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Stig Dragholm  

Hellebo Park 1,4,-4 

3000 Helsingør 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende Deres henvendelser i perioden 19. januar 2018 – 

7. marts 2018 

I perioden 19. januar 2018 – 7. marts 2018 har De rettet henvendelse til Rigsadvokaten 

fem gange. Jeg forstår Deres henvendelser således, at de overordnet angår en række 

anmeldelser, herunder af Helsingør Kommune samt Nordsjællands Politi, samt en afgø-

relse fra Helsingør Kommune, hvor De tilkendes førtidspension.  

Indledningsvis kan jeg oplyse, at Deres henvendelser generelt omhandler forhold, der 

falder uden for Rigsadvokatens kompetenceområde.  

Som De blev meddelt i Rigsadvokatens skrivelse til Dem af 18. august 2017, er Rigsadvo-

katens og de øvrige offentlige anklageres opgave at forfølge forbrydelser. Rigsadvokaten 

fører straffesagerne ved Højesteret og deltager i sager ved Den Særlige Klageret. Det 

står i retsplejelovens § 96, stk. 1, og § 99, stk. 1. Rigsadvokaten er samtidig overordnet 

i forhold til de andre offentlige anklagere – statsadvokaterne og politidirektørerne – og 

fører tilsyn med dem, jf. retsplejelovens § 99, stk. 2, 1. pkt. 

Jeg bemærker hertil, at en stor del af Deres henvendelsers indhold vedrører og tillige er 

stilet og sendt til andre myndigheder. Da De således ses tillige at have fremsendt hen-

vendelserne til de rette myndigheder, anser jeg disse forhold som sendt til mig til min 

orientering. 

På baggrund af Deres henvendelser i perioden 19. januar 2018 – 7. marts 2018 finder jeg 

anledning til at vejlede Dem om følgende: 

1. Deres anmeldelser 
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2. Afgørelse fra Helsingør Kommune 

3. Tortgodtgørelse 

4. Utilfredshed over manglende bekræftelse/svar på Deres henven-

delser 

5. Menneskerettighederne 

6. Folketingets Ombudsmand 

7. Spørgsmål angående politiet, herunder habilitet 

8. Øvrigt indhold 

 

1. Deres anmeldelser og klager 

De anfører i Deres e-mail af 19. januar 2018, at De ønsker at anmelde følgende personer 

for overtrædelse af god forvaltningsskik, magtmisbrug, korruption samt Stasi-virksom-

hed:  

• Borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune 

• Kommunaldirektør Stine Johansen, Helsingør Kommune  

• Tidligere kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Helsingør Kommune 

• Direktør (for jobcentret m.v.) Stella Hansen, Helsingør Kommune 

• Centerchef Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job og Uddannelse, Helsingør 

Kommune 

• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Helsingør Kommune 

• Psykiater Klaus Damgaard Jakobsen, Fredensborg 

• Tidligere ansvarshavende chefredaktør Klaus Dalgas, Helsingør Dagblad 

• Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi. 

 

Som De er meddelt i Rigsadvokatens brev til Dem af 18. august 2017, skal anmeldelser af 

strafbare forhold indgives til politiet. Dertil finder jeg anledning til at oplyse, at såfremt 

Deres anmeldelse af politidirektør ved Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, udgør 

en anmeldelse om et strafbart forhold begået af politipersonale i tjenesten, skal denne 

indgives til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Det står i retsplejelovens § 1020.  

De kan læse mere om Den Uafhængige Politiklagemyndighed på deres hjemmeside: 

www.politiklagemyndigheden.dk 

Jeg bemærker, at De har videresendt Deres e-mail af 19. januar 2018 til blandt andet 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed den 10. februar 2018, hvorfor jeg ikke foretager 

mig yderligere. 
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Såfremt Deres anmeldelse af politidirektør Jens-Christian Bülow ikke angår et strafbart 

forhold, men derimod udgør en klage over dispositioner foretaget af politiet, herunder 

politidirektør Jens-Christian Bülow, har De rettet henvendelse til rette myndighed ved 

at fremsende Deres e-mail af 19. januar 2018 til Nordsjællands Politi, da dispositionskla-

ger over politiet behandles af politidirektøren ved den pågældende politikreds i første 

instans. Politidirektørens afgørelse kan påklages til Statsadvokaten i København. Det står 

i retsplejelovens § 101, stk. 2. 

