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FORORD

Der var en person, jeg ville checke på Linkedin.dk, som førte vidt omkring og jeg fik ved et tilfælde et 
indblik i nepotismens verden. Denne bog var egentlig ikke planlagt, men dukkede op ud af det blå og gav sig 
selv en berettigelse.

Hvis man er et retsskaffent menneske, som tror på demokratiet og at vi lever i et retssamfund, så er det en 
svær pille at sluge, når demokratiet, basal retssikkerhed og grundlæggende rettigheder tilsidesættes efter 
forgodtbefindende.

Mennesker som aldrig har haft eller vil få noget med det offentlige at gøre, kan ikke sætte sig ind i, hvordan 
virkeligheden virkelig er på det område og det skriver jeg rigtig, rigtig mange bøger om, hvilket fremgår 
bagerst i bogen.

Titlen på bogen bruger ordet nepotisme, som egentlig betyder, at familie og venner foretrækkes i betroede 
stillinger såsom i det offentlige. Et lignende udtryk er kammerateri, hvor det ligeledes er personer i ens 
omgangskreds, som bliver begunstiget. 

Et mere dækkende udtryk et faktisk korruption. Wikepedia definerer det således: “Korruption betyder 
“fordærvet tilstand, forfald eller bestikkelse”. Korruption består enten i, at en betroet embedsmand eller 
tillidsmand modtager penge eller andre fordele enten for at træde i funktion, for at undlade at træde i 
funktion eller for at misbruge sin betroede stilling, eller at han misbruger sin stilling til at give andre på 
uretmæssig vis fordele”.

Igennem ti år har jeg fået et godt og grundigt indblik i, hvordan myndigheder skalter og valter i strid med 
loven og hvor lidt vores tilsynsmyndigheder virker, da det mange steder er én stor “familie“ på kryds og 
tværs.

I dag er mennesker mere bevidste om, at kommuner og andre myndigheder kan begå fejl - og desværre 
ofte gør det. Færre mennesker ved, at også ministerier, retten og politiet laver grove fejl, som ikke i samme 
omfang kommer ud i medierne og helt bevidst går under radaren for folkets opmærksomhed.

Få mennesker har mod og styrke til at føre og gennemgå så stor, langvarig og omfattende et forløb, som jeg 
har i de sidste 10 år. Min vedholdenhed og skarpe overblik gør, at jeg i dag kan levere en samlet historie, 
som giver indblk i en rigtig grim verden, som der er behov for at ændre, hvis vi med rette skal kunne kalde 
os for et retssamfund og demokrati.

At forstå hvad der sker og hvorfor er det første trin i al bevidsthedsændring og jeg vil med denne bog gerne 
give indblik i, hvorfor man kan opleve at løbe panden imod en mur i offentlig regi. “De hænger sammen 
som ærtehalm“ siger mange og det er faktisk rigtigt. 

Der er forskellige årsager til dette og det behandler jeg i andre bøger, hvor “Når sandheden skal frem - 
korruption på højt plan“ giver et noget dybere indblik. Det ind- og sammenspiste lader sig heller ikke 
fornægte på de kommende sider, hvor jeg som en start på bogen giver indblik i det, der i dag handler om 
offentlig forfølgelse, hvilket en lang række myndigheder er totalt handlingslammede omkring i strid med 
enhver form for retssikkerhed.

I de sidste ti år har jeg ført to skimmelsager op igennem systemet, hvilket har givet et hav af sager og 
følgesager, så man tror, det er løgn. Det har også givet indblik i korruption på et sø højt plan, at man 
græmmes. På det seneste er det endda også både Højesteret og Den særlige klageret, som jeg har fanget i 
urent trav.
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Det siger sig selv, at når man kaster lys på myndigheder og fanger dem i diverse lovbrud og oven i købet har 
den frækhed at skrive bøger om det, så er der nogle, der ikke kan tåle sandheden og forveksler, hvad der er 
årsag og hvad der er virkning. Min trang til at finde og formidle sandheden er således årsagen og baggrunden 
for den offentlige forfølgelse, der finder sted.

Jeg laver mange bøger i hovedbogserien “Når sandheden skal frem“. De elleve hovedbøger gengiver 
kronologisk samtlige sager og følgesager på kryds og tværs igennem ti år. Da ikke alle kan overskue så 
digert et værk, har jeg lavet en underinddeling, hvor man kan koncentrere sig om en enkelt eller flere sager. 
Endelig er der også mine dagbøger, som jeg påbegyndte i 2008.

Som forfatter og forlægger er jeg grundig, metodisk og sandhedshungrende. Min intuition har guidet 
mig meget af vejen. Med usvigelig sikkerhed har universet sendt mig ad de veje, hvor der var vigtige 
informationer til mig.

Da jeg kiggede på Lindin, havde jeg ikke læst mange profiler, før jeg fik et indblik og så et mønster. Da jeg 
samlede til bogen her, fik jeg nærmest kvalme af at læse, hvor mange der har eller har haft ansættelse i lige 
præcis de afdelinger og instanser, som mere eller mindre helt og delvist har haft bremset mine sager og/eller 
fejlbehandlet dem.

Jeg vil gerne understrege, at over 90 % af de listede profiler i denne bog mig bekendt ikke har været 
involveret i mit sagsforløb. Deres profiler er udelukkende brugt til at illustrere, hvorfor det kan være håbløst 
at komme igennem overfor lovbrydende myndigheder.

Jeg håber i hvert fald, at jeg med denne bog får givet en bredere forståelse for, hvordan nepotisme, 
kammerateri og korruption har de bedste vækstbetingelser. Jeg vil lægge ude med en punktoversigt over dels 
korruption, dels den offentlige forfølgelse, men oversigten giver sandelig også indblik i konsekvenserne af 
at bruge sin grundlovssikrede ytringsfrihed, for myndigheder bryder sig bestemt ikke om at blive kigget i 
kortene, stillet ansigt til ansigt med deres lovbrud og det har faktisk udmøntet sig i offentlig forfølgelse, som 
igen render ind i, at det er så svært at komme igennem, fordi mange myndigheder og myndighedspersoner 
faktisk også er bange for myndigheder, da man både kan miste sit job, blive udsat for udefrysning fra 
kollegaer og chefer, miste karrieremuligheder, pensin, ridderkors og andet godt, hvorfor mange lader stå til 
i vores så konfliktsky samfund. Derudover er det jo nemt lige at kontakte en af de afdelinger, hvor man har 
trådt sine sko og måske få trukket i nogle tråde, hvis man har gjort i nælderne.

God læselyst :o) 
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OFFENTLIG 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 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
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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
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



8

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
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
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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
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 politikredse 
Politiadvokaten i Næstved afviste i 2010 en anmeldelse af Sorø kommune - uden at have hørt hele historien 
eller set et eneste dokument
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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
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
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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 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
Jeg anmodede retten om at rykke et retsmøde, fordi min tidligere advokat ikke havde fremsendt akter – 
retten rykkede sagen én enkelt dag
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 
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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
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 
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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
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
Teknologisk Institut sendte en skyhøj regning for et syn og skøn, som lå langt over normalprisen




