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Forord

Da jeg havde forsøgt alt andet og havde ført to skimmelboliger op igennem vores såkaldte retssamfund, så 
jeg ikke anden udvej end at kontakte dronning Margrethe som landets højeste myndighed.

Jeg formoder, at grundloven gælder og at det er validt, når der står følgende:

Grundlovens § 12 

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger 
den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene. 

Der er en lovløshed i Danmark, hvor de største overgreb foregår i myndighedsregi og det hvad enten det er 
politiet, retsvæsnet, tilsynsmyndigheder eller ministerier.

Gad vide, om vores kære dronning overhovedet er klar over, hvad der reelt foregår?

En forestående uretmæssig fogedudsættelse fik mig til at lave denne sidste handling, da flere af kongehu-
sets personlige venner er involveret i den offentlige forfølgelse, der foregår af min person. Når man bor i et 
”demokrati” og ”retssamfund” forekommer ordet offentlig forfølgelse, som verdens største utopi, men mine 
mange bøger i denne serie dokumenterer, at der er hold i mine ord.

Hvor går man hen, når politiet ikke gør, hvad de skal, når tilsyn fejler, når myndigheder massivt er på nak-
ken af en og en forestående uretmæssig fogedudsættelse står til udførelse efter fejlbehandlinger i retten, så er 
sidste mulighed dronningen.

Jeg vil derfor med det samme kaste mig ud i, hvordan den første henvendelse lød:
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Første henvendelse

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 21. november 2014 03:49

Til: densaerligeklageret@hoejesteret.dk; post@hoejesteret.dk; post@vestrelandsret.dk; post@oest-
relandsret.dk; post@ombudsmanden.dk; rigsadvokaten@ankl.dk; Justitsministeriet; stm@stm.dk; 
simon.ammitzboll@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@
ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; dfgibu@ft.dk; Hof-
marskallatet; Kabinetssekretariatet; ORDENSKAPITLET; Hoftelefonen; ´Fogedretten i Næstved´; 

ast-aalborg@ast.dk; civil.nae@domstol.dk; Troels Behnke Skak; folketinget@ft.dk; petitions@ohchr.
org; isk@bt.dk; kathrine.sorensen@ft.dk; politi@politi.dk; ssj@politi.dk; dagbladet@sn.dk; direktio-
nen@sn.dk; nhf@eb.dk; nyheder@pol.dk; 1929@bt.dk; radioavisen@dr.dk; plan@tv2.dk; 1234@tv2.
dk; post@domstolsstyrelsen.dk; fall@jp.dk; Gert Jørgensen (Borgmester); Torben Nybo Middelhede; 

ole@detsorteregister.info; skm@skm.dk; lsr@lsr.dk
Emne: Vedr. uretmæssig fogedudsætning d. 25-11-14 samt foretræde for Dronningen

 

Se venligst vedhæftede 

Musiklink fra CDen “Mirror”

“Fix the broken mirror” - 
http://www.vindingforlag.dk/121014-3%20Fix%20the%20broken%20mirror.WAV  

“Heavenly mirror in the Sky” - 
http://www.vindingforlag.dk/230914%20Heavenly%20mirror%20on%20the%20Sky.WAV  

“Breakout”  - http://www.vindingforlag.dk/121014-7.WAV 