For så vidt angår de resterende anmeldelser/klager anser jeg disse som fremsendt til 

rette myndighed. Dertil bemærker jeg i relation til Deres klage over psykiater Klaus Dam-

gaard, at Styrelsen for Patientsikkerhed også er anført som modtager af Deres e-mail af 

19. januar 2018. 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledningen af dette forhold. 

2. Afgørelse fra Helsingør Kommune 

Deres e-mail af 19. januar 2018 angår endvidere en afgørelse fra Helsingør Kommune (j. 

nr.: 030566-0329), hvorved De er tilkendt førtidspension. Jeg bemærker, at De i Deres 

e-mail af 7. marts 2018 anfører, at kommunen har tvunget Dem på førtidspension på 

”ulovlig og uetisk grund” på grund af Deres påståede sindssyge, som – De tilføjer – er et 

falsum, der vil blive tilbagekaldt. 

På baggrund heraf forstår jeg Deres henvendelse af blandt andet 19. januar 2018 således, 

at De er utilfreds med Helsingør Kommunes afgørelse og ønsker at klage over denne.  

Jeg bemærker, at Deres klage over Helsingør Kommunes afgørelse tillige ses stilet til 

Ankestyrelsen. Imidlertid fremgår det af Helsingør Kommunes afgørelse, at det er Hel-

singør Kommune, der er rette klageinstans i første instans.  

Det fremgår dog af Deres henvendelse af 19. januar 2018, at Deres e-mail ligeledes er 

stilet til Helsingør Kommune, herunder faglig konsulent Lisbeth Vilborg fra Center for Job 

& Uddannelse, hvorfor jeg bemærker, at De ses at have fremsendt Deres klage til rette 

myndighed. 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning heraf. 

3. Tortgodtgørelse 

Jeg forstår endvidere Deres e-mail af 19. januar 2018 således, at De anmoder om tort-

godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 grundet systemets dybt alvorlige og sy-
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stematiske overtrædelser af Deres frihed, person og ære samt på baggrund af den kom-

plette ydmygelse, De har været udsat for i årevis. Det fremgår ikke tydeligt, hvem De 

anmoder om denne godtgørelse. 

Jeg kan oplyse, at godtgørelse for tort er en særlig form for godtgørelse, der kun ydes, 

hvis man har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskræn-

kelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse, hvorved ens ære eller selvfølelse er blevet 

krænket. I særlige tilfælde kan der ydes godtgørelse for krænkelse, hvis man har været 

udsat for et andet særlig groft overgreb. Det er i den forbindelse en betingelse, at der 

er tale om et overgreb, der er foregået over længere tid eller et overgreb, hvor der er 

anvendt våben. Overgrebet skal have medført alvorlig skade og skal normalt resultere i 

en straf på omkring 1 års fængsel. Dette fremgår af Erstatningsnævnets hjemmeside. 

Såfremt De har yderligere spørgsmål hertil eller har behov for juridisk rådgivning, kan 

jeg henvise Dem til at rette henvendelse til en advokat eller en retshjælpsinstitution.  

De kan få nærmere oplysning om blandt andet retshjælpsinstitutioner ved henvendelse 

på det lokale dommerkontor:  

Retten i Helsingør 

Prøvestensvej 50 

3000 Helsingør 

Tlf. nr.: 99 68 40 00  

E-mail: helsingor@domstol.dk 

 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning heraf. 

