
Telefonretsmøderne af 1 april, 18 maj og 12 august 2022 i sagen BS-9074/2022-ALB

Telefonmøde 1, af 1 april 2022 [starter ca. 05.121]

Telefonretsmøde med en benævnt dommer Mette Søndergaard2, Retten i Aalborg, og en benævnt 

advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green3 ved advokatfirmaet Louadvokater, Randers.

Hobro Boligforening havde krævet betaling for istandsættelse af mit daværende lejemål. Det

gjorde jeg indsigelse imod, fordi Hobro Boligforening har handlet ulovligt under flere alvorlige 

forhold, overfor mig som lejer. Jeg indgav indsigelsen den 24 februar 2022 til Fogedretten, der 

efterfølgende overbragte sagen til Boligretten, under Civilretten den 25 februar 2022.

Før mødet indgav jeg brev af 30 marts 20224, samt 10 bilag

Advokatfirmaet Louadvokater indgav processkriftet ”Replik” af 24 marts 2022, samt 10 bilag. 

Tre af bilagene, de vedlægger, omhandler forhold omkring dommen afsagt af 

Beboerklagenævnet af 24 november 2020 om at gøre mit lejemål betinget, samt grunde til de 

angivelige ophævelsesskrivelser af 4 februar 2021 og 30 marts 2021:

Bilag 2 var Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020

Bilag 3 var et angiveligt ophævelsesbrev af 4 februar 2021, indeholdende injurierende 

beskyldninger af alvorlig karakter

Bilag 4 var et angiveligt ophævelsesbrev af 30 marts 2021. Tillige indeholdende injurierende 

beskyldninger af alvorlig karakter. 

Advokatfirmaet Louadvokater vælger altså at vedlægge disse forhold og grunde i sagen om 

betalingspåkrav. Ifølge benævnte advokatfuldmægtig Camilla Holt Green foretager de dette valg, 

således at retten, ved Hovedforhandlingen, kan se hvad der er gået forud i sagen: 

”det simpelthen bare for at få hele sagsforløbet med, så retten kan forstå det når de skal tage 

stilling til det der er sket forud” 

Jeg føler mig til sidst nødsaget til at svare på de mange misforhold, herunder usandheder, alvorlige 

injurierende beskyldninger og uoverensstemmelser som advokatfirmaet Louadvokater begår, og det 

gør jeg i mit til sagen andet brev/processkrift af 7 juni 2022. Heri bemærker jeg også benævnte 

dommer Mette Søndergaards behandling af sagen. 

⸎

Telefonretsmøderne side 2 - 49

Afslutningsvis side 50

Uddrag af Retsplejeloven side 51 - 59

Uddrag af Almenlejeloven side 60 - 62
1 På original optagelse. På offentliggjort optagelse kan trækkes ca. 5 min. fra.
2 Sidst i mødet, da jeg spørger om deres navne igen, siger benævnte dommer ikke Søndergaard, men noget mumleri der 
starter som Bl…Reelt set ved jeg ikke hvem jeg har siddet overfor ved disse møder.
3 Hvem tilhører stemmen oprigtigt?? 
4 Jeg havde været i Landsretten den 29 marts 2022 (den samlede sag): En sag tæt forbundet med denne boligretssag. Jeg
vidste ikke hvad de ville udsætte mig for i Landsretten, og indgav derfor først mine bidrag til Boligretten den 30 marts. 
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Dommer: ”Mette Søndergaard, Retten i Aalborg”

Jeg: Ja, det Iben Sch…

Advokat:”Det er Camilla Green, advokatfuldmægtig fra Louadvokater på vegne af sagsøger [Hobro

Boligforening]”

Dommer: ”Camilla Green, siger du det?” 

Advokat: ”Ja”

Dommer: ”Og Iben, er du mødt osse’?”

Jeg: ”Ja, det er jeg, ja”

Dommer:”Ja. Og jeg skal beklage at jeg var langsom om at komme ind, men det var som om der var

kø på linjen for jeg forsøgte fire gange og jeg var nødt til at hidkalde en sekretær og jeg fik ikke 

mulighed for [?] så det var lissom lidt mærkeligt det hele. Jeg var [?]..”

Jeg: ”nårh”, ”okay” og ”nemlig”, imens hun forklarer

Advokat: ”Jeg kunne heller ikke komme på, så jeg ved ikke om der er noget galt med, med jeres 

telefon, for jeg ringede på det der nummer man skal ringe til, når, hvis man ringer fra udlandet, og 

så lykkedes det mig at komme igennem”

Jeg forklarer, hvordan jeg kom igennem, med 78-nummeret: ”Jeg har ringet til 78-nummeret”

Dommer: ”Nårh, I har også haft problemer med at komme ind på det, eller hva’’”

Jeg fortæller, jeg ringer fra en telefon, fra hvilken en sekretær [Retten i Aalborg] sagde, at jeg så 

muligvis ikke kunne benytte et bestemt nummer, og så, for at være på den sikre side, startede jeg 

med at bruge 78-nummeret.
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Dommer: ”Okay, så I, I, så er det derfor I er kommet igennem, for jeg har nemlig ringet op på [?] 

men ved I hvad, det skal vi ikke snakke mere om, jeg vil bare gerne beklage at jeg var forsinket. 

Men i dag drejer det sig jo om et fraflytningskrav. Og det vedrører Jernbanegade 55 A i Hobro.

Og øh, og der kan jeg forstå at der har du boet, Iben, og øh så sker der noget der gør at 

Beboerklagenævnet træffer en afgørelse, og, og giver dig, og giver dig øh, sådan en betinget øhh.. 

ja, hvad kan man kalde det5 (jeg siger: ”ja, et betinget lejemål, ja”) ja, og, og det ser ikke ud som om

at det er indbragt for retten. Og så sker der så noget andet, der gør at du så ophæver lejemålet og 

fraflytter” 6

Jeg: ”Ja, jeg har, jeg har ikke, jeg har aldrig opsagt det lejemål, og jeg er aldrig blevet opsagt af det 

lejemål den 5 februar [2021] som det fremgår af dét Hobro Boligforening har. Jeg har breve på 

noget andet, hvor der står at jeg har opsagt, og jeg har aldrig opsagt lejemålet, og det er også noget 

af det jeg har sendt ind til jer”

Dommer: ”Men du er fraflyttet, går jeg ud fra” 7

Advokat: ”Men du kan godt se, Iben…[?]” 

Jeg: ”Hvabehar” (dommer og advokat taler i munden på hinanden)

Advokat bryder ind:

”Jeg tror, vi lige skal afklare, at øh Hobro Boligforening har sådan en standardskrivelse8 når man 

fraflytter et lejemål, hvor det ser ud som om, at man selv som lejer har opsagt lejemålet, uanset om 

man er blevet opsagt af udlejer eller selv har opsagt det9, så vi ved godt du ikke selv har opsagt det. 

Det er os der har ophævet det overfor dig”

5 Hvorfor kender en dommer under Boligretten ikke begrebet ”betinget lejemål”?? Og det fremgår jo desuden blandet 
andet af advokatfirmaets bilag 2. 
6 Hvis benævnte dommer var forberedt, ville hun kunne se i sagsakter, bl.a. advokatfirmaets bidrag, at jeg ikke selv har 
opsagt mit daværende lejemål. 
7 Benævnte dommer ved udmærket, jf. sagsakter, at jeg ikke bor i lejemålet længere, og at det er et år siden jeg måtte 
fraflytte. 
8 Den 23 marts 2021 og 7 april 2021 modtog jeg i e-boks besked fra Hobro Boligforening, at foranlediget af, at jeg 
havde opsagt mit lejemål, havde jeg tre måneders opsigelse, og der blev i den forbindelse indkaldt til flyttesyn. 
Advokaten nævner aldrig brevet af 23 marts 2021, som er enslydende med det af 7 april, hvilket er afgørende i forhold 
til advokatfirmaets ordlyd i deres påstandsskrifter, omkring nogle nøgler, jeg har afleveret, hvorefter der foranlediget af 
at jeg havde afleveret nøgler, blev sendt brev af 7 april 2021, ifølge dem, men det er dokumenteret forkert, og en 
alvorlig uoverensstemmelse. Flere forhold omkring dette er selvmodsigende, og præget af uoverensstemmeler.
9 Juridisk er det jo stærkt problematisk for lejere, og det er aktørerne jo selvfølgelig fuldt ud klar over. 
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Jeg: ”Nej, for jeg har ikke på noget tidspunkt øh modtaget et brev hvor der står at jeg er opsagt af 

lejemålet, og hvorfor. Jeg har kun den 23, det er et brev af 23 marts [2021] øhm..” 

Dommer afbryder: ”Men Iben prøv at hør’ her (7.59), du bor ikke i lejemålet længere, gør du det? 

Jeg: ”Nej, det gør jeg ikke”

Dommer: ”Nej, så du er fraflyttet. Så man kan sige at dét, om det er opsagt af den ene eller anden 

eller den tredje, det kan man sige, det er noget der ligger forud for det vi sidder med i dag, fordi så 

rent faktisk, så bor du der ikke længere” 

Jeg: ”Nej, og de omstændigheder hvorpå at jeg var nødt til og, og flytte, de er jo, de er jo ikke 

lovlige. Det er jo ikke lovligt at en direktør udtaler sig til et medie om at øh, at, at jeg skal flytte 

straks, og kun ved en tilfældighed så ser mine børn den avisartikel10, og ellers vil de kontakte 

fogeden. Der må være en procedure når, når de vil straksopsige, og jeg har som sagt aldrig, og det 

udtaler han den 30 marts [2021] og det fremgår af de pap… ”

Dommer afbryder: ”Men Iben den her sag drejer sig sådan set ikke om hvorvidt du er opsagt med 

rette, eller du ikke er opsagt med rette, for du har..” 11

Jeg: ”Jo. Jeg havde jo ikke…ja, men jeg skriver jo i det jeg har bidraget med, at jeg havde jo ikke 

mulighed for at sætte lejligheden i stand eller flytte nogle møbler vi ikke havde plads til, fordi det 

foregik under de omstændigheder, at jeg kan læse i en avis, at jeg er straksopsagt. Det kan jeg læse 

den 30 marts [2021], og det, det går jo ikke” 

Dommer: ”Okay” 

Advokat afbryder og siger: ”Nej, okay, men (09.18) ..[?] med afleveringsattester, så der er ikke så 

meget at sige til det, altså. Kravet handler jo om en flytteopgørelse og ikke om du er lovlig opsagt, 

eller ophævet eller ej” 12

Jeg siger: ”det, det..”
10 BT den 30 marts 2021, netavis, aften
11 Benævnte dommer forsøger på alle tre telefonretsmøder at lade mig forstå, at det udelukkende handler om en 
flytteopgørelse/betalingspåkrav, og hvis det faktisk var sådan, da burde hun afvise advokatfirmaets bilag 2, 3 og 4.
12 En advokat bør vide, at min indsigelse er god nok, og faktisk kan behandles af Boligretten. Se eksempelvis 
Retsplejelovens § 477 f (s.57)

Side 4 af 62
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Dommer afbryder: ”Men det hun siger det er, det hun siger det er, at hun protesterer mod opgørelsen

fordi hun ikke har haft mulighed for selv at sætte i stand, eller fraflytte. Er det rigtigt?” 13

(09.35) 

Jeg: ”Ja”, jeg skal ikke, ja (flere taler samtidig)..fordi det foregik under de omstændigheder, at nu 

havde jeg pludselig fået en straksopsigelse, og det kan man læse om i avisen, og det har jeg aldrig 

fået nogen besked om på noget tidspunkt fra Hobro Boligforening, og, jeg kan se der i sagen står 

nogle datoer og nogle dokumenter, og der står nogen, øh, noget omkring et brev af 7 april [2021], 

og da..det var et enslydende brev [af 23 marts 2021]14 om, at jeg selv har opsagt mit lejemål den 5 

februar [2021]. Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg får et standardbrev, hvor der står jeg selv har 

opsagt mit lejemål, når direktør Anders Kjær udtaler, at I har opsagt mit lejemål. Den, den tekst, den

tekst må indgå i et brev (dommer forsøger at bryde ind) man får fra en boligforening, at jeg på 

grund af, hvad ved jeg… han udtaler i avisen at det er fordi jeg har modtaget flere klager15, og jeg 

har aldrig modtaget andre klager end de tre der var i Beboerklagenævnet”

Dommer: ”Nej, men, men faktum er, at nu bor du der jo ikke længere, du er jo flyttet, så selve det 

der er foregået forud for, det kan man jo sige, det ved jeg ikke om, om du har et krav i anledning af 

det, men i hvert fald kan man jo sige at du er der ikke længere (lidt afbrydelser) og dét der er nu, det

er at der er fraflytningskravet, og dét du så siger det er, at fordi du er blevet så at sige sat ud på den 

måde eller opsagt eller hvad man nu..fnis..skal kalde det, så øh har du ikke selv haft tid til selv og 

sætte det i stand” (Jeg bekræfter) øh og det vil sige at, er det derfor at du protesterer over øhh 

flytteopgørelsen?”

Jeg: ”Jeg protesterer over, at jeg ikke kunne gøre lejemålet i stand, og var nødt til at flytte i al hast, 

fordi direktør Anders Kjær udtaler sig til en avis, at hvis ikke det sker, så er det øh fogeden, og det 

ville jeg ikke risikere, øh at vi skulle opleve, og øhm, ja, så vi, jeg nåede ikke at ordne nogen ting i 

den lejlighed, andet end at flytte ud og gøre rent” (11.31) 

Dommer: ” Ja”. Sagsøger har du..? (henvendt til advokat) 

13 Benævnte dommer lader nu forstå, at det faktisk er muligt for mig som sagsøgt i denne sag, at gøre 
indsigelse/protestere.
14 Den 27 marts 2021 så jeg et brev indkommet i e-boks 24 marts 2021. Brevets dato var af 23 marts 2021, og deri stod 
at jeg havde opsagt mit lejemål den 5 februar 2021. Det forstod jeg ikke noget af, andet end at det var endnu en 
ondskabsfuld handling fra Hobro Boligforening. Jeg skrev samme dag om det på min hjemmeside 
www.ibenschartau.com og Twitter (begge fulgt tæt af involverede) og uploadede de to breve.
15 Advokatfirmaet Louadvokater har som bilag 3 en angivelig ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021, hvor mit lejemål 
opsiges med øjeblikkelig virkning grundet ”yderligere klager”. 
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Advokat: ”Ja, altså…nææ, det har jeg sådan set ikke, øh, altså Iben vælger jo selv og øh, og flytte 

fra lejemålet og øh, og hvis hun mente hun selv skulle istandsætte, så kunne hun jo have gjort 

opmærksom på det” 16

Jeg siger: ”Hvabehar”

Dommeren siger videre: ”Men det man kan sige det er, at nu, hvis man siger, nu er man fraflyttet, så

øh, så kan man jo sige at det opgør der så kommer i den anledning i forhold til istandsættelse, hvis 

der er indsigelser til det, det hører jeg sådan set lidt at der er, så er det jo lejelovens paragraf 106 og 

107 (der bladres i papirer) eller pendant hvis vi er ovre i de andre øhm typer af lejemål, og der er det

jo ikke Boligretten som sagen skal starte ved så” 17

Jeg: ”Nej, Hvor skal det..?” 

Dommer: ”Den [?] lejemålsaftale af lejelovens regler, sagsøger?” 18

Advokat: ”Øhm, nej, det er omfattet af almenlejeloven” (12.33) 

Dommeren siger: ”Ja, men jeg mener altså at de regler i lejelovens paragraf 106 og 107, de findes 

også ovre i almenlejeloven?” 19 

Advokat bekræfter: ”Ja, det gør de”

16 En meget mærkelig udtalelse, både fordi advokaten siger, at jeg selv valgte at fraflytte lejemålet; Advokatfirmaet 
havde jo angiveligt opsagt mig med øjeblikkelig virkning i eksempelvis det påståede og angivelige ophævelsesbrev af 
30 marts 2021 hvor begrundelsen er et voldeligt overfald på tre andre lejere, hvoraf den ene skulle være tildelt ”svære 
skader” foranlediget af mig. De opsiger mig altså angiveligt grundet vold, og dernæst siger advokaten, at jeg skulle have
gjort opmærksom på, at jeg selv ville istandsætte lejemålet. Det giver virkelig ingen mening, men det er også mere 
reglen end undtagelsen i hele den samlede sag. 
17 Urigtig påstand. Almenlejeloven beskriver proceduren. § 106 er uvedkommende i denne henseende. Læs fx også 
Retsplejelovens kap. 44, om betalingspåkrav, § 477 e. Hvis skyldneren har indsigelser mod kravet, skal skyldneren 
skriftligt give fogedretten meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet (…)
§ 477 f. Fremkommer der rettidigt indsigelser mod kravet, jf. § 477 e, stk. 1, og har fordringshaveren anmodet om, at 
retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 3, iværksætter retten retssagsbehandling
på grundlag af betalingspåkravet, der sidestilles med en stævning. I sager, hvor betalingspåkravet overstiger 50.000 kr., 
kan retten beslutte, at sagsøger inden 14 dage fra modtagelsen af underretning om indsigelsen skal indlevere et 
supplerende processkrift, der skal opfylde kravene i § 348, stk. 2, nr. 4-6. Har fordringshaveren ikke anmodet om, at 
retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, sendes betalingspåkravet til fordringshaveren, og skyldneren 
underrettes herom. 
18 Dommeren spørger advokaten om mit daværende lejemål er omfattet af Lejeloven eller Almenlejeloven.
19 Dommeren synes uvidende og inkompetent, og under alle omstændigheder uforberedt. Se Almenlejelovens omtalte 
paragraffer sidst i dette dokument. Fogedretten overbragte sagen til Boligretten, under Civilretten. Det må de have gjort,
fordi de vidste at det var den rette procedure, og det rette sted at sagen blev retsbehandlet. 
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Dommeren siger: ”Ja, så man kan sige, at der har man jo valgt at, at kompetencen i 1. instans det 

skal være, og det er så huslejenævnet eller beboerklagenævnet, øhm, så hvis der er en indsigelse i 

forhold til et flytteopgør øhh, så skal det jo starte et andet sted end hos os20 (jeg siger: ”okay”) 

øhmm og så kan man jo sige, at det som Beboerklagenævnet så vil komme frem til, øhh hvis man, 

hvis ik man vil rette sig efter dem, så kan man jo indbringe det for retten, altså hvis nu Hobro 

Boligforening får medhold i at øh, at du skal istandsætte øh lejligheden og at øh, at, at de har 

opfyldt betingelserne for øh indkaldelse til flyttesyn, og det ser det umiddelbart ud som om, og lavet

en, et flyttesyn, og en flytteopgørelse, jamen så kan man jo øhm, at så det ikke at sku betales [?] 

man kan jo sige, at så kan man jo på den måde vælge at få prøvet sin sag i Beboerklagenævnet, og 

hvis man taber den der, så kan man jo vælge at sige, at så vil man ikke køre den videre, men hvis ik 

man vil betage [?] sig efter Beboerklagenævnets afgørelse, så kommer den jo ind i retten” 21

Jeg: ”Men, men jeg synes bare at du taler som om det, det er møntet på mig, og ikke på Hobro 

Boligforening” (13.57) 

Dommer: ”Nej, det møntet, nej det fordi, man kan sige at Beboerklagenævnet, altså det er sådan, at 

et flytteopgør, det er sådan set mø..møntet på jer begge to, men når jeg siger det mest, måske du 

tænker det er til dig, det fordi jeg går egentlig ud fra, at advokaten godt kender reglerne” 

Jeg: ”Øh, der må jeg jo opponere i forhold til de ting jeg har sendt ind: Man kan ikke (dommer 

afbryder) man kan ikke og øh, øh sende et brev og ifølge advokat kalde det et standardbrev, hvor 

der står jeg selv har opsagt mit lejemål, når det ikke er sket. Hobro Boligforening hævder at jeg har, 

at der var modtaget flere klager, hvilket jeg aldrig har modtaget, og at jeg derfor blev opsagt 5 

februar [2021]. Der skal lyde et brev hvori der står ’på grund af flere klager, må vi, er vi hermed 

nødt til at øh opsige dit lejemål’, og jeg ved ikke en gang, om sådan noget ikke skal igennem også, 

en gang til for at få det ophævet fuldstændig, i Beboer..Beboerklagenævnet. Og det er muligt at de 

