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Indledning

Dette mit bidrag, processkrift af 7 juni 2022, indgiver jeg uagtet det faktum, at der igennem flere år 

er begået alvorlige lovovertrædelser imod jeg, som (blandt andet) lejer, og derfor også mine børn, 

der ingen konsekvenser har fået for lovovertræderne. I den samlede sag er dansk politi ved 

Justitsministeriet, Beboerklagenævnet ved Mariagerfjord Kommune, Boligretten under Civilretten 

(2020 – 2022) ved Justitsministeriet, og mange navngivne andre, gjort bekendt med de meget 

alvorlige forhold. Vi taler om personer der varetager vigtige samfundsembeder, herunder juridisk 

uddannede, men det synes bevidst ignoreret af pågældende myndighedspersoner.

Boligretten, ved dommer Mette Søndergaard, er ved de forberedende retsmøder den 1 april 2022 og 

18 maj 2022, med tilhørende sagsakter indbragt af mig (minretsag.dk), oplyst om, og set 

dokumentation på, især et, ud af de mange ulovlige forhold begået i sagen, nemlig skrift- og 

underskriftforfalskninger: Udøvet af ledelse og medarbejdere under Hobro Boligforening, 

vedrørende tre klager med bilag (2019-2020). Forhold der ikke kan ses bort fra. Jeg påpeger 

endvidere, at Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, der i påstanden om at have opsagt mit 

daværende lejemål af 4 februar 2021 og 30 marts 2021, har handlet ulovligt. Det er Louadvokater 

ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green fuldt ud klar over, men de 

fortsætter ufortrødent deres forehavende på vegne af Hobro Boligforening, der tillige gælder at 

omgå sandheden indtil det groteske. 

At jeg ved telefonmøderne opfordres til, at forholde mig til fraflytningspåkravet, og hertil 

gøre eventuelle indsigelser, synes omsonst, taget omtalte stærkt alvorlige, og ulovlige, forhold i 

betragtning, hvor Hobro Boligforening, nu flankeret af advokatfirmaet Louadvokater ved advokat 

Carsten Jensen tilsyneladende, uofficielt, har fået tilladelse til at begå lovovertrædelserne. 
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Historik

Beboerklagenævnet 2020

24 november 2020 afsagde formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose, Beboerklagenævnet, 

Mariagerfjord Kommune, dom i sagen 03.12.12-G01-4-20, foranlediget af Hobro Boligforenings 

sagsanlæg mod mig, som daværende lejer. 

I sagens akter, bliver især formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose (i kraft af hendes embede, og 

formodende juridiske uddannelse), samt de angivelige udpegede nævnsmedlemmer, informeret om 

ulovlige forhold i sagen, begået af ledelse og medarbejdere under Hobro Boligforening. Der er tale 

om særdeles alvorlige forhold, herunder strafferetslige, gældende flere lovgivningsområder. 

Forud for sagen i Beboerklagenævnet, havde jeg, som lejer, overfor Hobro Boligforening 

ved ledelsespersonerne direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind, medarbejderne Jette 

Christensen og Karina Karlsen, påpeget alvorlige uretmæssige forhold, idet jeg som lejer, modtog 

klager der samtidig fungerede som advarsler: 

Jeg modtog tre klager fra 22 maj 2019 til 8 oktober 2020. De to første klager betragtedes samtidig 

som advarsler, hvilket foranledigede, at jeg ikke fik lov til at forholde mig til klageindholdet, som 

jeg for flere af punkternes vedkommende, dokumenteret kunne tilbagevise. Den tredje klage 

bevirker, at Hobro Boligforening indbringer sagen for Beboerklagenævnet. 

På trods af mine troværdige forklaringer, herunder væsentlig dokumentation, der både 

fremgår af mit eget bidrag af 26 oktober 2020 til Beboerklagenævnet; Uberettigede klager og 

underskriftindsamlinger - bemærkninger til sagen af 20 oktober 2020 ved Beboerklagenævnet  

(bilag), men også af Hobro Boligforenings eget bidrag; Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020, 

(bilag), samt min berettigede og ikke mindst fuldt ud korrekte påpegelse af, at Hobro Boligforening 

har handlet ulovligt, bliver mit daværende lejemål dømt betinget. 

Formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose, Beboerklagenævnet, Mariagerfjord Kommune, handlede

bevidst mod bedre viden, taget samtlige sagsakter i betragtning. Jeg dokumenterede tilmed, i mit 

bidrag, hvordan især én anden modpart i sagen, benævnte 'Lise Vang Hansen', samt tilknyttede til 

dette lejemål, permanent og systematisk brød regler for husorden, ordensforskrifter og lejeloven. 

Lejere, der blot havde boet i ejendomsbebyggelsen i seks måneder. 

Formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose, Beboerklagenævnet, Mariagerfjord Kommune, handlede

ulovligt, i behandlingen af min sag.

Forhold anmeldt til Nordjyllands Politi, april 2022
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Boligretten under Civilretten 2020/2021

I Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020, s. 3 (bilag 2, Louadvokater) fremgår det, at 

jeg, som lejer, kan indbringe sagen for Boligretten, under Civilretten;

”Indbringelse sker ved at sende en stævning til boligretten senest fire uger efter modtagelsen

af beboerklagenævnets afgørelse. Beboerklagenævnet har ikke mulighed for at dispensere 

fra den nævnte fire ugers frist” 

Jeg forsøgte, at indbringe Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020 til Boligretten, ved 

indsigelsen af 1 december 2020 (bilag), men Boligretten accepterede ikke indsigelsen, og bad  mig 

udbedre den under tre punkter (bilag). 

”Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten. 

Indbringelse må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt 

parterne” (kap. 17, § 106) 

NB: det fremgår ikke af almenlejeloven, at lejeren, der anker sådanne afgørelser til Boligretten, skal

kunne give et 'professionelt' påstandsskrift, eller hvad det nu måtte være:

Jeg fremsendte efterfølgende endnu et forsøg på at forbedre indsigelsen, i 'Udbedring af 

mangler og 2. henvendelse' af 14 december/4 januar 2021 (bilag), men jeg fik atter besked af 

Boligretten om, at udbedre mangler under de samme tre punkter (bilag), da min forbedrede 

indsigelse, efter Boligrettens mening, stadig ikke var fyldestgørende. 

”Du har fortsat ikke oprettet en egentlig påstand på sagen overfor de sagsøgte. Det fremgår 

imidlertid af sagens bilag, at Beboerklagenævnet den 24. november 2020 har truffet 

afgørelse om, at sagsøgerens lejemål gøres betinget, og retten antager, at det – formentlig - 

er denne afgørelse, som du ønsker prøvet, jf. almenlejelovens § 106. I så tilfælde vil din 

påstand skulle være, at sagsøgte, Hobro Boligforening, skal anerkende, at sagsøgerens 

lejemål ikke skal være betinget. 

Du skal for hver af de sagsøgte angive, hvilken påstand der nedlægges overfor dem, altså 

hvad resultatet skal være, hvis du får medhold, og hvilket retligt grundlag, denne påstand 

støttes på? 

Der mangler fortsat navn og adresse vedr. parten oprettet som ”Lise Hansens samlever”. 

Retten kan ikke være behjælpelig med at fremsøge nærmere oplysninger herom. Navn og 

adresse skal være modtaget inden sagen kan godkendes og sendes til forkyndelse” 

(Civilretten, 5 januar 2021) 
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Det var ikke muligt for mig, som lejer uden juridisk baggrund, at udbedre samtlige tre ønskede 

mangler. Det var dog muligt for mig, via anmodning og betaling til folkeregistret, at få oplyst en af 

modparternes adresse, fordi der var tale om en tidligere nabo. 

Jeg henvendte mig til både Nordjyllands Politi (spørgsmål omkring indhentning af anden modparts 

navn- og adresseoplysning), og til advokater, der kunne bistå mig. Det lykkedes ikke at få i stand 

(bilag).

Den 1 februar 2021 fik jeg af Boligretten, under Civilretten, afvist min indsigelse om at få 

Beboerklagenævnets afgørelse prøvet under denne domstol (bilag), grundet de påståede mangler, 

som citeret.

Dokumentationsbilag: 6 dokumenter, se bilagsliste s. 35
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Fraflytningspåkrav ved Boligretten under Civilretten 2022

Den 24 februar 2022 indgav jeg indsigelse til Fogedretten (bilag), over fraflytningspåkravet fremsat 

af Hobro Boligforening. Det gjorde jeg, som det fremgår af indsigelsen, fordi Hobro Boligforening 

har handlet særdeles ulovligt under flere lovgivningsområder, tilmed igennem flere år.

Den 25 februar 2022, oversendte Fogedretten sagen til Civilretten.

Den 24 marts 2022, vedlægger Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat 

Camilla Holt Green, 11 dokumenter; bilag 1-10, samt processkriftet Replik af 24 marts 2022.  

Den 30 marts 2022, vedlægger jeg 12 dokumenter, benævnt bilag A-L, til sagen på minretsag.dk. 

Den 1 april 2022; forberedende møde, via telefon 

Den 5 april 2022 modtager jeg et telefonopkald fra dommer Mette Søndergaard om, at sagen 

alligevel kan behandles under dem ved Boligretten, under Civilretten.

