
Den 17 januar 2023

Til 

Nordjyllands Politi, Anklagemyndigheden

Jyllandsgade 27

9000 Aalborg

Vedr. afgørelser ved anklager Linnea Vilsbøl, på mine fremsendte anmeldelser

Den 22 og 23 december 2022 modtog jeg flere afgørelser på de anmeldelser, jeg havde fremsendt 

jer tilbage fra 31 marts 2022 og frem. I den forbindelse har jeg følgende bemærkninger:

Anklager Linnea Vilsbøl begrunder afvisningen af anmeldelserne vedrørende skrift- og 

underskriftforfalskningerne med følgende formulering:

”Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at du har fremsendt en række dokumenter med 

underskrifter, ligesom du har fremsendt et dokument til brug for underskriftssammenligning.

Politiet har ved brev af 14. juni 2022 anmodet dig om at præcisere dine anmeldelser 

vedrørende dokumentfalsk og i den forbindelse deltage i en fysisk afhøring på politigården i 

Hobro med mulighed for at gennemgå det af dig tilsendte materiale. Den 17. juni 2022 har 

du via e-mail tilkendegivet, at du ikke ønsker at deltage i en personlig afhøring på Hobro 

Politistation. På den baggrund og ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder er 

det mit skøn, at yderligere efterforskning på nuværende tidspunkt ikke vil føre til at politiet 

kan sigte nogen i sagen”

 I, ved Nordjyllands Politi, er altså i besiddelse af korrespondancen imellem benævnte 

politiassistent Aske Holst Harboe og jeg. Heri fremgår flere forhold fra min side, hvortil jeg 

forklarer:

”Her vedhæfter jeg samme bilag, som da jeg fremsendte jer 2. anmeldelse af 2 april 2022. 

Hobro Boligforening har originalerne, og det materiale er bedre end jeg kan fremsende. Med

hensyn til min vidneforklaring, da vil jeg anmode om at det bliver via telefonmøde. Jeg er 

sigtet, og allerede dømt i Byretten, for alvorlige anklager, fra personer I finder troværdige. I 

som politi- og anklagemyndighed, har endvidere taget billeder af de personer i sagen, der 

tilsvarende var en del af sagen i Beboerklagenævnet, samt udarbejdet anklageskrifterne af 13

april og 3 maj 2021. Der er tale om skader jeg aldrig har forvoldt. I har, på denne baggrund, 
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vist jer at være endda særdeles partiske. Jeg kan derfor ikke være og befinde mig i Hobro, 

med risiko for, under mit ophold, at igen at blive beskyldt for noget jeg ikke har gjort”

At I som politi- og anklagemyndighed forlanger, at jeg, som af jer er anklaget for henholdsvis 

”legemesangreb af særlig rå og brutal karakter” (13 april 2021) og ”vold af særlige rå, brutal eller 

farlig karakter” (3 maj 2021), og for hvilket jeg blev idømt seks måneders ubetinget fængsel for i 

Byretten den 28 maj 2021, og som I efterfølgende har anket til skærpelse, skal tage til Hobro – byen

hvor netop den angivelige brutale, rå og farlige vold fandt sted – og hvor de angivelige ofre 

angiveligt må formodes af bo, er opsigtsvækkende mærkeligt. 

En del af jeres argumentation er altså, at fordi jeg ikke møder fysisk frem til afhøring på Hobro 

Politistation, da afviser I anmeldelserne. 

I Retsplejelovens kap. 67 § 742 står følgende:

§ 742. Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet. Stk. 2. Politiet iværksætter efter 

anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et strafbart 

forhold, som forfølges af det offentlige, er begået

I alt det jeg fremsendte, både anmeldelserne og tillæggene til anmeldelserne, samt dokumenter 

hvori skrift- og underskrifter fremgår (tilsammen over 200 sider), da foreligger der uomtvistelig 

rimelig formodning. Og mere end det: Det er dokumentation på alvorligt bedrageri. Alt er udførligt

forklaret mig i disse dokumenter. 

Jeg skriver tilmed, at Hobro Boligforening er i besiddelse af de originale dokumenter i sagen, men 

alligevel foretager I ikke af egen drift dette vigtige skridt, i så alvorlig en sag. 

I mener altså, at jeg der opholder mig på Sjælland, skal tage helt til Nordjylland for at afhøres. Ikke 

Aalborg eller andre steder, men Hobro.

Dette har I ikke ret til at forlange. 

I har slet ikke ret til det, når jeg er anklaget, sigtet og dømt, herunder afventer kommende retssag 

hvortil I ønsker skærpelse, at forlange at jeg skal færdes i netop Hobro.

Til sammenligning ses jeres adfærd i det 250 siders lange anklageskrift (29 marts 2022) I fører imod

mig, der tydeligt viser jeres fuldstændig ukritiske accept af diverse anmeldelser og beskydninger 

mod både jeg og min søn, foretaget af involverede i sagen, forhold ingen af os har fået forelagt af 

jer, og derfor heller ikke afhørt om. Det er jo meget ekstreme omstændigheder!
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Jeres begrundelse for afvisningerne af skrift- og underskriftforfalskningerne er ugyldig og ulovlig. 

Alle anmeldelser angiver straffelovsovertrædelser. 

I bedes fremsendte nye afgørelser på mine anmeldelser, hvori der fremgår:

a. Nummeret fra hver anmeldelse, angives på hver enkelt afgørelse.

b. Straffelovsbestemmelserne og anden lovgivning (paragraffer) tilhørende anmeldelserne

c. Lovlig og gyldig grund, hvis I afviser mine anmeldelser. 

Iben Dreyfus

3