4. Utilfredshed over manglende bekræftelse/svar på henvendelse 

I samtlige af Deres henvendelser i perioden 3. februar 2018 – 7. marts 2018 udtrykker De 

utilfredshed over, at Deres henvendelser ikke bliver besvaret, eller at De ikke modtager 

nogen bekræftelse på blandt andet modtagelse af Deres e-mail af 19. januar 2018. 

Sagsbehandlingstiden hos Rigsadvokaten 

Deres e-mail af 19. januar 2018 er blandt andre instanser fremsendt og stilet til Rigsad-

vokaten, hvorfor jeg opfatter Deres utilfredshed således, at den også angår Rigsadvoka-

ten. I anledning heraf kan jeg oplyse, at alle indkomne e-mails hos Rigsadvokaten læses 

og sagsbehandles, men det vil afhænge af den enkelte sag, hvornår borgeren kan forvente 

svar. Eksempelvis vil en henvendelse med karakter af en klage som udgangspunkt blive 

besvaret inden for 60 dage.  

Feltkode ændret
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Såfremt Deres henvendelse skal forstås som værende en klage over sagsbehandlingstiden 

hos Rigsadvokaten, må jeg henvise Dem til at rette henvendelse til Rigsadvokaten på ny 

og præcisere dette. 

Sagsbehandlingstiden hos politiet 

Såfremt Deres utilfredshed over svartiden hos Nordsjællands Politi skal forstås som væ-

rende en klage over sagsbehandlingstiden i Nordsjællands POliti, kan jeg oplyse, at en 

sådan klage i første instans behandles af Politidirektøren ved den pågældende kreds. Jeg 

bemærker, at Deres e-mails i perioden 19. januar 2018 – 7. marts 2018 også er fremsendt 

til Nordsjællands Politi, hvorfor De ses at have rettet henvendelse til rette myndighed. 

Øvrige modtagere 

For så vidt angår Deres utilfredshed over manglende svar fra de øvrige modtagere af 

Deres e-mails, herunder Folketingets Ombudsmand, anser jeg dette forhold som sendt til 

min orientering. Blandt andet fordi jeg vurderer, at De har fremsendt Deres henvendelser 

til rette myndigheder. 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning heraf. 

5. Menneskerettigheder 

I Deres e-mail af 10. februar 2018 anfører De, at Deres menneskerettigheder er blevet 

krænket, herunder Deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettigheds-

konventions artikel 2, 3, 4, 5, 8 og 10. Herudover anfører De i Deres e-mail af 7. marts 

2018, at De er blevet udsat for ”uanstændig uhørt behandling … både menneskeretligt 

og forvaltningsretligt” samt at ”Helvedes System” har frataget Dem Deres elementære 

menneskerettigheder ved blandt andet at påføre Dem ”mørkets lidelser” og ”slå Dem 

ihjel ved et uheld”. 

I Deres e-mail af 10. februar 2018 skriver De endvidere, at De ” … vil bede jer om at 

vurdere, om I selv mener, at I har overtrådt mine menneskerettigheder … ”. Herudover 

anmoder De om at blive vejledt om hvem, der kan vurdere, om dette er tilfældet. 

Det er uklart for mig, hvem De mener, der har overtrådt Deres menneskerettigheder, 

men jeg kan oplyse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg be-

handler sager, hvor en medlemsstat påstås at have overtrådt Den Europæiske Menne-

skerettighedskonvention eller dens tillægsprotokoller. De kan læse mere om mulighe-

den for at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på Justitsministeriets 

hjemmeside: 
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www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/international/menneskerettigheder/hvis-

du-vil-klage 

På hjemmesiden fremgår blandt andet hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at 

en borger har klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

De kan læse mere om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol her: 

www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/international/menneskerettigheder/den-

europaeiske-menneskerettighedsdomstol 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledningen heraf. 

6. Folketingets Ombudsmand 

Som nævnt i afsnit 5 ovenfor anfører De i Deres e-mail af 7. marts 2018, at De er blevet 

udsat for ”uanstændig uhørt behandling … både menneskeretligt og forvaltningsret-

ligt”. Endvidere forstår jeg Dem således, at De i samtlige af Deres henvendelser i perio-

den 19. januar 2018 – 7. marts 2018 udtrykker utilfredshed over den behandling, De har 

fået fra den offentlige forvaltning.  

