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Forord
Hvis man skal forstå Landsrettens dilemma fuldt ud, er det ikke nok blot at beskrive dilem-
maet. Det vil være for tyndt og utilstrækkeligt. Der skal mere substans på for at give mening.

De fleste historier har en forhistorie og uden den giver det ikke mening eller dybde. Hvis 
man så spoler endnu længere tilbage, vil forståelsen blive bredere og dybere og for dem, 
der ønsker denne forståelse og indblik, kan jeg anbefale min bogserie ”Når sandheden skal 
frem”, hvor den fulde historie fortælles - ucensureret.

Intet materiale i bogserien har været underlagt nogen form for censur, da jeg har villet lade 
læserne danne deres egne meninger og opfattelser.

Det vil jeg også i denne bog, som er en underinddeling af bogserien, da ikke alle kan over-
skue så stort et værk med sager og følgesager på kryds og tværs, hvorfor sagerne er delt ind i 
de respektive underbøger.

Udover to skimmelboliger i træk med et væld af lovbrud, konsekvenser og forskellige former 
for offentlig chikane og forfølgelse flyttede min søn og jeg efter en historisk demonstration 
på et dejligt landsted, hvor udlejer var noget af det sødeste og mest hjælpsomme, jeg nogen-
sinde har oplevet.

Ganske uselvisk lod han os flytte ind uden depositum og indskud, da vi ellers i strid med 
loven ville være blevet stavnsbundet i en skimmelramt bolig, som hverken Sorø kommune 
eller Sorø boligselskab ønskede at gøre mere ved i strid med lovens bogstav.

Freden og idyllen varede dog ikke længe, da min ellers så søde udlejer vendte fuldstændigt 
rundt, efter at jeg havde haft et telefonisk retsmøde med min forrige advokat og retten i 
Næstved. Jeg skulle senere finde ud af, at der var tale om offentlig forfølgelse, hvilket umid-
delbart forekommer utopisk i vores ”retssamfund”.

Under en måned efter var min udlejer vendt fuldstændig rundt og vi skulle bare flytte igen. 
Et væld af trusler og forskellige former for chikane begyndte at ske og det var i den grove 
ende med klippet ledning til træpillefyret, knivskade af en højdrægtig hoppe, hærværk, ind-
brudsforsøg, smadret forrude og fire knivstukne dæk og en masse andet. Forløbet med min 
udlejer har fået sine egne bøger - ”Når sandheden skal frem - en bindegal eller presset udle-
jer?”, ”Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer” og ” Når sandheden skal 
frem - den uretmæssige fogedudsættelse” m.fl. 

Denne bog handler primært om Landsrettens dilemma - god fornøjelse 

Tinamaria
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Forhistorien
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Byrettens fejldom
Chikanen fra min udlejer mundede ud i en stævning, selvom jeg overfor udlejers advokat 
havde anskueliggjort, at udlejer selv havde accepteret, at vi flyttede ind uden depositum og 
indskud i første omgang, men efterfølgende fik bragt forholdet i orden.

Udlejers advokat accepterede ikke dokumentationen, som afstedkom et retsmøde, hvor jeg 
havde afleveret et omfattende skrift på 128 A4-sider med billeddokumentation, mails, politi-
anmeldelser m.m.

Jeg havde vendt situationen med LLO, som oplyste, at jeg kunne risikere, at dommeren satte 
en tidsfrist på, hvis sagen kom for retten. Min måben var derfor stor, da dommeren smed os 
ud med 14 dages varsel og på trods af at hun havde fået dokumentation for, at der ikke havde 
fundet misligholdelse sted!

Tidligere i forløbet havde jeg været nødt til at kontakte clairvoyante for at finde ud af, hvad 
pokker der skete på matriklen og om min udlejer stod bag, da jeg ikke uretmæssigt ville be-
skylde eller mistænke ham for noget. 

Den klippede ledning til træpillefyret kunne jeg godt tilskrive ham, men jeg havde ikke 
fantasi til at forstille mig, at man kunne få sig selv til at lade det gå ud over uskyldige dyr. 
En udegående, højdrægtig hoppe fik en knivskade under knæet og med en forestående foling 
var det et meget velvalgt sted, som også til forveksling kunne ligne en hegnskade - hvis der 
ikke lige havde været en forskel imellem højden på hegnet og skadens placering. Ydermere 
var skaden et sted, hvor det stort set var umuligt at lægge en ordentlig forbinding med betæn-
delse til følge.

Den ene clairvoyante fortalte, at der var en mand, der lagde pres på min udlejer, men jeg gik 
ikke yderligere ind i det - før byretten helt uretmæssigt smed os ud trods omfattende doku-
mentation.

Igennem vores skimmmelforløb var jeg stødt på en del uretfærdigheder fra myndigheder og 
rettens virke og qua mit forfatterskab og forlæggerrolle havde jeg også været i forbindelse 
med flere mennesker, som kunne berette om den samme slags uretfærdigheder, så jeg havde 
ikke tænkt over, at der kunne ligge offentlig forfølgelse bag, men det trådte tydeligt frem, da 
jeg lavede en hurtig oversigt over nogle headlines fra vores forløb.

Retten i Næstved modtog et svarskrift på 128 A4 sider, som bliver bragt i bogen ”Når sand-
heden skal frem - den 1. uretmæssige fogedudsættelse”. I strid med den afgivne dokumenta-
tion begik min udlejers advokat mened i retten og selve dommen lød således:
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Allerede på dette tidspunkt dukkede der en dommer op i sagen, som jeg straks erklærede in-
habil og det var min helt klare fornemmelse, at hendes opdukken handlede om at give Lands-
retten et signal om, at her kom der en sag, som havde hendes særlige interesse.

Jeg syntes, at det var så groft, at udlejers advokat løj i retten og at dommeren på den måde 
tilsidesatte enhver form for retssikkerhed. Jeg klagede til Advokatnævnet over advokaten og 
anmeldte dommeren, hvilket har fået sin egen interessante bog - ”Når sandheden skal frem 
- modpartens advokat i Advokatnævnet”. Den bog er også med til at cementere den omfat-
tende korruption, der foregår i vores samfund og som rigtig mange er totalt uvidende om. 

Anmeldelsen af dommeren er også en del af korruptionen hos politiet, som også har fået flere 
bøger - bl.a. ”Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra poli-
tiet”. Korruptionen er så omfattende, at det overgår den menneskelige forstand.
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Mit kæreskrift
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Mit første kæreskrift til Landsretten
Kæreskrift vedr. fogedretten i Næstved - FS 9-3400/2014 - hastebehandling

14-05-2014 14:16 
post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@ho-

ejesteret.dk>;densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.
dk>;´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;Troels Behnke Skak<ts@thuro-

wegener.dk>;jm@jm.dk<jm@jm.dk>;

Hejsa

Da jeg opfylder de økonomiske betingelser for fritagelse for gebyr, søger jeg fritagelser 
herfor, så retten kan behandle mit kæreskrift. Aktuelt får jeg lidt over kr. 11.000 udbetalt og 
har en husleje til kr. 8.800, så det er desværre ikke muligt at betale noget. Mit retshjælpsfor-
sikringsselskab har tidligere oplyst, at jeg er omfattet af reglerne for fri proces grundet min 
aktuelle økonomiske situation.

Jeg skal på grund af den korte frist bede om en hastebehandling. Jeg fremlægger her mit kæ-
reskrift, da jeg d.d. har fået oplyst af retten i Næstved, at man ikke foretager sig yderligere, 
selvom der er fremsendt yderligere dokumentation siden det afholdte retsmøde.

Kæreskrift
 

Påstand 

Jeg skal hermed kære byrettens afgørelse af d. 8/5-14. Jeg skal bede om, at kæren sker med 
opsættende virkning. Jeg beder om at få omstødt byrettens uretfærdige afgørelse.

Da jeg har fået en urimelig frist på 14 dage til at finde ny bolig og fraflytte en bolig, der om-
fatter syv heste, kontor, klinik og undervisning, skal jeg bede om en hastebehandling, da jeg 
kun har til d. 22-5-14.

Jeg ønsker at kære af følgende årsager:

* Jeg mener ikke, at der har fundet misligeholdelse sted, da udlejer Michael Dall selv har ac-
cepteret, at indflytning skete uden depositum og indskud i første omgang. Dette fik byretten 
dokumentation for.

* Derudover har jeg som lejer overholdt samtlige mine pligter og indgåede aftaler med udle-
jer Michael Dall.
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* Det er Michael Dall, der som udlejer ikke har overholdt sin del og sine forpligtigelser. Bag-
grunden for hans dispositioner kan ligge i, at jeg dels skulle søge boligydelse til lejemålet 
og dels skal man ikke være blind overfor, at det kan være myndigheder, som lægger pres på 
ham, da jeg via mit forlægger og forfatterskab er ude i nogle samfundskritiske bøger.

* Sorø kommune og Sorø boligselskab har via nyt lovbrud en indflydelse på, at jeg ikke har 
haft mulighed for at søge hjælp til indskud og depositum i tilflytterkommune, da jeg først fik 
folkeregisteradresse d. 5-3-14, hvor Michael Dalls advokat sendte sagen i fogedretten d. 6-3-
14. 

* Udlejer Michael Dalls omfattende og grove chikane har været indflydende på, at jeg skulle 
bruge tid og energi på unødvendige omstændigheder så som politianmeldelser etc.

* Der har ikke fundet misligholdelse sted af huslejeindbetalinger. 

* Der har ikke fundet misligholdelse sted af lejemålet. 

* Tilflytterkommunen er kontaktet i november/december med henblik på hjælp til indskud og 
depositum og igen d. 5-3, men har ikke tidligere kunnet behandle ansøgningen, da jeg først 
fik folkeregisteradresse d. 6/3-14 

* Da Michael Dalls advokat i mellemtiden udtog stævning, har jeg afventet udfaldet af fo-
gedrettens beslutning, som er meget overraskende på baggrund af det fremsendte materiale, 
da LLO tidligere havde oplyst, hvad jeg kunne forvente i værste tilfælde. 

* Det opkrævede depositum og indskud er ikke korrekt oplyst, men det er omfattet af sagens 
andre komplikationer, hvor dommeren opfordrede til et civilt søgsmål. 

* Jeg kan først søge om hjælp til indskud og depositum, når det nøjagtige beløb kendes og 
det havde jeg håbet, retten ville være behjælpelig med at fastsætte. 

* Udlejer Michael Dall har været oplyst om, at indbetaling af depositum og indskud hang 
sammen med flere uspecifikke omstændigheder – 1) ansøgning til kommunen, 2) udbetaling 
af erstatning, 3) salg af bøger etc. 4) samarbejde med andre. Michael Dall har accepteret 
dette forhold. 

* Det er ikke rimeligt at give en så kort frist til at indbetale et beløb, som dels er forkert og 
som man dels ikke har mulighed for at låne i banken og derudover er nødt til at afvente øv-
rige forhold falder på plads, hvilket udlejer Michael Dall har accepteret og været informeret 
om før indflytning. 

* Økonomiske årsager fra udlejers side berettiger ikke en ophævelse af tidligere indgåede 
aftaler, hvad enten det skyldes tvivlsomme registreringsforhold omkring lejemålet eller plud-
seligt opstået økonomisk behov. 
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* Lejeloven skulle netop beskytte lejere overfor udlejeres mærkværdige holdningsskift.
 

Skulle byrettens afgørelse fastholdes, søger jeg om en mere rimelig frist til at finde noget an-
det, da der netop på ingen måde har været tale om misligholdelse fra lejers side. Derudover 
ved dommeren fra en anden sag, hvilken håbløs opgave hun satte mig på med så kort en frist, 
da syv heste er involveret i sagen. 

Der er en række andre forhold i sagen, men jeg ønsker, at landsretten udelukkende forholder 
sig til den del, der har med “misligholdelsen” at gøre. 

Det forekommer mig fuldstændigt absurd, at jeg overfor retten dokumenterer flere forhold, 
som bliver underkendt af byretten og jeg kan ikke sige mig fri for en følelse af, at det skyldes 
mine kritiske bøger. 

Nærværende skrivelse sendes også til Fogedretten, Højesteret og Den særlige klageret såvel 
som udlejers advokat. 

Mvh.
Tinamaria 
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Landsrettens 
svar på byrets-

dommen
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Landsrettens underkendelse
Med tidligere fejlbehandlinger tilbage i 2011 og igen i 2013 havde jeg ikke de store forhåb-
ninger til det retslige virke. I den første skimmelsag havde Landsretten tilsidesat retspraksis 
og fældet en dom om noget, som retten slet ikke var blevet bedt om at forholde sig til - og 
det uden hverken mundtligt eller skriftligt at orientere parterne! Advokatbrevet kan læses på 
http://www.vindingforlag.dk/landsret.htm

I forbindelse med den historiske demonstration i 2013 hvor jeg lagde mig ud med stort set 
samtlige myndigheder herhjemme, der havde Østre Landsret ikke helt styr på det med kære-
skrift og fik i hast afvist en kære, da der ikke var noget kæreskrift og det var der ikke, fordi 
Landsretten havde sagt, at jeg ikke skulle foretage mig noget, før jeg havde hørt fra dem og 
det gjorde jeg først, da de afviste sagen.

Min overraskelse blev derfor stor, da jeg fik medhold i sagen med min nye udlejer. Faktisk 
lagde Landsretten vægt på lige netop den dokumentation, som både retten i Næstved og min 
udlejers advokat havde fået.

Når Landsretten på denne måde underkender retten i Næstved, så er det et udtryk for, at der 
er foregået noget, som ikke burde kunne foregå. 

På trods af flere fejlbehandlinger i retten i Næstved er jeg blevet nægtet at skifte retskreds 
såvel som politikreds.

Landsrettens svar på byrettens dom og mit kæreskrift lød således:
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Udlejers 
reaktion
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Udlejers reaktion
Udlejers reaktion på Landsrettens dom var meget kontant. Han kvitterede med en smadret 
forrude og fire knivstukne dæk!

Slagelse politi blev tilkaldt, men herfra trak man nærmest på skuldrene, da jeg ikke havde 
fanget ham på fersk gerning. Jeg var ikke i tvivl om, at sagen blev parkeret, fordi jeg i for-
bindelse med den historiske demonstration havde fanget Slagelse politis daværende vicepoli-
tikommissær i lodrette løgne og bevisforvanskelse.

Det var først, da jeg i tiden efter kontaktede PET, at Slagelse politi pludselig ville indlede en 
efterforskning, som dog lige så hurtigt blev parkeret uden reelt at blive efterforsket, da jeg 
havde flere spor at gå efter. Jeg var ikke i tvivl om årsagen, som bl.a. beskrives i både ”Når 
sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration”, ”Når sandheden skal frem 
- Danmark - en politistat?” og ”Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket 
aktindsigt fra politiet”.

Politiet var 612 dage om at udlevere en meget skrabet og delvis aktindsigt og det var interes-
sante oplysninger og fældende beviser, der kom frem - bl.a. at det var politikommissær Kurt 
G. Nielsen, der havde bremset efterforskningen.
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Tilbage i 
byretten
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Udløbersag i byretten igen
Nu er det sjældent, at mennesker betaler husleje, når de bliver smidt ud. I den måned hvor 
Landsretten behandlede sagen, havde jeg tilbageholdt huslejen, som min udlejers advokat 
krævede. Han ophævede endda det i forvejen ophævede lejemål, før Landsretten overhove-
det havde talt og som bekendt underkendte Landsretten byretten i Næstved.

Min udlejer havde bl.a. forsøgt at snyde mig for kr. 8.500, som var overført som et aconto 
bidrag til depositum. Landsretten havde henvist til Boligretten for at få det spørgsmål afkla-
ret jf. Landsrettens skrivelse.

Jeg var træt af den omfangsrige chikane fra min udlejer og ikke mindst det nylige hærværk, 
som jeg gerne ville have behandlet ved retten, når nu politiet kiggede den anden vej og ikke 
efterforskede hverken den sag eller de andre former for hærværk og chikane, som havde fun-
det sted.

Jeg modregnede også det begåede hærværk i huslejen den efterfølgende måned.
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Byrettens 
inhabilitet
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Byrettens inhabilitet
Da sagen havnede i retten igen, var det den dommer, som jeg tidligere i forløbet havde erklæ-
ret inhabil. Jeg havde også i en anden sag oplevet, at dommeren agerede umodent og i strid 
med dommeretiske regler, da jeg nedlagde mistillidsvotum til retten på baggrund af et kritisk 
advokatbrev. 

Jeg har også hørt om en anden sag, hvor samme dommer forsøgte at købslå sig, hvilket i min 
verden er uforeneligt med god etisk og moralsk opførsel fra en dommer. Dommeren var både 
retsassessor og funktionschef i byretten.

Da retsmødet begyndte, startede jeg med at erklære dommeren inhabil, hvilket hun ikke 
mente, at hun var. Hun hørte lidt om sagen, som var lidt speciel både udfra min udlejers 
opførsel, politianmeldelser og Landsrettens underkendelse af byretten, samt det forhold 
at ingen betaler husleje, når de er smidt ud og det var jo en ubegrundet udsmidning - også 
ifølge Landsretten.

Dommeren lovede at undersøge nogle ting og så ville jeg få lejlighed til at svare på proces-
skriftet fra min udlejers advokat, hvorpå dommeren ville tage stilling til,  hvad der skulle ske.

Hvad dommeren ikke vidste, var, at jeg optog retsmødet og derfor efterfølgende kunne do-
kumentere, at hun sagde ét og gjorde noget andet. Dommeren afsagde nemlig en dom, uden 
at hun havde mit svar på processkriftet og dommen kom få dage efter, at retspræsidenten 
havde forholdt sig til det påtalte inhabilitetsproblem ...
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Afvisning af 
inhabilitet
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Retslig fejlbehandling
Retspræsidenten kom fra sommerferie og mente ikke, at retten var inhabil, på trods af at jeg 
tidligere havde gjort opmærksom på problemet. 

Jeg gjorde op med mig selv, at det vigtigste var at anfægte rettens inhabilitet, hvilket frem-
kommer under mit kæreskrift til Landsretten, men såvel i denne sag som i øvrige henven-
delser til retspræsidenten om bl.a. en inhabil stævningsmand, så talte jeg for døve øren. Læs 
mere om henvendelserne til retspræsidenten i bogen ”Når sandheden skal frem - henvendel-
serne til retspræsidenten”.

Afgørelsen fra retspræsidenten omkring inhabilitetsproblemet:
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Kære til Landsretten
Mail til Landsretten d. 23-9-14

Hejsa
 
Hermed en vedhæftet fil og jeg skal beklage, at jeg endnu ikke har haft mulighed for at an-
skaffe nye blækpatroner.
 
Der kommer en ny kæresag fra retten i Næstved i forbindelse med denne sag, hvor sagsnum-
meret er FS 9-7897.2014.
 
Skulle skrivelsen give anledning til spørgsmål eller indeholder uklarheder, hører jeg gerne 
nærmere.
 
Mvh.
Tinamaria

Vedhæftet:
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Vedr. j.nr. 22 afd. B-1572-14 samt nyt kæreskrift

Til Østre Landsret

Slagelse d. 21-9-14

Hejsa
 
Først vil jeg gerne takke for den udviste retfærdighed i Landsrettens afgørelse af d. 27-6-
14 med j.nr. 22 afd. B-1572-14. Jeg har ikke ligefrem haft de bedste oplevelser med rettens 
virke, så det var dejligt at opleve ræson i tingene :)
 
Jeg har ikke tidligere set mønstret med den offentlige forfølgelse, som trådte tydeligt frem i 
forbindelse med Landsrettens omstødelse af byrettens mærkværdige fejldom, hvor jeg havde 
en clairvoyant med ind over, hvilket jeg vender tilbage til. 
 
Det blev dog en dyr “sejr”, for udlejer Michael Dall forårsagede fire knivstukne dæk og 
en smadret forrude som svar på Landsrettens underkendelse af byretten. Umiddelbart var 
det positive element, at politiet på overfladen indledte en efterforskning – dog først da jeg 
oplyste, jeg havde bragt PET med ind over sagen. Dette vender jeg også tilbage til.
 
I forbindelse med sagen og kæren som dækker over to forhold, er jeg nødt til at give nogle 
baggrundsforklaringer, så sagerne giver mere mening og jeg skal gøre det så kort som 
overhovedet muligt.
 
Denne skrivelse indeholder derfor:
 
1. Forhistorien
2. Sorø kommune
3. Andre sammenfald i sagen
4. At finde sandheden
5. Chikane fra min udlejer
6. Offentlig forfølgelse og overtrædelse af torturkonventionen, straffeloven m.fl.
7. Skats rolle
8. Inhabilitet hos Slagelse Politi 
9. Rettens inhabilitet
10. Kæreskrift af retspræsident Alex Elisiussens afgørelse
11. Kæreskrift af retsaccessor Susan Blixenkrone-Møllers afgørelse af d. 8-8-14 
12. Kæreskrift af retsaccessor Susan Blixenkrone-Møllers afgørelse af d. 12-9-14
13. Nye oplysninger i sagen
14. Nye mulige sager fra min udlejer
15. Link til min udlejer
16. Svar på processkrift af d. 26-8-14 fra advokat Troels Behnke Skak
17. Bilag 1
18. Bilag 2 og bilag 3
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19. Bilag 4
20. Bilag 5
21. Bilag 6
22. Opsummering
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Forhistorien
 
I 2006 flyttede min søn og jeg på en gård, som efterfølgende viste sig at være skimmelramt 
i den grove ende. Den ene af de to udlejere arbejder i retten i Næstved og i Sorø kommune 
som stævningsmand, hvilket begge steder har givet nogle “pudsige” sammenfald.
 
Sorø kommune overholdt ikke deres tilsyns- og handlepligt på den lejede ejendom, hvilket 
fuldstændigt har haft smadret min søns og mit liv samt min forretning og jeg har i dag 
et stort erstatningskrav til både udlejere og Sorø kommune. Sagen er ikke blevet mindre 
kompliceret af, at Sorø kommune foretog endnu flere lovbrud i den efterfølgende bolig i 
Sorø boligselskab, hvor der efter to år blev fundet skjult skimmelsvamp.
 
Jeg har ført begge sager op igennem systemet og kan derfor dokumentere en række lovbrud 
fra forskellige instanser, hvor man gør meget for at bremse sagerne og det har også bredt sig 
til retten, hvilket jeg vender tilbage til.
 
Qua det at være skimmelramt følger der en række følgesager med og jeg har således lagt mig 
ud med en række myndigheder – fordi jeg fortæller sandheden og skriver bøger om det.
 
I 2013 kom Skat så på banen, hvilket mundede ud i en trussel om nultolerance, da jeg gav 
en faktuel oplysning om, at deres fejlbehandling udkom i en bog på grund af det omfattende 
materiale og grove behandling. Skats medarbejder oplyste, at hvis min bog udkom, ville hun 
henvende sig højere oppe i systemet og så var der nultolerance overfor mig.
 
