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Forhistorien om Vinncent
Da Vinncent d. 16-7-2013 langt om længe kom ud af nattemørket, kunne jeg med det samme se, at han læ-
nede sig op ad en aflivning og det var uden at have set skaden. Jeg ringede straks til dyrlægen og bad hende 
om at komme.

I ventetiden på dyrlægen testede jeg på to ting: 1) Ville Vinncent kunne blive ridehest og svaret var ja. 2) 
Ville pengene dukke op til dyrlægeregningerne og det ville de.

Allerede da jeg ringede til dyrlægen, sagde jeg, at jeg ikke stod og havde pengene, men det fandt vi bare 
ud af. Da dyrlægen havde undersøgt ham, sagde hun, at prognosen var god, men at han skulle indlægges på 
Landbohøjskolen og skulle han ikke afsted, skulle han lægges ned med det samme og skulle end ikke ind i 
stalden. Jeg spurgte, om Landbohøjskolen var til at tale med og det var de.

Vi fik bakset Vinncent ind i stalden og der blev lagt en forbinding, der intet havde med finmekanik at gøre. 
Jeg kunne desværre ikke få fat i min transportmand og fik at vide, at Vinncent godt kunne vente til næste 
dag.

Næste dag ringede jeg til Landbohøjskolen for at vende det økonomiske aspekt og det var ikke noget pro-
blem, men jeg skulle komme med ham først, da de ellers ikke vidste, hvor vi var henne prismæssigt, så jeg 
fik kørt ham til Landbohøjskolen.

Da han var undersøgt og jeg talte med de to kirurger, fik jeg prisen oplyst og jeg spurgte igen, om de var til 
at tale med, da jeg aktuelt ikke havde pengene og ikke kunne love noget fast. Det var intet problem.

Jeg ventede de mange timer, imens Vinncent blev opereret og kørte først hjem, da han var kommet ud af 
narkosen og jeg lige havde haft lejlighed til at hilse på ham, da det var hans første gang hjemmefra.

I al den tid Vinncent var indlagt, var jeg inde og besøge ham hveranden dag, selvom det var en lang tur fra 
Sorø til Tåstrup. Jeg var inde og massere ham, hvilket personalet kunne se havde en gavnlig effekt på ham.

Vinncent skulle have deltaget i en demonstration d. 1-7-13 imod Sorø kommune for en række lovbrud, da 
jeg på baggrund af offentlig forfølgelse, effektuerede trusler fra Skat og bevidst fejlbehandling i retten i 
Næstved stod med alle konsekvenserne af tilsynssvigt, lovbrud, nepotisme og andre grimme ting.

Efter dialog med Marianne Jelved anmeldte jeg en ny demonstration, da Slagelse politi og Sorø kommune 
i strid med grundloven, straffeloven, menneskerettighedskonventionen og politiloven uretmæssigt havde 
afbrudt en lovligt varslet og tilladt demonstration.

Politiet i tilladelsessektionen og Sorø kommune havde betinget sig, at jeg skulle lave lovbrud og afholde de-
monstrationen under de mindst sikre omstændigheder for at få lov til at demonstrere. Sorø kommune havde 
sagt, at jeg 1) ikke måtte lave en indhegning og 2) ikke måtte bruge strøm. 

Jeg sagde, at jeg ikke lavede en indhegning, men en sikkerhedsmæssig afspærring af hensyn til heste, byg-
ninger og borgere. Det kan jo undre, at en kommune kan betinge sig ulovligheder i strid med demokratiske 
love og regler, men Sorø kommunes mand var også dyrlæge og han ved, at det med hingste kan være et 
særligt kapitel.

I hvert fald var der nok en højere mening med, at Vinncent blev sat ud af spillet og ikke kunne deltage i den 
varslede demonstration.
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Baloo og ny demonstration
Jeg havde anmeldt en ny/fortsat demonstration d. 2-9-13 og d. 30-8-13 kom jeg ud til skadet hest nummer 
to, som var Baloo.

