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FORORD
Da jeg skrev til Rigsadvokaten for at blive overført til en habil politikreds, syntes jeg, at sagen var lige ud ad 
landevejen, for Danmark bryster sig jo af at være et demokrati og et retssamfund.

Jeg blev derfor overrasket over, at det ikke var muligt, når der bestemt forelå mere end rimeligt begrundede 
årsager til en sådan overflytning.

Når man har været på en længere tur igennem systemet og har erfaret, hvordan det er bygget op til ugunst 
for borgeren og til gunst for systemet, kunne det ikke overraske, men blot skuffe endnu engang.

Når de øverste instanser, der et eller andet sted repræsenterer retssikkerheden, justitsen og føre tilsyn med 
denne, så er det nemt at tænke konspiratoriske tanker, men til alt held er jeg dokumentarist og ikke konspira-
tionsteoretiker. Min lange rejse var blot en smule tættere på målet.

Om myndigheder har lavet et selvmål eller om jeg har lavet et, vil tiden vise. Måske har jeg blot spildt en hel 
del år? Til gengæld er jeg meget erfaringsrig på, hvordan vores såkaldte demokrati er bygget op.

Jeg vil ikke skrive så meget mere, da bogen her er et udtræk fra bogserien ”Når sandheden skal frem” og 
sandheden kommer frem. Jeg vil lade materialet tale for sig selv.

Sidst i bogen henvises der til to andre e-bøger - “Når sandheden skal frem – Landsrettens dilemma” og “Når 
sandheden skal frem – Retsplejelovens § 749, stk. 1”.

“Når sandheden skal frem – Landsrettens dilemma” handler om den svinestreg, som både politiet, retten i 
Næstved, Østre Landsret og andre myndigheder lavede, som indebar ikke kun én, men hele to uretmæssige 
fogedudsættelser. Den sidste uretmæssige fogedudsættelse var den udslagsgivende årsag til, at jeg søgte 
Rigsadvokaten om at blive overflyttet til en habil politikreds. Jeg søgte herom, fordi politiet i flere tilfælde 
havde ageret i strid med flere lovgrundlag og af flere grunde havde motiver til at lægge hindringer i vejen i 
forbindelse med flere anmeldelser.

“Når sandheden skal frem – Retsplejelovens § 749, stk. 1” handler om alle de gange, som politi, statsadvo-
kater og anklagere havde brugt retsplejeloven til at undlade at opfylde pligt.

I forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse blev jeg opmærksom på, at der var offentlig forfølgelse 
i spil, hvilket var en yderligere årsag til, at jeg gerne ville overføres til en habil politikreds, da jeg i flere 
tilfælde havde fået tilsidesat enhver form for retssikkerhed.

Politiet havde flere motiver til at hindre en opklaring af ulovlige forhold, hvilket yderligere beskrives i bogen 
”Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?”

I forbindelse med den historiske demonstration i 2013 søgte jeg politiet om aktindsigt og det havde jeg 
stadig ikke fået, da jeg første gang rettede henvendelse til Rigsadvokaten. Da aktindsigten endelig forelå, var 
den redigeret, manipuleret og forvansket, hvilket blev til bogen ”Når sandheden skal frem - kommentarer til 
en forvansket aktindsigt fra politiet”. Aktindsigten er fortsat ikke fuldt ud givet og jeg har fanget myndighe-
der i så meget, at det også munder ud i bogen ”Når sandheden skal frem - korruption på højt plan”.

Denne bog handler om henvendelserne til Rigsadvokaten - god læselyst :o)

Kærligst Tinamaria
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DIALOGEN MED OG TIL 
RIGSADVOKATEN

Til: rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
Emne: Torturkonventionen og skift af politikreds

Dato: 10-09-2014 16:29

Hejsa
 
Jeg skal hermed anmode om at blive overflyttet til en anden politikreds end Slagelse politikreds – og herun-
der også statsadvokatur.
 
Dette beror på flere forhold, hvor Slagelse politi er inhabilt til at behandle mine sager af følgende årsager:
 
 
1) I 2007 tilsidesatte Slagelse politi lejeloven, hvorfor der dengang var ramaskrig i flere politikredse på Sjæl-
land.
 
2) I 2010 forsøgte jeg at anmelde Sorø kommune for en række lovbrud, hvor politiadvokaten og statsadvo-
katen aldrig hørte hele historien eller så et eneste dokument i sagerne.
 
3) I 2013 afholdt jeg en demonstration, hvor både Sorø kommune og Slagelse politi brød grundloven, straf-
feloven, menneskerettighedskonventionen og for politiets vedkommende tillige politiloven. Forholdet er 
aldrig blevet efterforsket/taget alvorligt. 
 
4) I forbindelse med ovennævnte demonstration fangede jeg den daværende vicepolitikommissær fra Slagel-
se politi i lodrette løgne. Vicepolitikommissæren afslog at tage imod min anmeldelse af bl.a. Sorø kommune, 
hvor der var flere nye væsentlige oplysninger. I øvrigt tager ingen myndigheder notits af, at en vicepoliti-
kommissær lyver – faktisk blev han efterfølgende forfremmet.
 
