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27 december 2022 

 

Til  

Vestre Landsret, 8 afd. 

Asmildklostervej 21 

8800 Viborg 

 

Jeres, Vestre Landsrets kritisable behandling af mig som tiltalt i sagen V.L. S-1266-21 og 

statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142, der giver anledning til at tvivle på, hvorvidt I handler 

objektivt, herunder agter at omfatte mig af den retsbeskyttelse der er os alle lovet, under 

dansk lovgivning: 

På baggrund af flere forhold vedrørende jeres adfærd som domstol, overfor mig som tiltalt, i 

skriftlige korrespondancer, der giver anledning til endog stor undren, og hvortil forholdene kan 

karakteriseres som stærkt kritisable, ser jeg mig nødsaget til at rette denne henvendelse til jer. I den 

forbindelse henviser jeg især til mine henvendelser af 4, 8 og 18 november 2022 og jeres brev af 16 

november 2022.  

I udpeger Preben Bang Henriksen som beskikket forsvarer i min sag, i brev af 7 september 2022. 

Retssagen er da endnu ikke berammet.  

Den 21 oktober 2022 får jeg den første henvendelse via mail fra beskikket forsvarer Preben Bang 

Henriksen. Retssagen er da endnu ikke berammet. 

Den 25 oktober 2022 bemærker jeg i mail til Preben Bang Henriksens advokatkontor, at jeg vil 

fremsende en liste over vidner, når retssagen berammes.  

Den 27 oktober 2022 får jeg brev fra jer, Vestre Landsret, om, at retsmødet er berammet til den 19 

april 2023. Der er da et halvt år til retsmødet skal afvikles.  

Dagen efter, den 28 oktober 2022, får jeg brev fra beskikket forsvarer Preben Bang Henriksen, der 

fortæller mig, at han har været i kontakt med politiet. Politiet har et ønske om at få oplyst hvilke 

vidner jeg ønsker indkaldt, herunder navne og adresser på pågældende.  
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Preben Bang Henriksen giver mig fire dage til at udlevere dette. Jeg gør opmærksom på, at der 

pågældende dato er et halvt år til retsmødet afvikles. Sandsynligheden for at Preben Bang 

Henriksen dels har modtaget sagsakterne og derudover sat sig ind i sagen, er lille. Jeg, som tiltalt, 

har end ikke haft et eneste møde med ham vedrørende sagen. Det skal i øvrigt bemærkes i denne 

anledning, at advokat Claus Bonnezs advokatkontor fortalte mig, at de først ville modtage 

sagsakterne fjorten dage før retsmødet, der dengang var berammet og blev afviklet den 29 marts 

2022.  

Flere forhold i brev af 28 oktober 2022 fra beskikket forsvarer Preben Bang Henriksen giver 

anledning til stor bekymring og undren. Der er faktisk tale om helt legitime og særdeles væsentlige 

spørgsmål fremsat af mig som tiltalt. Om dette skriver jeg til jer, Vestre Landsret, i breve af 

henholdsvis 4 og 8 november 2022, men I lader ikke til at dele min bekymring, og i brev af 16 

november 2022 fra jer, Vestre Landsret, forlanger I, at jeg inden den 29 november 2022 finder en 

advokat til at repræsentere mig, og samtidig gør I gældende at:  

”Som anført i retsbog af 8. november 2022 har landsretten fastsat frist til den 6. december 

2022 for tiltalte og dennes forsvarer til over for politiet at oplyse navne og adresser på de 

vidner, som tiltalte måtte ønske ført under ankesagen” 

Det betyder, at en given beskikket forsvarer, ganske kort tid efter beskikkelsen, reelt set få dage 

efter, skal oplyse politiet om navne (og adresser) på de vidner, der fra vores part ønskes indkaldt – 

og altså inden den 6 december 2022.  

Det forlanger I, som dansk domstol, og Landsret, længe inden selve retsmødet, og lang tid før at 

den beskikkede forsvarer må formodes at have fået tilsendt sagen, herunder sat sig ind i denne, samt 

at kunne nå at afholde møde med sin klient om dette.  

Endvidere: Politi- og anklagemyndighed, herunder Statsadvokaten for Viborg, har anket 

straffesagen mod mig til skærpelse. Det er mig som tiltalt imod politi- og anklagemyndighed. 

Alligevel kan politiet, lovformeligt og tilsyneladende fuldstændig legitimt, forlange at få en liste 

fremsendt med de vidner, jeg ønsker indkaldt?? Og dét endda et halvt år før retsmødet. 

I svarede mig ikke på, hvorfor Retsplejeloven ikke gælder i min sag.  

Hvorfor handler I sådan?? Hvad er det der foregår i denne sag?? 
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En bibemærkning: I fremsender et brev via almindelig post den 26 august 2022, og samme dag et 

andet via Digital Post. Al korrespondance har I før og siden har fremsendt mig, har I fremsendt via 

Digital Post. Hvorfor sende via almindelig postforsendelse?? Og hvorfor netop dette ene brev, der 

tilmed, som det eneste, er påført en underskrift?? 

 

Sådan som I handler overfor mig, da er jeg ikke i nærheden af at oppebære retsbeskyttelse.  

I handler partisk til fordel for politi- og anklagemyndighed, og det er stærkt foruroligende! 

 

Iben Dreyfus 