Da jeg alligevel skulle besøge Vinncent, ringede jeg til Landbohøjskolen og bad dem om at gøre en boks 
klar ved siden af Vinncent, hvilket man ville. Kort efter blev jeg imidlertid ringet op og fik at vide, at jeg 
ikke bare kunne komme med ham, da han skulle tilses af en dyrlæge og erklæres transportegnet, hvilket jeg 
sagtens kunne vurdere, at han var, men Landbohøjskolen fastholdt sit, selvom det er en dobbelt og unødig 
ekstra udgift.

Jeg fik en dyrlæge ud, som kiggede vantro på mig, da jeg sagde, at Landbohøjskolen havde betinget sig, at 
Baloo skulle tilses først. Dyrlægen sagde, at der ingen tvivl var om, at han skulle indlægges. Dyrlægen lagde 
en nødtørftig forbinding og jeg ringede til min transportmand.

Da han var kommet, blev jeg igen ringet op af Landbohøjskolen, som sagde, at de kun kunne modtage Ba-
loo, hvis jeg stillede med 10.000 kr.

Jeg havde ikke en jordisk chance for at stille med det beløb og jeg måtte betale transportmanden, der kørte 
med uforrettet sag og jeg stod med en hest, som kun havde fået lagt en nødtørftig forbinding og fik efterføl-
gende en regning på nogle tusinde kroner.

Dagen efter forsøgte jeg at få en dyrlæge ud, men ingen ville komme, da jeg ikke kunne give kontant beta-
ling.

En sød dyrlæge tilbød, at jeg kunne købe forbindingsstoffer og så ville jeg blive instrueret i, hvordan jeg 
skulle ordne såret og lægge en forbinding. Denne instruktion fandt kun sted, fordi dyrlægen har kendskab til 
mig.

Udstyret med forbindingsstoffer og Domesedan (bedøvelses-gel) gik jeg ombord i min allerførste forbin-
ding, som var en stor mundfuld, når man kun har prøvet at sætte en klat sårsalve på mindre skrammer.

Da demonstrationen nærmede sig, hvor alle hestene skulle ned og demonstrere, ville jeg ikke have, at Baloo 
skulle stå helt alene i stalden, så jeg hentede Vinncent fra Landbohøjskolen d. 2-9, hvor han alligevel var 
klar til at blive udskrevet.

Dyrlæge Stine Jacobsen ville gerne have lavet et forbindingsskift sammen med mig, men da hun så min 
første bandage, var hun mere tryg. Vi aftalte også, at jeg løbende ville sende billeder til hende, så hun kunne 
se ophelingen og hun ville også gerne kigge på billeder af Baloo ved samme lejlighed.
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Demonstrationen og tiden efter
Det var en stor mundfuld at stå med to så skadede heste og en demonstration, hvor Sorø kommune og poli-
tiet havde betinget sig lovbrud og de mindst ansvarlige betingelser, hvor man hverken ville stille strøm eller 
vand til rådighed.
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Som aftalt blev der ikke anvendt strøm i den sikkerhedsmæssige afspærring, som var nødvendig, da hesten 
max. må være opbundet i to timer og jeg havde også hestevelfærd at skulle tilgodese.

Palomino-hoppen Ziljana ovenfor er unghest og havde intet prøvet, men hun tog ALT i stiv arm - også at gå i 
et strømløst område.

Den store hingst og hoppe gik bag blå halmsnore, så to hingste og to hopper overfor hinanden demonstre-
rede i 14 dage, inden politiet med et uretmæssigt påkrav opløste demonstrationen.

Efter demonstrationen havde jeg hestene tre forskellige steder og to af stederne skulle jeg have både vand, 
foder og stråfoder med rundt.

Jeg fandt så en gård i sidste øjeblik, da der var fogedudsætning af Vinncent og Baloo, som jeg ikke kunne 
finde opstaldning til, da ingen vil have hingste indenfor døren.