Den 13 april 2022 vedlægger Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat 

Camilla Holt Green, yderligere tre dokumenter, bilag 11 og 12, samt Processkrift I af 13 april 2022

Den 18 maj 2022; nyt forberedende møde, via telefon

Efterfølgende beslutning om hovedforhandling, der berammes til den 9 marts 2023

Den 31 maj 2022 vedlægger Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat 

Camilla Holt Green, yderligere tre dokumenter, bilag 13 og 14, samt Processkrift II af 31 maj 2022

Den 7 juni 2022 vedlægger jeg, sagsøgte, Iben Schartau Schow yderligere bilag, samt processkrift 

af 7 juni 2022 (se bilagsliste, s. 35)
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Bemærkninger til: 

Forberedende retsmøder via telefonmøder, 1 april og 18 maj 2022

1 april 2022 (bilag)

Dommer Mette Søndergaard

Advokat Camilla Green, Louadvokater, ved advokat Carsten Jensen, Randers

Sagsøgte, jeg Iben Schartau Schow

Varighed ca. 25 minutter

Jeg påpegede følgende:

• De påståede opsigelser af mit lejemål var ulovlige (bilag)

• Klager, der samtidig fungerer som advarsler (bilag)

• At der kun og udelukkende var tre klager (af 22 maj 2019, 17 juni 2020 og 8 oktober 2020) i

sagen ved Beboerklagenævnet. Der er ingen klager siden (bilag)

• At hele sagen i Beboerklagenævnet strider imod lovgivningen (bilag)

• At der optræder skrift- og underskriftforfalskninger i klagerne (bilag)

• Ulovlige forhold i sagen (bilag)

• At jeg aldrig modtog de påståede ophævelsesbreve af 4 februar 2021 og 30 marts 2021, ved 

Louadvokater

• Postkassen til mit daværende lejemål var ikke mulig at benytte grundet chikane (fra 17 

oktober 2020 og frem til 31 marts 2021). Et forhold Hobro Boligforening var bekendt med 

(bilag) 

• Jeg bliver den 31 marts 2021, gjort bekendt med direktør for Hobro Boligforening, Anders 

Kjærs trusler rettet mod min familie og jeg, i en landsdækkende avis (B.T, 30 marts 2021) 

(bilag)

• Nødt til at fraflytte samme dag, 31 marts 2021, grundet truslerne

• Ikke mulighed for at sætte lejligheden i stand, samt må lade nogle møbler stå (bilag)

• At lejere der opsiges, ikke skal have fremsendt ”standardbreve”, hvori det fremgår, at lejeren

selv har opsagt sit lejemål 

• Om involveredes alvorlige usandheder, herunder gældende for Louadvokater 

• At søge om fri proces til sagen, da det der foregår, i sagen, er for voldsomt og forrykt

• At jeg ikke skal betale noget som helst, taget alle de ulovligheder, der er begået i sagen, i 

betragtning
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• LLOs formand Helene Toxværd havde udtalt sig i avisartiklen af 1 november 2020. En 

avisartikel der var særdeles subjektiv til fordel for Hobro Boligforeing og modparter i sagen.

Et forhold jeg fandt meget bekymrende, når hun er formand for Lejernes Landsorganisation

• At jeg har sendt et rekommanderet brev til omtalte formand for LLO, og næstformænd, 

omkring hendes bekymrende udtalelser.

• At jeg havde forsøgt at få Beboerklagenævnets afgørelse om betinget lejemål (24 november 

2020) for Boligretten 

• Beboerklagenævnets formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose behandlede både sagen i 

Beboerklagenævnet imod mig, og en asbestsag anlagt af mig, hvor Hobro Boligforening var 

modpart. Sagerne faldt tidsmæssigt sammen (se bilag)

• At jeg ikke forstår, at denne sag, fraflytningspåkrav, ikke kan behandles under Civilretten 

(dommeren vil overdrage den til Beboerklagenævnet jf. § 106 og 107 i lejeloven og 

almenlejeloven)

Det bedes noteres:

Jeg modtog aldrig siden yderligere klager, end de tre der optræder i Beboerklagenævnssagen 

(2020). Advokat Camilla Holt Green, påstår at der indkom yderligere klager, men advokatfirmaet 

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green, vedlægger 

ikke disse angivelige og påståede ”yderligere klager” til sagen, for at dokumentere den (horrible og 

stærkt injurierende) påstand.  

Jeg modtog to breve, fra Hobro Boligforening af 23 marts 2021 og 7 april 2021, om at jeg selv 

havde opsagt mit lejemål. De fremsender brevene via e-boks (bilag). 

Brevenes overskrift er enslydende, og starter som følger:

 ”Anerkendelse af opsigelse/indkaldelse til syn”. 

”Opsigelse modtaget 05.02.2021, genudlejning forsøges hurtigst muligt (…) 

Vi har modtaget din opsigelse, i hvilken du opsiger ovennævnte lejemål, hvor vi skal gøre dig 

opmærksom på, at opsigelsesperioden er med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned” (se bilag)

Advokat Camilla Green, Louadvokater, påstår, at der er tale om  ”standardbreve” fra Hobro 

Boligforenings side.

Til det svarer jeg, at i sådan en alvorlig sag, hvor en lejer opsiges af sit lejemål, da skal lejeren jo 

ikke modtage et ”standardbrev”, hvori det fremgår, at lejeren selv har opsagt lejemålet. 
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Direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening udtaler sig til Nordjyske, i en avisartikel, hvor sagen, 

de har anlagt imod mig, i øvrigt fortsat er under behandling i Beboerklagenævnet:

 ”Anders Kjær, direktør i Hobro Boligforening, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag,

fordi den kører i klagesystemet. Han fortæller, at det nærmest aldrig er sket, at 

boligforeningen har sat beboere ud af deres bolig med henvisning til overtrædelser af 

husordenen” (Nordjyske, 1 november 2020)

For Hobro Boligforening er ”det nærmest aldrig sket”, men alligevel fremsender de angiveligt 

omtalte ”standardbreve”, hvori det fremgår at jeg selv har opsagt mit lejemål. 

På mødet udtaler advokat Camilla Holt Green, at jeg selv valgte at fraflytte lejligheden. Men det 

valgte jeg jo ikke selv. Det skete på baggrund af trusler om foged, fremsat af direktør Anders Kjær, i

den landsdækkende, statsstøttede avis Nordjyske:

”Den kvindelige lejer, som politiet nu sigter for at stå bag overfaldet, skal ud af sit lejemål 

straks. Nok er nok, siger direktør Anders Kjær” ”Hun (den sigtede kvinde, red.) får det røde 

kort, som er den strengeste straf. Vi vil ophæve lejemålet, og hun skal flytte med det samme.

Sker det ikke, vil sagen efter påske blive indgivet til fogedretten, siger Anders Kjær” 

(30 marts 2021)

Og i B.T:

”I en mail til B.T., skriver Anders Kjær, direktør i Hobro Boligforening, følgende. 

”Boligforeningen ophæver lejemålet til øjeblikkelig fraflytning. Ophævelsen skyldes, at 

beboeren har overfaldet andre beboere fredag, den 26 marts. Den tidligere opsigelse af 

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal lejeren fraflytte straks. 

I modsat fald vil boligforeningen indgive sagen for fogedretten”  (30 marts 2021)

Avisartiklen i B.T (bilag) læste mine to hjemmeboende børn, om aftenen den 30 marts 2021, og 

tidlig næste morgen genfortæller de indholdet, omkring straksudsættelse og foged. Jeg turde da ikke

at lade os blive, og vi fraflyttede samme dags aften (bilag).

”Stk. 3. Stk. 1 og 2 begrænser ikke fogedrettens adgang til at gennemføre en umiddelbar 

fogedforretning, jf. retsplejelovens kapitel 55, om udsættelse af et lejemål, der er ophævet 

som følge af lejerens tilsidesættelse af god skik og orden” (kap. 17, § 107, stk. 3)
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Advokat Camilla Holt Green, Louadvokater, og dommer Mette Søndergaard, blev gjort bekendt 

med, på dette telefonmøde, samt via sagsakter, at der optræder flere ulovlige forhold i sagen, tilmed 

af meget grov karakter.  

Dommer Mette Søndergaard ville gerne flytte sagen over i Beboerklagenævnet, Mariagerfjord 

Kommune, og advokat Camilla Holt Green var enig, og udtalte i den forbindelse, at det var ”fjollet”

at sagen kørte lige over i Civilretten (fra Fogedretten).

 

Lovgivningsmæssigt (almenlejeloven) er der ikke noget i vejen med, at Fogedretten overgiver sagen

til Civilretten: 

”Retten benævnes boligretten. Parterne kan dog, når der er opstået en tvist, aftale, at tvisten 

kan indbringes for boligretten, uden at beboerklagenævnet har behandlet sagen” 

(kap. 17, § 107)

Dommer Mette Søndergaard, mente, allerede på dette tidspunkt, at det ifølge sagsakterne, ser ud 

som om, at sagen kan afgøres til Hobro Boligforenings fordel (bilag). Og hun tilkendegiver flere 

gange under telefonmødet, at sagen jo handler om fraflytningsbetaling, og ikke hvorvidt jeg er 

ulovligt opsagt. Da jeg gentager, at sagen hænger sammen, spørger hun mig flere gange, om jeg da 

vil flytte tilbage igen (til daværende lejemål).

Det bedes noteres:

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, vælger desuden at vedlægge 

bilag til sagen, der omhandler beboerklagenævnets afgørelse, samt andre dokumenter, angående 

bevæggrunden for opsigelserne m.m. (bilag 2, 3, 4 samt processkriftet Replik af 24 marts 2022)

5 maj [5 april] 2022 modtager jeg et telefonopkald, Civilretten, fra dommer Mette Søndergaard, om,

at sagen alligevel kan behandles under Civilretten, og ikke Beboerklagenævnet. 
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18 maj 2022 (bilag)

Dommer Mette Søndergaard

Advokat Camilla Green ved Louadvokater, Carsten Jensen, Randers

Sagsøgte, jeg Iben Schartau Schow

Varighed ca. 24 minutter

Jeg vedlagde ikke flere dokumenter til dette nye forberende retsmøde, via telefonmøde, da det jeg 

allerede havde vedlagt, var fyldestgørende. 

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green, 

vedlægger yderligere to bilag (bilag 11 og 12), der angiveligt er dokumentation på, at de påståede 

og angivelige opsigelser af 4 februar 2021 og 30 marts 2021 er henholdsvis fremsendt og forsøgt 

fremsendt. Endvidere vedlægges advokatfirmaets Processkrift I af 13 april 2022  

Jeg påpegede følgende:

• At man ikke kan fremsende ”standardbreve” i sådan en sag, hvor en lejer opsiges af sit 

lejemål, og hvor det tilmed fremgår, at lejeren selv har opsagt lejemålet

• Postkassen til mit daværende lejemål kunne ikke benyttes over tidsperioden 17 oktober 

2020 og frem til 31 marts, grundet chikane, udøvet af navngivne personer (i den samlede 

sag) tilknyttet lejemålet Jernbanegade 55 A, 2.th. 9500 Hobro (bilag)

• Den 22 februar 2021 kom to viceværter fra Hobro Boligforening og fortalte mig, at de 

havde fjernet tapen fra postkassen. Den påståede 'Ophævelsesskrivelse' fra Louadvokater, af

4 februar 2021 var ikke mulig at aflevere i postkassen til mit daværende lejemål, hverken 

før eller efter den 22 februar 2021. 

