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Til Lundgrens Advokater                                                                                         30-03-2020 

Tuborg Boulevard 12 

2900 Hellerup 

 

 

 

I har vært så frække at rykke os for betaling, for ydelser Lundgrens aldrig har Ydet  

HVAD FANDEN BILDER I JER IND ! 

 

Vi har gjort indsigelser over jeres honorar i opsigelsen af 24-09-2019. kopi vedhæftet. 

Og skal hermed gentage denne indsigelse.  

 

I forbindelse med opsigelsen af Lundgren advokater  

Dels grundet inhabilitet  

Men også for sandsynligvis at Lundgrens af Jyske Bank A/S er blevet bestukket til at holde vore påstande 

ude af retten, vores påstande som vi gentagende har givet Lundgrens instruks om at fremlægge i retten.  

 

Vi er klar over at bestikkelsen, for denne ydelse overfor Jyske Bank koncernledelsen er sket under dække af 

returkommission, og Lundgren har gjort sit til at der intet sted står noget om at Lundgrens har aftalt med 

Ledelsen i Jyske Bank om ikke af fremlægge vores påstande.  

 

Men det er et FAKTUM at lundgrengen mart april 2018 har fået til opgave at rådgive Jyske Bank A/S i en 

handel til omkring 600.000.000 dkk.  

Hvilet formodes at have en værdi på 20.000.000 dkk dette må kunne ses i jeres bogholderi.  

 

Men dette må have afgørende betydning for at Lundgren efterfølgende bevidst har tilbage holdt 

oplysninger, og undladt at dele rets dokumenter med os. 

 

Samt at tilbage holde oplysninger at vores egen fremlagte, påstande i Bilag 28-101 af 28-12-2018 af retten 

den 08-01-2019 har skrevet de vil se bort fra. 

På trods af Lundgren skriver om en dato, hvor Jyske Bank skal svare, i mail dagen efter 09-01-2019. oplyser 

Lundgrens intet om at vores bilag 28-101 ikke er medtaget.  

Bilag 168. 

Lundgrens har ikke svaret 

-4.

Carsten
Fremhæv

Carsten
Fremhæv
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I mailen 01-03-2019 henviser vi til Bilag 28-101. og lægger fast hvad vores påstande er, ve beder i den 

forbindelse om at Lundgrens giver os indsigt i rets dokumenter, hvilket vi rykker flere gange for.  

 

Men jeres advokater og elever må af Dan Terkildsen være instrueret til at de intet må udlevere, og vi 

kender derfor ikke til rettens brev af 8 januar 2019.  

 

Lundgrens svare ikke, og udlever os ikke rets dokumenter i sagen, vi er derfor nødsaget til at anmode 

domstolen om aktindsigt 02-08-2019 og igen 21-08-2019 før Retten skriver til Lundgrens. 

Dan Terkildsen Vælger 5 bilag ud, men sagsøgtes påstande af 20-03-2019 Processkrift B. er ikke blandt de 

Bilag Lundgrens vil dele med os 23-08-2019  

 

Men 1 bilag er rettens brev af 08-01-2019 viser at Lundgren bevist har haft viden om at vores påstande af 

28-12-2018 ikke var medtaget i sagen.  

 

Vi har i forbindelse med sagen overført 100.000 dk. 

Disse penge beder vi om inden 5 dage at modtage retur, kan indsættes på konto 5050-1258029 i Jyske 

Bank. 

 

Vi bad Dan Terkildsen om at tilbagebetale vores penge, da Lundgrens ikke har kunne rådgive Jyske Bank i en 

handel til 600 millioner danske kroner, og samtidig fører vore svigpåstande imod Jyske Bank  

 

Et er at Jeres Partner Dan Terkildsen 13-08-2019 hos Lundgrens siger at han ikke ved om der er nogle hos 

Lundgrens som arbejder for Jyske Bank, og siger det er jo et stort kontor. 

Lundgren har ikke kun optrådt illoyal over for deres klient ”os” men direkte modarbejdet vores påstande 

mod Jyske Bank blev fremlagt.  

 

Og for 3 sider med påstande der ikke engang indeholder vores påstande, har Lundgrens optrådt så ækelt, 

og sendt regning på 200.000 kroner.  

