
            Den 8 april 2022

Til

Nordjyllands Politi 

Jyllandsgade 27

9000 Aalborg

Hermed fremsendes 5 anmeldelse i den samlede sag: 5100-73251-00022-21 (V.L.S-1266-21 og 

j.nr. 2021-1400306-142), hvori repræsentantskabsmedlem under Hobro Boligforening, Karen 

Lis Hvarre, har løjet om de skader hun fik ved hændelsen den 26 marts 2021

I udskrift fra dombog af 4 juni 2021 står: ”hun fik et lille sår og en stor blodudtrædning på venstre 

arm”, og i sagsakter til dommandsagen  5100-73251-00022-21 (V.L.S-1266-21 og j.nr. 2021-

1400306-142 fremkommer et billede for hvorledes disse skader ser ud. 

I første sigtelsesbrev af 13 april 2021 har repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarre ingen 

blodudtrædninger eller sår. Det forekommer først i andet sigtelsesbrev af 3 maj 2021. 

Det store brunlige mærke og sår der vises på Karen Lis Hvarres venstre arm, er usandsynligt at det 

er foranlediget af mig:

• Mærket er dels ikke forligneligt med rørets beskaffenhed.

• Mærket er et man som person ville få, hvis der var tale om slag af stor kraft: de kræfter var 

og er jeg ikke i besiddelse af. 

• Såret er ikke muligt at få, i forhold til Karen Lis Hvarres egne beskrivelser af hvordan jeg 

slog, som hun forklarede i byretten den 28 maj 2021.

• Røret der nævnes, beskrives som værende henholdsvis et støvsugerrør og en paraply med 

noget silkeagtigt på: ”Der var ligesom noget løst silkeagtigt stof udenom stangen” (vidne 

Svend Erik Møller, s. 7 i udskrift fra dombogen af 4 juni 2021)
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• Det gælder for billedet af repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarres arm og de 

angivelige skader, det fremgår hun skulle have fået foranlediget af mig, at der er tale om 

tydelig og åbenbar billedredigering- og manipulation. 

• Repræsentantskabsmedlem under Hobro Boligforening, Karen Lis Hvarre, har løjet om de 

på billedet angivelige skader, der fremgår, og som skulle være foranlediget af mig.  

• Repræsentantskabsmedlem under Hobro Boligforening, Karen Lis Hvarre har medvirket til 

falske påstande, for at skade mig især, men også mine børn, mest muligt.  

Iben Schartau Schow
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