• At jeg ikke kunne give den ønskede underskrift, som Louadvoakter ved advokat Carsten 

Jensen ønsker fra mig i brev af 4 februar 2021, fordi jeg aldrig modtog den påståede 

opsigelse 

• De kunne have benyttet e-boks, sådan som de har gjort med ”Anerkendelse af 

opsigelse/indkaldelse til syn” af 23 marts 2021 og 7 april 2021. Hobro Boligforeing var klar

over, at min postkasse ikke kunne benyttes

• Det samme gælder for den påståede opsigelse til ”øjeblikkelig” fraflytning (af 30 marts 

2021)

• At sådanne vigtige breve, personligt skal kvitteres for, af modtageren
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• At det sagtens kunne have ladet sig gøre, at aflevere det påståede opsigelsesbrev af 4 

februar 2021, personligt, for vi modtog indimellem forsendelser (pakker), som vi har 

kvitteret for

• At når jeg selv sender rekommanderede breve, da kvitteres disse personligt af modtagerne 

(jeg nævnter flere eksempler) 

• Jeg spørger advokat Camilla Holt Green omkring det juridiske aspekt i forhold til 

”afleveringsattester”

• At sådan opsigelsessager skal for Boligretten (og ikke afgøres af et advokatfirma)

• Ulovlige forhold i sagen

• At jeg aldrig siden modtog yderligere klager, end dem der fremgår af Beboerklagenævnets 

afgørelse (24 november 2020)

• At Louadvokater, ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Green, kun 

og udelukkende har et dokument (bilag 2) til denne sag, hvori disse tre klager fra sagen i 

Beboerklagenævnet (2020) indgår. 

• At angivelige ”yderligere klager” skulle være fremsendt til Louadvokater, ikke er den rette 

procedure

• At hvis der var indkommet yderligere klager, da skulle det være forelagt mig 

• At klagerne (til de tre klager i Beboerklagenævnssagen) får lov til at fremsætte 

udokumenteret påstande, og at der er en grund til at de får lov til det

• At der er en grund til, at Louadvokater går ind i sådan en sag, der åbenlyst er fyldt af 

ulovlige forhold

• At hele sagen er fyldt med (tilladte) lovovertrædelser, og hvis jeg, som dommeren ønsker, 

skulle give indsigelser til punkter i selve flytteopgørelsen, herunder betalingspåkravet, ja, 

da vil det jo åbenlyst være omsonst, taget hele sagen i betragtning

• At et advokatfirma går ind i sådan en sag fyldt med grove lovovertrædelser, er 

opsigtsvækkende

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camille Green, 

hævder, at alt er foregået som det skal. 

Jeg påpeger, at der ikke indkom yderligere klager i sagen, end dem der optræder i 

Beboerklagenævnssagen (2020), samt at det er dét eneste dokument (bilag 2) som Louadvoakter 

vedlægger sagen. De vedlægger ikke, ved dette nye telefonmøde, dokumentation på disse påståede 

yderligere klager. 
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I ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021 lyder det: 

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på 

grund chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn (…) Opsigelsen er begrundet i 

chikanerende adfærd fra Dem og Deres børns side, hvorved De overtræder det betingede 

lejemål” 

Advokat Camilla Green kommenterer ikke, det af mig påpegede alvorlige forhold, at advokatfiamet 

ikke, til sagen, har vedlagt yderligere dokumentation på disse påståede overtrædelser af ”det 

betingede lejemål”, der angiveligt foranledigede advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten 

Jensen, at opsige mit lejemål til ”fraflytning straks”.

I almenlejeloven står følgende;

” Udlejerens opsigelse skal endvidere indeholde oplysning om opsigelsesgrunden. 

Indeholder opsigelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig” (kap. 14, § 89)

Det bedes noteres:

Der var ikke nogen gyldig opsigelsesgrund, udi at opsige mit daværende lejemål, og der var slet 

ikke juridisk belæg for det. Det var ulovligt, og advokatfirmaet Louadvokater er fuldt ud klar over 

det.

”Ved behandling af sager om opsigelse eller ophævelse som følge af overtrædelse af 

betingelser i tilfælde, hvor lejeforholdet er gjort betinget efter § 82, stk. 1, nr. 1, eller, hvor 

beboerklagenævnet har meddelt en advarsel efter § 82, stk. 1, nr. 2, kan boligretten foretage 

en fuldstændig prøvelse af beboerklagenævnets afgørelse medmindre sagen tidligere er 

afgjort af boligretten.” (kap. 17, § 106, stk. 3) 

”Beboerklagenævnet kan give en advarsel. Den kan også ty til den alvorligste sanktion og 

bestemme, at lejeforholdet gøres betinget i et år. Det betyder, at hvis lejeren overtræder 

nogle bestemte betingelser inden for 12 måneder, kan boligforeningen sende sagen i 

boligretten med henblik på at få lejeren sat ud. Men det er altid boligretten, der i den type 

sager afgør, om en lejer skal opsiges. Derfor tager processen lang tid, men det er prisen for 

at leve i et retssamfund. Det at miste sin bolig er en alvorlig sag, så derfor har borgerne øget 

retsbeskyttelse, forklarer Helene Toxværd, formand for Lejernes Landsorganisation” 

(Landsformand Helene Toxværd, LLO, Nordjyske, 1 november 2020) 
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Bemærkninger til:

Advokatfirmaet Louadvokaters bidrag til sagen

Ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021

Ophævelsesskrivelse af 30 marts 2021

Replik af 24 marts 2022,

Processkrift I af 13 april 2022

Processkrift II af 31 maj 2022

Kommentarer til bilagene 1-14

Advokatfirmaet Louadvokater:

Advokat Camillla Holt Green, der repræsenterer Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, 

Østergrave 4, 1, 8900 Randers C, bliver, via sagsakter i sagen (1 april 2022), gjort bekendt med 

ulovlige forhold begået af Hobro Boligforening.  

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, begår i samarbejde med Hobro 

Boligforening, lovovertrædelser, og fortsætter blot, uagtet at jeg gør opmærksom på disse forhold 

via dokumenter til sagen (30 marts 2022) og ved telefonmøderne den 1 april og 18 maj 2022. 

Forholdene er anmeldt til Nordjyllands Politi, april og maj 2022
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Ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13  (…) 

Nærværende skrivelse er sendt med afleveringsattest”

Det bedes noteres:

Denne angivelige 'ophævelsesskrivelse' af 4 februar 2021 har jeg aldrig modtaget. 

Det var ikke muligt at aflevere i postkassen til mit daværende lejemål Jernbanegade 55 A, 2. tv, 

9500 Hobro. 

Den alvorlige omstændighed, at vi ikke kunne bruge postkassen i fire måneder, var Hobro 

Boligforenings ledelse og medarbejdere, fuldt ud klar over. Det fremgår tillige af sagsakterne ved 

sagen i Beboerklagenævnet (bilag). 

Andre af Hobro Boligforenings forsendelser til mig, fremsendte de ubesværet via e-boks. 

I brev af 12 oktober 2020 (bilag), anmodede jeg Hobro Boligforening om, at fremsende al post til 

mig via Digital Post (e-boks):

”I bedes venligt fremover udelukkende kontakte mig via Digital Post, uagtet henvendelsens 

art. I har tidligere fremsendt mig Digital Post vedrørende eksempelvis huslejestigning, 

forhøjelse af antennebidrag og information om formands skifte”

Jeg afleverede samtidig brevet af 12 oktober 2020 til Hobro Boligforening, underskrevet og 

personligt, den 16 oktober 2020, formiddag. 

Den 22 februar 2021, ankommer to viceværter fra Hobro Boligforening, og fortæller mig, at de har 

fjernet tapen fra min postkasse. De fjerner ikke reklamerne; et chikaneforhold begået af beboer 

'Lise Vang Hansen' (og tilknyttede) til lejemålet Jernbanegade 55 A, 2.th (bilag). Jeg taper 

efterfølgende postkassen til igen (bilag)
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Det bedes noteres:

'Ophævelsesskrivelse' af 4 februar 2021 påstås sendt via ”afleveringsattest”. Det er påfaldende, at 

Hobro Boligforening ved advokatfirmaet Louadvokater, ikke fremsender det rekommanderet, sådan

at jeg, som modtager, personligt kunne have kvitteret for brevet. Især når det omhandler så vigtigt, 

og umisteligt en forsendelse. 

De kunne tilsvarende have sendt det via e-boks. 

Dommer Mette Søndergaard svarer på telefonmødet den 18 maj 2022 (dokumentation), at postbudet

jo kvitterede, og lagde det i postkassen. Advokat Camilla Green mener, at når postbudet har 

afleveret forsendelsen i postkassen, da er det dokumentation nok. Det er jeg uenig i, og mener ikke 

det kan være en juridisk korrekt procedure, men under alle omstændigheder, var det ikke muligt at 

aflevere forsendelsen i daværende postkasse, grundet chikane fra denne anden beboer. 

NB: se i øvrigt mine bemærkninger til Louadvokaters bilag 11

Ophævelsesgrunden, ifølge Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, er som følger: 

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på 

grund chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn”

Det bedes noteres:

Jeg modtog aldrig yderligere klager.

Der har aldrig været klaget over mine børn. 

Louadvoakter dokumenterer ikke disse forhold, men vedlægger kun og udelukkende 

Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020 til denne sag (bilag 2).  

Louadvokaters begrundelse er ulovlig 

Andre påstande desangående;

”Efter mødet i oktober virkede det ifølge Anders Kjær, som om sagen var faldet til ro. Men 

da der på et tidspunkt igen kom klager, tog Hobro Boligforening det skridt at opsige 

kvindens lejemål med tre måneders varsel. Hun havde seks uger til at gøre indsigelse” 

(Nordjyske, 30 marts 2021)

NB: Der var møde i Beboerklagenævnet den 24 november 2020
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”Hun klagede gentagne gange til boligforeningen” ”Klagerne blev videresendt til 

boligforeningens advokat” 

NB: Udtalelse af den, i den samlede sag, benævnte 'Lise Vang Hansen', under vidneforklaring i 

Byretten den 28 maj 2021.

Ifølge 'ophævelsesskrivelse' af 4 februar 2021, bliver jeg opsagt ”til fraflytning straks”, men  

samtidig fremgår det, at der er tale om subsidiært at opsige mit lejemål med seks ugers 

indsigelsesfrist, herunder tre måneders opsigelsesvarsel. Det synes opsigtsvækkende, når der 

angiveligt er tale om overtrædelser af betinget lejemål.

