
Fra: an archos <tel22151515@gmail.com> 
Dato: 26. nov. 2013 21.48.02 CET 
Til: <vibeke.storm.rasmussen@regionh.dk>, Jesper Olsen <jesper.olsen.03@regionh.dk>, 
Indenrigsministeren <im@im.dk> 
Cc: <madsbk@eb.dk>, <ritzau@ritzau.dk> 
Emne: KLAGE OVER VALGET I REGION HOVEDSTADEN DEN 19. NOVEMBER 2013. 

København, tirsdag den 26. november 2013 
 

KLAGE  
 
 
Vi sender hermed en klage over valget i Region Hovedstaden den 19. november 
2013. 
 
Jeg, Allan Anarchos, fremsender desuden igen min tidligere fremsendte klage, 
dateret den 29. oktober, over juristerne i Region Hovedstaden (Jesper Olsen, 
Henrik Møller m.fl.) og deres forholden sig til flere kandidatlister, som blev 
indleveret for opstilling ved valget til regionsrådet. 
 
 

Vi klager over, at: 
 
 
- Kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri 
Christiania) efter indlevering tirsdag den 15. oktober efter to døgn i 
valgsekretariatets varetægt blev tilbageleveret af to jurister torsdag den 17. 
oktober uden at en påtegning på kandidatlisten (blankettens forside, øverst) for 
indleveringen to dage før var sket. Der blev gjort opmærksom på dette, men 
juristerne foretog ingen påtegning. En påtegning, som listen i Københavns 
Kommune fik påført den indleverede kandidatliste umiddelbart efter 
indleveringen, med datering og klokkeslet og underskrift af juristen på 
valgsekretariatet. 
 
 
- Kandidatlisten ikke kunne stille op med sit navn. Beskeden lød 
fra jurist Henrik Møller, at partiets navn med de tegn, som 
indgår i partiets navn, ikke kunne indstilles til 
godkendelse. Kandidatlisten fik først denne besked på et 
endnu senere tidspunkt ved endnu en indlevering. 
Juristerne gav ved den lejlighed en besked til Allan 
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Anarchos, at listen skulle samle underskrifter for stillere på 
en ny formular med et nyt "partinavn". Jurist Henrik Møller 
erklærede enerådigt, at Allan Anarchos kunne vælge mellem 
at opstille under navnet Kærlighedspartiet 
Regnbuefolket eller Kærlighedspartiet Befri 
Christiania. Ingen af disse "navne" var - eller er - partiets 
navn. 
Det svarer til, at partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti kan vælge 
mellem Venstre Danmarks eller Venstre Liberale Parti. 
Kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / 
Befri Christiania) - som det korrekt var anført på 
stemmesedlen i Københavns Kommune - blev således anført 
med den af Henrik Møller dikterede betegnelse 
Kærlighedspartiet Befri Christiania på stemmesedlen i 
hovedstadsregionen. Et ikke-eksisterende partinavn. 
 
 
- Kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) - 
eller, som listen hed på stemmesedlen Kærlighedspartiet Befri Christiania, 
ikke fik et ønsket bogstav. Kandidatlisten bad ved indleveringen tirsdag den 15. 
oktober om at få et ønsket bogstav. Tre ønsker blev givet - og noteret af en jurist 
- i prioriteret rækkefølge. Bogstavet Æ var bl.a. det bogstav, listen havde som et 
ønske. Bogstavet Æ blev på stemmesedlen tildelt 
PiratPartiet. Kærlighedspartiet ønsker derfor en information om hvornår 
dette parti er registreret for at have indleveret sin kandidatliste. Iflg. valgloven 
kommer en først indleveret liste først i betragtning ved tildeling af ledige 
bogstavbetegnelser. Der skal gøres opmærksom på, at fx. PiratPartiets 
kandidatliste blev tildelt senere end kandidatlisten for Kærlighedspartie. 
Begge lister blev indleveret af Allan Anarchos. 
Kærlighedspartiet Befri Christiania fik intet bogstav! 
 
