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           Den 15 januar 2023 

 

Nordjyllands Politi  

Jyllandsgade 27  

9000 Aalborg 

Att: Anklagere ved Nordjyllands Politi Maibrit Bak og Linnea Vilsbøl 

 

Vedr. breve af 22 december 2022, 25 december 2022 og 11 januar 2023:  

Journalnr.: 5100-10170-00013-23, 5100-70671-00013-22,  

5100-73251-00022-21 - V.L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142 

Sagsbehandler: 33116  

Sagsbehandler: 48559  

 

Til anklagerne Maibrit Bak og Linnea Vilsbøl,  

Nordjyllands Politi, Justitsministeriet 

 

Foranlediget af jeres ugyldige og ulovlige afslag på aktindsigt – aktindsigt jeg har krav på og ret til 

at få – og som jeg begrunder med dét øjemed, at skulle have mulighed for at bringe klage for 

Statsadvokaten, og til at indgive fornyede anmeldelser, fremsender jeg dette brev. Jeg skal ikke 

bruge min klageadgang til Statsadvokaten på noget I har pligt til at efterkomme.  

 

Den 31 marts 2022 indgav jeg en anmeldelse på den person der af jer i sagen: 5100-73251-00022-

21 - V.L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142 kaldes for Brian Rytter Jensen. 

Denne af jer særdeles bekendte person indgav falsk anmeldelse på min søn, som beskrevet i 

anmeldelsen: 

”Efter gennemgang af sagsakter hos advokat den 28 marts 2022, indgiver jeg hermed den 

første anmeldelse af flere falske anmeldelser der optræder i sagen. På side 64 og side 182 i 

anklageskrift, dommandsag, fremgår det, at den der i sagen kaldes Brian Rytter Jensen, har 

anmeldt en episode fra den 28 september 2020 der skulle have udspillet sig ii vaskekælderen 

under Jernbanegade 55 A-C, Hobro, en ejendomsbebyggelse under Hobro Boligforening. 

Anmeldelsen er indgivet den 4 februar [31/1] 2021. Denne anmeldelse er falsk og baseret på 

grov usandhed. Jeg anmelder hermed denne person, Brian Rytter Jensen, for at indgive en 
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falsk anmeldelse vedrørende min søn [ ] om truende adfærd og verbalt overfald der skulle 

være udøvet af min søn og have fundet sted den 28 september 2020, Jernbanegade 55 A-C i 

vaskekælderen, som det fremgår af anmeldelsen. Jeg anmelder samtidig denne person, Brian 

Rytter Jensen for at fremme egen sag og forsøge at skade både min søn og jeg, og 

anklagesagen imod mig. Jeg anmelder denne person, Brian Rytter Jensen for bevidst at lyve 

om et forhold der beviseligt ikke har fundet sted, sådan at min søn [ ] kan risikere at blive 

grundløst retsforfulgt og dømt for forhold der ikke har fundet sted. Omtalte dag, den 28 

september 2020, er beskrevet af den der i sagen kaldes Lise Vang Hansen, der ifølge den der 

i sagen kaldes Brian Rytter Jensen er en kæreste. Medsendt bilag er kopi af en klage af 29 

september 2020, indgivet af den der i sagen kaldes Lise Vang Hansen, hvor denne person 

beskriver en episode hun mente fandt sted i omtalte vaskekælder den 28 september 2020. 

Denne klage er sagsakter i en beboerklagesag, hvor mit lejemål blev gjort betinget den 24 

november 2020, en omstændighed der er kendt af jer. Denne omtalte Brian Rytter Jensen 

har ikke immunitet i sådan en grov sag. Denne omtalte Brian Rytter Jensen har ikke tilladte 

beføjelser til at begå kriminalitet, og efterfølgende ikke at blive retsforfulgt i så grov en sag. 

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

utroværdig. Iben Schartau Schow” 

 

Anmeldelsen er ikke til at gå fejl af - selv for uddannede i jura. Men hvad skriver anklager Linnea 

Vilsbøl om dette til mig?: 

”Du har i anmeldelsen anført, at Brian Rytter Jensen har indgivet en falsk anmeldelse 
vedrørende din søn, [søn], for den 28. marts 2020 på Jernbanegade 55 A-C i vaskekælderen 
at have haft en truende adfærd og verbalt overfaldet Brian Rytter Jensen. Jeg skriver til dig, 
for at oplyse dig om, at du ikke modtager en afgørelse i sagen, da det alene er sagens parter, 
der modtager en afgørelse. Den omstændighed at du har anmeldt forholdet gør dig ikke 
automatisk til part i sagen” 

 

Dette er en ualmindelig grov usandhed. Forholdet fremgår af anklageskriftet I har forfattet imod 

mig: ”SELFØLGELIG” har jeg part i sagen! Jeg har så meget part i sagen, at denne løgnagtige, 

falske, og farlige anmeldelse indgivet af den af jer benævnte Brian Rytter Jensen, er til skade for 

min søn, mig, herunder sagen I har ”kørende” imod mig.  

