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KOMMENTARER TIL AKTINDSIGTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undertegnede: Det er der i denne her sag.

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

Undertegnede: Der ER nyt. Der er masser nyt.

Kurt G. Nielsen: Ja

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

Kurt G. Nielsen: Ja

Undertegnede: Der er masser af nyt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