§ 92. Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m.v. for 

tiden, indtil lejeren kunne flytte med sædvanligt varsel, jf. § 88. Lejeren skal endvidere 

erstatte udlejeren ethvert tab, herunder lejetab og omkostningerne ved lejerens udsættelse af 

det lejede (kap. 14, § 92)

Det bedes noteres:

Hobro Boligforening ankede aldrig Beboerklagenævnets afgørelse, betinget lejemål, af 24 

november 2020, til Boligretten, trods udtalelsen i en landsdækkende avis, Nordjyske, 1 november 

2020, samt i henvendelse til mig i 3. klage af 8 oktober 2020:

”Det er også den konklusion, Hobro Boligforening er kommet til. Efter en årelang konflikt 

og mange klageskrivelser har boligforeningen indbragt sagen for kommunens 

beboerklagenævn med henblik på, at kvinden bliver sat ud af sin lejlighed” 

Den 3 klage af 8 oktober 2020:

”Så nu står Boligforeningen lidt magtesløs i denne sag, og da ovenstående virkelig generer 

dine naboer rigtig meget, ser vi os desværre nødsaget til, at sende denne sag i 

Beboerklagenævnet, med henblik på udsættelse af lejemålet, i henhold til Bekendtgørelse af 

lov om leje af almene boliger § 90, litra 7 og 12 samt § 92”

Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020:

”Hobro Boligforening henviste til klagerne, og havde ikke yderligere til nævnet herudover”
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Hobro Boligforening, ved direktør Anders Kjær, udtaler følgende den 1 november 2020:

”Vi kan ikke bare smide folk ud af deres bolig, og det har vi jo heller ingen interesse i. Vi er 

ikke et politi eller en domstol. Vi administrerer boligerne og skal varetage alle beboeres 

interesse. Derfor lytter vi også til alle parter. Behandlingen af tvister om husorden er ofte en 

langstrakt og kompleks proces, fordi der er modstridende opfattelser. Derfor må vi nogle 

gange have hjælp udefra i form af f.eks. beboerklagenævnet eller boligretten, der kan afgøre 

en tvist, siger Anders Kjær” 

Landsformand Helene Toxværd, LLO, under overskriften ”Retsbeskyttelse”:

”Selv om Hobro Boligforening går i beboerklagenævnet med henblik på at få en lejer sat ud 

af boligen, bliver det ikke udfaldet på kort sigt (...) Den kan også ty til den alvorligste 

sanktion og bestemme, at lejeforholdet gøres betinget i et år. Det betyder, at hvis lejeren 

overtræder nogle bestemte betingelser inden for 12 måneder, kan boligforeningen sende 

sagen i boligretten med henblik på at få lejeren sat ud. Men det er altid boligretten, der i den 

type sager afgør, om en lejer skal opsiges. Derfor tager processen lang tid, men det er prisen 

for at leve i et retssamfund. Det at miste sin bolig er en alvorlig sag, så derfor har borgerne 

øget retsbeskyttelse, forklarer Helene Toxværd, formand for Lejernes Landsorganisation” 

Det viste sig, at være mere end nemt, at sætte min familie og jeg ud af mit daværende lejemål, og 

samtidig at få det formidlet igennem et advokatfirma. 

De mange og meget alvorlige forhold, herunder stærkt injurierende beskyldninger, er anmeldt til 

Nordjyllands Politi, 31 marts, april og maj 2022
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Ophævelsesskrivelse af 30 marts 2021

”Nærværende er fremsendt både som almindeligt brev og med afleveringsattest” 

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, vælger angiveligt igen 

forsendelsesmetoden ”afleveringsattest”, samt tilmed almindeligt brev, på trods af, at det ikke var 

muligt at aflevere disse i postkassen til mit daværende lejemål. 

Endvidere udskiftede en vicevært denne postkasse, den 31 marts 2021, og mit navn blev ikke igen 

anført på postkassen (bilag).

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, 30 marts 2021:

”På vegne Hobro Boligforening skal jeg herved ophæve Deres lejemål til øjeblikkelig 

fraflytning. Ophævelsen skyldes, at De har overfaldet en beboerrepræsentant, dennes 

kæreste og en anden beboer fredag, den 26. marts 2021. Disse forhold er af en sådan 

karakter, at De skal fraflytte lejemålet straks jfr. Almenlejeloven § 90 stk. 1 nr. 7, 8 og 13” 

Jeg havde endnu ikke modtaget et anklageskrift fra Nordjyllands Politi, og jeg har aldrig overfaldet 

”beboerrepræsentantens kæreste”. Dette forhold fremgår endvidere ikke af anklageskrift (af 13 april

og 3 maj 2021)

Ifølge formand for Lejernes Landsorganisation, er det Boligretten der træffer afgørelser om 

opsigelse af lejere:

”Beboerklagenævnet kan give en advarsel. Den kan også ty til den alvorligste sanktion og 

bestemme, at lejeforholdet gøres betinget i et år. Det betyder, at hvis lejeren overtræder 

nogle bestemte betingelser inden for 12 måneder, kan boligforeningen sende sagen i 

boligretten med henblik på at få lejeren sat ud. Men det er altid boligretten, der i den type 

sager afgør, om en lejer skal opsiges. Derfor tager processen lang tid, men det er prisen for 

at leve i et retssamfund. Det at miste sin bolig er en alvorlig sag, så derfor har borgerne øget 

retsbeskyttelse, forklarer Helene Toxværd, formand for Lejernes Landsorganisation” 

(Nordjyske, 1 november 2020) 
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Direktør Anders Kjærs udtalelser til det landsdækkende statsstøttede massemedie Nordjyske, 30 

marts 2021:

”Så tager jeg fat i vores advokat og siger: ”Nu har hun lavet grove chikaner og vold, lad os 

ophæve hendes lejemål”, forklarer Anders Kjær” 

”Hun (den sigtede kvinde, red.) får det røde kort, som er den strengeste straf. Vi vil ophæve 

lejemålet, og hun skal flytte med det samme. Sker det ikke, vil sagen efter påske blive 

indgivet til fogedretten, siger Anders Kjær” 

”Det er selvfølgelig helt uacceptabelt for os som boligforening, det der sker i fredags. Vi kan

ikke acceptere, at der slås på andre beboere og laves hærværk mod en dør. Derfor er det ikke

en opsigelse mere, vi siger: ”Du skal ud straks”, siger Anders Kjær” 

”Havde hun udøvet vold før, havde vi kunne opsige hende. Men kan ikke bare smide lejere 

ud af deres lejemål, og de har også en mulighed for at gå til LLO. Men er det af en sådan 

karakter som i fredags, er det en helt anden sag”

Derfor er det ikke en opsigelse mere, vi siger: ”Du skal ud straks”, siger Anders Kjær” 

Hobro Boligforenings ledelse og medarbejdere, kunne angiveligt, nemt og ubesværet, ”smide” mig 

ud, som det frermgår af ophævelsesskrivelsen den 4 februar 2021: ”til fraflytning straks”. 

Og ved ophævelsesskrivelsen af 30 marts 2021 skulle det ske ”til øjeblikkelig fraflytning”, som det 

ovenstået gengivet, også fremgår af direktør Anders Kjærs udtalelser. 

Det bedes noteres:

Hobro Boligforening ankede aldrig Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020.

Hobro Boligforening har aldrig benyttet sig af af domstolen Byretten, under Civilretten, en 

retsbeskyttelse der henvises til i 'Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger' (2019), og som 

Landsformand Helene Toxværd, LLO, tilsvarende henviser til.  

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen opsagde mit lejemål, inden der 

var fremsendt mig et anklageskrift og inden der forelå en dom. 

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen og Hobro Boligforening skulle 

have benyttet sig af rekommanderet forsendelse, hvorved jeg kunne have kvitteret personligt. 

Og de kunne samtidig have benyttet sig af forsendelsesformen e-boks. 
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Replik af 24 marts 2022

I processkriftet Replik af 24 marts 2022 ved advokatfirmaet Louadvokater står følgende: 

”Den truende adfærd fortsatte, hvorfor lejemålet blev ophævet/opsagt den 4. februar 2021 

med fraflytning den 1. juni 2021. Ophævelsesskrivelse fremlægges som bilag 3.” 

Det bedes noteres:

Der forelå ingen yderligere klager.

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green, vedlægger 

kun og udelukkende Beboerklagenævnets afgørelse (24 november 2020) til sagen, hvori de tre 

oprindelige klager fremgår. Det påpegede jeg på telefonmødet den 1 april 2022, men alligevel 

vedlægger advokatfirmaet ikke yderligere dokumentation på den angivelige og påståede fortsatte 

”truende adfærd”, hverken til det efterfølgende telefonmøde den 18 maj 2022, eller til sagens videre

behandling, til kommende hovedforhandling (9 marts 2023).

I 'ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021, er grunden ”chikanerende adfærd”, og i Replik af 24 

marts 2022, påstås grunden for opsigelsen den 4 februar 2021 ”den truende adfærd fortsatte”.

Louadvoakater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green skriver: 

”Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter 

naboen pådrog sig svære skader. På baggrund heraf fremsendte Hobro Boligforening en 

ophævelsesskrivelse, hvorefter Iben Schartau Schow blev påbudt at fraflytte lejemålet 

straks. Skrivelse af 30. marts 2021 fremlægges som bilag 4.” 

Jeg havde, på daværende tidspunkt, endnu ikke modtaget et anklageskrift den 30 marts 2021, og var

derfor heller ikke dømt for forholdene. 

Og ifølge formand for Lejernes Landsorganisation er det Boligretten, der træffer den slags 

afgørelser. 

Advokatfirmaet Louadvokater ved Carsten Jensen, påstår, at denne nabo fik ”svære skader”:

En særdeles grov og injurierende påstand. Jeg vil kræve en forklaring for dette punkt også, ved 

hovedforhandlingen, i forhold til, hvad advokatfirmaet Louadvokater forstår ved begrebet ”svære 

skader”. 
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Omkring aflevering af nøgler og 'indkaldelse til flyttesyn':

”Den 6. april 2021 afleverede Iben Schartau Schow nøgler. Den 7. april 2021 fremsendte 

Hobro Boligforening indkaldelse til flyttesyn. Indkaldelsen fremlægges som bilag 5. 