1. I lyver. Hvorfor finder I det nødvendigt at lyve?  

2. Når I viser jer så farligt utroværdige, hvad kan jeg da mere forvente at I lyver om?? …  

Til min søn har anklager Linnea Vilsbøl følgende forklaring: 

”Jeg skriver til dig for at oplyse dig om, at Nordjyllands Politi har besluttet at standse 
efterforskningen i sagen, hvor der er anmeldt et forhold vedrørende falsk anmeldelse begået 
af Brian Rytter Jensen, idet Jensen under afhøring af politiet den 29. marts 2021 skulle have 
indgivet en anmeldelse om en episode i en vaskekælder, hvor du skulle være kommet med 
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beskyldninger, ukvemsord og haft en truende adfærd mod Jensen. Baggrunden for min 
beslutning Jeg vurderer efter den indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig 
formodning om, at der er begået noget strafbart. Jeg har lagt vægt på, at Brian Rytter Jensen 
har afgivet forklaring til politiet den 4. februar 2021 og den 29. marts 2021 i forbindelse med 
en anden straffesag. Jeg har endvidere lagt vægt på, at Brian Rytter Jensen ikke har anmeldt 
dig til politiet for at være kommet med beskyldninger, ukvemsord og haft en truende adfærd 
mod denne” 

1. Den af jer benævnte Brian Rytter Jensen løj groft om min søn, og sagen er at læse i 

anklageskriftets 250 sider (29 marts 2022) som I politi- og anklagemyndighed, Nordjyllands 

Politi, Justitsministeriet, fører imod mig.  

2. Anklager Linnea Vilsbøl lyver overfor min søn. Hvorfor?? Hvorfor lyver en anklager under 

Nordjyllands Politi, Justitsministeriet?? 

3. Mener I, at I har grund til at lyve?? Hvis ja, hvem har givet jer de beføjelser??  

4. Jeg har indiskutabelt part i sagen – og I ved det.  

5. Den af jer benævnte Brian Rytter Jensen skulle have afgivet forklaring til politiet den 4 

februar 2021 og 29 marts 2021 ”i en anden straffesag”: Det betyder, at anmeldelsen 

vedrørende min søn hører til én straffesag og omtalte afhøringer til en anden straffesag 

[min]?? 

6. Den af jer benævnte Brian Rytter Jensen har netop anmeldt min søn for omtalte forhold. 

Forhold min søn i øvrigt aldrig er blevet oplyst om, og ej heller afhørt – andet end en 

telefonopringning fra Nordjyllands Politi tilhørende en kort samtale, flere måneder efter 

anmeldelsen, jeg indgav den 31 marts 2022.   

7. Forholdet, som jeg skriver i både anmeldelsen af 31 marts 2022 og siden til anklager Linnea 

Vilsbøl, indgik i straffesagen I fører imod mig, da sagen var for retten i Byretten den 28 maj 

2021 og Landsretten den 29 marts 2022. Dette er af særdeles væsentlig betydning.  

I anklager Maibrit Baks afgørelse til mig af 11 januar 2023 forekommer nye forklaringer: 

”Din anmodning om aktindsigt Nordjyllands Politi har modtaget din anmodning af 25. december 
2022 om aktindsigt i sagerne med journalnummer 5100-73251-00022-21 og 5100-70671-00013-22. 
I den anledning skal jeg meddele, at vi ikke har fundet grundlag for at imødekomme din anmodning 
om aktindsigt i sagerne.  

”Vedrørende sagen med journalnummer 5100-70671-00013-22. Det følger af retsplejelovens § 41 
d, stk. 1, at den, der har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, kan forlange 
at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en straffesag, i det omfang dokumenterne 
har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål. Det fremgår af sagen, at du har 
indgivet en anmeldelse til Nordjyllands Politi om, at Brian Rytter Jensen har indgivet en falsk 
anmeldelse vedrørende din søn. Det fremgår endvidere, at du har fået en skrivelse om, at du ikke 
kan modtage en afgørelse i sagen, idet du ikke er part i denne.  
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1. Jeg har part i sagen, og I lyver: Det er nærliggende at spørge hvorfor I (også) lyver i denne 

henseende?? 