 

Hvad fanden har Lundgrens gang i, udover at hjælpe Jyske Bank at tømme vores konto, og sørger for 

vores påstande aldrig blev fremlagt.  
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I forbindelse med de penge vi har overført  

50.000 og 30.000 samt 20.000 disse er overført til konto 2191 4369738912 oplyst af Dan Terkildsen  

 

Hvem tilhører kontonummeret 2191 4369738912 er det Dan Terkildsens private konto. 

Er det grunden til at Lundgrens ikke kunne finde vores betalinger, da pengene slet ikke stod hos 

Lundgrens, og i derfor ikke efterfølgende vil rette betalings dato i bogholderi til faktiske betalings dato. 

 

Der er jo i forvejen en hel del lusk med Lundgrens advokater, i er enten ret dumme, eller også har 

Lundgrens fået betaling for at lade som om Lundgrens advokater er ret dumme.  

  

 

Lundgrens har ikke kunne finde betalingerne 20-02-2019. kr. 30.000 dkk  

og 24-02-2019. 20.000 dkk og rykker os for disse 13-03-2019. og siger i ikke kan finde overførelserne  

Og Lundgrens når Lundgrens først efterfølgende bogfører betalingerne på en anden dato, således der 

ikke er sporbarhed mellem faktiske betalings dato, og den dato Lundgren har bogført betalingen 1 måned 

senere. 

Hvor har pengene været, hvis de ikke har stået på Lundgrens konto   

 

Man kan jo ikke stole Lundgrens advokater, hvilket vores sag viser. 

 

Samtidig i brev 24-09-2019 ”kopi vedlægges”  

Bad vi jeres Partner Dan Terkildsen om at returner vores bilag, særligt vigtigt var vores egen originale 

mappe af 03-11-2019, som Lundgren selv tidligere har fået. 

Vores originale syge journaler som lungens meget klart fik instruks om at fremlægge alleræde til 18-12-

2019 sammen med vores påstande. der omhandler Svig og Falsk  

 

 

Vi har hyret Lundgrens, da i blev anbefalet gennem en tidligere chef i Danske Bank, for at skulle fremlægge 

vores svig og falsk påstande imod Jyske Bank A/S og deres bestyrelse for medvirken.  

Vi har 5. februar 2018 afleveret beviser for Svig ”bedrageri” Falsk ”dokumentfalsk” og frem til vi har fyret 

Lundgrens 20 måneder efter 25. september 2019 er ingen af vores påstande blevet fremlagt  
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I den periode har vi kontinuerligt givet Lundgrens instrukser på at fremlægge vores påstande, har 

Lundgrens sammenlagt fremlagt 3 sider for retten med påstande der på ingen måde har 

sammenlignelighed med vores påstande, ingen af vores påstande er medtaget. 

 

Lundgrens har tilbagehold sagsøgtes svarskrifter B og C, for os 

Ligesom Lundgren har tilbageholdt svarskrift 2 fra 2. september 2019 for os  

Lundgrens har i de 20 måneder hvor Lundgrens gentagende har fået instruks om at fremlægge påstande 

tilbageholdt disse for retten. 

Dette kan kun være for at holde jeres klient U vidne om hvad Lundgren havde gang i, altså at Hjælpe Jyske 

Bank med at skuffe i retsforhold. 

 

Vi Gentager tilbagebetalt de overførte 100.000 kr. straks  

På 5050-1258029  

Uanset Jeres Partner Dan Terkildsen selv syntes at Lundgren har udført et stort stykke arbejde for os, og 

mener det er 200.000 dkk værd, tør slet ikke tænke på prisen hvis Lundgren så have delt retsbogen med 

os. 

 

Vi kan kun advare andre imod at stole på Lundgrens da i virker som et ret korrupt firma.   

Og i er skyld i vi selv måtte lave jeres arbejde uden hjælp 

 

Så ret dårlig formuleret med flere stave og skrivefejl har vi 28-10-2019 fremlagt det som vi bad Lundgrens 

fremlægge for os, Lundgrens kun skadet vores sag og vi skal igen sætte en ny advokat ind i vores sag, han er 

da heldigvis ikke så dum som Lundgrens, og har forstået sagens påstande mod Jyske Bank og bestyrelsen. 

   

 

Med venlig hilsen  

Storbjerg Erhverv  

Søvej 5   

3100 Hornbæk  

22227713 


