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til Dan,  

 
 

Lundgrens                                                                   12-08-2019  

                                                                                      BS 1-698/2015  

 Kære Dan 

 

 

Vores påstande mod jyske bank er disse.    punkter. 1-24.  forløbig  

Ja det er jo ganske alvorlige anklager med Svig og falsk anklager, i mod en stor dansk bank 

Det er vist første gang, en kunde har lykkes at få samlet beviser, på trods af jyske banken både har 
løjet i retsforhold,  

tilbageholdt beviser, ændret i bilag, misbrug af fuldmagt osv. 

 

Vi har sat Bestyrelsen ind her, da Jyske bank ikke selv kan lave og fortsætte svig og falsk, det kan 
kun de ansvarlige personer,  

hvilken vi fremlægger er den samlede Ledelsen i forening.    

 

Vi er sikker på vores beviser er skape, derfor kører vi direkte og hårdt på i alle vores anklager.  

Du må ikke holde noget tilbage for retten i sagen. 

   

 

Hoved påstand  

 

Bilag 1. er FALSK  



 

Der er ikke tale om nogle rådgivning, i forbindelse med Bilag 1. 

 

Bilag 1. er frembragt, og fortsat ved flere forhold af Svig.   

Dette er fremlagt i vores påstandsdokument af 11-08-2019  

 

Vores påstande om Svig og Falsk er stærke i forhold til aftalelovens ugyldigheds paragraffer.   

 

 

De fleste påstande, er også i politianmeldelse fra påske 2016.  

Dengang ville politiet have, vi selv skulle fremlægge vores påstande i cecil retten, det gør sker 
hermed 

 

Vi laver det fulde påstandsdokument færdig, så godt vi kan. 

og beder at du så fremlægge vores påstande over for retten, således som vi hele tiden har 
forklaret og har fremlagt dem. 

 

Vores påstande er lavet efter. mappen til processkrift fra 06-12-2018  samt den fremlagte vidne 
forklaring  påstande Bilag 100-101. 

 

Vi holder hele familien fast i, at alle vores påstande skal fremlægges i dets helhed. 

Herefter lader vi det være op til en dommer, at vurderer om, og hvor meget svig og falsk Jyske 
bank koncernen og ledelsen står bag. 

 

 

Med vores mange beviser til påstande, forventer vi at Jyske Bank dømmes efter alle vores 
påstande. 

 

De Fremlagte processkrifter 28-09-2018 og 28-12-2018 indeholder ikke vores påstande som 
er SVIG & FALSK  

Påstanden om at Bilag 1. ikke har noget underliggende lån, er delvist noteret i punkt 22.  

Da Svig og Falsk er mere vigtigt, kommer det først i vores påstande.  



 

Vi taler ikke om rådgivning, men alene om at sagen er SVIG, FALSK samt vildledning og udnyttelse 

Ligesom vi fremført det overfor retten 3. og 25 januar 2018. 

 

Som vi har skrevet, eks. 11-04 & 30-08-2018 samt 03-01 & 20-02 samt 01-03-2019 vi fremlægger 
sagen som en svig og falsk sag. 

 

Vi ses på tirsdag kl. 14.      

Så er vi klar med mere, og der skal ikke dækkes over nogle af de medvirkende.    

 

 

Når Du skal til Viborg og fremlægge vores påstande, som er svig og falsk, er vi flere der kører 
sammen i biler derover  

Så hvis du have et lift har vi plads, Eller vil du helst kører alene i toget, det er jo mere afslappende 
end at køre med os bøller.  

 

PS 

Jyske banks Bestyrelses / Advokat Philip Baruch er en allersidste gang 03-08-2019 tilbudt at kunne 
møde os til tilbudt retsmægling. 

Vi vil jo stadig gerne mødes med Jyske bank, og gennemgå sagen, som er ´forholdende i vores 
påstandsdokumene 1 til 24.   

 

 

 

Vidste ikke om Emil Hald, skulle på som CC, da han har ikke besvaret nogle af vore mails eller 
breve. ? 

Emil har dog telefonisk 8. juli bekraftede at han godt var klar over, at dette her er en svig og falsk 
sag.  

 

 

 

Alexander, Anne-Marie samt Carsten Skaarup.  

 



Bedste Hilsner  

Carsten og Anne-Marie Skaarup 22227713  

 

Søvej 5. 3100 Hornbæk  

 

 