11 dage efter truslen havde min daværende staldejer sjovt nok et uvarslet miljøtilsyn med 
krydsoverensstemmelse – fra Sorø kommune. Da det ikke lykkedes at finde opstaldning til 
hingstene, mundede det ud i den historiske demonstration imod Sorø kommune, da jeg var 
træt af alle følgekonsekvenserne af kommunens gentagne lovbrud.
 
Op til demonstrationen var der mange myndigheder, der fik travlt. Jeg blev også kontaktet 
personligt af lægen på Rigshospitalet, som havde et indgreb klar, men det er ikke smart at 
komme i narkose, når man lige har lagt sig ud med en række myndigheder.
 
Efter demonstrationen befandt hestene sig tre forskellige steder og ved et lykketræf 
blev denne ejendom udbudt og jeg mødte verdens sødeste udlejer – indtil jeg havde 
et telefonisk retsmøde med retten i Næstved og min tidligere advokat, som ifølge mit 
retshjælpsforsikringsselskab ikke havde overholdt de advokatetiske regler.
 
Min tidligere advokat fik over 30.000 kr. fra undertegnede og to store udbetalinger fra 
retshjælpsforsikringen. Jeg oplyste advokaten om, at hvis han fremkom med et restkrav, 
ville hans forsømmelser blive indbragt for Advokatnævnet, hvor sagen nu befinder sig på 
opfordring fra retten.

Yderligere tog advokaten ikke retslige tiltag i sagen imod Sorø boligselskab - på trods af at 
der var givet retshjælpstilsagn hertil, så sagen er faldet for forældelsesfristen og generelt må 
det siges, at myndigheder har vist stort tiltag til at forhale, forsinke og lægge økonomiske 
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hindringer i vejen for mig.
 
Da jeg skriver dagbøger, kan jeg se, at min udlejer er vendt rundt på en tallerken under en 
måned efter det telefoniske retsmøde, hvor det var meget vigtigt at få oplyst min nye adresse, 
selvom jeg fortsat havde folkeregisteradresse i forrige bolig.
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Andre sammenfald i sagen
 
Hvis jeg kort skal nævne andre mærkværdigheder i sagsforløbet, er det følgende:

* Huslejenævnet gav fradrag for en udokumenteret skyhøj regning, hvilket var til udlejer og 
stævningsmandens fordel
 
* Statsforvaltningen, Tilsynet har i begge sager undladt at rejse tilsynssager, selvom sagerne 
er veldokumenterede og jf. advokat er fejlbehandlede

* Sorø kommunes jurist har haft ansættelse i Statsforvaltningen og blev forflyttet til 
ejendomskontoret i Sorø kommune grundet fejlbehandling
 
* Arbejdsskadestyrelsen har også lavet forsinkelser og har undladt at lade bl.a. en 
lungemediciner og en professors ekspertise indgå. Selvom der for nyligt har været røre om 
fejlbehandlinger i Arbejdsskadestyrelsen, betinger man sig et nyt gebyr på 8.500 kr. for at 
genbehandle en fejlramt sag, hvor man bl.a. undlod at medtage en stressudløst blodprop i 
hjertet, samt underkendte en advokats opgørelse over tabt arbejdsfortjeneste på kr. 281.000 
kr.
 
* By- og Landsrettens fejlbehandling kan i et advokatbrev læses på http://www.
vindingforlag.dk/landsret.htm
 
* Flere ministerier har ikke ført det tilsyn, de skal ifølge loven og man afvises med 
intetsigende standardsvar
 
* Ombudsmanden sendte en del af sagen til byfornyelsesnævnet, som ikke ville behandle 
sagen og en anden del blev sendt retur til politiadvokaten og statsadvokaten, som forlods 
ikke mente, at de havde lavet fejl
 
* Siden indflytning i nuværende bolig har Udbetaling Danmark nægtet at udbetale 
boligydelse
 
* Skat, Skatteankenævnet og Landsskatteretten behandles under “Skats rolle”. Det samme 
gælder for politiet under “Inhabilitet hos Slagelse politi”
 
* I Justitsministeriet har den nye justitsminister “for travlt” til at besvare mine relevante, men 
nærgående spørgsmål.
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Sorø kommune
 
Sorø kommune har igennem to skimmelboliger i træk medvirket til en række forsømmelser 
og lovbrud:
 
 
* undladt at føre tilsyn i den første skimmelbolig
 
* tvunget min søn og jeg til at bo i en sundhedsskadelig bolig i over 7 år i strid med flere 
lovgrundlag
 
* skjult aktindsigt
 
* kunne ikke finde en ansat “grundet kommunesammenlægningen”
 
* sagsbehandler har “erindringsforskydninger”
 
* kommunens jurist traf ulovlige afgørelser udenfor hendes ansættelses- og 
kompetanceområde
 
* kommunens jurist parkerede sagen trods bekymrende lægejournaler og nye vidner
 
* ikke overholdt notatpligten
 
* redigeret i notater
 
* undladt i begge skimmelsager at sende vigtige notater til Statsforvaltningen, hvor 
kommunens jurist har haft ansættelse
 
* udøvet chikane og magtmisbrug under dække af at hente en oldgammel pensionssag
 
* nægtet hjælp til akutbolig trods bekymrende lægejournaler
 
* undladt at handle på henvendelse fra overlæge der bad kommunen om at genoptage sagen 
og involvere embedslægen
 
* undladt at foretage undersøgelser i henhold til byggeloven, byfornyelsesloven m.fl.
 
* ignoreret flere henvendelser fra min daværende advokat
 
* byggesagsbehandler tog billeder af lukkede døre for at undlade at rejse en miljøsag
 
* undladt at foretage undersøgelser, selvom kommunens byggesagkyndige fik hovedpine af 
under en halv times ophold
 
* brød grundloven, straffeloven og menneskerettighedskonventionen i forbindelse med 
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demonstrationen
 
* gav uretmæssigt udlejer og stævningsmand aktindsigt i akter, som han ikke var berettiget 
til at få aktindsigt i
* Sorø kommune gav afslag på hjælp til flytning, indskud og rensning af skimmelramt indbo
 
* Sorø kommune har ikke reageret på min opfordring til at indlede en undersøgelse af den 
offentlige forfølgelse
 
* konsekvenserne af kommunens lovbrud er større gæld, et smadret firma, en tabt ungdom 
for min søn, lunge- og hjertesygdom til mig samt offentlig forfølgelse 
* et nyligt møde med den nye borgmester hvor han havde mere travlt med at forsvare 
kommunens adskillige fejl end at forholde sig til den dokumentation jeg gav ham
 
 
 
Jeg har hele vejen igennem dette mareridtsagtige forløb gjort alt og mere til for at løse 
situationen og komme videre. Sorø kommune har intet gjort for at tage ansvar for deres 
forsømmelser og lovbrud.

Siden 2007 har jeg været ude og kigge på over 100 boliger og ringet på 5-8 gange så 
mange. På baggrund af forsømmelserne og lovbrudene har jeg udviklet skimmelallergi og 
skimmelsvamp er udbredt i mange boliger.

Som et led i at rejse mig fra min pension har jeg flere aktiviteter involveret, hvor følgende 
aktiviteter er involveret:

Forfatter og forlægger

Komponist og producer

Terapeut, underviser og konsulent

Heste og hesteterapi (laver både film og bøger om heste/hingste)
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At finde sandheden
  
Da fogedretten oven i alt det andet uretmæssigt smed os ud, var der et stort behov for at finde 
ud af, hvad der foregik og der er forskellige måder at finde sandheden på:
 
1. Løgnedetektor og spyttest
 
2. Afhøring med pulsmåler og spyttest
 
3. En pålidelig testform
 
4. Clairvoyante
 
 
Når jeg har skullet finde ud af, hvad der foregik på ejendommen, har jeg dels spurgt flere 
clairvoyante og har kombineret det med den pålidelige testform, som jeg gerne viser retten.
 
(U)heldigvis bruger man ikke her i landet løgnedetektortest, men en pulsmåler og spyttest 
kan gøre det – hvis man vel at mærke kan få myndigheder til at tage de strafbare forhold 
alvorligt ...
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Chikane fra min udlejer
 
Jeg begyndte at bruge clairvoyante, da hoppen pådrog sig en mistænkelig skade, der meget 
vel kunne stamme fra en kniv og samtidig var ledningen til træpillefyret også pludselig for 
kort, så jeg havde brug for at finde ud af, hvad der skete, da jeg ikke uretmæssigt vil klandre 
nogen for noget. 

Flere clairvoyante fortalte uafhængigt af hinanden, at det var min udlejer Michael Dall, som 
selv havde klippet ledningen, men han havde sendt en anden til at skære i hesten.

For at bremse truslerne måtte jeg sige, at hvis det fortsatte, blev det politianmeldt. Truslerne 
stoppede, men til gengæld gik det ud over den 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.

I samme moment som  kaden skete, tilmeldte jeg mig som bruger hos Seas og havde 
samtidig et møde med LLO, hvilket Michael Dall var informeret om.

Billederne er taget i forbindelse med et bandageskift, selvom det stort set er umuligt at lægge 
en forbinding på lige netop dette sted.

En person med kendskab til knivskader oplyser, at skaden hverken stammer fra en kniv eller 
en dolk – der er brugt en skalpel eller en hobbykniv. Dyrlægen udtaler udfra billeder, at det 
er et meget skarprettet sår, men af frygt for repressalier fra Michael Dall har vedkommende 
ikke ønsket at udtale sig yderligere.

I min verden er en knivskade en skade, der er forrettet af et instrument. Slagelse politi har 
bekræftet, at skaden er forenelig med en kniv på grund af højde, retning og snit.
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Den blå ledning var pludselig for kort og skulle have en samlemuffe.

 
 
Slagelse kommune måtte involveres, før Michael Dall reagerede og sendte en mand. Efter 
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ledningen blev klippet, har der været monteret låse på samtlige døre til udhuse og den ene lås 
bærer præg af at have været forsøgt tvangsåbnet.

Min udlejer Michael Dall forsøgte først at lokke os til at flytte og siden komme med 
ubehagelige trusler. Dernæst begyndte han at lyve og fordreje omkring indflytningen og der 
kom en opkrævning af udokumenteret elforbrug tre måneder forud.

Da Michael Dall satte en advokat på, oplyste jeg om, at yderligere uregelmæssige hændelser 
på ejendommen uden tøven ville blive politianmeldt. Alligevel skete følgende:

* fingeret indbrudsforsøg med en ulukkelig terrassedør til følge - døren er forsat ikke 
udbedret trods påkrav

* glasskår og kapler på foldene

* glasskår i høkasserne

* hærværk i løsdrift

* aftalt depositum på kr. 8.500  blev i strid med aftale udbetalt til tidligere lejere

* chikaneregning bl.a. for Michael Dalls eget hærværk

* chikanefremvisning

* ingen udbedring af ulovligt strømstik efter Michael Dalls hærværk
* ingen udbedring af terrassedør

* uretmæssigt påkrav om betaling af indskud og depositum

* nægtet forbrugstal hos Seas

* nægtet oplysninger om åbningstal for vand

* ingen udbedring af utæt o-ring = fyring med træpiller hele sommeren

* påkrav til advokat omkring dør, o-ring og stik til træpillefyret d. 1-5 er totalt ignoreret

* havetraktoren er heller ikke ordnet efter tidligere lejere

* vedligehold ikke foretaget af ejendommen

* dræn misligeholdt med mulighed for skimmelsvamp, da afløb var stoppede i vinters

* uretmæssig udsmidning
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* fire knivstukne dæk og en smadret forrude efter Landsrettens underkendelse af byretten

Som Landsretten ved, så foretog fogedretten en uretmæssig udsmidning og jeg vender 
tilbage til ”nye mulige sager fra min udlejer” og har mere under ”Link til min udlejer”.
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Offentlig forfølgelse og overtrædelse af torturkonventionen, 
straffeloven m.fl.

 
Da retten i Næstved uretmæssigt smed os ud, bad jeg den clairvoyante om at stille ind på, 
hvem der lagde pres på min udlejer, hvilket den eneclairvoyante havde nævnt. Svaret var, 
at det var en højtstående myndighedsperson, der havde set sig sur på mig og det kunne ikke 
udelukkes, at det kom fra Skat. 

Denne myndighedsperson var dog ikke alene, da kommunen (Sorø), retten og nogle 
advokater også var involveret. Lige pludselig var der mange ting, der gav mening.
 
Det forklarede, hvorfor retten og min forrige advokat i december var så ivrige efter at få min 
nye adresse oplyst og hvorfor min udlejer en måned efter var vendt rundt på en tallerken.
 
Den ene clairvoyante fortalte yderligere, at min udlejer modtager betaling for chikanen og 
det forklarer måske, hvorfor han i det tidsrum pludselig fik mulighed for at investere ...
 
Når en udlejer således har myndigheder i ryggen til at udøve grov chikane, er der frit slag i 
bolledejen.

To clairvoyante fortæller uafhængigt af hinanden, at Sorø kommune er involveret i den 
offentlige forfølgelse.

Umiddelbart forekommer det grotesk, at offentlig forfølgelse kan finde sted i Danmark, men 
lad os kigge lidt videre på, hvad der ellers er sket i vores forløb.
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Skats rolle
 
Da Skat kom på banen, var det i første omgang en god oplevelse, da der virkelig skal noget 
til at imponere Skat, hvilket var tilfældet.
 
Jeg stod til at skulle have i omegnen af små 60.000 kr. tilbage i moms og personlig skat, men 
ved at underkende det erhvervsmæssige hestehold, så var det pludselig mig, der skyldte Skat 
beløbet.

I forhold til de omstændigheder jeg redegjorde for, var Skats fremturen meget mærkværdig:
 
 
* Skats nye medarbejder lavede en grov fejl i agterskrivelsen
 
* Skat oplyste selv, at man ikke havde kompetence til at vurdere min sag – alligevel fortsatte 
man fejlbehandlingen
 
* Skat klandrede mig for Sorø kommunes lovbrud og konsekvenserne heraf, som har 
kuldsejlet mit firma
 
* Skat undlod at udtage konsekvenserne af Sorø kommunes lovbrud i mit regnskab og 
klandrede mig for “hobbyvirksomhed” og “manglende intensitet”
 
* Skat sagsoplyste i flere tilfælde ikke korrekt i strid med deres regler og procedurer
 
* Skat gav en trussel om nultolerance, hvis min bog udkom
 
* 11 dage efter truslen havde min daværende staldejer et uvarslet miljøtilsyn med 
krydsoverensstemmelse
 
* Skat gav afslag på udsættelse af årsregnskab, da sagen var sendt i Skatteankenævnet og 
sagen kunne principielt have to forskellige udfald
 
* Landsskatteretten fejlbehandlede sagen, mandsopdækkede Skat og forholdt sig til og dømte 
i spørgsmål, som slet ikke var rejst
 
* Landsskatteretten stavnsbandt Skatteankenævnet ved at fremkomme med en fejlbehæftet 
afgørelse
 
* Skat omskriver den direkte trussel om nultolerance til at være en “generel indstilling om 
nultolerance”
 
 
Jeg har i dag udgivet 2 af de 3 bøger om Skat og deres mærkværdige sagsbehandling – 
herunder Landsskatterettens fejldom og stavnsbinding af Skatteankenævnet, som reelt ikke 
fik mulighed for andet end at tilslutte sig Landsskatterettens afgørelse, da Skatteankenævnet 
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ikke kan gå imod Landsskatteretten.
 
Jeg har rejst en række spørgsmål til Skatteministeriet, hvoraf flere fortsat ikke er besvaret. 
Skat henviser til politiet, hvor Justitsministeriet oplyser, at Skat selv skal iværksætte en 
undersøgelse af overtrædelser af torturkonventionen.
 
Sagen skal i byretten og i henhold til retsplejelovens § 245 har jeg søgt om at anlægge sagen 
ved retten i Roskilde og jeg mangler stadig svar på, om Skat er indstillet herpå.

Jeg kan på ingen måde være sikker på at få en upartisk sagsbehandling i retten i Næstved - 
det vidner de tre seneste sager om, hvorfor der er behov for at overgå til en anden retskreds.
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Inhabilitet hos Slagelse Politi 
 
På baggrund af de oplysninger jeg har modtaget omkring offentlig forfølgelse, har jeg søgt 
om at blive overflyttet til både en anden retskreds og en anden politikreds, da begge er 
inhabile til at behandle mine sager. 
 
Slagelse politi er inhabile af følgende årsager:
 
* I 2007 tilsidesatte de lejeloven
 
* I 2010 dækkede politiadvokaten i Næstved over Sorø kommune
 
* I 2013 overtrådte politiet grundloven, straffeloven, menneskerettighedskonventionen og 
politiloven
 
* I 2013 fangede jeg vicepolitikommissæren fra Slagelse i lodrette løgne
 
* Slagelse politi nægtede at modtage mine anmeldelser for lovbrud
 
* I 2013 blev politiets sekretariatschef klar over, hvor sagen bar hen – også i relation til hans 
medvirken i sagen fra 2007
 
* I 2014 har politiet henlagt en sag uden reelt at efterforske den 
 
* Politiet har undladt at give mig den ansøgte aktindsigt og egenaccess trods rykkere
 
* Hverken politiet eller andre instanser har ønsket at behandle vicepolitikommissærens 
lodrette løgne
 
* Politiet brød grundloven, straffeloven, menneskerettighedskonventionen og politiloven i 
forbindelse med demonstrationen sidste år
 
* Politiet har heller aldrig gjort noget ved de lovbrud, som både Slagelse Politi og Sorø 
kommune lavede i forbindelse med demonstrationen
 
* Politiet har ikke reageret på min opfordring til at indlede en undersøgelse af den offentlige 
forfølgelse
 
* Slagelse politi har henlagt den seneste anmeldelse for hærværk – uden at anvende 
telelogning
 
* I den seneste hærværkssag ønsker Slagelse politi ikke at inddrage de 4 andre anmeldelser 
omkring hærværk og lemlæstelse af dyr – og har henlagt sagen
 
 
Da politiet således har grundlag for at have et horn i siden på mig, samt at jeg ved, at den 
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primære forfølgelse stammer fra min forrige kommune Sorø, som er samarbejdspartner 
med retten i Næstved og Slagelse politi, er samme politikreds også inhabile til at lede 
efterforskningen. 

I den aktuelle sag har jeg brug for at få foretaget tekniske undersøgelser, der med ret stor 
sikkerhed forbinder udlejer Michael Dall til den senest udøvede hærværk. 
 
Det var først, da Slagelse politi modtog den seneste anmeldelse, at man besluttede at 
“indlede en efterforskning”, selvom der har været pågået en række andre ulovlige og grove 
forhold - herunder knivskade af et uskyldigt dyr.
 
Jeg har anmodet rigsadvokaten om at blive overført til en anden politikreds, så jeg bl.a.kan 
indgive en anmeldelse for offentlig forfølgelse, da PET har henvist sagen til Slagelse politi ...
Den nye borgmester i Sorø kommune har også begået lovbrud og forsømmelser, men 
Slagelse politi ignorerer mine henvendelser og anmeldelser.
 
Slagelse politis inhabilitet har indflydelse på nærværende sag(er).

Dokumentation for vicepolitikommissærens løgne kan ses nederst på 
http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm, hvor der forefindes link til en lydoptagelse 
samt en afskrift af denne, som kan sammenholdes med, hvad han skrev dagens efter 
samtalen. 

Vicepolitikommissæren blev efterfølgende forfremmet til politikommissær ...
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Rettens inhabilitet
 
Der er en række bekymrende forhold i retten i Næstved, hvor jeg tidligere har søgt at blive 
overflyttet til en anden retskreds, men det er retten imidlertid ikke interesseret i på trods af 
henvisninger til retsplejelovens § 61 samt aktuelle sagsbehandlingsfejl, hvoraf Landsretten 
selv lige har underkendt den ene.
 
Retten har på opfordring heller ikke ønsket at behandle sagen om den offentlige forfølgelse, 
hvor jeg har rettet henvendelse til de involverede myndigheder, som først og fremmest skal 
opfordres til at undersøge sagen. Jeg har således retten henvendelse til retten i Næstved, Sorø 
kommune, politiet og Skat.
 
I lyset af mine oplysninger om offentlig forfølgelse kan jeg se, at det i retten har virket som 
om, at jeg bare ikke skulle have ret – uagtet min grundige dokumentation i sagerne.
 
I punktform kan jeg nævne:
 
* F.eks. har jeg flere gange rettet henvendelse omkring det problematiske forhold, at det er 
min udlejer af den skimmelramte gård, som vedbliver at være stævningsmand på trods af 
umoden opførsel
 
* Retten fejlbehandlede den første skimmelsag, hvorpå min advokat erklærede dommeren 
inhabil
 
* Da sagen efter at være fejlbehandlet i Landsretten og bremset af procesbevillingsnævnet 
kom tilbage til byretten, blev sagen udsat et helt år, hvilket i sig selv er en overtrædelse af 
menneskerettighedskonventionen
 
* Sagen blev herefter udsat et halvt år 
 
* Op til hovedforhandlingen gav retten mig et advokatpålæg, udhulede min 
retshjælpsdækning og nægtede mig fri proces, selvom jeg opfylder betingelserne herfor, men 
ifølge en advokat er det sådan, retten gør, når den vil bremse en sag
 
* Retten idømte mig at betale sagsomkostninger på kr. 15.000 til skadevoldende udlejer og 
stævningsmand – uden overhovedet at have fået en hovedforhandling eller erstatning.

* Jeg er tidligere blevet nægtet at få sagen ført ved en anden og mere habil ret
 
 
I andre sager:
 
* En dommer mente ikke, at overtrædelse af de advokatetiske regler var et gyldigt bevis 
 
* Retten gav medhold til en modpart, selvom jeg havde dokumenteret, at modparten havde 
overtrådt både købeloven og produktansvarsloven
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* Retten smed uretmæssigt min søn og jeg ud på trods af dokumentation for, at der ikke var 
belæg for en udsmidning, hvilket Landsretten da også underkendte
 
* Retten har lige foretaget endnu en fejlbehandling jf. kæreskrift omkring retsaccessor Susan 
Blixenkrone-Møller
 
* Retten har ikke reageret på min opfordring til at indlede en undersøgelse af den offentlige 
forfølgelse
  
Som et retskaffent menneske undrer jeg mig selvfølgelig, at noget sådant overhovedet kan 
finde sted i et retssamfund og samlet set er ovenstående med til at bekræfte, at der er hold i 
det med offentlig forfølgelse.
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 Kæreskrift af retspræsident Alex Elisiussens afgørelse
 

Påstand
 
Jeg skal hermed kære retspræsident Alex Elisiussens afgørelse af d. 21-8-14 i FS 
9-78972014.
 