 
- Kandidatlisten SPANDMAND efter indlevering tirsdag den 15. oktober efter 
to døgn i valgsekretariatets varetægt blev tilbageleveret af to jurister torsdag den 
17. oktober uden at en påtegning på kandidatlisten (blankettens forside, øverst) 
for indleveringen to dage før var sket. Der blev gjort opmærksom på dette, men 
juristerne foretog ingen påtegning. En påtegning, som listen i Frederiksberg 
Kommune fik påført den indleverede kandidatliste umiddelbart efter 



indleveringen, med behørige to stempler, datering og klokkeslet og underskrift af 
juristen på valgsekretariatet. 
 
 
- Kandidatlisten ikke kunne stille op med sit navn. Beskeden lød 
fra jurist Henrik Møller, at versaler ikke kunne indstilles til 
godkendelse. Kandidatlisten fik først denne besked på et 
endnu senere tidspunkt ved endnu en indlevering. 
Juristerne gav ved den lejlighed en besked til Allan 
Anarchos, som indleverede listen og medbragte en fuldmagt 
fra Erik Sandmand, at listen kunne fortsætte med at samle 
underskrifter for stillere på formularen med 
SPANDMAND påført, men at kandidatlisten så - iflg. en 
aftale - ville komme på stemmesedlen med store og små 
bogstaver. Dette skete. Kandidatlisten samlede de 
nødvendige stillere og stillede op med navnet Spandmand 
efter endelig godkendelse af kandidatlisten. 
 
 
- Kandidatlisten SPANDMAND - eller, som listen hed på stemmesedlen 
Spandmand, ikke fik et ønsket bogstav, nemlig bogstavet S. Kandidatlisten bad 
ved indleveringen tirsdag den 15. oktober om at få et ønsket bogstav. Tre ønsker 
blev givet - og noteret af en jurist - i prioriteret rækkefølge. Bogstavet S var det 
bogstav, listen havde som det først prioriterede ønske. Bogstavet S var på 
stemmesedlen tildelt Frihedspartiet - Glistrups Linje. SPANDMAND ønsker 
derfor en information om hvornår dette parti er registreret for at have indleveret 
sin kandidatliste. Iflg. valgloven kommer en først indleveret liste først i 
betragtning ved tildeling af ledige bogstavbetegnelser. Der skal desuden gøres 
opmærksom på, at fx. PiratPartiet fik tildelt bogstavet Æ, selvom dette partis 
kandidatliste blev tildelt senere end kandidatlisten for SPANDMAND. 
SPANDMAND fik intet bogstav. 
 
 
- Kandidatlisten ØL - Partiet (STEM på Perletand!) efter 
indlevering tirsdag den 15. oktober efter to døgn i 
valgsekretariatets varetægt blev tilbageleveret af to jurister 
torsdag den 17. oktober uden at en påtegning på 
kandidatlisten (blankettens forside, øverst) for 



indleveringen to dage før var sket. Der blev gjort 
opmærksom på dette, men juristerne foretog ingen 
påtegning. En påtegning, som listen i Københavns 
Kommune fik påført den indleverede kandidatliste 
umiddelbart efter indleveringen, med datering og klokkeslet 
og underskrift af juristen på valgsekretariatet. 
 
 
- Kandidatlisten ikke kunne stille op med sit navn. Beskeden lød 
fra jurist Henrik Møller, at partiets navn med de tegn, som 
indgår i partiets navn, ikke kunne godkendes samt brug af 
versaler. Kandidatlisten fik først denne besked på et endnu 
senere tidspunkt ved endnu en indlevering.  Juristerne gav 
ved den lejlighed en besked til Allan Anarchos, som 
indleverede listen og medbragte en fuldmagt fra Jan Elkjær 
Nielsen, at listen skulle samle underskrifter for stillere på en 
ny formular med et nyt "partinavn", dikteret enerådigt af 
jurist Henrik Møller. Det navn, som valgsekretariatet ville 
godkende, var Øl - Partiet Perletand. Dette var - og er - 
ikke partiets navn. Kandidatlisten samlede (åbenbart) ikke 
det nødvendige antal godkendte stillere, idet 
valgsekretariatet ikke godkendte den nye kandidatliste med 
det nye - af valgsekretariatet dikterede navn - for opstilling. 
 