Flyttesynet blev afholdt den 19. april 2021. Fraflytningsrapport fremlægges som bilag 6” 

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Green, nævner ikke det 

enslydende brev af 23 marts 2021, (indkommet i min e-boks den 24 marts 2021), der svarer til det 

af 7 april 2021. I begge fremgår følgende:

”Nøgler til lejligheden, postkasse, vaskeri og kælderrum skal afleveres ved syn af 

lejligheden. Såfremt du ikke ønsker at deltage i ovennævnte syn, bedes du aflevere alle 

nøglerne på vort kontor senest dagen før synet kl. 12.00” (bilag 5, Louadvokater) 

I Louadvoakters bilag 5, der omhandler dette brev af 7 april 2021, ses med påført håndskrift: 

”ændret da fraflytter har indleveret nøgler”

 Noget er altså ændret, ifølge Hobro Boligforening, fordi jeg har afleveret nøgler. 

Det bedes noteres:

Hobro Boligforeing fremsendte ikke dette brev, af advokat Camilla Holt Green omtalt 

”standardbrev” af 7 april 2021, efter at jeg afleverede nøgler: 

Jeg pakkede nøglerne i en konvolut den 1 april 2021 (bilag, foto)[afleverede nøgler 1 april og 8 

april 2021] og afleverede dette den 8 april 2021 (bilag, video). 

Advokat Camilla Holt Green fortsætter:

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at Hobro Boligforening 

har krav på istandsættelsesudgifterne på kr. 12.228,38 samt kr. 200,00 for rykkerskrivelser” 

Det er på ingen måde opsigtsvækkende, at Hobro Boligforening, ledelse og medarbejdere, 

fremsætter krav om fraflytningsbetaling af mig, efter at have været vidne til, dokumenteret, disse 

ansattes opførsel igennem flere år, herunder gælder alvorlige lovovertrædelser. En opførsel, og 

kriminalitet, de tilsyneladende har fået (ulovlige) beføjelser til. 

Tilsvarende gælder det for advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, herunder 

advokat Camilla Holt Green, der lader til at være overordentligt behjælpelige i udførelsen af disse 

grove lovovertrædelser. Der kan kun foreligge en uofficiel tilladelse til det -  et sted fra.

Processkrift til sagen BS-9074/2022-ALB, 7 juni 2022, Iben Schartau Schow                                 22



”Så tager jeg fat i vores advokat og siger: ”Nu har hun lavet grove chikaner og vold, lad os 

ophæve hendes lejemål”, forklarer Anders Kjær” (Nordjyske, 30 marts 2021)

”I en mail til B.T., skriver Anders Kjær, direktør i Hobro Boligforening, følgende. 

”Boligforeningen ophæver lejemålet til øjeblikkelig fraflytning. Ophævelsen skyldes, at 

beboeren har overfaldet andre beboere fredag, den 26 marts. Den tidligere opsigelse af 

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal lejeren fraflytte straks. 

I modsat fald vil boligforeningen indgive sagen for fogedretten” (B.T. 30 marts 2021)

De mange og meget alvorlige forhold, herunder stærkt injurierende beskyldninger, er anmeldt til 

Nordjyllands Politi, 31 marts, april og maj 2022
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Processkrift I af 13 april 2022, advokatfirmaet Louadvokater 

”Det fastholdes, at lejemålet blev ophævet/opsagt ved brev af 4. februar 2021 (bilag 3) og 

efterfølgende ophævet med fraflytning straks (bilag 4). Begge skrivelser er fremsendt med 

afleveringsattest. Afleveringsattest for brevet af 4. februar 2021 fremlægges som bilag 11”

Et advokatfirma, hvori ansatte må formodes at være juridisk uddannede, ved, at hvis en vigtig 

forsendelse skal sikres afleveret til modtager, da skal sådan en forsendelse kvitteres for personligt af

modtageren. 

En såkaldt ”afleveringsattest”, der fremgår (angiveligt) afkrydset af postbudet som værende 

afleveret, er ganske enkelt ikke godt nok. Som jeg siger, kan enhver afsætte omtalte kryds. 

På omtalte afleveringsattest (bilag 11) fremkommer et stempel af 9 februar 2021, angiveligt 

afsat af advokatfirmaet Louadvokater. De har altså modtaget afleveringsattesten tilbage, og kan reelt

selv have afsat krydset.

NB: se mine bemærkninger til dette bilag under pågældende punkt

Det var, som nævnt, ikke muligt at benytte min postkasse, og det fremgår tilmed af min meddelelse 

til PostNord, på selve postkassen (bilag). Dette forhold var Hobro Boligforening godt bekendt med. 

Og andre forsendelser, denne boligforening ønskede jeg skulle modtage, fremsendte de via e-boks 

(bilag). Tilmed bedte jeg om, i skrivelsen af 12 oktober 2020 (bilag), fremsendt via mail, 12 oktober

2020, samt afleveret personligt på Hobro Boligforenings adresse, 16 oktober 2020, at al fremtidig 

post til mig, skulle fremsendes via Digital Post (e-boks). Det kunne Hobro Boligforening have valgt

at gøre, hvis de ville have sikret sig, at jeg fik disse påståede opsigelsesbreve, og/eller Hobro 

Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater skulle have fremsendt brevene rekommanderet, 

sådan som direktør Anders Kjær i øvrigt påstår, i avisartiklen i Nordjyske, 30 marts 2021: 

”I brevet til kvinden, som afsendes tirsdag med rekommanderet post, skriver man ifølge 

Anders Kjær” 

At sende, de for lejeren (mig) umistelige breve, rekommanderet, valgte Hobro Boligforening og 

advokatfirmaet Louadvokater tilsyneladende ikke at gøre. Bevæggrunden herfor, mangler jeg til 

dato, og vil derfor afkræve forklaring på hvorfor, ved hovedforhandlingen (9 marts 2023)
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”Iben Schartau Schow oplyste på det telefoniske retsmøde, at hun havde læst i avisen, at 

lejemålet ville blive ophævet, hvorfor hun valgte at fraflytte lejemålet før 

ophævelsesskrivelsen var kommet frem. Brevet af 30. marts 2021 kunne derfor ikke leveres.

Dokumentation for at brevet var fremsendt med afleveringsattest fremlægges som bilag 12” 

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen skulle have fremsendt brevet af 30 marts 2021 om 

”øjeblikkelig fraflytning” rekommanderet, eller de kunne møde op og aflevere det personligt. 

Jeg var i lejemålet frem til 31 marts 2021, ca. kl. 22 (videodokumentation). 

Hobro Boligforening vidste, at postkassen til mit daværende lejemål ikke kunne benyttes, og 

endvidere blev postkassen udskiftet 31 marts 2021, og mit navn blev ikke påført denne nye 

postkasse (bilag). 

Og uanset om jeg havde modtaget deres angivelige og påståede 'ophævelsesskrivelse' af 30 marts 

2021, da mente Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater sig berettigede til at opsige 

mit lejemål til ”øjeblikkelig fraflytning”. Jeg skulle altså, uanset hvad, ifølge dem, være fraflyttet 

øjeblikkeligt: 

”På vegne Hobro Boligforening skal jeg herved ophæve Deres lejemål til øjeblikkelig 

fraflytning” (30 marts 2021)

Louadvokater ved advokat Carsten Jensen påstår:

”Den 6. april 2021 afleverede Iben Schartau Schow nøgler og fremsatte i den forbindelse 

ikke indsigelser” 

Det bedes noteres:

Af 'ophævelsesskrivelsen' 30 marts 2021, fremgår det ikke, at jeg havde ret til at gøre indsigelser. 

Jeg modtog, som nævnt, aldrig forsendelsen.

Jeg afleverede nøgler den 8 april 2021 (videodokumentation).
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 ”Det gøres gældende, at Hobro Boligforenings opsigelse og ophævelse af lejemålene har 

været berettiget og det kan lægges til grund, at i hvert fald Hobro Boligforenings brev af 4. 

februar 2021 er kommet frem, jf. bilag 11”  

Det bedes noteres:

Ophævelsen/ophævelserne var ikke berettigede, og bevæggrunden var ulovlig:

Jeg modtog aldrig yderligere klager.

Der har aldrig været klaget over mine børn.

Jeg modtog aldrig 'ophævelsesskrivelserne af hverken 4 februar 2021 eller 30 marts 2021. 

Så umistelige forsendelser, skal modtageren, i denne sag jeg, kunne kvittere personligt for 

NB: se mine bemærkninger til bilag 11 under pågældende punkt

”Det gøres videre gældende, at Iben Schartau Schow ikke har fremsat indsigelser inden for 6

uger, jf. almenlejelovens § 89, stk. 2” 

”Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow selv har afskåret sig fra at istandsætte 

lejemålet, dels idet lejemålet ophæves som følge af Iben Schartau Schows egne forhold og at

en fraflytning var påbudt straks, dels da Iben Schartau Schow afleverede nøglerne uden at 

have påberåbt sig muligheden for selv at istandsætte lejemålet og dels da Iben Schartau 

Schow udeblev fra flyttesynet”  

Jeg havde ikke mulighed for at gøre indsigelser i forhold til 'opsigelsesskrivelsen' af 4 februar 2021,

da jeg aldrig modtog forsendelsen.

NB: se mine bemærkninger til bilag 11 under pågældende punkt

I 'opsigelsesskrivelsen' af 30 marts 2021, oplyses jeg ikke om, at jeg har ret til at gøre indsigelser. 

Og det var en forsendelse jeg aldrig modtog. 

Jeg blev truet af direktør Anders Kjær igennem en landsdækkende avisartikel, om 

”straksudsættelse”, og ”øjeblikkelig fraflytning”, hvorfor jeg ikke turde at lade os blive.  

Herunder udtalelser af direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, samt uddrag af almenlejelovens 

§ 107:
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Direktør Anders Kjær truer i aviserne Nordjyske og B.T:

”Den kvindelige lejer, som politiet nu sigter for at stå bag overfaldet, skal ud af sit lejemål 

straks. Nok er nok, siger direktør Anders Kjær” 

”Hun (den sigtede kvinde, red.) får det røde kort, som er den strengeste straf. Vi vil ophæve 

lejemålet, og hun skal flytte med det samme. Sker det ikke, vil sagen efter påske blive 

indgivet til fogedretten, siger Anders Kjær” (Nordjyske, 30 marts 2021)

”I en mail til B.T., skriver Anders Kjær, direktør i Hobro Boligforening, følgende. 

”Boligforeningen ophæver lejemålet til øjeblikkelig fraflytning. Ophævelsen skyldes, at 

beboeren har overfaldet andre beboere fredag, den 26 marts. Den tidligere opsigelse af 

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal lejeren fraflytte straks. 