Begæringen skal tages til følge under henvisning til dels punkterne under “Rettens 
inhabilitet” men også det faktum, at retten i Næstved står bag en uretmæssig udsmidning, 
som blev underkendt af Landsretten. 

Endvidere har retten i Næstved lige lavet endnu en fejlbehandling, som uddybes under 
kæreskriftet omkring retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller, hvilket også er en alvorlig sag, 
da hun fuldstændig har tilsidesat min retssikkerhed.

Kæren skal derfor også ses i lyset af retsaccessor Susan Blixenkrone-Møllers afgørelse af d. 
8-8 og 12-9 samt torturkonventionen.
 
Under henvisning til de i  denne skrivelse beskrevne forhold og sager, samt 
torturkonventionen og den offentlige forfølgelse der finder sted af min person, anser jeg 
retten i Næstved for at være særdeles inhabil til at behandle mine sager og jeg ønsker at 
overgå til en anden retskreds.

Retspræsident Alex Elisiussen er klar over, at min e-bog “Skimmelramt – henvendelserne til 
retspræsidenten” snart udkommer og denne kan evt. indgå, hvis ovenstående ikke er nok til 
at overføre mig til en anden retskreds.

Sorø kommune, Sorø boligselskab, udlejer og stævningsmand Steen Møller og Michael 
Dall vil nok ikke frivilligt i henhold til retsplejelovens § 245 lade sagerne føre ved en anden 
retskreds, end dem de har samarbejde med.

Hvis jeg skal gøre mig håb om retfærdig behandling, er jeg nødt til at overgå til en anden 
retskreds og jeg forstår ikke, at man vil fastholde en person efter flere fejlbehandlinger.
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Kæreskrift af retsaccessor Susan Blixenkrone-Møllers afgørelse af d. 
8-8-14 samt d. 12-9-14
 

Påstand i kæreskrift af d. 8-8-14 i FS 9-78972014 
 
Jeg har allerede overfor Landsretten i mail af d. 30-5-14 gjort opmærksom på, at retsaccessor 
Susan Blixenkrone-Møller er inhabil til at varetage sagen og det mener jeg fortsat, hun er.
 
Da jeg modtog telefonforkyndelsen, nægtede medarbejderen i retten at oplyse, hvem 
hendes foresatte var og det er henholdsvis retspræsident Alex Elisiussen og retsaccessor og 
funktionschef Susan Blixenkrone-Møller, som begge er bekendt med, at retten er inhabil 
til at behandle mine sager, samt at jeg har ønsket en undersøgelse for overtrædelse af 
torturkonventionen, straffeloven m.fl.
 
D. 30-5-14 modtog fogedretten, Landsretten, Højesteret og Den særlige klageret følgende 
mail:
 
Hejsa
 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at retsassessor Susan Blixenkrone-Møller er inhabil til at 
varetage nogle af mine sager.
 
Jeg har i en sag nedlagt et velbegrundet mistillidsvotum til retten i Næstved, hvor Susan 
Blixenkrone-Møller var på og jeg understregede, at det ikke var personligt ment. Susan 
Blixenkrone-Møller gav mig end ikke mulighed for at redegøre for baggrunden for mit 
mistillidsvotum, før hun afsagde to straksdomme og skred ud af lokalet med ordene om, at 
hun ikke ville finde sig i at blive fornærmet i hendes egen ret.
 
Jeg vil derfor foreslå, at der i kæresagen bliver ventet på, at den oprindelige dommer i sagen 
kommer tilbage.
 
Mvh.
Tinamaria
 
D. 8-8-14 afgjorde retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller, at hun ikke var inhabil til 
at behandle den nye sag, som Michael Dalls advokat har anlagt og som blev anlagt, før 
Landsretten havde afsagt sin kendelse og sagen er en konsekvens-sag af fogedrettens 
uretmæssige udsmidning.
 
Påstanden er, at retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller er inhabil til at varetage sagen, 
hvilket tillige generelt gælder retten i Næstved.
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Påstand i kæreskrift af d. 12-9-14 i FS 9-78972014 

Påstand

Husleje for juni skal dækkes af de kr. 8.500, som udlejer Michael Dall selv i chikanemæssgt 
øjemed har udbetalt til tidligere lejere.

Under retsmødet d. 8-8-14 oplyste retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller, at hun dels skulle 
undersøge nogle spørgsmål hos Michael Dall og dels skulle undersøge den lidt kringlede 
situation, hvor der var krydslap imellem fogedrettens udsmidning og betaling af husleje, som 
i sagens natur blev tilbageholdt, da de færreste betaler husleje, når de er smidt ud.
 
Da hverken fogedretten eller Michael Dalls advokat tog den modtagne dokumentation til 
efterretning i forrige sag, havde jeg ikke udarbejdet materiale til retsmødet d. 8-8-14.
 
 
* Fogedretten afsagde den uretmæssige dom med udsmidning d. 8-5-14
 
* Juni måneds husleje blev derfor tilbageholdt
 
* Fogedrettens afgørelse blev kæret d. 14-5-14
 
* Michael Dalls advokat sendte påkrav om betaling af husleje for juni d. 12-6-14 før 
Landsrettens afgørelse
 
* D. 27-6-14 afsagde Landsretten sin kendelse og underkendte fogedrettens uretmæssige 
udsmidning af d. 8-5-14
 
* D. 1-7-14 ophævede Michael Dalls advokat lejemålet
 
* D. 4-7-14 og d. 7-7-14 svarede jeg Michael Dalls advokat (bilag 2 og bilag 3)
 
* D. 7-7-14 fik min søns bil en smadret forrude og fire knivstukne dæk som svar på 
Landsrettens afgørelse og mine svar til Michael Dalls advokat
 
* D. 8-8-14 blev der afholdt et retsmøde, hvor jeg rejste inhabilitetsspørgsmålet og 
overtrædelse af torturkonventionen
 
* Det meddeles, at jeg får mulighed for at svare på processkrift, før retsaccessor Susan 
Blixenkrone-Møller træffer afgørelse
 
* D. 21-8-14 træffer retspræsident Alex Elisiussen afgørelse om, at retten ikke er inhabil til 
at behandle mine sager

* D. 12-9-14 træffer retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller afgørelse – uden at have fået 
forelagt min dokumentation i sagen (se bilag 4) 
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* D. 18-9-14 kæres retspræsident Alex Elisiussen afgørelse
  
* Mail til retten d. 18-9-14 (bilag 5)
 
 
Den trufne kendelse af d. 12-9-14 skal ophæves og er truffet på et mangelfuldt grundlag, 
hvilket cementerer, at retten er inhabil til at behandle mine sager, samt at der er hold i det 
med den offentlige forfølgelse og det er tillige en tilsidesættelse af min retssikkerhed, da 
retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller ydermere afgiver forkerte oplysninger i hendes 
skrivelse af d. 12-9-14 (bilag 4 og bilag 5).
 
Retsaccessor Susan Blixenkrone-Møller har truffet en afgørelse i strid med det aftalte. 
Båndoptagelse af retsmødet kan fremsendes, hvis det ønskes.

Det er en hån imod en borger at indsætte en dommer, som er erklæret inhabil til at varetage 
sagen og på baggrund af den mangfoldige chikane fra udlejer Michael Dall finder jeg det 
rimeligt, at juni måneds husleje bliver modregnet i det beløb, som Michael Dall i chikane-
øjemed har udbetalt til de tidligere lejere stik imod alle aftaler (se bilag 4).
 
Vigtigt - se også nye oplysninger herunder.
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Nye oplysninger i sagen
 
Der er siden retsmødet kommet nye oplysninger i sagen, da Ankestyrelsen d. 12-9-14 har 
underkendt Sorø kommune, som i chikanemæssigt øjemed gav afslag på hjælp til depositum, 
flytning og rensning af indbo. 

At der er tale om chikane, skal også ses i lyset af, at min søn, som end ikke skulle stå på 
lejekontrakten, skulle ansøge om indskud og depositum, hvilket forhalede ansøgningen i 
flere uger.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen betyder så, at der meget gerne skulle komme et depositum på 
kr. 25.500 fra Sorø kommune.
 
Jeg skal på baggrund af den udøvede chikane fra udlejer Michael Dall opfordre til, at retten 
gør dette beløb betinget af, at der bliver udarbejdet den indflytningsrapport, som aldrig er 
blevet endeligt foretaget, samt at de lejermæssige forhold bliver bragt i orden jf. punktet 
“Chikane fra min udlejer”. 

Jeg har tidligere fremsendt en fejl- og mangelliste til både tidligere lejer, Michael Dall og 
advokat Troels Behnke Skak, som ikke har anerkendt den fremsendte liste.
 
Det siger sig selv, at med så ubehagelig og upålidelig en udlejer er det nødvendigt med 
nedskrevne retningslinier, da hans opførsel ved en eventuel fraflytning er ret gennemskuelig.
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Nye mulige sager fra min udlejer
 
Da hverken retten i Næstved eller modpartens advokat Troels Skak har lyttet til Landsrettens 
opfordring til at få sagen behandlet ved boligretten, kan vi lige så godt tage de andre 
spørgsmål og chikanerier, som jeg ved vil dukke op.

 
1. Da der ikke er nogen tvivl om, hvem der har forøvet hærværk på min søns bil, er beløbet 
modregnet i huslejen for august måned. Der er ligeledes modregnet beløb for låse og 
låsebeslag som følge af den klippede ledning til træpillefyret.
 
Det er muligt, det ikke er lovligt at modregne beløbet, men det er heller ikke lovligt at 
chikanere sine lejere på forskellig vis, klippe ledning til træpillefyr, skære i uskyldige dyr, 
lave indbrudsforsøg og forskelligt hærværk.

 
2. Michael Dall har fremsendt en uretmæssig regning på kr. 4.393,75. Beløbet dækker over 
tre montørbesøg.
 
Det første besøg skyldtes en storm med en nedfalden tagsten på staldbygningen, oprevne 
vinduesflapper og ubrændte træpiller og et skyhøjt træpilleforbrug, hvilket bl.a. var en defekt 
sensor.
 
Det andet besøg skyldtes den klippede ledning til træpillefyret og et oliefyr som ikke virkede 
efter hensigten og dryppede olie, hvilket det fortsat gør og derfor ikke kan bruges.
 
Det tredje besøg skyldtes en defekt del i træpillefyret, som viste drift uden forbrænding i 
pillefyret – video haves og kan fremsendes. Jeg kan ligeledes fremsende lydoptagelse af 
samtalen med montøren.
 
I udkastet til lejekontrakten betinger Michael Dall sig, at det er hans medejer-firma Ib 
Andersen, som skal tilkaldes i forbindelse med problemer og at de sker for egen regning, 
hvis der er tale om misligeholdelse.
 
Nu er Michael Dall bl.a. uddannet skorstensfejer og elektriker, hvilket er en fordel, når man 
skal klippe ledning til pillefyret. Som skorstensfejer ved Michael Dall også, at det er en 
dårlig og fejlbehæftet løsning, der er valgt ved at kombinere et brændefyr med en påmonteret 
pillebrænder. 
 
Jeg ønsker derfor ikke at gøres ansvarlig for et dårligt virkende og fejlbehæftet fyr tillige 
med en udlejer, som ikke skyer nogle midler til at chikanere på enhver tænkelig og utænkelig 
måde.
 
Jeg har d. 1-5-14 afgivet påkrav om, at terrassedøren, o-ringen og stikket til træpillefyret blev 
ordnet og forholdene er fortsat ikke udbedret og udbedres for Michael Dalls regning. Den 
manglende udbedring har bl.a. indebåret, at jeg hele sommeren har måttet fyre med træpiller 
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for at have varmt vand og forholdene er en overtrædelse af lejeloven
 
Havetraktoren er heller ikke bragt i orden og har ikke virket siden overtagelse og der er store 
græsarealer at vedligeholde, ligesom defekte tætningslister endnu ikke er skiftet.
 
 
Da hverken Michael Dall eller advokat Troels Behnke Skak overholder mine lejermæssige 
rettigheder, kunne det være rart, hvis Landsretten vil definere, hvilke regler der gælder for et 
mundtligt indgået lejemål.

Når advokat Troels Behnke Skak direkte lyver i retten, mener jeg også, at det bør have 
konsekvenser.
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Link til min udlejer
 
Det er tankevækkende - men ikke overraskende - at Slagelse politi ikke er så pågående 
overfor at opklare de grove hændelser, der finder sted.

Følgende forhold forbinder min udlejer til den udøvede chikane:
 
1. Jeg tilmeldte mig hos Seas og havde et møde med LLO d. 16-1-14 - samme dag fik 
hoppen en knivskade.

2. D. 20-1-14 giver Michael Dall i en mail udtryk for nogle forhold, han kun kan oplyse 
om, hvis han fysisk har været til stede på ejendommen - samme dag blev ledningen til 
træpillefyret klippet.

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 
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træpillefyret.

3. D. 10-4, d. 13-4-14 og d. 1-5-14 politianmeldte jeg flere forhold med hærværk i løsdriften, 
glasskår på folden og i høkasserne, hvor jeg d. 13-4-14 nævnte, at ”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 ...”

D. 9-5-14 blev der fundet en rusten kapsel i en høkasse. Kun min søn, jeg, politiet, Michael 
Dall og advokat Troels Behnke Skak vidste besked ...
 

4. Hærværk på min søns bil efter Landsrettens underkendelse af byretten taler vist for sig 
selv.

5. Jeg har et teknisk bevis, der skal undersøges af en habil politikreds. Der er 95-98 % 
sikkerhed for, at det vil fælde Michael Dall.

6. Det er tankevækkende, at Michael Dall pludselig havde mulighed for at investere og i en 
mail af d. 14-1-14 skriver Michael Dall: Mindelighed og menneskelighed tilsidesættes ofte 
hvis der er penge imellem, hvilket er tilfældet her. 
 
Den ene clairvoyant har oplyst, at en myndighedsperson lægger pres på og giver Michael 
Dall betaling for hans chikane.

7. Flere clairvoyante har uafhængigt af hinanden peget på Michael Dall som chikane- og 
hærværksmand, hvilket test bekræfter.
 

8. Den samlede chikane og emsighed med at få os ud af lejemålet.
 

Da vi flyttede hertil, var det i overbevisningen om, at vi endelig kunne lægge et dårligt 
kapitel bag os, hvor Sorø kommune igennem 7 år har haft fastlåst os i en helbredsskadelig 
bolig uden mulighed for at komme væk. 

Det ser ud til, at der også er trukket spor med i ny bolig og jeg håber, at Landsretten vil være 
med til at sætte en stopper for den chikane, der finder sted.
 
Det er mig ubegribeligt, at politiet har lavet en skin-efterforskning og bare siger, at det ikke 
kan bevises. Politiet har ikke lavet telelogning  og vil heller ikke kigge på og efterforske 
samtlige fem anmeldelser, hvor der i øvrigt findes mange flere billeder. 
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Svar på processkrift af d. 26-8-14 fra advokat Troels Behnke Skak
 
Påstand

Sagen skal ikke fremmes.

Det er ikke korrekt, at indflytning er sket efter aftale med tidligere lejere. Indflytning er sket 
efter aftale med udlejer Michael Dall OG de tidligere lejere.

I henhold til bilag 4 er der heller ikke belæg for at skrive, at rekvirenten ikke er en del af 
aftalen.

Jeg må også rette oplysningerne om huslejeindbetaling, som startede allerede d. 29-11-13 og 
ikke som oplyst i processkriftet fra januar.

Michael Dall har med den uretmæssige udbetaling af december måneds leje til tidligere 
lejere købt sig til deres kovending, da tidligere lejer Maria Larsen pludselig ikke havde råd til 
sine heste i bilag 5. 

Advokat Troels Behnke Skak har fremsendt påkrav om betaling af husleje for juni - længe 
før Landsretten fremkom med sin afgørelse.

Jeg vil snarere end ord knytte de manglende oplysninger fra advokat Troels Behnke Skak, 
som tager ting ud af sammenhæng:  
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Bilag 1
 
Her er den mail, som Andre svarer på:
 
Hej
 
Du er jo helt væk, og ærligt talt så fordrejer du alt til din egen fordel, og det alle andre der er 
problemet. 
Vi har fandme været dig så behjælpelig som vi kunne, hjulpet dig med heste da du stod med 
hatten i hånden, og fik lov til at opstalde 2 gratis. Pludselig var der 4 !!!! 
overdrog dig 1 nøglen fordi du ville gerne gøre mere rent. Da vi kom dagen efter havde du 
sovet der og flyttet ind !!!!! 
DU sagde at det var klirret med Michael, den eneste som ikke vidste det var Michael og hold 
kæft en ballade jeg måtte stå til.

Den liste der gider jeg slet ikke kommenterer for du fordrejer alt, vi har brugt samlet ca 29t 
derude på at færdiggøre over 3 dage. 
Så NEJ du har ikke overholdt aftalen vi lavede, at du selv skulle står for det der manglede. 2 
mdr efter er det ikke lavet og du har da haft rigeligt med tid, altså det tog os 29t !!!! 
Igen fordrejer du det og kalder det forudbetalt husleje og depositum osv. VI lavede en aftale 
og en pris, så du kunne være sikker på at få dem, aftalte vi at vi så afstod 8500, SÅFREMT 
du selv ordnede det. at du så kalder det noget andet, får du mig ikke til at bekræfte.

Ejendommen ligner lort, der lort lige meget hvor du kigger hen, foldene er smadret, du 
stabler bunker af papir oven på brænderen på oliefyret. Man lægger sku da ikke noget så 
tungt ovenpå en brænder på et oliefyr, og da slet ikke noget så brandfarligt som papir. 
 
Jeg gider ikke du truer mig, fakta er du skulle lave et stykke arbejde du ikke har lavet og jeg 
beder Michael om mit depositum FÆRDIG!
Du behøver ikke skrive igen for din mail ryger i spam og bliver ikke læst.
Denne mail sendes også til Michael.
 
Mvh 
Andre & Maria 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 24. januar 2014 00:23 
Til: Dirus 
Emne: Aftaler
 
Hej Andre
 
Her er fortsat ikke varmt vand og varme i stueetagen, så der er noget, der ikke står rigtigt 
eller en pumpe som ikke virker. Der kommer også lidt diesel ud ved den røde boks, men jeg 
må bare kontakte kommunen i morgen, da det jo ikke skal være dit problem, at udlejer ikke 
gør, hvad han skal.
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Jeg har tænkt over vores snakke i dag og på mig virker det, som om min søn og jeg 
overhovedet intet har lavet her ifølge aftale med dig. Det er i hvert fald, hvad du har 
tilkendegivet overfor Michael og det synes jeg, er meget urimeligt.
 
Det er meget godt, at du og Michael vil have afviklet jeres mellemværende, men jeg undrer 
mig over, at det pludselig foregår udenom mig og de aftaler vi har indgået. Når vi har aftalt, 
at vi skifter pærer, skal vi vel have mulighed for det og hvis du ønsker det gjort indenfor et 
bestemt tidsrum, skal vi vel gøres opmærksom på det?
 
Jeg er meget langmodig, men jeg vil ikke tisses på i forhold til indgåede aftaler og jeres 
sidste måneds forudbetalte husleje, som du nu sår tvivl om hos Michael ved at sige, at du 
nærmest har lavet det hele selv.
 
Hvor mange timer tror du min søn har brugt på at fjerne tucsh fra radiatoren i køkkenet?
På at save birketræet ud, knække grenene nede bagved og ordne brændeskuret?
Husker du, hvor mange grene der lå i haven fra den første storm?
Han har fjernet skodder, dåser og plastikrester/legetøj
Har du bemærket, at den sorte tørretumbler fra fyrrummet faktisk står skinnende hvid i 
bryggerset?
Hvor lang tid tror du, jeg har brugt på vinduer, hvor kun tre har været åbne i jeres to-årige 
bopælsperiode = 1.sal ikke pudset udvendigt i ?
Du hjalp med at skille dimsen på toilettet? hvor længe siden er det, at den har været 
ordentligt rengjort?
Hele køkkenet er vasket ned med nanosvamp? bryggers ligeså? hvor lang tid tror du, det har 
taget?
3 x gulvvask af køkkengulvet?
Vask/smøring med sæbespåner på førstesalen?
Rensning efter klistermærker?
Nedvaskning af toiletter (ikke kalk fra kummer endnu), samtlige skabe, skuffer og 
reolsystemer?
Nedvaskning af garderobeskabene og kontorrummet?
Afvaskning af radiatorer?
Støvsugning af spindelvæv?
Pudsning af fløjdøre på førstesalen + vinduerne i køkkenskabene?
 
I dag påtaler du så, at donkraften ikke engang er blevet fjernet. Måske blev den liggende, 
fordi jeg intet forhold havde til, om det var din eller Michaels og hvad nu hvis den hørte til i 
din bil? 
 
Generelt kan jeg sige, at jeg ikke har kunnet regne med flere af vores aftaler. Vi aftalte, at 
vi boede jeres sidste måneds forudbetalte husleje op, imod at vi ordnede det sidste inde og 
ude og så ønskede du ikke høre mere om noget. Du lovede selv at komme med toiletdøren og 
skifte remmen til havetraktoren samt fjerne hestefigurerne og glaslågerne. Det accepterede 
jeg og jeg tilbød også, at I kunne komme, når det var færdigt og se, hvad I havde fået for 
pengene, men lige pludselig skal alt afvikles i en fart. Jeg har ligesom også haft mit at se til 
med en særdeles omfattende flytning med hovedrengøring i små etaper, skadede heste, flere 
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ombæringer med at lave hegn/folde, et pillefyr der drillede, fund af skimmel i forrige bolig, 
skrivelser til myndigheder, sager, pasning af heste, søn, firma, rengøring, problemer med 
Michael, intensive trusler m.m.
Omkring møddingen er det korrekt, at du foreslog, at vi slog halv skade, men det ville jeg 
ikke. Vi aftalte derfor kr. 1600, hvilket også er oplyst til Michael i op til flere mails. Jeg skrev 
mit kontonummer på papirlap og du skrev selv det aftalte beløb på. Du tog et billede med din 
smartphone, da det var sådan, at du huskede bedst, så hvis du finder billedet, ved du godt, at 
det var det, vi aftalte. Pengene blev bare aldrig overført som aftalt, da I forsvandet og nu vil 
I selv fjerne møddingen, hvilket er fint nok � det er bare ikke mig, der laver om på aftalerne.
 
Du havde også sagt, at når vi fik den sidste nøgle, så var det resterende vores og hvis noget 
ikke var fjernet, så var det bare ærgerligt. I dag er urtepotterne så fjernet ved hoveddøren 
og flere ting fra værkstedet er ligeså fjernet uden lige at give besked om det. Pludselig er det 
også Maria og Torben, som har ryddet udenomsområderne, men hvad med alt ovenstående?
Af andre aftaler som er blevet lovet og lavet om:
 
Seng
Topmadras
Kommoder
Slutrengøring
Forudbetalt leje
Mødding
Fjernede ting
 
Jeg forstår ikke, at du siger, at I overhovedet ingen problemer har haft med pillefyret? Jeg 
har haft sendt en sms til både dig og Michael om, at fyret var gået i stå og det vil det jo ikke 
gøre, hvis det hele tiden har kørt upåklageligt? Der har også været en anden dag, hvor fyret 
var stoppet, da jeg hentede foder i fyrrummet.
 