[Hobro Boligforening og Louadvokater] har øh lovhjemmel til selv og, og opsige det, men øh jeg 

har ikke modtaget noget, jeg har kun modtaget noget hvor jeg skulle have opsagt mit lejemål, og dét

er ikke lovligt, uanset hvordan man vender og drejer det” (15.09) 

20 § 107: ”Tvister om boligforhold, der er omfattet af denne lov, kan, hvis spørgsmålet ikke efter loven kan indbringes 
for beboerklagenævnet, i 1. instans indbringes for byretten. 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”
21 Hele tekststykket - udtalelserne fra benævnte dommer - er interessant, som mange af hendes udtalelser i øvrigt er. 
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Advokat bryder ind: ”[?] afleveringsattesterne på, at du har modtaget det, for det er ikke korrekt, 

Iben” 22

Jeg: ”Jeg har ikke modtaget andre klager, end de tre der var til Beboerklagenævnet, nogensinde” 23

Dommer bryder ind (15.22): ”Men, men Iben vil du gerne flytte tilbage, er det det du gerne vil?” 24

Jeg: ”Nej. Jeg vil, jeg vil ha’ at de her ting, de skal være lovlige, og jeg vil ha’ at de ulovligheder 

Hobro Boligforening har begået i den her sag, det skal holde op! Jeg har ikke nogen advokat ved 

min side, jeg har kun jer som domstol, og det er tydeligt, også i forhold til det jeg sendte ind sidste 

år25, at Hobro Boligforening ikke har holdt sig til lovgivningen”

Advokat bryder ind: ”Hmmm, så må du jo fortælle mig, hvad vi ikke har forholdt os til korrekt” 

Jeg: ”Det har jeg jo beskrevet i de sagsdokumenter, jeg har sendt ind: For det første så er hele sagen 

i Beboerklagenævnet, hvor, og at I som boligselskab øh sender klager der samtidig fungerer som 

advarsler [2019-2020], uden at, at der er gjort noget forud, som jeg også har medsendt, der er som 

dokumenter inde på, på siden [minretsag.dk], øh, det kan man ikke. Og der skal også være 

dokumentation på det klageindhold og det er der ikke (16.26) i forhold til de lejere [involverede i 

den samlede sag], og så er der jo en meget, meget væsentlig og, og nærmest uforståelig 

problemstilling, det er, at der er noget galt med skrift-og underskrifter, og det kan vi ikke komme 

uden om, og jeg vil ikke finde mig mere i, i de her ulovligheder, simpelthen,… og jeg har aldrig 

opsagt det lejemål, og jeg har ikke fået, modtaget yderligere klager, det er der bevis for, der er kun 

de tre klager fra Beboerklagenævnet [2020]. Jeg har aldrig opsagt mit lejemål den 5 februar [2021], 

og at jeg skulle modtage et brev hvis det var at Hobro Boligforening ville opsige det, og ikke et 

såkaldt standardbrev hvor der står at jeg selv har opsagt det, det siger jo sig selv!” 26 
22 Jeg tror, at benævnte advokatfuldmægtig siger, at de har fået en bekræftelse fra PostNord på, at afleveringsattesterne 
var afleveret til mig. Men: Jeg modtog aldrig de to omtalte breve personligt, og vores postkasse kunne ikke benyttes 
igennem 5 ½ måned, grundet chikane fra involverede i sagen, og advokatfirmaet Louadvokaters ”beviser” har jeg meldt
til Nordjyllands Politi. Louadvokater og Hobro Boligforening valgte interessant nok ikke forsendelsesformerne e-boks 
og rekommanderet, og spørgsmålet er hvorfor …
23 Vi taler om de angivelige ”yderligere klager”, der interessant nok ikke fremgår af bilag som Louadvokater har 
vedlagt sagen. Det ville da ellers have givet dem et fundament … !
24 Virkelig et sært spørgsmål, eftersom at der er gået et år fra vi var tvunget til at fraflytte lejemålet, grundet trusler fra 
direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, udtalt i både Nordjyske og BT den 29 og 30 marts 2021, hvor han tilmed 
påstår, at de vil sende mig opsigelsen rekommanderet – det gjorde de aldrig. 
25 I december/januar 2021 forsøgte jeg at indbringe Beboerklagenævnets afgørelse til Boligretten, men ifølge dem, var 
min indsigelse ikke udformet korrekt og havde tre mangler: 1) jeg havde ikke egentlige påstande i det jeg indgav, 2) jeg 
skulle have en advokat til at repræsentere mig, og 3) jeg manglede navn og adresse på én modpart.  
26 Jeg har på dette tidspunkt ikke grundigt læst bilag 3 og 4, der er angivelige ophævelsesskrivelser med information på 
”øjeblikkelig opsigelse”, som advokatfirmaet hævder at have sendt mig med såkaldt ’afleveringsattester’. Det er falske 
dokumenter der skal tjene som bevis, tillige meldt til Nordjyllands Politi i april 2022. 
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Dommer bryder ind: ”Men det jeg simpelthen ikke forstår helt, den sag som jeg sidder med i dag, 

den vedrører jo det økonomiske opgør, når man er flyttet, alt det som kommer efter det du siger, 

fordi det, det du siger er, det du er utilfreds med, det er den måde tingene er foregået på, inden 

fraflytningen” 27

Jeg: ”Nemlig” (17.33), at jeg skal læse i en avis, at øh jeg bliver truet, og jeg er nødt til at fraflytte 

(dommer vil afbryde) nej, nej, samme dag. Jeg har ikke mulighed for at gøre det lejemål i stand, og 

jeg, jeg skal ikke betale noget som helst i forhold til alle de ulovligheder der er begået, og jeg ikke 

øhm, øhm. at der ikke er en lovlig opsigelse, og øh det er der ikke, og at jeg skal fraflytte straks, og 

at jeg ikke har haft tid til det”

Dommer bryder ind: ”Nej, men det, men det bare, det var derfor jeg spurgte dig efter, Iben, om du 

gerne vil flytte tilbage, fordi så skal du jo ligesom have en påstand der relaterer sig til, fordi det du 

siger er, at den måde du ligesom er blevet opsagt på, det er ikke en lovlig måde”

Jeg: ”Det er det ikke, og det er heller ikke en lovlig måde i Beboerklagenævnet”

Dommer: ”Men, men den her sag som, som vi sidder med nu, den handler sådan set ikke om, den 

måde du er opsagt på, det handler om det økonomiske opgør” 28

Jeg: ”Det handler da i allerhøjeste grad om hvordan jeg er opsagt (18.48), sådan så, at jeg ikke har 

haft mulighed for og pak,,, og, og komme ordentligt afsted, rydde resten af det ud vi ikke kunne 

have med, og så sætte lejligheden i stand. Det er da i allerhøjeste grad.. sagen hænger da sammen. 

Man kan ikke bare tage én ting og hive ud af den her samlede sag. Det handler om at jeg…”

Dommeren afbryder: ”Jeg skal spørge dig efter, ønsker du Iben, at sagen skal flyttes over i 

Beboerklagenævnet, for så skal de jo behandle den derovre i første omgang, og så det dét de skal” 

Jeg: ”Jeg ikke kan forstå, hvorfor det ikke kan behandles under denne her domstol, der kan se de her

uoverensstemmelser der er i sagen, med, med opsigelsesbreve, hvorfor har Hobro Boligforening 

vedlagt bilag hvor der står, der er en opsigelses, øhh, et bilag med, med opsigelse, hvor der står ’af 4

februar’ [2021]. Så står der…” 29

27 Dommeren kommer hele tiden med modsatrettede udmeldinger, og det gør hun på samtlige tre telefonmøder. 
28 På andet telefonmøde siger dommeren, at ”Jamen det er jo dét, det er jo dét du nu kan få prøvet i retten, så ik'os”. 
Det er ikke til at blive klog på, umiddelbart … (men jeg er jo klar over deres korrupte agenda)
29 Jeg stiller mig uforstående overfor, at sagen ikke kan behandles af Boligretten. I retsbogen for dette telefonretsmøde 
skriver benævnte dommer direkte usandheder:  ”Retten vejledte parterne om, at en tvist, som omhandler det 
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Dommer afbryder: ”Men prøv at hør her, hvis ik den kan tages i retten i 1. instans, så er det ligesom 

dumt at bruge en masse mere krudt og kræfter herinde på det, fordi det der står i bestemmelserne i 

lejeloven og i almenlejeloven, det er jo, at krav der omhandler fraflytning, de hører hjemme i 

Beboerklagenævnet som 1. instans, og man kan ik’ bare aftale sig ud af den bestemmelse” 30

Jeg: ”Hvordan kan det så være at det overhovedet er havnet her. At vi er havnet her i dag?”

Dommer: ”De har åbenbart troet der ik’ var en indsigelse, Hobro Boligforening” 

”Jeg: ”Men, ellers havde de vel ikke…” 

Advokat bryder ind: ”Nej, men det der ligger i det, det er at vi havde indleveret betalingspåkrav 

(20.03), og så kom der en indsigelse, og så fra, fra Fogedrettens side, så kører man den direkte over 

i Civilretten”

 

Dommer: ”Det er derfor, at de ikke, det derfor de starter den herinde som den er. Så kommer du 

med en indsigelse i dag, øhh..”

Jeg afbryder: ”Nej, jeg kommer da ikke, jeg kommer da ikke, det er da.. ”og du”…det er lang tid 

siden at jeg har indsendt den indsigelse31, hvorved jeg har brev om at I ville indsende den til 

Civilretten. Jeg har ikke indsigelse i dag” (20.32)

Dommer: ”Nej, men det fordi, det fordi Iben, det foregår (der er udfald på linjen. Jeg siger:”hallo”) 

det vi kalder betalingspåkrav, det sender de ind til retten, det havner i en afdeling i retten der hedder

Fogedretten, så kommer du med en indsigelse, og så slipper de sagen og sender de den til en anden 

afdeling i retten, der hedder Civilretten, og det er her vi sidder nu, og så er det jeg siger til dig, at 

fordi der er en tvist om det her spørgsmål, fordi I ikke er enige om det, så er der en bestemmelse i 

almenlejeloven der siger, at når man er uenige om sådan noget, så skal det starte i 

Beboerklagenævnet”

Jeg: ”Okay, ja”. 
økonomiske opgør i forbindelse med en fraflytning, skal starte i Beboerklagenævnet som første instans jf. 
Almenlejelovens § 107 sammenholdt med § 106. Begge parterne fremsatte anmodning om, at sagen fremmes i retten, 
og at den ikke sendes til Beboerklagenævnet. Telefonmødet sluttede, da retten skal undersøge muligheden for at lade 
sagen fortsætte i retten”
30 ”man kan ik’ bare aftale sig ud af den bestemmelse” Vitterligt? Det står ellers i § 107, Almenlejeloven, pendant til 
Lejeloven, du ved …Og i virkeligheden er det vel egentlig Retsplejelovens kap. 44, §477 sagen hører under?
31 24 februar 2022
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Dommer siger videre: ”Men hvis man nu ik’ havde været uenige, så kunne man bare have lavet det 

vi kalder en udeblivelsesdom, og så havde, så havde Hobro Boligforening fået et fundament”32

 

Jeg: ”Ja, det havde de nok håbet på, tænker jeg” (21.20)

Dommer: ”Men det har man ik enige vel, så det, så det derfor lissom frem og tilbage er lige langt 

ik'os, øhm, det derfor systemet er sådan lidt øhm, at, at jeg lissom bliver koblet lidt fra igen” 33

Jeg: ”Jeg kan, jeg ka’ bare ikke se…Nu skal jeg se her [kigger på bilag 3 fra advokatfirmaet 

Louadvokat/Hobro Boligforening]: ”øhm, ja! nu kan jeg se, at det her som der hævdes, et brev, hvor

der står: ”Vedrørende Deres lejemål. Som advokat for Hobro Boligforening skal jeg ved 

nærværende ophæve Deres lejemål” og det er fra 4 februar [2021] og den har jeg jo aldrig modtaget.

Jeg har jo i stedet modtaget, at jeg selv har opsagt mit lejemål. Så dét her bliver altså en retssag34, 

fordi øhm, det, det er altså slut med de her øh små svinskeærinder det, det er helt sikkert”

Dommer: ”Men, men du (22.13) må jo osse gerne anlægge en sag mod Hobro Boligforening, hvis 

du vil det, hvis du har en påstand i forhold til det, men den sag de har anlagt i forhold til dig, den 

vedrører jo istandsættelseskravet” 35

Jeg: ”Ja, og jeg kan ikke forstå, hvordan advokaten kan sige, at det, at jeg har fået en 

standardskrivelse, hvor det bare hedder i teksten at jeg selv opsagt mit lejemål, når, nu har jeg lige 

været inde på dokumentet her, det passer jo ikke. Og, og denne her, hele det her fraflytningshistorie,

hvor jeg lige pludselig får et krav om skulle istandsætte, øh betale for istandsættelse, hænger jo 

sammen med denne her sag, så må vi, så må du henvise det til Beboerklagenævnet eller hvor det 

kan blive, og så må jeg, så må jeg simpelthen søge om fri proces, for det er for voldsomt, man kan 

ikke blive ved med at sidde og lyve overfor mig, og øh, i det hele taget slet ikke sådan som denne 

her øh sag har foregået, det, det er virkelig forrykt, det er det altså” (23.08) 

Dommer: ”Ja, øh sagsøger, hvad, har du nogle bemærkninger til at vi nok siger, at hvis der er 

indsigelser i forhold til istandsættelseskravet, at så starter den et andet sted end her” 

32 ”Udeblivelsesdom? Og fundament? Særdeles mærkelig udtalelse af en ’uvildig’ dommer. Hendes subjektivitet er til at
tage og føle på. Og hvis man ikke havde være uenige, kunne udfaldet jo være, at jeg havde betalt …
33 En benævnt dommer under Danske Domstole, Justitsministeriet, ”bliver koblet lidt fra igen” …
34 Jeg er helt på det rene med hvem jeg står overfor i hele den samlede sag, og der begås fortløbende alvorlige lovbrud i 
forsøget på at stoppe mig. Forhold jeg (og min familie) er magtesløs over for. 
35 Når der anlægges en sag imod nogle, da prøves sådanne sager jo under normale omstændigheder i retssystemet, hvor 
parterne bidrager med hver sine anbringender til sagen. 
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Advokat: ”Øhh (23.20) jaa altså øhm..jeg ved jo godt at det er rækkefølgen det kører i, jeg synes 

bare det er lidt fjollet måske, at, at den egentlig kører direkte over i Civilretten og så må vi bruge tid

på at lave processkrifter, når vi egentlig måske i virkeligheden godt vidste at den skulle starte i 

Beboerklagenævnet” 36

Jeg: ”Hvorfor har I så, øh, som advokat, ikke haft, altså det må I da have vidst, det må I ha’, ha’ 

påbekaldt over, overfor dom..for Civilretten?”

 

Advokat: ”Det er ikke os der, der fører den over i Civilretten, det er Fogedretten” 

Jeg: ”Nej, men det kunne man jo opponere imod som advokat, hvis man, hvis man vidste at, at det 

skulle starte i Beboerklagenævnet” 

Dommer: ”Altså man kan jo vælge at sige, hvis…kom med indsigelse, så kunne man have startet 

der, men dét der også er i det er, at Beboerklagenævnets afgørelse (24.08) er jo ikke endelig, eller 

noget man på den måde skal rette sig efter, og derfor kan man jo, altså hvis det nu var sådan at du 

sagde, at du ikke havde indsigelser, øhh til størrelsen, øhh jamen så ville advokaten jo, øh øh også 

bruge forkert tid hvis man startede i Beboerklagenævnet, for så skulle man jo alligevel til at stævne 

bagefter.. så det er sådan lidt..” 37

Jeg: ”Altså nu forstår jeg ikke, det her er jo ikke et hensyn til hverken advokat eller Hobro 

Boligforening, det her er jo et hensyn til både den stilling, retsstilling man har som lejer, og det har i

allerhøjeste grad præcedens for resten af, af Danmarks lejere, så altså øh der er ikke nogen der skal 

tage hensyn til det”

Dommer: ”Jeg tror, jeg tror du skal se sådan på det, Iben, at Beboerklagenævnet, det er jo sådan set 

dem der har en meget stor ekspertise i at behandle den her sagstype, derfor så siger man, at det 

smartest at de som 1. instans (jeg: ”Det helt fint for mig”) starter der…, fordi de løser rigtig mange 

af sagerne til fuld tilfredsstillelse, og nok på en billigere og hurtigere måde end den gør hos os” 

36 Udtalt af en benævnt advokatfuldmægtig, der burde kende lovgivningen på området [fx §107: Almenlejeloven, og 
kap. 44 § 477: Retsplejeloven] – og det gør hun selvfølgelig også …
37  På flere måder opsigtsvækkende udtalelser fra en dommer – det hele i øvrigt grænsende til volapyk. Jeg vil helst tro 
at benævnte dommer i virkeligheden slet ikke er dommer. 
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Jeg: ”Nej, ja, det, det har - alle sagsakter viser at det, det var ikke til øh fuld tilfredsstillelse, og det 

er, det er simpelthen, rent lovgivningsmæssigt så var det en, så var det ikke en retslig øh og en fin 

afgørelse. Den, den strider, hele sagen strider imod lovgivningen. Man kan ikke handle sådan som 

der er handlet, og heller ikke i Beboerklagenævnet38. Der sad ovenikøbet en formand, som arbejder 

i Mariagerfjord Kommune, som samtidig havde noget med en asbestsag, jeg havde anlagt, og, og 

forsøgte undersøgt, øhm, så, så hele, alle de præmisser der er i sagen, de er, det er simpelthen ikke 

overholdt. Det er simpelthen ikke ordentlig og god, ja, hvad skal man kalde det, behandling af noget

som helst”

Advokat bryder ind: ”Men jeg tror, at nu hvor der er fremsat indsigelser39, skal vi ha’ (26.06) sagen 

tilbage til Beboerklagenævnet og så øhh, så må vi tage den derfra, og så må Iben jo indlevere de 

indsigelser hun har40, og så lader vi Beboerklagenævnet om at træffe afgørelse” 

Jeg: ”Ja”

Dommer: ”Ja så må jeg [?] dertil efter bestemmelsen i retsplejelovens paragraf 361[351?] tænker 

jeg, jeg skal bare lige finde bestemmelsen i almenlejeloven, men den finder jeg lige selv, den må jo, 

den, den er der jo, ligesom den er der i lejeloven” 41

 Advokat siger bekræftende ”Ja” 

Dommer: ”Godt. Jamen, øh..”

Jeg: ”Må jeg lige (26.33), Camilla, må jeg lige få dit, dit fulde navn?”

Dommer: ”Jamen, er det dommerens navn?”

Jeg: ”Nej, nej, øh, øh, ja også dommerens navn, jeg, jeg nåede ikke at få fat i jeres…”

38 Ulovlig procedure begået af Hobro Boligforening vedr. klager der samtidig fungerer som advarsler, tilmed 
udokumenterede påstande, og en særdeles ulovlig behandling begået af formand, og jurist, for Beboerklagenævnet, 
Mariagerfjord Kommune, Sanne Kyndi Skovmose (2020). Meldt til Nordjyllands Politi i april 2022. 
39 Grunden til at vi var samlet til telefonretsmødet, og vi hver især havde vedlagt akter til sagen, var jo netop fordi jeg 
havde indgivet indsigelse den 24 februar 2022!
40 Da jeg indleverede ”de indsigelser hun har”, måtte advokatfirmaet Louadvokater m.fl. forsøge at lægge mig 
hindringer i vejen, så sagen aldrig nåede til Hovedforhandlingen. Det gør man med beskidte kneb, herunder korruption, 
der ikke lader diktaturstater noget efter. 
41 ”men den finder jeg lige selv” … En dommer under Boligretten burde kunne lovgivningen på området, der tilmed 
ikke er raketvidenskab. At nævne Retsplejelovens paragraf 351 i det spørgsmål, er totalt usammenhængende. Det er 
ekstremt pinligt.
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Dommer: ”Det kommer til at stå inde portalen42. Jeg laver et referat af det vi har snakket op i dag, 

og det..(Jeg siger: ”ja, og også advokatens.., og det er Louadvokater?) Er du ikke inde på, ka’, ka’ 

du ikke tilgå øh portalen, altså..”

