil bruge tid og energi på og hvor jeg med de 
rigtige samarbejdspartnere kan skabe de første ti arbejdspladser i morgen. Tag ikke fejl af, at jeg hellere vil 
bo på en gård med hestene i stedet for at demonstrere.
 
Der er ligesom ingen, der rigtigt forstår, hvordan kommunen m.fl. ved deres lovbrud har lagt mit liv i nogle 
lænker, som kun kommunen eller andre myndigheder har nøglen til. Ingen af os kommer rigtigt videre, før 
nøglen er taget i brug og det kan jeg kun opfordre til.
 
Jeg har faktisk igennem årene holdt flere døre åbne, men fra myndighedernes side lukker man blindt øjnene 
overfor, hvad der foregår. Også på http://www.vindingforlag.dk/retssagen.htm forsøgte jeg at gøre tingene 
nemme og retfærdige ved at fordele ansvarsbyrden på flere dommere og samtidig undgå de offentlige 
strategier med bevidstløst at sende sagen frem og tilbage i systemet, som man ellers gør. Jeg har faktisk 
været en fairplayer hele vejen igennem og det er mere, end hvad man kan sige om myndighederne.
 
Det er lidt underligt at skrive alle disse bøger, for jeg kan kun skrive og dokumentere, hvad I gør - derfor har 
I stor indflydelse på, hvad jeg skal overhovedet skal skrive og hvad udfaldet bliver. Er det fair behandling, er 
det dét, der fremgår. Er det lovbrud, er det dét, jeg skildrer og dokumenterer.
 
Det er menneskeligt at fejle - men djævelsk at fortsætte. Skal vi være mennesker eller djævle? Hvor længe 
skal vi fortsætte det her?
 
Mvh.
Tinamaria

From: TCH007@politi.dk 
Sent: Monday, September 30, 2013 4:20 PM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: Fra politiet Sorø

 
Hej Tinamaria
 
Nedenstående er du nødt til at forholde dig til.
  
 
Fredag den 20. september kl. 1445 fik du udleveret en forkyndelse, hvor du blev gjort bekendt med, at du 
senest torsdag d. 26. september skulle fjerne dine heste fra Gulagervej 3, Fjenneslev, hvor hestene kun kunne 
være midlertidigt på græsfold.
 
Du har fortsat IKKE hverken afhentet eller fundet et andet sted til opstaldning af dine 3 heste og 1 pony, som 
fortsat går på Gulagervej 3, 4173 Fjenneslev.
 
Med mindre du afhenter dine heste senest torsdag den 3. oktober 2013 på Gulagervej 3, 4173 Fjenneslev  vil 
hestene uden yderligere varsel blive fjernet ved politiets foranstaltning  og opstaldet et andet sted. Transport 
og opstaldning vil ske på din regning.
 
Opstaldningen vil ske med henblik på, at du snarest muligt og senest inden 14 dage fra den 3. oktober 2013 
efter aftale med politiet afhenter eller sælger hestene. Hestene udleveres først når du har betalt politiet 
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udgifter til transport og opbevaring.
 
Med venlig hilsen

 
Torben Christensen 
Politiassistent                                                          
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi         
Sorø Nærpoliti                                                             
Rådhusvej 8
4180  Sorø                                                                
   

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3408 / Virusdatabase: 3222/6709 - Udgivelsesdato: 29-09-2013

Hej Torben
 
Jeg har skam forholdt mig til det hele – hele tiden :o)
 
Du behøver blot at ringe til Landskontoret for heste på 87 40 50 00 og så vil du få bekræftet, at det er mere 
end almindeligt svært at finde opstaldning til bare en enkelt hingst – selv den mindste af dem.
 
Det overraskede mig, at du fortalte, at du troede, at hestene “bare” var hobby. De er arbejdsredskaber 
og et led i at lægge min pension op, da jeg bl.a. jf. Holbæk Jobcenter har et godt socialpolitisk koncept 
(med hestene), der er velegnet til flere områder – bl.a. børn og unge, meningsfuld aktivering, dagtilbud, 
stressramte m.m. Du kan se mere på http://www.terapihest.dk, som er en af mine mange hjemmesider, 
hvor du her kan læse en udtalelse fra en mor til en autistisk dreng - http://terapihest.dk/udtalelse.htm. Min 
baggrund for mit universielle koncept kan du se her - http://www.vindingforlag.dk/cv.htm Kommende bøger 
hvor du også medvirker, kan du se her - http://www.vindingforlag.dk/kommende.htm 
 
Det er selvfølgelig en ulempe, når du ikke kender baggrunden, for så ville du på mange områder stå meget 
stærkere. Det handler nemlig ikke om ikke at ville flytte hestene, men at finde plads til dem. Det vil derfor 
løse rigtig meget at finde en gård til mig, da det: 1) løser mit skimmelproblem på hjemmefronten (som er 
et ulovligt forhold), 2) løser rettens og min staldejers problem med de to skadede heste på Skelbækvej, 3) 
løser problemet med de fire heste hos Lars på Gulagervej, 4) løser politiets problem, 5) overflødiggører 
demonstrationen som ellers må fortsætte og 6) jeg kan komme videre med det universielle koncept, jeg har, 
hvor hestene på flere måder indgår.
 
Der er nogen, som måske godt kunne hjælpe, men som ikke tør, fordi der er myndigheder involveret (Skat, 
politi, kommunen, retten). Jeg var i går ude og stemme dørklokker i området og fandt egentlig et sted med 
en tom stald og folde, men ejerne kunne grundet sygdom ikke overskue at leje ud, selvom jeg tilbød selv 
at ordne foldene og tømme stalden. Jeg har også forgæves haft fat i Sorø Akademi. Du nævnte i går, at du 
måske havde en græsfold et sted i udkanten af Sorø – hvor er det henne?
 
Da jeg på et tidspunkt havde udsigt til at skulle flytte på Lars´ gård, blev jeg så glad og opstemt, at jeg på 
under en uge lavede en hel cd “New Life”. Den er færdig, men ikke gået i trykken. Jeg har snart syv færdige 
cd´er og alt dette tager selvfølgelig også tid fra mine andre projekter med bøger, musik og film. Jeg vil gerne 
give Lars en kopi, hvis han er interesseret? Titelnummeret fra cd´en kan ses/høres her - 
http://www.vindingforlag.dk/New%20Life/newlife.html
 
Som jeg sagde i går, så må løsningen være opbinding af hestene forskellige steder i Sorø, hvis der ikke når at 
blive fundet et sted. Jeg har jo i forvejen anmeldt demonstrationen til at foregå i hele Sorø :o)
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Er der andre steder end Rådhusgården vi ikke må være i? Jeg mener – som grundejer ejer Sorø kommune 
jo hele byen, hvilket begrænser demonstrationen væsentligt, da de jo ikke er interesseret i, at der bliver 
demonstreret. Jeg vil derfor gerne klart have defineret, hvor vi må være og hvor vi ikke må være?
 
Vi tales :o)
 
Kh.
Tinamaria

Att. retspræsident Alex Elisiussen
02-10-2013 02:53

naestved@domstol.dk<naestved@domstol.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;mail@
politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;Gitte Buggild<Gitte.Buggild@
ft.dk>;Marianne Jelved<mje@kum.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;post@ugeaviserne.

dk<post@ugeaviserne.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.
red@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.

dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;tva@dr.dk<tva@
dr.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@

tv2.dk>;jete@radio24syv.dk<jete@radio24syv.dk>;pia.adelsteen@ft.dk<pia.adelsteen@ft.dk>;karina.
adsbol@ft.dk<karina.adsbol@ft.dk>;dfalah@ft.dk<dfalah@ft.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.

ammitzboll@ft.dk>;eigil.andersen@ft.dk<eigil.andersen@ft.dk>;hans.andersen@ft.dk<hans.
andersen@ft.dk>;kim.andersen@ft.dk<kim.andersen@ft.dk>;liv.andersen@ft.dk<liv.andersen@

ft.dk>;sophie.andersen@ft.dk<sophie.andersen@ft.dk>;minister@uvm.dk<minister@uvm.
dk>;jorgen.arbo-baehr@ft.dk<jorgen.arbo-baehr@ft.dk>;ministeren@mim.dk<ministeren@mim.
dk>;udviklingsministeren@um.dk<udviklingsministeren@um.dk>;pernille.bagge@ft.dk<pernille.
bagge@ft.dk>;lars.barfoed@ft.dk<lars.barfoed@ft.dk>;gitte.bech@ft.dk<gitte.bech@ft.dk>;tom.
behnke@ft.dk<tom.behnke@ft.dk>;jacob.bjerregaard@ft.dk<jacob.bjerregaard@ft.dk>;liselott.
blixt@ft.dk<liselott.blixt@ft.dk>;mette.bock@ft.dk<mette.bock@ft.dk>;verbo@ft.dk<verbo@

ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;stine.brix@ft.dk<stine.brix@ft.dk>;kirsten.
brosbol@ft.dk<kirsten.brosbol@ft.dk>;jm@jm.dk<jm@jm.dk>;dfbenb@ft.dk<dfbenb@ft.dk>;anne.
baastrup@ft.dk<anne.baastrup@ft.dk>;ozlem.cekic@ft.dk<ozlem.cekic@ft.dk>;peter.christensen@

ft.dk<peter.christensen@ft.dk>;rene.christensen@ft.dk<rene.christensen@ft.dk>;villum.
christensen@ft.dk<villum.christensen@ft.dk>;vanch@ft.dk<vanch@ft.dk>;kim.christiansen@

ft.dk<kim.christiansen@ft.dk>;per.clausen@ft.dk<per.clausen@ft.dk>;min@fm.dk<min@
fm.dk>;dfjeht@ft.dk<dfjeht@ft.dk>;jonas.dahl@ft.dk<jonas.dahl@ft.dk>;dfanbf@ft.dk<dfanbf@

ft.dk>;lennart.damsbo-andersen@ft.dk<lennart.damsbo-andersen@ft.dk>;thomas.danielsen@
ft.dk<thomas.danielsen@ft.dk>;karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk<karina.lorentzen.dehnhardt@

ft.dk>;dfmehd@ft.dk<dfmehd@ft.dk>;mikkel.dencker@ft.dk<mikkel.dencker@ft.dk>;lars.dohn@
ft.dk<lars.dohn@ft.dk>;jorn.dohrmann@ft.dk<jorn.dohrmann@ft.dk>;handelsministeren@
um.dk<handelsministeren@um.dk>;uffe.elbaek@ft.dk<uffe.elbaek@ft.dk>;louise.elholm@

ft.dk<louise.elholm@ft.dk>;karen.ellemann@ft.dk<karen.ellemann@ft.dk>;jakob.ellemann-jensen@
ft.dk<jakob.ellemann-jensen@ft.dk>;benny.engelbrecht@ft.dk<benny.engelbrecht@ft.dk>;lene.

espersen@ft.dk<lene.espersen@ft.dk>;dfsesp@ft.dk<dfsesp@ft.dk>;nadeem.farooq@ft.dk<nadeem.
farooq@ft.dk>;dennis.flydtkjaer@ft.dk<dennis.flydtkjaer@ft.dk>;thyra.frank@ft.dk<thyra.

frank@ft.dk>;claus.hjort.frederiksen@ft.dk<claus.hjort.frederiksen@ft.dk>;bm@bm.dk<bm@
bm.dk>;steen.gade@ft.dk<steen.gade@ft.dk>;vmage@ft.dk<vmage@ft.dk>;min@fvm.dk<min@fvm.
dk>;karin.gaardsted@ft.dk<karin.gaardsted@ft.dk>;ane.halsboe@ft.dk<ane.halsboe@ft.dk>;mbbl@
mbbl.dk<mbbl@mbbl.dk>;eva.kjer.hansen@ft.dk<eva.kjer.hansen@ft.dk>;marlene.borst.hansen@

ft.dk<marlene.borst.hansen@ft.dk>;torben.hansen@ft.dk<torben.hansen@ft.dk>;orla.hav@
ft.dk<orla.hav@ft.dk>;jane.heitmann@ft.dk<jane.heitmann@ft.dk>;mai.henriksen@ft.dk<mai.

henriksen@ft.dk>;martin.henriksen@ft.dk<martin.henriksen@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.
henriksen@ft.dk>;camilla.hersom@ft.dk<camilla.hersom@ft.dk>;magnus.heunicke@ft.dk<magnus.
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heunicke@ft.dk>;birthe.ronn.hornbech@ft.dk<birthe.ronn.hornbech@ft.dk>;henning.hyllested@
ft.dk<henning.hyllested@ft.dk>;min@sm.dk<min@sm.dk>;fmn@fmn.dk<fmn@fmn.dk>;ole.
haekkerup@ft.dk<ole.haekkerup@ft.dk>;vhenh@ft.dk<vhenh@ft.dk>;Bertel Haarder<bertel.

haarder@ft.dk>;daniel.toft.jakobsen@ft.dk<daniel.toft.jakobsen@ft.dk>;doris.jakobsen@
ft.dk<doris.jakobsen@ft.dk>;min@kum.dk<min@kum.dk>;jacob.jensen@ft.dk<jacob.jensen@

ft.dk>;kristian.jensen@ft.dk<kristian.jensen@ft.dk>;leif.jensen@ft.dk<leif.jensen@ft.dk>;michael.
aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;peter.

juel.jensen@ft.dk<peter.juel.jensen@ft.dk>;thomas.jensen@ft.dk<thomas.jensen@ft.dk>;karen.
jespersen@ft.dk<karen.jespersen@ft.dk>;jens.joel@ft.dk<jens.joel@ft.dk>;edmundjoensen2@gmail.

com<edmundjoensen2@gmail.com>;jan.johansen@ft.dk<jan.johansen@ft.dk>;birgitte.josefsen@
ft.dk<birgitte.josefsen@ft.dk>;christian.juhl@ft.dk<christian.juhl@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@

ft.dk>;vivi.kier@ft.dk<vivi.kier@ft.dk>;benedikte.kiaer@ft.dk<benedikte.kiaer@ft.dk>;fpksekr@
ft.dk<fpksekr@ft.dk>;karen.klint@ft.dk<karen.klint@ft.dk>;jeppe.kofod@ft.dk<jeppe.kofod@

ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;sum@sum.dk<sum@sum.dk>;marie.krarup@
ft.dk<marie.krarup@ft.dk>;trm@trm.dk<trm@trm.dk>;christian.langballe@ft.dk<christian.

langballe@ft.dk>;rasmus.langhoff@ft.dk<rasmus.langhoff@ft.dk>;vesll@ft.dk<vesll@ft.dk>;vfldl@
ft.dk<vfldl@ft.dk>;henrik.sass.larsen@ft.dk<henrik.sass.larsen@ft.dk>;karsten.lauritzen@

ft.dk<karsten.lauritzen@ft.dk>;bjarne.laustsen@ft.dk<bjarne.laustsen@ft.dk>;mike.legarth@
ft.dk<mike.legarth@ft.dk>;lars.lilleholt@ft.dk<lars.lilleholt@ft.dk>;annette.lind@ft.dk<annette.

lind@ft.dk>;lone.loklindt@ft.dk<lone.loklindt@ft.dk>;kristian.lorentzen@ft.dk<kristian.
lorentzen@ft.dk>;rosa.lund@ft.dk<rosa.lund@ft.dk>;mogens.lykketoft@ft.dk<mogens.lykketoft@

ft.dk>;sophie.lohde@ft.dk<sophie.lohde@ft.dk>;morten.marinus@ft.dk<morten.marinus@
ft.dk>;anni.matthiesen@ft.dk<anni.matthiesen@ft.dk>;brian.mikkelsen@ft.dk<brian.mikkelsen@

ft.dk>;jeppe.mikkelsen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@ft.dk>;leif.mikkelsen@ft.dk<leif.mikkelsen@
ft.dk>;flemming.m.mortensen@ft.dk<flemming.m.mortensen@ft.dk>;per.stig.moller@ft.dk<per.
stig.moller@ft.dk>;tina.nedergaard@ft.dk<tina.nedergaard@ft.dk>;min@skm.dk<min@skm.

dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;karsten.nonbo@ft.dk<karsten.nonbo@
ft.dk>;dfkarn@ft.dk<dfkarn@ft.dk>;ellen.trane.norby@ft.dk<ellen.trane.norby@ft.dk>;ole.

birk@ft.dk<ole.birk@ft.dk>;joachim.olsen@ft.dk<joachim.olsen@ft.dk>;sara.olsvig@ft.dk<sara.
olsvig@ft.dk>;maja.panduro@ft.dk<maja.panduro@ft.dk>;sjodp@ft.dk<sjodp@ft.dk>;torsten.

schack.pedersen@ft.dk<torsten.schack.pedersen@ft.dk>;jesper.petersen@ft.dk<jesper.petersen@
ft.dk>;rvrahp@ft.dk<rvrahp@ft.dk>;kathrine.sorensen@ft.dk<kathrine.sorensen@ft.dk>;lisbeth.

poulsen@ft.dk<lisbeth.poulsen@ft.dk>;troels.poulsen@ft.dk<troels.poulsen@ft.dk>;rasmus.prehn@
ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;lars.rasmussen@ft.dk<lars.rasmussen@ft.dk>;troels.ravn@ft.dk<troels.
ravn@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lameri@ft.dk<lameri@ft.dk>;lotte.

rod@ft.dk<lotte.rod@ft.dk>;spert@ft.dk<spert@ft.dk>;mads@ft.dk<mads@ft.dk>;anders.
samuelsen@ft.dk<anders.samuelsen@ft.dk>;km@km.dk<km@km.dk>;hans.schmidt@ft.dk<hans.
schmidt@ft.dk>;johanne.schmidt-nielsen@ft.dk<johanne.schmidt-nielsen@ft.dk>;hans.skibby@

ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;pernille.skipper@ft.dk<pernille.skipper@ft.dk>;julie.skovsby@
ft.dk<julie.skovsby@ft.dk>;sjurdur.skaale@ft.dk<sjurdur.skaale@ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@

ft.dk>;ole.sohn@ft.dk<ole.sohn@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;andreas.
steenberg@ft.dk<andreas.steenberg@ft.dk>;inger.stojberg@ft.dk<inger.stojberg@ft.dk>;finn.s@

ft.dk<finn.s@ft.dk>;udenrigsministeren@um.dk<udenrigsministeren@um.dk>;hans.thoning@
ft.dk<hans.thoning@ft.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;ulla.tornaes@ft.dk<ulla.tornaes@

ft.dk>;eyvind.vesselbo@ft.dk<eyvind.vesselbo@ft.dk>;oim@oim.dk<oim@oim.dk>;min@evm.
dk<min@evm.dk>;nikolaj.villumsen@ft.dk<nikolaj.villumsen@ft.dk>;europaministeren@

um.dk<europaministeren@um.dk>;fatma.oktem@ft.dk<fatma.oktem@ft.dk>;min@fivu.dk<min@
fivu.dk>;frank.aaen@ft.dk<frank.aaen@ft.dk>;Niels Minor Borre<nibo@soroe.dk>;Christian 

Holt<chho@soroe.dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>;ole@detsorteregister.info<ole@
detsorteregister.info>;

Hej Alex
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Nu er det sådan, at retten i Næstved har sat stævningsmand Steen Møller tilbage på mine tilsigelser, selvom 
der fortsat er en verserende sag.
 
Som du tidligere er blevet bekendt med, så er stævningsmand Steen Møller part i den verserende sag, 
hvorfor han af inhabilitetsårsager blev frataget opgaven.
 
I forbindelse med min demonstration lykkedes det ham sørme at finde mig på cirkuspladsen i Sorø, hvor han 
hånende smed en stævning i hovedet på mig. Som udgangspunkt har jeg egentlig ikke noget imod, at han 
afleverer stævninger, men selvfølgelig er der stadig inhabilitetsspørgsmålet, men det største problem er hans 
umodne tilgang og opførsel overfor mig.
 
Retten i Næstved har også lige hindret mig i at fremlægge min omfattende dokumentation i sagen, hvor 
jeg for nylig bl.a. har grebet en vicepolitikommissær i lodrette løgne. Omtalte sag omfatter i øvrigt også 
stævningsmand Steen Møller. Jeg synes selvfølgelig, at det er trist og uheldigt, at man i et “demokratisk”, 
“retssamfund” på denne måde bliver nægtet nogle grundlovssikrede rettigheder, når man er udsat for 
overgreb og lovbrud fra bl.a. myndigheders side og på den konto får smadret sit liv, sit helbred, sit firma 
m.m. og så oven i købet bliver nægtet en retfærdig retssag.
 
Selvom jeg til et vist punkt forstår baggrunden for, at man fra rettens og myndighedernes side gerne 
vil bremse sagen, så forstår jeg det ikke udfra et etisk, moralsk og medmenneskeligt synspunkt, for 
myndigheder er godt klar over, hvilke konsekvenser det har for det enkelte menneske at være skimmelramt, 
da man reelt ikke har mulighed for at komme fri af problematikken, hvilket har stor samfundsmæssig 
betydning.
 
Da jeg ikke på regulær vis har kunnet få lov til at føre min sag og omfattende dokumentation 
for diverse lovbrud og tilsynssvigt, bliver det samlede forløb nu indbragt for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, hvor jeg håber og satser på en mere retfærdig og uvildig sagsbehandling og 
rettergang.
 
Nu jeg har fat i dig, så prøver jeg/vi jo lidt forgæves at få lov til at afholde en demonstration i 
overensstemmelse med flere gældende love, som “sikrer” demonstrationsfrihed m.m. Jeg har for længe 
siden varslet, at vi og hestene ville tage en “demonstrationsrunde” til de myndigheder, som har fejlbehandlet 
vores skimmelsager og når det på et tidspunkt er lykkedes at få lov til at afholde OG gennemføre en hel 
demonstration i Sorø kommune i overensstemmelse med diverse gældende love, vil jeg lige høre til rettens 
holdning til en demonstration med hestene foran retten i Næstved? Kan vi få anvist områder, hvor vi 1) 
kan afholde demonstrationen og 2) tage de nødvendige forholdsregler og hensyn omkring hestene samt 3) 
demonstrere uden forbehold og afbrydelser eller vil retten på samme vis som Sorø kommune lægge diverse 
hindringer i vejen for en lovlig demonstration?
 
