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Til:
• Dig

Cc:
• 'Vibeke Kjær Nielsen'
•

Kære Iben Schartau Schow.
 
Siden juni 2018 har du gentagne gange offentliggjort vores underskrifter 
uden vores tilladelse.
Derudover beskylder du os for at have begået ulovlige handlinger - for 
henholdsvis dokumentfalsk og for at have afgivet falsk vidneudsagn. 
 
Du bedes snarest muligt og senest d. 15.06.2020 fjerne disse oplysninger 
fra internettet – herunder på følgende hjemmesider:
- Din Twitter-profil 
- Forlaget Nemesis's hjemmeside: https://forlagetnemesis.com  
 
Endvidere har vi ikke givet tilladelse til, at du kan offentliggøre billeder af 
vores underskrifter i din bog:
’Jeg foretager mig herefter ikke yderligere’ 
  https://forlagetnemesis.files.wordpress.com/2020/02/jeg-foretager-mig-
herefter-ikke-yderligere-gaveeksemplar.pdf
 
Såfremt oplysningerne ikke er fjernet/slettet fra nettet senest d. 
15.06.2020, vil vi indgive anmeldelse til Datatilsynet herom.
 
Vi henviser i den sammenhæng til Datatilsynets hjemmeside: 
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/ofte-stillede-
spoergsmaal/
herunder især punktet: ”Kan jeg kræve at oplysninger om mig bliver slettet 
fra en hjemmeside”
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen og Lise Busk Jensen
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Man 08-06-2020 11:11






Til:
• Lise Busk-Jensen

Vedr. dit Trusselsbrev

Kære Lise Busk-Jensen

Jeg undrer mig over din henvendelse af 15  maj 2020, da du i 
forbindelse med mine henvendelser til dig i 2018 udtrykkeligt bad mig 
om ikke at rette henvendelse til dig mere. 

Det står dig frit for at anmelde mig UDEN først at henvende dig til mig!
Jeg betragter derfor din henvendelse som et trusselsbrev! Hvorfor har 
du ikke anmeldt mig for længe siden? Både for injurier til politiet, og til 
datatilsynet som du truer med?!

Du skriver også på vegne af Vibeke Kjær Nielsen. Hun blev nævnt som 'sagsbehandler' i 
teamkoordinator/Chefjurist Louise Hauptmanns trusselsbrev af 4 juli 2018, hvor Aarhus 
Universitet truede mig med anmeldelse til politiet jf. en straffelovsbestemmelse. Jeg har 
dags dato ingen sigtelse fået! 

Jeg betragter studiekoordinator som en voksen og ansvarlig kvinde der selv burde rette 
henvendelser til politi og datatilsyn. 

Jeg noterer mig desuden at ingen af jer har underskrevet din henvendelse af 15 maj 
2020. 

Jeg håber, I er klar over hvilken betydning dette ekstremt grove bedrageri - og det I har 
udsat mig for - har for vores fælles samfund Danmark! Det er ekstremt groft. Det er et 
stor, stor skandalesag!

Jeg har i dag 8 juni 2020 henvendt mig til Østjyllands Politi vedr. din henvendelse

Iben Schartau Schow