Jeg: ”Det kan jeg sagtens, men der, jeg, jeg ser at der står øh en Carsten Jensen øhm, jeg kan ikke 

se…”

Dommeren siger: ”Øh, mit navn (27.06) det er Mette [Bl..?]; (hun siger ikke Søndergaard) og det, 

sådan præsenterede jeg mig jo også til at starte med (jeg: ”jo, jo”) og jeg er dommer i Retten i 

Aalborg (jeg: ”nemlig. Det var godt, tak”) og mit navn kommer også til at stå på den retsbog, som 

jeg laver et referat, laver et referat [?] og der står også mit navn inde, på den retsbog. 

Og Hobro Boligforening de er mødt under retsmødet ved en Camilla Green, og hun mødte for 

advokat Carsten, øh nu kan jeg ikke huske hvad hans efternavn...43 og det kommer også til at stå 

inde på øh, i referatet, Iben, hvis du har, du får referatet sendt ud, og der skriver jeg inde, hvad det 

er du, øh kan man sige, din indsigelse går ud på, du er, mener at, at hele opsigelsen er foregået i 

strid med lovgivningen, og den er foregået på sådan måde at du ikke har haft mulighed for og øh 

selv, (28.01) øh selv istandsætte fordi du skulle fraflytte med kort varsel, er det ikke rigtigt forstået, 

at det er sådan din indsigelse h…?” (jeg: ”Jo med dags varsel, så jo det er det”)Ja, så det, det kan du

også læse derinde, og så henviser jeg den til, at den må fortsætte i Beboerklagenævnet, og så, hvis 

så ikke den finder en løsning der, det må vi jo håbe den gør, men så kan vi risikere den kommer 

igen, (jeg: ”Det håber jeg”) det må vi se” (Jeg: ”Det håber jeg”)

Jeg: ”Jeg håber at, at det kan komme for en domstol, fordi øh det er en meget uhyggelig sag både 

for jeg og for andre lejere i resten af Danmark, sådan som alt det her er foregået” 

Dommer: ”Ja, men må jeg spørge, Iben har du, har du forsøgt øhm eventuelt at gå til en advokat, 

eller måske at, der er også noget der hedder lejernes…øh..organisation” 44 

42 Hun kunne jo have sagt ”Ja, selvfølgelig”, men i stedet taler hun til mig, som om jeg er et barn.  
43 ?? …
44 Jeg er stævnet af en almen boligforening, og møder selv (Retsplejelovens § 259. Enhver kan både som sagsøger og 
som sagvolder gå i rette for sig selv). Boligforeningen er repræsenteret af et advokatfirma. Dommeren, under 
Boligretten, Danske Domstole, bør være juridisk uddannet og have kompetence i sådan en sag, og skal behandle sagen 
som en kompetent, professionel og uvildig mægler. Jeg behøver ikke juridisk rådgivning. Især ikke når jeg sidder 
overfor borgere der er juridisk uddannede …
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Jeg: ”Ja, Lejernes LO, ja, øh dem har jeg, dem har jeg sendt et rekommanderet brev, fordi da, da 

sagen, da jeg havde afleveret mit bidrag [27 oktober 2020] så fem dage efter, så kommer der en 

avisartikel45, og i den, der udtaler formand Helene Toxværd sig øh, til den her avis, i en meget, der 

er en meget subjektiv artikel til fordel for Hobro Boligforening, og hende ville jeg ha’ haft som 

vidne i tirsdags [Landsretten den 29 marts 2022] øhm, og øh, ja, det er..jeg prøvede at få denne her 

sag i, i Civilretten sidste år, og det kunne ikke lade sig gøre, øh, jeg skulle have et ordentligt 

påstandskrav, og advokat, og så skulle jeg have en, en adresse på en af modparterne, og det kunne 

jeg ikke øh få, så, så altså, det her det, jeg søger, hvis det, jeg søger i det hele taget om fri proces, til 

den måde Hobro Boligforening har handlet på, og så synes jeg vi skal se, hvad Beboerklagenævnet 

siger, og så håber jeg at øh, vi kan få sagen videre under domstolen, behandlet af domstolene”

Dommer: ”Okay, (29.56) men det var også bare for at hjælpe dig til fx at få noget juridisk 

rådgivning, hvis det er Hobro ...” 46

Jeg: ”Det siger sig selv, at Lejernes LO, kan jeg jo ikke bruge til noget, når, når de øh ovenikøbet 

når sagen var under behandling, så udtaler de sig, det er, det er ganske enkelt, det, det er meget 

bekymrende, det må jeg sige” 47

Dommer: ”Okay, men jeg tænker at det var egentlig det vi skulle drøfte i dag øhm,, og så kan [?] 

referat, det kan I se på portalen, når jeg..”

Jeg: ”Det er godt. Mange tak. Men hvor længe blir’ de her sagsdokumenter inde på denne her side 

så [minretsag.dk]?

Dommer: ”Ja, det godt. Men nu bliver sagen jo sluttet her i retten, øh, så er jeg faktisk lidt i tvivl om

du stadig kan tilgå den, men de ligger jo inde på sagen, de vil altid være en del af det, men den 

bliver jo lukket på en eller anden måde her hos os, for så den jo, så er den jo ikke verserende 

længere, men altså den retsbog som jeg uploader, den, den kan du jo se, så får du jo en meddelelse 

45 Nordjyske, 1 november 2020: ”Ballade i boligblok: - Tør ikke gå alene i vaskekælderen”. Artiklen er låst, men den 25
maj 2021 fandt en bibliotekar artiklen for mig, og printede den ud til mig. 
46 Hun sidder som dommer med en sag i hænderne, som hun skal forberede til en Hovedforhandling, og så spørger hun 
bekræftende til min indsigelse, og igen at det udelukkende handler om et fraflytningskrav. Det er ikke til at finde ud af.
47 Jeg har netop haft sagt til et af mine voksne børn, at det faktisk er påfaldende (hvis man ikke vidste bedre) at se, hvor 
villige borgere med betydelig samfundsmagt har været i forhold til at udtale sig til statsstøttede massemedier om mig 
(og familie, især mit ene voksne daværende hjemmeboende barn), der endda også tæller ansatte under Nordjyllands 
Politi. Og især Det Nordjyske Mediehus mærkværdige iver efter at forfølge sagen (og os), igennem lang tid (nu år):i 
artikler fyldt af grove injurier, og et totalt fravær af research. Aktindsigt for dem som mediehus (og journalist) er faktisk
muligt, men vi ved hvorfor der handles som der gør!

Side 15 af 62



Telefonretsmøderne af 1 april, 18 maj og 12 august 2022 i sagen BS-9074/2022-ALB

om, at der er nyt på portalen, så kan du jo gå ind og læse det” 48

Jeg: ”Nemlig, jamen øh, jeg har i hvert fald hvad jeg selv har indsendt, og nu har jeg downloadet 

nogle af de ting som Hobro Boligforening..”

Dommer: ”Godt, men øh, tak for nu og god weekend til jer 

Jeg: ”Jo, tak i lige måde”

Advokat: ”Tak i lige  måde”

Slut 31.17

⸎

Den 5 april 2022 ringer benævnte dommer Mette Søndergaard til mig og fortæller, at sagen alligevel

kan behandles i Boligretten under Civilretten, og ikke sendes til Beboerklagenævnet.

Ikke længe efter finder jeg ud af, at Mariagerfjord Kommune har udliciteret Beboerklagenævnet til 

Aarhus Kommune, og at formanden (og jurist) for Beboerklagenævnet i min sag (2020) Sanne 

Kyndi Skovmose ikke længere arbejder i Mariagerfjord Kommune. 

Behandlingen i Beboerklagenævnet, hvor mit lejemål blev dømt betinget, var ulovlig, og omtalte 

formand, blandt mange andre, har jeg meldt til Nordjyllands Politi i april-september 2022.  

⸎

48 Dommeren udviser udtalt mangel på erfaring, virker usikker i sit virke, og fortæller den ene mærkværdighed efter den
anden. Bliver sagen lukket eller ikke? Kan jeg tilgå minretsag.dk eller ikke? Ren volapyk! 
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Telefonmøde 2, 18 maj 2022 

Telefonretsmøde med benævnte dommer Mette Søndergaard og benævnte advokatfuldmægtig 

Camilla Green/Camilla Holt Green, Louadvokater, Randers. Ved dette telefonmøde siger benævnte 

advokatfuldmægtig Camilla Green ikke ret meget

Advokatfirmaet Louadvokater indgiver endnu et processkrift (af 13 april 2022) og vedlægger 

yderligere to bilag: bilag 11 og 12 49 til dette andet telefonretsmøde.

Jeg vedlægger ikke yderligere.

⸎

(starter 03.02)

Advokat: ”Goddag”

Jeg siger også goddag. Og ”hallo” da der ikke bliver sagt mere

Advokat: ”Hej”

Jeg: ”Hej”

Advokat: ”Advokatfuldmægtig Camilla Green, her”

Jeg: ”Ja, det må I undskylde, jeg ved ikke om, om vi kan fortsætte, fordi jeg kunne ikke finde den 

kode jeg skulle bruge til at logge ind på telefonmødet”

Advokat: ”Det tror, jeg godt vi kan” 

Jeg: ”Godt”

Dommer: ”Mette Søndergaard, Retten i Aalborg”

Jeg: ”Ja, dav, det er Iben Schartau Schow. Jeg har haft problemer med at finde den kode, som jeg 

skulle bruge, jeg fik der før 1 april [2022]”
49 Bilagene viser en angivelig afleveringsattest (bilag 11) og forsider af to angivelige brevforsendelser (bilag 12). Begge
er anmeldt som falske beviser til Nordjyllands Politi. De er af overmåde ringe kvalitet, og nemme at gennemskue som 
bedrageri. 
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Dommer: ”og du hedder Iben Schow” (03.35)

Jeg: ”Ja, nemlig, Iben Schartau Schow”

Dommer: ”Ja, ja og øh så Hobro Boligforening, hvem møder der?

Advokat: ”Advokatfuldmægtig Camilla Green på vegne af advokat Carsten Jensen”

 (03.47)

Dommer: ”Ja, og vi havde jo egentlig lu, lu, sluttet telefonmødet af, men nu tænker jeg, at vi vil 

hellere, i stedet for at skal ha’ en hel masse genoptagelsesanmodning, så er det jo, nu er vi alle 

sammen, mulighed for at deltage.. ”så jeg tænker, at vi fortsætter nu og øh, det jeg kan se sagen er 

kommet til (04.02) et stadie hvor man kan sige, man kan overveje om den skal berammes til en 

hovedforhandling. Den vedrører jo øh spørgsmålet om øh betalingen i forbindelse med fraflytning 

af øh det her lejemål nede i Hobro, og sidste gang Iben, da har jeg lavet sådan et referat fra det du 

sagde50, og gjorde gældende, og jeg tænker at det vel er meget dækkende. Du har en påstand om 

frifindelse, og modparten, boligforening, har jo en påstand om betalingen af lige godt under 13.000 

kr. øh som er deres hovedstol, og det vedrører jo, når man ser i sagens bilag, så vedrører det øh 

istandsættelsen, og primært øh misligeholdelseistandsættelse51 det kan man se når man går ind og 

kigger52 øhm, så er der noget depositum man trækker fra og noget manglende betaling af noget 

husleje, og det du sagde sidste gang, Iben, det var, at grunden, altså du, du tænker, at du, grunden til 

at du ikke vil betale, det er fordi at du øhm sådan set var nødt til at fraflytte lejemålet med meget 

kort varsel (05.16) som, på grund af forhold hos sagsøgeren, og så fik du ikke mulighed for at flytte 

ordentlig og sætte lejemålet i stand, derfor protesterer du over fraflytningsopgørelsen” 

Jeg: ”Nemlig. Og (05.26) der er jo en række påstande om, at jeg selv har opsagt mit lejemål, øh og 

så…”

50 Selvom benævnte dommer lader forstå at hun har skrevet et referat, spørger hun fortsat til mine indsigelser, både på 
dette møde og det tredje møde, herunder beder om min bekræftelse på om det er korrekt forstået.  
51 Det er som om, at nu skal der en anden vinkel på, fra alles side, nu taler hun om misvedligeholdelse.
52 Der er flere ting benævnte dommer er klar over, og har sat sig ind i, men ikke spørgsmålet vedrørende ”yderligere 
klager” som fremgår af mit processkrift og påpeges af mig ved hvert møde. Se under det tredje telefonretsmøde.
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Dommer afbryder: ”Jamen, det tror jeg sådan set ikke, det tror jeg sådan set ikke at de fastholder, 

fordi jeg har forstået sagsøgeren sådan, at det er dem, det er Hobro Boligforening der opsiger dig, 

og grunden til, grunden til at der ligger sådan en skrivelse derude, det har jeg også forstået på Hobro

Boligforeningen, at det er fordi det er en standardskrivelse man sender ud, at du har opsagt (jeg 

siger: ”og så jeg har påpeget..) men det mener de, men det mener de faktisk ikke, er det ikke rigtig 

forstået, Hobro Boligforening?” 53

Advokat: ”Jo, det er korrekt. Vi er godt klar over at du ikke selv har sagt det op”

Jeg: ”Godt, og så er det at, at du kalder det et standardbrev og det har vi allerede været igennem, 

man kan ikke kalde noget et standardbrev når folk bliver opsagt af deres lejemål. Efterfølgende så 

var det, jeg så de her bilag om, at I, som Louadvokater, har fremsendt mig noget jeg skulle have 

modtaget, og det har jeg jo som sagt aldrig gjort, så har I så efterfølgende en slags bevis for at det 

har været afleveret og der står bl.a. på den første, at det..forsendelsen er lagt i adressatens brevkasse.

Og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi den var tapet til, og den 22 februar 2021, kom der

viceværter fordi de ville fjerne den tape, så den kan ikke være lagt i postkass… ”

Dommer: ”Men prøv nu lige, rolig nu (07.54), jeg skal lige nå at være med, for ellers ved jeg ikke 

hvad det er du snakker om, Iben, øhm er det, du snakker om, det [er] indkaldelse til flyttesynet eller 

hvad? Er det det du mener du aldrig har modtaget?” 

Jeg: ”Altså jeg tror, at vi skal være enige om, at i indsigelsen, grunden til at jeg gjorde indsigelse, 

det er jo fordi der er en række ulovlige forhold i den her sag. Den ene er, at jeg aldrig nogensinde er 

blevet opsagt. Når Louadvokater og Hobro Boligforening påstår det, så er det gjort på ulovlig..” 

Dommer: ”Okay, så det er ophævelsesskrivelsen, den har du aldrig modtaget, er det det du siger” 54

Jeg: ”..og foregået ulovligt. Man kan ikke påstå, ja, og for det første har jeg aldrig fået yderligere 

klager, det er heller ikke noget der fremgår af det Louadvokater (07.40) lægger op til retssagen i dag

og 1. april heller ikke, øhm og, og, man kan ikke bare sige ”jamen, der er kommet yderligere 

klager”, øh uden at det forelægges for den der klages over. Og sådan en sag skal for Boligretten. 

Man kan ikke bare sige…” 55

53 Ingen forståelsesproblemer når det kommer til sagsøger …
54 Dette er det andet telefonretsmøde, og i mit brev/processkrift af 30 marts 2022 s. 3-4 står bl.a. at jeg aldrig modtog 
ophævelsesskrivelsen som direktør Anders Kjær sagde de ville sende [BT 30 marts 2021] – rekommanderet ... Vi talte 
også om det på første møde.
55 Advokaten siger ikke noget, herunder heller ikke den groft usande påstand om, at udlejere ikke har pligt til at 
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Dommer afbryder: ”Men det du mener er, at det er en uberettiget opsigelse, ik'os” 56

Jeg: ”Det er en uberettiget opsigelse”

Dommer afbryder: ”Og du mener, ja, og du mener, og nu skal jeg lige (08.07), jeg skal bare lige få 

det til at ha med, så jeg kan få det protokolleret rigtigt, ik'os, øhm og, og det er, at du har aldrig 

modtaget opsigelsesskrivelsen eller ophævelsesskrivelsen sendt der i marts måned, er det rigtig os’

Jeg forklarer: ”Ja, de, de påstår, og det er et brev af 4 februar 2021, og nu har Louadvokater jo så 

fremført et eller andet der skal ligne et bevis, men øhm min postkasse kunne ikke bruges, så jeg har 

ikke modtaget den, og jeg har heller ikke kunne skrive under på at jeg ville fraflytte 1. juni, fordi jeg

ikke har modtaget det der brev (dommer: ”nej, okay”) og Hobro Boligforening vidste at jeg ikke 

kunne benytte min postkasse, så, så det kunne de have sendt, de kunne selv have sendt det via e-

boks, jeg ved ikke om advokater kan det…”

Dommer afbryder: ”Så dem, så den fra den 4 februar har du ikke fået, har du modtaget 

ophævelsesskrivelsen af den 30 marts?” 57

Jeg: ”Nej, det har jeg heller ikke, og, der vil jeg så også sige en ting, der er endnu flere ulovlige 

forhold, fordi jeg har hverken, jeg ikke selv modtaget et anklageskrift på det tidspunkt øhm, og 

sådan en sag skal jo for Boligretten, altså øhh..”

Dommer afbryder: ”Men du jo, I jo, men, men man kan jo sige, at vi er jo blevet enige om, at nu 

skal den jo, altså du tænker, at de kan ikke opsige dig på den måde de har gjort (09.29), det har, det 

skal foregå i Boligretten (Jeg: ”Det kan de slet ikke”) er det det du siger?” 58

Jeg: ”De kan slet ikke opsige mig, der er ikke noget at opsige mig for, for det første, for det andet så

skal det [yderligere klager] forelægges mig som lejer, og så kan sådan en sag blive ført for 

Boligretten øhm, man kan ikke bare sende det til sin advokat - yderligere klager, for det første så 

kan, er der, er der udokumenterede påstande som de her mennesker har fået lov til, og det er der jo 

en grund til, de har fået lov til, og der er en grund til at Louadvokater går ind i sådan en sag, der er 
fremvise klagerne til den der klages over, som hun gør under det 3. telefonmøde den 12 august 2022
56 Det holder hun aldrig op med at spørge om …
57 Det er mærkeligt at benævnte dommer spørger om disse forhold, især fordi hun vedvarende påstår at sagen 
udelukkende handler om fraflytningsbetaling, og ikke hvordan jeg er opsagt. I øvrigt talte vi om det samme på første 
telefonretsmøde den 1 april, hvor benævnte dommer tilmed lod forstå at hun skrev et referat. Mødet er en gentagelse. 
Og måske er det med vilje …
58 Kan en benævnt dommer under Boligretten mon svare på så væsentligt et spørgsmål?? 
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åbenlyst fyldt med ulovlige forhold, og det er.. nødt til at se..”  59

Dommer afbryder:”Men Iben jeg er lige nødt til at bremse dig et øjeblik, for det (10.06) jeg, nu 

prøver jeg at opsummere60; det du siger, det er frifindelse, fordi at den opsigelse, den er ikke 

berettiget og du har i øvrigt ikke, den opfylder ikke formkravene til en opsigelse, øhm, og du har 

heller ikke modtaget øh de her skrivelser, øhm godt (10.30) og så er øh, og, og så dit næste 

synspunkt er jo også – du er jo fraflyttet kan man så sige, du ender jo med at fraflytte, så dit næste 

synspunkt, det er jo det du fremførte sidste gang, det er jo så at du ikke har haft mulighed for, fordi 

du blev nødt til at fraflytte øh tju hej vilde dyr på den måde du gør, som du har forklaret, æh at du så

ikke får alle dine ting med, og at du ikke har tid til at istandsætte lejemålet. Ja, godt. Øhm og så skal

jeg jo høre, øh det er jo dine synspunkter, kan man sige, og det er dem jeg skriver ind i en 

fortegnelse61, så skal jeg, så skal vi høre sagsøger, har du nogle synspunkter udover det som allerede

fremgår af sagen?”

