
Den 11 april 2022

Til

Nordjyllands Politi

Jyllandsgade 27

9000 Aalborg

Herved fremsendes 7 anmeldelse i den samlede sag: : 5100-73251-00022-21 (V.L.S-1266-21 og 

j.nr. 2021-1400306-142). Denne anmeldelse gælder Svend Erik Møller. 

Jeg anmelder Svend Erik Møller for at fremvise et blodigt sår, der påstås foranlediget af hændelsen 

den 26 marts 2021. Såret, ifølge billeder i sagsakterne s. 105, fremstår henholdsvis udækket og 

dækket med plaster: 

Billederne er brugt for at fremme egen sag og fremvise falsk bevis i sagen mod mig, sådan at jeg er 

anklaget, og kan risikere at blive dømt, for skader jeg ikke har forårsaget. 

Jeg anmelder Svend Erik Møller for at lyve om hændelsen den 26 marts 2021, ved at hævde, at jeg 

skulle have taget Svend Erik Møllers briller af ham og smidt dem ned ad trappen. 

Jeg anmelder Svend Erik Møller for at lyve om hændelsen den 26 marts 2021, i sagsakter og 

overfor byretten, under domstolen den 28 maj 2021 vedrørende flere forhold: 

De usande påstande er brugt for at fremme egen sag i sagen mod mig, sådan at jeg er anklaget, og 

kan risikere at blive dømt, for forhold jeg ikke er ansvarlig for.  
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• Svend Erik Møller kommer op til mig ved første repos, efter at repræsentantskabsmedlem 

Karen Lis Hvarre er gået forbi ham og ind lejligheden Jernbanegade 55 A, st.th., 9500 

Hobro. Jeg afværger med hænderne, hvorved hans briller falder af. 

Jeg står ved gelænderet et til to trin oppe fra reposen. Svend Erik Møller er på intet tidspunkt

faldet, eller mistet balancen, for derved at pådrage sig omtalte sår, ved denne hændelse. Han 

skubber mig ikke. Kigger på mig og går efterfølgende ned i lejligheden Jernbanegade 55 A, 

st.th. 

Der fremkommer af fotomappe, billede af de angiveligt omtalte briller, hvor den ene brille 

stang er adskilt fra resten af brillerne. Svend Erik Møller siger i byretten, under domstolen, 

den 28 maj 2021, at optikeren fandt en skade i glasset i samme side, hvor stangen er gået fra.

Ingen kan vide om dette er forårsaget af mig. Ingen kan vide, hvorvidt det var brillerne 

Svend Erik Møller havde på omtalte dag. Svend Erik Møller valgte at konfrontere mig den 

26 marts 2021, og det havde han ikke behøvet. 

Jeg har aldrig foranlediget den skade på Svend Erik Møller, i form af sår på venstre albue, 

der fremstår som bevis i omtalte sagsakter, i sagen mod mig.

Jeg har aldrig taget brillerne af Svend Erik Møller og kastet med dem.

• Jeg anmelder Svend Erik Møller for at lyve vedrørende flere påståede forhold, dels som det 

fremgår af ovenstående, fra udtalelser i sagsakter, herunder for at lyve som det fremgår af 

udtalelser af udskrift fra dombog af 4 juni 2021, fremsat i byretten under domstolen den 28 

maj 2021:

Svend Erik Møller udtaler i byretten, under domstolen den 28 maj 2021, at jeg skulle have 

sagt følgende: ”Denne gang slap I billigt” (udskrift fra dombog af 4 juni 2021, s. 8):

Disse udtalelser har jeg aldrig fremsagt. Hvordan kan samtlige personer i sagen, være 

sluppet billigt, når der i sagsakterne fremkommer alvorlige skader?

Svend Erik Møller påstår at være bange for at gå igennem kælderen under ejendommen 

Jernbanegade 55 A-C, 9500 Hobro. Disse udtalelser er enslydende med 

repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarres udtalelser fremsagt i mediet Nordjyske den 1 

november 2020: 

Svend Erik Møllers adfærd, herunder gældende for samtlige forurettede der fremgår af 

sagsakter, er særdeles selvmodsigende og modsat af udtalelser fremført i aviser, ved 

afhøring og under domstol. 

Svend Erik Møller tør gå ud af lejligheden tilhørende repræsentantskabsmedlem Karen Lis 

Hvarre og konfrontere mig ved hændelsen den 26 marts 2021, endog under forhold, hvor jeg
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er i besiddelse af omtalte stang. 

Svend Erik Møller tør efterfølgende stå og ryge på altanen, Jernbanegade 55 A, st.th. 

sammen med repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarre, nøjagtig ud for hvor jeg står på 

hovedtrappens øverste trin ind til opgangen. Dét tilmed velvidne en fremført udtalelse om en

usikkerhed for, hvorvidt jeg stadig var i besiddelse af omtalte stang. 

Svend Erik Møller tør, efter den 1 november 2020, hvor disse modparter i sagen mod mig, 

udtaler sig om nervøsitet og frygt til mediet Nordjyske, hvori fremkommer alvorlige og 

injurierende beskyldninger, fortsat at besøge repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarre og

opholde sig under weekendbesøg. 

Svend Erik Møller har med disse nævnte forhold, forsøgt at fremme egen sag i form af 

usande påstande og beskyldninger, og falsk bevis, for at få mig anklaget og dømt for forhold

jeg ikke har udøvet og foranlediget. Dette er gjort for at skade mig især, men også mine 

børn, mest muligt. 

Iben Schartau Schow
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