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Anmeldelse af falsk anmeldelse i sagen: 5100-73251-00022-21 (V.L. S-1266-21 og 
statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142)

Efter gennemgang af sagsakter hos advokat den 28 marts 2022, indgiver jeg hermed den første 
anmeldelse af flere falske anmeldelser der optræder i sagen. 

På side 64 og side 182 i anklageskrift, dommandsag, fremgår det, at den der i sagen kaldes Brian 
Rytter Jensen, har anmeldt en episode fra den 28 september 2020 der skulle have udspillet sig ii 
vaskekælderen under Jernbanegade 55 A-C, Hobro, en ejendomsbebyggelse under Hobro 
Boligforening. Anmeldelsen er indgivet den 4 februar 2021 [31 januar 2021]. Denne anmeldelse er 
falsk og baseret på grov usandhed.

Jeg anmelder hermed denne person, Brian Rytter Jensen, for at indgive en falsk 
anmeldelse vedrørende min søn [.. om truende adfærd og verbalt overfald der skulle være udøvet af 
min søn og have fundet sted den 28 september 2020, Jernbanegade 55 A-C i vaskekælderen, som det 
fremgår af anmeldelsen.
  
Jeg anmelder samtidig denne person, Brian Rytter Jensen for at fremme egen sag og forsøge at 
skade både min søn og jeg, og anklagesagen imod mig.

Jeg anmelder denne person, Brian Rytter Jensen for bevidst at lyve om et forhold der beviseligt ikke 
har fundet sted, sådan at min søn [...] kan risikere at blive grundløst retsforfulgt og dømt for 
forhold der ikke har fundet sted.

Omtalte dag, den 28 september 2020, er beskrevet af den der i sagen kaldes Lise Vang Hansen, der 
ifølge den der i sagen kaldes Brian Rytter Jensen er en kæreste.

Medsendt bilag er kopi af en klage af 29 september 2020, indgivet af den der i sagen kaldes Lise Vang
Hansen, hvor denne person beskriver en episode hun mente fandt sted i omtalte vaskekælder den 28 
september 2020. Denne klage er sagsakter i en beboerklagesag, hvor mit lejemål blev gjort betinget 
den 24 november 2020, en omstændighed der er kendt af jer. 

Denne omtalte Brian Rytter Jensen har ikke immunitet i sådan en grov sag. Denne omtalte Brian 
Rytter Jensen har ikke tilladte beføjelser til at begå kriminalitet, og efterfølgende ikke at blive 
retsforfulgt i så grov en sag.



Denne omtalte person, der i sagen kaldes Brian Rytter Jensen, er beviseligt særdeles 
utroværdig. 

Iben Schartau Schow
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