 

Advokat: ”Nej, ikke, altså ikke ud over det som fremgår i min replik og det processkrift som jeg 

indleverede her 13 april, jeg har ikke yderligere” 62

Dommer: ”Nej. Og der mener man jo så at opsigelsen er i orden og du har, man mener man har 

dokumenteret at du har modtaget skrivelserne og at du er indkaldt til de forskellige flyttesyn osv. øh

og at man selvfølgelig derfor mener at du, du skal betale pengene. Det er jo ligesom synspunkterne 

der er sat op imod hinanden, hvis man kan sige det sådan” 63 

Jeg siger: ”Ja, jeg skal lige høre, sådan en afleveringsattest, rent juridisk hvad vil det sige?” 64 

(tavshed)

Jeg siger videre: ”Der er jo nogen breve som du [man] kvitterer for: Når jeg sender noget øh.. jeg 

har blandt andet sendt øh rekommanderet post (11.55) både til Hobro Boligforening og til øh, til 

Lejernes LO, bare lige for at sige noget [om] for nylig, og jeg har faktisk også til en advokat, og der 
59 Advokaten, eller benævnte advokatfuldmægtig er tavs 
60 Hvad var bevæggrunden for at ville flytte sagen til Beboerklagenævnet?? …
61 Læg mærke til, at benævnte dommer ikke omtaler de yderligere klager, og igen lader hun forstå, at hun skriver det jeg
siger ind i en fortegnelse. 
62 Der er intet nyt i sagen. Alt er forklaret fra min side, og advokaten har ikke yderligere, alligevel nærmest opfordrer 
benævnte dommer, advokatfirmaet Louadvokater at indbringe yderligere, lidt senere i samtalen, og til sidst i samtalen, 
siger advokaten, at hun gerne vil bede om en frist mere, og overveje om de skal indlevere endnu et processkrift, hvortil 
benævnte dommer siger ”selvfølgelig”. Det er en sag om betalingspåkrav på lidt over 12.000 kr. 
63 Det er ”sagens kerne”, meeen benævnte dommer og sagsøgerne trækker sagen i langdrag – med vilje. 
(Retsplejelovens § 336 a. Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til at undgå unødige sagsskridt 
og til at undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens anlæg)
64 Der er nogle sekunders stilhed, hvor hverken dommer eller advokat siger noget
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bliver der jo modtaget og skrevet under, men sådan en som I har sendt, Louadvokater, hvad, hvad, 

hvordan fungerer det rent juridisk, for I kan jo, I kan jo bare sige at den er afleveret, men jeg har 

aldrig kvitteret for den” 65

Advokat: ”Nej, altså for os så bliver det jo som et bevis for (12.23) at, at vi mener, at øh at de her 

skrivelser de er afleveret til dig, når postbuddet har skrevet under på at nu er den afleveret. Det må 

man jo kunne lægge til grund” 66

Jeg: ”Ja, det er jo ikke noget de skriver under på, der, der står et kryds, hvor der står forsen…”

Dommer afbryder: ”Nej, du skriver ikke under, du skriver ikke under Iben, men posten skriver 

under på at den er afleveret til dig (12.42) hvordan den så er afleveret, det fordi den er afleveret i 

din postkasse eller hvordan det ved jeg ikke” 67

Jeg:  ”nej, nej, nej (…) der står et kryds: ”forsendelsen er lagt i adressatens brevkasse”, det er 

krydset af, men enhver kan sætte det kryds. Jeg har, skal, selv kvittere, især under sådan nogle 

omstændigheder, hvor man kan miste sin bolig øh, så skal man jo selv personligt kvittere, og, og, og

som sagt, så, så var jeg hjemme, og har været det i et par år, så øh, det ville sagtens kunne lade sig 

gøre at komme op og banke på, øh især, og det har, det gør vi i øvrigt når der kommer pakker og 

andre ting, så tager vi imod det personligt, så jeg skulle have modtaget det brev personligt, som jeg 

kunne kvittere for, især under sådan nogle omstændigheder hvor man bliver opsagt med 

øjeblikkelig virkning, det siger sig selv”

Dommer: ”Nårh. Men må jeg så spørge om noget andet, hvis man så ser bilag 7 som er 

flytteopgørelsen, så er det jo den, ligesom den der er baggrunden for sagsøgerens påstand og krav, 

og der ser det ud som om, at de i forhold til68, øh  jeg har, det fordi jeg skal spørge efter hvad du har 

af synspunkter i forhold til den, i forhold til opgørelsen, jeg ved godt dit synspunkt det er jo, at du 

65 Der er stilhed igen. Endda er der, i det angivelige første ophævelsesbrev af 4 februar 2021, en anmodning om at jeg 
skal bekræfte, at jeg vil være fraflyttet lejemålet den 1 juni 2021. Det har jeg jo af gode grunde ikke kunne bekræfte. 
Endvidere er det spøjst, at Hobro Boligforening og advokatfirmaet lader til at give mig 3 måneders opsigelse, når jeg 
angiveligt, ifølge deres alvorlige beskyldninger, har overtrådt ’betinget lejemål’. 
66 Postens angivelige ”underskrift” består af to initialer. Især det ene initial, samt udformningen af krydset på 
afleveringsattesten, kan findes i fraflytningsrapporten af 19 april 2021 fra Hobro Boligforening … (der er meldt til 
Nordjyllands Politi for skrift- og underskriftforfalskninger vedr. de tre klager 2019-2020). Og der er ikke årstal på 
’stemplet’ fra PostNord. (Meldt til Nordjyllands Politi). Advokaten lyder heller ikke sikker i sin sag: ”Det må man jo 
kunne lægge til grund”. 
67 Det er uhørt, at benævnte dommer går ind og forklarer på vegne af sagsøger. I Retsplejeloven står der hvorledes 
forsendelser skal forkyndes, og de paragraffer burde benævnte dommer være bekendt med. 
68 Skal hun nu til igen at sige, at det ser ud som om at ”den er god nok” – at Hobro Boligforening har retten på deres 
side? … 
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ikke øh, at du skal frifindes fordi alt det her med opsigelsen det er der. Men hvis nu det sådan at 

retten kommer frem til at opsigelsen er god nok69 så, har du så et subsidiær, subsidiær 

synspunkter?” 

Jeg: ”Altså jeg øh ved jo godt (14.11) hvad der foregår, fordi øh, der er ikke nogen uddannet i, i 

jura, der kan lade denne her sag gå hen over hovedet, uden at gøre indsigelse, det siger sig selv. Jeg 

er ulovlig opsagt (14.27), øh og i forhold til sådan en fraflytnings[..] der lagde jeg blandt andet 

mærke til, øhm at køkkenet er rengjort for 1800 kr. øhm og øh det var gjort fuldstændig rent da vi 

fraflyttede, og..”

Dommer afbryder: ”Det forstår jeg ikke, hvor står det henne på opgørelsen?” 

Jeg: ”Det står der, jeg skal lige se om jeg kan finde den...det så jeg, den første gang jeg gennemgik 

det” 70

Dommer: ”Altså du skal tage fat i den der hedder bilag 7, der har man ligesom gjort op. Så har man 

sagt, der er noget der hedder almindelig vedligeholdelse, og der er sådan en såkaldt konto så der 

kommer du ikke til at betale noget i forhold til det. Så er der noget de kalder misligeholdelse, og det

kan man jo så sige, det er jo det krav der udgør 15.000  kr. og det er jo ikke omfattet ( jeg gentager 

15.000??) af en almindelig vedligeholdelseskonto. Hvis man fx ikke har passet på sine ting” 

Jeg: ”Nå, jamen det har vi jo, fordi jeg har boet der, (dommer taler), nej, nej, for det første (15.20) 

boede jeg der næsten 10 år, (…), men jeg kan se, om jeg kan finde det, men jeg kan jo se, og det 

kunne jeg også første gang øh, hvor du siger ”umiddelbart så øh, så går sagen jo i Hobro 

Boligforenings favør” og det kan jeg jo, jeg kan jo sagtens se hvor, hvor hele det her har båret hen 

ad fra starten. Men øh, så altså øh, øh, jeg havde den lejlighed, ja, jeg ville have haft den i 10 år, 

hvis vi havde fået lov til at blive boende øhm, og da vi flyttede ind, og det, det har jeg allerede 

skrevet om, det står også i den flytte, i den rapport, da vi flyttede ind, at badeværelset, døren havde 

allerede råd helt i bunden, og, og vi måtte sætte en plade på til sidst, og det var bare malet over…”

Dommer afbryder: ”Ved du hvad, Iben, jeg tror vi gør noget andet. Jeg tror, jeg sætter en frist til dig 

på 14 dage, til at du lige kan prøve (16.15) at forholde dig til de enkelte poster” 
69 Så retten kan altså godt behandle sagen og mine indsigelser? Min indsigelse er retmæssig i orden? Jeg ved det jo 
ikke, for benævnte dommer lader mig samtidig vide, at det ikke er dét sagen handler om. I virkeligheden kunne 
Hovedforhandlingen, boligdommerne, behandle spørgsmålet, hvis de kom frem til at jeg skulle betale hele, eller dele af 
fraflytningspåkravet. Min indsigelse går på frifindelse. 
70 Det står i advokatfirmaet Louadvokaters bilag 6 ”fraflytningsrapporten” [1850 kr.]
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Jeg: ”Nej, nej, det, det skal du slet ikke, det skal du, (dommer: ”i den her bilag 7”) nej, nej, nej, det 

behøver du.. hallo”

Dommer: ”Jeg tror, osse det er lettere hvis vi har noget på skrift, og som sagsøgeren kan forholde 

sig til”

Jeg: ”Nej, jamen øh, nej, nej, nej, det her, det behøver du slet ikke og besvære dig med, fordi 

(dommer: ”Nårh! okay”), fordi hvis I vitterlig, hvis du vitterlig holder fast i, at øh det skal jeg sørme

betale, på trods af de ulovligheder der er begået, at der…”

Dommer: ”Jamen jeg holder ikke fast i noget, jeg prøver bare at tage højde for, øh, fordi det er ikke 

mig der skal have hovedforhandlingen, Iben, så jeg prøver bare at tage højde for, hvis man kommer 

frem til én ting, og hvis man kommer frem, men hvis du har den holdning at hvis det er sådan at 

opsigelsen den er berettiget, så har du ikke andre indsigelser (16.59), så noterer jeg jo bare det”

Jeg: ”Nej, men, nej, nej altså øh, den stand lejligheden var i, da vi flyttede ind, den var, den var 

allerede, ja, hvad skal man sige, der var bare malet over alle steder, og det betyder jo for det første, 

at badeværelset, havde, havde malede fliser, hvor andre i opgangen de havde rigtige regulære fliser, 

øh, og sådan noget skallede hurtig af, og så på, på..”

 Dommer afbryder: ”Men du er heller ikke blevet, du er heller ikke blevet, du ik, altså man kan jo 

sige at i forhold til, det du skal forholde dig til, i forhold til opgørelsen, det er ikke den almindelige 

vedligeholdelse, så der er du ikke kommet til at betale noget” 

Jeg: ”Jamen, jeg har ikke misligeholdt noget som helst”

Dommer: ”Kun hvis det er sådan at man mener der er noget, der er nogen misligeholdelses.., og så

skal du også, og så skal du også forholde dig til husleje, for der er jo også taget noget husleje for

april og halvdelen af maj” 

Jeg: ”Jamen hør nu, det er jo dét, det er jo der de ulovlige forhold kommer ind (dommer siger 

”okay”). For det første så er der begået skrift- og underskriftforfalskning i sagen, jeg vil gerne lige 

have lov til at tale ud. Det er meldt til Nordjyllands Politi. Sådan som Hobro Boligforening har 

handlet er dybt ulovlig, og så kommer vi til det næste (18.18); Påstanden om at jeg er opsagt fordi 

der er indkommet flere klager; jeg har aldrig modtaget andre klager, og Louadvokater har kun 
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afgørelsen fra Beboerklagenævnet inde under denne her retsforhandling, så det er fyldt med 

ulovligheder, så hvis jeg skulle komme og gøre indsigelser over en flytteregning, det vil, det, det er 

jo omsonst, fordi der hele tiden bliver begået ulovligheder, hvad, hvad skulle jeg gøre det for? De, 

Hobro Boligforening har været simpelthen forhærdede kriminelle” 71

Dommer: ”Jamen jeg spørger bare, altså jeg, jeg, du kan også bare, så noterer jeg det (Jeg: ”ja, altså 

øh, jeg har, du må gerne note..) og så tænker jeg at det næste der skal foregå, og nu skal jeg lige 

høre sagsøger om det giver anledning til, at I kommer med yderligere72, altså fordi, hvis, hvis Ibens 

synspunkt er, at det, at det er indsigelse overfor størrelsen af flytteregningen er omsonst, fordi der er

foregået de ulovligheder, så har hun jo primært et synspunkt om, at på grund af ulovlighederne skal 

hun frifindes”(Jeg: ”det skal jeg”) punktum, ik'os, ja, så er det jo ligesom synspunktet, øhm, ja, 

øhm.. Godt, så skal jeg høre, men Iben nu, et øjeblik så skal jeg nemlig, det næste der kommer til at 

skal ske, det er at vi skal have snakket om hvordan den kommer til at blive berammet til en 

hovedforhandling. Og øhm, nu spørger jeg lige sagsøgeren først om bevisførelsen” 

Advokat (19.43): ”Øh, ja, jeg skal have en repræsentant med fra boligforeningen, og muligvis et 

vidne også” 

Dommer: ”Ja, og Iben har du nogle vidner, eller nogen, du vil selvfølgelig gerne selv afgive 

forklaring tænker jeg, men har du nogen vidner der skal ind og give forklaring”

Jeg: ”Øhm..jeg, jeg, vidner i forbindelse med hvad?” fraflytningsbetalingen, fraflytningsbetaling 

eller kører vi en sag i Boligretten om det her med ulovlig opsigelse af mit lejemål?”73

Dommer: ”Altså det, det der er synspunktet, det her er en fraflytningssag, og det er det den handler 

om. Du kan ikke få prøvet det der ligger tilbage fra øhm, hvad hedder det, 

beboerklagenævnsafgørelsen, det kan du ikke få prøvet i retten, for det er indbragt for sent, men det 
71 Benævnte dommer kan kræve, at advokatfirmaet Louadvokater fremlægger dokumenter, og altså bevis på de påståede
yderligere klager, der gjorde at de fandt det berettiget af ophæve mit lejemål den 4 februar 2021. Læs fx under 
Retsplejelovens kapitel 28 under overskriften: Om parternes og tredjemands forpligtelse til at fremlægge synbare 
bevismidler. Og § 339 Stk. 3. Retten kan opfordre en part til at fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn eller skøn eller 
i øvrigt føre bevis, når sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse ville henstå som uvisse. Og §344 (…) 
Stk. 2. Er en parts erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder uklare eller ufuldstændige, eller undlader 
han at udtale sig om modpartens erklæringer om disse spørgsmål eller at efterkomme modpartens opfordringer, kan 
retten ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten. 
72 Der er intet nyt i sagen, faktisk bare gentagelser af første møde, og nu giver benævnte dommer sagsøgerne noget der 
ligner en regulær opfordring. Retsplejelovens § 336 a. Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til
at undgå unødige sagsskridt og til at undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens anlæg. 
73 Jeg har endnu ikke forstået, om min indsigelse er et punkt der faktisk kan behandles af retten under 
Hovedforhandlingen. Og så får vi da også endnu en modsatrettet forklaring af benævnte dommer … Siden sætter jeg 
mig mere ind i Retsplejeloven.
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jeg hører du siger, det er, at dit synspunkt i sagen er, at du vil frifindes, fordi du mener at opsigelsen 

er ulovlig. Og så spørger jeg om du har, det er jo dit synspunkt, ik'os, og det er at opsigelsen er 

ulovlig, og fordi den er ulovlig (udfald af lyd), og så har du ikke haft tid til at istandsætte det” 

(20.52) 

Jeg: ”Nemlig, det…” (der er lidt tale fra dommeren og jeg(: ”det er jo ren og skær dokumenteret, så 

det, det.”.

Dommer: ”Og så spørger jeg, om du har nogle, hvad har du, altså har du nogle vidner ud over du 

selv skal afgive forklaring, så vil jeg spørge om du har nogle vidner” 

Jeg: ”Jamen, der er jo ikke vidner i forhold til det her, det er dokumenteret, vi har, vi har 

bevisførelse for, jeg har bevisførelse for at det er foregået ulovligt, der er en ulovlig øh…”

Dommer: ”Men, Iben, det er jeg med på, men det er I jo uenige om ik'os, hvis, hvis altså, og, og 

derfor skal jeg, det der er min opgave er jo at få den, hvad skal man sige, bragt frem til en 

hovedforhandling, så der er en dommer der er klar til at..”

Jeg: ”Nemlig, så, ja, der allerede er god dokumentation, det, det er der i sagen, at jeg er ulovlig 

opsagt øhm og…” 

Dommer: ”Ja, så det du har…”

Jeg: ”Jeg både har billeder og en video inden vi gik ud af, af lejligheden, så øhm, ja der er ikke 

noget der er misvedligeholdt, det hele var fint” (21.54)

Dommer: ”Det du mener, Iben, det du mener, der skal frem som dokumenter i sagen til støtte for dit 

synspunkt det skal du sørge for, at det er uploadet på portalen, det må du ikke komme med på dagen

(Jeg: ”nej, nej”). Det skal være sådan, at vi alle sammen har kendskab til det inden vi mødes i 

retten” 74

Jeg: ”Men man kan sige at ”

74 Selvom jeg har vedlagt sagsakter, og vi taler om det på samtlige tre telefonretsmøder, da er der flere ting benævnte 
dommer ikke har kendskab til. Og hun siger ”vi”, men hun bliver ikke en del af Hovedforhandlingen [9 marts 2023], 
som hun i øvrigt selv har påpeget. 
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Dommer afbryder: ”Hvis du har yderligere ting, så skal du uploade dem, jeg skal også lige høre dig 

om noget andet, for det ser ud som om du kommer til at uploade dine dokumenter to gange, er det 

fordi du har lidt problemer med at få dem uploadet?”

Jeg: ”Det har jeg ikke, nej, ikke spor. Jeg, og når jeg kigger ind, så kan jeg se, at det øh, at der er de 

dokumenter, der skal være. Der er ikke to gange. Så kan det være, det er inde fra jeres øh side, at I, I

mener I kan se det”

Dommer: ”Okay, det er i orden. det sidste jeg skal spørge jer om (22.39) øhm, altså man kan jo sige,

den tidsmæssige udstrækning af sagen, er det, det kommer også lidt an på det næste jeg skal spørge 

jer om, for det er jo en boligretssag75, øh og så skal jeg spørge efter om der skal deltage 

boligdommere?” 

Jeg: ”Jamen..76” 

Dommer: ”Eller om man kan nøjes med en almindelig juridisk dommer”

Jeg: ”Jamen, det er jo klart, øh, at hvis det overhovedet er nogen fordel..” (23.00)

Dommer afbryder: ”Hvis jeg nu spørger sagsøgeren først, Iben, hvad siger du sagsøger?

Advokaten: ”Jamen, jeg tror gerne lige, jeg vil gerne be’ om en frist til og, og overveje det kort, øh 

hvordan vi lige griber den an, men hvis Iben allerede nu har et bud om det, så..” 

Jeg: ”Jamen, mit bud…”

Dommer spørger: ”Ønsker du medvirken af boligdommere?”

Jeg: ”i allerhøjeste grad – og øh, ja så må vi se om det…” 

Dommer: ”Okay. Så, så giver det sig selv. Så skal vi, så tænker jeg at vi skal have sat tre timer af, 

fordi så skal den også lige øhm, så skal den også være tid til at man drøfter det med 

boligdommerne. Så jeg tænker at det næste der kommer til at ske det er at øh, at altså Iben du skal 

75 Der er altså tale om en boligretssag
76 Jeg fandt spørgsmålet lidt underligt, eftersom jeg gik ud fra at der ville være tale om boligdommere
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sørge for, på en eller anden måde kan jeg jo se, at sekretæren ringer til dig, men du må sørge for at 

holde dig orienteret på portalen, fordi nu kommer der jo til at ske noget, ik'os. Nu uploader jeg en 

retsbog og der er også noget i forhold til de her boligdommere, øhm og så bliver den jo berammet til

en hovedforhandling, det skal du også være opmærksom på, hvornår det er, fordi hvis du ikke 

kommer den dag så kan man jo afsige udeblivelsesdom” 77

Jeg: ”Ja, og det sagde du også sidste gang, og jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi hvorfor skulle jeg 

udeblive, og…”

Dommer: ”Jamen det fordi jeg skal sige det til dig, det er jo ikke fordi jeg tror du udebliver”

Jeg: ”Det ku’ Louadvokater, det ku’ Louadvokater jo også gøre, de har en ufattelig dårlig sag”

Dommer: ”Nej, for hvis, hvis de udebliver, så afviser vi sagen” 

Jeg: ”Nemlig”

Dommer: ”Det er en anden, det er en anden retsfølge, kan man sige” 78

Jeg: ”Godt nok, men jeg vil gøre hvad jeg kan, øh, ingen kender dagen i morgen, men jeg vil gøre 

hvad jeg kan for at komme til de her, til den hovedforhandling – ikke fordi jeg tror det hjælper 

noget i forhold til den linje, der, jeg har kun se en tendens til, og øhm i det hele taget at et 

advokatfirma ka’, ka’ gå ind i sådan her sag for et boligselskab der har brudt loven groft, det er i sig 

selv opsigtsvækkende, hvis ellers tingene havde foregået..” 