Mvh.
Tinamaria Fabrina Jensen
Rylevænget 60
4180 Sorø

Tilladelse til demonstration igen-igen-igen :o)
02-10-2013 01:52

lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;post@procesbevillingsnaevnet.dk<post@
procesbevillingsnaevnet.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.

red@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.
dk<1929@bt.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;radioavisen@
dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;politi@politi.

dk<politi@politi.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@
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hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.
dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelandsret.dk>;post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.
dk>;henning@detsorteregister.info<henning@detsorteregister.info>;KPE032@politi.dk<KPE032@

politi.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;Niels Minor Borre<nibo@soroe.
dk>;borgmester@soroe.dk<borgmester@soroe.dk>;anst@soroe.dk<anst@soroe.dk>;klgy@soroe.

dk<klgy@soroe.dk>;mije@soroe.dk<mije@soroe.dk>;prlu@soroe.dk<prlu@soroe.dk>;anma@soroe.
dk<anma@soroe.dk>;jame@soroe.dk<jame@soroe.dk>;anes@soroe.dk<anes@soroe.dk>;bfre@

soroe.dk<bfre@soroe.dk>;caan@soroe.dk<caan@soroe.dk>;erni@soroe.dk<erni@soroe.dk>;jalt@
soroe.dk<jalt@soroe.dk>;sos@soroe.dk<sos@soroe.dk>;info@humanrights.dk<info@humanrights.

dk>;samfund@advokatsamfundet.dk<samfund@advokatsamfundet.dk>;ask@ask.dk<ask@ask.
dk>;Pia Hansen<pha@lsr.dk>;post@statsforvaltningen.dk<post@statsforvaltningen.dk>;civil.nae@

domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;pia.
adelsteen@ft.dk<pia.adelsteen@ft.dk>;karina.adsbol@ft.dk<karina.adsbol@ft.dk>;dfalah@ft.

dk<dfalah@ft.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitzboll@ft.dk>;eigil.andersen@ft.dk<eigil.
andersen@ft.dk>;hans.andersen@ft.dk<hans.andersen@ft.dk>;kim.andersen@ft.dk<kim.andersen@

ft.dk>;liv.andersen@ft.dk<liv.andersen@ft.dk>;sophie.andersen@ft.dk<sophie.andersen@ft.
dk>;minister@uvm.dk<minister@uvm.dk>;jorgen.arbo-baehr@ft.dk<jorgen.arbo-baehr@ft.

dk>;ministeren@mim.dk<ministeren@mim.dk>;udviklingsministeren@um.
dk<udviklingsministeren@um.dk>;pernille.bagge@ft.dk<pernille.bagge@ft.dk>;lars.barfoed@ft.
dk<lars.barfoed@ft.dk>;gitte.bech@ft.dk<gitte.bech@ft.dk>;tom.behnke@ft.dk<tom.behnke@ft.

dk>;jacob.bjerregaard@ft.dk<jacob.bjerregaard@ft.dk>;liselott.blixt@ft.dk<liselott.blixt@ft.
dk>;mette.bock@ft.dk<mette.bock@ft.dk>;verbo@ft.dk<verbo@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.

bramsen@ft.dk>;stine.brix@ft.dk<stine.brix@ft.dk>;kirsten.brosbol@ft.dk<kirsten.brosbol@ft.
dk>;dfbenb@ft.dk<dfbenb@ft.dk>;anne.baastrup@ft.dk<anne.baastrup@ft.dk>;ozlem.cekic@ft.
dk<ozlem.cekic@ft.dk>;peter.christensen@ft.dk<peter.christensen@ft.dk>;rene.christensen@ft.

dk<rene.christensen@ft.dk>;villum.christensen@ft.dk<villum.christensen@ft.dk>;vanch@ft.
dk<vanch@ft.dk>;kim.christiansen@ft.dk<kim.christiansen@ft.dk>;per.clausen@ft.dk<per.

clausen@ft.dk>;min@fm.dk<min@fm.dk>;dfjeht@ft.dk<dfjeht@ft.dk>;jonas.dahl@ft.dk<jonas.
dahl@ft.dk>;dfanbf@ft.dk<dfanbf@ft.dk>;lennart.damsbo-andersen@ft.dk<lennart.damsbo-

andersen@ft.dk>;thomas.danielsen@ft.dk<thomas.danielsen@ft.dk>;karina.lorentzen.dehnhardt@
ft.dk<karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk>;dfmehd@ft.dk<dfmehd@ft.dk>;mikkel.dencker@ft.
dk<mikkel.dencker@ft.dk>;lars.dohn@ft.dk<lars.dohn@ft.dk>;jorn.dohrmann@ft.dk<jorn.

dohrmann@ft.dk>;handelsministeren@um.dk<handelsministeren@um.dk>;uffe.elbaek@ft.dk<uffe.
elbaek@ft.dk>;louise.elholm@ft.dk<louise.elholm@ft.dk>;karen.ellemann@ft.dk<karen.ellemann@

ft.dk>;jakob.ellemann-jensen@ft.dk<jakob.ellemann-jensen@ft.dk>;benny.engelbrecht@ft.
dk<benny.engelbrecht@ft.dk>;lene.espersen@ft.dk<lene.espersen@ft.dk>;dfsesp@ft.dk<dfsesp@
ft.dk>;nadeem.farooq@ft.dk<nadeem.farooq@ft.dk>;dennis.flydtkjaer@ft.dk<dennis.flydtkjaer@

ft.dk>;thyra.frank@ft.dk<thyra.frank@ft.dk>;claus.hjort.frederiksen@ft.dk<claus.hjort.
frederiksen@ft.dk>;bm@bm.dk<bm@bm.dk>;steen.gade@ft.dk<steen.gade@ft.dk>;vmage@ft.

dk<vmage@ft.dk>;min@fvm.dk<min@fvm.dk>;karin.gaardsted@ft.dk<karin.gaardsted@ft.
dk>;ane.halsboe@ft.dk<ane.halsboe@ft.dk>;mbbl@mbbl.dk<mbbl@mbbl.dk>;eva.kjer.hansen@ft.

dk<eva.kjer.hansen@ft.dk>;marlene.borst.hansen@ft.dk<marlene.borst.hansen@ft.dk>;torben.
hansen@ft.dk<torben.hansen@ft.dk>;orla.hav@ft.dk<orla.hav@ft.dk>;jane.heitmann@ft.dk<jane.

heitmann@ft.dk>;mai.henriksen@ft.dk<mai.henriksen@ft.dk>;martin.henriksen@ft.dk<martin.
henriksen@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;camilla.hersom@ft.dk<camilla.

hersom@ft.dk>;magnus.heunicke@ft.dk<magnus.heunicke@ft.dk>;birthe.ronn.hornbech@ft.
dk<birthe.ronn.hornbech@ft.dk>;henning.hyllested@ft.dk<henning.hyllested@ft.dk>;min@sm.

dk<min@sm.dk>;fmn@fmn.dk<fmn@fmn.dk>;ole.haekkerup@ft.dk<ole.haekkerup@ft.
dk>;vhenh@ft.dk<vhenh@ft.dk>;Bertel Haarder<Bertel.Haarder@ft.dk>;daniel.toft.jakobsen@ft.

dk<daniel.toft.jakobsen@ft.dk>;doris.jakobsen@ft.dk<doris.jakobsen@ft.dk>;min@kum.dk<min@
kum.dk>;jacob.jensen@ft.dk<jacob.jensen@ft.dk>;kristian.jensen@ft.dk<kristian.jensen@ft.

dk>;leif.jensen@ft.dk<leif.jensen@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;mogens.
jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;peter.juel.jensen@ft.dk<peter.juel.jensen@ft.dk>;thomas.
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jensen@ft.dk<thomas.jensen@ft.dk>;karen.jespersen@ft.dk<karen.jespersen@ft.dk>;jens.joel@
ft.dk<jens.joel@ft.dk>;edmundjoensen2@gmail.com<edmundjoensen2@gmail.com>;jan.johansen@

ft.dk<jan.johansen@ft.dk>;birgitte.josefsen@ft.dk<birgitte.josefsen@ft.dk>;christian.juhl@ft.
dk<christian.juhl@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;vivi.kier@ft.dk<vivi.kier@ft.dk>;benedikte.
kiaer@ft.dk<benedikte.kiaer@ft.dk>;fpksekr@ft.dk<fpksekr@ft.dk>;karen.klint@ft.dk<karen.
klint@ft.dk>;jeppe.kofod@ft.dk<jeppe.kofod@ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.

dk>;sum@sum.dk<sum@sum.dk>;marie.krarup@ft.dk<marie.krarup@ft.dk>;trm@trm.dk<trm@
trm.dk>;christian.langballe@ft.dk<christian.langballe@ft.dk>;rasmus.langhoff@ft.dk<rasmus.

langhoff@ft.dk>;vesll@ft.dk<vesll@ft.dk>;vfldl@ft.dk<vfldl@ft.dk>;henrik.sass.larsen@ft.
dk<henrik.sass.larsen@ft.dk>;karsten.lauritzen@ft.dk<karsten.lauritzen@ft.dk>;bjarne.laustsen@
ft.dk<bjarne.laustsen@ft.dk>;mike.legarth@ft.dk<mike.legarth@ft.dk>;lars.lilleholt@ft.dk<lars.
lilleholt@ft.dk>;annette.lind@ft.dk<annette.lind@ft.dk>;lone.loklindt@ft.dk<lone.loklindt@ft.

dk>;kristian.lorentzen@ft.dk<kristian.lorentzen@ft.dk>;rosa.lund@ft.dk<rosa.lund@ft.dk>;mogens.
lykketoft@ft.dk<mogens.lykketoft@ft.dk>;sophie.lohde@ft.dk<sophie.lohde@ft.dk>;morten.

marinus@ft.dk<morten.marinus@ft.dk>;anni.matthiesen@ft.dk<anni.matthiesen@ft.dk>;brian.
mikkelsen@ft.dk<brian.mikkelsen@ft.dk>;jeppe.mikkelsen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@ft.dk>;leif.

mikkelsen@ft.dk<leif.mikkelsen@ft.dk>;flemming.m.mortensen@ft.dk<flemming.m.mortensen@ft.
dk>;per.stig.moller@ft.dk<per.stig.moller@ft.dk>;tina.nedergaard@ft.dk<tina.nedergaard@ft.

dk>;min@skm.dk<min@skm.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;karsten.
nonbo@ft.dk<karsten.nonbo@ft.dk>;dfkarn@ft.dk<dfkarn@ft.dk>;ellen.trane.norby@ft.dk<ellen.

trane.norby@ft.dk>;ole.birk@ft.dk<ole.birk@ft.dk>;joachim.olsen@ft.dk<joachim.olsen@ft.
dk>;sara.olsvig@ft.dk<sara.olsvig@ft.dk>;maja.panduro@ft.dk<maja.panduro@ft.dk>;sjodp@ft.

dk<sjodp@ft.dk>;torsten.schack.pedersen@ft.dk<torsten.schack.pedersen@ft.dk>;jesper.petersen@
ft.dk<jesper.petersen@ft.dk>;rvrahp@ft.dk<rvrahp@ft.dk>;kathrine.sorensen@ft.dk<kathrine.

sorensen@ft.dk>;lisbeth.poulsen@ft.dk<lisbeth.poulsen@ft.dk>;troels.poulsen@ft.dk<troels.
poulsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;lars.rasmussen@ft.dk<lars.rasmussen@

ft.dk>;troels.ravn@ft.dk<troels.ravn@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.
dk>;lameri@ft.dk<lameri@ft.dk>;lotte.rod@ft.dk<lotte.rod@ft.dk>;spert@ft.dk<spert@ft.dk>;kim-

blaunfeldt@hotmail.com<kim-blaunfeldt@hotmail.com>;mads@ft.dk<mads@ft.dk>;anders.
samuelsen@ft.dk<anders.samuelsen@ft.dk>;km@km.dk<km@km.dk>;hans.schmidt@ft.dk<hans.
schmidt@ft.dk>;johanne.schmidt-nielsen@ft.dk<johanne.schmidt-nielsen@ft.dk>;hans.skibby@ft.
dk<hans.skibby@ft.dk>;pernille.skipper@ft.dk<pernille.skipper@ft.dk>;julie.skovsby@ft.dk<julie.

skovsby@ft.dk>;sjurdur.skaale@ft.dk<sjurdur.skaale@ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@ft.dk>;ole.
sohn@ft.dk<ole.sohn@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;andreas.steenberg@ft.

dk<andreas.steenberg@ft.dk>;inger.stojberg@ft.dk<inger.stojberg@ft.dk>;finn.s@ft.dk<finn.s@
ft.dk>;udenrigsministeren@um.dk<udenrigsministeren@um.dk>;hans.thoning@ft.dk<hans.

thoning@ft.dk>;ulla.tornaes@ft.dk<ulla.tornaes@ft.dk>;eyvind.vesselbo@ft.dk<eyvind.vesselbo@ft.
dk>;oim@oim.dk<oim@oim.dk>;min@evm.dk<min@evm.dk>;nikolaj.villumsen@ft.dk<nikolaj.

villumsen@ft.dk>;europaministeren@um.dk<europaministeren@um.dk>;fatma.oktem@ft.dk<fatma.
oktem@ft.dk>;min@fivu.dk<min@fivu.dk>;frank.aaen@ft.dk<frank.aaen@ft.dk>;Johnny 

Christensen<johc@soroe.dk>;ssj-tilladelsessektionen@politi.dk<ssj-tilladelsessektionen@politi.
dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>;mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@

politiklagemyndigheden.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;jm@jm.dk<jm@jm.dk>;redaktion@
tv2east.dk<redaktion@tv2east.dk>;ole@detsorteregister.info<ole@detsorteregister.info>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed igen-igen-igen for god ordens skyld søge om tilladelse hos politiet og Sorø kommune til en 
fortsættelse af/ny demonstration fra d. 3/10-13 – ?????
 
På trods af personligt fremmøde hos Slagelse lokalpoliti for bl.a. jf. ordensbekendtgørelsens § 5 at indhente 
tilladelse ved personligt fremmøde, blev denne nægtet udleveret d. 25/9-13 til demonstrationen, der skulle 
være påbegyndt d. 26/9. 
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Sorø kommune har ligeledes undladt at svare på flere henvendelser i forbindelse med demonstrationen af d. 
2/9, som uretmæssigt blev tilsidesat af et lige så uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven, hvilket blev givet 
fra politiledelsen på kommunens foranledning.
 
Jeg har d. 24/9, 25/9 og 26/9 søgt om tilladelse til demonstrationen, hvilket således hverken fra politiets eller 
kommunens side er blevet imødekommet, da man ikke vil anvise et sted, hvor vi kan demonstrere i fred og 
ro uden indblanding. 
 
Da fristen i forbindelse med politiets uretmæssige påbud udløber for de fire heste d. 3/10, hvor politiet truer 
med tvangsafhænding, ser jeg ikke andre muligheder end at gå rundt i hele Sorø med de fire heste og binde 
dem op på skift i de to timer, som hesteloven foreskriver. I min ansøgning af d. 24/9 har jeg angivet, at 
demonstrationen vil finde sted i hele Sorø, hvilket også gælder nærværende demonstration.
 
Det ville alt andet lige være nemmere og mere dyrevenligt, hvis kommunen ville anvise et sted til 
demonstrationen og give tilladelse til, at jeg kan sikre dyrevelfærden jf. hestelovens ikrafttræden pr. 1/10.
 
For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at politiets mange overtrædelser samt 
vicepolitikommissærens lodrette løgne er indbragt for Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 
Kommunens og myndigheders flerartede lovovertrædelser bliver nu indbragt for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.
 
I håb om at det på et eller andet tidspunkt kan lykkes at få lov til at demonstrere - uden hindringer, uden 
politiets “opløsnings-tendenser”, uden uretmæssige påbud, uden krav om lovbrud fra kommunens side og 
diverse andre tiltag for at hindre en lovligt varslet og tilladt demonstration
 
Mvh.
Tinamaria
   

From: ssj-tilladelsessektionen@politi.dk 
Sent: Wednesday, October 2, 2013 1:01 PM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: SV: Tilladelse til demonstration igen-igen-igen :o)

 
Hej Tinamaria
 
Du skal angive din rute jf. ordensbekendtgørelsens § 5 (Anmeldelse af demonstrationen skal foretages af 
arrangørerne eller af en repræsentant for denne og indeholde angivelse af formålet med mødet, tidspunktet, 
mødestedet og ruten samt det forventede antal deltagere).
 
Anmeldelse med angivelse af sted/rute skal bl.a. ske for at politiet har mulighed for at vurdere, om 
det valgte sted eller den valgte rute med de forventede antal deltagere på det valgte tidspunkt kan give 
anledning til ordensmæssige eller trafikale problemer, dette jo særligt fordi du oplyser, at 4 heste skal indgå i 
demonstrationen og ikke har oplyst, hvor længe demonstrationen skal vare. 
 
Når du har opnået kommunens/grundejerens samtykke til det sted og ruten, du ønsker at demonstrere med 
dine heste, kan du orientere os.
 
 
Venlig hilsen
 
Karina Pedersen
kontorfuldmægtig
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      Ledelsessekretariatet
Parkvej 50
4700 Næstved
Tlf.                        +45 55311448
Direkte:                +45 55775533 * 2525
Mobil:                   +45 41328366                               
E-mail:                 kpe032@politi.dk 
Web:                    www.politi.dk/sydsjaelland

 
Fw: Tilladelse til demonstration igen-igen-igen :o)

02-10-2013 15:20
CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>;Giulia 

Lorenzen<gilo@soroe.dk>;

Til orientering
 
Mvh.
Tinamaria
 
P.s. Jeg kan oplyse, at hestene d. 3/10 senest kl. 24.00 har forladt Gulagervej 3, så der er ingen grund til at 
rekvirere transport af dem :o)
 
P.p.s Jeg vil gerne have oplyst konkrete lovparagraffer, hvor det står beskrevet, 1) at en kommune kan 
nægte at anvise et område til en lovligt varslet demonstration, 2) at heste ikke må indgå i en demonstration 
af kortere eller længere varighed, 3) at heste under en demonstration “tager ophold”, når de blot er 
meddemonstranter i en synliggørelse af bl.a. en kommunes og andre myndigheders lovbrud og overgreb?

Her

Re: Tilladelse til demonstration igen-igen-igen :o)
02-10-2013 15:12

ssj-tilladelsessektionen@politi.dk<ssj-tilladelsessektionen@politi.dk>;

Hej Karina
 
Vi er tilbage i den samme problemkonstellation igen :o)
 
Selvom kommunen sagtens kan anvise flere steder og områder at demonstrere, så oplyser Sorø kommune, 
at det ikke er en mulighed. Det er faktisk jf. straffelovens § 137 at lægge hindringer i vejen for en 
demonstration, som oven i købet kommer til at foregå på et offentligt område.
 
Da vi ikke har fået anvist et område, indebærer det, at vi bliver nødt til at flytte rundt i Sorø i forhold til, 
hvad vi får af anvisninger og mærkværdige påbud. Af samme årsag kan rute og mødested ikke oplyses, 
udover at det bliver i Sorø kommune.
 
For mig er det implicit at tage hensyn til såvel ordensmæssige som trafikale og øvrige sikkerhedsmæssige 
forhold omkring borgere og heste, hvilket jeg også tidligere har bevist.
 
Da jeg ved tidligere personligt fremmøde hos politiet ikke fik udleveret tilladelsen, vil jeg ikke bruge tid på 
at køre dertil for at få den til i morgen, men jeg har for god ordens skyld ansøgt :o)
 
Mvh.
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Tinamaria

Re: Tilladelse til demonstration igen-igen-igen :o)
02-10-2013 18:25

ssj-tilladelsessektionen@politi.dk<ssj-tilladelsessektionen@politi.dk>;CMH001@politi.
dk<CMH001@politi.dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>;Giulia Lorenzen<gilo@soroe.

dk>;Niels Minor Borre<nibo@soroe.dk>;

Hej igen
 
Hvis det kan hjælpe på diverse tilladelser etc., så kan demonstrationen i første omgang vare fra d. 3/10 – 
19/11, inden vi drager videre til retten i Næstved og til Folketinget og Amalienborg :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Vedr. DUP-2013-342-0527
04-10-2013 22:57

lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;post@procesbevillingsnaevnet.dk<post@
procesbevillingsnaevnet.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.

red@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.
dk<1929@bt.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;radioavisen@
dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;politi@politi.

dk<politi@politi.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@
hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.

dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelandsret.dk>;post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.
dk>;henning@detsorteregister.info<henning@detsorteregister.info>;KPE032@politi.dk<KPE032@

politi.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;Niels Minor Borre<nibo@soroe.
dk>;borgmester@soroe.dk<borgmester@soroe.dk>;anst@soroe.dk<anst@soroe.dk>;klgy@soroe.

dk<klgy@soroe.dk>;mije@soroe.dk<mije@soroe.dk>;prlu@soroe.dk<prlu@soroe.dk>;anma@soroe.
dk<anma@soroe.dk>;jame@soroe.dk<jame@soroe.dk>;anes@soroe.dk<anes@soroe.dk>;bfre@

soroe.dk<bfre@soroe.dk>;caan@soroe.dk<caan@soroe.dk>;erni@soroe.dk<erni@soroe.dk>;jalt@
soroe.dk<jalt@soroe.dk>;sos@soroe.dk<sos@soroe.dk>;info@humanrights.dk<info@humanrights.

dk>;samfund@advokatsamfundet.dk<samfund@advokatsamfundet.dk>;ask@ask.dk<ask@ask.
dk>;Pia Hansen<pha@lsr.dk>;post@statsforvaltningen.dk<post@statsforvaltningen.dk>;civil.nae@

domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;pia.
adelsteen@ft.dk<pia.adelsteen@ft.dk>;karina.adsbol@ft.dk<karina.adsbol@ft.dk>;dfalah@ft.

dk<dfalah@ft.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitzboll@ft.dk>;eigil.andersen@ft.dk<eigil.
andersen@ft.dk>;hans.andersen@ft.dk<hans.andersen@ft.dk>;kim.andersen@ft.dk<kim.andersen@
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Cc: Marianne Jelved

Hej Karina
 
Jeg har modtaget brevet af d. 3/10-13, hvor jeg stiller mig undrende over, at det ikke er en sag for Den 
uafhængige Politiklagemyndighed, da der på følgende hjemmeside og link http://www.justitsministeriet.dk/
arbejdsomr%C3%A5der/politi-og-straf/klager-over-politiet/den-uafh%C3%A6ngige-politiklagemyndighed 
står:
 
Den nye myndighed har endvidere overtaget statsadvokaternes opgaver efter retsplejelovens kapitel 93 c med at efterforske 
strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten
 
Jf. retsplejelovens § 1020 er der ingen tvivl om, at det er en sag for politiklagemyndigheden:
 
Anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten indgives til Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed. Indgives anmeldelsen til politiet eller anklagemyndigheden, videresendes den straks 
til Politiklagemyndigheden.
 
Heller ikke ifølge retsplejelovens § 118, stk. 2:
 
Politiklagemyndigheden behandler klager over politiet, jf. kapitel 93 b, og efterforsker straffesager mod 
politipersonale, jf. kapitel 93 c.
 
Der er i øvrigt en interessant artikel på 
http://www.paragrafblad.dk/index.php?menu_id=1&nyhed_id=231&cat_id=12
 
 
Jeg er klar over, at sagen er en varm kartoffel, som politiklagemyndigheden helst gerne vil af med, men tro 
mig – den bliver varmere endnu, da jeg alene omkring politiet kan dokumentere flere lovbrud.
 
Der er således på ingen måde tale om en klage over politiets dispositioner, men derimod klager over flere 
regulære lovbrud, som jeg ikke mener hører hjemme under politidirektøren.
 