Jeg havde så troet, at min søn og jeg skulle lægge et rigtig dårligt skimmelkapitel bag os, men den offentlige 
forfølgelse fulgte med, da min udlejer efter et telefonisk retsmøde med retten i Næstved vendte fuldstændig 
rundt, klippede ledning til træpillefyret, sendte en ud og skære i en højdrægtig hoppe, lavede hærværk i løs-
driften, smed glasskår på foldene og i høkasserne, lavede indbrudforsøg, snød mig for et aconto depositum 
og knivstak fire dæk og smadrede en forrude - alt sammen uden at Slagelse politi efterforskede de strafbare 
forhold, men jeg havde også i forbindelse med demonstrationen fanget politikommissæren i lodrette løgne 
og bevisforvanskelse oveni de øvrige lovbrud, som politiet lavede i forbindelse med demonstrationen.

Demonstrationen udkommer i en selvstændig bog ”Skimmelramt - en genial eller bindegal demonstration?”. 
Derudover kommer der mange, mange andre bøger om lovbrud m.m. Man kan også læse om demonstratio-
nen på http://vindingforlag.dk/demonstration.htm,  men først maildialogen med dyrlæger.
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Maildialog med dyrlæger omkring:

Vinncent

Baloo

Talena

Fabrian

Derudover billeder af:

Fabrina

Ziljana

Advarsel - stærke billeder
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Inden jeg gengiver den fulde dialog med dyrlæger m.fl., vil jeg gerne henlede opmærksomheden særligt på 
mailen af d 12-10-14, hvor Stine skriver følgende:
 
”Tinamaria, jeg kommer til at være ude af cirkulation i næsten 4 måneder, da jeg skal til at tage en specia-
listeksamen i hestekirurgi og har fået orlov til at læse til eksamen frem til februar næste år. Jeg ser min mail, 
men vil komme til at svare med ujævne mellemrum. Skal vi ikke aftale, at hvis ikke den søde Vinncent er 
helet op til den tid, så kommer jeg ned til og finder ud af, hvad jeg kan gøre for ham.

Vinncent: det kunne lyde som om han har et sekvester, hvis der er betændelse inde i benet. For at kunne 
afgøre det, bør han undersøges og have taget et røntgenbillede. Men alting koster jo! Hvordna går han på 
benet? Er han halt? Det vigtigste er jo i første omgang, at han ikke er generet af det!

Send mig endelig nogle billeder af dem alle sammen. Du kan jo virkelig være stolt af dig selv, du har jo vir-
kelig klaret al hestenes sygdomme og tilskadekomst flot.”

Det er først omkring d. 8-8-14, at jeg bliver opmærksom på, at benet ikke skal se sådan ud og flere mails op 
til og incl. d. 30-10-14 er Stine og jeg i dialog omkring Vinncent, da jeg finder ud af, at benet ikke skal se 
sådan ud.

Selvom Vinncent havde varme i benet, var han ikke halt og aflastede ikke benet mere end de andre heste. 
Det er først i begyndelsen af 2015, der kommer optræk til noget.

Jeg har flere gange siden udskrivelsen af Vinncent fra Landbohøjskolen også været i telefonisk dialog med 
Stine, som jeg har ALT at takke for - jeg havde ikke haft mod på at stå med to så skadede heste, uden at have 
en kompetent dyrlæge at sparre med.

Jeg kan se i mine dagbøger, at jeg har været i telefonisk kontakt med Stine Jacobsen d. 21-10, d. 24-10, 
d. 25-10, d. 8-11, d. 11-12, d. 27-12, d. 20-2 og d. 4-3.

05-09-2013 15:11
Billeder

Hejsa
 
Det var noget af en indvielse at få med forbindingsskift.
 
Som lovet fotos. Jeg laver dem ikke mindre, så du bedre kan se detaljerne.
 
Kh.
Tinamaria