I modsat fald vil boligforeningen indgive sagen for fogedretten” (B.T, 30 marts 2021)

”Stk. 3. Stk. 1 og 2 begrænser ikke fogedrettens adgang til at gennemføre en umiddelbar 

fogedforretning, jf. retsplejelovens kapitel 55, om udsættelse af et lejemål, der er ophævet 

som følge af lejerens tilsidesættelse af god skik og orden” (kap. 17, § 107, stk. 3)
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Processkrift II af 31 maj 2022, advokatfirmaet Louadvoakter

”Indkaldelse til flyttesyn blev sendt til Iben Schartau Schow i e-boks den 7. april 2021, idet 

Iben Schartau Schow afleverede nøgler den 6. april 2021. Dokumentation herfor fremlægges

som bilag 13” (side 2)

Det bedes noteres:

I omtalte ”Anerkendelse af opsigelse/indkaldelse til syn” af 7 april 2021, bilag 5, Louadvokater, 

står:

”Nøgler til lejligheden, postkasse, vaskeri og kælderrum skal afleveres ved syn af 

lejligheden. Såfremt du ikke ønsker at deltage i ovennævnte syn, bedes du aflevere alle 

nøglerne på vort kontor senest dagen før synet kl. 12.00” 

Det bedes noteres:

Med håndskrift er påført følgende:

”Ændret da fraflytter har indleveret nøgler” (bilag 5, Louadvokater)

Ifølge Hobro Boligforening, og Louadvokaters bilag 5, fremgår det af brevet ”Anerkendelse af 

opsigelse/indkaldelse til syn” af 7 april 2021, at nøgler skal afleveres ved synet, eller dagen før 

synet, hvis man som lejer ikke møder frem ved syn af lejligheden. 

Hobro Boligforening ændrer et eller andet, angiveligt fordi jeg har indleveret nøgler, men jeg kunne

have valgt at aflevere nøgler ved flyttesynet, eller dagen før kl. 12.00, som det fremgår af 

ovenstående citat (bilag 5, Louadvokater). 

Jeg afleverede nøgler den 8 april 2021 [og 1 april 2021]

Louadvokater ved advokat Camilla Holt Green skriver videre:

”Iben Schartau Schow oplyste på telefonisk retsmøde den 18. maj 2022, at lejemålet var 

tømt, og at hun derfor ikke vil betale tømning af lejemålet. Som dokumentation herfor 

fremlægges som bilag 14 billeder fra lejemålet ved fraflytning” (s.2)
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Det bedes noteres:

Jeg skriver i mit bidrag til denne sag  BS-9074/2022-ALB (Brev/Brev få rettelser) af 30 marts 

2022:

”Det bevirkede blandt andet, at der var møbler vi ikke havde plads til, og måtte lade stå, og 

det bevirkede, at jeg ikke havde mulighed for at nå, at sætte lejligheden i stand” 

Og jeg fortæller tillige denne omstændighed på telefonmødet den 1 april 2022 og vi taler om det 

den 18 maj 2022. 

Læs Retsbog om sagens forberedelse, publiceret til portalen 19 maj 2022, kl. 8.33, ved dommer 

Mette Søndergaard: 

”Da opsigelsen således er ulovlig, og da hun blev nødt til at flytte med kort varsel som følge 

af forhold hos sagsøgeren, nåede hun ikke at fjerne alle sine ting eller gøre andet ved 

lejemålet” 

Advokatfirmaet Louadvoakter ved advokat Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt 

Green, fortsætter med at lyve, denne gang omhandlende møbler og tømning af lejligheden, i dette 

seneste processkrift II af 31 maj 2022. Det er ualmindelig groft. 

”Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow har haft mulighed for at varetage sine 

interesser i forbindelse med fraflytningen af lejemålet, idet hun var indkaldt til flyttesyn” 

(Advokat Camilla Holt Green, Louadvokater, Processkrift II af 31 maj 2022, s. 2)

Det bedes noteres:

På baggrund af de fremsatte trusler, som før nævnt, havde jeg ingen mulighed for at 'varetage mine 

interesser'. Vi måtte flytte i al hast. Og hvad skulle det have hjulpet, om jeg havde været til stede 

ved flyttesynet?

Jeg har aldrig anfægtet, ikke at have modtaget ”Anerkendelse af opsigelse/indkaldelse til flyttesyn” 

af henholdsvis 23 marts 2021 og 7 april 2021, hvor det, som tidligere påpeget, fremgår at jeg selv 

skulle have opsagt mit daværende lejemål (bilag)

Louadvoakter ved advoakt Carsten Jensen, præsenteret af advokat Camilla Holt Green, 

nævner ikke det enslydende brev af 23 marts 2021, (indkommet i min e-boks den 24 marts 2021), 

der svarer til det af 7 april 2021(indkommet i min e-boks den 7 april 2021) 

Se bilag i sagen.
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Bilagene 1-14, advokatfirmaet Louadvokater 

Bilag 1, Lejekontrakt

• ingen bemærkninger

Bilag 2, Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020

• Dette bilag, er Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020. Sagen og afgørelsen 

vedrører de tre klager, der var i sagen fra 22 maj 2019 – 8 oktober 2020. 

Jeg modtog aldrig siden klager, og advokatfiamet Louadvoakter ved advokat Carsten Jensen,

præsenteret af advokat Camilla Holt Green, vedlægger ingen dokumentation, på de i sagen 

påståede ”yderligere klager”

Bilag 3, Opsigelsesskrivelse af 4 februar 2021

• Behandlet tidligere i dette (mit) nærværende processkrift 

Bilag 4, Opsigelsesskrivelse af 30 marts 2021

• Behandlet tidligere i dette (mit) nærværende processkrift

Bilag 5, Indkaldelse til flyttesyn af 7 april 2021

• Brevet af 7 april 2021, hvori der står, at Hobro Boligforening anerkender, at jeg har opsagt 

mit daværende lejemål, benævnes af advokat Camilla Holt Green som ”standardbrev”

NB: læg mærke til håndskriften hvori der står: ”ændret da fraflytter har indleveret nøgler”. 

Jeg afleverede nemlig nøglerne den 8 april 2021 [1 og 8 april 2021, foto- og 

videodokumentation]

Bilag 6, Fraflytningsrapport af 19 april 2021

• Jeg skriver i mit bidrag af 30 marts 2022, til første forberende møde den 1 april 2022:

”Der er, som det fremgår af indsigelsesblanketten, forhold i den samlede sag, der er af 

alvorlig lovovertrædende art, gældende flere forhold. Et af disse forhold er første gang, i 

officielt henseende, bemærket af mig overfor Boligretten, under Civilretten, i mit daværende

forsøg på at indbringe sagen for denne domstol, december/januar 2020/2021” ( bilag) 

Jeg nævner tilsvarende, alle de mange ulovlige forhold (i den samlede sag), på de 

forberedende møder den 1 april 2022 og 18 maj 2022. 

På baggrund af ulovlighederne, der ser ud til at være (uofficielt) tilladte, da giver det ingen 
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mening, at forholde sig til denne flytteopgørelse. 

Iøvrigt endnu et interessant dokument af slagsen. 

Det lader til, at jeg er oppe imod en stor kriminel gruppe af folk, herunder borgere i vigtige 

samfundsembeder. 

Bilag 7, Flytteopgørelse af 1 juni 2021

• I dette brev, fra Hobro Boligforening fremgår følgende datoer:

”Fraflyttet 06-04-2021”:

Jeg var tvunget til at fraflytte lejemålet Jernbanegade 55 A, 2.tv, 9500 Hobro på datoen

 31 marts 2021. 

Nøgler afleverede jeg den 8 april 2021.

”Frigørelsesdato 15-05”: det fremgår, at lejligheden er frigjort den 15 maj 2021.

”Dato 28-06-2021”: dette er datoen for selve brevet, som advokatfirmaet Louadvokater 

kalder ”Flytteopgørelse af 1 juni 2021” 

Ingen øvrige bemærkninger til opgørelsen, se bemærkninger under bilag 6

Bilag 8, Underliggende fakturaer i perioden 14 maj 2021 – 30 maj 2021

• Ingen Bemærkninger, se bemærkninger under bilag 6

Bilag 9, Varmeregnskab af 5 juni 2021

• For nærværende, endnu ingen bemærkninger

Bilag 10, Rykkerskrivelser af 24 september 2021 og 29 november 2021

• Ingen Bemærkninger 

Bilag 11, Afleveringsattest af 4 februar 2021 (vedlagt af Louadvoakter til telefonmødet den 18 maj 

2022)

• Dette er et billede af den angivelige ”afleveringsattest”, der efter sigende skulle være 

afleveret den 5 februar (intet årstal):

1) det fremgår ikke hvilket årstal, der er tale om, af PostNords angivelige stempel. 

2) Adressefeltet er udfyldt, med mit navn og daværende adresse, og man må formode at det 

er gjort den 5 februar, men stemplet fra advokatfirmaet Louadvokater af 9 februar 2021, 

forefindes under denne skrift.
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3) Feltet er afkrydset i rubrikken; ”Forsendelsen er lagt i adressatens brevkasse”. Enhver har

kunnet afkrydse dette felt. 

 4) Tilsvarende gælder signaturen på to bogstaver, der forefindes på denne 

”afleveringsattest”, og som angiveligt skulle være postbudets ”underkrift” (intet årstal).

Bilag 12, Dokumentation på forsøg for levering af brev den 30 marts 2021

• Behandlet tidligere i dette nærværende processkrift

Bilag 13, Hobro Boligforenings breve til Iben Schartau Schow sendt i e-boks (vedlagt af 

Louadvokater, 1 juni 2022 til brug ved hovedforhandlingen den 9 marts 2023)

• 1) Det er forsendelser jeg har modtaget via e-boks. Og forsendelser jeg aldrig har anfægtet, 

ikke at have modtaget. Det er en forsendelsesform, Hobro Boligforening, ved andre 

henvendelser, benyttede sig af, og en forsendelsesform jeg tillige anmodede dem om, 

fremtidigt at benytte sig af, i brev af 12 oktober 2020 (bilag)

2)  Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater ved Carsten Jensen skulle have 

benyttet sig af rekommanderede forsendelser, som jeg personligt skulle have underskrevet 

som modtaget. Det skulle de have gjort, for derved at sikre sig, at jeg retmæssigt modtog 

disse umistelige breve, i denne sag; de påståede og angivelige 'Ophævelsesskrivelser af 4 

februar 2021 og 30 marts 2021. 

Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, burde 

samtidig have fremsendt mig disse påståede og angivelige 'Ophævelsesskrivelser' via 

forsendelsesformen e-boks, sådan som Hobro Boligforening i øvrigt normalvis benytter, 

både overfor mig, men også i henvendelser til mange andre beboere. 