Du siger, du har et billede, der viser, at stikkontakten i fyrrummet er itu og det billede vil jeg 
gerne se. Vil du maile det til mig?
 
Jeg har fuld forståelse for, at I gerne vil have så meget depositum som muligt tilbage og 
det vil jeg gerne være behjælpelig med, men det skal bare ikke være på min søns og min 
bekostning og hvis vi ikke bliver godskrevet for den aftalte måneds husleje, så sender jeg en 
regning til jer for de opgaver, vi trods alt har udført.
 
Da der hele tiden bliver lavet om på hændelsesforløb, aftaler etc. vil jeg gerne bede om en 
bekræftelse her på mail, så der er et fælles referencepunkt. Jeg får udfærdiget en liste til dig 
med de ting, jeg ikke vil hæfte for ved lejemålet, da du bedre ved, om det også var til stede 
ved jeres indflytning :o)
 
Vi ses
 
Kh.
Tinamaria  
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No virus found in this message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3462 / Virus Database: 3681/7024 - Release Date: 01/22/14

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3462 / Virusdatabase: 3684/7047 - Udgivelsesdato: 30-01-2014
 

Michael Dall oplyser i en mail af d. 22-1-14, at han vil udbetale depositum om fredagen, så 
mailen fra Andre Salo/Dirus af d. 31-1-14 er afsendt efter, at depositummet er udbetalt.
Til bilag 1 kan jeg oplyse, at jeg har flere båndoptagelser med Andre Salo og en med både 
Andre og hans samlever Maria Larsen. Disse kan selvfølgelig fremsendes, såfremt det har 
interesse. 

Her giver Andre Salo bl.a. udtryk for, at han nok skal holde deres del af aftalen samt at ingen 
af dem forstår den måde, hvor Michael Dall lige pludselig er vendt rundt på. Andre Salo 
siger også, at han ikke vil blande sig, da han har et depositum i klemme. 
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Bilag 2 og bilag 3
 
D. 4-7-14 skrev jeg til advokat Troels Behnke Skak:
 
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Friday, July 4, 2014 2:14 PM
To: Troels Behnke Skak 
Subject: 85433-0001 - Ejendommen Sorøvej 134, 4200 Slagelse
 
Hejsa
 
Jeg har afventet Landsrettens afgørelse, hvorfor jeg i sagens natur ikke har svaret på din 
tidligere henvendelse, som jeg tager samlet i dette svar.
 
Jeg har også modtaget dit brev af d. 1-7 og datomæssigt har det krydset Landsrettens 
afgørelse, så jeg vælger at se bort fra henvendelsen, men besvarer den dog.
 
Som tidligere korrespondance viser, så er der overført et aconto bidrag på kr. 8.500, hvilket 
derfor er boet op i foregående måned med hensyn til den usikkerhed, der var, omkring vi 
skulle flytte eller blive boende. Det er muligt, at du og Michael Dall ikke anerkender det, 
men jeg har en mail fra Michael Dall, som lover at tilbageholde mit tilgodehavende, som 
han altså udbetalte, selvom der ikke var enighed herom.
 
Jeg har kun overført kr. 8.500, da jeg tilbageholder aconto vand, indtil der er styr på 
dette forhold. Jeg har gentagne gange bedt både dig, Michael Dall og Andre Salo om 
åbningstallene for vand og dette forhold er i strid med lejeloven endnu ikke bragt i orden – 
derfor min tilbageholdelse af aconto vand, som jeg også formoder skal reguleres i forhold til 
aktuelt forbrug.
 
Jeg har i en tidligere skrivelse givet påkrav om at få lavet bl.a. O-ringen og terrassedøren, 
hvilket fortsat ikke er sket. Det vil være klædeligt at bringe dette forhold i orden, da jeg ellers 
iværksætter arbejderne for Michael Dalls regning og modregner det i næste måneds husleje.
 
Som Michael Dall sikkert fandt ud af, da han var her med rykkeren for betaling af dels 
hans hærværk og dels hans fejlbehæftede fyr, så har det ikke været muligt at slå græsset, 
da Michael Dall heller ikke har sørget for, at græsklipperen virkede ved indflytning, hvilket 
den har vist sig ikke at gøre. Da Michael Dall heller ikke har ønsket at få Seas til at oplyse 
forbrug fra indflytning til januar, vil jeg foreslå, at strømforbruget for den ene måned kan gå 
op med, at jeg forestår at få græsklipperen til at virke, så græsset kan holdes.
 
Jeg vil gerne bede om en kreditnota for regningen fra Ib Andersen, da jeg i modsat fald 
bliver nødt til at rette henvendelse til hans chef igen.
 
Jeg har fået oplysninger om, at der er en myndighedsperson, som lægger pres på Michael 
Dall og disse oplysninger passer rigtig godt ind i billedet af det skete. Jeg bærer på ingen 



73 

måde nag til Michael Dall for det passerede, men jeg vil bede ham om at stå frem og 
fortælle, hvem der lægger pres på ham. Jeg synes, det er bedre, at han selv står frem – også 
i min bog, da jeg også ved, at jeg nok skal finde ud af, hvem det er – det er kun et spørgsmål 
om tid. Hvis jeg ikke senest nu på mandag har et svar herom, går jeg videre med sagen.
 
Som Michael Dall ved, så skriver jeg bøger om også denne sag. Både du og Michael Dall 
har derfor mulighed for at komme til orde, hvis det skulle have interesse.
 
Slutteligt kan jeg oplyse, at Andre Salo fortsat ikke har fjernet deres mødding eller udskiftet 
toiletdøren.
 
Mvh.
Tinamaria
 
 
Og d. 7-7:
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, July 7, 2014 2:39 AM
To: Troels Behnke Skak 
Subject: Uddybning
 
Hej igen
 
Jeg tror ikke, jeg fik udtrykt mig klart nok.
 
Hvis Michael Dall står frem og fortæller, hvem der lægger pres på ham, annullerer jeg mine 
politianmeldelser og forfølger dem ikke. Jeg er klar over, det er valget mellem pest eller 
kolera, men jeg tror på, at det i længden bedst kan betale sig at være ærlig og lægge kortene 
på bordet.
 
Da vi flyttede hertil, var jeg interesseret i leje med forkøbsret. Det har imidlertid vist sig, 
at boligen og udenomsområderne samlet set kræver langt større investeringer end først 
antaget og jeg tror ikke, at der vil blive givet et afslag i pris, der matcher ejendommens 
store udfordringer, så som det ser ud i øjeblikket, så kigger jeg efter noget andet, selvom 
Landsretten har givet mig medhold.
 
Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke give nogen tidshorisont, men jeg skal selvfølgelig nok 
lade høre fra mig, lige så snart jeg selv ved noget. Skulle Michael Dall imod forventning 
være forhandlingsvillig omkring prisafslag, skal jeg gerne uddybe, hvad jeg har fundet ud af 
omkring ejendommen.
 
Jeg afventer svar på forrige mail og håber, det er muligt at få tingene til at køre gnidningsfrit 
til en afklaring er nået.
 
Mvh.
Tinamaria  
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Bilag 4
 
Michael Dall har udtalt følgende i mails af oplyste datoer:

D. 6-1-14 - Jeg gjorde dig/jer klar fra start, at når jeg havde fået udlignet mine 
tilgodehavender, ville jeg naturligvis hjælpe dig med at få dine. Hvad helv…. er et 
depositum ellers til?
 
D. 6-1-14 -  Jeg talte med André i fredags, som lovede mig at kontakte dig for jeres de sidste 
afklaringer. Har han gjort det?
 
I modsat fald må jeg få effektueret restancerne, så vi kan blive færdige. Jeg har bare ikke 
meget at gøre med ift. depositum, så for at beskytte dit med ham aftalte tilgodehavende, 
ville jeg helst at han selv udbedrede det der mangler. 
 
D. 6-1-14 - I givet fald der er et restbeløb af Andre og Maria’s indskud, kommer det 
naturligvis dig til gode. Jeg render ikke fra en aftale, og har aldrig gjort det!
 
D. 18-1-14 - Det ved jeg. Alt i alt er det jo kun godt for dig, da det vil sikre at der er nogle 
penge tilbage af hans indskud, som du mener at skulle have til gode. Jeg skal så bare have 
enstemmig besked fra jer der oplyser mig hvad dit tilgodehavende således er.
 

Det er derfor forkert i processkrift af d. 26-8-14 at skrive, at Michael Dall ikke er en del af 
aftalen.

  
Andre Salo d. 16-1-14 - Med hensyn til vores del af aftalen så løber den ingen steder, men 
du ved ligesom at jeg blev taget godt og grundigt i røven og har måtte forsvinde en md tid 
indtil jeg fik rodet op i det hele, så er det lidt svært at ordne noget på Sjælland når jeg var i 
Jylland og kun på Sjælland om natten indtil der blev rodet op i alt det lort idioten har lavet...
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Bilag 5
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 18. september 2014 00:13 
Til: ´Fogedretten i Næstved´ 
Emne: Vedr. FS 9-7897.2014
 
Hejsa
 
I henhold til de oplysninger der blev afgivet under det afholdte retsmøde, undrer jeg mig 
over, at der i brev af d. 12-9-14 er truffet afgørelse, i og med at aftalen var, at der først skulle 
træffes en afgørelse, når mit svar på modpartens processkrift forelå.
 
Imidlertid er førsteprioritet da at få afklaret, hvorvidt retten overhovedet er habil til at 
behandle sagen og det spørgsmål skal først afklares i Landsretten. 
 
I forbindelse med den tidligere fejlagtige dom havde jeg op til sagen fremsendt ikke kun 
dokumentation til modpartens advokat, men retten havde også modtaget det samme 
materiale. Hverken modpartens advokat eller retten tog materialet til sig og jeg har derfor 
ikke brugt tid på at udarbejde det nye materiale.
 
Når der nu alligevel er truffet en afgørelse på et ensidigt grundlag, fortæller det mig én af to 
ting, hvis ikke begge: 
1) Der er en dommer på sagen, som et eller andet sted er for personligt nærtagende til at 
kunne bestride et så vigtigt embede som et dommerembede, hvorfor dommeren da også 
tidligere er erklæret inhabil.
 
2) Der er virkelig hold i, at retten medvirker i den offentlige forfølgelse, der finder sted af 
min person.
 
Ingen af mulighederne er selvfølgelig acceptable, hvorfor der i høj grad er behov for, at jeg 
skifter retskreds.
 
Det forekommer fuldstændigt grotesk, at man træffer afgørelse i en sag, hvor der endnu ikke 
er fremsendt dokumentation for de oplysninger, der blev afgivet under retsmødet.
 
Jeg skal bede om at få oplyst beløb og kontonummer til kæreafgift og kæreskrift fremsendes 
selvfølgelig snarest muligt.
 
Mvh.
Tinamaria
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Bilag 6

Samtale begyndt 16. januar

Tinamaria Fabrina Jensen
16-01-2014 12:29

Hej Maria - hvordan står det til hos jer? Jeg håber, det lykkedes at ride stormen af, så du har 
dine heste i behold. Jeres exit har givet mig store problemer i forhold til Michael, som er 
vendt på en tallerken og har bedt mig om at flytte med det samme. Fyret vil ikke tænde og 
han vil ikke lave det. Der er jo et oliefyr, men jeg ved ikke, hvordan det virker, så hvor og 
hvordan tænder man det? Kh. Tinamaria

2. februar

Tinamaria Fabrina Jensen
02-02-2014 08:50

Har du fundet et hjem til dine heste?

Ellers kender jeg en, som måske kunne være interesseret

Maria Larsen
02-02-2014 08:52

Har fundet et sted de kan stå pt, vil jo gøre alt for at kunne beholde dem

Tinamaria Fabrina Jensen
02-02-2014 08:52

Hvad er det sket?

Maria Larsen
02-02-2014 08:53

Med hvad ??

Tinamaria Fabrina Jensen
02-02-2014 08:54

Siden du pludselig ikke kan beholde dem? Så du skrev noget med drastiske ændringer i 
økonomien, men Andre siger jo, at alt kører skide godt? )
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Maria Larsen
02-02-2014 08:56

Problemet er jo at jeg  ikke kan have dem hjemme mere og der hvor de stod før er jo for 
langt væk fra mig..

Tinamaria Fabrina Jensen
02-02-2014 08:57

På et tidspunkt havde jeg mine i en selvpasserstald i Karlslunde og kørte fra Sorø hver dag

Maria Larsen
02-02-2014 09:02

Det ved jeg, men har heller ikke tiden til at ligge og køre så langt hele tiden

Tinamaria Fabrina Jensen
02-02-2014 09:02

Kan du ikke finde noget til dem tættere på?

Maria Larsen
02-02-2014 09:03

Det prøver jeg

Sendt fra Skælskør, Vestsjalland

Maria Larsen har slettet hendes opslag på Facebook, hvor hun vil give hestene bort til et godt 
hjem på grund af drastiske ændringer i økonomien.
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Opsummering
 
Det er et faktum, at Michael Dall kunne have haft ekstra kr. 8.500, hvis han ikke havde 
udbetalt dem til tidligere lejere i strid med aftale.

Det er også et faktum, at der ikke var sket en modregning i husleje for august, hvis Michael 
Dall havde undladt at forøve hærværk.

Jeg har passet samtlige lejerforpligtigelser -- selvom der ikke forefindes en underskrevet 
lejekontrakt og jeg passer lejemålet, som var det mit eget.

Jeg har forsøgt at anmelde myndigheder for lovbrud – politiet vil ikke modtage mine 
anmeldelser og forhaler sagerne på forskellig vis. 

Jeg har forsøgt at gå rettens vej, men også her bremser man for, at jeg kan få en retfærdig 
retssag. 

Flere myndigheder har kigget den anden vej på trods af kendskab til ulovlige forhold.

Jeg har en udlejer, som uhindret går fuldstændig besærk og lader det gå ud over uskyldige 
mennesker og dyr.

Jeg har brugt 8 fulde år og er på 9. år i gang med at komme fri af to skimmelboliger i 
træk med en hale af lovbrud og tilsynssvigt fra diverse myndigheder, foruden de mange 
konsekvenser de to skimmelsager har haft - og fortsat har.

Der er et samlet billede i alt, hvad der er nævnt i denne skrivelse og den peger i retning af 
offentlig forfølgelse.

Jeg synes, det er på tide, at jeg får mulighed for at hellige mig at skabe de arbejdspladser og 
andre gode cirkler i samfundet, men det kræver, at der bliver sat en stopper for min udlejer 
og de myndigheder som forfølger mig.

Jeg ønsker ikke andet end at forelægge retten min omfattende dokumentation i hele 
skimmelforløbet og jeg har endda foreslået Justitsministeriet en løsning til at spare tid og øge 
retssikkerheden ved at indføre internetbaserede retssager med by-, land- og højesteret samlet 
på samme tid, men det har ikke haft interesse.

Indtil videre er jeg udelukket fra at få en retfærdig retssag i Danmark og er det ikke muligt, 
må jeg gå til FN og menneskeretsdomstolen, hvorfor jeg igennem længere tid har har 
orienteret flere myndigheder samtidig, i håb om at der er myndigheder, der tager ansvar 
for de uhyrligheder, der foregår og i samme hug har jeg dokumentation for, hvor mange 
myndigheder som har vidst besked med, hvad der foregik - uden at gøre noget.

I den sidste chikanesag fra min udlejer udviste Landsretten stor retfærdighed og jeg håber, 
det samme sker denne gang.
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Mvh.
Tinamaria Fabrina Jensen

Denne skrivelse sendes også til advokat Troels Behnke Skak, fogedretten, Højesteret, Den 
særlige klageret, Rigsadvokaten, Ankestyrelsen, Advokatnævnet, PET og Justitsministeriet. 
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Diverse mails til Landsretten
Vedr. FS 9-7897.2014 samt j.nr. 22 afd. B-1572-14

02-10-2014 22:22
´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;22.afdeling@oestrelandsret.dk<22.

afdeling@oestrelandsret.dk>;Troels Behnke Skak<ts@thurowegener.dk>;

Hejsa
  
Omkring kæreafgift
 
Da retten i Næstved har valgt at bruge det samme sagsnummer på flere sager, er det klart, at 
der er en usikkerhed omkring, hvad kæreafgiften egentlig dækker over :o)
 
Kæreafgiften dækker derfor først og fremmest, hvorvidt retten i Næstved er habil til at be-
handle mine sager. 
 
Jeg har i en mail af d. 9-9-14 gjort retten i Næstved opmærksom på, at jeg på baggrund af 
forløbet har valgt at kære retspræsident Alex Elisiussens afgørelse af d. 21-8-14 samt retsac-
cessor Susan Blixen-krone Møllers afgørelse af d. 8-8-14 og 12-9-14.
 
Det egentlige kæreskrift er således materialet OG kæreskrift af d. 21-9-14, som er modtaget 
d. 23-9-14.
 
For at give sagen fuld oplysning er jeg nødt til at forklare, hvorfor jeg mener, at retten i 
Næstved er inhabil og det involverer at forklare både den nye og den gamle sag, som er ulø-
seligt forbundet. For at forklare det første må jeg også lave et grundsrids af alt det andet, der 
foregår, da det ellers ikke giver mening.
 
For overhovedet at komme videre i sagen, kræver det, at der bliver taget stilling til, hvorvidt 
retten er inhabil eller ej. Hvis jeg får medhold i, at retten i Næstved er inhabil, er kæreskrift 
af d. 21-8-14 samt kæreskrift af d. 8-8-14 og d. 12-9-14 i og for sig overflødige, da de så 
også har fået underkendt grundlaget af Østre Landsret.
 
Skulle det være tilfældet, at jeg ikke får medhold i, at retten i Næstved er inhabil, kan retten 
ved samme lejlighed tage stilling til, hvad der så skal ske, men jeg kan allerede nu varsle, at 
jeg kærer til Højesteret, i fald at man når frem til, at retten i Næstved er habil til at behandle 
mine sager.
 
For at vende tilbage til kæreafgiften så dækker den i første omgang kæreskriftet af Alex Eli-
siussens afgørelse. Jeg gør opmærksom på, at jeg opfylder betingelserne for fritagelse for ret-
safgifter i henhold til retsafgiftsloven. Jeg skulle jo gerne have kæreafgiften retur og i stedet 
for at give den retur, kan den overføres til næste sag. Igen – så er første skridt at få afgjort, 
hvorvidt retten i Næstved er habil eller inhabil til at behandle mine sager.
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Jeg har ingen indflydelse på, at retten i Næstved bruger det samme sagsnummer på flere af 
hinanden følgende sager, hvilket jeg ikke vil lægges til last ved at skulle betale x antal kære-
afgift, hvor der er 3-4 sager i samme sag.
 
 
Kære – sagsnummer
 
Når modpartens advokat Troels Behnke Skak under 24 timer efter fremsendelse af kæreskrift 
oplyser et andet sagsnummer i Landsretten, som jeg end ikke er informeret om, så stritter alle 
mine antenner.
 
Da det ikke er så længe siden, at Landsretten har behandlet en del af denne sag, er det i min 
verden oplagt at sende sagen til den afdeling, der allerede har brugt tid på at sætte sig ind i 
sagen og derved hurtigere kan sætte sig ind i det nye. Skal sagen for nogle nye dommere, vil 
det være særdeles relevant at genindsende den gamle del af sagen, som den nye er en del af.
 
For at holde samling på modtagere og materialet sendes denne mail derfor til den tidligere 
afdeling i Landsretten. 
 
 
Supplerende materiale
 
Jeg har supplerende materiale i form af lydoptagelser og videosekvenser, som jeg gerne vil 
fremlægge i Landsretten, men jeg afventer Landsrettens afgørelse af retspræsident Alex Eli-
siussens afgørelse af d. 21-8-14, som skal tages i første omgang og der er ingen grund til at 
fremsende materiale, som måske slet ikke er nødvendigt.
 
Advokat Troels Behnke Skak er orienteret om denne mail.
 
Mvh.
Tinamaria

Vedr. FS 9-7897.2014
08-10-2014 12:00

´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;

Hejsa
 
Jeg har d.d. modtaget et brev af d. 6-10, men der er ikke vedlagt kopi i brevet, som kun inde-
holder en omtale af kopien :o)
 
Mvh.
Tinamaria
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Landsrettens 
afgørelse
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Mails til Landsretten
Vedr. J.nr. 13. afd. B-2552-14

05-11-2014 00:38
13.afdeling@oestrelandsret.dk<13.afdeling@oestrelandsret.dk>;Troels Behnke 

Skak<ts@thurowegener.dk>;

Hejsa
 
Jeg må fastholde, at Landsretten forholder sig til det fremsendte materiale.
 
Det her er ikke andet end at stikke halen imellem benene og sende aben videre, hvilket et 
eller andet sted er ukollegialt. Da det i min anden kæresag var det fuldt ud gyldigt og accep-
teret af Landsretten, at jeg fremsendte et underskrevet kæreskift som en pdf, kan jeg der-
for ikke se, at der er noget problem i denne fremgangsmåde – udover at man vil af med en 
brandvarm kartoffel uden at forholde sig til den.
 
Jeg har modtaget oplysninger om, at retsassessor Susan Blixenkrone-Møller er veninde med 
Dronningen, men uanset hvem man er veninde med, så skal man opføre sig ordentligt – især 
når man bestrider så vigtigt et embede som et dommerembede. Jeg har længe haft planer om 
en bog til Dronningen og tiden er måske inde.
 
Der er også en grund til, at jeg for længe siden foreslog Justitsministeriet, at vi oprettede en 
internet-retssag, hvor både en byret, Landsretten og Højesteret kunne være til stede samtidig 
– det var netop for at få delt det psykologiske pres ud på flere dommere og retsinstanser, da 
dommere også er mennesker og frygter for deres fremtid, virke og pensioner.
 
Den del har jeg forståelse for, men det ændrer ikke på, at der er sket en række lovbrud, som 
fuldstændig har smadret min søns og mit liv samt mit firma – og fortsat gør det på usmagelig 
vis. Det eneste der kommer ud af at forsinke og fohale sagen, er ikke, at jeg opgiver – sna-
rere tværtimod. Jeg kommer blot til at skrive flere bøger om dette forløb og afvisningen af 
kæreskriftet er endnu et punkt på listen over fejlbehandling – uanset årsag.
 
Det kræver ikke nogen studenterhue at se, at der er noget rivende galt i retten i Næstved. Jeg 
ønsker blot at få mine sager behandlet og få en retfærdig retssag i en habil retskreds og det er 
indlysende, at det kan jeg ikke, har ikke og vil aldrig nogensinde få i retten i Næstved. Det er 
Landsretten også udemærket klar over.
 
