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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 og er kun et udpluk af et omfattende 
materiale. Har du spørgsmål til bogen her eller spørgsmål generelt har jeg oprettet en gruppe 
på Facebook, der hedder ”Når sandheden skal frem”.

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:




