
Fra: Allan Anarchos <christiania@jubii.dk>  
Sendt: 23. november 2021 17:26 
Til: CPK-FP-VALG2021 <valg2021.center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk>; Region Hovedstaden 
<regionh@regionh.dk> 
Cc: Jbbitsch <jbbitsch@yahoo.dk>; Christiania <christiania@jubii.dk>; ritzau@ritzau.dk; 
henrik.qvortrup@eb.dk; knud.brix@eb.dk; jakohan@eb.dk 
Emne: KLAGE over Valget i Region Hovedstaden. Fra En Død Hest Tør Hvor Andre Tier + Kærlighedspartiet. 
Endelig udgave! 
 

Klage over valget i Region 
Hovedstaden 
fra kandidatlisterne / partierne En Død Hest Tør Hvor 
Andre Tier 
og Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri 
Christiania) 

 

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
Lars Gaardhøj, Martin Schepelern, Christoffer Buster Reinhardt, Jens 
Mandrup, Freja Södergran, Per Roswall, Marianne Frederik m.fl 
Cc: Diverse 
 
Baggrund for klagen: 
Møde i valgbestyrelsen den 4. oktober 2021: 
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede-i-valgbestyrelsen-den-4.oktober-2021.aspx 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4576424.ece valg-gakgak 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4081318.ece 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4080780.ece 
 
 
Der klages herved over at partiet En Død Hest Tør Hvor Andre Tier ikke 
var at finde på stemmesedlen ved valget af regionsrådet i Region 
Hovedstaden tirsdag den 16. november 2021. Årsagen findes i regionens 
valgsekretariat. 
 
Og at Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) igen 
(ved tredje valg i træk) af valgsekretariatet ikke måtte stille op ved det navn, 
som er partiets fulde navn, som det f.eks fremstår på stemmesedler i 
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Årsagen hertil findes 
samme sted. 

Med afgørelserne har Valgsekretariatet - og Valgbestyrelsen - de facto 
afskaffet pluralismen og sikret de traditionelle partiers monopol på magten. 

https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Ekstraordinaert_moede_i_regionsraadet_den_30.november_2021.aspx
https://www.regionh.dk/politik/regionalvalg2021/til-kandidater/Sider/Valg-og-valglov.aspx
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede-i-valgbestyrelsen-den-4.oktober-2021.aspx
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede-i-valgbestyrelsen-den-4.oktober-2021.aspx
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4576424.ece
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4081318.ece
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4080780.ece


Da disse monopolpartier ligner hinanden til forveksling og lige så godt kunne 
fusionere, er der reelt indført eetparti-styre i Danmark, idet landets eneste 
seriøse politiske opposition, En Død Hest, forbydes opstilling og deltagelse i 
"demokratiske" valg. 

En Død Hest har tidligere kunnet stille op til valg. I 2017. I såvel Københavns 
Kommune som i Region Hovedstaden. Ved valget i Region Hovedstaden den 
21. november 2017 fik Hesten 651 stemmer. Ved valget i København til 
Borgerrepræsentationen havde Hesten bogstav H og fik 115 stemmer. Ved 
begge valg var Hesten i valgforbund med Kærlighedspartiet og andre små, frie 
borgerliste og lokallister. 
 
Partiet knytter sig 2000 år tilbage til Hesten Incitatus. En hingst, som var højt 
elsket af mennesket, romeren Gaius Caesar Augustus Germanicus, kendt idag 
og i sin samtid som Caligula. Partiet er opkaldt efter den romerske kejser 
Caligulas hån mod de uduelige politikere i senatet, da han ønskede at 
udnævne Incitatus, præst i en kult, til konsul. Partiet repræsenterer en ide, 
der er udbredt i befolkningen og udgør forudsætningen for kritik af det 
bestående og  for samfundsforbedringer, nemlig politikerleden . Det er selve 
fundamentet for frie samfund, der forbydes opstilling til valg. Det er et angreb 
på demokratiet. 
 
 
ooo O ooo 
 
 
Efter at 50 stillere til valget havde opstillet kandidatlisten / partiet En Død 
Hest Tør Hvor Andre Tier, kontaktede Iben Buch Haue, Valgsekretariatet, 
iflg. brev til Allan Anarchos (partiets kontaktperson ved valget af et nyt 
regionsråd i Region Hovedstaden), avisen Ekstra Bladet, som oplyste at 
betegnelsen "Tør hvor andre tier" af avisen er registreret hos Patient- og 
Varemærkestyrelsen. 
 
Iben Buch Haue skriver herefter til kontaktpersonen (Allan Anarchos), at hun 
"på baggrund af Ekstra Bladets oplysninger" har "fundet grund til at antage, 
at Ekstra Bladet har eneret til betegnelsen ”Tør hvor andre tier” i henhold til 
registreringen hos Patient- og Varemærkestyrelsen eller på ulovbestemt 
grundlag" og at listebetegnelsen ”En Død Hest Tør Hvor Andre Tier” derfor 
på dette grundlag afvises opstilling ved valget. 50 borgeres opstilling af partiet 
kendes  "ikke gyldig", fordi "en listebetegnelse ikke kan anvendes, hvis der er 
grund til at antage, at en anden har eneret til betegnelsen". 
 
Denne indstilling tilslutter Region Hovedstadens valgbestyrelse sig, "da 
valgbestyrelsen har grund til at antage, at listebetegnelsen er i strid med 
Ekstra Bladets eneret over varemærket ”Tør hvor andre tier” ", skriver Iben 
Buch Haue til En Død Hest Tør Hvor Andre Tier. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Incitatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Caligula
https://da.wikipedia.org/wiki/Caligula
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_consul
https://en.wiktionary.org/wiki/politikerlede


Iben Buch Haue tilføjer: 
 
"En listebetegnelse, hvor ”Tør Hvor Andre Tier” slettes, således at 
listebetegnelsen herefter er ”En Død Hest” vil kunne godkendes. Der vil dog 
være tale om en væsentlig ændring af den listebetegnelse, som kandidater og 
stillere godkendte ved deres underskrift på den indleverede liste, og opstilling 
af en kandidatliste med betegnelsen ”En Død Hest” kræver derfor indlevering 
af en ny kandidatliste." 
 
For at kunne få listen opstillet med det af valgsekretariatet forkortede 
partinavn (En Død Hest), skal de samme 50 stillere med deres underskrift og 
CPR-nr. bekræfte at de ønsker partiet opstillet med det af valgsekretariatet 
dikterede navn.  
 
 
ooo O ooo 
 
 
Partiet En Død Hest Tør Hvor Andre Tier ønsker i denne klage til 
regionsrådet over valgsekretariatets / valgbestyrelsens beslutning at gøre 
rådet opmærksom på at partiets / kandidatlistens navn ikke er Tør hvor andre 
tier men En Død Hest Tør Hvor Andre Tier. 
 
Ekstrabladets rettigheder til Tør hvor andre tier som en såkaldt mærketekst, 
som et ordmærke, gælder for Tør hvor andre tier og ikke for En Død Hest Tør 
Hvor Andre Tier. Og rettighederne gælder for fem specifikke klasser, 16, 35, 
38, 41, 42. Disse omhandler papir, reklamevirksomhed, telekommunikation, 
uddannelsesvirksomhed, industriel design. 
Se https://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-
klassifikationen.aspx  
Ekstrabladets eneret til deres ordmærke er således afgrænset og begrænset. 
Og Ekstrabladet har ingen rettigheder indenfor varemærkebeskyttelse for 
betegnelsen En Død Hest Tør Hvor Andre Tier. 
 
 
ooo O ooo 
 
 
Kandidatlister har tidligere oplevet ikke at kunne stille op ved valget i Region 
Hovedstaden. 
Se https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4576424.ece  
Ved valget i 2013 fik valgsekretariatet effektivt forhindret flere lister i at stille 
op. Som det fremgår af artiklen i Ekstrabladet gik det udover bl.a ØL-partiet. 
Men også flere andre kandidatlister blev effektivt blokeret af valgsekretariatet 
for opstilling. Således også Der Er Noget i Luften v Ulf Gregers Andersen. 
 

https://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-klassifikationen.aspx
https://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-klassifikationen.aspx
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4576424.ece
https://www.youtube.com/watch?v=mTH2HS7vGak


Kandidatlister er af valgsekretariatets medarbejdere blevet bedt om at ændre 
navnet. Således ØL-partiet og Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri 
Christiania). Sidstnævnte parti fik i regionsgården i 2013 valget mellem at 
komme på stemmesedlen under navnet Kærlighedspartiet Regnbuefolket eller 
Kærlighedspartiet Befri Christiania. Dette var et ultimatum. Medarbejderen 
fra valgsekretariatet sagde, at navnet var "for langt". Senere har 
valgsekretariatet besluttet sig for alligevel at godkende 
navnet Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania. Men uden de tegn 
som indgår i partiets navn. Tegn som er godkendt af Indenrigsministeriet til 
brug for kandidatlister. Tegn benyttes af partiet Venstre: Venstre, Danmarks 
Liberale Parti og af Enhedslisten: Enhedslisten - De Rød-Grønne. Udover 
disse ialt tre forskellige tegn, som valgsekretariatet i Region Hovedstaden 
godkender, findes en liste over tegn som kan godkendes. En liste fra 
Indenrigsministeriet. Bl.a de tegn som indgår i Kærlighedspartiets navn. Tegn 
som valgsekretariatet i Region Hovedstaden ved nu ved tre valg har nægtet at 
godkende. 
 
 
ooo O ooo 
 
 
Med håbet om at valgsekretariatet fra og med næste valg i 2025 ikke mere kan 
forhindre små borgerlister og partier i at kunne stille op. Med deres navne. 
Med håbet om at regionsrådets valgbestyrelse til den tid har vilje og evne til at 
formå dette. Så klager over valget undgås. 
 
 
Fra tidligere klage over valget i Region Hovedstaden: 
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/ekstraordinaert-regionsraadsmoede-28-november-2013.aspx 2013 
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Regionsraad-har-afvist-fem-valgklager.aspx 
 
 
Allan Anarchos, kontaktperson for En Død Hest Tør Hvor Andre Tier 
Jørgen Bitsch, Claus Frandsen, Pedro Gonçalves, kandidater 
 
https://twitter.com/johslangkilde/status/933014863550603272/photo/1 
 
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/valgets-sjove-partier-sadan-gik-det-en-
dod-hest 
https://www.berlingske.dk/samfund/stram-kurs-sunshine-partiet-og-en-
doed-hest-her-er-partierne-du-kan-stemme-paa 
https://nyheder.tv2.dk/politik/2017-11-23-de-skaeve-og-aparte-kandidater-
saadan-gik-det-dem 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4080780.ece 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4081318.ece 
https://navisen.dk/blog/regionsvalg-hvorfor-stemme-blankt-naar-det-kan-
blive-en-mexicansk-fest/ 

https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/ekstraordinaert-regionsraadsmoede-28-november-2013.aspx
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Regionsraad-har-afvist-fem-valgklager.aspx
https://twitter.com/johslangkilde/status/933014863550603272/photo/1
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/valgets-sjove-partier-sadan-gik-det-en-dod-hest
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/valgets-sjove-partier-sadan-gik-det-en-dod-hest
https://www.berlingske.dk/samfund/stram-kurs-sunshine-partiet-og-en-doed-hest-her-er-partierne-du-kan-stemme-paa
https://www.berlingske.dk/samfund/stram-kurs-sunshine-partiet-og-en-doed-hest-her-er-partierne-du-kan-stemme-paa
https://nyheder.tv2.dk/politik/2017-11-23-de-skaeve-og-aparte-kandidater-saadan-gik-det-dem
https://nyheder.tv2.dk/politik/2017-11-23-de-skaeve-og-aparte-kandidater-saadan-gik-det-dem
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4080780.ece
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4081318.ece
https://navisen.dk/blog/regionsvalg-hvorfor-stemme-blankt-naar-det-kan-blive-en-mexicansk-fest/
https://navisen.dk/blog/regionsvalg-hvorfor-stemme-blankt-naar-det-kan-blive-en-mexicansk-fest/


https://gaffa.dk/nyhed/52389/tidligere-sort-sol-violinist-vil-i-folketinget 
https://www.facebook.com/Morten-Versners-Fan-Club-336917262996025/ 
https://twitter.com/mortenversner 

 

-------- Original besked -------- 

Emne: Email sendt fra Region Hovedstaden  
Dato: 21.11.21 13:36 

Afsender: CPK-FP-VALG2021 <valg2021.center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk> 
Modtager:  Allan Anarchos, En Død Hest Tør Hvor Andre Tier 
 

Til Allan Anarchos 

Som også oplyst telefonisk, da du ringede i fredags kl. 15.55, er klagefristen ugedagen efter 
valgdagen, dvs. senest på tirsdag. Klagen skal indgives skriftligt. 

Jeg vedhæfter afgørelsen af 2. oktober 2021 vedrørende kandidatlisten "En Død Hest Tør Hvor 
Andre Tier", som du også modtog i hånden, da du var på Regionsgården den 4. oktober 2021 i 
forbindelse med indlevering af manglende stillere og kandidatunderskrifter på de øvrige lister.  

Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål. 

Med venlig hilsen 
 
Iben Buch Haue 
Specialkonsulent 

  
Region Hovedstaden 
Politiker- og pressebetjening 

Center for Politik og Kommunikation 

Kongens Vænge 2 
3400  Hillerød 

Tlf: 38 66 50 00 
Web: www.regionh.dk 

  

  

Fra: intetsvar@regionh.dk <intetsvar@regionh.dk>  
Sendt: 19. november 2021 16:25 
Til: CPK-FP-VALG2021 <valg2021.center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk> 
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