Som jeg bemærker, at De er bekendt med, er det Folketingets Ombudsmand, der fører 

tilsyn med, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik.  

Samtlige af Deres henvendelser i perioden fra den 19. januar 2018 til den 7. marts 2018 

ses tillige sendt til Folketingets Ombudsmand som rette myndighed. 

Det fremgår imidlertid af flere af Deres henvendelser, at Folketingets Ombudsmand 

skal have meddelt Dem (blandt andet ved brev af 7. februar 2018), at de anser Deres 

henvendelse som sendt til deres orientering, da den var sendt til flere modtagere og 

ikke til Folketingets Ombudsmand alene. Såfremt De fortsat ønsker at klage over den 

offentlige forvaltning, skal jeg henvise Dem til at rette fornyet henvendelse til Folke-

tingets Ombudsmand som eneste modtager af Deres henvendelse. 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledningen heraf. 

7. Spørgsmål angående politiet, herunder habilitet 

I Deres henvendelse af 23. februar 2018 spørger De endvidere: ”Hvad gør man så, når 

man har anmeldt kommunen og politiet til politiet for magtmisbrug m.v., og politiet 

”ikke kan” behandle, endsige blot at besvare, en anmeldelse mod sig selv (?), som er 

magtmisbrug i sig selv, og som under normale omstændigheder burde få jer alle fyret 

og sat bag tremmer (?)”. De tilføjer hertil, at politiet på deres hjemmeside vejleder 

Feltkode ændret
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om, at der eventuelt kan anlægges et civilt søgsmål ved domstolene, hvis sagen ikke er 

en straffesag eller relaterer sig til en straffesag. 

Jeg forstår Deres spørgsmål således, at De ønsker svar på, om politiet kan behandle en 

anmeldelse om sig selv. For så vidt angår Deres konkrete anmeldelse, forstår jeg det 

således, at der er tale om en anmeldelse af Nordsjællands Politi.  

Som nævnt ovenfor i afsnit 1 omhandlende Deres anmeldelser er det Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed, der behandler anmeldelser vedrørende strafbare forhold begået 

af politiet i tjenesten, herunder forhold om magtmisbrug. 

Klager over politiets dispositioner, herunder klager over sagsbehandlingstiden, behand-

les af politidirektøren i den pågældende kreds i første instans. 

De kan læse mere på Nordsjællands Politis hjemmeside: 

www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Kontakt/klager/ 

Jeg bemærker, at De har fremsendt Deres e-mail af 23. februar 2018 til både Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed samt Nordsjællands Politi, hvorfor jeg vurderer, at De 

har rettet henvendelse til rette myndigheder. Jeg foretager mig herefter ikke yderli-

gere i anledning heraf. 

Såfremt Deres henvendelse skal forstås således, at De har modtaget en afvisning af be-

handling af en anmeldelse om andre personers lovovertrædelser, kan jeg oplyse, at 

Statsadvokaten i København behandler klager over politiets afgørelser. De har således 

mulighed for at rette henvendelse dertil, såfremt De ønsker at påklage politiets afgø-

relse. 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledningen heraf. 

8. Øvrigt indhold 

Som nævnt indledningsvis anser jeg det øvrige indhold af Deres henvendelser i perioden 

19. januar 2018 – 7. marts 2018, herunder blandt andet Deres omtale af ”Helvedes Sy-

stem” og ”Ny Verden”, Deres kritik af psykiatrien samt den kriminalitet og det forræderi, 

De mener, at Folketinget og FN har begået, som sendt til min orientering – dels fordi 

disse forhold ligger uden for Rigsadvokatens kompetenceområde, dels fordi Deres hen-

vendelser tillige ses fremsendt til rette myndighed.  
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Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af Deres henvendelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Julie Hincheli Hejlesen 

Senioranklager 

 

 


