


Bilag 135. side 2.

Lundgren har nu fremlagt en masse bilag til retten i sagen, det har været en lang kamp alene at få
Lundgrens til at fremlægge klagers bilag. 

Men klages påstane har Lundgrens ikke fremlagt 
Klager mener ikke at bilag kan stå alene, det forventer klager at Lundgresn advokater har styr på

For når Lundgrens 9 juli 2019 fremlægger ca. 80 bilag uden, forklaring, uden bilagsliste.
og så 2 september fremlægger ca. 60. bilag nu med bilags liste, men stadig uden forklaring 

Så anmodes advokat nævnet, få Lundgrens til at forklare, hvordan det kan gavne klagers sag, uden 
at Lundgrens har fremlagt en enste af klagers påstande, som nu er fremlagt Ved Bilag 153. 204. 

Klager er bange for at Lundgrens er ude på at skade klagers sag, ved at fremlægge klagers beviser
mod Jyske Bank for brug af svig og falsk, når der ikke inden 2 sep. 2019 er nedlagt påstand som 
klager siden 30. januar 2018 ved Bilag 2. og 3. og siden har klager gentagende fremlagt påstand om
brug af svig, at Lundgrens så ved Bilag 138. 5 september 2019. ikke er enige med klager 

Forkommer mærkligt, derfor stiller klager spørgsmål til Lundgrens om der findes et sammen arbejde 
mellem Lundgrens og Jyske Bank, i såfald giver det mening at klager føler lundgrens modarbejder 
klagers sag bliver fremlagt for retten, når klager skriver Bilag 140 og 141. 20-09-2019
Og spørger dirækte, så forventer klager at Dan Terkildsen undersøger dette straks.

Men Dan Terkildsen svare heller ikke klager denne her gang, hvorfor Dan vel har håbet på at
klager ikke finder bevis for at Jyske Bank har ansat Lundgrens Bilag 12. 

Hvis Jyske Bank ikke har Betalt ved returkommision for at Lundgrens skulle modarbejde klagers 
sag mod Jyske Bank for brug af svig og falsk blev fremlagt, anmodes Advokat samfundet at 
undersøge dette, gennem spørgsmål til Lundgrens, klager har anmodet Lundgrens ledelse om svar
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