Udover bogen “Skimmelramt – i demokratiets navn?” har jeg besluttet at skrive bogen “Skimmelramt – 
Danmark – en politistat?”. I bogen kommer jeg ind omkring politiets roller igennem vores skimmelforløb, 
som dækker over to skimmelboliger, hvor Sorø kommune på flere måder har en særdeles aktiv rolle via 
diverse tilsynssvigt og ikke mindst en lang række lovbrud.
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Når jeg siger og skriver lovbrud, så mener jeg det virkelig og ikke mindst – jeg kan dokumentere det, 
men jeg kan ikke få lov til at fremlægge min dokumentation. I min bog “Skimmelramt – Danmark – en 
politistat?” bliver følgende sager behandlet:
 
1. Politiets uretmæssige udsættelse hos Kirstine Haugaard, hvor politiets ageren vakte ramaskrig i flere 
politikredse. Sagen er forældet i forhold til politiklagemyndigheden.
 
 
2. Min anmeldelse af Sorø kommunes gentagne lovbrud, hvor politiadvokat Michael Boelsen undlod at 
indlede en efterforskning af de strafbare forhold, der var og fortsat begås. Han overtrådte bl.a. politilovens § 
2, stk. 3. Vi er også ude i overtrædelser af straffelovens kapitel 4 og kapitel 16 samt retsplejeloven.
 
Når man modtager en anmeldelse, er det under AL kritik hverken at høre hele historien eller se et eneste 
dokument i sagen. Hvordan kan man så overhovedet nå frem til, at der ikke er grund til at indlede en 
efterforskning? Hermed bevæger vi os også ud i overtrædelser af retssikkerhedsloven og ikke mindst 
menneskerettighedskonventionens artikel 6.
 
Sagen med Michael Boelsen bliver yderligere grotesk i og med, at hans pligtforsømmelser afstedkommer, at 
min søn og jeg fortsat den dag i dag er indfanget af kommunens lovbrud, hvilket reelt er baggrunden for og 
årsagen til den verserende demonstration, som beskrives på http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, 
hvor flere andre overgreb fra myndigheders side delvis fremgår.
 
Ombudsmanden har tidligere udtalt, at han findet det uheldigt, at politiet end ikke har hørt min beretning, før 
man tog stilling til, at der ikke var grund til at indlede en efterforskning ...
 
Min anmeldelse og politiadvokat Michael Boelsens svar kan læses her - http://www.vindingforlag.dk/
Politiadvokat.htm
 
Sagen var som udgangspunkt forældet, men via vicepolitikommisær Kurt G. Nielsens nylige afvisning af 
min politianmeldelse, så er den stadig aktuel.
 
 
3. Statsadvokatens “sagsbehandling” hvor hun – ligeledes uden at høre hele historien eller se et eneste 
dokument i sagen – tilsluttede sig politiadvokat Michael Boelsens beslutning. Statsadvokatens svar kan 
læses her - http://www.vindingforlag.dk/Statsadvokat.htm
 
Sagen var som udgangspunkt forældet, men via vicepolitikommisær Kurt G. Nielsens nylige afvisning af 
min politianmeldelse, så er den stadig aktuel.
 
 
4. Politiets uretmæssige afbrydelse og bortvisning fra en lovligt varslet og tilladt demonstration d. 1/7-13, 
hvor politiudsættelsen kan høres her - http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm. Politiet overtrådte 
grundlovens § 79, straffelovens § 137, politilovens § 7 og menneskerettighedskonventionens artikel 11. 
 
Bortvisningen skete selvfølgelig på Sorø kommunes foranledning, men det var vicepolitikommissær Kurt G. 
Nielsen, som ligeledes var vagthavende den pågældende dag.
 
 
5. D. 2/9-13 i den nye/fortsatte demonstration af d. 1/7 ville politiet uden årsag opløse en lovligt varslet 
og tilladt demonstration. Kun fordi jeg fastholdt demonstrationsretten og sagde, at politiet til enhver tid 
havde mulighed for at anvise et alternativt sted at demonstrere, fik jeg modstræbende anvist et sted tæt på 
kommunen, hvor demonstrationen i øvrigt med politiets godkendelse skulle afholdes i strid med øvrige 
gældende love – herunder ligeledes politiloven og lov om mark og vejfred. 
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6. Under samme demonstration udstedte politiet et uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven (magtmisbrug) 
og i øvrigt også uden grund, hvilket ligeledes er overtrædelser af grundlovens § 79, straffelovens § 137, 
politilovens § 7 og menneskerettighedskonventionens artikel 11 – især udfra den betragtning, at både politiet 
og Sorø kommune som grundejer oprindeligt selv havde tilladt demonstrationen ...
 
 
7. I forbindelse med demonstrationens fortsættelse/ny demonstration d. 26/9-13 talte jeg med lokalpolitiet i 
Slagelse, som opfordrede mig til et personligt fremmøde med min dokumentation i den fejlbehandlede sag 
af politiadvokaten og statsadvokaten, hvor der var kommet nye ulovlige forhold til. Jf. lydoptagelsen med 
vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen på http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3 blev jeg nægtet 
at foretage anmeldelser af flere ulovlige forhold, hvilket også er en overtrædelse af politilovens § 2, stk. 3 
tillige med overtrædelser af straffelovens kapitel 4 og kapitel 16 samt menneskerettighedskonventionen. 
Som politiklagemyndigheden er bekendt med, greb jeg vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen i lodrette løgne 
qua hans skrivelse af d. 26/9, som tidligere er mailet, men for god ordens skyld er vedhæftet. Det må siges at 
være ret pinligt at blive grebet med bukserne nede og måske taler jeg også sandt i alle de andre forhold?
 
Jeg skulle i øvrigt ved samme lejlighed have haft udleveret en tilladelse jf. ordensbekendtgørelsens § 5, 
hvilket ligeledes blev nægtet udleveret af politibetjent Inge Christensen ...
 
 
Til den første sag kan jeg oplyse, at sekretariatschef Claus Mohr Hansen var involveret i sagen, hvilket 
fremgår af vedhæftede skrivelse til Rigspolitiet af d. 5/5-2010, hvor Claus Mohr Hansen på daværende 
tidspunkt var politiadvokat.
 
Omkring politibetjent Torben Christensen har jeg kun godt at bemærke og har altid følt mig godt behandlet – 
også selvom han bortviste mig på kommunens og på vicepolitikommissærens foranledning.
 
 
Der er et samlet hele i alt dette og det er bl.a. en politimyndighed, som skalter og valter efter 
forgodtbefindende i strid med loven. Inde bag alt dette ligger der stadig konsekvenserne af Sorø kommunes 
første tilsynssvigt og lovbrud, som fortsat koster minimum 4-6.000 kr. i faste ekstra månedlige udgifter og 
bolig nummer to er fortsat i en sundhedsskadelig tilstand, hvilket kommunen er passive omkring og det er på 
trods af særdeles ihærdige forsøg endnu ikke lykkedes at slippe fri af skimmelproblematikken, hvorfor det 
er nødvendigt at demonstrere, da myndigheder generelt er totalt passive og ret ligeglade med lovens bogstav. 
Alt dette kunne være løst på et langt tidligere tidspunkt, men Sorø kommune og øvrige myndigheder vil ikke 
tage deres ansvar på sig.
 
Vicepolitikommisær Kurt G. Nielsen oplyser endvidere på båndoptagelsen, at Sorø kommunes ulovlige 
forhold henhører under kommunen. Det er sådan, at min tidligere advokat Keld Parsberg igennem et år 
forgæves skrev til Sorø kommune, som både har tilsyns- og handlepligt jf. skrivelse fra boligministeriet på 
http://www.vindingforlag.dk/boligministeriet.htm. Advokat Keld Parsberg skrev endvidere uden resultat til 
borgmester Ivan Hansen samt til Statsforvaltningen og det tilsynsførende ministerium og det korte af det 
lange er, at man alle steder kigger den anden vej overfor lovbrud, når det handler om skimmelramte og dette 
endda på trods af omfattende dokumentation i begge skimmelsager.
 
Selv retten fejlbehandler og min “retfærdige” retssag er lige blevet bremset i retten, hvor dommeren både 
gav mig et advokatpåbud og samtidig nægtede mig fri proces. Dommeren havde i samme hug udhulet min 
retshjælpsdækning ved at godkende en skyhøj regning fra Teknologisk Institut, som oprindeligt var på over 
100.000 kr. Forud for denne sagsopbremsning havde retten 1) fejlbehandlet sagen jf.  
http://www.vindingforlag.dk/landsret.htm, 2) Østre Landsret lavede samme fejlbehandling jf. førnævnte link, 
3) procesbevillingsnævnet gav afslag på 3. instansbevilling, 4) tilbage i byretten udsatte retten retssagen i et 
helt år, hvilket i sig selv er en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 6, 5) herefter udsatte 
retten igen sagen i et halvt år og så kom den hårde opbremsning, som indebar, at jeg aldrig har fået lov til at 



289 

fremlægge min dokumentation i retten og heller ikke kan få lov til at politianmelde ulovlige forhold, hvilket 
http://www.vindingforlag.dk/arbejdsmedicinsk.htm bl.a. er.
 
Udover bogen “Skimmelramt – Danmark – en politistat?” skriver jeg også bogserien og dokumentaren “Når 
sandheden skal frem”, som er underinddelt i flere andre bøger jf.  
http://www.vindingforlag.dk/kommende.htm. Hverken politiet, politiklagemyndigheden, justitsministeriet 
og Folketinget m.fl. har råd til at blive ved med at kigge væk fra de lovbrud, der foregår. I det hele taget har 
Danmark ikke råd til, at der sidder de forkerte mennesker på de rigtige stillinger. Da retsplejeloven og jeg 
som nævnt ikke mener, at denne sag hører under politidirektøren, vil jeg foreslå, at politiklagemyndigheden 
kommer med sin vurdering af forholdene og forholder sig til de nævnte lovbrud. 
 
Såfremt der er forståelsesmæssige forhold, som trænger til at komme på plads, så uddyber jeg gerne 
omstændighederne og sammenhængen. Da jeg som tidligere nævnt ikke kan få lov til at fremlægge 
dokumentationen til hverken politiet eller i retten, er der desværre ikke andre muligheder end at blive ved 
med at demonstrere, til der er fundet en løsning - med mindre politiklagemyndigheden har et forslag til, 
hvordan man kan få en retfærdig retssag og blive taget alvorligt af de respektive myndigheder og indgive de 
respektive anmeldelser for ulovlige forhold og lovbrud?
 
Mvh.
Tinamaria
 
P.s. Jeg har jo varslet en demonstrationsrunde med hestene og når vi – foreløbig – er færdige i Sorø 
kommune d. 19/11, så går turen videre til retten i Næstved, evt. Slagelse Politi, Christiansborg m.fl., men jeg 
garanterer, at Århus bliver altså for langt for os :o)
 
 
Vedhæftet:

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V

Sorø d. 5/5-2010

Vedr. klage over politiadvokat Claus Mohr Hansens afgørelse af d. 27/4-2010
– journalnr. 1900-00170-00063-10

Jeg har d.d. talt med Christina Krog Jakobsen fra juridisk afdeling og skal hermed gøre opmærksom på, at 
jeg ønsker at klage over politiadvokat Claus Mohr Hansens afgørelse.

Jeg finder det dybt horribelt, at Slagelse politi i sin tid gik imod gældende praksis på området, som var blevet 
mig oplyst af både Københavns og Ringsteds politi.

Jeg finder det ligeledes dybt krænkende, at Slagelse politi ikke ville høre min version af sagen, før de satte 
os ud, da de ikke ville se min email af d. 3/5-2007, som forefindes i sagen.

Jeg finder politiadvokat Claus Mohr Hansens afgørelse dybt bekymrende, da han har fået leveret bevis for, 
at jeg både blev lovformeligt tilmeldt på adressen indenfor lovens krav herom samt at der var blevet drøftet 
lejekontrakt med Kirstine Haugaard. En mundtlig aftale er mig bekendt lige så gældende som en skriftlig, 
hvilket er yderligere et faktum, som Slagelse politi dengang ”overruled”.
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Som person er det dybt beskæmmende at opleve, hvor dårlig forfatning vores samfund er i og hvor få, der 
reelt tager ansvar for de fejl, de begår, men jeg må sige, det er nogle interessante bøger, jeg skriver om ikke 
kun denne sag, men også andre hvor det kniber med at overholde loven og tage ansvar.

Jeg ser frem til at høre nærmere, når I har indhentet sagens relevante akter.

Med venlig hilsen

Tinamaria Fabrina Jensen
Rylevænget 60
4180 Sorø
40 91 20 93

Vedhæftet
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Aktindsigt og egenaccess
07-10-2013 16:37

politi@politi.dk<politi@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed søge om aktindsigt og egenaccess.
 
Mine oplysninger er følgende:
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Rylevænget 60
4180 Sorø
Mobil 40 91 20 93
Personnummer 170864-resten har I :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Brug af logo til bog
08-10-2013 14:53

politi@politi.dk<politi@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg er ved at skrive bogen “Skimmelramt – Danmark – en politistat?”.
 
Jeg ved fra Skat og domstolene, at logoet er beskyttet og ikke må anvendes uden tilladelse.
 
Hvordan forholder det sig med politiets logo? Er der nogen retningslinier for dette?
 
Mvh.
Tinamaria

Tilladelse til demonstration med heste foran Folketinget
07-10-2013 16:33

folketinget@ft.dk<folketinget@ft.dk>;
Cc: lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;post@procesbevillingsnaevnet.dk<post@
procesbevillingsnaevnet.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.

red@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.
dk<1929@bt.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;radioavisen@
dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;politi@politi.

dk<politi@politi.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@
hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.

dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelandsret.dk>;post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.
dk>;henning@detsorteregister.info<henning@detsorteregister.info>;KPE032@politi.dk<KPE032@

politi.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;Niels Minor Borre<nibo@soroe.
dk>;borgmester@soroe.dk<borgmester@soroe.dk>;anst@soroe.dk<anst@soroe.dk>;klgy@soroe.

dk<klgy@soroe.dk>;mije@soroe.dk<mije@soroe.dk>;prlu@soroe.dk<prlu@soroe.dk>;anma@soroe.
dk<anma@soroe.dk>;jame@soroe.dk<jame@soroe.dk>;anes@soroe.dk<anes@soroe.dk>;bfre@

soroe.dk<bfre@soroe.dk>;caan@soroe.dk<caan@soroe.dk>;erni@soroe.dk<erni@soroe.dk>;jalt@
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soroe.dk<jalt@soroe.dk>;sos@soroe.dk<sos@soroe.dk>;info@humanrights.dk<info@humanrights.
dk>;samfund@advokatsamfundet.dk<samfund@advokatsamfundet.dk>;ask@ask.dk<ask@ask.

dk>;Pia Hansen<pha@lsr.dk>;post@statsforvaltningen.dk<post@statsforvaltningen.dk>;civil.nae@
domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;pia.
adelsteen@ft.dk<pia.adelsteen@ft.dk>;karina.adsbol@ft.dk<karina.adsbol@ft.dk>;dfalah@ft.

dk<dfalah@ft.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitzboll@ft.dk>;eigil.andersen@ft.dk<eigil.
andersen@ft.dk>;hans.andersen@ft.dk<hans.andersen@ft.dk>;kim.andersen@ft.dk<kim.andersen@

ft.dk>;liv.andersen@ft.dk<liv.andersen@ft.dk>;sophie.andersen@ft.dk<sophie.andersen@ft.
dk>;minister@uvm.dk<minister@uvm.dk>;jorgen.arbo-baehr@ft.dk<jorgen.arbo-baehr@ft.

dk>;ministeren@mim.dk<ministeren@mim.dk>;udviklingsministeren@um.
dk<udviklingsministeren@um.dk>;pernille.bagge@ft.dk<pernille.bagge@ft.dk>;lars.barfoed@ft.
dk<lars.barfoed@ft.dk>;gitte.bech@ft.dk<gitte.bech@ft.dk>;tom.behnke@ft.dk<tom.behnke@ft.

dk>;jacob.bjerregaard@ft.dk<jacob.bjerregaard@ft.dk>;liselott.blixt@ft.dk<liselott.blixt@ft.
dk>;mette.bock@ft.dk<mette.bock@ft.dk>;verbo@ft.dk<verbo@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.

bramsen@ft.dk>;stine.brix@ft.dk<stine.brix@ft.dk>;kirsten.brosbol@ft.dk<kirsten.brosbol@ft.
dk>;dfbenb@ft.dk<dfbenb@ft.dk>;anne.baastrup@ft.dk<anne.baastrup@ft.dk>;ozlem.cekic@ft.
dk<ozlem.cekic@ft.dk>;peter.christensen@ft.dk<peter.christensen@ft.dk>;rene.christensen@ft.

dk<rene.christensen@ft.dk>;villum.christensen@ft.dk<villum.christensen@ft.dk>;vanch@ft.
dk<vanch@ft.dk>;kim.christiansen@ft.dk<kim.christiansen@ft.dk>;per.clausen@ft.dk<per.

clausen@ft.dk>;min@fm.dk<min@fm.dk>;dfjeht@ft.dk<dfjeht@ft.dk>;jonas.dahl@ft.dk<jonas.
dahl@ft.dk>;dfanbf@ft.dk<dfanbf@ft.dk>;lennart.damsbo-andersen@ft.dk<lennart.damsbo-

andersen@ft.dk>;thomas.danielsen@ft.dk<thomas.danielsen@ft.dk>;karina.lorentzen.dehnhardt@
ft.dk<karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk>;dfmehd@ft.dk<dfmehd@ft.dk>;mikkel.dencker@ft.
dk<mikkel.dencker@ft.dk>;lars.dohn@ft.dk<lars.dohn@ft.dk>;jorn.dohrmann@ft.dk<jorn.

dohrmann@ft.dk>;handelsministeren@um.dk<handelsministeren@um.dk>;uffe.elbaek@ft.dk<uffe.
elbaek@ft.dk>;louise.elholm@ft.dk<louise.elholm@ft.dk>;karen.ellemann@ft.dk<karen.ellemann@

ft.dk>;jakob.ellemann-jensen@ft.dk<jakob.ellemann-jensen@ft.dk>;benny.engelbrecht@ft.
dk<benny.engelbrecht@ft.dk>;lene.espersen@ft.dk<lene.espersen@ft.dk>;dfsesp@ft.dk<dfsesp@
ft.dk>;nadeem.farooq@ft.dk<nadeem.farooq@ft.dk>;dennis.flydtkjaer@ft.dk<dennis.flydtkjaer@

ft.dk>;thyra.frank@ft.dk<thyra.frank@ft.dk>;claus.hjort.frederiksen@ft.dk<claus.hjort.
frederiksen@ft.dk>;bm@bm.dk<bm@bm.dk>;steen.gade@ft.dk<steen.gade@ft.dk>;vmage@ft.

dk<vmage@ft.dk>;min@fvm.dk<min@fvm.dk>;karin.gaardsted@ft.dk<karin.gaardsted@ft.
dk>;ane.halsboe@ft.dk<ane.halsboe@ft.dk>;mbbl@mbbl.dk<mbbl@mbbl.dk>;eva.kjer.hansen@ft.

dk<eva.kjer.hansen@ft.dk>;marlene.borst.hansen@ft.dk<marlene.borst.hansen@ft.dk>;torben.
hansen@ft.dk<torben.hansen@ft.dk>;orla.hav@ft.dk<orla.hav@ft.dk>;jane.heitmann@ft.dk<jane.

heitmann@ft.dk>;mai.henriksen@ft.dk<mai.henriksen@ft.dk>;martin.henriksen@ft.dk<martin.
henriksen@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;camilla.hersom@ft.dk<camilla.

hersom@ft.dk>;magnus.heunicke@ft.dk<magnus.heunicke@ft.dk>;birthe.ronn.hornbech@ft.
dk<birthe.ronn.hornbech@ft.dk>;henning.hyllested@ft.dk<henning.hyllested@ft.dk>;min@sm.

dk<min@sm.dk>;fmn@fmn.dk<fmn@fmn.dk>;ole.haekkerup@ft.dk<ole.haekkerup@ft.
dk>;vhenh@ft.dk<vhenh@ft.dk>;Bertel Haarder<Bertel.Haarder@ft.dk>;daniel.toft.jakobsen@ft.

dk<daniel.toft.jakobsen@ft.dk>;doris.jakobsen@ft.dk<doris.jakobsen@ft.dk>;min@kum.dk<min@
kum.dk>;jacob.jensen@ft.dk<jacob.jensen@ft.dk>;kristian.jensen@ft.dk<kristian.jensen@ft.

dk>;leif.jensen@ft.dk<leif.jensen@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;mogens.
jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;peter.juel.jensen@ft.dk<peter.juel.jensen@ft.dk>;thomas.

jensen@ft.dk<thomas.jensen@ft.dk>;karen.jespersen@ft.dk<karen.jespersen@ft.dk>;jens.joel@
ft.dk<jens.joel@ft.dk>;edmundjoensen2@gmail.com<edmundjoensen2@gmail.com>;jan.johansen@

ft.dk<jan.johansen@ft.dk>;birgitte.josefsen@ft.dk<birgitte.josefsen@ft.dk>;christian.juhl@ft.
dk<christian.juhl@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;vivi.kier@ft.dk<vivi.kier@ft.dk>;benedikte.
kiaer@ft.dk<benedikte.kiaer@ft.dk>;fpksekr@ft.dk<fpksekr@ft.dk>;karen.klint@ft.dk<karen.
klint@ft.dk>;jeppe.kofod@ft.dk<jeppe.kofod@ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.

dk>;sum@sum.dk<sum@sum.dk>;marie.krarup@ft.dk<marie.krarup@ft.dk>;trm@trm.dk<trm@
trm.dk>;christian.langballe@ft.dk<christian.langballe@ft.dk>;rasmus.langhoff@ft.dk<rasmus.
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langhoff@ft.dk>;vesll@ft.dk<vesll@ft.dk>;vfldl@ft.dk<vfldl@ft.dk>;henrik.sass.larsen@ft.
dk<henrik.sass.larsen@ft.dk>;karsten.lauritzen@ft.dk<karsten.lauritzen@ft.dk>;bjarne.laustsen@
ft.dk<bjarne.laustsen@ft.dk>;mike.legarth@ft.dk<mike.legarth@ft.dk>;lars.lilleholt@ft.dk<lars.
lilleholt@ft.dk>;annette.lind@ft.dk<annette.lind@ft.dk>;lone.loklindt@ft.dk<lone.loklindt@ft.

dk>;kristian.lorentzen@ft.dk<kristian.lorentzen@ft.dk>;rosa.lund@ft.dk<rosa.lund@ft.dk>;mogens.
lykketoft@ft.dk<mogens.lykketoft@ft.dk>;sophie.lohde@ft.dk<sophie.lohde@ft.dk>;morten.

marinus@ft.dk<morten.marinus@ft.dk>;anni.matthiesen@ft.dk<anni.matthiesen@ft.dk>;brian.
mikkelsen@ft.dk<brian.mikkelsen@ft.dk>;jeppe.mikkelsen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@ft.dk>;leif.