Hvis endelig Landsretten ville sende aben videre, skulle det jo være til Den særlige klageret, 
hvor denne sag også hører under. Denne sag løses ikke ved at fortie den, ignorere den, for-
hale den eller fejlbehandle den. Den løses kun ved, at man forholder sig til den og det vil jeg 
bede Landsretten om at gøre.
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Man kan trække pinen i langdrag ved at være 100 år om at gøre noget ved en betændt tand-
byld eller man kan én gang for alle og i ét ryk tage den betændte tand ud. Kunne det være en 
mulighed, at samtlige dommere i Landsretten kom med ind over sagen, så der var flere end 
tre dommere på?
 
Jeg har tilbudt at betale for printning af, hvad der er et originalt kæreskrift uden mulighed for 
redigering og som er afleveret rettidigt og oven i købet tidligere selv er godkendt af Lands-
retten. Det eneste der sker, er, at sagen ryger tilbage til retten i Næstved, hvor der vil blive 
nedlagt et nyt mistillidsvotum og erklæring om inhabilitet og så er sagen tilbage i Landsret-
ten før eller senere. Landsretten kan derfor lige så godt først som sidst forholde sig til sagen 
eller tage stilling til, hvad der så skal ske, for der er ingen tvivl om, at retten i Næstved er 
inhabil og det er nok ikke den sidste sag, der skal behandles der, da retten bl.a. har udstedt en 
anholdelsesordre på mig.
 
Et eller andet sted synes jeg, at Landsretten sætter min retssikkerhed over styr for et ikke-
udskrevet dokument og et andet forhold er, at der ikke kan udbetales depositum til udlejer 
Michael Dall, før sagen er behandlet.
 
Mvh.
Tinamaria

Vedr. FS 9-7897.2014 samt B 2552-14
12-11-2014 00:10

13.afdeling@oestrelandsret.dk<13.afdeling@oestrelandsret.dk>;Troels Behnke 
Skak<ts@thurowegener.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;

Hejsa
 
Jeg synes, det er under AL kritik, at Landsretten ikke har villet forholde sig til sagen og stik-
ker halen imellem benene, hvilket har indebåret, at jeg uretmæssigt har fået præsenteret en 
fogedudsætningsdato d. 25-11-14.
 
Jeg opfatter Landsrettens undladelse som en hån imod enhver form for retssikkerhed, men 
min fornemmelse var rigtig nok omkring, at der var ugler i mosen.
 
Jeg ønsker at kære Landsrettens afgørelse af d. 3-11-14 til Højesteret.
 
Mvh. 

Tinamaria
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Kære til Højesteret
Hastesag grundet fogedudsætning

12-11-2014 00:10
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;Troels Behnke Skak<ts@thurowegener.

dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed indbringe en kedelig sag, som Landsretten stak halen imellem benene om-
kring ...
 
Det er en hastesag, da Landsrettens undladelse af at tage stilling til det indleverede kæreskrift 
har afstedkommet, at der er berammet en uretmæssig fogedforretning d. 25-11-14.
 
Der er tale om en uretmæssig udsmidning, hvor Landsretten selv tidligere har underkendt ret-
ten i Næstved, hvorfor jeg havde søgt overflyttelse til en anden retskreds, da jeg er udsat for 
offentlig forfølgelse.
 
Jeg afventer at høre nærmere og gør opmærksom på, at jeg opfylder de økonomiske betingel-
ser for fritagelse for retsafgifter. Landsrettens sagsnummer er B 2552-14 og jeg har sat Hø-
jesteret på en mail med emnet “Vedr. FS 9-7897.2014 samt B 2552-14”.
 
Det er desværre ikke muligt at skrive til hverken Landsretten eller Højesteret via e-boks.dk. 
Modpartens advokat er sat på denne mail.
 
Mvh.
Tinamaria

Vedr. fogedudsætning d. 25-11-14
13-11-2014 21:47

post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;Troels Behnke Skak<ts@thurowegener.
dk>;´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;

Se venligst vedhæftede
 
Mvh.
Tinamaria

Vedhæftet:



93 

Slagelse d. 18-11-14

Hejsa

Ovenpå en afvisning af at behandle sagen i Højesteret vil jeg gerne have en snarlig tilbage-
melding på den praktiske betydning af Landsrettens og Højesterets afvisning af at tage stil-
ling i sagen, som i forvejen rummer en uretmæssig fogedudsætning berammet til d. 25-11-14.

Er fogedudsætningen sat i bero, imens der finder en afklaring sted?

Og hvordan står sagen, når Landsretten end ikke har forholdt sig til hverken kæremålene el-
ler det ret vigtige spørgsmål om inhabilitet hos retten i Næstved, hvor Landsretten selv tidli-
gere har underkendt byretten?

Skal sagen igen indbringes for Landsretten?

Eller er det bare den uretmæssige fejldom og fogedudsætning, der står ved magt?

Fogedrettens sagsnummer - FS 9-7897.2014
Landsrettens sagsnummer - B 2552-14
Højesterets sagsnummer - HR-2012-08-7

Modpartens advokat er orienteret om denne henvendelse tillige med justitsministeren og Den 
særlige klageret.

Mvh.

Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
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Mail til Justitsministeriet
Hastesag grundet fogedudsætning d. 25-11-14 samt offentlig forfølgelse/overtrædelse af 

torturkonventionen
17-11-2014 01:24

Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
Cc: stm@stm.dk<stm@stm.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitzboll@

ft.dk>;tom.behnke@ft.dk<tom.behnke@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@
ft.dk>;karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk<karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk>;karsten.
lauritzen@ft.dk<karsten.lauritzen@ft.dk>;jeppe.mikkelsen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@
ft.dk>;pernille.skipper@ft.dk<pernille.skipper@ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@ft.dk>;

Hej Mette
 
Tillykke med den nye ministerpost :o)
 
Og tillykke med den oprydning som du tilsyneladende er i gang med i dit nye ministerium – 
det er tiltrængt ...
 
Din forgænger havde ikke “tid” til at besvare mine særdeles relevante spørgsmål, da jeg jo 
har stiftet bekendtskab med, at vi slet ikke lever i det retssamfund, som mange bryster sig af. 
Din forgængers forgænger var også ude med paraderne oppe og ville ikke besvare spørgs-
mål, hvilket i sig selv er særdeles kritisk – især når man kommer ud i myndigheders grimme 
kløer, når love ikke bliver overholdt.
 
Faktisk er jeg løbet ind i offentlig forfølgelse, som senest er mundet ud i, at jeg uretmæssigt 
står overfor at blive sat ud af et lejemål, hvor det er udlejer, der chikanerer og forøver hær-
værk. Fordi Landsretten ikke ville forholde sig til det svære spørgsmål om min retssikkerhed 
og har afvist sagen, står byrettens fejldom til udførelse.
 
En sådan situation kan kun opstå, når byretten er korrumperet og det har jeg fuldt belæg for 
at udtale uden at være injurierende, for Landsretten har selv i samme sag - blot tidligere og i 
en anden afdeling – underkendt byretten. Det var nok den første gang, jeg oplevede en ret-
færdig retslig behandling.
 
Anderledes forholdt det sig, da sagen fortsatte og udlejers advokat allerede under et døgn ef-
ter havde et sagsnummer i Landsretten – da sitrede alle nakkehår, hvilket har vist sig at være 
med rette, men lad mig lige give en opdatering efter den historiske demonstration sidste år i 
Sorø.
 
 
Efter demonstrationen
Politiet ophævede uretmæssigt demonstrationen, hvorved hestene blev spredt tre forskellige 
steder. Ved et gudsbenådet held fandt jeg denne bolig, hvor unghingstene med fogedudsæt-
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ningen hængende over hovedet blev flyttet hertil, da min udlejer i første omgang var ualmin-
delig flink og rar.
 
Sorø kommune nægtede hjælp til flytning, indskud og rensning af indbo, hvilket Ankestyrel-
sen lige er slået ned på og har underkendt, men det vender jeg tilbage til.
 
Fordi Sorø kommune havde givet afslag, ville min søn og jeg have været fastholdt i en sund-
hedsskadelig bolig, hvis det ikke havde været for den flinke udlejer, som lod os flytte ind 
uden indskud og depositum. Efter en mareridtsflytning havde jeg i december måned sidste år 
et telefonisk retsmøde med retten i Næstved og min tidligere advokat, som jeg havde fyret. 
Retten var meget interesseret i, hvor jeg var flyttet hen, hvilket var påfaldende. Det interes-
sante er, at min udlejer under en måned efter var vendt fuldstændig rundt og ville have os ud 
igen.
 
Trusler begyndte, en højdrægtig, udegående hoppe fik en knivskade, ledningen til træpil-
lefyret blev klippet, forskellige slags hærværk fandt sted og til sidst mundede det ud i en 
stævning efter en påkravsskrivelse. LLO havde fortalt, at jeg skulle være vaks og reagere, 
hvis en sådan kom og både advokaten og retten i Næstved fik dokumentation for, at udlejer 
selv havde accepteret indflytningen. Op til retsmødet havde jeg afleveret 127 A4 sider med 
billeder, politianmeldelser og dialog med udlejer. Politiet havde været forbi og bekræftet, at 
hoppens skade var forenelig med en knivskade.
 
Jeg tog trygt i retten og blev forbavset over, at retten smed os ud med 14 dages varsel. For at 
finde ud af, hvad der foregik og om min udlejer stod bag den klippede ledning til pillefyret 
og knivskaden, havde jeg tidligere haft clairvoyante på, hvor den ene oplyste, at en mand 
lagde pres på min udlejer og at han fik betaling for at genere mig.
 
Da dommeren uretmæssigt smed os ud, kontakte jeg den clairvoyante for at få uddybet, 
hvem der lagde pres på min udlejer.
 
Jeg fik oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at det kom fra Skat, men det var en højtstående 
myndighedsperson, som havde set sig sur på mig. Myndighedspersonen var ikke alene – min 
forrige kommune, retten og advokater var også involveret.
 
Oplysningerne fik mig til at lave en oversigt over hændelsesforløbet igennem årene og her 
blev den offentlige forfølgelse meget tydelig. Jeg havde ikke selv haft tanken, at der var tale 
om offentlig forfølgelse, men det er bekræftet af flere clairvoyante uafhængigt af hinanden. 
Offentlig forfølgelse er bl.a. en overtrædelse af torturkonventionen, straffeloven m.fl.
 
Da udlejer tabte i Landsretten, kostede det en smadret forrude og fire knivstukne dæk ...
 
 
Uskøn treenighed
Nu er jeg jo i en “sjov” situation, da jeg har fanget nogle myndigheder i urent trav og diverse 
lovbrud. Der er en rigtig usund treenighed imellem Sorø kommune, Slagelse politi og retten 
i Næstved. Sidste år fangede jeg den daværende vicepolitikommissær i lodrette løgne, så det 
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er ikke fra den kant, at jeg kan regne med, at man vil lave en uvildig efterforskning, da man 
tidligere har dækket over Sorø kommune og selv lavet flere lovbrud. Vicepolitikommisæren 
blev efterfølgende forfremmet til politikommissær. På http://www.vindingforlag.dk/demon-
stration.htm er der i bunden af siden link til en båndoptagelse med vicepolitikommissæren og 
hans skrivelse dagen efter, hvor han lyver og laver bevisforvanskelse, så der er ingen konspi-
rationsteorier her, men masser af fakta og dokumentation.
 
PET har ikke ønsket at undersøge den offentlige forfølgelse og henviser til Slagelse politi, 
som ikke reagerer på anmeldelser eller henvendelser ... og i øvrigt er ganske inhabile.
 
Da PET blev draget ind i sagen, fik det dog Slagelse politi til at lave en skin-efterforskning, 
som dog hurtigt blev parkeret. Jeg har bl.a. et teknisk bevis i forbindelse med hærværket, 
jeg ønsker undersøgt, men Slagelse politi har ingen efterforskning lavet, selvom der er flere 
forhold, der peger på min udlejer – bl.a. havde han pludselig mulighed for at investere i tids-
rummet for chikanens opståen og jeg har skabt nogle sammenkoblinger, men jeg kommer jo 
til kort overfor treenigheden Sorø kommune, Slagelse politi og retten i Næstved, der gensi-
digt dækker over hinanden.
 
Jeg har anmodet Rigsadvokaten om at blive overflyttet til en anden politikreds og mangler 
svar herpå. Jeg har ligeså søgt overflyttelse til en anden retskreds, da jeg har oplevet flere kri-
tisable forhold i retten i Næstved og da Landsretten underkendte byretten, var det med til at 
cementere, at der foregår noget, der ikke skal foregå ... sikkert også derfor, at politiet nægter 
mig aktindsigt ...
 
 
Tilbage i Landsretten
Vi er således tilbage, hvor jeg begyndte i denne mail. Da byretten havde smidt os ud, blev 
der ikke betalt husleje, men udlejers advokat ophævede lejemålet, før Landsretten havde 
taget stilling. Det ville nok have fået de fleste advokater til at trække sagen tilbage, men den 
havnede igen i byretten, som jeg erklærede inhabil. Det mente retten ikke selv, at den var, 
men dommeren oplyste, at hun ville undersøge nogle ting og så ville jeg få lejlighed til at 
svare på advokatens processkrift. Så vidt kom det aldrig, da dommeren blot fældede en dom, 
da jeg kærede retspræsidentens afgørelse omkring inhabilitet. Desværre for dommeren så har 
jeg en båndoptagelse af mødet, hvor byretten igen-igen-igen tilsidesætter min retssikkerhed.
 
For at være på den sikre side afgav jeg tre kæreskrifter til Landsretten, som skulle tage stil-
ling til byrettens inhabilitet. Indrømmet – det var et dumt spørgsmål, de sad med, for uanset 
hvad de bestemte sig for, så ville afgørelsen være et udtryk for, at der var et problem med 
retsikkerheden ...
 
Landsretten afviste sagen, da jeg ikke havde mulighed for at fremsende et fysisk kæreskrift, 
som dog var afleveret elektronisk som en underskrevet pdf – en fremgangsmåde Landsretten 
selv havde godkendt tidligere i sagen.
 
Det taler for sig selv, hvorfor Landsretten reagerede sådan, men det indebærer så, at byret-
tens fejldom uretmæssigt står til effektuering og der er varslet en uretmæssig fogedudsætning 
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her d. 25-11. 
 
Jeg har kæret til Højesteret, men desværre kan jeg ikke være sikker på en retfærdig sagsbe-
handling, da det jo er en højtstående myndighedsperson, som har set sig sur på mig. Derudo-
ver så opkræver man sikkert også retsafgiften, hvilket er kritisabelt, da jeg opfylder de øko-
nomiske betingelser for fritagelse, men det er jo også en måde at bremse skaderamte borgere 
...
 
Jeg har kopieret oversigten over offentlig forfølgelse og chikane ind nederst i denne mail. 
 
 
Ankestyrelsen
Lad mig vende tilbage til Ankestyrelsen, hvor der sidder en kvinde med et rigtig svært 
spørgsmål og jeg kunne godt tænke mig, at der blev taget hånd om hende, for jeg har jo ople-
vet myndigheders fremtog. Jeg har bedt hende kontakte mig, hvis hun bliver chikaneret, fyret 
eller forflyttet.
 
Da hun fangede Sorø kommune i uretmæssigt at nægte os hjælp til flytning, indskud og rens-
ning, da vidste hun ikke, at hun samtidig ville underkende Statsforvaltningen, ministerier og 
ombudsmanden, for det er det, der er sket. Alle tre myndigheder har sammen med Sorø kom-
mune igennem 7 år ulovligt fastlåst os i en helbredsskadelig bolig.
 
Dertil skal man lægge, at jeg er blevet nægtet at indbringe mit erstatningskrav og stævning af 
disse myndigheder både i byretten og i Landsretten.
 
Når man er skadesramt og har et erstatningskrav imod flere parter, må man da forvente, at 
man i et retssamfund kan indbringe sagen for retten? Hvorfor forsøger byretten og Landsret-
ten så at spænde ben? Og er det en fremgangsmåde, du som justitsminister kan stå inde for?
 
Det positive ved Ankestyrelsen er, at hun endnu ikke har taget stilling og myndigheder har 
derfor mulighed for at sætte et endeligt punktum i dette kedelige forløb. Tilbage står så at 
finde ud af, hvem der står bag den offentlige forfølgelse, for den vil fortsætte, indtil perso-
nen/personerne er fundet.
 
I henhold til torturkonventionen har vi ret til offentlig oprejsning og det forventer vi at få.
 
 
Skat
Hvis jeg lige skal vende tilbage til Skat, så har Skatteministeriet heller ikke besvaret fem 
ganske relevante spørgsmål – omvendt er tavshed også en slags svar.
 
Skat fejlbehandlede og kom med en trussel om nultolerance, som var effektueret 11 dage 
efter. Op til demonstrationen skyndte Landsskatteretten sig at mandsopdække Skat og fejlbe-
handlede ligeså dokumenteret. Jeg søgte om henstand med årsregnskab, da Skatteankenæv-
net først sent kunne behandle sagen. Det blev et afslag og jeg blev idømt at være en hob-
byvirksomhed, som slet ikke var et spørgsmål i sagen. Til gengæld havde Landsskatteretten 



101 

så udmanøvreret Skatteankenævnet, da nævnet ikke kan gå imod Landsskatteretten. Sådan 
klarer man den sag og Skat har lige bremset min stævning af Skat, som kunne indbringes 
for byretten. Grundet inhabilitet i retten i Næstved havde jeg indbragt stævningen til retten i 
Roskilde, som har henvist den til retten i Næstved ...
 
 
Jeg synes jo, det er grotesk, at der er så lidt retssikkerhed i Danmark. Jeg har sat de retspoli-
tiske ordfører med på denne mail, som også bliver sendt til hele Folketinget grundet sagens 
alvor. Jeg har også kopieret spørgsmålene, som din forgænger ikke havde tid til at besvare, 
men jeg håber, at du vil?
 
Er det rimeligt, at man som borger skal udsættes for offentlig forfølgelse, fordi man fortæl-
ler sandheden om det offentliges mangeartede lovbrud? Og nægtes retfærdige retslige hand-
linger? Herunder uretmæssigt at sættes ud af en bolig, hvor det er udlejer, der forøver grov 
chikane, som ikke efterforskes politimæssigt?
 
Jeg hører gerne, om du synes, at nedenstående er et udtryk for retssikkerhed?
 
Mvh.
Tinamaria
 
 
 
 
 
Offentlig chikane og 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, byg-
ningsreglementet, 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 forsøge 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 kompetanceom-
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råde (juristen 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
Sorø kommune undlod at reagere på, at Skats medarbejder fik hovedpine under et kontrolbe-
søg
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 kommunebad uretmæssigt min søn om at søge hjælp til indskud, selvom han ikke skulle 
stå på lejekontrakten
Sorø kommune nægtede 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 vedrø-
rer dem/deres sag
Sorø kommune har i to skimmelsager bevidst undladt at sende relevante dokumenter til til-
synsmyndigheder
Sorø kommune brød tillige grundloven, straffeloven og menneskeretskonventionen i 2013 i 
forbindelse med demonstration
Sorø kommune undlod i 2013 og 2014 at undersøge fund af skimmelsvamp ved fraflytning
Sorø kommunes byggesagsbehandler lavede en mangelfuld 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
Sorø kommunes nye borgmester har heller ikke ønsket at forholde sig til byggesagsbehandle-
rens unddragelse af en miljøsag
 
 
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 billeddoku-
mentation
Sorø huslejenævn gav uretmæsset udlejer og stævningsmand fradrag for en udokumenteret 
regning
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Sorø huslejenævn nægtede at genoptage sagen trods fejl og nye oplysninger
Sagen blev fejlbehandlet i Landsretten
 
 
Statsforvaltningen, Tilsynet
Statsforvaltningen Tilsynet undlod at rejse en tilsynssag og accepterede, at kommunen und-
lod 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
 
 
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 
rimelige udgifter
 
 
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen overså, at kommunens jurist traf ulovlige afgørelser
Ankestyrelsen kigger aktuelt på sagen 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
 
 
Ministerier
Flere ministerier har set igennem fingre med lovbrud
Det samme har stort set hele Folketinget
En retsordfører finder det “interessant”, at menneskerettighederne bliver tilsidesat i Danmark
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
 
 
Sorø boligselskab
Sorø boligselskab dækkede over et problem i stedet for grundlæggende at løse det
Sorø boligselskab har i årevis tilbagevist beboeres gentagne klager over fugt
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med beviserne
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med datoer og billeder i rapport
Sorø boligselskabs skimmelfirma optog video i manipuleringsøjemed
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Sorø boligselskab fulgte og færdiggjorde ikke handleplanen
Sorø boligselskab udstedte uretmæssige gebyrer
Sorø boligselskab undlod at reagere på henvendelser om skimmelsvamp
Sorø boligselskab undlod at undersøge skimmelsvamp
Sorø boligselskab lagde uretmæssigt skimmelrenovering over på fraflytningsregning
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 “misligehol-
delse”
Da håndværkerne i 2009 skulle åbne ind til skimmelramt væg, var min benzintank “pludse-
lig” utæt
 
 
Nuværende udlejer
Clairvoyante oplyser, 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
Chikanefremvisning
Glasskår på foldene
Glasskår i hestenes høkasser
Smadret forrude og fire knivstukne dæk
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
Uretmæssigt udsmidning fra byretten
Endnu en uretmæssig udsmidning fra byretten
Udlejer havde mulighed for at investere på tidspunktet for chikanens opståen
 
 
Skat
Skat underkendte et erhvervsmæssigt hestehold til Skats fordel
Skat gav trussel om nultolerance, som blev effektueret 11 dage efter
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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 Skattean-
kenævnet
Skatteankenævnet kunne ikke lave en selvstændig vurdering grundet Landsskatterettens stav-
nsbinding
Skatteministieriet har endnu ikke svaret på en række væsentlige spørgsmål
Retten i Roskilde har ikke ønsket at behandle sagen, da Skat tilsyneladende ikke ønsker sa-
gen 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 indbringen sagen for en habil byret
 
 
Slagelse politi – politimyndigheder – Den Uafhængige politiklagemyndighed
Slagelse politi tilsidesatte lejeloven i 2007 
Politiadvokaten i Næstved afviste i 2010 en anmeldelse af Sorø kommune - uden at have hørt 
hele historien eller set et eneste dokument
Slagelse politi brød i 2013 grundloven, straffeloven, politiloven og menneskerettighedskon-
ventionen 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 i 2013
Slagelse politi har undladt reelt at foretage efterforskning af strafbare og grove forhold fra 
min udlejers side
Slagelse politi ignorerer nu enhver henvendelse 
Den uafhængige politiklagemyndighed og Rigspolitiet har set igennem fingre med vicepoliti-
kommissærens 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
 
