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Kære Iben
Vi skriver i dag d. 18/6, sommervarmen har ramt os, og vi nærmer os ferietid med hastige skridt. 
Solen står højt på himlen, og de første solskinsdage, der kalder på tid i haven og ved vandet, har 
allerede været her.

Hos Saxo Publish holder vi naturligvis også ferie, hvilket vil betyde, at du vil opleve lidt længere 
svartider.

Allerede fra næste uge går vores fantastiske kommunikations -og supportmedarbejder Julie på en 
uges velfortjent sommerhusferie. Jeg vil tage mig af dine henvendelser i Julies fravær, men jeg er 
desværre ikke så hurtig på tasterne som hun er, dog lover jeg at gøre mit bedste for at få svaret dig 
så hurtigt som muligt.

Herefter bliver det min tur til at holde ferie, og det bliver en lang en af slagsen. Jeg er væk i 28, 29 
og 30. Min tid går lige nu derfor med at få afsluttet de igangværende projekter jeg har, inden da.

Du er i mellemtiden hjertens velkommen til at skrive til mig på publishsalg@saxo.com, og så 
glæder jeg mig til at vi i fællesskab kan tage hul på dit bogprojekt, når jeg er retur.
Nyhed

De bedste sommerhilsner
Esben
Publish Konsulent

mailto:publishsalg@saxo.com


ben Schartau
Ons 24-06-2020 07:17
Til: Saxo Publish

Kære Esben
Der er sket noget forunderligt, men ikke uventet: bogen 'Jeg foretager mig herefter ikke yderligere' 
er ikke længere at finde på saxo.com - OG jeg kan heller ikke mere logge ind på publish-siden (der 
står at min e-mail ikke er registreret). 

Jeg har ikke modtaget nogen forklaring for, hvorfor det pludselig hænger sådan sammen.

Gode sommerhilsner
Iben
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Sendt: 24. juni 2020 11:47
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Hej Iben,

Jeg har undersøgt sagen, og det er grundet at en kunde har henvendt sig omkring indhold i bogen 
der har personfølsom karakter. Det drejer sig om billeder af underskrifter o.lign. Ifølge kunden har 
denne henvendt sig til dig flere gange, uden at få et svar, og har derfor rettet henvendelse til Saxo's 
kundeservice. Vi har været nødsaget til at fjerne bogen fra salg da det ikke er lovligt at publicere 
den slags materiale. Det havde været en god ide at give dig besked herom, og denne process 
forsøger vi at efterleve fremadrettet.

Med hensyn til ikke at kunne logge på, så kan jeg se at din mail er registreret, og det derfor burde 
være muligt. Prøv evt. at genskabe kodeordet, ved at trykke på "glemt kodeord?" og følg 
instrukserne i den tilsendte mail.

Med Venlig Hilsen/ Best Regards,

Esben Dam
Publish Kundeservice
publish@saxo.com
Strandboulevarden 89, 2.
2100 København Ø
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Iben Schartau
Ons 24-06-2020 15:23
Til: publish@saxo.com

Denne kunde er Lise Busk-Jensen. Hun har skrevet til mig een gang i mail af 15 maj 2020, hvori 
hun fortæller, at hun henvender sig sammen med Vibeke Kjær Nielsen. Af mig blev Lise Busk-
Jensen for øvrigt meldt til politiet i 2018. Underskriften i bogen er ikke hendes. I mailen af 15 maj 
2020, gav hun mig en frist på een måned (15 maj til 15 juni) til at fjerne div. for ellers ville hun 
kontakte datatilsynet. Den 9 juni opdager jeg, at bogen er fjernet! Og hvilke beføjelser har hun til at 
dele frister ud??
Hun har på intet tidspunkt meldt mig til hverken politi eller datatilsyn. Det er tankevækkende at I 
agerer retsdommere! Mon ikke dette hører under domstolene?!
Billedet af den falske underskrift er ikke af personfølsom karakter, det er et bevis for særdeles groft 
bedrageri. Og I tager hensyn til kriminelle?

Vibeke Kjær Nielsen har ligeledes begået særdeles groft bedrageri, og blev meldt til politiet i 2017. 
De har begge haft mulighed for at melde mig til datatilsyn og politi, men på trods af to 
trusselsbreve, i hhv. 2018 og 2020, har ingen af dem gjort alvor af deres trusler. Vibeke Kjær 
Nielsen blev ikke kaldt ved sit navn i første trusselsbrev (som Lise Busk-Jensen ikke var en del af) 
men 'sagsbehandler'. Så kan vi jo reelt ikke vide hvem der var tale om, vel?!
Lise Busk-Jensens første og eneste henvendelse til mig var altså 15 maj 2020. Min bog blev udgivet
i februar 2020. En bog der dokumenterer dette grove bedrageri, begået af universitetsansatte m.fl. 
Men alt det er I jo klar over. 
Det er ikke hvem som helst der står bag saxo.com. (nævnt sidst i min bog, så jeg er såmænd ikke 
særligt overrasket.

Iben Schartau Schow
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