mikkelsen@ft.dk<leif.mikkelsen@ft.dk>;flemming.m.mortensen@ft.dk<flemming.m.mortensen@ft.
dk>;per.stig.moller@ft.dk<per.stig.moller@ft.dk>;tina.nedergaard@ft.dk<tina.nedergaard@ft.

dk>;min@skm.dk<min@skm.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;karsten.
nonbo@ft.dk<karsten.nonbo@ft.dk>;dfkarn@ft.dk<dfkarn@ft.dk>;ellen.trane.norby@ft.dk<ellen.

trane.norby@ft.dk>;ole.birk@ft.dk<ole.birk@ft.dk>;joachim.olsen@ft.dk<joachim.olsen@ft.
dk>;sara.olsvig@ft.dk<sara.olsvig@ft.dk>;maja.panduro@ft.dk<maja.panduro@ft.dk>;sjodp@ft.

dk<sjodp@ft.dk>;torsten.schack.pedersen@ft.dk<torsten.schack.pedersen@ft.dk>;jesper.petersen@
ft.dk<jesper.petersen@ft.dk>;rvrahp@ft.dk<rvrahp@ft.dk>;kathrine.sorensen@ft.dk<kathrine.

sorensen@ft.dk>;lisbeth.poulsen@ft.dk<lisbeth.poulsen@ft.dk>;troels.poulsen@ft.dk<troels.
poulsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;lars.rasmussen@ft.dk<lars.rasmussen@

ft.dk>;troels.ravn@ft.dk<troels.ravn@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.
dk>;lameri@ft.dk<lameri@ft.dk>;lotte.rod@ft.dk<lotte.rod@ft.dk>;spert@ft.dk<spert@ft.dk>;kim-

blaunfeldt@hotmail.com<kim-blaunfeldt@hotmail.com>;mads@ft.dk<mads@ft.dk>;anders.
samuelsen@ft.dk<anders.samuelsen@ft.dk>;km@km.dk<km@km.dk>;hans.schmidt@ft.dk<hans.
schmidt@ft.dk>;johanne.schmidt-nielsen@ft.dk<johanne.schmidt-nielsen@ft.dk>;hans.skibby@ft.
dk<hans.skibby@ft.dk>;pernille.skipper@ft.dk<pernille.skipper@ft.dk>;julie.skovsby@ft.dk<julie.

skovsby@ft.dk>;sjurdur.skaale@ft.dk<sjurdur.skaale@ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@ft.dk>;ole.
sohn@ft.dk<ole.sohn@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;andreas.steenberg@ft.

dk<andreas.steenberg@ft.dk>;inger.stojberg@ft.dk<inger.stojberg@ft.dk>;finn.s@ft.dk<finn.s@
ft.dk>;udenrigsministeren@um.dk<udenrigsministeren@um.dk>;hans.thoning@ft.dk<hans.

thoning@ft.dk>;ulla.tornaes@ft.dk<ulla.tornaes@ft.dk>;eyvind.vesselbo@ft.dk<eyvind.vesselbo@ft.
dk>;oim@oim.dk<oim@oim.dk>;min@evm.dk<min@evm.dk>;nikolaj.villumsen@ft.dk<nikolaj.

villumsen@ft.dk>;europaministeren@um.dk<europaministeren@um.dk>;fatma.oktem@ft.dk<fatma.
oktem@ft.dk>;min@fivu.dk<min@fivu.dk>;frank.aaen@ft.dk<frank.aaen@ft.dk>;Johnny 

Christensen<johc@soroe.dk>;ssj-tilladelsessektionen@politi.dk<ssj-tilladelsessektionen@politi.
dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>;mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@

politiklagemyndigheden.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;jm@jm.dk<jm@jm.dk>;redaktion@
tv2east.dk<redaktion@tv2east.dk>;ole@detsorteregister.info<ole@detsorteregister.info>;sekr@

pressenaevnet.dk<sekr@pressenaevnet.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed søge om tilladelse til at demonstrere foran Folketinget og andre relevante instanser, som har 
fejlbehandlet vores skimmelsager og lavet både lovbrud og tilsynssvigt.
 
Da demonstrationen indbefatter fire heste, hvoraf to er hingste, skal jeg på forhånd bede om at få 
anvist et sted at demonstrere, hvor jeg i henhold til dyreværnsloven og hesteloven kan tage vare på det 
dyrevelfærdsmæssige aspekt.
 
Jeg har også varslet en demonstration foran retten i Næstved, som ligeledes har flere lovbrud og 
pligtforsømmelser på samvittigheden, men jeg har ikke hørt noget omkring demonstrationsansøgningen 
endnu, så jeg kan pt. ikke oplyse tidshorisonten, som jeg dog forventer bliver indenfor relativ kort tid.
 
Umiddelbart er den - igen-igen-igen - ulovligt afbrudte demonstration planlagt til at foregå i Sorø kommune 
frem til d. 19/11, men der kan forekomme ændringer i planen, således at der bliver byttet om på tidsplanen/
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demonstrationen foran retten i Næstved og Folketinget med de respektive, lovovertrædende myndigheder. 
Efter endt demonstration foran Folketinget og retten i Næstved påtænkes demonstrationsrunden at fortsætte i 
Sorø kommune.
 
I forbindelse med demonstrationen imod Sorø kommune har der været en del problemer med overholdelsen 
af demonstrationsfriheden og grundlovens § 79 og menneskerettighedskonventionens artikel 11, hvilket har 
resulteret i en del overtrædelser af bl.a. politilovens § 2, politilovens § 7 og ikke mindst straffelovens § 137 
for både politiets og Sorø kommunes vedkommende (kan bl.a. læses på  
http://www.vindingforlag.dk/politiudsaettelsen.htm samt på diverse links fra  
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm). 
 
Alt dette er således baggrunden for, at jeg på forhånd søger om tilladelse til afholdelsen af demonstrationen, 
så vi kan få anvist nogle “demonstrationssikre” områder. Bibliotekshaven og Rådhushaven ligger jo tæt på, 
så hestene kan få lidt græs på skift og jeg ved, at Christiansborg har sin egen stald, hvor hestene evt. kan 
overnatte?
 
Jeg vil også lige høre, om Folketinget - ligesom Sorø kommune - vil betinge sig lovbrud og gå på 
kompromis med det sikkerhedsmæssige aspekt? Sorø kommune betingede sig nemlig, at jeg ikke måtte 
etablere elhegn.
 
Jeg ser frem til jeres svar.
 
Mvh.
Tinamaria
 
 

Fw: Tilladelse til demonstration med heste foran Folketinget
31-10-2013 16:55

arrangementer@erhverv.kk.dk<arrangementer@erhverv.kk.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;

Hejsa
 
Med afsæt i nedenstående mail skal jeg hermed søge om tilladelse til at demonstrere og i den forbindelse få 
anvist et sted til demonstrationen, hvor vi kan være med de medanmeldte heste.
 
Mvh.
Tinamaria
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Tuesday, October 8, 2013 3:25 PM
To: slke@slke.dk 
Subject: Fw: Tilladelse til demonstration med heste foran Folketinget
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EN HENVENDELSE TIL PET OG POLITIET

Vedr. 1900-77111-01084-14 samt anmeldelse af dommerfuldmægtig + undersøgelse ifm. torturkonven-
tionen

06-08-2014 00:36
ssj@politi.dk<ssj@politi.dk>;pet@pet.dk<pet@pet.dk>;

Hejsa
 
Tak for anmeldelseskvitteringen af d. 13-7-14.
 
Jeg har haft talt med naboen, som har hørt slaget mod forruden og troede, det var et skud.
 
Jeg fik andre interessante oplysninger, så som at Michael Dall pludselig havde penge til at investere og det er 
tankekvækkende, i lyset af at jeg har fået oplysninger om, at Michael Dall modtager penge for at chikanere 
mig. Se venligst mail af d. 29-07-2014 13:09.
 
Jeg fik også oplysninger om, at Michael Dall sviner os til på hans facebookprofil og skriver,  ”vi har ødelagt 
hans hus’’, hvilket er en lodret løgn. Selvom han er tarvelig overfor os, passer vi stadig på hans ejendom og 
har hele vejen igennem overholdt samtlige aftaler. 
 
Derudover fik jeg oplysninger om, at Michael Dall ter sig som en konge og at selvom vi flyttede, kunne vi 
stadig risikere, at han forfulgte os det nye sted.
 
Jeg kan supplere med, at Michael Dall har en profil på dating.dk, hvor han selv skriver følgende:
  
B-liever
Jeg er dog udadtil meget hård, når beslutningerne skal tages, men reagere ofte i affekt og derfor forhastet, 
når det når der til. Jeg er slet ikke så hård som jeg gør mig til. Indrømmet - jeg kan ikke se Sporløs eller 

Savnet uden at flæbe. 
 
 
 
Da der ikke er tvivl om, hvem der står bag hærværket, har jeg modregnet følgende hærværksposter i huslejen 
for august måned, da vi på ingen måde kan eller vil sponsorere Michael Dalls nykker og affekthandlinger:
 
Dæk kr. 1490
Forrude kr. 2600
Låsebeslag og låse kr. 160,85
 
Der er i øvrigt et knoaftryk på kølerhjelmen, hvilket kunne være værd at undersøge nærmere, da det 
meget vel kan stamme fra Michael Dall.
 
I henhold til mail af d. 29-07-2014 13:09 kan jeg oplyse, at fra mastedatabasen.dk fremgår det, at der er 
en sender lige i baghaven. Det er muligt, at Michael Dall vil sige, at han ”bare tilser” sin ejendom, men 
han har intet at gøre på matriklen uden forudgående aftale, hvilket han i øvrigt har betinget sig i den ikke-
underskrevne lejekontrakt, hvor han to gange årligt vil have adgang til huset, men nu var det jo heller ikke 
besigtigelse, han havde for øje under hans gentagne besøg og hærværk på matriklen.
 
I min anmeldelse af d. 15-04-2014 21:12 afslører Michael Dall, at han har været på matriklen forud for den 
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klippede ledning til træpillefyret. Derudover har jeg fanget ham i flere andre løgne.
 
Omkring knivskaden af den udegående højdrægtige hoppe kan jeg oplyse, at en kender af knivsår har 
oplyst, at det hverken er en kniv eller en dolk, der har lavet skaden. Der er tale om enten en skalpel eller en 
hobbykniv. Af frygt for repressalier har jeg desværre ikke kunnet få dyrlægen til at komme med en udtalelse, 
så jeg skal bede politiet om at kontakte en dyrlæge med henblik på at få en udtalelse. Dyrlægen kan kontakte 
mig på mail eller mobil 40 91 20 93, såfremt han eller hun ønsker supplerende billeder af skaden, der er 
taget under ophelingsprocessen.
 
 
I lyset af den grove fejldom i retten i Næstved, oplysningerne om offentlig forfølgelse samt grundet 
inhabilitet, brud på straffeloven og torturkonventionen har jeg bedt retten i Næstved om at blive overflyttet 
til en anden retskreds, men retten har alligevel indkaldt til et retsmøde fredag d. 8-8 med endnu en 
chikanesag fra Michael Dall og hans advokat Troels Skak.
 
Jeg har besluttet at politianmelde dommerfuldmægtig Anna Ulrichsen fra retten i Næstved for overtrædelse 
af straffelovens § 157 subsidiært § 146, § 148, § 150, § 155 og § 156. Fogedrettens sagsnummer er FS 
9-3400/2014.
 
Dommerfuldmægtig Anna Ulrichsens grove fejlbehandling understøtter og bekræfter virkelig, at der er hold 
i de oplysninger om offentlig forfølgelse, jeg har modtaget fra flere sider nu.
 
 
Jeg skal ligeledes formelt bede Slagelse politi om at indlede en efterforskning i henhold til 
torturkonventionens artikel 1, artikel 4, artikel 12, artikel 13, artikel 14 og artikel 16 omkring den offentlige 
forfølgelse, der finder sted af min person.
 
Imidlertid beder jeg også Slagelse politi om at overdrage sagen til PET, da Slagelse politi er inhabil af 
følgende årsager:
 
1) Slagelse politi tilsidesatte lejeloven i 2007, hvilket har været påklaget
2) Fejlhåndtering af min anmeldelse af Sorø kommune i 2010 - omfattende politiadvokaten i Næstved samt 
statsadvokaten
3) Jeg har forgæves haft forsøgt at anmelde Sorø kommune og Slagelse politi for overtrædelse af 
grundloven, straffeloven, menneskerettighedskonventionen og for politiets vedkommende politiloven under 
sidste års demonstrationer
4) Nye lovovertrædelser fra Sorø kommune i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, som jeg gerne vil anmelde
5) Samarbejdet imellem Sorø kommune, Slagelse politi, politiadvokaten og retten i Næstved
6) Jeg har fortsat ikke modtaget den ønskede aktindsigt og egenaccess.
 
Da der har været visse sammenspisninger, er det ikke min opfattelse, at Slagelse politi vil fremkomme 
med en uvildig undersøgelse, da man tidligere har haft mere travlt med at bistå Sorø kommune i deres 
ulovligheder end at sikre borgere deres grundlovssikrede rettigheder.
 
 
Hvilke myndigheder er eller kan være sure på mig?
 
Sorø kommune
Skat (har modtaget en effektueret trussel om nultolerance)
Slagelse politi - herunder politiadvokaten i Næstved, statsadvokaten for Vestsjælland og politikommissæren 
i Slagelse
Retten i Næstved
Statsforvaltningen



298 

Landsskatteretten
Hele retssystemet
Flere ministerier
Flere politikere
Min forrige advokat
Advokaten før ham
 
Siden indflytning har Udbetaling Danmark sjovt nok nægtet mig boligydelse, selvom de er informeret om 
politianmeldelserne og baggrunden for, at der ikke forefindes en underskrevet lejekontrakt. Den manglende 
udbetaling kan også meget vel være en del af den offentlige forfølgelse.
 
 
Jeg håber på baggrund af ovenstående, at Slagelse politi vil overdrage sagerne til PET, da alt dette stikker 
meget dybere og involvere både Sorø kommune og retten i Næstved – evt. også Skat hvor jeg har en 
effektueret trussel om nultolerance.
 
Jeg troede, da vi flyttede ind, at alt blev kørt efter bogen, men jeg fandt ud af, at de tidligere lejere ikke har 
været tilmeldt hos Seas, hvilket kan danne en åbning for, at f.eks. Skat kan få en fod i døren og lægge pres 
på Michael Dall, hvilket kan forklare hans ildhu og grove handlinger for at få os ud af et lovligt lejemål.
 
Mvh.
Tinamaria & Kasper
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ANMELDELSESKVITTERING

Først da jeg skrev til PET d. 8-7-14, kom der en anmeldelseskvittering fra politiet:
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UDDRAG FRA DAGBOG - NOTER
12-4-14 
stod to unge politibetjente udenfor - en kvinde og en mand
omkring min anmeldelse som de ikke kunne gøre noget ved da det ikke kunne bevises at det var Michael
den mandlige betjent havde talt med Michael i går og han kunne forstå at der skulle afholdes et fogedmøde
sagde det ikke kunne være rigtigt at man ikke kunne gøre noget for andre var tidligere dømt på indicier
han svarede at man ikke kunne bruge clairvoyante som bevis og jeg svarede at det var jeg godt klar over 
men der var ligesom et samlet forløb
fortalte om min efteranmeldelse som jeg ikke havde nået at sende
han kunne godt se på billederne af døren at der var øvet hærværk 
viste ham stikket i fyrrummet og forklarede med stikket og at en ledning ikke pludselig bliver for kort
døren havde ikke interesse at få åbnet men jeg havde også mailet en del billeder og vi så bare på døren ude-
fra
hentede Talena og viste hvordan man kunne klappe hende samtidig med at man bukkede ned, lagde kniven 
til hvilket ville give en lille runding og så begyndte at skære henover  benet for at rejse sig med en runding 
til følge
betjentene gav mig ret i at det var foreneligt med en kniv
betjenten spurgte til om der var andre muligheder eller om dyrlægen kunne udelukke dette for det var ulov-
ligt at skære i dyr og lave indbrud
svarede at jeg gerne ville undersøge det med dyrlægen
fortalte også at Michael intet ville kunne se om foldenens beskaffenhed ude fra vejen hvilket de orienterede 
sig om
Kasper var kommet og gav hans besyv med
Millton ville gerne kysse betjenten
sagde at vi var flyttet herud for at lægge et dårligt kapitel bag os og at jeg gerne ville skabe et sted for børn 
og unge der havde det psykisk svært i kombination med heste - sagde de var en god ide
den kvindelige betjent kom ind på demonstrationen da hun havde set mig og jeg mente ikke at det var hende 
den sure for hende her var meget smilende
den mandlige sagde at Michael godt var klar over at han ikke bare kunne smide os ud men han ville bare 
sælge sit hus
politiet foreslog at vi satte overvågning op
skal bare dække fem tønder land med fire mere eller mindre åbne sider
fortalte om min forgæves anmeldelse og den kære vicepolitikommissær og hans gerninger
den mandlige tabte munden af overraskelse
den kvindelige spurgte hvad der var kommet ud af det
de kørte langsomt forbi ude ved vejen så de kunne checke hvad jeg havde oplyst om foldenes og vurdering-
en af deres stand ude fra vejen

14-4-14 
Jacob fra Slagelse politi ringede - kunne ikke finde min første anmeldelse
fortalte om hans to kollegaer der var forbi
dem kunne han heller ikke finde - ikke en kvinde på vagt den dag
lød mystisk
fik hans direkte mail og videresendte den oprindelige mail
lukkede ud
Jacob ringede igen og spurgte om jeg var sikker hvilket jeg var
fortalte jeg havde sendt den første anmeldelse d. 10 og den anden d. 12 efter betjentene var kørt
han spurgte til tidspunktet og det var ved middagstid

8-7-14 
klar til at fodre da Kasper og Michelle kom
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sagde at bilen stod med fire punkterede dæk
gik ud og så med det samme at forruden også var smadret
ringede til politiet og bad dem om at komme
spurgte den vagthavende om hvornår de ville tage det her alvorligt
vagthavende ville sende en patrulje når den var ledig
Kasper sagde at det bare var mere vand på vores mølle
Michelle meget oprevet og rystet
hun havde haft en følelse i går af at der var noget galt ude hos mig
hun havde fået følelsen ved ti-tiden
sagde at hun næste gang ville ringe og sige det, hvis hun fik det sådan
ud for at fodre
politiet kom inden jeg nåede det
hilste pænt med håndtryk
Kasper jo den reelle ejer af bilen
jeg håbede at der bare var lukket luft ud af dækkene
Michelle havde opdaget at der var et hul i det ene dæk
fortalte den ene betjent lidt om baggrunden
ingen af betjentene troede på at jeg havde fanget Kurt G. Nielsen i lodrette løgne
sagde jeg ikke kunne forstå hvorfor man ikke kunne bruge telelogning når der var angivet eksakte datoer
politiet svarede at Michael bare kunne påstå, at han ville inspicere hans ejendom
trods alt noget at de kom forbi men det virkede mere som et pligtmøde og hvor man ikke havde tænkt sig at 
gøre ret meget mere ved det
den ene betjent spurgte om vi ikke havde mulighed for at flytte - forklarede at jeg havde svært ved at finde 
en bolig jeg kunne tåle at være i
var spændt på om jeg blev anholdt men det blev jeg ikke - politiet skulle nok ikke nyde noget med at stikke 
fingrene ned i en eksplosiv situation
mail til Michaels advokat om at jeg ville modregne hærværket i huslejen
ikke lovligt men så skal sagen for retten
mail til journalisten fra Ekstra Bladet
tog billeder af bilen
skrev en opfølgningsmail til politiet med billeder
scannede dommen fra Landsretten og vedhæftede den sammen med kæreskriftet
fik sendt mailen og sat PET på bcc

20-7-14 
Sjovt nok er det først efter, at jeg har taget PET med ind over sagen, at politiet har indledt en efterforskning. 

18-9-14 - Jeg ringede også til Slagelse politi og det viste sig, at min fornmmelse var rigtig nok - politiet 
havde henlagt sagen. Da jeg spurgte til, om der var foretaget telelogning, viste det sig, at man blot havde 
afhørt Michael og det giver ligesom intet. Det passer helt ind i mønstret. Det var også beskæmmende, at 
politiet kun ville se ensidigt på sidste hændelse, uden at lade alle de andre anmeldelser indgå i betragtningen, 
så det var bare en proforma-efterforskning, fordi jeg havde nævnt PET.

Det kan kun undre, at politiet ikke kan finde en anmeldelse og at politiet på ingen måde har efterforsket de 
strafbare forhold - også udfra at Michael Dall pludselig var meget opsat på at få os ud.
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DEN URETMÆSSIGE FOGEDUDSÆTTELSE - 
MED POLITIETS VIDEN

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 21. november 2014 03:49

Til: ´DenSaerligeKlageret@Hoejesteret.dk´; ´Post@Hoejesteret.dk´; ´Post@VestreLandsret.dk´; 
´Post@OestreLandsret.dk´; post@ombudsmanden.dk; rigsadvokaten@ankl.dk; Justitsministeriet; 

stm@stm.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; karina.lorentzen.
dehnhardt@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; dfgibu@

ft.dk; Hofmarskallatet@kongehuset.dk; Kabinetssekretariatet@kongehuset.dk; Ordenskapitlet@
kongehuset.dk; hoftelefonen@kongehuset.dk; ´Fogedretten i Næstved´; ast-aalborg@ast.dk; ´Civilret-
ten ved Retten i Næstved´; Troels Behnke Skak; folketinget@ft.dk; petitions@ohchr.org; isk@bt.dk; 

kathrine.sorensen@ft.dk; politi@politi.dk; ssj@politi.dk; dagbladet@sn.dk; direktionen@sn.dk; 
nhf@eb.dk; nyheder@pol.dk; 1929@bt.dk; radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 1234@tv2.dk; ´Dom-

stolsstyrelsen´; fall@jp.dk; Gert Jørgensen (Borgmester); Torben Nybo Middelhede; ole@detsortere-
gister.info; skm@skm.dk; lsr@lsr.dk

Emne: Vedr. uretmæssig fogedudsætning d. 25-11-14 samt foretræde for Dronningen
 
Se venligst vedhæftede 

Mvh.
Tinamaria

 

 

Musiklink fra CDen “Mirror”
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“Fix the broken mirror” - 
http://www.vindingforlag.dk/121014-3%20Fix%20the%20broken%20mirror.WAV

  
“Heavenly mirror in the Sky” - 

http://www.vindingforlag.dk/230914%20Heavenly%20mirror%20on%20the%20Sky.WAV  

“Breakout”  - 
http://www.vindingforlag.dk/121014-7.WAV

Vedhæftet:

TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, komponist, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m.

www.vindingforlag.dk | www.terapihest.dk | www.ansigtszoneterapi.dk | www.danskfengshui.dk

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria@vindingforlag.dk

Slagelse d. 21-11-14

Hejsa til alle
 
Jeg kan forstå, at fogedretten har tænkt sig at køre den uretmæssige og retsstridige fogedforretning igennem 
d. 25-11-14, på trods af at hverken fogedretten eller Landsretten reelt har behandlet sagen.
 
