Fra: Iben Schartau [mailto:ISchartau12@outlook.dk]
Sendt: 15. maj 2017 11:28
Til: JP Graver
Emne: Dokumentfalsk

Hej JP-gravergruppe
Jeg ved ikke om I er de rette at henvende mig til, eller om I er interesseret i at hjælpe?
Det involverer rektoratet på Aarhus Universitet og en eksamensklage der har udviklet sig alvorligt
for universitetet.
Jeg har to underskrifter; den ene er personen på universitetet der sidder med indgående og
udgående korrespondance vedr. klage- ankesager, og den anden skulle være fra ankenævnets
formand, som underskriver af ankenævnets afgørelse. Problemet er at dennes sidste underskrift
næsten er identisk med personen vedr. ovennævnte ind- og udgående korrespondance .
Det er til at finde ud af, da ankenævnets formand ikke er ukendt.
Hvis I er interesseret kan jeg sende det via fax eller skanner.
Jeg har brug for hjælp, mest af hensyn til studerende i Danmark generelt og deres manglende
retssikkerhed i forhold til disse klage- ankesager. Og man kan desuden spørge; har universitetet
handlet på denne måde før?
Ankenævnets afgørelse er af så ringe 'kvalitet' fuld af faktuelle fejl og retlige ukorrektheder, at jeg
umuligt kan tro, at de (ankenævnet) vil lægge navn og omdømme til denne, og pludselig, efter et
par dage, studser jeg over underskriften, og sammenligner den med denne anden persons. Jeg går
fra at være i tvivl, til at tænke der er 95 % chance på dokumentfalsk, og nu er jeg slet ikke mere i
tvivl. Der har ikke været nedsat et ankenævn, og afgørelsens underskrift er falsk.
Håber I vil hjælpe, og i hvert tilfælde give besked om hvorvidt I kan eller ej.
Venlige hilsen
Iben
Tlf; 28153779

Sv: Dokumentfalsk
IS
Iben Schartau

Besvar|
fr 19-05, 20:21
Jesper Høberg (Jesper.hoberg@finans.dk)
Arkivér

Hej Jesper
Mange tak fordi du svarede.
Fra: Jesper Høberg <Jesper.hoberg@finans.dk>
Sendt: 19. maj 2017 08:56:24
Til: 'Iben Schartau'
Cc: Morten Nystrup
Emne: SV: Dokumentfalsk
Hej Iben
Tak for nedenstående email. Jeg vil videresende den til vores JP Aarhus-redaktør, Morten Nystrup
(cc). Så vil han tage stilling til, om det er en sag, vi skal kigge nærmere på.
God weekend, når du kommer så langt.
Mvh

_______________
Jesper Høberg
Journalist, graverchef
Tlf. +45 8738 3196
Mobil: +45 2019 4241
e-mail: jesper.hoberg@finans.dk
twitter: @hoeberg
facebook: [www.facebook.com/jesperhoeberg]www.facebook.com/jesperhoeberg
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JR
Jørgen Rye
Fre 19-05-2017 14:50
    Til: • Dig
Hej Iben
Jeg er journalist på JP Aarhus og har fået din mail ang. eksamensklage.
Vil du sende papirerne til mig, så kan vi tale sammen i næste uge.
vh. Jørgen Rye
Journalist
MORGENAVISEN
Jyllands-Posten
tlf. 87 38 38 38
dir. 87 38 31 16
mob. 20 19 43 78