 
Retten i Næstved
Retten har tilsidesat gældende retspraksis og fejlbehandlet sagen imod udlejer og stævnings-
mand til dennes fordel
Retten har ikke accepteret advokatetiske regler som dokumentation
Retten har tilsidesat købeloven og produktansvarsloven
Retten har givet et tilsagn til et retsstridigt udlæg
Retten har i strid med menneskeretskonventionen tilsidesat artikel 6
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 
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skadevolder/stævningsmand
Retten accepterede i strid med afgivet dokumentation, at en advokat løj
Retten har givet en uretmæssig udsmidning, som 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 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 
 
 
Østre Landsret
Østre Landsret fejlbehandlede sagen imod huslejenævnet og udlejere/stævningsmand af den 
skimmelramte gård
(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 fremgangsmå-
den med fremsendelse pr. mail
Afvisningen af kæreskriftet indebar, at byrettens fejldom er mundet ud i en uretmæssigt fo-
gedudsætning 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
 
 
Generelt for retsinstanser
Selvom jeg i henhold til mine økonomiske omstændigheder ifølge retsafgiftsloven opfylder 
betingelserne for fritagelse, fastholder retterne indbetaling af gebyrer før sagsbehandling 
 
 
Procesbevillingsnævnet
Procesbevillingsnævnet gav afslag på 3. instansbehandling, hvorved Sorø huslejenævn uret-
mæssigt blev frikendt
 
 
Advokatsamfundet
Advokatsamfundet så igennem fingre med, at en advokat ikke overholdt de advokatetiske 
regler
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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
Aktuelt har jeg fået medhold omkring første punkt og Ankestyrelsen kigger på det andet 
punkt
 
 
Embedslæge
Embedslægen undlod at træde ind i sagen i 2008
Embedslægen undlod at reagere i 2012 trods direkte henvendelse fra overlæge 
 
 
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 prøveresul-
tater (resultatet bortkom også i udlejers varetægt)
Et syn og skøn op til hovedforhandlingen havde pludselig brug for et ekstra besøg, så Tekno-
logisk 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 sendte en skyhøj regning for et syn og skøn
 
 
Arbejdsskadestyrelsen
8 måneder inde i sagsbehandlingen fandt man ud af, at lungemediciner og ekspert John Arn-
veds 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 hono-
rar på kr. 8.500 for at genbehandle en fejlbehandlet sag
 
 
Tidligere advokat
Min tidligere advokat overholdt ikke de advokatetiske regler jf. udtalelser fra mit rethjælps-
forsikringsselskab
Min tidligere advokat udtog ikke stævning trods retshjælpstilsagn, hvorfor sagen er faldet for 
forældelsesfristen
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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, hvilke betingelser jeg opfylder
Min tidligere advokat gav køb på flere erstatningsposter, “da dommeren ellers mente, det 
ville blive for dyrt”
 
 
TV2 og pressenævnet (i forbindelse med demonstrationen)
TV2 nægtede genmæle i forbindelse med demonstrationen og deres afgivelse af urigtige og 
vildledende oplysninger
Pressenævnet tilsluttede sig trods faktuel dokumentation
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
Generelt virker det som om, at medier har fået mundkurv på
 
 
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
 
 
Rigsadvokaten
Jeg har anmodet rigsadvokaten om at skifte politikreds af inhabilitetsårsager, men jeg har 
endnu ikke hørt, hvorvidt mit ønske kan imødekommes
 
 
Hvad er målet med chikanen og forfølgelsen?
Et af målene er at forsøge at lukke mig økonomisk – derfor underkendte Skat mig og derfor 
udbetalte 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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Her er mine ubesvarede spørgsmål:

1) Hvis man har oplevet, at en række myndigheder og forskellige domstole har ageret ufint 
og i strid med gældende love samt har gentagne gange har tilsidesat en borgers retssikkerhed, 
er der så noget til hinder for at få en internetbaseret retssag, så man er sikker på at få en fair 
behandling og er det muligt at samle både by-, lands- og højesteret sammen med den særlige 
klageret, så alle voterer samtidigt, hvorved man både kan spare tid, sikre optimal retssik-
kerhed og spænde ben for domstolenes forskellige forhalingsprocesser, når de vil bremse en 
sag?
 

2) Er det i orden, at ministerier undlader at svare på borgeres spørgsmål og ved fornyet 
spørgsmål svarer “du har ikke bidraget med noget nyt bla-bla-bla og kan derfor ikke forvente 
at få svar, men din henvendelse vil blive læst og journaliseret”?
 

3) Er det i orden, at tilsynsførende ministerier kan blåstemple lovbrud under parolen, at mi-
nisteriet kan ikke gå ind i enkeltsager, hvilket de i praksis og lovformeligt sagtens kan?
 

4) Har Statsforvaltningen, Tilsynet hjemmel og beføjelser til at tilsidesætte gældende love 
under henvisning til kommunestyrelsens § 48 A?
 

5) Er der ikke et etisk og moralsk problem omkring, at så mange politikere vender det blinde 
øje og det døve øre til henvendelser omkring lovbrud og tilsynssvigt?
 

6) Er det i orden, at en vicepolitikommissær dokumenteret afgiver urigtige oplysninger og 
bliver forfremmet til politikommissær?
 

7) Er det i orden, at hverken KRIM, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Rigspolitiet el-
ler Rigspolitichefen kan eller vil forholde sig til vicepolitikommissærens lodrette løgne?
 

8) Hvorfor er der ikke større justits overfor ministerier, kommuner, tilsyn, politi, andre myn-
digheder og myndighedspersoner, når disse dokumenterbart begår lovbrud?
 

9) Er det i orden, at parter i en sag kan undlade at give fremmøde, når den anden part insiste-
rer på, at modparten giver fremmøde og ikke blot er repræsenteret ved advokat, hvorved det 
er nemt at lyve og afgive urigtige oplysninger?
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10) Er det i orden, at man ikke har mulighed for at skifte retskreds, når en sags part arbejder 
som stævningsmand i retten samt i tilfælde hvor retten ikke længere er habil til at behandle 
sager, når borgere har klaget over en eller flere dommere?
 

11) Er det i orden, at man ikke kan blive fri for en stævningsmand, som er part i en sag?

 
12) Hvorfor er det op til en domstol selv at tage stilling til, hvorvidt den er inhabil eller ikke?

 
13) Har Skatteankenævnet hjemmel til at underkende Landsskatteretten, når Landsskatteret-
ten tager stilling til noget, den slet ikke er blevet bedt om?

 
14) Er det et udtryk for retssikkerhed, når en politiadvokat træffer afgørelse om, at der ikke 
er grund til at indlede en efterforskning - uden overhovedet at have set et eneste dokument 
eller høre hele historien?

 
15) Er det et udtryk for retssikkerhed, at en statsadvokat ukritisk tilslutter sig politiadvokaten 
– ligeledes uden at høre hele historien?

 
16) Hvorfor er det ikke muligt at anmelde en kommune og politiet i forbindelse med en 
lovligt varslet demonstration, som to gange uretmæssigt og med flere lovbrud til følge blev 
afbrudt i strid med flere gældende lovgrundlag?

 
17) Er det i orden, at Skat ikke udviser rettidig omhu og ikke undersøger, hvilken konse-
kvens/fritagelse det skal have for en borger, når dennes firma og regnskaber er blevet smadret 
af myndigheders lovbrud, når Skat har pligt til at sagsoplyse korrekt?

 
18) Er der ikke et stort problem i, at en domstol – uden at kende bevisets stilling eller sagens 
dokumenter – forlods kan afvise en sag, dømme sagen tabt på forhånd og på den konto nægte 
fri proces, selvom man opfylder betingelserne herfor?
 

19) En kendt taktik når retten vil bremse en sag, er at give advokatpålæg, udhule retshjælps-
dækning og nægte fri proces. Er det et udtryk for retssikkerhed og et retssamfund?

 
20) Hvorfor kan en selvangivelse ikke sættes i bero, indtil Skatteankenævnet har behandlet 
sagen, når der er to mulige udfald af nævnets sagsbehandling?
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21) Har politiet hjemmel til at tilsidesætte lejeloven?
 

22) Kan det blåstemples når en jurist træffer afgørelser udenfor ansættelses- og kompetance-
område?

 
23) Er det i orden at påføre uskyldige borgere gæld, fordi myndigheder ikke overholder lo-
ven?
 

24) Er det i orden, at en påkravsskrivelse er diffust og vildledende formuleret med gentagne 
gebyrer til følge?
 

25) Hvorfor skal borgere ikke rette henvendelse til boligministeriet og ministeriet tage affære 
i skimmelsager, når nu så mange kommuner bevidst undlader at overholde loven?

 
26) Er det i orden, at Arbejdsskadestyrelsen undlader at medtage relevante specialistudtalel-
ser og kunstigt holder erstatningskrav og –statistik nede samt underkender en advokats opgø-
relse i henhold til gældende love for erstatning, tort og mén?

 
27) Er der ikke et paradoks og en retssikkerhedsbrist i, at politichefen og borgmesteren har et 
tæt samarbejde jf. retsplejelovens § 111, stk. 2, når man betænker, at en borger skal foretage 
en anmeldelse for lovbrud og forsømmelse fra en borgmester til den pågældende politikreds?

 
28) Er det i orden, at politiet nægter at udstede skriftlig tilladelse jf. ordensbekendtgørelsens 
§ 5?
 

29) Er det i orden, at Den uafhængige Politiklagemyndighed undlader at behandle en klage 
over og anmeldelse af en vicepolitikommissær, selvom sagen jf. retsplejelovens § 1020, rets-
plejelovens § 118, stk. 2 m.fl. hører under deres område?

 
30) Der er behandlingsgaranti på hospitaler – hvorfor er der ingen tidsfrister for sagsbehand-
ling i  Arbejdsskadestyrelsen, hvilket forgrener sig til det retslige arbejde og derved borgerne 
såvel som samfundet?
 

31) Er det i orden at undlade at holde et fuldtalligt møde, når et huslejenævn ikke møder 
fuldtalligt?
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32) Er det i orden, at et huslejenævn giver en udlejer fradrag for en udokumenteret regning? 
Det skal tilføjes, at udlejer arbejder som stævningsmand i kommunen og i retten.
 

33) Hvad vil du gøre for at sikre retssikkerheden for system-, rets- og myndighedskritiske 
personer, som ikke får en fair og retfærdig behandling i retten?
 

34) Hvorfor har Justitsministeriet ikke besvaret min henvendelse af d. 27/9-13 omkring ind-
bringelse af en sag for menneskerettighedsdomstolen, hvor denne henvendelse til dato ikke 
er besvaret og ministeriet er vel vindende om, at der er en seks måneders frist fra mennesk-
erettighedsdomstolen for sagsbehandling?

 
35) Jeg har d. 7/10-13 søgt om aktindsigt og egenacces hos Rigspolitiet – d. 5/11-13 blev 
ønsket præciseret og jeg har fortsat intet hørt eller modtaget fra politiet, som for nyligt har 
skrevet, at de ikke har modtaget mine oplysninger, selvom en henvendelse fra Rigspolitiet 
fortæller noget andet. Med hvilken ret kan politiet tilbageholde den ønskede aktindsigt og 
egenaccess? 
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demonstration
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Anmeldelse af mulig demonstration
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 

Sendt: 18. november 2014 07:22
Til: Gert Jørgensen (Borgmester); Niels Minor Borre; SSJÆ FP Sikker

Emne: Anmeldelse af mulig demonstration d. 25-11-14

 

Hejsa

Jeg skal hermed anmelde en mulig demonstration med syv heste d. 25. og/eller 26. november 
2014. Demonstrationen er på ubestemt tid, såfremt den startes. 

Grunden til, at der er nogen usikkerhed omkring, hvorvidt demonstrationen startes op, skyl-
des, at det endnu er usikkert, hvad Højesteret når frem til og hvad fogedretten i Næstved gør 
d. 25-11. 

Jeg vil gerne på nuværende tidspunkt inspicere anvist område til demonstrationen og jeg gør 
opmærksom på, at det lovgrundlag, som Sorø kommune tidligere har fremført med bl.a. by-
zone, gødningsbekendtgørelse etc., ikke finder anvendelse i forbindelse med en demonstra-
tion. 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det giver lige så lidt mening at afholde en demonstra-
tion imod Sorø kommune i Dianalund, hvilket omtrent ville svare til, at man afholder en 
demonstration imod København på Lolland :o) 

Mvh.
Tinamaria

From: ssj-tilladelsessektionen@politi.dk 
Sent: Tuesday, November 18, 2014 1:26 PM

To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: SV: Anmeldelse af mulig demonstration d. 25-11-14

 
Hej Tinamaria 

Tak for din henvendelse om en mulig demonstration d. 25. november 2014.  

I forbindelse med tidligere demonstrationer, er du blevet vejledt om, at du skal angive for-
mål, tidspunkt, mødested og evt. rute samt antallet af deltagere, 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 
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det forventede antal deltagere). 

Anmeldelse med angivelse af sted/rute skal bl.a. ske for at politiet har mulighed for at vur-
dere, om det valgte sted eller den valgte rute med det forventede antal deltagere på det valgte 
tidspunkt kan give anledning til ordensmæssige eller trafikale problemer, dette jo særligt 
fordi du oplyser, at 7 heste skal indgå i demonstrationen og ikke har oplyst, hvor eller hvor 
længe demonstrationen skal vare.  

Når du har opnået kommunens/grundejerens samtykke til det sted og evt. ruten, du ønsker at 
demonstrere med dine heste, er du velkommen til at vende tilbage med en egentlig anmel-
delse.  

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af 
din henvendelse om mulig demonstration.
 

Venlig hilsen 

Karina Pedersen

kontorfuldmægtig

      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
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Re: Anmeldelse af mulig demonstration d. 25-11-14
18-11-2014 17:26

ssj-tilladelsessektionen@politi.dk<ssj-tilladelsessektionen@politi.dk>;

Hej Karina
 
Tak for svar :o)
 
Som det fremgår af min mail, så har borgmester Gert Jørgensen tidligere luftet muligheden af 
et muligt sted til demonstrationen og så længe det ikke er nærmere defineret, så må jeg – og 
du – afvente at høre nærmere.
 
Jeg vender tilbage, når jeg selv ved mere.
 
Mvh.
Tinamaria
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Mail til byret, landsret og højesteret
Vedr. Fogedrettens FS 9-7897.2014 - Landsrettens B 2552-14 - Højesteret HR-2012-08-7

18-11-2014 18:32
´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;13.afdeling@oestrelands-
ret.dk<13.afdeling@oestrelandsret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejes-
teret.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;densaerligeklageret@hoejesteret.

dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;Troels Behnke Skak<ts@thurowegener.dk>;

Se venligst vedhæftede.
 
Mvh.
Tinamaria

Vedhæftet:

Slagelse d. 18-11-14

Hejsa

Ovenpå en afvisning af at behandle sagen i Højesteret vil jeg gerne have en snarlig tilbagemelding på den 
praktiske betydning af Landsrettens og Højesterets afvisning af at tage stilling i sagen, som i forvejen rummer 
en uretmæssig fogedudsætning berammet til d. 25-11-14.

Er fogedudsætningen sat i bero, imens der finder en afklaring sted?

Og hvordan står sagen, når Landsretten end ikke har forholdt sig til hverken kæremålene eller det ret vigtige 
spørgsmål om inhabilitet hos retten i Næstved, hvor Landsretten selv tidligere har underkendt byretten?

Skal sagen igen indbringes for Landsretten?

Eller er det bare den uretmæssige fejldom og fogedudsætning, der står ved magt?

Fogedrettens sagsnummer - FS 9-7897.2014
Landsrettens sagsnummer - B 2552-14
Højesterets sagsnummer - HR-2012-08-7

Modpartens advokat er orienteret om denne henvendelse tillige med justitsministeren og Den særlige klage-
ret.

Mvh.

Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
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Mail til Sorøs borgmester
borgmester

19-11-2014 00:15
Gert Jørgensen (Borgmester)<gejo@soroe.dk>;

Hej Gert
 
Jeg tror, du fik skudt dig lidt i foden ved at hoppe let og elegant henover min henvendelse, da 
du havde mulighed for at tage fat i den. Personligt vil jeg udtrykke skuffelse over, at du siger 
ét og gør noget andet.
 
Jeg ved ikke, om du er blevet orienteret, men Ankestyrelsen har fanget Sorø kommune i 
urent trav.
 
Det Ankestyrelsen har fanget Sorø i, er faktisk det samme, som kommunen i strid med loven 
har gjort de sidste syv år. Og som en række myndigheder så som ombudsmanden, Statsfor-
valtningen, ministerier og andre myndigheder uretmæssigt har blåstemplet.
 
Jeg har vedhæftet Ankestyrelsens underkendelse, som du kan sammenholde med jurist Bir-
gitte Møllers ulovlige afgørelse af d. 8-5-2008. Ankestyrelsen er ikke færdig med at behandle 
sagen, men jeg forventer at få medhold hele vejen rundt.
 
Der er slet ingen tvivl om, at meget af den offentlige forfølgelse kommer fra Sorø kommune 
og det ville være klædeligt, hvis Sorø kommune selv trådte frem og tog ansvar, for så mang-
ler jeg kun at få udredt, i hvilket omfang Skat er en del af forfølgelsen. Retten i Næstved er 
uden tvivl en del af det, hvilket flere fejldomme og uretmæssige udsmidninger vidner om.
 
Hverken Landsretten eller Højesteret vil vide af den varme kartoffel, som sendes rundt i sys-
temet og tro mig – jeg skal nok sørge for, at ingen slipper, før der er taget ansvar.
 
Det er selvfølgelig trist, hvis vi skal ud i en demonstration, men så må det være sådan – alter-
nativt må håndlangerne kaldes tilbage :o)
 
Jeg har ikke fået den ønskede mail d.d., men indtil jeg får den, kan jeg i hvert fald oplyse, 
at jeg endnu ikke har modtaget den ønskede aktindsigt fra Skelbækvej 14 og heller ikke en 
redegørelse for, hvordan Steen Møller kan få adgang til dokumenter, som intet har med hans 
sag at gøre?
 
Jeg vender frygteligt tilbage :o)
 
Kh.
Tinamaria
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Vedhæftet

 

   

 



Tina Marie Jensen 
Rylevænget 60 
4180 Sorø 
 
 
 
 
 
































 










 
Du har telefonisk ansøgt om ovenstående, idet dit nuværende indbo, herunder mange 
bøger angiveligt er ødelagt af skimmelsvamp, som var i din tidligere bolig, som du 
havde lejet af en privat udlejer. 
 
Kommunen er ikke indstillet på at imødekomme din ansøgning om nyt indbo af ube-
stemt omfang, som du forudsættes at afholde af din løbende indtægt. Indkøb af nyt 
indbo må du afholdes successivt afhængigt af hvad du anser for mest nødvendigt at 
udskifte først. Det er helt din egen prioritering ! 
 
Kommunen ser sig således ikke forpligtet til at betale for udskiftning af dit indbo, uan-
set du konkret mener der er behov herfor. Du har således ikke nærmere skriftligt rede-
gør for hvorfor du mener det netop er kommunen, som skal betale for udskiftningen af 
dit indbo. Det forhold, at du har talt med forskellige sagsbehandlere i kommunen om 
dine problemer er ikke ensbetydende med automatisk bevilling.  
 
For at kommunen skal betale skal der således være et ansvarsgrundlag i den forstand 
at ødelæggelsen af indboet skal være kommunens ”skyld”. Det er dig som har bevis-
byrden for at dette konkret er tilfældet.  
 
Hvis du vælger at rejse sag mod kommunen for betaling af nyt indbo anbefales du at 
rette henvendelse til en advokat som kan hjælpe dig med at anlægge civilt søgsmål. 
 
Ejendomscenteret foretager sig således ikke videre i sagen på det foreliggende grund-
lag. 
 
Venlig hilsen 
 
Birgitte Møller 
Ejendomscenteret 
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Dialog omkring demonstrationen
From: Torben Nybo Middelhede 

Sent: Wednesday, November 19, 2014 2:15 PM
To: tinamaria@vindingforlag.dk 

Subject: Mulig demonstration

Kære Tinamaria 

Borgmesteren har bedt mig besvare din henvendelse af 18. november omkring en mulig ny 
demonstration i Sorø Kommune. 

Dette spørgsmål er tidligere besvaret af borgmesteren ved e-mail af 14. august (vedhæftet). 
Principperne heri er fortsat gældende – det vil sige, at du først og fremmest skal henvende 
dig til politiet som rette myndighed for anmeldelse af start og sluttidspunkt.

Som grundejer stiller Sorø Kommune fortsat ingen begrænsninger overhovedet, hvis en 
demonstration alene sker med deltagelse af fysiske personer. Ønsker du derimod at anvende 
heste, skal dette ske uden for byzonen, men kan dog stadig ske inden for kommunen. De 2 
tidligere anviste pladser vil fortsat kunne benyttes under forudsætning af politiets tilladelse.

Venlig hilsen

Torben Nybo Middelhede

Jurist

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876022
E-mail: tnm@soroe.dk 

--------------------------------------------------------------------------------

Sorø Kommune
Byråd og Kultur, Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk
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Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 20. november 2014 10:48
Til: Torben Nybo Middelhede

Emne: Re: Mulig demonstration

Hej Torben 

Det er lidt ping-pong det her :o) 

I henviser til politiet og politiet henviser til jer ... Det er nu først og fremmest jer som grun-
dejer, der skal give tilladelse. 

Der er intet juridisk, der forhindrer heste i at deltage i en demonstration og som tidligere 
nævnt gælder byzoneloven m.fl. ikke i forbindelse med en demonstration. Jeg vil også sige, 
at hvis hestene skal blive ude af byzone, er det det samme som at sige, at jeg gerne må de-
monstrere, men jeg må ikke udbrede budskabet ... Hestene er jo en meget central del af hele 
sagen og under demonstrationen sidste år, opførte alle hestene sig eksemplarisk og var til 
stor glæde for beboerne, så derfor forstår jeg ikke forbeholdene, hvis demonstrationen bliver 
aktuel? 

Jeg vil lige høre, hvilke faciliteter er der på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby og Hol-
bergsvej 63, 4293 Dianalund? Det ser ikke ud til, at der er mulighed for fold på sidstnævnte, 
men er der boksmulighed og/eller eksisterende folde? Er det muligt at få en fremvisning? Jeg 
har jo brug for, at der bliver lavet tre folde med afstandshegn imellem. 

Jeg efterlyste min mail af d. 21-7 til borgmesteren, så jeg ikke får gentaget mig selv og ven-
der frygteligt tilbage :o) 

I øvrigt har jeg nogle problemer med Sorø kommune, som er i færd med uretmæssigt at 
udbetale en udokumenteret regning til boligselskabet, selvom det er mig/Sorø kommune, der 
skal have penge tilbage. Da jeg er udsat for offentlig forfølgelse fra Sorø kommune, duer det 
ikke at indbringe sagen for beboernævnet, så er der andre beboernævn langt fra Sorø, der kan 
kigge på sagen eller skal vi gå rettens vej? Eller skal jeg indbringe sagen for Ankestyrelsen, 
som lige har underkendt Sorø kommune i forbindelse med urent trav? 