Det er muligt, man ikke bliver populær, når man fanger ombudsmanden i ikke at følge loven, en 
politikommissær i lodrette løgne og bevisforvanskelse, Skat i effektuerede trusler, Landsskatteretten i 
fejlbehandling, diverse myndigheder og retsvæsen i lovbrud, pligtforsømmelser og tilsynssvigt i flæng og nu 
også offentlig forfølgelse. 
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Det er også muligt, at Landsretten ikke vil forholde sig til et særdeles relevant kæremål omhandlende 
helt basal retssikkerhed, hvor man ikke ønsker at tage stilling til et spørgsmål, der involverer en dommers 
gentagne magtmisbrug. Selvom jeg har fået oplyst, at omtalte dommer er veninde med Dronningen, så 
berettiger det ikke til at tilsidesætte loven og udøve den slags magtmisbrug og nepotisme der i øvrigt finder 
sted flere steder.
 
Jeg ønsker bare basalt at få en retfærdig retssag i mine to skimmelsager, men det har flere retsinstanser og 
myndigheder på opfindsom vis nu igennem flere år spændt ben for. Jeg er klar over, at det er en grim sag, 
fordi den involverer så mange myndigheder og instanser, men om så hele Danmarks dommerstand må på 
samtidig for at fordele det psykologiske pres, der er omkring denne sag, så er det dét, der må ske. Det kan 
ikke have sin rigtighed, at man i et “retssamfund” skal modarbejdes på denne måde, blot fordi myndigheder 
har gjort i nælderne og vi snakker efterhånden om en mangfoldighed af lovgrundlag, der bevisligt er 
tilsidesat og overtrådt.

Strudsetaktikken virker ikke overfor en kvinde af min kaliber ... Tværtimod og om jeg så personligt skal 
opsøge samtlige borgere i Danmark og fortælle sandheden, så er det dét, jeg gør.
 
Når Landsretten i nærværende sag afviser at behandle kæren under henvisning til retsplejelovens § 261 stk. 
2, så er det dels i modstrid med oplysningerne på 
http://www.domstol.dk/om/Digitalpost/professionelle/retningslinjer/Pages/default.aspx hvor det siden 1. 
oktober 2013 har været muligt at fremsende dokumenter pr. mail, hvor retningslinier er nærmere defineret 
omkring fogedsager. Det skriger til himlen, når Landsretten i den ene del af sagen accepterer et underskrevet 
dokument pr. mail og afviser det i næste del af sagen. Det fremgår af rettens egen pdf på ovenstående link, at 
denne fremgangsmåde er mulig i kæresager – og alligevel afviser Landsretten den ...
 
Når man læser indholdet af retsplejelovens § 261, stk. 2, stemmer det ikke overens:
 
1) det er personligt underskrevet af mig
2) det er fremsendt fra min mail som retten kender til hudløshed
3) Landsretten har selv tidligere accepteret fremsendelse af kæreskrift som en underskrevet pdf
 
Jeg er jo ikke dum og med kendskab til sagen forstår jeg godt baggrunden for Landsrettens dispositioner – 
den er bare ikke i orden, når det så betyder, at fogedrettens uretmæssige fejldom står ved magt og 
Landsretten derved tilsidesætter min basale retssikkerhed. 
 
Alt dette er blot med til at cementere, at mine informationer om offentlig forfølgelse holder vand, da heller 
ikke Højesteret ønskede at kigge på sagen ...
 
Jf. retsplejelovens § 587 stk. 4 kan man fremkomme med fakta, når fogedretten har afsagt en dom. 
Retsassessor Susan Blixenkrone-Møller lovede mig mulighed for at replicere på modpartens processkrift – 
denne mulighed fik jeg slet ikke, fordi hun afsagde en dom, da jeg kærede retspræsident Alex Elisiussens 
dom omkring rettens inhabilitet. Jeg minder om, at Landsretten faktisk selv lige havde underkendt 
en anden uretmæssig fogedudsætning, så kæreskriftet omkring inhabilitet i retten i Næstved var 
velbegrundet og burde være lige ud ad landevejen..
 
Det er selvfølgelig heller ikke populært, når man rasler med sablerne og giver indblik i sagens omfang. Jeg 
har til forskellige myndigheder og retsinstanser fremsendt en oversigt over nogle af alle de finurligheder og 
mærkværdigheder, der samlet set også underbygger, at der finder offentlig forfølgelse sted. Listen burde i 
sig selv give anledning til bekymring og forsigtighed - ikke en afvisning fra Landsrettens side når en borger 
påberåber sig offentlig forfølgelse, som bl.a. er en overtrædelse af torturkonventionen m.fl. Oversigten kan 
ses på http://www.vindingforlag.dk/oversigt.html 
Yderligere i denne sag har rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 597 ikke ført bevis for sin påstand – og 
jeg er blevet nægtet at føre bevis, fordi Landsrettens har undladt at forholde sig til sagen. Jeg kan faktisk 
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via en lydoptagelse dokumentere, at omtalte dommer fortalte ét under retsmødet og efterfølgende gjorde 
noget helt andet.

Ikke nok med at rekvirenten ikke har ført bevis i henhold til retsplejelovens § 597, men lejemålet blev 
ophævet, før Landsretten havde talt i første del af sagen. 
 
Jeg gør udtrykkeligt opmærksom på, at:
 
1) udlejers advokat dokumenteret har løjet i retten
2) udlejers advokat dokumenteret har løjet i andre sammenhænge
3) fogedretten tidligere har fejlbehandlet
4) der er tale om en dommer som tager ting personligt
5) der er tale om en udlejer, som handler på pres fra myndigheder
6) at der er tale om offentlig forfølgelse fra flere myndigheder

Jeg gør også opmærksom på, at også dommere er underlagt straffelovens kapitel 16, retsplejeloven og 
torturkonventionen.
 
Jeg skal derfor opfordre til, at fogedudsætningen d. 25-11 sættes i bero, til Landsretten har forholdt sig til 
de indsendte kæremål eller hvad retten nu end ønsker, der skal ske i denne sag. En gennemførelse af den 
ulovlige fogedforretning vil medføre et anseelig erstatningskrav i henhold til retsplejelovens § 600.

Jeg vil også bede Den særlige klageret om at træde ind i sagen omkring retsinstansernes tilsidesættelse af 
forskellige love.

Retten i Næstved er uden tvivl involveret, det samme er Sorø kommune, men der mangler en afklaring 
af, om også  Skat er med inde over og lægger pres på og betaler min udlejer for at chikanere mig, hvilket 
politiet og PET indtil nu ikke har ønsket at efterforske.

Jeg søger hermed foretræde for Dronningen, så jeg kan give indblik i, hvad der virkelig foregår i dette rige - 
højt såvel som lavt, kommunalt såvel som ministerielt og retsligt. 

Nu er det på tide, at der bliver sat en stopper for den offentlige forfølgelse ...

Mvh.

Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
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DEN URETMÆSSIGE FOGEDUDSÆTTELSE - 
FRATAGET INDBO

Hermed oversigten over frataget indbo m.m. Listen er endnu ikke komplet.

Carport
græshåndklipper
to damecykler
diverse halmballer
diverse urtepotter

Toilet
to springvand
diverse håndklæder
diverse sengetøj
diverse cremer og shampoo etc.
en badevægt
badeværelsesstang
metalhjørnerist
pedalspand

Kosteskab
fejebakke og kost
strygebræt
tørrestativ
lille tørrestativ
støvsuger med hepafilter
gulvmoppe
fire kludetæpper

Fyrrum
to sække med tasker
3 elkedler
kost
en stigereol
to kurvereoler
balancebræt
en kasse med hjørnebeslag
diverse spande med strigler
diverse ridehjelme
diverse grimer
diverse stigremme
diverse stigbøjler
diverse gamacher
diverse dækkener
diverse indspænding og longeringsgjorde
diverse hegnsmaterialer
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kasse med hjørnebeslagelhegn
lampekasse
to sneskovle
to kurvekasser
bilvaskebørste

Garage
en metalstige
en træstige
en højtryksrenser
ukrudtsbrænder
diverse save, skærekasser, stiksav m.m.
stort vaterpas
lille vaterpas
diverse havespil
hængekøje
to trampolinduge og ekstra fjedre
diverse julepynt
diverse urtepotter
diverse maling
diverse pensler og ruller
bilvaskebørster
stort bundt kobber
stort kaninbur
Webers kuglegril
computerbord
brudeskørt (8-900)
diverse haveredskaber
to sneskovle - en i metal og en i træ
stort vaterpas
2 koben - et i stald
grensaks
to tremmesenge
to små træstole
8 klapstole
forstærker
skøjter
et stort maleri
et stort spisestuetæppe
et kørebanetæppe
flere flyttekasser med bøger
flyttekasser med børneting
flyttekasser med børnebøger
fire Feng Shui vindspil
diverse gardiner
flyttekasse med rengøringsmidler
kasse med bilting
værktøjskasser med indhold
gummibåd
redningsvest
hængekøje
enmandstelt og underlag
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teltsæt med feltstole
lammegyngestol (nypris 2500)
diverse personlige effekter
diverse madvarer - fryser
3 håndmalede billeder
computerskærm
kaffemaskine
flere vindspil
4 Feng Shui vindspil (pr. stk. 298)
2 bedrollers
diverse ledninger og stikdåser
varmeblæser
vandkander
elektrisk fly (1500 kr.)
benzin 
olie
oliekande
græsklipperolie
Vax
saftkoger
stor fast kuffert
lille læderkuffert med dun dyner
10 gårdiner
regnsskaber
to skærekasser
to kårder
to afløbsrensere metal
en dreje afløsbrenser 
to drømmefangere 
varelager (værdi over 100.000)

Motionsrum
komplet akvarium
komplet mini akvarium
bob-spil
yamaha keyboard
en flyttekasse med edb-udstyr
2 trådløse routere
to lædersadler
en cowboysadel
stigremme og sikkerhedsbøjler
ødelagt lammeskindssadel
en gel paden juniorseng
et marmorbord med stel
et trefløjet skab
varelager 

Bryggers
to skoreoler
diverse sko
inliners
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to knagerækker
metalopbevaring
diverse medicin
diverse kosttilskud
diverse imprægnering
diverse skopudsningseffekter
diverse pærer
diverse lys
diverse frøposer
diverse lamper
diverse gavepapir
diverse kreative effekter
diverse maler effekter
diverse værktøjseffekter
diverse søm, skruer og beslag
diverse servietter
diverse overvågningsudstyr
diverse billeder
diver malerier
komplette Richshæfter
kasse med pærer
diverse forlængerledning og stikdåser
kludetæppe
to voksduge
vasketøjskurv i træ
to knagerækker
metalkurve
kartoffelkrukke
løgkrukke
to messinglamper
nyere vaskemaskine

Køkken
diverse madvarer 4-5.000 kr.
diverse saft
diverse syltede
diverse krydderiglas
diverse krydderier
diverse frø
diverse spisestel
diverse kaffestel
diverse glas
stor skuffe med krus
to marmor ostesæt
foodprocessor
saftpresser
kaffemaler
elektrisk løghakker
håndpisker
stavblender
vaffeljern
æbleskivepande
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pandekagepande
diverse pander
diverse ovnfaste fade
diverse bradepander
diverse bageforme
diverse plastikskåle og opbevaringsting
thekande
en stempelkande
to termokander
to kaffemaskiner
diverse fade
siverse skåle
diverse vaser
diverse metalting
diverse stentøjsting
diverse stearinlysholdere og fyrfadslys
kinesisk spisestel
taburet
ottekantet bord og to kurvestole
hvid kommode
stor plante fra gulv til loft
Monet billede

Kontor
en kombi print og scan maskine
en HP computer
2 nye metalreoler
makulator
diverse mapper
diverse småting
diverse papir
diverse lamineringshylstre
stor tapedispenser
ældre videokamera
Pentax kamera
fyringsolie for kr. 300

Stue
to 3-personers lædersofaer (nypris ca. 18.000)
skænk (nypris 10.000)
fire Billy bogreoler fyldt med bøger
pom-pom
en ergonomisk frisørstol
reolsystem med tvbord
diverse film
diverse stearinlys + tilbehør
diverse dækkeservietter
diverse servietringe
stort kattetræ



315 

Undervisning
massivt sæbebehandlet spisebord med to tillægsplader (nypris ca. 12-14.000)
6 matchende stole (nypris 6-8.000)
voksdug
lille reol

Soveværelse
diverse tøj og sko
diverse bøjler
seng
to sengeborde
gardinstang

Klinik
stereoanlæg
diverse udstyr
2 klapstole
luftmadras

Kaspers værelse
2 mac computere
en scanner
en 1½ mandsseng med topmadras
guitar
diverse tøj
massivt rundt træbord
skrivebord
kontorstol
tv glasbord
stort fjernsyn
to skuffereoler
kludetæppe

Heste
20-30 tentorpæle
60-70 hegnspæle med isolatorer
tre nye ruller tråd
25 kg jerntråd med isolatorer
plastikpæle
diverse tråd
diverse tråd baghave
to fodertrug

Stald
diverse håndklæder
diverse plejeprodukter
diverse strigler
wrappose
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diverse hønet
reol
diverse grimer
diverse træktove
diverse presenninger
slikbalje
Stalosan
kasse med hjørnebeslag
en ghettoblaster
hvid foderbalje

Udenfor
hel balle wrap
træktove
hønet
opspændingsring
opspændingskæde med plastik
to fendere
pilates bold
taburet
6 olielamper
2 træstole
havebord
4 stole med hynder
rundt metalbord
hegnstrolley
vandslange
diverse haveslangeting
en spånegreb
to høtyve
en rive
en skovl
en trillebør
en sækkevogn
skillerum til hestetrailer
to høkasser
to kæmpestore havekrukker
flere andre havekrukker
6 blåbærbuske
stor uægte jasmin
diverse krydderurter
kæmpe trampolin
to fendere
en Pilates bold
en longepisk
6 cavalettis

Folde
2 store murerbaljer
to mindre murerbaljer
en aflang murerbalje
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diverse isolatorer
diverse hjørneisolatorer
diverse ledhåndtag

Hegnspæle medbragte
41
16
16
10
83 ialt af kr. 13.95 = 1.157.85

Sorte isolatorer
166

Ledhåndtag
14 + løse

Dobbelte isolatorer
20

en tyk rulle polyreb
en tyndere rulle polyreb

Nye hegnsmaterialer
Ståltrådshegn kr. 300
Ståltrådshegn m.m. kr. 761,85
3 x 4 ledhåndtag kr. 87,00
3 ruller polyreb af 200 m

Udover ovenstående indbo m.v. rejser jeg erstatningskrav for følgende udgifter:

Benzin hesteflytning
Tidsforbrug hesteflytning
Tidsforbrug i forbindelse med sagen og det efterfølgende forløb frem til bortfald
Politiet - beslaglæggelse af heste kr. 5.281,25
Flytning af heste retur 1.000 kr.
Opstaldning pt. 18.000 kr. samt frem til bortfald 
Boligannonce kr. 39

Lagerleje frem til bortfald af udgiften
Benzinudgifter frem til bortfald af udgiften

Ny flytning af hestene

Visse poster kan først endeligt gøres op, når sagen er slut.

Ifølge politiet og retten var det ”lidt indbo”
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HESTENE OG DEN URETMÆSSIGE 
FOGEDUDSÆTTELSE

Kritisable forhold omkring rettens og politiets fjernelse af hestene 

Det er under al kritik, at politiet og dommerfuldmægtig Alexia Jensen bortviste mig, da læsningen skulle 
til at ske og vognmandens manglende viden har ikke gjort det bedre. I min verden er det ikke dyreetisk 
forsvarligt at køre med fem hingste og to hopper i samme transport, hvor det var et føls første tur i trailer.
Politibetjent Conny Petersen havde godt nok fået navnene på hestene og hvem der gik sammen, men den 
besked var ikke givet med videre til opstaldningsstedet, så man skilte et føl og en lakterende hoppe fra 
hinanden. Derudover fik man skilt den lakterende hoppe fra hendes hingst og sat far og datter ved siden af 
hinanden, hvilket også har været stressende for hestene. Endnu en hingst var blevet skilt fra sin hoppe og det 
er bestemt heller ikke risikofrit at flytte en drægtig hoppe til en fremmed stald.

Politibetjent Conny Petersen oplyste dagen efter, at den ene hest havde et ben i dobbelt tykkelse - alligevel 
nægtede politikommissær Kurt G. Nielsen uden hjemmel mig adgang til at tilse hestene.

Da jeg fik hestene udleveret, var føllet dybt traumatiseret og blev først sig selv efter flere måneder. Den 
lakterende hoppe kunne have risikeret at få yverbetændelse ved den bratte afvænning. Flere af hestene er slet 
ikke vant til drikkekopper, hvilket jeg ikke tror, at opstaldningsstedet har været opmærksomme på.
Det er også et under, at hestene har overlevet det bratte foderskift, som i yderste konsekvens kunne have haft 
dødelig udgang som følge af kolik. Flere af hestene havde dårlige maver, da de blev udleveret, hvilket heller 
ikke var rart at overtage med et yderligere foderskift til følge.

Alt dette havde ikke behøvet at være en så traumatisk oplevelse for hestene, hvis politikommissær Kurt G. 
Nielsen ikke dagen efter af personlige hævnmotiver og uden hjemmel i loven nægtede mig adgang til at tilse 
hestene og det på trods af, at politibetjent Conny Petersen før samtalen med vicepolitikommissær Kurt G, 
Nielsen havde oplyst mig om, at den ene hest stod med en ben i dobbelt tykkelse. Alligevel nægtede Kurt G. 
Nielsen mig at tilse hestene, hvor jeg dels kunne berolige hestene og dels tilse den dårlige hest tillige med at 
jeg kunne nå at rette på nogle af de fejl, som politiet og retten havde forårsaget for hestene.

Tingsliggørelsen af levende dyr skinnede klart og tydeligt igennem - sammen med de personlige motiver for 
hævn og offentlig forfølgelse. 
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OVERSIGT OVER OFFENTLIG FORFØLGELSE
 
Udlejere af den skimmelramte gård
Et prøveresultat fra Teknologisk Institut bortkom i udlejers varetægt
Udlejer undlod at indsende udtaget skimmelprøve
Udlejer ønskede ikke at gøre mere ved den skimmelramte gård
Udlejer afgav urigtige oplysninger til Sorø huslejenævn
Udlejer og stævningsmand har uretmæssigt fået adgang til uvedkommende dokumenter i den anden 
skimmelsag
 
 
Sorø kommune
Sorø kommune overtrådte flere lovgrundlag i 2007 i første skimmelbolig (byggeloven, bygningsreglementet, 
byfornyelsesloven, straffeloven, notatloven m.fl)
Sorø kommune lavede nye tilsynssvigt i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 i anden skimmelbolig
Sorø kommune undlod at bringe embedslægen på banen i 2008
Sorø kommune forsøgte at skjule væsentlige dokumenter i en aktindsigt
Sorø kommune udtog akter fra aktindsigt
Sorø kommune forhalede en sag ved at spille ping-pong imellem afdelinger
Sorø kommune tillod en jurist at træffe ulovlige afgørelser udenfor hendes kompetanceområde (juristen 
havde været ansat i Statsforvaltningen)
Sorø kommune kunne ikke finde en medarbejder “grundet kommunesammenlægningen”
Sorø kommune havde travlt med at lukke sagen som forblev lukket selvom der dukkede nye oplysninger og 
vidner op
Sorø kommunes jurist gav mangelfulde og vildledende oplysninger til embedslægen
Sorø kommune gav afslag på hjælp til udgifter som følge af deres lovbrud og tilsynssvigt i 2006/2007
Sorø kommune fastlåste os i en helbredsskadelig bolig fra 2007-2013
Sorø kommune ignorerede gentagne henvendelser fra advokat efter en “renovering”
Sorø kommune ignorerede gentagne henvendelser fra undertegnede
Sorø kommune undlod at handle på henvendelse fra overlæge
Sorø kommune undlod at bringe embedslægen på banen i 2012 på lægelig opfordring
Sorø kommune undlod at reagere på, at Skats medarbejder fik hovedpine under et kontrolbesøg
Sorø kommune har uretmæssigt forsøgt at indhente en gammel pensionssag uden relevans
Sorø kommune har udøvet forskellige former for chikane
Sorø kommune har undladt at tage hensyn til min søn som har særlige behov
Sorø kommune bad uretmæssigt min søn om at søge hjælp til indskud, selvom han ikke skulle stå på 
lejekontrakten
Sorø kommune nægtede og frarådede at undersøge skimmelsvamp selvom kommunens medarbejder fik 
hovedpine af kort ophold
Sorø kommune gav flere afslag på hjælp til akutbolig trods medarbejderens hovedpine
Sorø kommune nægtede hjælp til indskud, rensning af indbo og flytning fra skimmelramt lejemål i 2013
Sorø kommune har givet aktindsigt til udlejer/stævningsmand i dokumenter, som ikke vedrører dem/deres 
sag
Sorø kommune har i to skimmelsager bevidst og dokumenteret undladt at sende relevante dokumenter til 
tilsynsmyndigheder
Sorø kommune brød tillige grundloven, straffeloven og menneskeretskonventionen i 2013 i forbindelse med 
demonstrationen
Sorø kommune undlod i 2013 og 2014 at undersøge fund af skimmelsvamp ved fraflytning
Sorø kommunes byggesagsbehandler lavede en mangelfuld og manipuleret rapport for at undlade at rejse en 
miljøsag
Sorø kommunes nye borgmester har ikke ønsket at forholde sig til den dokumentation, han har fået for 
lovbrud
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Sorø kommunes nye borgmester har heller ikke ønsket at forholde sig til byggesagsbehandlerens 
unddragelse af en miljøsag
Sorø kommune har bemærkelsesværdigt modtaget oplysninger fra retten i Næstved omkring udsættelse fra 
et erhvervslejemål
Sorø kommune sparede 25.500 kr. ved, at retten i Næstved foretog en uretmæssig udsmidning
Sorø kommune snagede i min Facebook profil og “glemte” sammenhængen
Sorø kommune sendte andre akter end den anmodede aktindsigt
Sorø kommune rettede personligt henvendelse til Udbetaling Danmark og meddelte min flytning
Sorø kommune kontaktede ligeledes Slagelse kommune for at få mig til at flytte adresse
Sorø kommune spænder ben for udbetaling af udgifter tildelt fra Ankestyrelsen
Sorø kommune ringede til Udbetaling Danmark og fortalte om min flytning
Sorø kommune nedsatte fejlagtigt min venindes helbredstillæg, da jeg som hjemløs midlertidigt havde en 
postadresse hos hende 
 
 
Sorø huslejenævn
Sorø huslejenævn afholdt ikke et fuldtalligt møde
Sorø huslejenævn holdt som lovet ikke et nyt møde
Sorø huslejenævn kunne ikke tage stilling til et nymalet lejemål trods omfattende billeddokumentation
Sorø huslejenævn gav uretmæssigt udlejer og stævningsmand fradrag for en udokumenteret regning
Sorø huslejenævn nægtede at genoptage sagen trods fejl og nye oplysninger
Sagen blev bevidst fejlbehandlet i Landsretten
Sorø beboerklagenævn fremsendte afgørelse til gammel adresse og ikke på mail på trods af maildialog
 
