
----Oprindelig meddelelse---- 

Fra: Iben Schartau Schow 

Sendt: 04-07-2018 

Emne: Jeres henvendelse af 4 juli 2018 

  

Emne: Jeres henvendelse af 4 juli 2018 

Til  

Aarhus Universitet v. 

Universitetsledelsens stab og chefjurist/teamkoordinator Louise Hauptmann 

Nordre Ringvej 1 

8000 Aarhus C 

  

Vedr. jeres henvendelse af i dag 4 juli 2018, afsendt af jer til mit forlags 
mailadresse forlagetnemesis@outlook.dk, og ikke via Digital Post, trods alvorligheden i 
henvendelsen.  

I brevet fra jer, fremkommer flere alvorlige beskyldninger rettet imod mig, hvor I taler om 
chikane, om at jeg systematisk, groft og uretmæssigt hænger en ansat ud og krænker 
denne person, om at jeg retter beskyldninger imod samme (må vi gå ud fra) ansatte 
således at denne kan risikere opsigelse.  

De beskyldninger I retter imod mig, finder jeg særdeles grove, men jeg er jo slet ikke uvant 
med jeres måde at handle på, så overraskelse, jo, men kun over at I ufortrødent fortsætter 
af den ekstreme og særdeles uretmæssige vej. 

Hvorfor fortæller I ikke hvilken person det drejer sig om? Hvis det er studiekoordinator 
Vibeke Kjær Nielsen I hentyder til, så ved både politiet, Statsadvokat, Rigsadvokat, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Justitsministeriet, retsordførerne for Folketinget, 
DR, Jyllandsposten, og Ombudsmanden (evt. m.fl.), at studiekoordinator Vibeke Kjær 
Nielsen ikke handlede på egen hånd, da hun forfalskede beskikket censor Lise Busk-
Jensens underskrift. Det fremgår af anmeldelserne til politiet. Trods en fuldstændig sikker 
sag (det ved I jo godt), bliver I beskyttet af det der skulle have været et ordentligt og 
redeligt retssamfund i et vestligt og demokratisk land.  

Er det dét I benytter jer af - at jeg er alene imod jer og jeres ulovligheder? Hvor er mange 
af jer dybt uværdige i de hverv I varetager. I er en skændsel og en skamplet, og ikke kun 
længere for studerendes retssikkerhed, men også i forhold til de fællesskaber vi alle som 



borgere færdes i, i et samfund som Danmark, som vi helt naturligt burde kunne stole på og 
have tillid til.  

Det er ikke mig der har chikaneret og krænket studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen, det 
har de der har tvunget hende til at begå lovbrud! 

Jeg har offentligt skrevet om sagen på avisen.dk, hvor jeg offentliggjorde et 
rekommanderet brev til forhenværende Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind. 
Det er fra 22 november 2017, og det har over 3140 læst, og helt sikkert også I.  

At I truer mig med en paragraf i straffeloven (§119a), er jeg desværre fuldstændig ligeglad 
med. Måske kunne man undre sig over - og måske alligevel ikke - hvorfor I dog ikke har 
anmeldt mig for injurier, for længe, længe siden. Det er jo trods alt grove 
beskyldninger jeg retter imod rektor Brian Bech Nielsen og dekan Johnny Laursen.  

I december 2017 henvendte jeg mig til bestyrelsesmedlem for Aarhus Universitet Connie 
Hedegaard, men forventeligt har hun og bestyrelsen ikke foretaget sig noget i denne 
alvorlige sag.  

"Denne forespørgsel rettes til dig på skrift, da du tidligere har afslået alle forsøg på 

mundtlig dialog med Aarhus Universitet" 

Jeg forstår ikke denne sætnings indhold, at jeg tidligere har afslået alle forsøg på mundtlig 
dialog. Hvilke "alle forsøg"? Og hvorfor "mundtlig dialog"? Og om hvad dog? Og hvornår 
dog?  

"at du uden ugrundet ophold på hjemmesider og sociale medier" 

Denne sætnings ordlyd forstår jeg desværre heller ikke; "uden ugrundet ophold" (jeg ved 
godt, jeg ikke er blandt de mest intelligente, og det undskylder jeg hermed for) 

Jeg kunne aldrig drømme om at fjerne noget som helst, af mine ytringer på hverken 
Twitter eller min hjemmeside (som I har besøgt før).  

Jeg gentager; studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen har forfalsket beskikket censor 
Lise Busk-Jensens underskrift, og hun handlede ikke på egen hånd! Hun blev 
tvunget til at begå kriminalitet, af ledelsespersoner anmeldt i dokumentfalsksagen, i 
det arbejde hun varetager som studiekoordinator.  

  

Jeg ser frem til at blive politianmeldt.  

  

Med venlig hilsen 

Iben Schartau Schow 