Sorø boligselskab har uretmæssigt lagt regningen for skimmelrenovering over på fraflyt-
ningsregningen og selvom jeg bl.a. har givet kommunen flere beviser på det og boligsels-
kabet ikke har givet ønsket dokumentation for “misligeholdelse”, vil kommunen alligevel 
udbetale det uretmæssige beløb i strid med faktuelle oplysninger og dokumentation. 

Jeg ser frem til at høre nærmere og modtage aktindsigt for Skelbækvej 14, 4173 Fjenneslev.

Mvh.
Tinamaria
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From: Torben Nybo Middelhede 
Sent: Friday, November 21, 2014 10:57 AM

To: Vinding Forlag
Subject: SV: Mulig demonstration 

Kære Tinamaria,

Vedrørende aktindsigt vil du blive kontaktet af Christian Holt, der besvarer denne del af din 
henvendelse. 

Omkring Beboerklagenævnet må jeg forstå det således, at du mener, at Beboerklagenævnet 
er inhabilt på grund af dit forhold til Sorø Kommune. Jeg gør opmærksom på, at Beboer-
klagenævnet er helt uafhængig af Sorø Kommune og jeg ser derfor intet grundlag for, at det 
ikke skulle kunne behandle din sag. Jeg kender dog ikke alle detaljerne i din argumentation 
herfor, så jeg vil foreslå, at du indbringer en mulig sag for Beboerklagenævnet på traditionel 
vis og så i øvrigt redegør for, hvorfor du mener, at der skulle være problemer knyttet til en 
behandling i Sorø. 

Vedrørende demonstration er du velkommen til selv at besigtige de arealer, som kommunen 
har anvist. Kommunen vil ikke modsætte sig, at du etablerer en midlertidig hestefold på disse 
områder mod, at du selvfølgelig fjerner disse folde igen uden omkostning for Sorø Kom-
mune. 

Demonstrationen skal ske for din regning og risiko, og selvfølgelig under iagttagelse af gæl-
dende regler for især dyrevelfærd og ordensmæssige hensyn 

Venlig hilsen

Torben Nybo Middelhede

Jurist

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876022
E-mail: tnm@soroe.dk 

--------------------------------------------------------------------------------

Sorø Kommune
Byråd og Kultur, Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk
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Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 21. november 2014 13:45
Til: Torben Nybo Middelhede

Emne: Re: Mulig demonstration

Hej igen 

Er der en, jeg kan kontakte i løbet af weekenden, da det måske bliver nødvendigt at påbegyn-
de hegnsopsætning, som er en tidskrævende opgave? 

Jeg har måske også andre praktiske spørgsmål. 

Mvh.
Tinamaria

From: Torben Nybo Middelhede 
Sent: Friday, November 21, 2014 2:00 PM

To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Mulig demonstration

 
Kære Tinamaria 

Blot for god ordens skyld er såvel Beboerklagenævnet samt Huslejenævnet begge uafhængi-
ge af Sorø Kommune. 

Kommunen har ikke mulighed for eller ressourcer til at være dig behjælpelig i løbet af week-
enden. Det burde dog heller ikke være nødvendigt, da demonstrationen som tidligere nævnt 
sker for din regning og risiko, og under iagttagelse af gældende regler vedrørende dyrevel-
færd og ordensmæssige hensyn 

Venlig hilsen

Torben Nybo Middelhede

Jurist

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876022
E-mail: tnm@soroe.dk 

--------------------------------------------------------------------------------
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Sorø Kommune
Byråd og Kultur, Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk

Re: Mulig demonstration
21-11-2014 14:16

Torben Nybo Middelhede<tnm@soroe.dk>;

No problem :o)
 
Vil det sige, at jeg bare kan gå i gang med at etablere folde et af stederne i løbet af weeken-
den?
 
Hvis du så, hvad jeg har af dokumentation, ville du blive overrasket og revidere din opfattel-
se af mange ting og forstå, hvorfor så mange myndigheder har travlt med at kigge den anden 
vej ...
 
Jeg indbringer gerne sagen for et beboernævn et sted langt fra Sorø. 
 
Mvh.
Tinamaria
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Svar fra Justitsministeriet
From: Justitsministeriet 

Sent: Friday, November 21, 2014 2:59 PM
To: Vinding Forlag 

Subject: SV: Offentlig forfølgelse/overtrædelse af torturkonventionen - til orientering

 
Kære Tinamaria 

Justitsminister Mette Frederiksen har bedt mig takke for din e-mail af 17. november 2014.  

Ministeren har samtidig bedt mig meddele, at hun har noteret sig dine synspunkter. 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Gro Nielsen 
Ministersekretær

Ministersekretariatet
Slotsholmsgade 10
1216 København K 
Tlf.: 7226 8400 
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk 

Re: Offentlig forfølgelse/overtrædelse af torturkonventionen - til orientering
21-11-2014 15:48

Justitsministeriet<jm@jm.dk>;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;

Hej Lisbeth
 
Tak for svar :o)
 
Som du ved, er der også afsendt en mail i nat, som ligeledes er sendt til Kongehuset.
 
Jeg er klar over, at Mette Frederiksen er tiltrådt et nyt ministerium, men jeg skal bede hende 
om at træde ind i sagen og stoppe det justitsmord, der er i gang.



129 

Fogedretten har tænkt sig at køre den uretmæssige fogedudsætning igennem på tirsdag og da 
hestene er anmeldt til en ny demonstration, er jeg nødt til at iværksætte foranstaltninger til 
flytning af dem, nedtagning af fold og oprettelse af nye folde etc..
 
Fogedudsætning sker, uden at fogedretten og Landsretten har forholdt sig til sagen.
 
Jeg har en masse ting, der skal ordnes, men her i weekenden skriver jeg det fulde forløb 
til Dronningen og jeg skal selvfølgelig nok give jer den samme besked, så der er mere 
sammenhæng i baggrundshistorien samt at omfanget af justitsmordet bliver synligt og 
uigendriveligt.
 
Mvh. og god weekend
Tinamaria



130 

Henvendelse til kongehuset m.fl.
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; Justitsmi-
nisteriet; 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; Kabinetssekretaria-
tet; ORDENSKAPITLET; Hoftelefonen; ´Fogedretten i Næstved´; ast-aalborg@ast.
dk; civil.nae@domstol.dk; 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; post@domstolsstyrelsen.dk; fall@jp.dk; Gert Jør-
gensen (Borgmester); Torben Nybo Middelhede; ole@detsorteregister.info; skm@skm.

dk; lsr@lsr.dk
Emne: Vedr. uretmæssig fogedudsætning d. 25-11-14 samt foretræde for Dronningen

 

Se venligst vedhæftede 
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Musiklink fra CDen “Mirror”

“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 

Mvh.

Tinamaria

Vedhæftet:
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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.
 
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 
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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 
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
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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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 Svar fra kongehuset
From: Grønfeldt Bjarne Erbo 

Sent: Friday, November 21, 2014 11:09 AM
To: mailto:tinamaria@vindingforlag.dk 

Subject: VS: Vedr. uretmæssig fogedudsætning d. 25-11-14 samt foretræde for Dron-
ningen

 
Hendes Majestæt Dronningen har anmodet mig om at anerkende modtagelsen af Deres ved-
hæftede brev. 

Hendes Majestæt har ikke mulighed for at mødes med alle de personer, der ønsker dette. Ef-
ter helt fast praksis vil det således desværre ikke være muligt at imødekomme Deres ønske, 
hvilket jeg håber De har forståelse for. 

 

Med venlig hilsen 

Bjarne Erbo Grønfeldt

Kontorchef

 
Det Gule Palæ
Amaliegade 18, DK-1256 København K
Direkte tlf.: + 45 33 40 24 83
E-mail: beg@kongehuset.dk
Web: www.kongehuset.dk
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Svar fra Landsretten
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Mere dialog omkring 
demonstrationen

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 23. november 2014 18:32

Til: Gert Jørgensen (Borgmester); Torben Nybo Middelhede; ssj-tilladelsessektionen@
politi.dk

Emne: Vedr. demonstration og den uretmæssige fogedudsætning

Hejsa 

Så har jeg været ude og kigge på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby og Holbergsvej 63, 
4293 Dianalund. 

Sidstnævnte var afspærret, så jeg kunne ikke se forholdene nærmere an, men jeg vil høre, 
om der vil være adgang til bygningerne? Jeg skal selvfølgelig nok både tage hensyn og ikke 
mindst rydde op efter hestene, når demonstrationen engang er overstået. Hvis der er mulig-
hed for adgang til bygningerne, vil jeg gerne hurtigst muligt se dem, hvilket vil sige allerede 
i morgen. 

Nu er det jo uvist, om Dronning Margrethe eller justitsminister Mette Frederiksen griber ind 
i sagen og den uretmæssige fogedudsætning på tirsdag, men jeg tager udgangspunkt i og for-
bereder mig til, at demonstrationen bliver en realitet. 

Som jeg ser det, så er Holbergsvej 63 den hurtige løsning foldmæssigt. 

Omkring Veddevej 19 var jeg lidt usikker på, om det er naturbørnehavens store fodboldbane, 
der stilles til disposition? 

Jeg så jo ved sidste demonstration, hvor stor glæde børn i alle aldre havde af hestene – og 
hvor stor glæde hestene havde af børnene, så på den måde trækker Veddevej en hel del, da 
hestene i årevis har kedet deres bagdel ihjel. 

Demonstrationsmæssigt skal hestene lige på plads det ene eller det andet sted. Herefter fo-
restiller jeg mig, at der bliver arrangeret ture med hestene til Sorø centrum, men når vi når 
dertil, skal jeg nok give nærmere besked til jer, da det afhænger af, hvor mange jeg vurderer, 
der kan deltage på ansvarlig vis – herunder kørsel og håndtering af hestene. 

Jeg vil derfor høre politiet, om det i forbindelse med demonstrationen er muligt med særtil-
ladelse til at køre med tildækkede nummerplader af hensyn til folks dybe frygt for myndighe-
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der? 

Jeg vil også høre om muligheden af at opstille en campingvogn på det udvalgte sted? Og 
hvordan ligger det med strøm og vand, som jeg selvfølgelig nok skal betale for? 

Såfremt jeg ikke inden kl. 15.00 i morgen mandag hører kontrabesked fra myndigheder 
omkring den uretmæssige fogedudsætning tirsdag, går jeg i gang med nedtagning af folde og 
en flytning af hestene. Jeg vil derfor sætte pris på et akutnummer, hvis der skulle opstå noget 
udenfor kommunens lukketid. 

Mvh.

Tinamaria

From: Torben Nybo Middelhede 
Sent: Monday, November 24, 2014 11:50 AM

To: Vinding Forlag ; ssj-tilladelsessektionen@politi.dk 
Subject: SV: Vedr. demonstration og den uretmæssige fogedudsætning

 
Kære Tinamaria, 

Det er kommunens arealer, der er givet adgang til. Ikke kommunens bygninger, personale el-
ler brugere (herunder børn) 

Du vil ikke kunne tilkoble dig kommunens vand og el på stedet eller tage mere eller mindre 
permanent ophold i campingvogn. 

Venlig hilsen

Torben Nybo Middelhede

Jurist

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876022
E-mail: tnm@soroe.dk 

--------------------------------------------------------------------------------
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Sorø Kommune
Byråd og Kultur, Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk

Re: Vedr. demonstration og den uretmæssige fogedudsætning
24-11-2014 13:48

Torben Nybo Middelhede<tnm@soroe.dk>;Gert Jørgensen (Borgmester)<gejo@soroe.
dk>;

Hej Torben
 
Jeg stillede nogle praktiske spørgsmål, da jeg dels var i tvivl om lokaliteten det ene sted og 
dels ville høre til praktiske forhold generelt.
 
Jeg havde ikke regnet med, at borgmester Gert Jørgensen ville stille sig på bagbenene som 
hans forgænger og hvordan koblingen kommer til, at jeg forventer adgang til børn, ved jeg 
heller ikke – jeg gav udtryk for mine observationer. Jeg aner jo ikke, om skovbørnehaven er 
aktiv eller lukket og jeg forsøger blot at gøre dette så hensynstagende som muligt.
 
Du har gjort opmærksom på, at der ikke er fold nogen steder og det kan jeg selv medbringe, 
men før jeg kan vælge et sted, er du nødt til at besvare, om det er det korrekte område på 
Veddevej 19, som jeg har kigget på?
 
Da Holbergvej er aflåst, vil jeg ligeledes høre, om området bliver aflåst eller om der er aktivi-
tet på stedet?
 
Jeg vil gerne minde om, at jeg var fraflyttet kommunen, men at det åbenbart ikke var nok for 
kommunen, at vi flyttede, så det er kommunens egen skyld, at en ny demonstration er aktuel, 
for hestene havde nok bedre af at blive, hvor de er i stedet for.
 
Jeg har ansvaret for sikkerheden og jeg kan så forstå, at man igen vil lægge hindringer i ve-
jen på både den ene og den anden måde og jeg tilbyder endda at betale for forbrug.
 
Mvh.
Tinamaria
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Den uretmæssige fogedudsættelse
Den uretmæssige fogedudsættelse blev kørt af staben. Det er grænseoverskridende at blive 
sat ud fra et lejemål, hvor det helt dokumenteret er udlejer, som har forbrudt sig imod en 
række love, som politiet på intet tidspunkt har efterforsket.

Som nævnt var politiet 612 dage om at udlevere en aktindsigt og det forstår jeg godt, når jeg 
kigger på alle de forhold, som politiet har forsøgt at skjule. Mange har svært ved at forestille 
sig, at politiet kan være involveret i korruption, men ikke desto mindre er det tilfældet.

Et eller andet sted er jeg ok med fogedudsættelsen, da jeg fangede myndigheder i følgende:

* Slagelse politi i yderligere magtmisbrug
* Slagelse politi i at lyve og tage billeder af lukkede døre og skabe i lejemålet, så det fratag-
ne indbo fremstod af ””lidt”

* Michael Dalls advokat i at lave bedrageri
* Advokatnævnet i korruption
* Rigsadvokaten i korruption

* Retten i Næstved i at lyve omkring, at vores til blev kørt til destruktion, hvor retten over-
drog samtlige egendele til Michael Dall, som tog, hvad han kunne bruge og brændte resten af
*Retten i Næstved at undlade i månedsvis at fremsende kopi af retsbogen
*Retten i Næstved har fortsat ikke udleveret aktindsigt

* Højesteret i at tildele det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager

* Justitsministeriet i at være handlingslammet

Jeg bringer sidst i bogen er opdateret oversigt over den offentlige forfølgelse, som jeg hver-
ken kan få lov til at politianmelde, indbringe for retten eller få hjælp til at komme fri af.
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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
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diverse stigremme
diverse stigbøjler
diverse gamacher
diverse dækkener
diverse indspænding og longeringsgjorde
diverse hegnsmaterialer
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
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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
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
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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
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



148 

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
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
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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

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
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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
diverse hønet
reol
diverse grimer
diverse træktove
diverse presenninger
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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
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to mindre murerbaljer
en aflang murerbalje
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
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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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Svar fra Landsretten
sagsnummer 17D-3414

01-12-2014 09:11

Vedhæftet fremsendes brev af 28. november 2014.
 
Med venlig hilsen
 
Stine Dyppel
præsidentens sekretær
 
Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K.
Tlf.:    + 45 99 68 62 00
www.OestreLandsret.dk

Vedhæftet:
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Re: sagsnummer 17D-3414
01-12-2014 12:19

Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@OestreLandsret.dk>;
Cc: densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@

hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelands-
ret.dk>;post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.dk>;post@ombudsman-
den.dk<post@ombudsmanden.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@

ankl.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitz-
boll@ft.dk>;tom.behnke@ft.dk<tom.behnke@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.

bramsen@ft.dk>;karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk<karina.lorentzen.dehn-
hardt@ft.dk>;karsten.lauritzen@ft.dk<karsten.lauritzen@ft.dk>;jeppe.mikkel-
sen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@ft.dk>;pernille.skipper@ft.dk<pernille.skipper@

ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@ft.dk>;´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.
dk>;ast-aalborg@ast.dk<ast-aalborg@ast.dk>;civil.nae@domstol.dk<civil.nae@dom-
stol.dk>;folketinget@ft.dk<folketinget@ft.dk>;petitions@ohchr.org<petitions@ohchr.
org>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nhf@eb.dk<nhf@eb.dk>;nyheder@pol.
dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@
dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;post@domstols-
styrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;lsr@lsr.

dk<lsr@lsr.dk>;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;klagesagsafdelingen@
advokatsamfundet.dk<klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>;Gert Jørgensen 

(Borgmester)<gejo@soroe.dk>;

Hejsa
 
Tak for svar :o)
 
Jeg kan oplyse, at jeg ikke som oplyst fik adgang til at kære til Højesteret.
 
Begrundelsen var, at Landsretten ikke havde truffet en afgørelse, hvorfor sagen ikke kunne 
indbringes for Højesteret. Nu er en afvisning jo også en form for afgørelse og reelt har vi 
således kun to retsinstanser, som borgere “kan indbringe” sager for. 
 
Jeg har nemlig også tidligere oplevet, at en sag blev bremset og jeg synes, det er sørgeligt, 
at der er så lidt retssikkerhed i et “retssamfund”, når man dertil er udsat for offentlig forføl-
gelse, uden at nogen myndigheder griber ind trods det alvorlige overgreb og lovbrud.
 
Med den seneste udvikling i sagen, det samlede forløb og det faktum at Dronningens ven og 
veninde er involveret, tror jeg, at jeg skal gå til menneskerettighedsdomstolen for overhove-
det at få en uvildig retssag – der er ikke længere nogen dommer eller advokat, der tør at røre 
denne sag af frygt for fyring og anden misbilligelse. Selv Justitsministeriet og Kongehuset 
kigger den anden vej ...
 
Jeg synes, det er en falliterklæring, at der er så lidt omsorg for retfærdigheden og at man fra 
retslig side er mere optaget af at pleje andre interesser end at følge lovens bogstav og give en 
anstændig og retfærdig behandling og hvis man tror, at man kan køre mig ned ved at tage mit 
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hjem, min bolig, mine ejendele, hestene m.m. fra mig, så har man slet ikke forstået, hvem jeg 
er og hvad jeg er i stand til.
 
Mvh.
Tinamaria

Re: sagsnummer 17D-3414
16-12-2014 23:41

Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@OestreLandsret.dk>;

Hejsa
 
Jeg kan se, at kæreafgiften ikke er returneret?
 
Jeg opfylder betingelserne for fritagelse i henhold til retsafgiftsloven, hvilket jeg også har 
gjort opmærksom på inden kærens fremsendelse.
 
Jeg skal bede om, at beløbet returneres og retsafgiftsloven respekteres.
 
Mvh.
Tinamaria
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Mail til rigsadvokaten m.fl.
Vedr. journal nr. RA-2014-49-0719

04-12-2014 11:47
Cc: densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@

hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelands-
ret.dk>;post@oestrelandsret.dk<post@oestrelandsret.dk>;post@ombudsmanden.

dk<post@ombudsmanden.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;Justitsministeriet<jm@
jm.dk>;simon.ammitzboll@ft.dk<simon.ammitzboll@ft.dk>;tom.behnke@ft.dk<tom.
behnke@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;karina.lorentzen.dehn-
hardt@ft.dk<karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk>;karsten.lauritzen@ft.dk<karsten.

lauritzen@ft.dk>;jeppe.mikkelsen@ft.dk<jeppe.mikkelsen@ft.dk>;pernille.skip-
per@ft.dk<pernille.skipper@ft.dk>;dfgibu@ft.dk<dfgibu@ft.dk>;´Fogedretten 

i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;ast-aalborg@ast.dk<ast-aalborg@ast.
dk>;civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;folketinget@ft.dk<folketinget@

ft.dk>;petitions@ohchr.org<petitions@ohchr.org>;direktionen@sn.dk<direktionen@
sn.dk>;nhf@eb.dk<nhf@eb.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@

bt.dk<1929@bt.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@
tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstols-

styrelsen.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;Grønfeldt 
Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;ISK@bt.dk<ISK@bt.dk>;fall@jp.dk<fall@

jp.dk>;klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk<klagesagsafdelingen@advokat-
samfundet.dk>;Gert Jørgensen (Borgmester)<gejo@soroe.dk>;info@humanrights.
dk<info@humanrights.dk>;Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@Oestre-
Landsret.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;ssj@politi.dk<ssj@politi.dk>;

Hejsa
 
Jeg skal hermed følge op på sagen, der som bekendt g.d. også er sendt til menneskerets-
domstolen på grund af sagens alvor og det faktum at flere myndigheder kigger den anden vej 
– incl. Kongehuset, Statsministeriet og Justitsministeriet.
 
Det er sådan, at i henhold til torturkonventionens artikel 12, artikel 13 og artikel 14 er man 
sikret, at der dels indledes en undersøgelse af overtrædelser af torturkonventionen og at 
undersøgelsen skal være upartisk, hvilket ikke har fundet sted. Jeg har tidligere redegjort for, 
hvorfor Slagelse politi er inhabile til at forestå efterforskningen og fogedudsætningen og ind-
dragelsen af hestene bekræfter nødvendigheden af at overgå til en anden politikreds omkring 
dette forløb med flere kritisable forhold.
 
Under den uretmæssige fogedudsætning oplevede jeg magtmisbrug fra både Slagelse politi 
og retten i Næstved. Både politi og foged var gjort opmærksom på, at hestene skulle over 
og demonstrere på et af Sorø kommune anvist område, hvor der bare lige skulle laves hegn 
– alligevel var det mere magtpåliggende at afhente dem for at forhindre, at de kom over og 
demonstrerede. Jeg havde både hegn og plastikpæle til en hurtig oprettelse af foldene.
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Jeg har heller aldrig hørt om, at man skal afstå sine ejendele i forbindelse med en foge-
dudsætning. Det er også kritisabelt, at både politiet og retten forlangte, at vi ikke kun fjer-
nede effekter fra carporten over til naboens del af den private vej – tingene skulle sørme 
efterfølgende bæres helt ned til vejen. Hverken politi eller foged har hjemmel eller ret til at 
disponere over en anden mands private vej. Jeg ved – også uden at spørge naboen, at de intet 
ville have imod, at vores effekter stod der i et kort tidsrum.
 
