
Torsdag den 21 april 2022

Til

Statsadvokaten for Viborg,

Justitsministeriet

Rødevej 1

8800 Viborg

Vedrørende den samlede sag: 5100-73251-00022-21 (V.L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 

2021-1400306-142) 

Tirsdag den 19 april 2022, kl. 22.52, fremsendte Kriminalforsorgen ved Marielle Søndberg, til mig 

en forespørgsel angående person- og mentalundersøgelse. 

Lørdag den 23 april 2022, er fristen jeg blev givet til at svare tilbage på denne forespørgsel. 

Sagen senest:

Fra den 31 marts 2022 og frem til tirsdag den 19 april 2022, kl. ca. 13.30, har jeg fremsendt dansk 

politi, Justitsministeriet, ved Nordjyllands Politi, 15 anmeldelser (indtil videre) om kriminelle 

forhold begået imod mine børn og jeg, med tilknytning til ovenstående journalnumre. Disse 

videresendte jeg til jer, i går den 20 april 2022.

Om aftenen den 19 april 2022, så sent som 22.52, indkom førnævnte mail fra Kriminalforsorgen, til 

min almindelige mailkonto. Formodentligt sendt til denne, fordi jeg, som meddelt jer og 

Landsretten, bl.a. 1 april, ikke har modtaget post fra offentlige myndigheder i min e-boks, siden 11 

marts 2022. 

Jeg undrer mig over tidspunktet for Kriminalforsorgens henvendelse, samt at jeg gives så kort en 

frist. Taget den samlede sag, og alt hvad den indeholder, i betragtning, synes det ikke tilfældigt. 

Advokat Claus Bonnez fortalte, den 29 marts 2022, da sagen ved retsmødet blev udsat, at der kunne

gå lang tid, før sagen kom for Landsretten igen, hvilket skyldes forsinkelser grundet de sidste to års 

periodiske nedlukninger. 
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For vores alles skyld

I ved, og er fuldt ud klar over, den samlede sags ekstremt alvorlige indhold. Det er en meget 

uhyggelig sag. Og I er klar over det.

I ved, og er fuldt ud klar over, at den samlede sags ekstremt alvorlige indhold, er belastende for 

Danmark, hvis omdømme, som værende et af verdens bedste retssamfund, og demokrati, er 

velkendt verden over. 

I ved, og er fuldt ud klar over, at der i den samlede sag, kun og udelukkende er dokumentation til 

mine børn og min fordel. 

I ved, og er fuldt ud klar over, at hvis Danmark levede op til påstanden om at være et retssamfund, 

demokrati, og folkestyre, hvor lovgivningen, og Grundloven, rangerede højt, og påpasseligt blev 

taget ansvarligt hånd om, da ville denne samlede sag aldrig nogensinde være opstået, og sat i værk. 

Ingen har beføjelser til at iværksætte sådan en brutal aktion, som I har udøvet overfor mine børn og 

jeg, igennem flere år nu. 

I har aldrig haft, og har ikke beføjelser til sådan en brutal aktion, som I har udøvet overfor mine 

børn og jeg, igennem flere år nu.

Vi er en uskyldig familie. Vi er fuldstændig ufarlige. Mine børn er gode og flittige 

samfundsborgere. Alligevel iværksatte I denne ekstremt uhyggelige aktion imod os, kun og 

udelukkende fordi jeg opdagede et groft bedrageri tilbage i 2017. 

Jeg alene, imod alle I magtfulde personer i vigtige samfundsembeder. 

I bør ikke fortsætte. Og det bør I ikke, af hensyn til, og for mine børn og min skyld.

I bør ikke fortsætte. Og det bør I ikke, af hensyn til alle I, i disse vigtige statsembeder, for jeres og 

jeres familiers skyld.

I bør ikke fortsætte. Og det bør I ikke, af hensyn til, og for hele befolkningen i Danmarks skyld.  
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I ved, og er fuldt ud klar over, at jeg ikke behøver at undergå en mentalundersøgelse. Tværtimod. 

Jeg behøver heller ikke at undergå en personundersøgelse. 

I stedet har jeg, mine børn, og vi alle i Danmark brug for, at denne samlede sag bliver behandlet 

retfærdigt og ordentligt. 

Vi har alle brug for, at I stopper op, og gør al den skade I har forøvet, god igen. 

Iben Schartau Schow

5100-73251-00022-21 (V.L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142)      3