 
Statsforvaltningen, Tilsynet
Statsforvaltningen Tilsynet undlod at rejse en tilsynssag og accepterede, at kommunen undlod at fremsende 
vigtige sagsakter
Statsforvaltningen Tilsynet undlod det samme i den anden skimmelsag
Statsforvaltningen Tilsynet afviste at rejse tilsynssager – i begge tilfælde under henvisning til 
kommunestyrelseslovens § 48A
Det tilsynsførende ministerium har aldrig ønsket at oplyse om Statsforvaltningen har hjemmel til at 
tilsidesætte gældende love
 
 
Statsforvaltningen, Byfornyelsesnævnet
Byfornyelsesnævnet ønskede ikke at genbehandle sag trods opfordring fra ombudsmanden grundet 
manglende klagevejledning
 
 
Statsforvaltningen, Det sociale nævn
Statsforvaltningen, Det sociale nævn mente ikke, at påførte udgifter som følge af lovbrud var urimelige 
udgifter
 
 
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen overså, at kommunens jurist traf ulovlige afgørelser
Ankestyrelsens afgørelse var i den første sag med til at fastlåse os i en helbredsskadelig bolig
Ankestyrelsen kigger aktuelt på flere sager fra Udbetaling Danmark 
Ankestyrelsen kigger aktuelt på Sorø kommunes uretmæssige afslag på hjælp til flytning etc. fra en 
helbredsskadelig bolig 
Ankestyrelsen sidder med et svært spørgsmål grundet flere myndigheders fejlbehandlinger
Ankestyrelsen har senest forsøgt at oprette et nyt sagsnummer for en verserende sag
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Ankestyrelsen har ikke truffet afgørelse 1½ år efter, da sagen er bremset oppefra
Ankestyrelsen fortalte, jeg var bindegal, da man ikke var klar over, at jeg fortsat var i telefonen
Ankestyrelsen løj om, at en medarbejder ikke arbejdede der længere, hvor to andre samtaler viste noget 
andet
Ankestyrelsen underkendte Ankestyrelsen selv
Ankestyrelsen medvirkede til at bibeholde mig i hjemløshed
Ankestyrelsen har overtrådt flere paragraffer i straffeloven – bl.a. med økonomisk vinding
 
 
Ministerier
Flere ministerier har set igennem fingre med lovbrud
Det samme har stort set hele Folketinget og samtlige politikere
En retsordfører finder det “interessant”, at menneskerettighederne bliver tilsidesat i Danmark – uden at gøre 
noget
Den nye justitsminister havde for travlt til at besvare mine nærgående spørgsmål
Den forrige justitsminister ønskede forlods ikke at besvare spørgsmål
Indenrigs- og økonomiministeriet undlod at besvare vigtigt spørgsmål for at unddrage sig tilsyn med 
Statsforvaltningen
Justitsministeriet har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Den nye justitsminister har heller ikke problemer med, at borgere nægtes lovsikrede rettigheder
Indenrigs- og økonomiministeriet har nægtet aktindsigt i CPR, som kunne afklare, hvem der står bag den 
offentlige forfølgelse
Justitsministeriet har ligeledes nægtet aktindsigt i politiet sikkerhedslog og CPR
 
 
Sorø boligselskab
Sorø boligselskab dækkede over et problem i stedet for grundlæggende at løse det
Sorø boligselskab har i årevis tilbagevist og afvist beboeres gentagne klager over fugt
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med beviserne
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med datoer og billeder i en rapport
Sorø boligselskabs skimmelfirma optog video i manipuleringsøjemed
Da håndværkerne i 2009 skulle åbne ind til skimmelramt væg, var min benzintank “pludselig” utæt
Sorø boligselskab fulgte og færdiggjorde ikke handleplanen
Sorø boligselskab udstedte uretmæssige gebyrer
Sorø boligselskab undlod flere gange at reagere på henvendelser om skimmelsvamp
Sorø boligselskab undlod at undersøge skimmelsvamp
Sorø boligselskab lagde uretmæssigt skimmelrenovering over på fraflytningsregningen
Sorø boligselskab opkrævede udokumenterede beløb ved fraflytning
Sorø boligselskab lagde uretmæssigt andre beløb på fraflytningsregningen
Sorø boligselskab har endnu ikke fremlagt dokumentation for deres påståede “misligeholdelse”
Da Sorø boligselskab stævnede mig, ville deres advokat som det første have, at jeg fik et advokatpålæg
Jeg er blevet blacklistet hos samtlige boligselskaber
 
 
Forhenværende udlejer
Jeg har fået oplysninger om, at myndigheder lægger pres på og betaler min udlejer, hvilket bl.a. er mundet 
ud i:
Klippet ledning til træpillefyret
Knivskade til højdrægtig udegående hoppe
Hærværk i løsdrift
“Indbrudsforsøg”
Uretmæssig udbetaling af kr. 8.500 til forrige lejer
Uretmæssig regning for et dårligt fungerende pillefyr
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Chikanefremvisning
Glasskår på foldene
Glasskår i hestenes høkasser
Smadret forrude og fire knivstukne dæk da han tabte i Landsretten
Manglende udbedring af flere forhold samt manglende overholdelse af lejeloven
Undladt at oplyse aflæsning for strøm
Undladt at oplyse aflæsning af vand
Undladt at udbedre ulovlig stikkontakt
Undladt at skifte o-ring til oliefyr
Undladt at skifte toiletdør
Undladt at fjerne mødding
Undladt at lave indflytningsliste
Undladt at sørge for havetraktoren virker
Undladt at skifte dørlister med skimmel
Undladt at reparere ødelagt terrassedør trods påkrav
Undladt at reagere på kommunens henvendelser
Uretmæssig udsmidning fra byretten
Endnu en uretmæssig udsmidning fra byretten, fordi Landsretten ikke ville forholde sig til sagen
Udlejer havde pludselig mulighed for at investere på tidspunktet for chikanens opståen
Hestene blev fjernet, da udlejer og den dommerfuldmægtige afslog, at de kunne blive nogle ekstra timer
Jeg skulle afstå mine ejendele til udlejer under fogedudsættelsen, hvilket hverken politi eller retten oplyste 
om
Udlejer har dokumenteret brændt en del af vores ting af
Flere af vores ting befinder sig fortsat på gården, som har fået nye ejere
Udlejers advokat sendte en urealistisk efterregning på ca. 100.000 kr.
Udlejers advokat havde kodet flytteopgørelsen, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Jeg har fanget både udlejer og hans advokat i bedrageri, hvilket jeg ikke kan få lov til at anmelde
Jeg har også fanget Advokatnævnet i urent trav i denne sag
 
 
Skat og skattemyndigheder
Skat underkendte et erhvervsmæssigt hestehold til Skats fordel
Skat gav trussel om nultolerance, hvis min bog om deres fejlbehandling udkom
Truslen blev effektueret 11 dage efter
Skat lavede grove fejlbehandlinger
Skat overtrådte egne regler samt pligt til at sagsoplyse korrekt
Skat udtog akter fra aktindsigt
Skat førte sagen på et uretmæssigt grundlag
Landsskatteretten mandsopdækkede Skats medarbejder og båndlagde forlods Skatteankenævnet
Skatteankenævnet kunne ikke lave en selvstændig vurdering grundet Landsskatterettens stavnsbinding
Skatteministieriet har endnu ikke svaret på en række væsentlige spørgsmål
Retten i Roskilde har ikke ønsket at behandle sagen, da Skat tilsyneladende ikke ønsker sagen indbragt i 
Roskilde ret
Skat har lavet den manglende og ukorrekte sagsbehandling om til, at jeg søger “erstatning” for deres 
sagsbehandling
Skat forsøger at forhale sagen og nægte mig retten til at indbringe sagen for en habil byret
Skat vil på denne måde hindre mig adgang til effektive retsmidler
Skat krævede i strid med regler regnskab for en “hobbyvirksomhed”
 
 
Slagelse politi – politimyndigheder – Den Uafhængige politiklagemyndighed
Slagelse politi tilsidesatte lejeloven i 2007, hvilket gav ramaskrig i samtlige sjællandske politikredse 
Politiadvokaten i Næstved afviste i 2010 en anmeldelse af Sorø kommune - uden at have hørt hele historien 
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eller set et eneste dokument
Ovenstående politiadvokat er nu statsadvokat for København, hvor sagen om 612 dages forsinkelse af 
aktindsigt bliver bremset sammen med korruption og offentlig forfølgelse
Slagelse politi brød i 2013 grundloven, straffeloven, politiloven og menneskerettighedskonventionen i 
forbindelse med demonstrationen
Slagelse politi har ignoreret anmeldelse i 2013 af Sorø kommune og Slagelse politi
Vicepolitikommissæren (nu politikommissær) fra Slagelse blev fanget i lodrette løgne og bevisforvanskelse i 
2013
Slagelse politi har undladt reelt at foretage efterforskning af strafbare og grove forhold fra min udlejers side 
trods flere ledetråde
Slagelse politi ignorerer nu enhver henvendelse 
Den uafhængige politiklagemyndighed og Rigspolitiet har set igennem fingre med vicepolitikommissærens 
dokumenterede løgn
PET har heller ikke ønsket at kigge på den samlede offentlige forfølgelse og henviser til en inhabil 
politikreds
Slagelse politi har ikke ønsket at efterforske den offentlige forfølgelse
Min telefon har i flere år været aflyttet
Politiet har indtil videre nægtet aktindsigt i to ombæringer med respektive rykkere
Politiet fjernede hestene under den uretmæssige fogedudsættelse, selvom de var tilmeldt en demonstration
Politikommissær Kurt G. Nielsen afslog – uden hjemmel - dagen efter, at jeg kunne tilse hestene
Slagelse politi var 612 dage om at udlevere aktindsigt
Aktindsigten var mangelfuld, redigeret og med en del udeladelser 
Flere alvorlige politianmeldelser var blot blevet registreret som “hændelser”
Politiet havde kodet aktindsigten, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Politiet selv kunne ikke finde min første anmeldelse 
To besøg af politiet var ikke registreret
Rigspolitiet har medvirket til, at aktindsigten trods flere rykkere ikke blev udleveret
Politiet har oplyst, at politiloven ikke er en lov men en hensigtserklæring
Politiet nægtede aktindsigt i deres sikkerhedslog, som jeg søgte på baggrund af den redigerede aktindsigt
En højtstående politimand ville ikke se min oversigt eller høre sagen – det viste sig, han var politiinspektør i 
Rigspolitiet
Rigspolitiet har imod bedre vidende dækket over flere højtstående politifolk
Jf. aktindsigt har politikommissær Kurt G. Nielsen bremset en efterforskning af strafbare forhold
Trods løfte om fuld aktindsigt tilbageholdt politiet alligevel sagsakter
På trods af oplysninger om mail undskyldte politiet sig med, at de ikke havde min adresse til den “fulde” 
aktindsigt
Slagelse politi mener, jeg spilder politiets tid, men tog sig ikke tid til at høre båndoptagelsen med et voldeligt 
overfald
Justitsministeriet m.fl. henviser til at anmelde korruption til politiet – politiet vil blot ikke modtage 
anmeldelser
Politiet foreslog, at jeg talte med en læge, fordi jeg ikke kunne få lov til at politianmelde kriminelle forhold
 
 
Retten i Næstved
Retten har tilsidesat gældende retspraksis og fejlbehandlet sagen imod udlejer og stævningsmand til dennes 
fordel
Retten har ikke accepteret advokatetiske regler som dokumentation
Retten har tilsidesat købeloven og produktansvarsloven
Retten har givet tilsagn til et retsstridigt udlæg
Retten har i strid med menneskeretskonventionen tilsidesat artikel 6 flere gange
Retten har op til en hovedforhandling givet advokatpåbud, udhulet retshjælpsdækningen og nægtet fri proces
Retten har i forbindelse med den nægtede hovedforhandling idømt mig at betale 15.000 kr. til skadevolder/
stævningsmand
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Rettens idømte sagsomkostninger på 15.000 kr. skete uden en hovedforhandling
Retten accepterede i strid med afgivet dokumentation, at en advokat løj
Retten har givet en uretmæssig udsmidning, som dog blev underkendt i Landsretten
Retten har fastholdt udlejer som stævningsmand, selvom han er inhabil til at forkynde for mig
Retten har forhalet sagen ved at udsætte den henholdsvis 1 år og efterfølgende et ½ år i strid med 
menneskeretskonventionen
Retten har tillige sørget for at sagen blev yderligere forsinket ved at fejlbehandle den og sende den rundt i 
retssystemet
Retten mener ikke, den er inhabil trods flere fejlbehandlinger
Retten modsætter sig overflyttelse til anden retskreds
En dommer afgav to straksdomme i forbindelse med et mistillidsvotum
Min udlejer vendte fuldstændig rundt efter et telefonisk retsmøde med min forrige advokat
Retten undlod at tage stilling til udlejers forsømmelser samt de afgivne politianmeldelser
Retten har givet besked til Sorø kommune om fogedudsættelse fra et erhvervslejemål, hvilket er imod 
praksis
Retten kørte oveni den uretmæssige fogedforretning en anden fogedforretning på stedet
Fogeden forlangte, at vores resterende ting skulle bæres op til hovedvejen, selvom de stod på en anden 
mands private vej
Fogeden nægtede mig at være til stede, da hestene skulle læsses
Retten har et flerdelt horn i siden på mig – klage over en dommer, samarbejde med Sorø kommune, fangede 
funktionschefen i urent trav samt mit forfatterskab
Retspræsidenten i retten i Næstved er ven med Dronningen
Funktionschefen som fejlbehandlede, lavede urent trav, var personligt nærtagende og afsagde straksdomme, 
er veninde med Dronningen
Retten respekterede heller ikke demonstrationsretten
Retten var næsten to måneder om at fremsende retsbogsudskrift af den uretmæssige fogedudsætning
Retten har ikke efterkommet min anmodning om aktindsigt trods flere rykkere herfor
Retten havde kodet akter, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Retten har igen afgivet et uretmæssigt advokatpålæg i forbindelse med sagen i Sorø boligselskab
Retten afslog at afvente min ansøgning om fri proces, som Civilstyrelsen pludselig ville være flere måneder 
om at behandle
Retten idømte mig – uden en retssag – at betale boligselskabets krav på ca. 32.000 kr.
Retten pålagde samtidig retsafgifter trods kendskab til, at jeg er omfattet af retsafgiftsloven
I flere sager har har retten opkrævet og pålagt retsafgifter og gebyrer, selvom jeg er fritaget jf. 
retsafgiftsloven
Jeg anmodede retten om at rykke et retsmøde, fordi min tidligere advokat ikke havde fremsendt akter – 
retten rykkede sagen én enkelt dag
Retten idømte mig at betale modpartens krav, selvom modparten ikke havde fremsendt nødvendigt materiale 
indenfor tidsfristen
Retten har undladt at besvare en række henvendelser
Retten har et år efter fortsat ikke udleveret aktindsigt
Da retten endelig over et år efter svarede, indeholdt svaret stadig ikke de ønskede oplysninger
Min tidligere advokat fremsendte kun 24 ud af ialt 31 mail til brug i sagen imod ham
Advokaten fremsendte ikke de sidste mails før rettens svarfrist, hvorfor jeg blev dømt som udebleven og 
pålagt uretmæssige gebyrer m.m.
Retten i Næstved ville kun genoptage sagen, hvis jeg betalte sagsomkostningerne eller stillede garanti
Advokaten var under et telefonisk retsmøde i tidligere bolig sammen med retten meget interesseret i, hvor 
min søn og jeg var flyttet hen
 
 
Østre Landsret
Østre Landsret fejlbehandlede sagen imod huslejenævnet og udlejere/stævningsmand af den skimmelramte 
gård
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(Østre Landsret afviste en anden sag grundet “manglende” kæreskrift)
Østre Landsret har underkendt retten i Næstved i sagen omkring nuværende udlejer, hvor der var sket en 
uretmæssig udsmidning
Østre Landsret afviste et kæreskrift, selvom retten tidligere havde accepteret fremgangsmåden med 
fremsendelse pr. mail
Afvisningen af kæreskriftet indebar, at byrettens fejldom er mundet ud i en uretmæssig fogedudsætning d. 
25-11-14
Landsretten forholdt sig hverken til den manglende retssikkerhed i retten i Næstved, inhabil dommerstand, 
grov hærværk, manglende politimæssig efterforskning af strafbare forhold m.m.
Udsmidningen indebærer, at der slet ikke har fundet en retfærdig retssag sted og jeg har ikke fået lejlighed til 
at fremlægge dokumentationen
Landsretten har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Landsretten har ikke tilbagebetalt kæreafgift, selvom jeg opfylder betingelserne for fritagelse jf. 
retsafgiftsloven
Landsretten har undladt at besvare en række henvendelser
Jeg har ikke modtaget aktindsigt fra Landsretten
Dommeren som afviste sagen med udsmidning til følge, er klækkeligt honoreret af staten i Farum-rapporten
 
 
Højesteret
Min første skimmelsag blev bremset ved Højesteret
Procesbevillingsnævnet gav afslag på, at sagen kunne indbringes for Højesteret
Da jeg ville kære Landsrettens afvisning omkring udsmidning, fik jeg afslag af Højesteret
Højesteret begrundede afslaget med, at “Landsretten ikke havde truffet en afgørelse” og 
procesbevillingsnævnet ikke havde givet tilladelse
Højesteret har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Højesteret har brugt samme sagsnummer til flere forskellige sager
 
 
Den særlige klageret
Trods flere henvendelse har Den særlige klageret ikke foretaget sagsbehandling trods åbenlyse lovbrud og 
fejlbehandlinger
Den særlige klageret har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Den særlige klageret har ikke ønsket at gå ind i rettens magtmisbrug
Den særlige klageret har som den eneste myndighed opkrævet gebyr for aktindsigt, selvom den ifølge loven 
er gratis
Den særlige klageret fastholder gebyr for aktindsigt
Den særlige klageret har fortsat ikke udleveret aktindsigt – heller ikke trods anmodning efter 
persondataloven
Den særlige klageret har brugt samme sagsnummer til flere forskellige sager
 
 
Generelt for retsinstanser
Selvom jeg i henhold til mine økonomiske omstændigheder ifølge retsafgiftsloven opfylder betingelserne for 
fritagelse, fastholder retterne indbetaling af gebyrer før sagsbehandling
Retsinstanser forsinker, forhaler og afviser at behandle indgivne sager og kæremål
Retten har nægtet fri proces, selvom jeg opfylder betingelserne for fri proces
En dommer bestemmer suverænt, hvad der udgør dokumentation og beviser
Retssystemet er opbygget til ugunst for borgere og deres retssikkerhed 
 
 
Procesbevillingsnævnet
Procesbevillingsnævnet gav afslag på 3. instansbehandling, hvorved Sorø huslejenævn uretmæssigt blev 
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frikendt
Procesbevillingsnævnet afslog at indbringe den uretmæssige fogedudsættelse for Højesteret, da Østre 
Landsret ikke havde truffet afgørelse = uretmæssig dom til udførelse
Procesbevillingsnævnet skulle bruge lige netop dét regnskab, som var ufærdigt grundet chikane fra Skat
Procesbevillingsnævnet gav mig to dage til at fremlægge materiale til vurdering af min dokumentation
Procesbevillingsnævnet ville ikke udsætte sagen, da jeg anmodede om det grundet omfangsrig 
dokumentation og indhentelse af supplerende materiale
 
 
Advokatsamfundet/Advokatnævnet
Advokatsamfundet så igennem fingre med, at en advokat ikke overholdt de advokatetiske regler
Advokatnævnet hastebehandlede en sag uden hensynstagen til nye oplysninger og dokumentation for bl.a. 
bedrageri
Advokatnævnet mente ikke, at der var grund til at genoptage en sag trods åbenlys dokumentation på 
bedrageri og mened
Advokatnævnet gav kun den ene part besked om deres afgørelse
 
 
Domstolsstyrelsen
Domstolsstyrelsen har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Domstolsstyrelsen ser igennem fingre med kendskab til flere slags lovbrud, magtmisbrug, embedsmisbrug 
og fejlbehandlinger
Domstolsstyrelsen henholder sig til, at de kun er en administrativ afdeling
 
 
Civilstyrelsen
På trods af at Civilstyrelsen havde kendskab til en frist for et advokatpålæg, kunne en ansøgning om fri 
proces først behandles flere måneder efter
Civilstyrelsen afviste fri proces, da man ikke mente, jeg ville kunne få medhold. Vurderingen blev foretaget 
uden kendskab til dokumentationen
 
 
Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark har nægtet at udbetale boligydelse siden indflytning/adresseflytning i nuværende bolig 
trods kopier af flere politianmeldelser
Udbetaling Danmark har sendt en uretmæssig opkrævning på lidt over 12.000 kr.
Udbetaling Danmark lavede flere fejl i deres beregning
Udbetaling Danmark fastholdt imod bedre vidende, at de 12.000 kr. skulle tilbagebetales
Trods normal hurtig respons er Udbetaling Danmark blevet træge og langsommelige i deres sagsbehandling
Aktuelt har jeg fået medhold omkring første punkt og Ankestyrelsen kigger på det andet punkt
Udbetaling Danmark havde udeladt en vigtig oplysning i aktindsigten fra d. 13-12-2013
Jeg har anmodet om et personligt gennemsyn af min journal, som pt. er ubesvaret
Imod sædvane og på trods af to længerevarende telefonsamtaler samme dag var der ikke lavet notater
Det var samme dag, som retten i Næstved og min tidligere advokat var meget interesseret i at kende min nye 
adresse
Trods lejekontrakt en måned tidligere havde Udbetaling Danmark ikke behandlet ansøgningen til første 
huslejeindbetaling
Halvvejs inde i måneden udbad Udbetaling Danmark sig en underskrevet lejekontrakt, selvom lejekontrakt 
var i den nylige aktindsigt
Udbetaling Danmark nægtede mig et personlig gennemsyn af mine akter med begrundelsen 
“personfølsomme oplysninger”
Embedslæge
Embedslægen undlod at træde ind i sagen med skimmelsvamp i 2008
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Embedslægen undlod at reagere i 2012 trods direkte henvendelse fra en overlæge omkring skimmelsvamp 
 
 
Rigshospitalet
Lægen ringede personligt omkring en undersøgelse med narkose, da demonstrationen imod Sorø kommune 
var gået i gang
Læger har ikke villet anerkende indeklimasyndrom trods udtalelser fra en professor og fra en lungemediciner
 