Dommer: ”Jamen det er jo det, det er jo det du nu kan få prøvet i retten79, så ik'os så man kan sige, 

så det næste Iben, det er at nu bliver der en retsbog på det her, så jeg laver også det vi kalder en 

fortegnelse (25.05) så bliver der indkaldt nogle boligdommere, det, jeg kan ikke helt huske om det 

er sådan lige med omkring det… men du skal i hvert fald holde dig orienteret på portalen og så får 

du en indkaldelse til hvornår hovedforhandlingen den kan afvikles.” 

77 Benævnte dommer taler til mig som om jeg er umyndig. Jeg har bidraget med dokumenter til sagen, uploadet det til 
portalen minretsag.dk. Og atter taler hun om en ’udeblivelsesdom’. Det er virkelig uhørt. 
78 Ifølge Retsplejeloven er det nøjagtig det samme for sagsøger, som for sagsøgt. 
79 Jeg kan tilsyneladende få prøvet min indsigelse i retten … ??
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Jeg spørger om tidshorisonten: ”Og hvordan tror du tidsrammen er, hvornår, hvornår kan man 

forvente det?, og ”

Dommeren siger: ”åh, det ka’ jeg ik’, der går altså noget tid, der kommer til at gå noget tid, fordi vi 

har, den skal jo for en boligdommer, øh en af de dommere som har boligsagerne at gøre, der er ikke 

altid sådan masser af tider hos dem..Men vi prøver at..”

Dommer: 

”Ja. Godt”

(25.38)

Advokat: ”Jeg vil lige hurtig høre, kan jeg eventuelt få æh en frist på to uger til eventuelt og 

indlevere et processkrift mere, bare lige på baggrund af det vi har talt om i dag, så skal jeg lige tale 

med boligforeningen om der er noget der giver anledning til at indlevere yderligere”80

Dommer: ”Selvfølgelig. Du får fjorten dage, og så får du bagefter Iben, yderligere en uge til at 

komme med eventuelle ting, hvis du vil det. 14 dage, to uger til sagsøger, en uge til Iben, og så er 

det først efter det tidspunkt jeg laver fortegnelsen”81

Jeg: ”Godt nok”. Det er fint. Mange tak”

Dommer: ”Godt. Det var det for i dag” 

Jeg: ”Ja, tak, hej, hej”

80 Advokatfirmaet Louadvokater vil nu indgive endnu et processkrift, der bliver det tredje i rækken. Det viser sig at 
være et kort processkrift (af 31 maj 2022), hvori der indgår endnu en mærkelig uoverensstemmelse, samt den groft 
usande påstand: ”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”. Jeg fortalte til telefonretsmødet den 1 april, at vi ikke fik nogle møbler 
med, og det fremgår af mit første brev (processkrift) af 30 marts 2022, og benævnte dommer har tilmed skrevet det ind i
retsbogen, at vi ikke nåede at få nogle møbler med. Men det får ingen konsekvenser for advokatfirmaet. Alle i den 
samlede sag må begå alvorlige lovovertrædelser imod mine børn og jeg, og jeg har altid følelsen af, at enhver person, på
et hvilket som helst tidspunkt kan krænke os, uden at vi kan gøre noget ved det. Det er skræmmende. Jeg har heldigvis 
dokumentation på at benævnte advokatfuldmægtig lyver, sådan som jeg er i besiddelse af meget andet afgørende 
dokumentation i hele den samlede sag. Det hjælper os bare ikke.  
81 Der er intet nyt i sagen, og advokaten er påfaldende tavs under mødet. I Retsplejelovens § 150 står om 
retsmægleren/dommeren: ”Han drager omsorg for så vidt muligt at fjerne alt, hvad der til unytte trækker forhandlingen i
langdrag, og slutter forhandlingens enkelte dele, når han anser det foreliggende emne for tilstrækkelig behandlet” og § 
336 a: ”Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til at undgå unødige sagsskridt og til at 
undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens anlæg” og en interessant § 318: ”Den part, 
som på uforsvarlig måde har foranlediget spildte møder, ufornødne udsættelser, unyttig bevisførelse eller andre 
overflødige processuelle skridt, skal, selv om parten i øvrigt vinder sagen, erstatte modparten udgifterne herved”
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Dommer: ”Tak for nu”

Advokat: ”Hej” 

(26.15)

⸎

Telefonmøde 3, 12 august 2022, med benævnte dommer Mette Søndergaard og 

benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green, advokatfirmaet 

Louadvokater, Randers

Advokatfirmaet Louadvokater vedlagde processkriftet af 31 maj 2022, der var deres tredje i rækken,

samt yderligere to bilag, bilag 13 og 14.82 

Jeg vedlægger da mit andet processkrift (siden 30 marts) Processkrift af 7 juni 2022, og i dét 

kommenterer jeg på advokatfirmaet Louadvokaters mange uoverensstemmelser, grove usandheder 

og misforhold. Jeg vedlægger yderligere bilag som dokumentation.

Advokatfirmaet Louadvokater indgiver da, på baggrund af mit processkrift af 7 juni 2022, endnu et 

processkrift af 29 juni 2022, der da er deres fjerde i rækken. 

Jeg vedlægger da igen mit processkrift af 7 juni 2022, men med et tillæg af 4 juli 2022. 

Og så må advokatfirmaet Louadvokater jo anmode om, dels at sagen flyttes ud af 

’småsagsprocessen’ og om at jeg skal tilkendes et advokatpålæg, således at jeg skal repræsenteres af

en advokat, hvis sagen skal føres videre til Hovedforhandlingen, der allerede er berammet til den 9 

marts 2023 – og hvis ikke jeg repræsenteres af en advokat, bliver der tale om en udeblivelsesdom ...

De begrunder deres anmodninger med, at sagen er blevet omfangsrig foranlediget af mig, og dertil 

kompleks. Louadvokater, for hvem der burde forventes en høj grad af professionalisme, har trukket 

sagen i langdrag, med hele fire processkrifter. Og det absolut eneste komplekse i sagen er, at 

advokatfirmaet Louadvokater ikke vil ud med dokumentation på de yderligere klager, der gjorde at 

de angiveligt ophævede mit lejemål. Og så er der muligvis et forhold mere der kan kategoriseres 

som komplekst, nemlig det, at jeg har anført tre personer fra Hobro Boligforening at afgive 

vidneforklaring, herunder den løgnagtige og lovovertrædende83 direktør Anders Kjær, ved 

Hovedforhandlingen.  

82 Bilag 13 er et screenshot af en side, der viser hvilke forsendelser der er sendt mig via e-boks. Et fuldstændig 
uvedkommende bilag. Bilag 14 er billeder fra mit daværende lejemål. Lidt mærkeligt, at advokatfirmaet Louadvokater 
ikke allerede ved første telefonmøde vedlægger dette. 
83 Vi kan også kalde ham slet og ret kriminel!
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Det er ikke nødvendigt at fortælle, hvorledes benævnte dommer Mette Bl..Søndergaard forholder 

sig til det hele … og så har jeg begået noget ulovligt!

Dommer:

”Mette Søndergaard, Retten i Aalborg”

Jeg: ”Ja, det er Iben Schartau Schow”

Dommer: ”Ja. Og sagsøger er mødt. Og hvem er det der møder for sagsøger?”

Advokat:  ”Det er advokatfuldmægtig Camilla Holt Green på vegne af advokat (fnis, fnis) Carsten 

Jensen”

Dommer:

”Ja, så er vi her alle sammen, og inden vi lige går i gang med mødet, så skal jeg jo lige sige til dig 

Iben Schow, og det fordi jeg kan forstå på dit processkrift 84at du optar' de her øh telefonretsmøder, 

øh så jeg skal spørge om du også optar' dét her møde vi er i gang med nu” (jeg svarer: ”det har jeg 

ingen kommentarer til”) 

”det fordi du må ikke optage det, det ulovligt det står, det faktisk i strid med retsplejelovens 

bestemmelse, derfor vil jeg gerne ha' du svarer på om du optager mødet” 

Jeg: ”Jeg vil sige, at DU har åbenbart set igennem fingre med, og gør det fortsat med de 

ulovligheder der er begået i den her sag, så jeg har ingen kommentarer” 

Dommer: ”Ved du hvad, så tænker jeg at vi stopper mødet nu og så øh bliver du indkaldt til et fysisk

møde i stedet for ”

Jeg: ”Det er godt, og jeg vil gøre opmærksom på, at jeg er flyttet så jeg har ikke mulighed for og 

komme til Nordjylland, så I må finde nogle lokaliteter her øh på Sjælland” 

84 Hun har altså læst og forstået netop dét, men ikke problemstillingen med de ”yderligere klager” som hun ikke ved 
hvor i mit processkrift det står.
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Dommer: ”Men, men, det fordi hvis du kunne fortælle mig at du ikke optager, så kan jeg jo sige at 

jeg, jeg kan ikke gennemføre telefonretsmødet når du optar' mødet85 (jeg: ”har ingen 

kommentarer”) fordi det er i strid (”nej, det har”) men øh (”strid med lovgivningen”) ved du hvad vi

holder lige fem minutters pause, eller to min. pause (”Det godt mange tak”) (02.23) Øjeblik!”

(Pause til 04.10) 

Dommer: ”Hallo, så er jeg tilbage. Er I her begge parter ( Jeg: ”jeg er her, ja”) ja, og Camilla Green,

er du der også? (”ja det er jeg”) det godt, jamen jeg var lige ved at slå op i bestemmelsen86, altså det

er jo sådan efter retsplejelovens paragraf 32 så er det forbudt og optage øh billed og lyd med mindre

retten undtagelsesvis tillader det. Øhm, og man kan jo sige, Iben Schow, det jo derfor jeg siger til 

dig, det ik' lovligt og optage retsmødet og jeg har noteret nu at du ik' har nogen kommentarer til mit 

spørgsmål om hvorvidt du optar' øhm jeg tænker at hvis man, hvis jeg efterfølgende finder ud af at 

det rent faktisk er optaget øh retsmødet så kan du jo måske forvente at du kan blive politianmeldt, 

for nu har jeg jo gjort dig opmærksom på at det ikke er lovligt og så tænker jeg at nu er vi alle 

sammen klar til telefonretsmødet,  jeg tænker egentlig at vi skal fortsætte det som det er i dag, ja. 

Har I nogen bemærkninger til det?” (”det har jeg ikke, nej”) og ..”

 Advokat: ”Nej det har jeg, det har jeg heller ikke, jeg tænker, Iben, bare hvis du ikke har nogen 

kommentarer, hvis du rent faktisk ikke optog det, så ku du jo bare fortælle at du ikke optog det”

Jeg: ”Jeg har ingen kommentarer” 

Dommer: ”Nej, jeg noterer bare det er blevet oplyst forespørgsel fra retten, så er der ingen 

kommentarer, og nu har jeg vejledt hende om det ik' er øh det i strid med retsplejelovens paragraf 

32 og hvis man så finder ud af at man efterfølgende har gjort det, så kan hun øh så kan hun blive 

politianmeldt for det. Så jeg tænker vi fortsætter, og det som jeg jo har indkaldt til telefonmøde på 

baggrund af, det er at vi skal drøfte spørgsmålet om hvorvidt sagen skal løftes ud af 

småsagsprocessen, øhm det sådan set også en anmodning som er kommet fra sagsøger i sagen, øh 

og det er efter den bestemmelse der hedder 402 i retsplejeloven87. Øh, Iben, det det vil betyde, og 

når jeg siger det til dig, så det jo fordi jeg tænker at, at modparten jo godt ved hvad det er88, 

85 Dommeren har mulighed for at dispensere fra det. Hun lyder irriteret og næsten vred, men hvorfor er hun det? Hvis 
der ikke er noget at komme efter, og de har rent mel i posen, hvorfor så tage sådan på vej?? Vi sidder hver sit sted, jeg i 
et privat hjem, og det handler om et betalingspåkrav på lidt over 12.000 kr.! Ingen af dem bør have noget at skjule ...
86 ”jamen jeg var lige ved at slå op i bestemmelsen”. Det er ret vildt at en dommer under Retten i Aalborg er nødt til at 
’slå op i bestemmelsen’, for det er simple paragraffer. Men samlet set er det ikke så vildt endda: Hun synes særdeles 
inkompetent.
87 Den bestemmelse har benævnte dommer heller ingen problemer med hverken at forberede sig på, eller forstå.
88 ? … [er der ikke tale om et advokatfirma med personer uddannet i jura, der selv fremsætter anmodningen??]
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øh men det betyder at, at sagen ik' længere øh er det vi kalder en småsag, og [?]. og det kapitel i 

retsplejeloven der handler om småsager, øh øh og det betyder også at øhm, at jeg ikke laver det der 

hedder en fortegnelse, men at der så ka blive lavet et øh et påstandsdokument i hvert fald fra den 

part der er repræsenteret, ik', og så øhm, sagen er jo berammet til en hovedforhandling, det så 

omkostningsmæssigt øh dyrere, og øh, at sagen bliver behandlet udenfor småsagsprocessen, og jeg 

ved ikke, skal jeg tage sagsøgers bemærkninger til det først?” 

Jeg: ”Det synes jeg”

 

Advokat: ”Det må du gerne gøre for min skyld”

Dommer: ”Ja, ja, værsågod” (07.06)

Advokat; ”Ja!. Jamen, øh betingelserne for at øhhh sådan en skal løftes ud af småsagsprocessen, det

er jo at den angår særligt komplicerede eller [?] spørgsmål.. den har særlig betydning for parten ud 

over påstanden, og jeg mener at den her sag, den er simpelthen op og omfat' øh mange 

processkrifter efterhånden og også processkrifter som som er øm meget omfangsrige, fordi Iben har 

indlevet nogen på helt op til 42 sider89, og derudover også indleveret noget bilag A til AF, øh, så det 

er efterhånden rigtig rigtig meget materiale der ligger i den her sag, og det mener jeg selvfølgelig 

os' skal ha' øhh indvirkning på de sagsomkostninger der måtte blive tilkendt i sidste ende (07.52), 

ja, øh, ja det var de bemærkninger jeg havde”. 

Dommer: ”Og Iben Schow, har du nogen bemærkninger til det her spørgsmål?” 

Jeg: ”Det har jeg, fordi det skriver jeg jo også, jeg er jo nødt til øh fortgående og øh hvad skal man 

sige, svare på de her processkrifter der hele tiden kommer fra Louadvokater, øhm det havde jo ikke 

behøvet at være sådan, men Louadvokater de øh, de lader de her årsager til at jeg angiveligt skulle 

være opsagt, være med i den her sag om betalingspåkrav, så de har selv, og det fremgår også af det 

mine bidrag, de har selv øh nævnt grunden til at jeg var opsagt, og derfor så indgår det jo selvsagt i 

mine svar øh og det er jeg jo nødt til. De kunne have ladet være med at lade det indgå, og 

udelukkende lade det være et betalingspåkrav, det har de valgt ikke at gøre, og jeg har svaret på 

deres processkrifter. Det er Louadvokater der ønsker at trække det her i langdrag, og så kan man 

sige, er det så intentionelt, er det noget man gør med vilje, 

89 Mit processkift af 7 juni 2022 som jeg vedlagde for anden gang, men nu med tillæg af 4 juli 2022, foranlediget af 
advokatfirmaet Louadvokaters fjerde processkrift. 
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sådan så man kan flytte det ud [af ’småsagsprocessen], så det bliver omkostningsfuldt for mig? 

Advokat: ”Må jeg svare på det?” 

Dommer: ”Ja, det må du gerne, er du færdig, Iben?”

 Jeg: ”Det er jeg, ja”

 

Dommer: ”Ja, men så hører vi..”

Advokat: ”Vi, vi startede jo sådan set med at indlevere et betalingspåkrav og det var der fremsat 

indsigelser mod, så hvis du var ok med det betalingspåkrav, så ku' vi jo godt have stoppet den der, 

hvis du ville ha' betalt, men det jo sådan set det arbejde der kommet videre efter, der bare er blevet 

større og større og mere omfangsrigt”90

 Jeg: ”Det er jeg meget uenig i, for hvorfor vedlægger I bilag der omhandler nogle angivelige 

opsigelsesgrunde, hvorfor, hvorfor fremlægger I dem, det havde I ikke behøvet” (09.40)

Advokat: ”Det simpelthen bare for at få hele sagsforløbet med”

 Jeg: ”Det jo det!” 

Advokat: ”Så retten kan forstå det når de skal tage stilling til det der er sket forud”

Jeg: ”Nemlig, det er jo det. Det er jo derfor jeg svarer (09.49) på det I kommer med. Det er jo ikke 

mig der øh øh øh gør sagen omfangsrig, det er jer! Det havde I ikke behøvet. Jeg svarer på det I 

fremlægger. Og det er yderst relevant”

Dommer: ”Okay, jeg tænker at øhm, at jeg kan træffe en afgørelse, med mindre I har yderligere så 

kan jeg øh godt træffe en afgørelse på det det forelæggende grundlag der er nu”91

Advokat: ”På vegne af sagsøger, så har jeg ikke yderligere”

90 En såkaldt advokatfuldmægtig, herunder et advokatfirma og en almennyttig boligforening uden nogen skam i livet!
91 Mon ikke der allerede lå en aftale om sagens udkomme?
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Dommer: ”Har du yderligere, Iben Schow?”

 Jeg: ”Nej, det har jeg ikke”

Dommer: ”Godt, (10.23) det kan I forvente at jeg gør hurtigst muligt. Øhm det det ene, og det næste

jeg også har skrevet det det her med lydoptagelse, det har vi været inde over, og det sidste jeg har 

skrevet det er jo også i forhold til advokatpålæg, og det er sådan mest i forhold til dig, Iben Schow, 

og det jo fordi at at sagen ER efterhånden meget omfangsrig øhm og det jo en bestemmelse som 

man kan, det der står i bestemmelsen, det er at man, at man kan overveje sådan, give et 

advokatpålæg hvis en part øhm, hvor man lader sagen føre en advokat, hvis øh hvis ik' det er muligt

at behandle sagen på en hensigtsmæssig måde uden at parten har en sådan... jeg ved ik' om du har 

nogen bemærkninger til den bestemmelse?”

Jeg: ”Det har jeg ikke, men jeg har et spørgsmål vedrørende min anmodning (11.09), øh, fordi, fordi

det fremgår af sagen hvordan Louadvokater ved Camilla Holt Green øh og Carsten Jensen øh hele 

tiden modsiger sig selv og endda kommer med urigtige oplysninger om. at jeg skulle have påstået 

omkring nogle møbler øh, der er så meget i sagen påstået af Louadvokater, at jeg ikke kan forstå, 

hvorfor, hvorfor taler vi ikke om det nu? Hvorfor er det ikke en del af, af punkterne til i dag? Det 

anmodet jeg jo jer om, retten om, Civilretten” 

Dommer: ” Jamen hvis det, ka' vi lige gøre det her færdigt, så skal jeg nok lige vende tilbage det, 

det andet”

Jeg: ”Det var ikke et punkt. Hvorfor var det ikke et punkt til i dag?”92 (11.49)

 Dommer: ”Altså, hvis det er sådan at, at der gives et advokatpålæg. så vil det betyde. at du ikke 

selv kan indlevere dokumenter, øhh.. og du ska' være repræsenteret af en advokat, og hvis du ikke er

det, så er det det samme som man udebliver93, og det er det [?] bemærkninger til i første omgang” 

(jeg siger at det var ’smart’)

Jeg: ”Hvem har fundet på det? Det er dig som dommer, der har fundet på at jeg skal repræsenteres 

af en advokat?” 