3) Om mailadressen ”schartau3@live.dk” fremgår som værende Nets oplysninger, ved jeg 

ikke, men det er ikke en mailadresse jeg kender. 

Bilag 14, Billeder af lejlighed ved fraflytning (vedlagt af Louadvoakter, 1 juni 2022 til brug ved 

hovedforhandlingen den 9 marts 2023)

• Jeg havde ikke mulighed for, selv at gøre mit daværende lejemål i stand, da vi måtte flytte i 

al hast, foranlediget af direktør Anders Kjærs uhørte og grænseoverskridende trusler, han, af 

alle steder, fremsagde i de landsdækkende aviser Nordjyske og B.T, uden at henvende sig til 

mig, som lejer, først.

Jeg vedlægger til sagen billeder og video, og har ikke andre bemærkninger. Se i øvrigt 

bemærkninger under blag 6.
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Afslutningsvis

Hobro Boligforenings ledelse og ansatte, har, overfor mine børn og jeg, igennem flere år overtrådt 

dansk lovgivning under flere områder. Der er tale om meget alvorlige lovovertrædelser. De har 

mishandlet os.

Ved sagen i Beboerklagenævnet (2020), bevises det, at Hobro Boligforenings ledelse og 

medarbejdere, har fået (uofficiel) tilladelse til at udøve den form for kriminalitet, idet 

Beboerklagenævnet ved formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose idømmer mit lejemål betinget. 

Taget sagsakterne i betragtning, herunder Hobro Boligforenings beviselige ulovlige handlinger, da 

skulle mit lejemål aldrig være idømt betinget. Omtalte formand og jurist Sanne Kyndi Skovmose, 

handlede mod bedre viden, og hendes afgørelse var ulovlig. 

Jeg forsøgte at få dommen om betinget lejemål afprøvet ved Boligretten, Civilretten, i 

december 2020/januar 2021, men fik besked på, at min anmodning indeholdt mangler, som jeg 

skulle udbedre.  Der var en særdeles god grund til, at jeg ikke fik lov at få sagen afprøvet under 

omtalte domstol. 

Dommer Mette Søndergaard lader forstå, at der er tale om en flytteopgørelse, med krav om 

fraflytningsbetaling, og ikke hvorvidt jeg er opsagt ulovligt, men det siger sig selv, at sagen hænger 

sammen. Hobro Boligforenings ledelse og ansatte har stort set ikke foretaget sig andet end at begå 

alvorlige lovovertrædelser imod mine børn og jeg, og så kræver de tilmed fraflytningsbetaling! 

Der er tale om personer, uden noget der bare minder om et moralsk kompas. Der er tale om 

samvittighedsløse kriminelle. 

Advokatfirmaet Louadvokater vedlægger til denne sag BS-9074/2022-ALB, 

Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020, samt de angivelige 'ophævelsesskrivelser' af 4 

februar 2021 og 30 marts 2021, med tekstindhold der angiver bevæggrunden for at opsige mit 

daværende lejemål. 

Især af processkriftet 'Replik' af 24 marts 2022, under 'Supplerende sagsfremstilling', fremkommer 

bevæggrunde omkring forholdet 'betinget lejemål' og opsigelse af mit lejemål. 

Processkrift I af 18 maj 2022 henviser til 'opsigelsesskrivelserne' af 4 februar 2021 og 30 marts 

2021, og derved indholdet deri. 

Og i Processkrift II af 31 maj 2022 fremkommer følgende sætning: 

”Under hovedforhandlingen påberåbes alle sagens bilag” (s. 2)

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, og advokat Camilla Holt Green, lader 

disse ovenstående forhold indgå i denne sag om fraflytningspåkrav, og jeg kan kun være enig i, at 

den samlede sag, er af overordentlig væsentlig betydning!
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Hovedforhandling og bevisførelse

Samtlige sagsakter, af mig vedlagt sagen, påberåbes under hovedforhandlingen den 9 marts 2023. 

Det bedes noteres:

Jeg har fravalgt at fremlægge billeddokumentation i form af billederne 1-7 af 31 marts 2021 (kl. 

19.09 og 20.31), og videodokumentation af 31 marts 2021, varighed 6 min. (kl. 22.05), vedrørende 

lejlighedens stand af 31 marts 2021, da jeg for min part, som det fremgår af sagsakterne, ønsker 

frifindelse. 

Jeg ønsker frifindelse for fraflytningspåkravet, fremsat af Hobro Boligforening og Louadvokater, 

hvilket funderes i de af mig påpegede og veldokumenterede alvorlige ulovlige forhold, der er begået

i den samlede sag, af blandt andre Hobro Boligforenings ledelse og medarbejdere, samt af  

advokatfirmaet Louadvokater ved Carsten Jensen, Østergrave 4, 1, 8900 Randers C, herunder 

advokat Camilla Holt Green. 

Yderligere dokumentation, af mig, vedlagt sagen den 7 juni 2022, fremgår af bilagslisten

Bisidder og objektiv observatør Carl Olsen, København

Følgende personer ønskes indkaldt for at afgive forklaring:

• Jesper Wilhjelm (Processkrift II af 31 maj 2022, Louadvokater)

• Direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening

• E.S/E. Sejersen, Hobro Boligforening 

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, og mange andre involverede, er anmeldt

til Nordjyllands Politi, 31 marts, april og maj 2022
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Bilagsliste 

Følgende yderligere bilag vedlagt sagen den 7 juni 2022:

Til Boligretten af 1 december 2020, 1 henvendelse

Udbedring af mangler og 2 henvendelse- af 14 december 2020/4 januar 2021

Frist udbedring af stævning, 8 december 2020

Frist udbedring af stævning, 15 december 2020

Frist udbedring af stævning, 5 januar 2021

Billed: svar fra advokat af 11 januar 2021

Indsigelse af 24 februar 2022

Lydoptagelse, telefonmøde af 1 april 2022 

Lydoptagelse, telefonmøde af 18 maj 2022 

Hobro Boligforening, 12 oktober 2020

Billed: e-boks, marts-april 2021

Billede: brev via forsendelsesformen mail, 2 oktober 2020, til Hobro Boligforening 

Kvittering vedr. rekommanderet brev til Hobro Boligforening 5OKT.2020

Billede: konvolut af 1 april 2021, med underskrift, nøgler [afleveredes denne dag, 1 april 2021]

Video: aflevering af konvolut med nøgler, Hobro Boligforening, Smedevej 28, 9500 Hobro, 8 april 

2021 

Billederne 1-11: vedrørende (udvalgt) chikaneadfærd, udøvet af blandt andre den, i den samlede 

sag, benævnte 'Lise Vang Hansen' 

Billede: Benævnte 'Lise Vang Hansen', der ifølge advokatfirmaet Louadvokater ved Carsten Jensen,

pådrog sig ”svære skader”, færdes ubesværet.

Videooptagelse: Benævnte 'Lise Vang Hansen', af advokatfirmaet Louadvokater ved Carsten Jensen,

og advokat Camilla Holt Jensen, beskrevet som værende påført ”svære skader” foranlediget af mig.

Optagelsen optaget den 31 marts 2021, fem dage efter hændelsen den 26 marts 2021. 
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4 juli 2022

Til 

Boligretten, under Civilretten

Danmarks Domstole

Badehusvej 17

9000 Aalborg

Bemærkninger til Louadvokaters fjerde processkrift af 29 juni 2022

Anmodning om rettens stillingtagen

På baggrund af advokatfirmaet Louadvokaters dokumenterede ændrede forklaringer og 

dokumenterede usandheder, som det fremgår af sagsakterne i denne sag, anmoder jeg hermed om, 

hvis nødvendigt, under Hovedforhandlingen, at måtte fremføre bevis for advokat Camilla Holt 

Greens udtalelser, hun afgav på telefonmøderne af 1 april og 18 maj 2022. 

Jeg optog telefonmøderne som dokumentation, sådan som jeg har set mig nødsaget til at gøre 

igennem hele denne samlede sag, for derigennem at kunne dokomentere alt hvad der er mig muligt. 

Det er af afgørende betydning, fordi jeg er oppe imod borgere der bevidst lyver, herunder gælder det

borgere i vigtige samfundsembeder. At benytte sig at lyve, kan kun og udelukkende skyldes et 

eneste formål: Et forsøg på at anrette så meget skade som mulig overfor jeg især, og derved også 

mine børn.  

At advokatfirmaet Louadvokater ikke ønsker det afgørende bevis fremlagt, er ikke så mærkeligt. 

At advokatfirmaet Louadvokater endvidere tillader sig at påpege en paragraf i Retsplejeloven, og 

hermed anfægte et tilsyneladende ulovligt forhold, er måske forventeligt, men alligevel særdeles 

rystende, taget alle sagsakter i sagen, i betragtning. 

Jeg anmoder hermed om, at få udleveret dokumentation på de påståede ”yderligere klager”, der  

ifølge direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, den i den samlede sag benævnte Lise Vang 

Hansen, samt ikke mindst advokatfirmaet Louadvokater, advokat Carsten Jensen, Østergrave 4, 1, 

8900 Randers C, herunder advokat Camilla Holt Green, skulle optræde i sagen. Deres udtalelser 

herom findes blandt andet i dette processkrift af 7 juni 2022, og gentages hermed herunder:
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”Efter mødet i oktober virkede det ifølge Anders Kjær, som om sagen var faldet til ro. Men 

da der på et tidspunkt igen kom klager, tog Hobro Boligforening det skridt at opsige 

kvindens lejemål med tre måneders varsel. Hun havde seks uger til at gøre indsigelse” 

(Nordjyske, 30 marts 2021)

”Hun klagede gentagne gange til boligforeningen” ”Klagerne blev videresendt til 

boligforeningens advokat” (benævnte Lise Vang Hansens vidneforklaring i Byretten 

Aalborg, 28 maj 2021, Dombog af 4 juni 2021,  s. 3)

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på 

grund chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn (…) Opsigelsen er begrundet i 

chikanerende adfærd fra Dem og Deres børns side, hvorved De overtræder det betingede 

lejemål” (advokatfirmaet Louadvokater, advokat Carsten Jensen, 4 februar 2021)

Advokat Camilla Holt Green, på telefonmødet den 1 april 2022 (dokumentation), udtaler at der 

forekommer disse påståede yderligere klager. En yderst afgørende information, der trods 

vigtigheden, ikke fremgår som sagsakt i form af bilag til denne sag, hvilket jeg igen og igen har set 

mig nødsaget til at påpege. 