 
Teknologisk Institut
Et prøveresultat fra 2006 er bortkommet på trods af notoriske kopier af samtlige prøveresultater (resultatet 
bortkom også i udlejers varetægt)
Et syn og skøn op til hovedforhandlingen havde pludselig brug for et ekstra besøg, så Teknologisk Institut 
brugte tre besøg imod normalt et enkelt
Clairvoyante oplyser, at de udtagne prøver fra Teknologisk Institut ikke er retvisende og er manipulerede
Teknologisk Institut var årsag til, at en hovedforhandling blev rykket i et halvt år ved pludselig afholdelse af 
et (to) overflødigt ekstra møde
Teknologisk Institut sendte en skyhøj regning for et syn og skøn, som lå langt over normalprisen
Teknologisk Institut er udpeget af retten i Næstved, som er en del af den offentlige forfølgelse
 
 
Arbejdsskadestyrelsen
8 måneder inde i sagsbehandlingen fandt man ud af, at lungemediciner og ekspert John Arnveds diagnose på 
indeklimasyndrom ikke kunne bruges
Arbejdsskadestyrelsen underkendte et advokatmæssigt opgjort beløb på kr. 281.000 kr.
Arbejdsskadestyrelsen medtog ikke udtalelse fra en professor i interstitielle lungesygdomme
Arbejdsskadestyrelsen medtog ikke min stressudløste blodprop i hjertet
På trods af oplysninger om fejlbehandling påberåber Arbejdsskadestyrelsen sig et nyt honorar på kr. 8.500 
for at genbehandle en fejlbehandlet sag
 
 
Tidligere advokat
Min tidligere advokat overholdt ikke de advokatetiske regler jf. udtalelser fra mit rethjælpsforsikringsselskab
Min tidligere advokat udtog ikke stævning trods retshjælpstilsagn, hvorfor sagen umiddelbart faldt for 
forældelsesfristen
Min tidligere advokat har generelt forhalet sagerne og forsøgt at stresse mig med at sende konstante rykkere 
trods retshjælpstilsagn
Min tidligere advokat skrev min søn ud af sagen trods klare oplysninger fra start af
Min tidligere advokat gjorde ikke brug af retsafgiftsloven, hvor jeg opfylder betingelserne
Min tidligere advokat har heller ikke gjort brug af retsplejelovens § 152 a, da retten udsatte retsmødet et helt 
år
Min tidligere advokat gav køb på flere erstatningsposter, “da dommeren ellers mente, det ville blive for dyrt”
Min tidligere advokat er en del af den offentlige forfølgelse
Min tidligere advokat fremsendte kun 24 ud af ialt 31 mail til brug i sagen imod ham
Advokaten fremsendte ikke de sidste mails før rettens svarfrist, hvorfor jeg blev dømt som udebleven og 
pålagt uretmæssige gebyrer m.m.
Retten i Næstved ville kun genoptage sagen, hvis jeg betalte sagsomkostningerne eller stillede garanti
Advokaten var under et telefonisk retsmøde i tidligere bolig sammen med retten meget interesseret i, hvor 
min søn og jeg var flyttet hen
Under en måned efter telefonsamtalen begyndte omfattende hærværk, chikane, knivskade af en højdrægtig 
hoppe og en uretmæssig fogedudsættelse
TV2 og pressenævnet (i forbindelse med demonstrationen) og medier generelt
TV2 nægtede et genmæle i forbindelse med demonstrationen og deres afgivelse af urigtige og vildledende 
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oplysninger
Pressenævnet tilsluttede sig trods faktuel dokumentation som talte for et genmæle
En journalist fra en stor avis ville gerne researche i hendes fritid, men hendes chef ville ikke bringe historien
En journalist fra en anden stor avis ville ligeledes gerne skrive om historien, men chefen ville intet trykke
En journalist ville også gerne skrive vores historie – indtil hun så, hvor højt op sagen gik
Trods aktuelle sager ønsker medier ikke at bringe noget som helst
Generelt virker det som om, at medier har fået mundkurv på
Ingen medier har ønsket at gå ind i sagen om hverken skimmelsvamp, offentlig forfølgelse eller andre sager
 
 
Whistleblower-ordninger
Ingen af de to kontaktede whistleblower-ordninger har ønsket at gå ind i sagen
 
 
Ombudsmanden
Den forrige ombudsmand forsøgte at undslå sig at kigge på sagen
Den forrige ombudsmand så igennem fingre med flere lovbrud og tilsynssvigt
Den nye ombudsmand har flere gange afslået at tage henvendelser alvorligt
Jeg ved fra andre skimmelramte, at ombudsmanden helst ikke går ind i disse sager
Ombudsmanden har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Ombudsmanden har ikke kommenteret, at politiet i to ombæringer har nægtet aktindsigt
Ombudsmanden mener, at mine henvendelser er tidsspilde
Ombudsmanden har flere gange frabedt sig henvendelser fra mig
Ankestyrelsen har ved et uheld fået underkendt ombudsmanden samt flere andre myndigheder
Først efter henvendelse til kommissionen for Tortur og en henvendelse til Folketingets formand hørte jeg fra 
Ombudsmanden
 
 
Rigsadvokaten
Jeg har - forgæves - anmodet rigsadvokaten om at skifte politikreds af inhabilitetsårsager
Rigsadvokaten afviste anmodningen med begrundelsen “interessekollissioner”
Rigsadvokaten satte “interessekollisioner” over håndhævelse af loven og retssikkerhed
Trods dokumentation for det modsatte mener rigsadvokaten ikke, at Slagelse politi er inhabile
 
 
Statsadvokater
Statsadvokater har tilsluttet sig en politiadvokats afvisning af en politianmeldelse af Sorø kommune
Hverken politiadvokaten eller statsadvokaterne hørte historien eller så et eneste dokument før afvisningen
Ombudsmanden henviste til genbehandling hos statsadvokaterne, som ikke mente, de havde fejlet
 
 
Statsadvokaten for København
Statsadvokaten udsatte en nægtet aktindsigt fra politiet i yderligere to måneder
Statsadvokaten vendte ikke tilbage med en begrundelse, da de to måneder var gået
Statsadvokaten så stort på omfattende dokumentation i bogen med kommentarer til aktindsigten
En senioranklager kom ind over sagen og ville uretmæssigt blåstemple politiets sylten af aktindsigt
Det har vist sig, at politiadvokaten fra 2010 nu er statsadvokat i København, hvorfor det ikke overrasker, at 
man vil bremse sagen
Statsadvokaten tilbageholder stadig aktindsigten
 
 
Statsadvokaten for særlig og international kriminalitet
Statsadvokaten mente ikke, der var grund til en efterforskning – vel at mærke uden at have hørt eller set 
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sagen
Statsadvokaten ville ikke ofre ressourcer på sagen
 
 
Justitsministeriet
Justitsministre har “ikke tid” til at besvare mine nærgående spørgsmål
Justitsministeriet og justitsministeren er ligeglade med, om loven bliver overholdt af politiet, retsvæsen m.fl.
Trods klare regler i torturkonventionen har justitsministeriet ikke reageret på den offentlige forfølgelse m.m.
På min henvendelse omkring offentlig forfølgelse svarede Mette Frederiksen, at hun havde noteret sig mine 
synspunkter
Flere forhold peger på korruption i justitsministeriet og flere afdeling herunder
 
 
Statsministeriet
Statsministeriet og statsministre har ligeledes været ligegyldige overfor lovbrud og embedsmisbrug
 
 
Andre ministerier
Flere ministerier har kendskab til ulovlighederne og kigger den anden vej
 
 
Kongehuset
Selvom flere af Dronningens venner og veninder står bag forskellige former for chikane, magtmisbrug og 
fejlbehandling, kigger også Kongehuset den anden vej 
Kongehuset har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Kongehuset ser igennem fingre med, at gældende love m.m. ikke bliver overholdt fra ministre, ministerier 
m.fl. 
Kongehuset henviser til retslig såvel som politimæssig behandling, som ikke er mulig, da hverken politi eller 
retten ønsker at forholde sig til sagerne
 
 
Menneskeretsdomstolen
Trods flere henvendelser er der ikke sket noget, selvom jeg har gjort opmærksom på den offentlige 
forfølgelse
 
 
Slagelse kommune
Slagelse kommune gav afslag på indskudslån med personlige, økonomiske og jobmæssige konsekvenser og 
fortsat hjemløshed til følge
Slagelse kommune mente, at en bolig var for dyr på trods af et rigeligt stort rådighedsbeløb
Slagelse borgmester forholdt sig passiv omkring oplysningerne om den offentlige forfølgelse, som havde 
bredt sig til Slagelse kommune
Slagelse kommune havde efter mere end et år fortsat ikke betalt deres del af min tandlægeregning
Slagelse kommune fremsendte ikke valgkort, selvom jeg havde sikret mig, at de vidste, hvortil valgkortet 
skulle sendes 
 
 
Landbohøjskolen
Landbohøjskolen sagde ja til at indlede et behandlingsforløb på trods af kendskab til min økonomiske 
situation samt muligheden for komplikationer i forbindelse med behandlingen
Da komplikationerne opstod, ville Landbohøjskolen pludselig ikke være med mere, selvom regningen efter 
aftale var sat i bero
Landbohøjskolens vagthavende dyrlæge foretog en kovending i en akut opstået komplikation og truede med 
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politianmeldelse og Dyrenes Beskyttelse
Landbohøjskolen afviste behandling af hesten med politianmeldelse til følge 
 
 
Dyrenes Beskyttelse
Landbohøjskolen fik dårlig samvittighed og hesten blev tilset af en velfærdsofficer fra Dyrenes Beskyttelse.
Velfærdsofficeren havde en aflivningsagenda for hesten i stedet for at hjælpe den og hun hverken undersøgte 
hesten eller satte sig ordentligt ind i sagen, før hun skred til en politianmeldelse
Slagelse Politi og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen kom derfor på visit på baggrund af anmeldelsen
 
 
Økonomisk
Økonomisk forsøger myndigheder at afskære mig fra midler af flere årsager:
1) afskære mig fra advokatbistand, 2) udsulte mit hestehold, 3) holde mig i hjemløshed, 4) hindre 
bogudgivelser og reklame, 5) holde mig i et gældsfængsel, 6) køre mig ned
Retten opkrævede uretmæssig retsafgift og Østre Landsret har fortsat ikke tilbagebetalt kæreafgift
Skat nægter at anerkende deres fejl, da jeg så skal have mellem 40-60.000 kr. tilbage i skat og moms
Ankestyrelsen har tilkendt mig dækning for udgifter til flytning, rensning af indbo og indskud, som fortsat 
ikke er udbetalt af Sorø kommune
Ankestyrelsen har underkendt sig selv, så jeg pludselig ikke skal have midler udbetalt
Udbetaling Danmark har bevidst udregnet for lav boligydelse og forhaler sagen ved at sende den i 
Ankestyrelsen, som også tøver med at træffe afgørelse
Udbetaling Danmark udbad sig dokumentation for varmeregnskab, reagerede ikke på dokumentationen og 
sendte regnskabet i Ankestyrelsen
Slagelse kommune nægtede indskudslån, hvilket kan holde mig i hjemløshed og Ankestyrelsen har tilsluttet 
sig
Jeg er blevet blacklistet hos boligselskaber, hvilket yderligere er et tiltag til at holde mig i hjemløshed, da der 
kun ydes indskudslån til boligselskaber
 
 
Andet
En ven og hjælper fik problemer med sin pensionsudbetaling
En ven og hjælper fik parkeringsbøder trods handicapskilt (bøderne blev senere annulleret) 
En ven og hjælper fik fejlagtigt nedsat sit medicintilskud i Sorø kommune
En anden ven fik et tilbagebetalingskrav på over 500.000 kr. fra Skat (var efter sigende en “fejl”)
Mine e-bøger bliver ikke registreret relevante steder
Newpub havde travlt med at udelukke mig fra deres grupper på Facebook
Seas NVE næsten fordoblede forbruget for fraflytningsmåneden på Sorøvej
Bilens førerside kunne pludselig ikke åbnes og lukkes med nøgle
Bilen fik ridset Maria bag på bilen
Den ene forsikring på bilen blev afvist i banken trods dækning
Min mor fik ikke sin ryg røntgenfotograferet, da hun faldt og brækkede den
Herlev hospital sendte hende ligeledes hjem to gange med en brækket fod
Da min mor brækkede armen, satte Herlev hospital hånden skævt sammen
Der har været postproblemer på flere adresser med rykkere og andre gener til følge
DK-Hostmaster afmeldte domæner trods dokumenterede postproblemer
Min læser- og anmelderroste bog Dansk Feng Shui i praksis er fjernet fra bogbestillingssystemet
Ereolen afviser kategorisk at gøre mine bøger tilgængelige for bibliotekslæsere
Jeg afskæres fra at få mine musiknumre spillet i radioen
Min søn er gentagne gange blevet trukket i SU
 
Hvad er målet med chikanen og forfølgelsen?
Et af målene er at forsøge at lukke mig økonomisk – derfor underkendte Skat mig og derfor udbetalte 
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Udbetaling Danmark ikke boligydelse
Det andet mål er ikke at få medhold så mange steder, for så kan man stemple mig som en grundløs klager
Et tredje mål er at overdænge mig med sager, som forhaler tidsfrister 
Et fjerde mål er at forsøge at køre mig træt og derved opgive sagerne
Et femte mål er at forsøge at skræmme/true mig til tavshed og opgive mine fordringer og sager 
 
Intet af det kommer imidlertid til at lykkes :o)
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ANMODNINGER OM AKTINDSIGT

Aktindsigt og egenaccess
07-10-2013 16:37

politi@politi.dk<politi@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed søge om aktindsigt og egenaccess.
 
Mine oplysninger er følgende:
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Rylevænget 60
4180 Sorø
Mobil 40 91 20 93
Personnummer 170864-resten har I :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Deres henvendelse af 7. oktober 2013
16-10-2013 15:56

DSA006@politi.dk;

Til Tinamaria Fabrina Jensen,  

Rigspolitiet bekræfter hermed modtagelsen af Deres anmodning af 7. oktober 2013 vedrørende aktindsigt og 
egenacces.  

Rigspolitiet forventer at besvare Deres henvendelse inden for 30 dage.

Med venlig hilsen 

RIGSPOLITIET

Dana Safin

fuldmægtig
 
Center for Almen Jura 

Polititorvet 14 

1780 København V 

Tlf.:       +45 45152666

E-mail:   dsa006@politi.dk
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From: Vinding Forlag 
Sent: Tuesday, November 5, 2013 3:22 PM

To: politi@politi.dk 
Subject: Vedr. j.nr. 2013-042-416

Hejsa

Anmodningen om aktindsigt og egenaccess gælder alle sager og dokumenter, politiet har registreret.

Mvh.
Tinamaria

Rykker for manglende aktindsigt og egenaccess
10-04-2014 16:12

khr-center-for-almen-jura@politi.dk<khr-center-for-almen-jura@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@
politi.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed rykke for den manglende aktindsigt og egenaccess, som er anmodet henholdsvis d. 7/10-13 
og præciseret d. 5/11-13.
 
Bemærk ny adresse er Sorøvej 134, Kindertofte, 4200 Slagelse og ikke Rylevænget 60, 4180 Sorø.
 
Jeg vil også bemærke, at det forekommer mig virkelig grotesk, at man forfremmer en vicepolitikommissær 
til politikommissær, når han lige er fanget i bevisforvanskelse, urigtige oplysninger og lemfældig omgang 
med sandheden, embedsmisbrug og pligtforsømmelser jf. flere lovgrundlag – herunder bl.a. politiloven og 
straffeloven.
 
Dokumentation for mit udsagn findes nederst på http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, hvor der 
både forefindes lydoptagelsen og en afskrift af denne samt kommissærens skrivelse dagen efter lydoptagelsen.
 
Såfremt den udeblevne aktindsigt og egenaccess skal opfattes som et afslag på anmodningen, vil jeg gerne 
bede om en begrundelse herfor.
 
Mvh.
Tinamaria

Emne: Fw: Vedr. j.nr. 2013-042-416
Dato: 07-05-2014 12:00

Til: khr-center-for-almen-jura@politi.dk<khr-center-for-almen-jura@politi.dk>;

From: Vinding Forlag 
Sent: Tuesday, November 5, 2013 3:22 PM
To: politi@politi.dk 
Subject: Vedr. j.nr. 2013-042-416

Hejsa

Anmodningen om aktindsigt og egenaccess gælder alle sager og dokumenter, politiet har registreret.
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Mvh.
Tinamaria

Spørgsmål
29-04-2014 21:44

CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;

Hej Claus
 
Nu har du jo haft virke som politiadvokat, så jeg vil høre, om du vil hjælpe mig med at besvare nogle 
spørgsmål?
 
Mvh.
Tinamaria

Rykker for svar :o)
17-05-2014 03:10

CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;

Hej Claus
 
Du er tavs???
 
Er det fordi du ikke vil svare eller fordi du er usikker på, hvad jeg vil spørge om?
 
Mvh.
Tinamaria

Aktindsigt og egenaccess + særlig aktindsigt
04-12-2014 16:24

ssj@politi.dk<ssj@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;
bcc: rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed anmode om aktindsigt og egenaccess i følgende:
 
1. Aktindsigt og egenaccess fra d. 18-2-2006 og frem til dags dato.
 
2. Jeg skal særligt bede om aktindsigt i det billedmateriale, som politiet tog i forbindelse med den uretmæs-
sige fogedudsætning d. 25-11 på Sorøvej 134, 4200 Slagelse, såfremt billedmaterialet ikke er en del af 
aktindsigten.
 
Mvh.
Tinamaria

From: SSJ@politi.dk 
Sent: Thursday, December 11, 2014 9:23 AM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
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Subject: Anmodning om aktindsigt
 
Kære Tinamaria, 

Ved mail af 4. december 2014 til bl.a. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har du anmodet om aktindsigt 
efter forvaltningslovens § 9 og egenacces efter offentlighedslovens § 8 for perioden 18. februar 2006 til 4. 
december 2014. 

Du har ikke nærmere angivet, hvilke sager, du ønsker aktindsigt i, jf. forvaltningslovens § 9 a om 
identifikationskrav, ligesom du ikke nærmere har angivet, hvilket materiale, du ønsker egenacces i, jf. 
offentlighedslovens § 9. 

Jeg vedhæfter en liste over de journalnumre, der i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er knyttet til dit 
personnummer, og jeg skal bede dig om nærmere at angive, hvilke journalnumre, der er relevant for dig at 
se. Afgrænsningen af sager har betydning for, hvilken afdeling der skal behandle din anmodning, ligesom 
det kan være af betydning, om der er tale om straffesager eller administrative sager. Jeg gør opmærksom på, 
at nogle sager kan være på fjernarkiv, hvorfor der må påregnes nogen sagsbehandlingstid. Jeg gør endvidere 
opmærksom på, at det alene er sager fra 1. januar 2007 og fremefter ved Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi. Sager fra Sorø fra før dette tidspunkt kan evt. søges ved Midt- og Vestsjællands politi. 

Med venlig hilsen 

Sanne Pedersen

Chefkonsulent      Ledelsessekretariatet

Parkvej 50

4700 Næstved

Re: Anmodning om aktindsigt
12-12-2014 13:10

SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;

Hej Sanne
 
Jeg ønsker aktindsigt og egenaccess i samtlige sager :o)
 
Mvh.
Tinamaria

Re: Anmodning om aktindsigt - rykker for aktindsigt
29-12-2014 14:09

SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg har intet modtaget af den ønskede aktindsigt og egenaccess, så jeg vil høre, hvad der sker og hvor langt 
den er nået eller om jeg skal opfatte den udeblevne aktinsigt som nægtet aktindsigt?

Mvh.
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Tinamaria

Vedr. manglende aktindsigt fra politiet
24-02-2015 00:50

SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hejsa
 
På opfordring fra rigsadvokaten skal jeg hermed rette henvendelse omkring manglende aktindsigt fra 
politiet.
 
På trods af at jeg to gange med to respektive efterfølgende rykkere for hver gang, jeg har søgt, har jeg fortsat 
ikke modtaget aktindsigt fra politiet.
 
Jeg ser frem til at høre nærmere og jeg kan træffes her på mail eller digital post, da jeg grundet offentlig 
forfølgelse er blevet hjemløs.
 
Såfremt fysisk post er eneste mulighed, kan jeg kontaktes på følgende adresse (poste restante):
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Jernbanegade 10
4200 Slagelse
 
Da jeg ikke er forbi hver dag, vil jeg sætte pris på meddelse om post på denne mail.
 
Mvh.
Tinamaria

From: SSJ@politi.dk 
Sent: Friday, March 13, 2015 1:02 PM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: Din anmodning om aktindsigt

 

J.nr. 1900-10170-00913-14 

Se venligst vedhæftede. 

Med venlig hilsen
Palle O. Hansen

Konsulent

      Ledelsessekretariatet

Parkvej 50

4700 Næstved

Tlf.                        +45 5531 1448
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E-mail:                  pha010@politi.dk

Web:                     www.politi.dk/sydsjaelland
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Re: Din anmodning om aktindsigt
19-03-2015 13:00

SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.
dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hej Palle
 
Det er vist en sandhed med store modifikationer :o)
 
Der er afsendt anmodninger i to ombæringer med respektive rykkere og Rigspolitiet har endda responderet 
på det, men når politiet – i strid med loven – nægter aktindsigt, så er det nok, fordi der er foregået noget, 
som ikke bør foregå og at det nok snarere er dér, at forklaringen ligger omkring den udeblevne og dermed 
nægtede aktindsigt. “Personaleudskiftning” som forklaringsmodel for udebleven aktindsigt tror jeg ikke 
på, da der nok er en person eller to, der ikke har interesse i, at jeg får adgang til de oplysninger, der findes i 
aktindsigten.
 
Såfremt I sender noget, skal det sendes til:
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Jernbanegade 10
4200 Slagelse
 
Jeg har jo søgt rigsadvokaten om at blive overflyttet til en habil politikreds, hvilket af hensyn til 
“interessekollisioner” utroligt nok er blevet nægtet. Udover at have fanget en række myndigheder – herunder 
politiet - i diverse lovbrud, så har jeg faktisk fanget min udlejer i bedrageri, men indtil videre har politiet 
ikke ønsket at efterforske nogle af alle de kriminelle forhold, der er foregået.
 
Jeg har for nogle måneder siden været ude i en uretmæssig fogedudsættelse – bl.a. fordi politiet ikke har 
iværksat efterforskning af de strafbare forhold der er foregået. Politiet har aldrig efterforsket de tekniske 
beviser, der med ret stor sikkerhed vil fælde min udlejer og koble ham på hærværket, efter at han tabte i 
Landsretten. Det er ligeledes muligt at koble ham på andre strafbare forhold ude på adressen, ligesom de nye 
ejere af ejendommen agerer meget mistænkeligt.
 
Det er selvfølgelig grotesk, at politiet hellere vil fremstå utroværdige og inhabile end at lade en habil 
politikreds kigge på ulovlighederne, men jeg tilskriver bl.a. den manglende efterforskning, at jeg i 2013 
fangede politikommissær Kurt G. Nielsen i lodrette løgne og bevisforvanskelse. Kurt G. Nielsen udøvede i 
øvrigt magtmisbrug i forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse.
 