92 I mit processkrift af 7 juni 2022 med tillæg af 4 juli 2022 anmoder jeg retten om at pålægge advokatfirmaet 
Louadvokater at fremlægge dokumentation på de påståede yderligere klager, men benævnte dommer har hverken bedt 
advokatfirmaet om det, eller ladet det være et punkt til telefonretsmødet. 
93 Det er alt sammen intentionelt! At lægge mig hindringer i vejen. 
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Dommer: ”Nej, nej, jeg siger bare i det, det vi. det jeg har skrevet i dagsorden, ik'os, (12.17) at vi 

skal drøfte, og så spørger jeg dig, om du har nogen bemærkninger til det”

Jeg: ”Det har jeg da, hvad, hvad skulle det overhovedet gavne? - ja, andet end jeres sag, jeg taler 

både om dig som dommer, men også Louadvokater og Hobro Boligforening (12.30), hvem skulle 

det gavne andre end jer? - at I, at I foretager det her. Jeg er jo fuldt ud øh kompetent til og indlevere 

det jeg skal indlevere, og jeg bliver ved med at svare på nogle horrible beskyldninger, som øh,

som ganske enkelt, det, det er lovovertrædelser det Louadvokater begår, og det har de åbenbart fået 

lov til, fordi der er ikke nogen der gør indsigelser. Så nu skal jeg lige pludselig repræsenteres af en 

advokat, og hvis jeg ikke gør det, så, så, øh så overgår sagen til...det jo virkelig en smart 

spidsfindig, øh, øh et spidsfindigt tricks, må jeg sige”

Dommer: ”Altså jeg opfatter (13.07) stadigvæk sagens kerne som værende et fraflytnings øh krav, 

øh som man gør gældende fra sagsøgers side, og til det er dit hovedsynspunkt, Iben, sådan som jeg 

har forstået det, det er at øh, du er opsagt med urette og at du ikke har modtaget flere af de her 

opsigelsesskrivelser, og at du øh fraflytter øh så at sige efter at have læst noget..jeg kan ikke huske 

om det var i en avis eller hvor det var, du læste det henne, og at du derved ikke får alle dine møbler 

med, øhm, og, og derfor vil du ikke betale for istandsættelseskravet, er det ikke sagens kerne fra din

side, Iben?”94 (13.54)

Jeg: ”Ved du hvad, jeg har vedlagt til sagen, som Louadvokater ved Camilla Holt Green mener er 

omfattende, forklaringer på de beskyldninger øh samt, samt påståede øh beskyldninger som jeg har 

tilbagevist. Der er omfattende forklaringer fra mig, jeg behøver ikke nu og sidde igen for tredje 

gang og fortælle hvad det her handler om, det gør jeg altså ikke”

 Dommer: ”Men du behøver heller ikke at forklare hvad det handler om, på den måde, det er sådan 

set ikke det jeg fiskede efter.. (Jeg: jo”) men det var (Jeg: ”jo, jo, nu, nu spørger du igen”) jeg 

ridsede sagens faktum op...” 

Jeg: ”Nemlig. Og hvorfor gør du det, når hele, når der er alle de ting fra mig på portalen, klar til at, 

og, og, at være forberedt på i dag, så behøver jeg da ikke at svare på det igen”

94 Benævnte dommer er uprofessionel, utroværdig og uværdig i det embede hun varetager. Jeg kan umuligt tro, at hun 
virkelig er dommer. Hvis hun er dommer, under danske domstole, da er det åbenlyst, at sagen er aftalt spil. I den 
henseende er der ikke noget nyt under solen med tanke på hele den samlede sag.  
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Dommer: ”Men du kan vel svare mig på om du, om, om du er med på, at det er dét der er sagens 

[spids?]punkter,(Jeg: ”sagens”) det jeg lige har ridset op, eller om du mener der er mange andre...” 

Jeg: ”Sagens kerne og alle punkter er forklaret af mig, og det ligger på portalen, og vi skal alle 

sammen være forberedte til i dag, jeg har ikke mere ud over det. Så jeg behøver ikke at svare på det 

igen. Jeg har ikke bestilt andet end at besvare de der spørgsmål, vi har, nu er det tredje telefonmøde 

vi sidder i, i dag”

Dommer: ”Nå, okay”

Jeg: ”og som du bare kalder et betalingspåkrav”

Dommer: ”Men det noteret.. (15.21) øhm men det jo fordi, at, at grunden til at jeg, at vi nødt til at 

skal ha et telefonmøde, det jo fordi hvis det sådan at sagen løftes ud af småsagsprocessen og hvis 

der skal gives et advokatpålæg, så øh, så skal jeg jo ikke lave en fortegnelse, derfor er det jo ret 

centralt at få jeres bemærkninger.”

Jeg: ”Og har du ikke fået det, i det jeg har indgivet?”

Dommer: ”Jo det har jeg”

Jeg: ”Godt! Det var godt!” 

Dommer: ”Men det der gør om den skal løftes ud af småsagsprocessen, det er jo også et spørgsmål 

om øh og om der skal gives advokatpålæg, det er os' et spørgsmål om kompleksiteten, derfor vil jeg 

bare gerne lige ridse op, sådan som jeg har forstået sagen”

Jeg: ”Jeg er simpelthen nødt at spørge, hvad det komplekse i den her sag er. Jeg kan godt forstå, det 

er komplekst, at Louadvokater faktisk skal fremlægge dokumentation, det må, det kommer også af 

retsplejeloven, de skal fremlægge dokumentation på deres påstande om øhm, at øh der er 

indkommet flere klager”

Dommer: ”Godt”

Jeg: ”De nævner det selv”
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Dommer: ”Det jo, det jo den del af det, så vil jeg lige her til sidst også lige, og du havde også et 

punkt du måske også lige vil have drøftet, Iben, det, men, men jeg kan se (16.24) os' i dit 

processkrift, Iben Schow, der har du (Jeg: ”Jeg hedder Iben Schartau Schow) noget bevisførelse 

øhm hedder du ikke Schow? (Jeg: ”jo, Iben Schartau Schow) Schartau Schow (Jeg: ”ja, nemlig”) ja,

øhm men du skriver noget, det jo fordi der er sat tre timer af til hovedforhandlingen øhmm og så 

kan jeg nu se os’, at bevisførelsen det jo en partsforklaring fra dig og så har du tre vidner95 øhm og 

modparten, hvad er det, du har også en partsforklaring?”

Advokat: ”Ja” 

Dommer: (17.03) ”Det godt, og så er der et vidne, og det vidne som du har, det er et af Ibens vidner,

et af Iben Schows vidner, sådan som je..” 96

Advokat: ” Nej, jeg har på mit afsluttende processkrift, der har jeg ikke sat nogen vidner på [..] jeg 

har (Dommer: ”du har ingen”) en partsforklaring (Dommer: ”okay”) fra øh Hobro, Hobro 

Boligforening..parts..”

Dommer: ”Ja, og hvem er det nu det er?”97

Advokat: ”Det er ham der hedder Jesper Wilhjem, det var ham der udarbejdede 

fraflytningsrapporten” (17.25)

Dommer: ”Ja, og hvordan er det, nu kan jeg ikke lige huske hvor det var i dit processkrift, du har 

skrevet om bevisen, jeg har, jeg har læst hvad du har skrevet om bevisførelsens os', Iben Schow, du 

havde tre vidner, er det ikke korrekt forstået?”

Jeg: [suk]..”Jeg vil gerne bede jer om at have forberedt jer til i dag, og ha' sagens akter foran jer, så I

kan se hvad det..”

Dommer: ”Det har jeg, det har jeg osse' (jeg: ”det er godt, tak”), jeg her sagens akter, men det er 42 

sider98, jeg kan ikke huske om..”

95 Det har jeg ikke, jeg har én der skulle fungere som objektiv observatør, for at tilse, at alting går retmæssigt for sig, og 
kunne bevidne det, og så ønsker jeg tre fra Hobro Boligforening indkaldt for at afgive forklaring.
96 Benævnte dommer kører rundt i det. 
97  Det burde være forventeligt at benævnte dommer ved det, eller i det mindste har sagens akter foran sig. 
98 Det er som sagt mit processkrift af 7 juni 2022 som jeg har indleveret for anden gang, nu med et tillæg af 4 juli 2022. 
Det er et let og overskueligt processkrift, med indholdsfortegnelse herunder sideangivelse, bilagsliste osv. 
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Jeg: ”Jeg vil gerne have, at vi taler om påstanden om de yderligere klager der indkom til 

Louadvokater. Det skal fremlægges! og det skal dokumenteres! Det har jeg bedt om, og det kan man

bede om ifølge retsplejeloven, det er en påstand de har øh, de har sagt, øh, og de har vedlagt bilag 

og jeg har forklaret det. Jeg vil bede om at retten anmoder om dokumentation på de yderligere 

klager. De er aldrig forelagt mig. Sådan!” (18,19) 

Dommer: ”at..jeg vil gerne lige, hvis vi kan vende tilbage til det her med hovedforhandlingens 

længde, fordi det kan være der skal sættes mere tid af, det det jeg egentlig øh øh derfor..”

Advokat: ”side 34 i Ibens processkrift, jeg har lige fundet det”

Dommer: ”34, jeg synes nok, at jeg havde læst det, og så er det jeg vil høre, nårh ja, der står, Jesper 

Wilhjelm99, for han er jo kan man sige, så det er to parter og to vidner, tænker I stadigvæk det kan 

holdes indenfor de tre timer?” 

Advokat; ”Ja, det kræver, det kræver jo at sagen, at sagen den er afgrænset og det her, som Iben 

også nævner nu her med klager og sådan noget, det er jo slet ikke det som sagen vedrører. Sagen 

vedrører jo kun flytteopgøret100, så hvis vi kan holde det til det, så mener jeg godt vi kan klare det 

på tre timer” 

Jeg: (19.11) ”Nu, nu siger du, at det, at det vedgår flytteopgørelsen - hvorfor fremgår det af jeres 

fire processkrifter øhm bevæggrunden for at opsige mit lejemål? I vil ikke ud med…”

Advokat: ”Det er simpelthen for, at retten forud kan se hvad der er sket, forud for, altså hvordan øh 

lejemålet er blevet opsagt eller ophævet, det sådan set bare for at give retten en forståelse af hvad 

der er sket inden det her flytteopgør kom (Jeg: ”nemlig”) det er ikke fordi vi skal behandle den del”

Jeg: ”Det er jeg klar over, men I vedlægger øh dokumentation på jeres angivelige - påståede 

dokumentation - hvori der fremgår grove injurierende beskyldninger, og jeg har bedt jer om - det 

kan I ikke bare få lov til at gøre - jeg har bedt jer om dokumentation, for det I fremlægger. Det 

kunne I have ladet være med. I skal fremlægge dokumentation på de yderligere klager. 

Det her det vedrører jo også mine børn, der overhovedet ikke er en del af noget som helst.

99 I mit processkrift af 7 juni 2022 ønsker jeg tre indkaldt for at afgive forklaring, der alle er fra Hobro Boligforening: 
En Jesper Wilhjelm, E. Sejersen, og direktør Anders Kjær.
100 Louadvokater og Hobro Boligforening har anmodet om at få flyttet sagen ud af småsagsprocessen og derefter at give
mig et advokatpålæg, og det er jo interessant eftersom det ’kun’ vedrører flytteopgøret.
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 I vælger at vedlægge det som bilag, som dem der skal afgøre den her sag kan læse sig til, og det 

kan I ikke få lov til i retsdokumenter, når mine børn overhovedet ikke hverken er klaget over, 

anmeldt eller noget som helst. I skal dokumentere – det er jeres påstande. Sådan er det. Det kan I 

ikke komme uden om” (20.42)

Dommer: ”Men nu, nu bliver jeg nok lige nødt til at spørge efter, altså jeg kan godt se, det jo et 

meget, det er jo et længere processkrift du har skrevet øh, Iben Schow, men hvad er det du gerne vil 

have dem til at dokumentere, som øhm..” 101

Jeg: ”Jeg vil anmode dig om og benævne mig Iben Schartau Schow”

Dommer: ”Ja, det skal jeg prøve at gøre (Jeg: ”tak for det!”) Iben Schartau Schow, hvad er det du 

gerne vil ha' øhm de øh skal dokumentere, kan du prøve at vise hvor i processkriftet det er”

Jeg: ”Det er tydeligt at du ikke har forberedt dig til i dag, (21.15) det fremgår jo af mine bidrag til, 

til sagen i dag, og det er, det er fremgået hver eneste gang vi har siddet her”

Dommer: ”Men du kan jo lige hurtig pege på hvad det så er, hvis det er sådan at..”

Jeg: ”Jeg har lige fortalt det. Jeg har anmodet retten om, at I beder Louadvokater udlevere 

dokumentation på de påståede yderligere klager (21.37) og endda vedrører mine..”

Dommer: ”Og hvad er det for nogle klager, hvad er det for nogle klager?” 102

Jeg: ”Spørg Louadvokater!”

Dommer: ””Nåmen, nårh, altså dem, altså er det dem som du har anmeldt til politiet, os', er det dem,

du…?”

101 Som nævnt indleverer jeg et processkrift af 7 juni 2022, foranlediget af advokatfirmaets tre processkrifter. I det 
findes en god og overskuelig indholdsfortegnelse. Det er samtidig en overskuelig opsummering af de to første 
telefonmøder, og bemærkninger til advokatfirmaet Louadvokaters tre processkrifter. Da advokatfirmaet får lov til at 
vedlægge sagen endnu et processkrift, et fjerde, foranlediget af mit af 7 juni 2022, vedlægger jeg atter dette processkrift 
af 7 juni 2022, men med et tillæg af 4 juli 2022 (s. 36 – 42) Og på side 40 skriver jeg: ”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”. Ovenikøbet starter jeg med teksten (og 
farven): Det bedes noteres. Det er ikke til at overse, og derfor ved vi godt, hvorfor benævnte dommer handler som hun 
gør!
102 I retsbøgerne over telefonretsmøderne, omtaler benævnte dommer aldrig de yderligere klager, selv om det fremgår 
tydeligt af mit processkrift af 7 juni 2022, og vi har talt om det de to andre gange, og hun forsøger at tale udenom hver 
gang. 
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Jeg: ”Spørg Louadvokater”

Dommer: ”Jeg kan jo se at det fremgår at de er, at de er anmeldt til Nordjyllands Politi” (21.55) 

Jeg: ”Vær sød at spørg Louadvokater, hvad det er for nogle yderligere klager. Jeg har bedt, og du 

har også siddet her, og du har sagens akter, jeg har bedt om dokumentation på de påståede 

yderligere klager som Louadvokater vælger at vedlægge sagen. De kunne de have ladet være med. 

Jeg skal have dokumentation på det. Og jeg bad retten om det til i dag, og det er ikke et punkt til i 

dag, og det, ik' fordi jeg undrer mig som sagens helhed, men det skal det jo. De skal dokumentere 

deres påstande hvori mine børn indgår. Det er utrolig groft!”

Dommer: ”Er det den hvor, er det, er det det du skriver i, i dit indlæg af [?] i tiendeiottende [?]..øh 

nej, øh det det med koden du skriver der, jeg skal se om jeg kan, jeg har desværre lidt langsomt 

system, jeg skal lige prøve og se om jeg kan finde den, øhm..” (22.52) 

Advokat: ”Jeg tror godt, jeg kan forklare det”

Dommer: ”Ja, jeg er ikke helt, ja, okay værsågod” 103

Advokat: ”Øhm de klager du taler om, Iben, det må være dem som er kommet fra andre lejere i 

opgangen, er det ikke rigtigt?” 

Jeg: ”Nej” 

Advokat: ”Okay, så ved jeg heller ikke hvad det er for noget” 104(23.11) 

Jeg: ”Så du, du kender ikke det du skriver i dine egne dokumenter?”

Advokat: ”Jeg ved ikke hvad det er for nogle klager, hvis det ikke er de klager, så ved jeg ikke hvad

det er for noget”

Jeg: ”Nå! Okay. I jeres bilag 3…”

103 Det er, som det ses af telefonretsmøderne, ikke første gang at benævnte dommer lader advokaten [sagsøger] overtage
samtalen og forklare for sig. 
104 Kynisk, ligeglad, arrogant, fordi deres handlinger [alle involverede] absolut ingen konsekvenser får: Der er ”frit spil”
og min familie og jeg er fredløse. 
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Advokat: ”Kan du fortælle mig, hvor det er jeg har skrevet det henne?” 105

Jeg: ”Ja, i jeres bilag 3, der står der mit lejemål var opsagt fordi der indkom yderligere klager, 

generende adfærd fra mine børn, fra jeg og mine børn”

Advokat: ”Okay, så er det, så er det jo også klager fra lejerne, som jeg nævnte ik?

Jeg: ”Det ved jeg ikke! Jeg aner ikke hvad det er for noget, der, der gjorde at I, ,I fandt det øh øh, at 

I, og endda at I kunne opsige mig uden at jeg nogensinde er blevet præsenteret for det der. Jeg har 

aldrig set det, og I vedlægger også kun Beboerklagenævnets ..”

Advokat: ”Jeg har ik’ altså øh, som udlejer, da har man ikke pligt til og fremlægge de klager106 der 

er (24.00), men du har ret til at fremsætte øh indsigelser mod klagerne, og det fremgår jo også at 

den øh, af den skrivelse, i bilag 3, at hvis du ikke er enig i de klager der er fremsat, så skal du 

fremsætte indsigelser indenfor seks uger...og det har du jo ikke gjort” 

Jeg: ”Jeg skal lige høre, jeg skal lige høre dig en gang til. De yderligere klager over mine børn og 

mig, hvor, hvor er de henne? Hvad er det for nogle klager. Jeg har jo ikke fået dem. Og det har jeg, 

det har jeg ret til. Hvis der bliver klaget over en beboer, har man ret til at blive forelagt det, det siger

sig selv, og så at kunne øh tilbagevise, eventuel tilbagevise de klager. Sådan kan lejere, lejere af 

Danmarks lejeboliger da ikke blive behandlet. Det kan man ikke. Man kan ikke øh klage over 

nogen, og så ikke at personen der klages over, kan få lov til at svare på det”

Advokat: (tavshed et par sekunder)”Du har jo haft (24.55) den der frist på 6 uger til at fremsætte de

indsigelser mod det der står i opsigelsesskrivelsen i øh, i bilag 6 107og det har du ikke gjort, det ku 

du jo også ha' spurgt ind til hvad de klager..”

105 Det fremgår af hendes egne processkrifter, og i bilag 3 af 4 februar 2021. Foruden selvfølgelig grundigt gennemgået 
af mig i mit processkrift af 7 juni 2022 (og i tillæg af 4 juli 2022) Og selvfølgelig ved hun lige nøjagtig hvad jeg taler 
om. 
106 Dette er en grov usandhed. Det er klart, at hvis man som lejer modtager klager, da skal man jo vide hvad der fremgår
af klagerne, præcis som det var med de klager der var i Beboerklagenævnet, sådan at man som anklaget kan svare for 
sig. Og indsigelsen, står der i ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021, omhandler forholdet omkring at jeg angiveligt er 
opsagt med øjeblikkelig virkning, men dog alligevel har tre måneders opsigelse … Og ophævelsesskrivelsen modtog 
jeg aldrig, hvilket tillige har været samtaleemne på samtlige tre telefonretsmøder.
107 Bilag 6 er fraflytningsrapporten … Det er deres bilag 3, brev af 4 februar 2021, som jeg aldrig fik. 
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Jeg: ”Jeg tror det er med vilje, det må være med vilje at du ikke svarer på mit spørgsmål. Og du har 

set hvad jeg har skrevet. Det eneste I fremlægger, det er beboerklagenævnets afgørelse. Der er ikke 

yderligere klager. Det er der ikke. De eksisterer ikke. Og jeg har bedt jer om at fremlægge det. 

Og det er sagt af personer i denne her samlede sag, at der blev klaget og det blev sendt til jer. 