5) I forbindelse med meget grove forhold i nuværende bolig som skyldes offentlig forfølgelse fra bl.a. både 
Sorø kommune og retten i Næstved, hvilket er en overtrædelse af både straffeloven og torturkonventionen, 
finder jeg ikke, at det er en god ide, at det er Slagelse politi, som skal efterforske sagen imod min udlejer. 
Faktisk reagerer Slagelse politi slet ikke på mine henvendelser om strafbare forhold.
 
6) Jeg har mange flere nye oplysninger, der vedrører sagen tilbage fra 2010 og da der under den nye borg-
mester i Sorø kommune er sket nye lovbrud i samme sag, ønsker jeg at anmelde disse.
 
7) Politiet i Slagelse skulle efter sigende efterforske et ulovligt forhold i forbindelse med min udlejer og jeg 
har beviser, jeg ønsker en teknisk undersøgelse af og jeg vil gerne sikre mig en totalt uvildig undersøgelse, 
som er upåvirket af Sorø kommune og retten i Næstved, som er partshavere.
 
8) Politiadvokaten og statsadvokaten har i 2010 uden at høre hele historien eller set et eneste dokument i 
sagen, truffet afgørelse om, at der ikke var grund til at indlede en efterforskning af strafbare forhold fra of-
fentlige myndigheder, hvilket ombudsmanden på et tidspunkt fandt uheldigt.
 
 
På grund af ovenstående samt politiets modvillighed til at modtage anmeldelser vedrørende offentlige myn-
digheder (og sig selv) ønsker jeg derfor at få anvist en anden politikreds, hvor der ikke er den samme sam-
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menspisthed og tætte samarbejde, som der er imellem Sorø kommune, retten i Næstved og politiet i Slagelse.
 
Det her er et spørgsmål om min retssikkerhed og jeg kan oplyse navnet på en politimand, som jeg har dyb 
tillid til, hvis det er muligt at få ham til at kigge på sagen og sammen med 1-2 andre tage stilling til, om der 
er grundlag for at starte en efterforskning af denne store og omfattende sag med forgreninger? 
 
Jeg har tidligere forsøgt at gå rettens vej, men det har heller ikke været muligt, da retten i Næstved også har 
lavet lovbrud for at forsinke og forhale sagen og da sagen skulle til hovedforhandling, gav dommeren mig et 
advokatpålæg, udhulede min retshjælpsdækning og nægtede mig fri proces. En advokat har oplyst, at sådan 
gør retten, når den vil bremse en sag. Således er jeg blevet idømt at betale sagsomkostninger til skadevoldere 
– uden overhovedet at have fået en hovedforhandling og jeg er stadig ramt af konsekvenserne af myndighe-
ders lovbrud, hvilket i dag er mundet ud i offentlig forfølgelse.
 
I retssikkerhedens navn har jeg tillige søgt om at blive overflyttet til en anden retskreds, da også retten 
overtræder torturkonventionen og straffeloven, hvilket understreges af, at Landsretten lige har underkendt en 
særdeles grov fejldom fra retten i Næstved, hvor en dommer helt uretmæssigt smed min søn og jeg ud med 
14 dages varsel.
 
Da jeg har modtaget pålidelige oplysninger om, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse, har jeg bl.a. bedt 
PET om at indlede en efterforskning. Der er også andre forhold, som understøtter problematikken med of-
fentlig forfølgelse, men så længe jeg ikke kan indgive politianmeldelse og få politiet til at kigge på det, er 
det svært at komme videre i sagen og derved komme fri af den offentlige forfølgelse, som forgrener sig vidt. 
Jeg har bl.a. også en effektueret trussel om nultolerance fra Skat. 
 
Jeg håber derfor, at der vil være forståelse og respekt for, at jeg kan overgå til en anden politikreds og få lov 
til at fremvise min dokumentation i flere sager, som overlapper hinanden. Jeg vil selvfølgelig allerhelst hos 
den person i politiet, som jeg har tillid til.
 
Mvh.
Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
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Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 23. september 2014 23:08

Til: ´Fogedretten i Næstved´; Troels Behnke Skak; pet@pet.dk; jan.nielsen@skat.dk; skm@skm.dk; 
Justitsministeriet; stm@stm.dk; pet@pet.dk; densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@hoejesteret.

dk; rigsadvokaten@ankl.dk
Emne: Vedr. FS 9-7897.2014

Hejsa 

Hermed kæreskriftet i underskrevet tilstand. 

Jeg skal beklage, at jeg endnu ikke har haft mulighed for at anskaffe blækpatroner, men jeg vil gerne betale 
for udskriften. 

Skulle der være spørgsmål eller andre uklarheder, uddyber jeg dem gerne. 

Mvh.

Tinamaria Fabrina Jensen

Sorøvej 134, Kindertofte

4200 Slagelse

Vedhæftet:

Kæreskrift til Landsretten - 33 sider

Gå til side 41, hvis du vil springe dem over
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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
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 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.
 
 

VEDHÆ
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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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