2. I har ikke lov til at lyve, og I har ikke lov til at komme med ugyldige og ulovlige afgørelser.   

3. Jeg har krav på, og ret til aktindsigt. 

4. Ingen af jer burde have noget at frygte i denne henseende – eller hvordan?? 

 

”Det bemærkes desuden, at du ikke konkret har angivet, hvad du skal bruge sagens dokumenter til. 
Vi finder på denne baggrund ikke, at du har en sådan særlig interesse i dokumenterne, at du har 
krav på aktindsigt efter retsplejelovens § 41 d”  

 

5. I anmeldelse af 31 marts 2022 angiver jeg netop hvad den løgnagtige og farlige anmeldelse 

af den af jer benævnte Brian Rytter Jensen må have til formål. Det er af stor alvor.  

6. Når I ved selvsyn kan læse mine begrundelser, hvorfor så lyve i afgørelserne om 

aktindsigt?? 

7. Den af jer benævnte Brian Rytter Jensen har en farlig og kriminel adfærd, og de forhold 

har I pligt til at opklare. Det er endvidere af afgørende betydning for straffesagen I fører 

imod mig! 

8. I sigter så mange andre borgere, hvorfor ikke den af jer benævnte Brian Rytter Jensen?? 

Retsplejelovens § 742 fortæller, at I af egen drift kan foretage efterforskning, når der 

foreligger en rimelig formodning. 

9. Det er af afgørende betydning for min søn, der er grundløst beskyldt for forhold, han aldrig 

har været skyld i. Min søn er uskyldig! Det er farligt, når borgere i Danmark ansvarsfrit kan 

beskylde andre grundløst for forhold, disse er uskyldige i. Det giver fængselsstraf til 

sådanne farlige kriminelle - under normale omstændigheder! 

10. I har pligt til at forfølge strafbare forhold, også når det gælder jer selv – herunder indenfor 

egne rækker! 

11. I brevet til anklager Linnea Vilsbøl af 25 december 2022 fortæller jeg, at jeg skal bruge 

aktindsigten til klage og yderligere anmeldelser.  
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”Vi finder endvidere ikke, at der er grundlag for at meddele dig aktindsigt efter princippet om 
meroffentlighed, jf. retsplejelovens § 41 h, hvorefter der kan gives aktindsigt i videre omfang end 
fastsat i §§ 41 a – g, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om 
tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Vi har i den forbindelse lagt vægt 
på, at hensynet til din interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse 
af dit tarv, findes at burde vige for hensynet til beskyttelse af de øvrige involverede i sagen. 

 

12. I lægger vægt på, at hensynet til min interesse som anklaget i straffesagen, skal vige for at 

beskytte de øvrige involverede i sagen: Det er interessant under flere forhold: 

a. I anser den af jer benævnte Brian Rytter Jensen for involveret i straffesagen imod mig. 

b. I anser forholdet, som den af jer benævnte Brian Rytter Jensen har anmeldt min søn for, 

som værende en del af straffesagen I fører imod mig.  

c. I Politiloven og under Anklagemyndigheden (dét I skriver om jer selv) og 

Retsplejeloven, fremgår det, at I har pligt til at forfølge strafbare forhold, og I har pligt 

til at sørge for, at uskyldige ikke dømmes og at skyldige ikke går fri, men retsforfølges.  

13. Jeg har som sigtet og anklaget ret til aktindsigt, og da især når det gælder forhold som 

beskrevet i anmeldelsen af 31 marts 2022.  

14. Jeg er også omfattet af retsbeskyttelse uanset om I vil det eller ej! 

”Jeg skal følgelig henvise dig til at gøre dig bekendt med sagens akter gennem din forsvarsadvokat” 

 

15. Den beskikkede forsvarer har endnu ikke modtaget sagen, og vi har ikke haft mulighed for 

at gennemgå denne.  

16. I afgørelsen fra I anklagere Maibrit Bak og Linnea Vilsbøl under Nordjyllands Politi, 

Justitsministeriet, har jeg 4 uger til at klage til Statsadvokaten. Det kan jeg ikke gøre uden 

aktindsigt. Og den skal jeg have fra jer! 

 

Iben Dreyfus 

 