Det skal da forelægges mig. Så jeg kan svare på det. Det er grove beskyldninger”108 

Dommer: ”Så det er i forhold til, Iben, det er i forhold til dit synspunkt om at øh det er uberettiget 

du er opsagt, ik'os? Det jo det, altså de siger der kom yderligere klager og så opsiger de dig og du 

siger det er uberettiget.. ” 

Jeg: ”Det, det kan…et, et advokatfirma der arbejder for en boligforening, kan jo ikke påstå, at der er

indkommet klager og nu opsiger vi hermed dit lejemål, når de klager ikke er forelagt den der klages 

over. Sådan er det! Og det skal jeg forlægges, og så skal jeg” 

Advokat afbryder: ”…er ikke forpligtet til at fremlægge klagerne” 

Jeg: ”Jo, jo så skal jeg kunne svare på det” 

Dommer afbryder: ”Men så må man jo forholde sig” (26.07) ”Så må man jo under 

hovedforhandlingen forholde sig til, at du har bedt om at få dokumenteret klagerne øhh, Iben, og 

hvis ikke man vil det...vil det ikke ha’ den virkning som det har, hvis man er forpligtet til at 

fremlægge det109….” 

Jeg: ”Jeg er klar over hvorfor det ikke er gjort, Louadvokater har brudt loven og de fortsætter, og 

det er jo; I fortæller jo selv hvad det er, hvad det er, hvad det er I har gang i, så øh at I får lov til det, 

det er øh det er ret opsigtsvækkende …”

Dommer afbryder: ”Men jeg tænker..sådan set at øh, at øh, jeg har nu hørt jeres synspunkter i 

forhold til de punkter, og jeg har også hørt nu, Iben, at du gerne vil ha' dokumentation for de klager 

som ligger til grund for opsigelsen (Jeg: ”Ja) og du mener, du er forpligtet til (Jeg: ”det er jeg da i 

hvert fald, man kan da ikke bare opsige folk”) og det kan jeg jo bare, det noterer jeg i retsbogen, og 

så tænker jeg at øh, at jeg optager spørgsmålet om hvorvidt sagen skal flyttes ud af 
108 Jeg har en permanent følelse indeni, at vi, mine børn og jeg, til hver en tid kan krænkes, af hvem der måtte få lyst, og
ingenting kan vi gøre ved det. Lovgivningen kan suspenderes når det passer ind i disse ekstremt kyniske umenneskers 
kram og efter forgodtbefindende. 
109 ? … volapyk igen! Som nævnt før står der under kapitel 28 Om parternes og tredjemands forpligtelse til at 

fremlægge synbare bevismidler i Retsplejeloven, samt § 344. 
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småsagsprocessen og hvorvidt der skal gives et advokiatpålæg, det er os, det får I en afgørelse på 

øhm, og, og, øhm, og hvis det er sådan at den bliver flyttet ud af småsagsprocessen, så skal der 

laves et processkrift øh, eller ikke et processkrift, et påskriftdokument fra sagsøger, og ik, der er 

ikke, vi forlanger ikke en påstandsdokument fra en selvmøder, øhm så er den jo berammet til 

hovedforhandlingen, men jeg kan høre, at I mener stadig den kan afvikles på tre timer, og hvis der 

bliver givet et advokatpålæg så vil jeg bede jer om at lave et, øh et påstandsdokument fra 

advokaten. Men det er sådan…”

Jeg: ”Nej, jeg har et spørgsmål inden vi slutter nu: Når der klages over lejere øh, der er under 

almenlejeloven, øh så er, så er det ifølge advokat Camilla Holt Green ikke, ikke, så er man ikke, I, 

boligforeninger, ikke forpligtet til og, og fremlægge de klager for den der klages over. Hvor henne 

fremgår den påstand?” (28.14)

Advokat: (tavshed): ”Det, jeg kan ikke give dig, øh, en lovbestemmelse på stå stående fod” 110

Jeg: ”Det skal du gøre, fordi du er advokat!, og du kan ikke fremkomme med sådan en påstand, og 

dem har I mange af hos Louadvokater, og det har du også. Det må du gerne fortælle mig, og 

dommeren er her en objektiv og uvildig instans, og jeg vil gerne have at vide hvor jeg kan læse mig 

til det”

Advokat: (tavshed igen): ”Jamen, jeg, det kan jeg ligeså godt sige, at, at det kommer jeg ikke til at 

kunne finde lige nu”

Dommer: ”Men jeg har noteret nu, eller kommer til at notere i retsbogen, at du ønsker de her klager 

fremlagt som en del af begrundelsen for, at du mener at, at du ikke øh, ja opsagt..”111

Jeg: ”Jeg vil gerne spørge dig som dommer (28.53), du er også uddannet, hvorhenne fremgår det, at 

når der klages over en lejer…”

Dommer: ”Det kan jeg, det kan jeg heller, det kan jeg ikke fortæ, det kan jeg ikke fortælle dig sådan

på stående fod” 112

110 … 
111 Som nævnt havde jeg anmodet Retten om det i tillægget af 4 juli 2022 (Processkrift af 7 juni 2022 med tillæg af 4 

juli 2022)
112 … 
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Jeg: ”Så det er der ingen af jer, der kan fortælle mig??

Dommer: ”Altså det jo ikke sådan at man, fordi man har læst til jurist, så kan man samtlige 

lovbestemmelser, øh og bare kan slå ned, det, det kan vi ik!” 113 (29.13)

Jeg: ”Men er du ikke forberedt til i dag, for jeg har jo påpeget det i alt hvad jeg har fremlagt, og jeg 

har bedt dokumentation for det, og hvorfor, hvorfor kan du ikke fortælle mig det, hvorfor kan du 

ikke fortælle mig, om jeg kan få den dokumentation, det bør du kunne. Jeg har indsendt mine bidrag

og det seneste, jeg beder retten tage stilling til det. Jeg beder om at få den dokumentation udleveret, 

og det har jeg ret til. Advokatfirmaet har ikke, vil ikke..”

Dommer: ”Jeg har noteret, jeg har noteret i retsbogen, at du anmoder om at få det, det er jo en form 

for [.?], og så kan de jo enten besvare det eller lade være med at besvare114…”

Jeg: ”Jamen det er jo til i dag, du skulle tage stilling til det til i dag, jo” (29.49)

Dommer: ”Ja, men det har jeg så ik!” 

Jeg: ”Hvorfor har du ikke det!?”

Dommer: ”og..”

Jeg: ”Vil du være sød og skrive det i retsbogen…”

Dommer: ”Jeg har ikke forstået hvad det var for nogle klager, det må jeg sige” (30.01)

Jeg: ”På trods af alt det jeg har afleveret? Så, så er jeg simpelthen nødt til at indgive en klage over 

dig115, for det er ikke til at tage fejl af, det meget, meget tydeligt, det er jeg simpelthen nødt til”

Dommer: ”Jeg vil sige, øh jeg vil prøve og øh skrive i retsbogen at det er det du gerne vil ha' og så 

må sagsøgeren jo overveje om de vil imødekomme pro[?] og så tænker jeg..” 116

113 Benævnte dommer overtræder (bl.a.) Retsplejeloven under flere forhold med den udtalelse. Hendes handlinger er 
ekstremt uhørte. 
114 Hvis en dommer anmoder om det, på egne eller sagsøgtes vegne, skal det besvares, og dokumenteres. Det står i 

Retsplejeloven ...
115 Det formår benævnte dommer at skrive ind i retsbogen over mødet …
116 Hun vil ”prøve” … ?? Benævnte dommer skriver det ikke ind i retsbogen, men kopier udvalgte punkter fra min 
opsummering af første telefonretsmøde af 1 april 2022, som det fremgår af mit processkrift af 7 juni 2022.
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Jeg: ”Du er nødt til og skrive i retsbogen, at jeg til i dag!, 12 august 2022, har anmodet om, at 

Retten skulle tage stilling til, at den dokumentation skulle udleveres. Det vil du ikke, og det har du 

ikke gjort. Det skal du svare på, og det skal du tilmed skrive i retsbogen, har vi har det på et officielt

retsdokument”

Dommer: ”øhm”

Jeg: ”Og jeg vil klage over dig, fordi øh du er, der er, det er ikke til at gå fejl af det jeg har afleveret,

og det ved I. Det er ikke til at gå fejl af. I er uddannede, og jeg skriver endda, at jeg ikke skal 

gennemtrevle lovgivningen, når I sidder som uddannede. I har ikke lov til det her” (31.12)

Dommer: ”Godt. Jeg prøver at skrive en retsbog i forhold til øh telefonmødet nu her i dag, og øhm 

og så bliver der truffet afgørelse i forhold til spørgsmålet om dels småsagsprocessen, [?] 

småsagsprocessen, og afgørelse i forhold til advokatpålæg og endelig øh formulering af sådan en [?]

i forhold til hvad Iben gerne vil have øh vil have fremlagt af klager. Det var det jeg tænkte vi skulle 

nå i dag”

Jeg: ”Vil du..og du vil være sød..”

Advokat: ”Jeg har lige en bemærkning”

Dommer: ”Og hvem var det, der sagde det?”

Advokat: ”Det var Camilla Green”

Dommer: ”I sagde noget begge to, skal vi tage en af gangen, Camilla Green, værsågod først til dig”

Advokat: ”Ja, tak, Iben har et processkrift, anmodet om at få lov til at afspille vores telefoniske 

retsmøder, dem vi holdt den 1 april og den 18 maj øh og nu hvor det egentlig er ulovligt og optage 

retsmøder117, så vil jeg gerne have rettens stilling til om de her øh filer skal tillades afspillet”

Dommer: ”Ja. Iben har du nogen bemærkninger” 
117 Det er ulovligt …Der er kun én gruppe af danske statsborgere der må begå kriminalitet, uden at det får nogen 
konsekvenser: I hele den samlede sag er der begået meget alvorlige lovovertrædelser imod min familie og jeg, med 
tilladelse fra højeste sted, som disse magtfulde kriminelle uden konsekvenser kvit og frit kan begå. Men jeg må ikke 
optage telefonretsmøder (der vedrører betalingspåkrav på 12.000 kr.), og selv små sære forhold som det fremgår af 
anklageskriftet i straffesagen mod mig (2021/2023), kan retsforfølges. Wow, Danmark!
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Jeg: ”Det har jeg; I to, Louadvokater og dig som dommer, kunne ikke i dag svare på hvorhenne jeg 

finder øh påstanden om, at jeg ikke er berettiget til og, og få fremlagt yder...de klager, klager i det 

hele taget, øhm som lejer, som vi har været inde på for ikke ret lang tid siden (32.48). Det skal 

fremgå af retsbogen. Det har vi talt om i dag, og ingen af jer kunne svare på det og 

Louadvokater…”

Dommer: ”Altså jeg har ikke sagt, jeg har jo ikke sagt noget om at du ikke er berettiget til at få de 

klager.. (Jeg: ”du sagde, nej , men du sagde..”) det er advokaten der har sagt det (Jeg: ”ja, men du 

sagde”) Jeg har sagt til dig… 

Jeg: ”ja, men du sagde, at det kunne du ikke sige på stående fod”. (33.06) ”Er det ikke noget du kan 

slå op”

Dommer: ”..jeg har sagt til dig, at jeg kender ikke boligreguleringsloven således at jeg kan svare på 

om…” 118

Jeg: ”Men du er jo dommer under Boligretten! Du er jo dommer under boligretten (Dommer: ”Men,

men”) og jeg har haft skrevet og bedt om den dokumentation, så må du da vide om det er lovligt, og

Louadvokater vil ikke svare på det, det i sig selv er jo yderst tankevækkende, og vi ved godt 

hvorfor”

Dommer: ”Okay, har du nogle bemærkninger til spørgsmålet om afspilningen af filer under 

hovedforhandlingen?”

Jeg: ”Det har jeg ikke. Jeg har det, jeg har bidraget med og det er fyldestgørende og meget, meget 

godt og ordentlig forklaret”

Dommer: ”Men frafalder du så at de skal afspilles?”

Jeg: ”Jeg vil gerne have det afspillet, hvis, som jeg skriver, at det bliver nødvendigt, for 

Louadvokater lyver ved Camilla Holt Green og Carsten Jensen. De lyver. Og derfor…”

118 Hun har pligt til at svare. Hun har pligt til at kende enhver lovgivning der relaterer sig til sagen. 
Boligreguleringsloven?? Det lyder mærkeligt, at det skulle fremgå af den lovgivning. Benævnte dommer er 
inkompetent, forsømmende og skødesløs i behandlingen af sagen. Hvis hun oprigtigt er dommer, er hun særdeles 
uværdig til embedet. Retsplejeloven § 232. Retten påser af egen drift, at den har saglig kompetence til at behandle sagen
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Dommer: ”Vi kan jo også lade, vi kan jo lade det spørgsmål afgøres af Boligretten (Jeg: ”det kan vi 

nemlig”) når det skal hovedforhandles, det kan de hurtig tage stilling til så”

Jeg: ”Men, men hvad, du kan også tage stilling til det, er det ikke sandt?”

Dommer: ”Ja, jeg kan også, jeg kan også tage stilling til det, vil I gerne have at jeg tager stilling til 

det, så det er afgjort på forhånd?”

Jeg: ”Jeg vil næsten øh tro at uanset hvem, så er det lige før at øh det ikke får nogen betydning, og 

lad os nu se om det bliver flyttet ud af den her småsagsafdeling, ik?”119

Dommer: ”Ved du hvad, jeg tager stilling til spørgsmålet om afspilning af filer, ik’os.. Ja, jamen så 

tænker jeg, at jeg vil ønske jer god weekend, tak for i dag” 

Jeg og advokat: ”I lige måde”

Der bliver sagt: ”hej”, ”hej, hej”

 (34.56)

⸎

119 Sådan som sagen er foregået, ja, og hele den samlede sag, da behøver man end ikke læse mellem linjerne, for at finde
frem til udfald og afgørelse: Det er åbenlyst hvilken vej det går. 
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Advokatfirmaet Louadvokater, ved benævnte advokat Carsten Jensen og benævnte 

advokatfuldmægtig Camilla Holt Green meldte jeg til Nordjyllands Politi under flere anmeldelser, i 

april, maj og juli 2022. 

Tillige har jeg indgivet klage og anmeldt dem til Advokattilsynet i juli 2022

Jeg indgav en klage over benævnte dommer Mette Søndergaard, Retten i Aalborg, den 21 august 

2022. 

Jeg indgav samtidig en ankeklage til Procesbevillingsnævnet, vedrørende benævnte dommer Mette 

Søndergaards afgørelse og behandling af sagen, for at få mulighed for at sagen kan behandles af 

Landsretten.

Retspræsident Malene Urup, Retten i Aalborg, og kollega til benævnte dommer Mette Søndergaard, 

behandlede klagen.

Retspræsident Malene Urup afviste min klage i brev af 26 september 2022. Heri stod endvidere, at 

jeg var anmeldt til politiet i forhold til den ulovlige optagelse af telefonretsmødet. 

Benævnte dommer Mette Søndergaard, Retten i Aalborg anmeldte jeg til Nordjyllands Politi den 27 

september 2022. for alvorlig embedsmisbrug. 

Og retspræsident Malene Urup anmeldte jeg til Nordjyllands Politi den 28 september 2022, for at 

dække over benævnte dommer og kollega, og derfor alvorligt embedsmisbrug.

Jeg anmeldte samtidig begge til Domstolsstyrelsen, der gav mig svar den 4 oktober 2022, at klager 

over dommere skal indgives til Den Særlige Klageret. Det gjorde jeg derfor efterfølgende. 

⸎

På baggrund af den måde jeg, og min familie, er blevet behandlet igennem flere år, der indiskutabelt

strider mod dansk lovgivning, tilmed udøvet af borgere i embeder der går under betegnelsen 

”danske myndigheder”, da kan der kun være tale om forudgående aftaler om at handle således, disse

parter imellem. Der er tale om meget alvorlige lovovertrædende forhold. Det er ikke 

omstændigheder disse involverede kan hverken nægte eller tale sig fra. De har forsøgt sig med alle 

utænkelige metoder, for at forhindre mig i retmæssig behandling. Og jeg er ikke sikker på, at det er 

slut endnu. 

⸎
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Retsplejeloven (2021)

§ 32. Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten 

undtagelsesvis tillader dette

§ 43. Besættelsen af dommerstillinger skal ske ud fra en samlet vurdering af ansøgernes 

kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal herved lægges afgørende vægt på ansøgernes 

juridiske og personlige kvalifikationer. Også bredden i ansøgernes juridiske erfaringsgrundlag skal 

tillægges vægt, ligesom det skal indgå i vurderingen, at der ved domstolene bør være dommere med

forskellig juridisk erhvervsbaggrund.

§ 48. Gør en dommer sig skyldig i forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen, der dog ikke 

er af en sådan karakter, at den efter lovgivningen medfører straf, eller udviser dommeren i øvrigt 

utilbørligt eller usømmeligt forhold, kan der meddeles den pågældende en advarsel.

§ 49. Enhver, der anser sig krænket ved utilbørligt eller usømmeligt forhold fra en dommers side 

under udøvelsen af dennes embedsvirksomhed, kan indgive klage herover til Den Særlige Klageret

Stk. 2. Finder justitsministeren, at en dommer må antages at have gjort sig skyldig i et forhold, der 

må svække eller gøre dommeren uværdig til den agtelse og tillid, som dommerhvervet forudsætter.

§ 143. Det Danske Advokatsamfund udgøres af alle danske advokater. 

Stk. 2. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokaterne og 

deres autoriserede fuldmægtige. Finder rådet, at en advokat ikke har handlet i overensstemmelse 

med de pligter, stillingen medfører, kan det indklage den pågældende for Advokatnævnet. 1. og 2. 

pkt. finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår advokatselskaber, jf. § 124

§ 144 a. Advokatrådet opretter en ordning, hvor personer kan indberette overtrædelser eller 

potentielle overtrædelser af de regler, der regulerer advokathvervet. Indberetninger til ordningen 

skal kunne foretages anonymt

§ 147 b. Klager over, at en advokat, et advokatselskab eller en af de personer, der er nævnt i § 124 

c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, har tilsidesat pligter, der følger 

af denne lov eller af forskrifter fastsat i medfør af denne lov, kan indbringes for Advokatnævnet.
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§ 148 a stk. 3 Betalingspåkrav og indsigelser mod betalingspåkrav, jf. kapitel 44 a, indleveres ikke 

på domstolenes sagsportal, jf. dog stk. 8. Fremkommer der rettidigt indsigelser mod kravet, eller 

træffer fogedretten afgørelse om genoptagelse, jf. § 477 e, stk. 1 eller 5, og har fordringshaveren 

anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 3, 

overgår sagen til behandling på domstolenes sagsportal.

§ 150. Rettens formand leder forhandlingen. Han bestemmer rækkefølgen af de enkelte dele af 

forhandlingen, for så vidt loven ikke indeholder forskrifter derom. Ingen må tage ordet uden ifølge 

hans tilladelse; han kan fratage den part ordet, som ikke vil rette sig efter hans ledelse. Han drager 

omsorg for så vidt muligt at fjerne alt, hvad der til unytte trækker forhandlingen i langdrag, og 

slutter forhandlingens enkelte dele, når han anser det foreliggende emne for tilstrækkelig behandlet.

§ 150 a. Finder en almindelig domstol, at et forhold, der er indbragt for Den Særlige Klageret, er af 

betydning for pådømmelsen af en for vedkommende domstol verserende sag, bliver denne sidste i 

det hele eller til dels at udsætte, indtil klagerettens afgørelse foreligger.

§ 156. Ved brevforkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis genparten eller 

modtagelsesbeviset er underskrevet af den pågældende personligt. Forkyndelse anses for sket, den 

dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen

156 b. Ved digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis den pågældende bekræfter at 

have modtaget meddelelsen enten ved en meddelelse, der sendes ved digital kommunikation med 

anvendelse af digital signatur, eller ved at sende en personligt underskrevet kopi af meddelelsen. 

Forkyndelsen anses for sket, den dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen.

§ 157. For postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse gælder følgende regler: 

1) Forkyndelse bør så vidt muligt ske for den pågældende personligt på dennes bopæl, midlertidige 

opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse for den pågældende personligt er dog gyldig, uanset hvor

den sker. 

2) Træffes den pågældende ikke, kan forkyndelse ske 

a) på bopælen eller opholdsstedet for personer, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende 

bor til leje i en andens bolig, for udlejeren eller dennes ægtefælle, for så vidt de pågældende træffes 

på bopælen eller opholdsstedet,

 b) for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende er bosat eller

midlertidigt opholder sig, medmindre ledelsen eller personalet oplyser, at den pågældende ikke 
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længere opholder sig på stedet, eller 

c) på den pågældendes arbejdssted over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant eller, for så 

vidt angår selvstændige næringsdrivende, på den pågældendes kontor, værksted eller 

forretningslokale over for personer, der er ansat i virksomheden. 