Da der som nævnt fortsat er uefterforskede tekniske beviser, vil jeg høre, hvordan jeg skal forholde mig, 
da jeg gerne vil være sikker på at få en ordentlig efterforskning, som ikke bare bliver parkeret, fordi der er 
myndigheder involveret i diverse lovbrud.
 
Vil politikredsen selv foreslå en uvildig undersøgelse fra en højtstående politimand? Eller hvem vil kigge på 
de ulovlige forhold og efterforske min udlejers bedrageri?
 
Justitsministeriet, rigspolitiet, rigsadvokaten og statsadvokaten for København er til orientering sat på denne 
mail.
 
Mvh.
Tinamaria
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER

Som det fremgår, så har der været afsendt en del anmodninger om aktindsigt, så der er ingen undskyldning 
for at være 612 dage fra første anmodning til også at efterkomme den. Når den ikke er efterkommet, kan det 
kun tilskrives, at man er klar over, at der er foregået noget, som ikke er i overensstemmelse med loven og 
at der er forhold, der ikke tåler dagens lys, hvilket aktindsigten også vidner om. Politiet har kun - og meget 
nødtvungent - udleveret en forvansket aktindsigt.

Det er ikke et spørgsmål om, der er begået noget ulovligt, for det er der mange gange og i mange afskyg-
ninger igennem dette mangeårige forløb. En række alvorlige anmeldelser er ikke blevet efterforsket. Der 
spændes helt bevidst ben for at få efterforsket ulovlige og strafbare forhold og ethvert forsøg på at få for-
holdene indbragt for retten forpurres ligeledes. Henvendelser til justitsministeriet bærer heller ikke frugt, da 
man også her ser igennem fingre med oplysninger om det, som foregår i strid med en række nationale såvel 
som internationale love.

Sjovt nok så har jeg på intet tidspunkt haft mulighed for at gennemgå sagsforløbet med politiet og sjovt nok 
har både en politiadvokat, statsadvokater, rigspolitiet, Den uafhængige politiklagemyndighed ikke ment, at 
der var grundlag for at indlede en efterforskning og det på trods af at sagen aldrig har været gennemgået med 
dem eller at de har set et eneste dokument i sagerne og det kalder man et retssamfund? Jeg har fået at vide, 
at jeg kunne lave en forudgående aftale og så ved man allerede, hvad klokken er slået ...

Jeg kender en højtstående politimand, som jeg har involveret meget lidt i denne sag og bare det, at han er 
bange for at få noget med sagen at gøre, ridser banen op og fortæller, hvilke kræfter jeg egentlig er oppe 
imod og som jeg har set i mange afskygninger. Jeg forstår godt, at meget få mennesker har rygrad og styrke 
til at gå imod så store og tunge instanser, for staten skeler ikke til fairness, etik og moral. Det gør kartellet 
indenfor kartellet slet ikke og de er bare nogle dårlige, usportlige tabere.

Der er en grund til, at den pålidelige betjent som jeg kender, ikke er så hooked på at få noget med sagen 
og det er bl.a. fordi, at han ikke er i tvivl om, at jeg kan dokumentere, hvad jeg siger og det rejser jo nogle 
problematikker hele vejen rundt, for hvem tør kritisere sin chef og sin chefs chef for ureglementerede hæn-
delser? Og da han kender til min grundighed, ved han også, at jeg kan dokumentere lovbrudene fra samtlige 
myndigheder og det rejser endnu et dilemma - omfanget af korruption og alle de ”fejl” som ret mange myn-
digheder, tilsyn m.m. har begået, for hvor skal man ende og begynde, da dette strækker sig fra bund til top i 
samfundet med ombudsmanden og Kongehuset som kronen på værket.

Et andet forhold som gør sig gældende er, at i Danmark tåler myndigheder ikke sandheden og sandheden 
er baggrunden for, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse. Selvfølgelig kunne jeg lade være med at fortælle 
sandheden, men hvis ingen stillede spørgsmål ved, om jorden var flad, så ville verdenen ikke flytte sig. Sjovt 
nok bliver andre sjældent sure på sandheden, men retter i stedet vreden imod den, som fortæller den.

I bogen ”Når sandheden skal frem - et indblik i nepotismens verden” får man indblik i, hvorfor det er så 
svært at få hul igennem og hvorfor så mange myndigheder dækker over hinanden. Denne bog løfter nemlig 
kun en lille flig af en langt større korruptionssag, som de færreste begriber.

Da jeg opdagede, at denne aktindsigt var manipuleret, søgte jeg aktindsigt i politiets sikkerhedslog. Dette 
blev meget hurtigt nægtet. En anmodning om aktindsigt i CPR blev ligeledes nægtet, selvom det vil afdæk-
ke, hvem der primært står bag den offentlige forfølgelse af min person.

Når man får indblik i, hvordan systemet er bygget op og erfarer, hvor mange myndigheder der på kryds og 
tværs dækker over hinanden, så levner det ikke meget håb om et balanceret retssamfund. Et system som 
ikke er retfærdigt og hvor loven kun virker den ene vej, er ikke et retssamfund og det er et samfund i forfald. 
Ansvarsfrihed giver ansvarsløshed og det kendetegner også dette forløb.
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Ankestyrelsen har - ganske utilsigtet - fældet en politiadvokat, statsadvokater, Sorø kommune, Statsfor-
valtningen, Tilsynet, Statsforvaltningen, Det sociale nævn, ombudsmanden og ministerier, så den sag er jeg 
spændt på udfaldet af. Jeg er også spændt på, om vores nye justitsminister er noget værd eller om han har det 
hele i munden.

Jeg har en række anmeldelser af myndigheder og myndighedspersoner og da jeg ikke har tillid til politiet, 
håber jeg, at statsadvokaten for København vil gennemse forløbet med mig og gennemgå de politianmeldel-
ser og/eller personlige stævninger som kan blive konsekvensen. Det er selvfølgelig ingen garanti for, at der 
ikke også her er korruption, men jeg vil selvfølgelig give muligheden for at gøre uret ret og åbne mig over-
for at blive positivt overrasket.

Jeg har en enkelt anmeldelse, jeg gerne vil betro politiet og så kan vi slutte cirklen i forhold til til det såkaldt 
”voldelige” overfald, der skete tilbage i 2007, som du var involveret i med en fejlbehandling og manglende 
indrømmelse af fejl. I modsætning til dengang så har der denne gang fundet et voldeligt overfald sted i 
forbindelse med et tyveri og jeg fremsender anmeldelsen for tyveriet sammen med en båndoptagelse af det 
voldelige overfald i en særskilt mail og så må det siges, at en cirkel er sluttet - eller har mulighed for at blive 
det.

Jeg forventer selvfølgelig en forklaring på nærværende aktindsigt og at få udfyldt de mange huller der er i 
den - bl.a. jf. side 12.

Jeg har fået tilbudt adgang til at gennemse resten af aktindsigten, så jeg vil høre, hvor jeg skal henvende mig 
og hvornår det kan passe? Jeg kan bedst efter  kl. 13.

Det er til hver en tid muligt at fremkomme med kommentarer fra implicerede. Kommentarer bliver bragt i 
denne bog, såfremt man ønsker det. Af hensyn til udgivelse skal indsigelser modtages indenfor tre hverdage 
fra modtagelse af bogen, da jeg ellers betragter det tilsendte som en accept af indholdet og derfor udgiver 
den. 

Nu var du en af de kvikke, der allerede tilbage i 2013 indså, at slaget var tabt. Alligevel har myndigheder 
forsøgt på enhver tænkelig måde i de sidste 10 år at bremse mig, køre mig i sænk, smadre mit liv, mit firma 
og mit omdømme og jeg ved, at der er mange, som undrer sig over, at jeg både kan og vil fortsætte og det er 
der selvfølgelig forskellige grunde til. Jeg stopper først med denne/disser sager, når:
 
1. uret er blevet gjort ret
2. min søn og jeg har fået en fyldestgørende erstatning
3. når vi har fået offentlig oprejsning jf. torturkonventioens artikel 14.

Dette kan vi selvfølgelig bruge mange mere eller mindre fornøjelige timer på, men én ting er sikkert:

Det er svært at vinde over en
som aldrig giver op :o)

Mvh.
Tinamaria



342 

KRØLLE PÅ HALEN FRA STATSADVOKATEN

Som krøllen på halen synes jeg, at Statsadvokatens svar lige fortjener at komme med i denne bog, for skri-
velsen viser med stor tydelighed, at der er noget rivende galt. Det taler sit eget sprog, at der lige kommer en 
senioranklager ind fra højre, selvom min dialog med statsadvokaten er foregået med en anden person.

Enten har statsadvokaten ikke læst materialet eller også har man læst det og undladt at forholde sig til det. 
Jeg ved ikke helt, hvad jeg foretrækker, da begge dele er forsømmelig embedsførelse af korrupt karakter.

Efter bogens tilblivelse er der kommet flere dokumenter omkring aktindsigten, som enten samles i en ny bog 
eller bliver lavet som en opdatering af denne bog. Ved køb af bogen via vindingforlag.dk er det muligt at 
tilmelde sig opdatering af bogen. Der er også oprettet en Facebook-gruppe med navnet ”Når sandheden skal 
frem”, hvor det er muligt at stille spørgsmål eller komme med kommentarer.

Andre bøger med relevans til denne bog er/bliver følgende:

Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?

Når sandheden skal frem - henvendelser til PET og Den uafhængige Politiklagemyndighed

Når sandheden skal frem - dialogen med Statsadvokaten for København

Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten

Når sandheden skal frem - Danmark - en politistat?

Når sandheden skal frem - hvad vidste politiet?

Når sandheden skal frem - hvad vidste justitsministeriet?

Når sandheden skal frem - en presset eller bindegal udlejer?

Når sandheden skal frem - den uretmæssige fogedudsættelse

Når sandheden skal frem - den 1. uretmæssige fogedudsættelse

Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma

Når sandheden skal frem - henvendelser til retspræsidenten

Når sandheden skal frem - et indblik i nepotismens verden

Når sandheden skal frem - Skimmelramt - i demokratiets navn

Dagbøgerne

Hovedbogserien ”Når sandheden skal frem”
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BØGER M.M.

Andre bøger af forfatteren

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui

Indre Feng Shui - Dagbog 1
Indre Feng Shui - Dagbog 2
Indre Feng Shui - Dagbog 3

Kaspers Perler
Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

Skimmelramt - hvad nu?
Meditationsbilleder

E-bøger fra forfatteren

Indre Feng Shui - Dagbog 1
Indre Feng Shui - Dagbog 2
Indre Feng Shui - Dagbog 3
Indre Feng Shui - Dagbog 4

Kaspers Perler
Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

Meditationsbilleder
Pletskud

Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen
Skimmelramt - hvad koster det?

Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten
Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat
Facewisebook - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skaderamte dyr

Facewisebook I - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe hjerteramte børn og unge
Facewisebook II - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe kræftramte børn og unge

Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet
Når sandheden skal frem - henvendelsen til endnu en justitsminister
Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?

Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma
Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749, stk.

Når sandheden skal frem - et indblik i nepotismens verden
Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten 

Når sandheden skal frem - en royal henvendelse
Når sandheden skal frem - henvendelserne til retspræsidenten

Bøger og e-bøger undervejs

Indre Feng Shui - Dagbog 5
Indre Feng Shui - Dagbog 6
Indre Feng Shui - Dagbog 7
Indre Feng Shui - Dagbog 8
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Indre Feng Shui - Dagbog 9
Indre Feng Shui - Dagbog 10
Indre Feng Shui - Dagbog 11
Indre Feng Shui - Dagbog 12
Indre Feng Shui - Dagbog 13
Indre Feng Shui - Dagbog 14
Indre Feng Shui - Dagbog 15
Indre Feng Shui - Dagbog 16
Indre Feng Shui - Dagbog 17
Indre Feng Shui - Dagbog 18
Indre Feng Shui - Dagbog 19
Indre Feng Shui - Dagbog 20
Indre Feng Shui - Dagbog 21

Når sandheden skal frem - bind 1
Når sandheden skal frem - bind 2
Når sandheden skal frem - bind 3
Når sandheden skal frem - bind 4
Når sandheden skal frem - bind 5
Når sandheden skal frem - bind 6
Når sandheden skal frem - bind 7
Når sandheden skal frem - bind 8
Når sandheden skal frem - bind 9
Når sandheden skal frem - bind 10

Når sandheden skal frem - samlet bind
Mine politiske holdninger

Feng Shui smykker
Feng Shui huse
Feng Shui haver
Feng Shui gårde

Feng Shui - tips og tricks
Feng Shui - fup eller fakta

Smuk Feng Shui
Kreativ Feng Shui

Feng Shui Mad
Feng Shui Slotte og Herregårde

Skimmelramt - ejere og lejere fortæller - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte
Skimmelramt - hvad siger eksperterne? - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte

Når sandheden skal frem - rapporten til Huslejenævnet
Når sandheden skal frem - rapporten til et svigtende Tilsyn 

 Når sandheden skal frem - beretningen til dommeren  
 Når sandheden skal frem - bilagene til dommeren

Når sandheden skal frem - det andet svigt fra Tilsynet
Når sandheden skal frem - ordene fra Skatteministeriet, Skatteankenævnet og Landsskatteretten

Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?
Når sandheden skal frem - Danmark - en politistat?

Når sandheden skal frem - henvendelser til PET og Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - i demokratiets navn

Når sandheden skal frem - sagen imod udlejere 
 Når sandheden skal frem - sagen mod boligselskabet

Når sandheden skal frem - sagen mod kommunen
Når sandheden skal frem - ministeriers blåstempling af lovbrud
Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye borgmester 
 Når sandheden skal frem - samtalen med den nye borgmester
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Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye justitsminister
Når sandheden skal frem - hvad vidste justitsministeriet?
Når sandheden skal frem - hvad vidste statsministeriet?
Når sandheden skal frem - henvendelser til politikerne

Når sandheden skal frem - Ankestyrelsen - en uventet drejning
Når sandheden skal frem - Den særlige klageret

Når sandheden skal frem - spørgsmål til Domstolsstyrelsen
Når sandheden skal frem - mediernes rolle

Når sandheden skal frem - rettens tale
Når sandheden skal frem - hvad siger lægerne?

Når sandheden skal frem - sagen i Arbejdsskadestyrelsen 
 Når sandheden skal frem - sagen i Advokatnævnet og retten 

 Når sandheden skal frem - den anden sag i Advokatnævnet og retten
Når sandheden skal frem - modpartens advokat i Advokatnævnet 

Når sandheden skal frem - Offentlige forfølgelse - beretningen til Ombudsmanden
Når sandheden skal frem - sagen i Huslejenævnet 
 Når sandheden skal frem - følge- og fogedsagerne

Når sandheden skal frem - sagen imod Scandinavian Book
Når sandheden skal frem - sagen hos ombudsmanden

Når sandheden skal frem - henvendelser til den nye ombudsmand
Når sandheden skal frem - sagen i Ankestyrelsen

Når sandheden skal frem - en presset - eller bindegal udlejer?
Når sandheden skal frem - konspirationsteoretiker, nepotisme eller offentligt forfulgt?

Når sandheden skal frem - sagsforløbet hos Menneskerettighedsdomstolen
Når sandheden skal frem - sagen hos den nye internationale domstol

Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer 
 Når sandheden skal frem - den uretmæssige fogedudsættelse 

Når sandheden skal frem - den 1. uretmæssige fogedudsættelse
Når sandheden skal frem - stævninger af myndighedspersoner

Når sandheden skal frem - stævningen fra boligselskabet
Når sandheden skal frem - rykkerskrivelser fra en advokat

Når sandheden skal frem - dialogen med statsadvokaten for København
Når sandheden skal frem - hvad vidste politiet?

Når sandheden skal frem - Korruption på højt plan
Når sandheden skal frem - sandhedens time

Når sandheden skal frem - det samlede forløb
Når sandheden skal frem - hvad siger loven?

Når sandheden skal frem - Skimmelramt - artikler & links
Når sandheden skal frem - 2008 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2009 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2010 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2011 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2012 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2013 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2014 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2015 og dagbøgerne

Facewisebook - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook I - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook II - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook III - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe scleroseramte børn og unge
Facewisebook III - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook IV - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe julemærkehjemmet
Facewisebook IV- dansk-engelsk oversættelse



348 

Facewisebook V - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe psykisk syge
Facewisebook V - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook VI - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe dyr i nød
Facewisebook VI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook VII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe hjemløse
Facewisebook VII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook VIII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe unge med særligt behov
Facewisebook VIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook IX - Bogens overskud går ubeskåret til at særlige ansøgninger
Facewisebook IX - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook X - Bogens overskud går ubeskåret til Mødrehjælpen
Facewisebook X - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XI - Bogens overskud går ubeskåret til julekurve
Facewisebook XI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XII - Bogens overskud går ubeskåret til stressramte
Facewisebook XII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XIII - Bogens overskud går ubeskåret til særligt sensitive
Facewisebook XIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XIV - Bogens overskud går ubeskåret til spiseforstyrrelser
Facewisebook XIV - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XV - Bogens overskud går ubeskåret til Toften i Slagelse
Facewisebook XV - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XVI - Bogens overskud går ubeskåret til prisuddelinger
Facewisebook XVI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XVII - Bogens overskud går ubeskåret til depressionsramte
Facewisebook XVII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XVIII - Bogens overskud går ubeskåret til arbejdsløse
Facewisebook XVIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XIX - Bogens overskud går ubeskåret til voldsramte 
Facewisebook XIX - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XX - Bogens overskud går ubeskåret til overgrebsramte 
Facewisebook XX - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXI - Bogens overskud går ubeskåret til gigtramte 
Facewisebook XXI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXII - Bogens overskud går ubeskåret til den nye internationale domstol
Facewisebook XXII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XVIII - Bogens overskud går ubeskåret til Tuba
Facewisebook XVIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXIV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXIV - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXV - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXVI - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXVII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXVIII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXIX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXIX - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XXX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXX - dansk-engelsk oversættelse

Beautyface - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe heste i nød
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Beautyface I - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe Inges Kattehjem
Funnyface - Bogens overskud går ubeskåret til hospitalsklovne

Foodwisebook - Bogens overskud går ubeskåret til tandsygdomme
Aniface - Bogens overskud går ubeskåret til dyrevelfærd og værdigt trængende

The Beauty of Nature - Bogens overskud går ubeskåret til naturbeskyttelse
Facewisebook Blå - Bogens overskud går ubeskåret til miljøtiltag

Facewisebook Grøn - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Gul - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Rød - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Lilla - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Pink - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger

Facewisebook Turkis - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Grå - Bogens overskud går ubeskåret til særlige forhold

Vindings 365
Vindings 365 I
Vindings 365 II
Vindings 365 III
Vindings 365 IV
Vindings 365 V
Vindings 365 VI
Vindings 365 VII
Vindings 365 VIII
Vindings 365 IX
Vindings 365 X
Vindings 365 XI
Vindings 365 XII
Vindings 365 XIII
Vindings 365 XIV
Vindings 365 XV
Vindings 365 XVI
Vindings 365 XVII
Vindings 365 XVIII
Vindings 365 XIX
Vindings 365 XX
Vindings 365 XXI
Vindings 365 XXII
Vindings 365 XXIII
Vindings 365 XXVI
Vindings 365 XXV

Vindings 365 XXVII
Vindings 365 XXVIII
Vindings 365 XXIX
Vindings 365 XXX

Fugl Føniks princippet
Fra føl til hingst
Himlens børn

At stå i sit eget lys
Stemningsbilleder

I rettens navn
Mine numerologiske erfaringer
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Kommende e-bøger

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui

Skimmelramt - hvad nu?

Kommende lydbog

Lydbilleder
Musikvideoer

Kommende lydbog

Dansk Feng Shui i praksis

Film fra forfatteren

Et værdigt hingsteliv - en uhørt foling

Film undervejs fra forfatteren

Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

CD fra forfatteren

Feng Shui Stemninger

CD undervejs fra forfatteren

Angelheart
Heavenly

Unfold (my heart)
Heaven´s door

Intuitive
New Life

Open Heart
Freedom
Mirror
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Andet fra forfatteren

Feng Shui kort

Engelske e-bøger fra forfatteren

Meditation Pictures
Heartfelt Pictures

Engelske bøger og e-bøger undervejs fra forfatteren

Danish Feng Shui in practice
Inner Feng Shui

Feng Shui Jewelry
Feng Shui Houses
Feng Shui Farms

Feng Shui - tips and tricks
Feng Shui Boloney
Beautiful Feng Shui
Creative Feng Shui

Feng Shui Food
Feng Shui Castles and Manors

From foal to stallion
Inner Feng Shui - Diary 1
Inner Feng Shui - Diary 2
Inner Feng Shui - Diary 3
Inner Feng Shui - Diary 4
Inner Feng Shui - Diary 5 
Inner Feng Shui - Diary 6
Inner Feng Shui - Diary 7
Inner Feng Shui - Diary 8
Inner Feng Shui - Diary 9
Inner Feng Shui - Diary 10
Inner Feng Shui - Diary 11
Inner Feng Shui - Diary 12
Inner Feng Shui - Diary 13
Inner Feng Shui - Diary 14
Inner Feng Shui - Diary 15
Inner Feng Shui - Diary 16
Inner Feng Shui - Diary 17
Inner Feng Shui - Diary 18
Inner Feng Shui - Diary 19
Inner Feng Shui - Diary 20
Inner Feng Shui - Diary 21
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Kommende engelske film

A Worthy Stallion Life - an unprecedented foaling
A Worthy Stallion Life - a life as stoodstallion

 

Kommende engelske kort

Feng Shui Cards

 

Kommende cd 

Angelheart
Heavenly

Unfold (my heart) 
Heaven´s door

Intuitive
New Life

Open Heart
Freedom 
Mirror

Kommende engelsk lydbog

Danish Feng Shui in practice

Kommende engelsk lydbog

Sound Pictures 
Music Videos

Om Vinding Forlag

Forlaget er stiftet til minde om min afdøde far Aage Vinding, som var bogbinder af profession. Forlaget er 
ligeledes stiftet til ære for min mor Liszie Jonna Vinding og min søn Kasper Tej Vinding.

Om Forlaget T. Vinding

I december 2012 blev Vinding Forlag udvidet med Forlaget T. Vinding, som står for den musiske del af 
forlagsvirksomheden.
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Om Vindings Crowdfunding

Vindings Crowdfunding blev stiftet d. 19/3-2014 og forlaget donerer over 30 bøger til forskellige velgørende 
formål. Læs mere om Vindings Crowfunding på http://www.vindingforlag.dk/crowdfunding.html 

Kontakt

Mobil 40 91 20 93
 tinamaria@vindingforlag.dk

Websider

www.vindingforlag.dk
www.danskfengshui.dk

www.ansigtszoneterapi.dk
www.terapihest.dk

Nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev på www.vindingforlag.dk, hvis man gerne vil orienteres om nye 
bogudgivelser, kursusstart, foredrag etc.

VINDING FORLAG
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T I N A M A R I A    F A B R I N A    J E N S E N

V I N D I N G   F O R L A G  

KOMMENTARER  TIL  EN FORVANSKET  AKTINDSIGT FRA  POLITIET


