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Til Østre Landsret     Bilag 7 

15. afdeling  
15.Afdeling@oestrelandsret.dk & post@oestrelandsret.dk 
Kun fremsendt som email. 

 
Masnedø, 22. juli 2021 

 
 
Vedr. dom med sagsnr. BS-46867/2020-OLR  af 25. juni 2021.  
Jørn Rasmussen mod Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl 
 
 
Kære dommerpanel Anne Thalbitzer, Louise Saul og Ellen Skodborggaard. 
 
Nu er det godt 3 uger siger jeg modtog dommen med ovennævnte sagsnummer. 
Har gennemlæst dommen adskillige gange og har forgæves prøvet at forstå baggrunden for 
domsafsigelsen. 
 
Hele sagen har haft alvorlige konsekvenser for min retsopfattelse og faktisk også - som pensionist - for min 
økonomiske situation. 
Det mest groteske er dog nok, at efter jeg har forsøgt nu i 30 år at få afgjort, om hvorvidt 
tømningsordningen konflikter med Miljøbeskyttelsesloven, har domstolene stadig ikke afklaret.  
Havde jeg undladt bistand fra en advokat og i stedet været selvmøder, havde dette alt andet lige ikke været 
tilfældet - kort sagt en katastrofe set med mine øjne.   
 
Jeg har ikke selv taget initiativ til at offentliggøre mine oplevelser. Men da to lokale dagblade henvender sig 
for at få en kommentar til forløbet, prøver jeg så præcist som muligt at gengive, hvordan jeg har oplevet 
bistanden fra advokat Bjarne Corvinius Klintbøl. 
  
Mine udtalelser til de to lokale dagblade har jeg til fulde underbygget og dokumenteret, uden at advokat 
Bjarne Corvinius Klintbøl har taget til genmæle på noget tidspunkt!   
 
Det er muligt, at det kan opfattes ærekrænkende hvad aviserne har offentliggjort, men det er den 
skinbarlige sandhed. Sandheden kan nogle gange være ubehagelig. Så ubehagelig, at også retsvæsenet kan 
misbruges af skruppelløse advokater, der går i rette med sig selv. 
 
Jeg har et stort behov for at vide, hvad det er, Østre Landsret lægger til grund for, at jeg ikke er beskyttet af 
Straffelovens § 269. (Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg har gjort forkert). 
 
Derfor anmoder jeg om, ved første givne lejlighed at der aftales et kort møde, hvor jeg kan få oplyst, hvor 
det er Landsretten finder mine udtalelser ligger udenfor straffelovens § 269.  
 
Jeg ser helst et fysisk møde, men kan det ikke lade sig gøre, så et telefonisk møde.     
 

§ 267 Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er 
egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269. 
 
§ 269 En ærekrænkelse er straffri, hvis den fremkom i en sammenhæng, hvor der var rimelig anledning til den. 
Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal der bl.a. tages hensyn til, om sandheden af en beskyldning bevises, eller om 
der var et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ærekrænkelsen, og om fremsættelsen eller udbredelsen heraf skete i god 
tro og til varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse. 
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