 
- Kandidatlisten "Der er noget i luften" efter indlevering tirsdag den 15. 
oktober efter to døgn i valgsekretariatets varetægt blev tilbageleveret af to 
jurister torsdag den 17. oktober uden at en påtegning på kandidatlisten 
(blankettens forside, øverst) for indleveringen to dage før var sket. Der blev gjort 
opmærksom på dette, men juristerne foretog ingen påtegning. En påtegning, 
som listen i Frederiksberg Kommune fik påført den indleverede kandidatliste 
umiddelbart efter indleveringen, med behørige to stempler, datering og 
klokkeslet og underskrift af juristen på valgsekretariatet. 
 
 



- Kandidatlisten ikke kunne stille op med sit navn. Beskeden lød 
fra jurist Henrik Møller, at citationstegn ikke kunne 
indstilles til godkendelse. Citationstegn kunne godkendes i 
Frederiksberg Kommune. Kandidatlisten fik først denne 
besked på et endnu senere tidspunkt ved endnu en 
indlevering. Juristerne gav ved den lejlighed en besked til 
Allan Anarchos, som indleverede listen også ved den 
lejlighed, at listen ville blive fremsendt til Ulf Gregers 
Andersen, spidskandidat for "Der er noget i luften". 
 
 
- Kandidatlisten ikke med posten fremkom - retur til Ulf 
Gregers Andersen - som det blev meddelt, at den ville. Ulf 
Gregers Andersen har til dato ikke modtaget kandidatlisten 
retur. Flere opkald til Region Hovedstaden resulterede kun i 
en besked fra en jurist om, at Allan Anarchos havde 
modtaget kandidatlisten. Dette er lodret forkert. Region 
Hovedstadens jurister har selv meddelt Allan Anarchos, at 
han ikke kunne modtage kandidatlisten for at give den retur 
til Ulf Gregers Andersen. Årsag: Ingen fuldmagt. 
 
 
- Kandidatlisterne her nævnt oplevede en negativ, for ikke at 
sige direkte fjendtlig, "behandling" hos juristerne i 
valgsekretariatet i Region Hovedstaden. En "behandling", 
som bl.a. fik det resultat, at lister ikke kunne stille op med 
deres navn men med et navn dikteret af juristerne i 
valgsekretariatet. I Københavns og Frederiksberg 
kommuner var der absolut ingen problemer med at få 
godkendt kandidatlisternes retmæssige navne på 
stemmesedlen. 
 



- Kandidatlisterne i Region Hovedstadens valgsekretariatet 
oplevede tilstande, som det er blevet betegnet i klagen af 29. 
oktober, som ikke var "Danmark". 
Citat: "Danmark er jo ikke Ydre Mongoliet eller Absurdistan". 
 
 
 
 
 
Allan Anarchos, spidskandidat Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / 
Befri Christiania) 
Erik Sandmand, spidskandidat SPANDMAND 

Jan Elkjær Nielsen, spidskandidat for ØL - Partiet 
(STEM på Perletand!) 

Ulf Gregers Andersen, spidskandidat "Der er noget i 
luften" 
 
 
 
ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article2130333.ece Lokalt valg-
gakgak:  Tvunget til at skifte navn En række mindre valglister, der stiller op i 
Region Hovedstaden, skal starte forfra på grund af deres navne 
 
 
valg.oim.dk/media/404106/tidsfrister-kogr-valg2013.pdf 
 
regionh.dk/NR/rdonlyres/CAB5596A-9C11-46D0-8019-E9FB189E01AA/0/Valgbestyrelse110613BESLUTNINGER.pdf 
 
sn.dk/sjaelland/regionsraad-behandler-valgklager/artikel/371806?rss#.UpTuEtJFTTo 
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