Derudover så blev jeg nægtet at være til stede, da hestetransporten ankom og det er kritisa-
belt, at politiet og retten ikke tager større hensyn til dyrevelfærd. Der er et føl, som blev skilt 
fra sin mor, hvilket har indebåret en kontant afvænning med mulighed for yverbetændelse 
hos den lakterende hoppe. Især føllet har været præget af den voldsomme oplevelse, som 
kunne have været anderledes i stedet for traumatisk, hvis jeg havde fået lov til at være til 
stede. Mentalt var alle hestene præget af den dårlige oplevelse, hvor man fjernede samtlige 
heste med fem hingste i samme transport.
 
Da jeg dagen efter ringede til Slagelse politi, blev jeg nægtet af få oplyst, hvor jeg kunne 
besøge hestene, hvilket er kritisabelt – også udfra et dyrevelfærdsetisk synspunkt. Ud af de 
syv heste er de fem som nævnt hingste og det er bestemt ikke ligemeget, hvem der står med 
hvem. Det viste sig også, at da jeg endelig efter flere dage fik adgang til hestene, så stod far 
og datter ved siden af hinanden og hoppen var skilt fra både føllet og hingsten. Det er kritisa-
belt, at politiet kun hører til hestenes navne og hverken hvad de bliver fodret med eller øv-
rige relevante forhold. Bratte foderskift kan i yderste konsekvens være livstruende, foruden 
det medfører dårlig mave.
 
Det var ret interessant at finde ud af, hvem der så nægtede mig adgang til hestene, hvilket 
der heller ikke var hjemmel til. Der er hjemmel til at nægte hestene udleveret, før regningen 
er indfriet, men der er ikke hjemmel til at nægte et tilsyn med hestene, hvor politiet selv 
havde påtalt og fotograferet den ene hingsts hævede bagben. Jeg opfatter det som en per-
sonlig hævn fra politikommissær Kurt G. Nielsen, som var personen, der nægtede adgang 
til hestene. Jeg fangede ham sidste år i lodrette løgne og bevisforvanskelse, hvilket er med 
til at understrege nødvendigheden af at skifte politikreds for overhovedet at få en uvildig 
undersøgelse og efterforskning – herunder af udlejer Michael Dalls mangeartede chikane og 
hærværk som politiet heller ikke har taget alvorligt og fortsat er uefterforsket.
 
Jeg har vedhæftet båndoptagelsen med politikommissær Kurt G. Nielsen dagen efter den 
uretmæssige beslaglæggelse og fjernelse af hestene. Nederst på http://www.vindingforlag.dk/
demonstration.htm er der en afskrift af sidste års båndoptagelse og et link til denne i forbin-
delse med Kurt G. Nielsens motivation til personlig hævn. Der er ligeledes dokumentation 
for hans løgn, hvilket er med til at cementere, at der fra offentlig side foregår noget, som ikke 
er i overensstemmelse med bl.a. torturkonventionen, retsplejeloven og straffeloven.
 
 
Jeg har et forslag til, hvordan vi kan komme videre, da jeg er klar over, at sagen også er en 
varm kartoffel hos rigsadvokaten.
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Jeg kender en højtstående politimand, som jeg igennem dette forløb har undladt at gøre 
brug af, da jeg har respekteret, at han helst ikke vil involveres på grund af sagens alvor og 
de konsekvenser der som offentligt ansat kan være forbundet med at stå frem og fortælle 
sandheden/rejse sigtelser, for denne sag involverer også en del politifejl såvel som et væld af 
myndighedsfejl, hvilket dokumenteret går højt op i systemet.
 
Desværre er han den eneste, jeg stoler på og det er en stor byrde at lægge på hans skuldre, 
men jeg kunne godt tænke mig at få ham til at kigge hele dette forløb igennem – under be-
tingelse af at han kan udpege nogle pålidelige kollegaer, så han ikke sidder med hele ansva-
ret. Det kunne også være en mulighed, at rigsadvokaten var repræsenteret.
 
På grund af sagens alvor og omfang som breder sig dels til retten og ministerier vil jeg fore-
trække, at menneskeretsdomstolen er med ind over – også for at beskytte de personer, som 
mere eller mindre frivilligt er indfanget i et stort dilemma, som denne sag også er. Personligt 
har jeg jo oplevet myndigheders fremturen, fordi jeg som forfatter og forlægger dokumente-
rer en række lovbrud fra myndigheders og rettens side.
 
Sagen er som nævnt sendt til menneskeretsdomstolen – uden at danske myndigheder trods 
opfordring hertil har indledt undersøgelse af overtrædelser af torturkonventionen. De øvrige 
lovbrud i denne sammenhæng har heller aldrig været undersøgt politimæssigt og retsligt har 
man gjort alt for at bremse sagerne, hvilket i sig selv er en overtrædelse af en række andre 
lovgrundlag.
 
Jeg har nedenfor lavet en mere opdateret version, der giver udtryk for den offentlige forføl-
gelse, der finder sted.
 
Jeg håber, at jeg indenfor ganske kort tid kan få oplyst, hvorvidt mit forslag kan imødekom-
mes eller om sagen alene skal føres og undersøges af menneskeretsdomstolen? Slutteligt 
håber jeg, at rigsadvokaten vil være behjælpelig med at få den nægtede aktindsigt fra politiet.
 
Mvh.
Tinamaria

Oversigt over den offentlige forfølgelse var indsat, men bringes ikke her. Derudover havde 
jeg vedhæftet båndoptagelsen med politikommissær Kurt G. Nielsen.

Båndoptagelsen kan høres på http://www.vindingforlag.dk/Politi 26-11-14.mp4
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Utopisk retssikkerhed?
Når jeg kigger på dette forløb, så er der ingen tvivl om, at der er foregået noget, som slet ikke 
burde kunne forekomme i et retssamfund. Enhver form for retssikkerhed er sat over styr - 
ikke kun af politiet og retten, men sandelig også af en række andre myndigheder.

Jo større en sag bliver, jo sværere bliver det at indrømme, at der er sket fejl, for alene det 
erstatsningsretlige beløb er svimlende højt og vil få de fleste dommere til at gå baglæns. Der-
udover ligger der en enorm falliterklæring i, at så mange instanser kan begå fejl og at ingen 
tidligere er grebet ind, for det sætter et meget stort spørgsmålstegn ved systemets berettigel-
se, når det end ikke fanger så grove fejl.

Fejl er nu også så meget sagt, for der er ingen tvivl om, at der ligger offentlig forfølgelse bag 
og hvem tør at gribe ind overfor det, når både politiet, retten og myndigheder er involveret? 
Når sagen tillige involverer flere af kongehusets personlige venner, så bliver det endnu mere 
grænseoverskridende.

Uanset at jeg har tilbageholdt husleje på grund af min udlejers vedholdende chikane, så 
fritager det ikke hverken byretten eller landsretten fra ikke at lade dette indgå, når der tillige 
foreligger politianmeldelser, hvilket retten også har været klar over i form af en lang række 
billeder og anden dokumentation. Retten vidste også, at politiet ikke havde efterforsket disse 
strafbare forhold og retten kunne lige såvel bede politiet om at efterforske disse ulovligheder, 
så hvorfor har retten undladt at gøre dette? Det peger jo umiskendeligt på, at politiet også er 
involveret.

Man kan kalde det konspirationsteorier - dertil har jeg blot alt for megen dokumentation, der 
peger i en anden retning og jeg fanger myndigheder den ene gang efter den anden. Det peger
på korruption på højt plan, når hverken politiet, retten, myndigheder, tilsyn m.m. tør/vil/
kan gribe ind. Det er selvfølgelig grimme og uhåndterbare tanker, men de er nødt til at blive 
tænkt og talt i denne sammenhæng, men døm selv udfra min opdaterede liste over offentlig 
forfølgelse, som jeg bringer senere.

Man siger, ”de hænger sammen som ærtehalm” og det har intet med et demokratisk samfund 
at gøre, når man ikke evner at erkende fejl og rette op på dem. I lyset af sagens omfang ville 
det også kræve ret mange fyringer fra bund til top og det i sig selv kan være uoverskueligt, 
for hvor skal man begynde og hvor skal man ende?

Jeg har ellers haft foreslået både Justitsministeriet og andre nogle særdeles retfærdige løs-
ningsforslag, men man vil hellere forsvare fejlene - og fejle igen - end man vil indrømme 
noget som helst og værre end det - man lader fem og syv være lige omkring den offentlige 
forfølgelse, som uhindret kan få lov til at fortsætte.

Når jeg fortæller det fulde forløb til andre, så vender deres maver over, at det kan være så 
grimt og beskidt i lille Danmark.
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Opdatering - et år efter
Østre Landsret
Østre Landsret har fortsat ikke tilbagebetalt kæreafgift og kræver betaling for aktindsigt, 
hvilket er i strid med reglerne.

Dommer John Mosegaard står bag Farum-rapporten, som har kostet samfundet godt 58 mil-
lioner, så med tanke på det mærkværdige forløb med, at modpartens advokat allerede under 
et døgn efter havde et sagsnummer i Landsretten, vil jeg ikke blive overrasket over at erfare, 
at der måske ligger en ”vennetjeneste” bag, da han var årsag til, at den uretmæssige foged-
udsættelse fandt sted.

Højesteret
Jeg har fanget Hojesteret i korruption, da man har brugt det samme sagsnummer i fere 
forskellige sager og henvendelser, der intet har med hinanden at gøre.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - Ups´ere i Højesteret”

Den særlige klageret
Den særlige klageret ønskede ikke at gå ind i sagen. Klageretten opkræver ligeledes uret-
mæssig betaling for aktindsigt.

Den særlige klageret har ligeledes brugt det samme sagsnummer til flere henvendelser.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - Den særlige klageret”

Retten i Næstved
Retten i Næstved lærte intet og idømte mig - uden en retssag overhovedet - at betale Sorø 
boligselskab deres krav i en efterfølgende sag, hvor jeg endda kan dokumentere bevisfor-
vanskelse,, bedrageri og andre grimme ting.

Her et år efter har jeg hverken modtaget aktindsigt eller udtalelsen fra funktionschef Susan 
Blixenkrone-Møller.

Flere henvendelser til retten er ligeledes ubesvarede.

Læs mere i bøgerne om den uretmæssige fogedudsættelse, sagen imod udlejere, sagen imod 
boligselskabet m.fl.

Derudover:
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”Når sandheden skal frem - Den uretmæssige fogedudsættelse”
”Når sandheden skal frem - Den 1. uretmæssige fogedudsættelse”
”Når sandheden skal frem - Appendiks til Den uretmæssige fogedudsættelse”.”Når sandhe-
den skal frem - henvendelserne til Retspræsidenten”
”Når sandheden skal frem - en retsikker ret”

Udlejer
Udlejer Michael Dall sendte en skyhøj regning på godt 100.000 kr. i forbindelse med fraflyt-
ningen. I hans opgørelse lød alene flytning af indbo på ca. 27.000 kr., så det harmonerer på 
ingen måde med politiets og rettens udtalelse om ”lidt indbo”.

Michael Dall frasolgte kort efter gården og havde retten ikke haft fejlbehandlet sagen, havde 
der blot været tale om en emsig udlejer, men netop de forskellige retsinstansers og politiets 
medvirken dokumenterer yderligere, at der er myndigheder med ind over.

De nye købere af gården agerede med en mærkværdig optræden, som tydede på dårlig sam-
vittighed.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - en presset eller bindegal udlejer?
”Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer”
”Når sandheden skal frem - Den uretmæssige fogedudsættelse”
”Når sandheden skal frem - Den 1. uretmæssige fogedudsættelse”

Udlejers advokat
Jeg påklagede advokaten til Advokatnævnet for mened og bedrageri og da jeg sendte doku-
mentation for det, skyndte Advokatnævnet sig at afslutte sagen uden at lade dokumentatio-
nen indgå.

Læs mere i bogen ”Når sandheden skal frem - Modpartens advokat i Advokatnævnet” for-
uden bøgerne om den uretmæssige fogedudsættelse.

Politiet
På trods af, at jeg havde sendt en mail til politiet om, at der var tale om en uretmæssig foged-
udsættelse, var der ingen reaktion.

Jeg fangede igen politikommissæren i at agere uden hjemmel i loven og sjovt nok var det den 
ene korrupte betjent, der blev sat til at forsvare den anden korrupte betjent.

Politiet var 612 dage om at udlevere en aktindsigt, hvor loven har klare regler for tidshori-
sonten for udlevering af aktindsigt indenfor 7-10 dage. En senioranklager fra Statsadvokaten 
for København fandt ingen problemer i overtrædelserne, der også omfattede Rigspolitiet.

Da aktindsigten endelig og meget nødtvungent blev udleveret, var den redigeret, manipuleret 
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og mangelfuld. Den fulde aktindsigt er fortsat ikke givet fuldt ud, da dele af den befinder sig 
hos anklagemyndigheden, som nok mest har hovedbrud over, hvordan de skal kunne snakke 
sig ud af alle ulovlighederne alene fra politiets side. Statsadvokaten for København har nu 
haft sagen liggende i over et halvt år.

Politiet har aldrig efterforsket de strafbare forhold, hvor en højdrægtig uskyldig hoppe blev 
skamferet og andre grove sager. Til gengæld blev jeg anmeldt for groft uforsvarlig behand-
ling af dyr, fordi den ene hest fik en byld på benet efter en svær hegnsskade, hvor han fik 
skåret den forreste bøjesene over i bagbenet. Da flere myndigheder helt bevidst afskar mig 
fra rettelige tilgodehavender, havde jeg ikke mulighed for at få ham til dyrlæge.

Politiet har nægtet aktindsigt i CPR, som ellers kan afdække min(e) forfølger(e). I strid med 
flere nationale såvel som internationale love er politi og øvrige myndigheder uvirksomme 
omkring den offentlige forfølgelse, som fortsat finder sted.

For ikke så længe siden foreslog politiet mig at tale med lægen, fordi jeg ikke kunne få lov til 
at indgive politianmeldelse for korruption på højt plan.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet”
”Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?”
”Når sandheden skal frem - Danmark - en politistat?”
”Når sandheden skal frem - hvad vidste politiet?”
”Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?”
”Når sandheden skal frem - korruption på højt plan”
”Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749”

Rigsadvokaten
På grund af den manglende efterforskning fra politiet som var en medvirkende faktor til den 
uretmæssige fogedudsættelse samt flere tilfælde af embeds- og magtmisbrug fra politiet, 
søgte jeg rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds, hvilket blev nægtet med 
begrundelsen ”interessekollissioner”.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten”

Statsadvokaten for København
Statsadvokaten for København har også henvist til at anmelde ulovlige forhold til politiet, 
men da min politikreds er inhabil og jeg nægtes muligheden for at indbringe sagen for en ha-
bil politimand/politikreds og kun kan anmelde til en navngiven betjent, bliver en anmeldelse 
reelt ikke efterforsket, hvilket flere tilfælde alene på Sorøvej bevidner.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - dialogen med Statsadvokaten”
”Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749”
”Når sandheden skal frem - korruption hos politiet og statsadvokater”
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Ombudsmanden
Ombudsmanden har ikke ønsket at gå ind i den offentlige forfølgelse og han ønskede heller 
ikke at træde ind i forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse. Ombudsmanden har 
tidligere frabedt sig henvendelser fra mig.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - sagen hos ombudsmanden”

Kongehuset
Kongehuset har tre gange afvist min anmodning om foretræde for dronningen, da det immer-
væk er flere af hendes venner, som opfører sig i strid med flere lovgrundlag, de dommere-
tiske principper og ikke mindst etik, moral og god opførsel. 

Kongehuset henviser til dels politiet og dels retten, men politiet ønsker ikke at modtage an-
meldelser - med mindre det sker til navngivne personer og skulle en anmeldelse endelig blive 
modtaget, så vil der ske en eller to ting: 1) enten bliver sagen parkeret eller 2) så bliver den 
afvist med standardafvisningen fra politiet. Retten har nu i to tilfælde givet et advokatpålæg 
og sådan gør retten, når den vil bremse en sag.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - en royal henvendelse”

Skat og Landsskatteretten
Skat har heller ikke ønsket at rette deres fejl, hvor Landsskatteretten udmanøvrerede Skat-
teankenævnet, længe før det kom på banen. Har Landsskatteretten først talt, kan Skattean-
kenævnet ikke gå imod dem.
”Når sandheden skal frem - Skimmelramt - en redegørelse til Skat”
”Når sandheden skal frem - Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat”
Flere andre bøger om Skat undervejs.

Ankestyrelsen 
Ankestyrelsen har løjet og underkendt sig selv for at afskære mig fra midler. Ankestyrelsen 
har også blåstemplet Slagelse kommunes afslag på hjælp til indskud og depositum, da myn-
digheder vil bibeholde mig i hjemløshed.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - sagen i Ankestyrelsen”
”Når sandheden skal frem - en uventet drejning i Ankesytrelsen”.

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark har fejlbehandlet nogle sager og har ikke overholdt loven ved at føre 
notat for to dokumenterede opkald til dem. De to opkald beviser, at Udbetaling Danmark har 
lavet fejl, samt at jeg hele tiden har fortalt sandheden.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - sagerne hos Udbetaling Danmark
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Menneskeretsdomstolen
I forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse skrev jeg til menneskeretsdomstolen og 
spurgte, hvad jeg skulle gøre, da jeg som forfatter og forlægger til samfundskritiske bøger 
var udsat for offentlig forfølgelse. Menneskeretsdomstolen har fortsat ikke svaret.

Justitsministeriet
Hvor er Justitsministeriet henne i alt dette? De har travlt med strudseteknikken på trods af 
flere retfærdige løsningsforslag fra mig.

Læs mere i ”Når sandheden skal frem - henvendelser til endnu en justitsminister”
Flere andre bøger om justitsministeriet er undervejs.

Tjo - det er ikke for ingenting, at jeg med sindsro siger, at jeg er indehaver af Danmarkshis-
toriens største korruptionssag og Kasi-Jesper er vand ved siden af. Det er bare ubegribeligt, 
at det kan finde sted i Danmark, men det er desværre tilfældet.

Har jeg tillid til vores retssystem? Nej og det er velbegrundet. Der er dog tre dommere i 
Østre Landsret, som jeg har tillid til og jeg vil være evig taknemmelig for deres udviste ret-
sind og retfærdighed.

Jeg er ikke i tvivl om, at der også er korruption i Justitsministeriet og det er flere år siden, at 
jeg foreslog, at man lavede internetbaserede retssager, som dels ville være tidsbesparende, 
dels ressourcebesparende og dels ville det øge borgeres retssikkerhed, men det har ikke haft 
interesse - nok fordi det vil fratage retten og myndigheder muligheden for fedtspilleri og 
forhalinger i årevis.

Jeg kender en højtstående politimand, som - undskyld udtrykket - er ved at skide grønne 
grise over at blive involveret i sagen, da han ikke er i tvivl om, at jeg kan dokumentere, hvad 
jeg siger og dimensionerne i det er ufattelige, fordi dette forløb er så omfattende og fordi det 
ikke kun er en enkelt eller to instanser, som har fejlet. Der ligger et så nederdrægtigt, bevidst, 
egoistisk og umenneskeligt had bag og når først politiet, statsadvokater, retten og ministerier 
er involveret, så er der ingen steder at gå hen og så er det eneste våben sandheden, hvilket 
der er brug for, hvis vi skal skabe et mere retfærdigt, retsikkert og balanceret samfund..

Jeg håber, at jeg med denne bog har givet dig indblik i, at vores retsvæsen, tilsynsmyndighe-
der, politi og ministerier ikke er så pålidelige, som man tror, ønsker og håber. I bogen ”Når 
sandheden skal frem - et indblik i nepotismens verden” samt ”Når sandheden skal frem - 
korruption på højt plan” illustrerer jeg, hvorfor det er så let og ligetil, at korruption kan finde 
sted og hvorfor det er så ”svært” at gøre noget ved den, men også dette har jeg forslag til i en 
kommende bog.

For at forstå hvorfor myndigheder går så langt for at køre mig i sænk og afskære mig fra 
rettelige erstatningskrav giver bogen ”Når sandheden skal frem - Skimmeramt - hvad koster 
det? - dommerversionen” et godt indblik.
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Opdateret liste over 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 
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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
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
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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
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
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Indenrigs- og økonomiministeriet har nægtet aktindsigt i CPR, som kunne afklare, hvem der 
står bag den offentlige forfølgelse
 
 
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
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
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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 
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politikredse 
Politiadvokaten i Næstved afviste i 2010 en anmeldelse af Sorø kommune - uden at have hørt 
hele historien 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
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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
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 
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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
Retten har undladt at besvare en række henvendelser
Retten har et år efter fortsat ikke udleveret aktindsigt
 
 
Østre Landsret
Østre Landsret fejlbehandlede sagen imod huslejenævnet og udlejere/stævningsmand af den 
skimmelramte gård
(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



175 

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 frikendt
Procesbevillingsnævnet afslog at indbringe den uretmæssige fogedudsættelse for Højesteret, 
da Østre Landsret ikke havde truffet afgørelse = uretmæssig dom til udførelse
 
 
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
Dolstolsstyrelsen henholder sig til, at de kun er en administrativ afdeling
 
 
Civilstyrelsen
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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
 
 
Embedslæge
Embedslægen undlod at træde ind i sagen med skimmelsvamp i 2008
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
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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
 
 
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 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 
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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 frabedt sig henvendelser fra mig
Ankestyrelsen har ved et uheld fået underkendt ombudsmanden samt flere andre 
myndigheder
 
 
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
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Statsadvokaten for særlig og international kriminalitet
Statsadvokaten mente ikke, der var grund til en efterforskning – vel at mærke uden at have 
hørt eller set 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 
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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 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
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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
 
 
Hvad er målet med chikanen og forfølgelsen?
Et af målene er at forsøge at lukke mig økonomisk – derfor underkendte Skat mig og derfor 
udbetalte 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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Andre 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 - indblik i nepotismens verden
Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma

Bøger og e-bøger undervejs

Indre Feng Shui - Dagbog 5
Indre Feng Shui - Dagbog 6
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Indre Feng Shui - Dagbog 7
Indre Feng Shui - Dagbog 8
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
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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

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 - sagerne hos Udbetaling Danmark

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 - henvendelserne til retspræsidenten

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 - en royal henvendelse
Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer
Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten 

 Når sandheden skal frem - den uretmæssige fogedudsættelse
”Når sandheden skal frem - Appendiks til 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
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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 hos politiet og statsadvokater

Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749
Når sandheden skal frem - Upsere i Højesteret
Når sandheden skal frem - hvad vidste politiet?

Når sandheden skal frem - korruption i Justitsministeriet
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

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
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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
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
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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

Kommende e-bøger

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui

Skimmelramt - hvad nu?
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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

Andet fra forfatteren

Feng Shui kort

Engelske e-bøger fra forfatteren



189 

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

Kommende engelske film

A Worthy Stallion Life - an unprecedented foaling
A Worthy Stallion Life - a life as stoodstallion
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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.

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 Crowdfunding på
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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.
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En skamplet på
retssamfundet

VINDING  FORLAG

DOKUMENTAR

NÅR SANDHEDEN SKAL FREM