”Den truende adfærd fortsatte, hvorfor lejemålet blev ophævet/opsagt den 4. februar 2021 

med fraflytning den 1. juni 2021. Ophævelsesskrivelse fremlægges som bilag 3” 

(Processkriftet Replik af 24 marts 2022)

”Det fastholdes, at lejemålet blev ophævet/opsagt ved brev af 4. februar 2021 (bilag 3)” 

(Processkrift I af 13 april 2022)

”Den truende adfærd fortsatte, hvorfor lejemålet blev ophævet/opsagt den 4. februar 2021 

med fraflytning den 1. juni 2021. Ophævelsesskrivelse er fremlagt som bilag 3 (…) Det 

gøres gældende, at Hobro Boligforenings opsigelse og ophævelse af lejemålene har været 

berettiget og det kan lægges til grund, at i hvert fald Hobro Boligforenings brev af 4. februar

2021 er kommet frem, jf. bilag 11” 

(Processkriftet ”Sammenfattende Processkrift” af 29 juni 2022)
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Det bedes noteres:

Jeg var lejer af et lejemål under Hobro Boligforening. Mine rettigheder fremgår af almenlejeloven. 

Mine rettigheder, når vi som borgere udsættes for kriminelle handlinger, fremgår i tillæg af 

straffeloven og retsplejeloven. Alle borgere i Danmark er indiskutabelt lige for loven. Det 

retsprincip kan ingen fratage den danske befolkning. 

I denne sag, der er en del af den samlede sag, står jeg alene overfor borgere i vigtige 

samfundsembeder. Der er tale om borgere, hvoraf flere må formodes at være uddannede i dansk 

lovgivning, hvorfor det må forventes, og direkte kræves, at disse borgere optræder og handler 

professionelt. Endnu mere vigtigt er det, at vi alle i Danmark kan stole på, og have tillid til 

hinanden. At vi hver især ikke behøver at selvuddanne os, for på den måde at kunne navigere på 

områder, hvor andre faktisk har ekspertisen. Vi skal trygt turde lægge vores liv i hinandens hænder.

Jeg skal ikke gennemtrevle dansk lovgivning, for på den måde at få øje på mine rettigheder, 

herunder forsøge at finde ud af, om lovgivningen skulle være overtrådt. Og det skal jeg slet ikke 

gøre overfor borgere, der er uddannet på et sådant område. I har pligt til at overholde dansk 

lovgivning!
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Bemærkninger til advokatfirmaet Louadvokaters mange processkrifter, 

dokumenterede ændrede forklaringer og usandheder

Advokatfirmaet Louadvokater synes på ingen måde sikre i deres sag, eftersom de finder det 

nødvendigt at udarbejde hele fire processkrifter, før Hovedforhandlingen. Det er og bliver 

bemærkelsesværdigt, hvis og såfremt man som uindviet, betragter sagen ved første øjekast, og ikke 

har indblik i sagens rette sammenhæng. 

Nu er der givet mig endnu en frist, til at udarbejde endnu et processkrift, som svar på 

advokatfirmaet Louadvokaters fjerde processkrift. Og der er berammet endnu et forberende 

telefonmøde, der bliver det tredje i rækken. 

At advokatfirmaet får lov af Civilretten, kan lægges oveni de mange beviser, hvori involverede i 

den samlede sag, selv fortæller deres foruroligende forehavende. 

Det bedes noteres:

At dommer Mette Søndergaard, Civilretten, giver sagsøgerne advokatfirmaet Louadvokater og 

Hobro Boligforening, lov til denne fortgående forberedende proces, trods dét, at det burde forventes

af disse, at være fuldt ud forberedte og sikre i deres sag, taget deres professionelle virke i 

betragtning. 

Advokatfirmaet Louadvokater ændrer i deres forklaringer, under flere forhold. Eksemplevis ved 

som første og eneste gang, i Processkrift II af 31 maj 2022 at påstå:

”Iben Schartau Schow oplyste på telefonisk retsmøde den 18. maj 2022, at lejemålet var 

tømt, og at hun derfor ikke vil betale tømning af lejemålet. Som dokumentation herfor 

fremlægges som bilag 14 billeder fra lejemålet ved fraflytning”

Det kan jeg hurtig tilbagevise og doumentere, hvilket jeg gør i dette mit processkrift af 7 juni 2022, 

under henvisning til dommer Mette Søndergaards resume af 19 maj 2022. Det kan endvidere 

dokumenteres via telefonmøderne af 1 april og 18 maj 2022. 

Og således gik det, at det selvsagt ikke fremgår af advokatfirmaet Louadvokaters ”Samlede 

Processkrift” af 29 jun i 2022.

Det samme gælder ophævelsesgrunden i forhold til det påståede fremsendte brev af 4 

februar, hvis ordlyd gik på, at mine børn og jeg havde en chikanerede adfærd. Det bliver 

efterfølgende ændret til truende adfærd, udøvet af mig alene i Replik af 24 marts 2022 og ”Samlede 

Processkrift af 29 juni 2022. 
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Det bedes noteres:

Jeg har igennem hele forløbet, via telefonmøder og mine bidrag til sagen, påpeget det særdeles 

vedrørende og afgørende problem, at advokatfirmaet Louadvokater ikke, og jeg gentager ikke, 

fremfører beviser for disse påståede ”yderligere klager”, og det gør de heller ikke i det seneste 

processkrift ”Sammenfattende Processkrift” af 29 juni 2022. 

Afgørelsen fra Beboerklagenævnet fremfører ikke truende adfærd som begrundelse (af 24 

november 2020, s. 2) for at gøre mit lejemål betinget. 

Jeg har aldrig modttaget disse påståede yderligere klager, om hverken chikanøs eller truende 

adfærd..

Jeg er aldrig anmeldt, sigtet eller dømt for denne påståede truende adfærd. 

NB: I det omfattende og opsigtsvækkende 250 siders lange anklageskrift imod mig (2021/2022), 

fremkommer en anmeldelse hvori min søn skulle være anmeldt som truende (31 januar 2021). Det 

er et forhold jeg har anmeldt til Nordjyllands Politi, fordi episoden hvori min søn angiveligt skulle 

have udøvet  denne adfærd, allerede var beskrevet af benævnte Lise Vang Hansen, i en klage af 29 

september 2020 (Beboerklagenævnet 2020), hvori det skulle være mig der har udøvet denne truende

adfærd . Klage af 29 september 2020, med løgnagtigt indhold, var udslagsgivende for at mit lejemål

blev dømt betinget. 

Det bedes noteres:

Advokatfirmaet Louadvokater ændrer i deres påstande, som det fremgår af de fire processkrifter. 

Hvorfor? De påstår jo, i ophævelsesbrevet af 4 februar 2021, at en angivelig chikanerede adfærd 

fortsatte foranlediget af mine børn og jeg. Denne alvorlige og stærkt injurierende påstand, kan 

advokatfirmaet Louadvokater ikke se bort fra. Det er en påstand de har nedskrevet, samt påstået 

fremsendt mig. De påberåber sig tilmed alle sagens bilag under Hovedforhandlingen.

 Advokat Camilla Holt Green, Louadvokater, påstår, som nævnt tidligere, bl.a. på telefonmødet af 1 

april 2022, at der indkom yderligere klager, i form af chikanerende og truende adfærd, men 

advokatfirmaet Louadvokater mangler stadig, til dato, at bevise det. 

Advokatfirmaet Louadvokater gør sig store anstrengelser for at lade forstå, at jeg lovformeligt skulle

have modtaget det angivelige ophævelsesbrev af 4 februar 2021. Det ved de udmærket, at jeg ikke 

modtog, men i realiteten er det uvedkommende, hvorvidt jeg fik det fremsendt eller ej, fordi den  

påståede ophævelse af mit daværende lejemål var ulovlig. Det gælder for begge ophævelsesbreve.
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Advokatfirmaet Louadvokaters bilag 11, der fremstår som angiveligt bevis for, at deres 

ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021 er mig fremsendt, er et falsk bevis. 

Det bedes noteres:

Retsplejeloven bør I, Civilretten og advokatfirmaet Louadvokater, være bekendte med (se også  

”Sammenfattende Processkrift af 29 juni 2022). Heri findes anvisninger for aflevering af bl.a. 

”afleveringsattester”, der som udgangspunkt bør modtages og kvitteres for personligt af den der skal

modtage det. Mit postkasse var ikke tilgængelig. Jeg modtog aldrig det påståede ophævelsesbrev. 

Jeg forestiller mig ikke, at et angiveligt postbud, kan agerere juridisk person og underskrive en 

angivelig afleveringsattest, endda via blot to bogstaver, og uden angivelse af årstal. 

Al billed- og videodokumentation der fremføres af mig, og allerede er fremlagt af mig, har både 

dato og tidsangivelse. 

I retsplejeloven fremgår det endvidere, at man kan aftale at få fremsendt bl.a. forkyndelser digitalt. 

Jeg bad Hobro Boligforening (12 oktober 2020) om al fremtidig post fremsendt via Digital Post, 

som jeg påpeger tidligere i dette mit processkrift, herunder i bilag. 

Jeg anmoder om, at dommere til denne sag, grundtigt gennemgår alle sagens akter, herunder bilag, 

således at I ved selvsyn kan bevidne advokatfirmaet Louadvokaters beviselige ændrede forklaringer

og beviselige usandheder. 
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Det bedes endvidere igen noteres:

Direktør Anders Kjær, Hobro Boligforenings udtalelser til danske statsstøttede 

massemedier af 30 marts 2021

”Havde hun udøvet vold før, havde vi kunne opsige hende. Men kan ikke bare smide lejere 

ud af deres lejemål, og de har også en mulighed for at gå til LLO. Men er det af en sådan 

karakter som i fredags, er det en helt anden sag”

Derfor er det ikke en opsigelse mere, vi siger: ”Du skal ud straks”, siger Anders Kjær” 

I disse citater, der fremkommer i samme artikel, udtaler direktør Anders Kjær, den 30 marts 2021, 

Nordjyske, at hvis jeg havde udøvet vold før, kunne de som boligforening have opsagt mit lejemål. 

Men det havde de jo angivelig gjort foranlediget af ”chikanerede adfærd” (Louadvokaters bilag 3). 

Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater har alvorlige forklaringsproblemer.

 

Under Hovedforhandlingen påberåbes alle sagens akter i form af bilag. 

Iben Schartau Schow
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