Stk. 2. Forkyndelse efter stk. 1, nr. 2, kan ikke ske for personer under 18 år. 

Stk. 3. Ved postforkyndelse overgives forsendelsen og ved stævningsmandsforkyndelse en 

genpart af meddelelsen og eventuelle bilag til den, for hvem forkyndelsen sker. Sker forkyndelse 

ikke over for vedkommende personligt, anføres på forsendelsen eller genparten af meddelelsen, 

hvornår og over for hvem forkyndelse er sket.

§ 218 Stk. 4. Den i rettens afgørelse af en borgerlig sag givne fremstilling af parternes mundtlige 

angivelser og ytringer under sagens behandling afgiver fuldt bevis for disse, for så vidt ikke 

modbevis imod den føres.

§ 224. Borgerlige retssager behandles i 1. instans ved byret, medmindre andet er bestemt i denne 

eller anden lov.

§ 232. Retten påser af egen drift, at den har saglig kompetence til at behandle sagen. Stk. 2. Har 

retten ikke saglig kompetence til at behandle sagen eller et af de rejste krav, henviser den sagen eller

kravet til afgørelse ved rette domstol, såfremt sagen eller kravet hører under en almindelig domstol 

eller boligret.

§ 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv 

Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke 

finder det muligt at behandle sagen på hensigtsmæssig måde, uden at parten har sådan bistand. 

Pålægget kan ikke indbringes for højere ret. 

Stk. 3. Efterkommes et pålæg efter stk. 2 ikke, betragtes processkrifter, der indgives af 

parten efter pålæggets meddelelse, som ikke indgivne, ligesom parten anses for udeblevet fra de 

retsmøder, der afholdes efter pålæggets meddelelse. Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog

beskikke parten en advokat. 

§ 260 Stk. 11. Hvis en part godtgør, at det ikke har været muligt for vedkommende at antage en 

advokat til at udføre en retssag, kan retten beskikke den pågældende en advokat120. Beskikkelsen 

sker på betingelse af, at parten erklærer sig villig til at godtgøre statskassen udgifterne herved og 

120 Da jeg forsøgte at få Beboerklagenævnets afgørelse for Boligretten
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efter rettens bestemmelse stiller sikkerhed for disse udgifter. Retten pålægger samtidig med sagens 

afslutning parten at erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med beskikkelsen.

§ 273. Som retsmægler kan udpeges 1) en dommer eller fuldmægtig ved det pågældende embede, 

som af vedkommende retspræsident er udpeget til at fungere som retsmægler,

§ 279. Efter en retsmæglings afslutning må retsmægleren ikke virke som dommer eller advokat 

under sagens fortsatte behandling.

§ 298. Retten kan efter begæring af en part pålægge modparten at fremlægge dokumenter, der er 

undergivet hans rådighed, og som parten vil påberåbe sig under sagen

§ 299. Retten kan efter begæring af en part pålægge tredjemand at forevise eller udlevere 

dokumenter, der er undergivet hans rådighed, og som har betydning for sagen

§ 300. En part, der fremsætter begæring om fremlæggelse af dokumenter i henhold til §§ 298 og 

299, må angive de kendsgerninger, der skal bevises ved dokumenterne, samt de grunde, hvorpå han 

støtter, at modparten eller den opgivne tredjemand er i besiddelse af dokumenterne. 

Stk. 2. Bestemmelse om fremlæggelse af dokumenter træffes, efter at den, der har rådighed 

over dokumenterne, har haft lejlighed til at udtale sig.

§ 318. Den part, som på uforsvarlig måde har foranlediget spildte møder, ufornødne udsættelser, 

unyttig bevisførelse eller andre overflødige processuelle skridt, skal, selv om parten i øvrigt vinder 

sagen, erstatte modparten udgifterne herved

§ 319. Advokater og andre rettergangsfuldmægtige kan ifølge modpartens påstand under sagen 

pålægges at bære de omkostninger, som de ved pligtstridig opførsel har forårsaget.

§ 336 a. Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til at undgå unødige 

sagsskridt og til at undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens anlæg.

§ 337. Retten kan når som helst under forhandlingerne opfordre parterne til at udtale sig om grunde,

som vil kunne føre til, at retten på embeds vegne må afvise eller henvise sagen.

Side 53 af 62



Telefonretsmøderne af 1 april, 18 maj og 12 august 2022 i sagen BS-9074/2022-ALB

§ 339. Er en parts påstand eller hans anbringender eller hans udtalelser om sagen i øvrigt uklare 

eller ufuldstændige, kan retten søge dette afhjulpet ved spørgsmål til parten

Stk. 3. Retten kan opfordre en part til at fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn eller skøn 

eller i øvrigt føre bevis, når sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse ville henstå 

som uvisse. 

Stk. 4. Møder en part i en sag, der behandles ved byret, ikke ved advokat, vejleder retten 

parten om, hvad han bør foretage til oplysning af sagen og i øvrigt til varetagelse af sine interesser 

340. Bevisførelse i sager i 1. instans og i ankesager ved landsretten finder sted under 

hovedforhandlingen. Når omstændighederne taler derfor, kan retten dog bestemme, at bevisførelsen 

eller en del af denne skal ske inden hovedforhandlingen.

§ 341. Bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen, kan ikke finde sted

§ 343. Retten kan tillade, at der optages bevis, selv om dette ikke sker til brug for en verserende 

retssag

§ 344. På grundlag af det, der er passeret under forhandlingerne og bevisførelsen, afgør retten, 

hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges til grund for sagens pådømmelse. 

Stk. 2. Er en parts erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder uklare eller 

ufuldstændige, eller undlader han at udtale sig om modpartens erklæringer om disse spørgsmål eller

at efterkomme modpartens opfordringer, kan retten ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning 

til fordel for modparten. (…)

Stk. 3. Undlader en part at efterkomme rettens opfordringer til at føre bevis, jf. § 339, stk. 3, 

kan retten ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten.

§ 345. Retten kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes påkrævet, herunder for at afvente

en administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald. Retten 

underretter snarest alle vedkommende om udsættelsen.

§ 348. Sag anlægges ved indlevering af stævning til retten. 

Stk. 2. Stævningen skal indeholde

1) parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse i Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde, hvortil meddelelser til sagsøgeren vedrørende sagen kan 

sendes, og hvor forkyndelse kan ske,
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2) angivelse af den ret, ved hvilken sagen anlægges, 

3) sagsøgerens påstand, sagens værdi, sagstypen, sagsøgerens person- eller cvr-nummer, 

hvis sagsøgeren har et sådant, og en kort beskrivelse af sagen, 

4) en udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden 

støttes, 

5) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, og 

6) sagsøgerens forslag til sagens behandling, jf. § 12, stk. 3, og §§ 20, 226, 227 og 353, 

herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf. § 353. 

Stk. 3. Stk. 2, nr. 4 og 6, finder ikke anvendelse i sager, der behandles efter kapitel 39, eller 

hvor sagsøgeren i stævningen har angivet, at sagsøgte forventes ikke at ville fremsætte 

indsigelser mod sagsøgerens påstand. 

§ 349. Opfylder stævningen ikke kravene i § 348, stk. 2, nr. 1-4, og er den herefter uegnet til at 

danne grundlag for sagens behandling, afvises sagen ved en beslutning, der meddeles sagsøgeren 

§ 351. Retten pålægger sagsøgte at indlevere et svarskrift til retten inden en frist, der i 

almindelighed skal være på mindst 2 uger. Fristen, der regnes fra pålæggets forkyndelse, kan efter 

anmodning forlænges. 

Stk. 2. Svarskriftet skal indeholde 

1) sagsøgtes påstand, 

2) angivelse af eventuelle modkrav og disses værdi, 

3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og eventuelle 

modkrav støttes, 

4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgte agter at påberåbe sig, 

5) angivelse af en postadresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvortil 

meddelelser til sagsøgte vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, for så vidt 

sådan angivelse ikke allerede er foretaget, og 

6) sagsøgtes forslag til sagens behandling, jf. § 12, stk. 3, og §§ 20, 226, 227 og 353, herunder 

forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf. § 353. 

Stk. 3. Reglerne i stk. 2, nr. 3 og 6, finder ikke anvendelse i sager, der behandles efter kapitel

39. Svarskriftet skal i så fald indeholde en kort fremstilling af de faktiske og retlige 

omstændigheder, hvorpå påstanden og eventuelle modkrav støttes. 

Stk. 4. Formalitetsindsigelser skal fremsættes i svarskriftet. Søger sagsøgte rettens tilladelse 

til, at sagens formalitet påkendes særskilt, jf. § 253, kan sagsøgte indskrænke sig til i sit svarskrift at

fremsætte sine formalitetsindsigelser. 
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Stk. 5. Med svarskriftet skal indleveres kopier af de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe 

sig, for så vidt de er i sagsøgtes besiddelse. 

Stk. 6. Domstolsstyrelsen fastsætter nærmere regler om indførelse af data på domstolenes 

sagsportal, jf. § 148 a, stk. 1, og om indlevering af dokumenter, jf. stk. 5. Retten vejleder om 

indlevering af svarskrift og dokumenter og om mulighederne for retshjælp og fri proces, jf. kapitel 

31, samt om mulighederne for at søge forsikringsdækning i henhold til en retshjælpsforsikring.

§ 352. (…) Er sagsøgerens påstand uklar, eller må sagsfremstillingen i stævningen antages i 

væsentlige henseender at være urigtig, afvises sagen ved beslutning eller, hvis sagsøgeren anmoder 

derom, ved kendelse. Afgørelsen om afvisning meddeles parterne.

§ 353. Retten indkalder parterne til et forberedende møde, medmindre retten finder det overflødigt. 

Retten angiver i indkaldelsen, hvilke spørgsmål der særligt skal drøftes på mødet, herunder

1) parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder, 

2) tilrettelæggelse af og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse, 

3) tidspunktet for forberedelsens slutning og 

4) tidspunktet for hovedforhandlingen samt eventuelt 

5) formalitetsindsigelser, 

6) henvisning af sagen til landsretten eller Søog Handelsretten, jf. §§ 226 og 227, 

7) kollegial behandling, jf. § 12, stk. 3, 

8) medvirken af sagkyndige, jf. § 20, 

9) udsættelse af sagen, herunder for at afvente en administrativ eller retslig afgørelse, der vil kunne 

få indflydelse på sagens udfald, jf. § 345, 

10) forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for De Europæiske Fællesskabers Domstol, 

11) opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger, 

12) anmodninger om pålæg om at fremlægge dokumenter eller andre beviser, jf. §§ 298-300, 

13) anmodninger om syn og skøn, jf. § 196, tilladelse til bevisførelse efter § 209 a eller indhentelse 

af sagkyndige erklæringer eller udtalelser fra organisationer eller myndigheder, 

14) formulering af spørgsmål til skønsmænd, jf. § 197, sagkyndige, organisationer eller 

myndigheder, 

15) indhentelse af skriftlige parts- eller vidneerklæringer, jf. § 297, 

16) afhøringer af parter eller vidner før hovedforhandlingen, jf. § 340, 

17) omkostninger, som sagen vil kunne give anledning til, 

18) hovedforhandlingens tilrettelæggelse, 

19) forligsmægling og 
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20) alternativ konfliktløsning, herunder retsmægling. 

Stk. 3. Dokumenter, som agtes påberåbt, skal så vidt muligt en uge før det forberedende 

møde sendes til retten, hvis dette ikke er sket tidligere

Stk. 5. I det forberedende møde bringes parternes stilling til sagens faktiske og retlige 

omstændigheder på det rene, og det søges derunder klargjort, hvilke omstændigheder der ikke 

bestrides, og hvilke der skal være genstand for bevisførelse. Parterne redegør desuden for, hvilke 

drøftelser der forud for udtagelse af stævning har været mellem parterne, herunder om muligheden 

for forlig. Retten kan pålægge parterne at redegøre for, hvilke initiativer der har været i sagen forud 

for det forberedende møde. I det forberedende møde skal retten endvidere efter drøftelse med 

parterne så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder tidsrammerne for en eventuel 

yderligere forberedelse. Retten skal endvidere så vidt muligt fastsætte tidspunktet for 

hovedforhandlingen

§355 Stk. 2. Retten kan når som helst under forberedelsen bestemme, at en part skal indlevere et 

processkrift om et nærmere angivet spørgsmål inden en af retten fastsat frist. Fristen kan efter 

anmodning forlænges.

§ 360. Udebliver sagsøgeren fra et møde, som denne er indkaldt til efter § 352, stk. 3, § 353 eller § 

355, stk. 1, afviser retten sagen ved en beslutning, der meddeles parterne. Har sagsøgte fremsat 

modkrav i et retsmøde, hvor sagsøgeren var repræsenteret, eller i et processkrift, der er forkyndt for 

sagsøgeren, afsiges dog efter sagsøgtes anmodning dom herom. 

Stk. 2. Udebliver begge parter fra et møde, som de er indkaldt til efter § 352, 

stk. 3, § 353 eller § 355, stk. 1, hæver retten sagen.

Stk. 3 Er sagsøgerens påstand uklar, eller må sagsfremstillingen antages i væsentlige 

henseender at være urigtig, afvises sagen ved beslutning eller, hvis sagsøgeren anmoder derom, ved 

kendelse. Afgørelsen om afvisning meddeles parterne

§ 402. Retten kan efter anmodning fra en part eller af egen drift bestemme, at sagens videre 

behandling ved retten skal ske uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis sagen 

1) angår særlig komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål eller 

2) har særlig betydning for en part ud over påstanden. 

Stk. 2. Retten kan endvidere efter anmodning fra en part bestemme, at sagens videre 

behandling ved retten skal ske uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis påstanden udvides 

ud over beløbsgrænsen i § 400, stk. 1, nr. 1.
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§ 403. Bevisførelse kræver rettens tilladelse. Tilladelse gives, når det må anses for sandsynligt, at 

bevisførelsen er af betydning for sagen.

§ 404. Efter anmodning fra en part kan sagkyndig oplysning af en sag tilvejebringes ved skriftlig 

besvarelse af spørgsmål stillet af retten til en sagkyndig person eller organisation. Når særlige 

grunde taler for det, kan retten bestemme, at en sagkyndig person eller en repræsentant for en 

sagkyndig organisation skal supplere den skriftlige besvarelse ved mundtlig forklaring

§ 477 e. Hvis skyldneren har indsigelser mod kravet, skal skyldneren skriftligt give fogedretten 

meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet. 

§ 477 f. Fremkommer der rettidigt indsigelser mod kravet, jf. § 477 e, stk. 1, og har 

fordringshaveren anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. § 

477 b, stk. 4, nr. 3, iværksætter retten retssagsbehandling på grundlag af betalingspåkravet, der 

sidestilles med en stævning. I sager, hvor betalingspåkravet overstiger 50.000 kr., kan retten 

beslutte, at sagsøger inden 14 dage fra modtagelsen af underretning om indsigelsen skal indlevere et

supplerende processkrift, der skal opfylde kravene i § 348, stk. 2, nr. 4-6. Har fordringshaveren ikke

anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, sendes betalingspåkravet

til fordringshaveren, og skyldneren underrettes herom. 

§ 477 g. Fogedrettens afgørelser kan kæres efter reglerne i kapitel 53. 
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”Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet. Den svære del bliver at få 

hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal klare beviser på 

regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til 

udsættelse. Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. 

Men der skal mere til i boligretten, tror Lise Hansen” 121

Almenlejeloven (2019. Den er opdateret af juli 2022)

§ 106. 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. 

Ved beregningen af fristen ses der bort fra juli måned. Boligretten kan dog undtagelsesvis tillade, at 

sagen indbringes for boligretten efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives inden 1 år 

efter beboerklagenævnets afgørelse. Meddeles tilladelse, skal sag dog anlægges inden 4 uger. 

Stk. 2. Beboerklagenævnet skal efter boligrettens nærmere bestemmelse redegøre for sin 

afgørelse under boligretssagen. 

Stk. 3. 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. 

Stk. 4. Har beboerklagenævnet ikke truffet afgørelse inden udløbet af fristen herfor i § 105, 

stk. 1, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente nævnets afgørelse. Stk. 2 finder 

tilsvarende anvendelse. 

§ 107. Tvister om boligforhold, der er omfattet af denne lov, kan, hvis spørgsmålet ikke efter loven 

kan indbringes for beboerklagenævnet, i 1. instans indbringes for byretten. 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. 

Stk. 2. Om boligretten gælder reglerne i kapitel XVIII i lov om leje. 

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.

121 Nordjyske, 28 november 2020: Klagenævn går ind i balladesag: Nye overtrædelser kan sætte lejer på gaden.
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Øvrige paragraffer i Almenlejeloven

§ 80. Udlejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve 

lejeforhold i de i § 90, stk. 1, nr. 7-9 og 13, nævnte tilfælde. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, § 19 og 

§ 20 finder tilsvarende anvendelse på udlejers overtrædelse af denne pligt. 

Stk. 2. Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og 

skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede, 

jf. § 81. 

Stk. 3. Lejeren skal sørge for, at de pligter, der påhviler lejeren efter stk. 2, også iagttages af 

de personer, for hvis handlinger lejeren er ansvarlig efter § 78, stk. 2. § 81. En lejer kan pålægges 

retsfølger efter § 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, 

udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på 

grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse 

af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. 

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af 

uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 

7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, 

uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. 

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for 

de pågældende personer. 

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de 

pågældende personer. 

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende 

personer. 

Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren holder husdyr i strid 

med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 

nævnte personer. 

Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd 

udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 
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§ 82. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, kan lejeren pålægges en af følgende 

retsfølger: 

1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen 

overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at 

lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15.

2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 81, kan 

føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1 eller til, at lejemålet kan opsiges eller ophæves 

efter reglerne i kapitel 14 og 15. 

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god 

skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse.

§ 83. Sag om pålæg af retsfølger efter § 82 indbringes for beboerklagenævnet af udlejeren efter 

reglerne i kapitel 17, jf. dog stk. 3. Er der fremsat krav om, at lejeren pålægges en advarsel, kan 

nævnet ikke pålægge lejeren en strengere retsfølge. 

Stk. 2. En lejer kan forlange, at en udlejer senest 4 uger efter lejerens begrundede 

anmodning derom skal give en anden lejer, der har tilsidesat god orden i ejendommen, en 

påmindelse, jf. § 82, stk. 2, eller indbringe sag for beboerklagenævnet mod en anden lejer om pålæg

af retsfølger efter § 82. Ved beregning af fristen ses bort fra juli måned.

§ 89. Udlejerens opsigelse efter § 85 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens adgang 

til at gøre indsigelse efter stk. 2. Udlejerens opsigelse skal endvidere indeholde oplysning om 

opsigelsesgrunden. Indeholder opsigelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig. 

Stk. 2. Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal lejeren senest 6 uger efter, at opsigelsen er 

kommet frem til lejeren, fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejeren. Udlejeren må da anlægge 

sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at opretholde 

opsigelsen.

§ 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: 

1) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2. 

2) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt 

hermed. 

3) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil, 

jf. kapitel 7. 

4) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren. 

5) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i 
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stand. 

6) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren 

ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør.

 7) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 82, stk. 2, og 

forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 

8) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og forholdet 

er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 

9) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at 

have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven, eller 

når lejeren er straffet i medfør af § 8, stk. 1, i lov om forbud mod anvendelse af bestemte 

ejendomme som samlingssted for en gruppe for at have anvendt det lejede som samlingssted i strid 

med et forbud nedlagt i medfør af loven. 

10) Når lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en ubetinget fængselsstraf eller 

anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 

181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 

2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet 

euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1

km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. 

11) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at 

holde forretningen åben og i forsvarlig drift. 

12) Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine 

pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør. 

13) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er 

påkrævet. Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke

har berigtiget

§ 91. Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan udlejeren

ikke hæve lejeaftalen.

§ 103. Nævnet træffer afgørelse om afvisning af klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved 

nævnet. 

Stk. 2. Nævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages af nævnet i 

forbindelse med behandlingen af den enkelte sag. Nævnet har ret til at forlange fornødne 

oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.
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