Sv: vedr. JP
IS
Iben Schartau

Besvar|

fr 19-05, 20:55
Jørgen Rye (jorgen.rye@jp.dk)
Arkivér

Hej Jørgen
Jeg anmeldte universitetet for dokumentfalsk 16 maj, og fik kvittering 18 maj fra Rigspolitiet, om at
politiet havde fået henvendelsen og nu undersøger sagen. Op til 16 maj har jeg henvendt mig til
div. advokater, Dansk Studenterforening, Dansk Magisterforening etc. og har ikke rigtig kunnet få
hjælp eller støtte (nogle tror vist ikke rigtig på det, hvilket jeg godt kan forstå).
Jeg er lidt nervøs for at sende div. papirer især af hensyn til personer i sagen - og fordi jeg har en
fornemmelse af, at universitetet vil gribe og bruge enhver lejlighed til at sagen kan droppes. Den er
uhyre problematisk for rektoratet, efter min mening. Det er faktisk noget nær en skandale. Jeg
mener, og har desuden skrevet til politiet, at personen der har begået dokumentfalsk har handlet
efter ordrer fra ledelsen, for jeg skrev et notat til udvalgte heriblandt, i marts, efter første
afgørelse.Jeg kan ikke vide det, men det er min klare overbevisning.
Det vigtige for mig er, at nogle kender til sagen og holder den retsstat vi mener DK er (bør være) i
ørerne, fordi jeg ved der indgås 'aftaler'. Det er vigtigt, især fordi studerende som det er nu, ingen
som helst retssikkerhed har. De tror der er et system med klage- ankemuligheder, men det er der
ikke i virkeligheden. Det har været fuldstændig vanvittigt at opleve et anerkendt universitet i
Danmark opføre sig så uredeligt.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan sende dig, for at holde mig inden for juridiske korrekte rammer?
Faktisk er jeg blevet meget på vagt mht. hvem man kan stole på. Hver en instans jeg har overvejet
og evt. kontaktet, har jeg tænkt på om de kender 'nogle der kender nogle' der vil beskytte
universitetet, sådan at uanset hvor jeg har vendt mig hen, så ville der være forbindelse til personer
på universitetet. Det minder skræmmende meget om stater vi helst ikke vil sammenlignes med.
Skriv evt. hvad jeg kan sende dig/du skal bruge.
Venlige hilsner
Iben

JP Graver Tir 19-06-2018 11:43     Til: • Dig Tak for din mail til Morgenavisen JyllandsPostens gravergrupper. Redaktionen læser og behandler alle de tips og forslag, vi modtager. Det er
desværre ikke muligt for os at følge personligt op på alle henvendelser, men vi vil meget gerne
kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere assistance. Med venlig hilsen JP Graver
JP

JR
Jørgen Rye
Man 22-05-2017 11:00

Til: • Dig
Hej Iben
Ok, kan du sende politianmeldelsen til mig, så jeg har en idé om, hvad det drejer sig om? Jeg skal jo
nok love dig fuld fortrolighed, og jeg skriver heller ikke noget, før vi har talt sammen. Du må også
gerne ringe til mig.
vh. Jørgen Rye
Journalist
MORGENAVISEN
Jyllands-Posten
tlf. 87 38 38 38
dir. 87 38 31 16

Efterfølgende undersøgte jeg lidt om Jørgen Rye, og fandt ud af, at han og dekan Johnny Laursen
fulgte hinanden på Twitter, og at journalisten havde skrevet flere positive artikler om bl.a. dekanen
og Aarhus Universitet. Det har jo nok netop været en af de områder han dækkede som journalist
på Jyllands-Posten. Hvorfor er det i øvrigt nødvendigt at sende min henvendelse videre i JPsystemet, hvis man er en gravergruppe der undersøger vigtige samfundsemner?

Jyllands-Posten, juni 2018:
Dokumentfalsk
IS
Iben Schartau
Tir 19-06-2018 11:43

Til: • jpgraver@jp.dk
Underskriftforfalskningen.docx 307 KB Til Rigsadvokaten.docx 327 KB Klage af 13 maj 2018 til
Statsadvokaten, Viborg..docx 23 KB Til retsordfører.docx 16 KB 4 vedhæftede filer (674
KB)Download altGem alle i OneDrive
Ja, det er jo en oplagt sag at 'grave' i ... hvis det ikke liiiige var fordi det handler om personer med
høj samfundsstatus - og gode venner ...
JP Graver
Tir 19-06-2018
11:43

Til: • Dig
Tak for din mail til Morgenavisen Jyllands-Postens gravergrupper. Redaktionen læser og behandler
alle de tips og forslag, vi modtager. Det er desværre ikke muligt for os at følge personligt op på alle
henvendelser, men vi vil meget gerne kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere assistance.
Med venlig hilsen
JP Graver

