
1 
 

HVIS IKKE I SOM ANSVARLIGE FOR DANMARKS NATIONALBANK, OG SOM HER ER MODTAGER, REGERET 

PÅ MINE HENVENDELSER, OG IVÆRKSÆTTER EN UVILDIG UNDERSØGELSE AF MINE PÅSTANDE MOD 

JYSKE BANKS A/S SOM BESKREVET PÅ WWW.BANKNYT.DK SÅ ER I MEDVIRKEN TIL JYSKE BANKS 

BEDRAGERI OG ORGNICERET SVINDEL. 

29. juli 2022 

Mail bedes delt med alle modtager, venligst drag omsorg for denne her udleveres også til folketinget og 

nævnte navne i mail, heraf flere politikere. 

 

I den delte lydoptagelse siger medarbejderen i JYSKE BANK på Gammel kongevej 136, om Jyske Bank  

Bilen  VI TAGER DET EN JOKE. 

Må jeg spørge den samlede regering og den Danske Stat, tager i også det her som en JOKE, og så kun 

internt i National Banken siger DET ER EN SKANDALE, og jo jeg får også oplysninger, der er flere der siger 

det her er galt. 

Og alle stiller samme spørgsmål, hvorfor laver Jyske Bank ikke en aftale om at det her skal stoppe, 

Anders Dam ved at han bare skal ringe så tager det 5 minutter, så kan vi sammen rydde op. 

 

Jeg kan ikke vinde noget sted over korruption, det ved jeg god, derfor er retssagen også bare et cirkus, 

det som er vigtigt er min bog min reklame for hvordan Danmark styres ved korruption.  

 

Det her var jeg helst foruden, hvilket Jyske Bank er ligeglade med, så det stopper ikke, og selve sagen den 

er jeg personlig ligeglad med nu, da jeg har materiale nok til min bog.  

Spørgsmålet er i alle sammen ligeglade, og vil tillade at Jyske Bank driver en uredelig og uhæderlige bank, 

der ikke lever op til betingelserne for at have en tilladelse til at drive bank i Danmark. 

 

Hvis der er nogle af jer der vil købe selskabet med sagen mod Jyske Bank, altså selskabet, så kan jeg 

bruge min tid på at skrive hvad jeg ved om de korrupte advokater osv.  

Jyske Bank kan selv byde ind. de kan jo også bar tale med mig så er jeg villig til at stoppe mine angreb.  

 

Jeg kan ikke selv lave en aftale og løse dette her med Jyske Bank. 

Og Jyske Bank kan ikke stoppe mig, men det her skal LØSES, så hvem vil tale med mig.  +4522227713 og 

finde en løsning. 

 

 

29-07-2022.                      
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Denmark`s Nationalbank  

Langelinie Allé 47. 

2100 København Ø. 

 

til 

 

Formand: Professor Christian Schultz 

Næstformand: Departementschef Michael Dithmer 

Valgt af repræsentantskabet 

Adm. direktør Per Bank 

Formand for DSR Grete Christensen 

Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen 

Folketingsmedlem Anne Paulin 

Professor Christian Schultz 

 

Departementschef Michael Dithmer  

Departementschef Johan Legarth 

 

Formand: Professor Christian Schultz 

Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen 

 

Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen. SF. lisbeth.bech-nielsen@ft.dk 

Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl. UFG tidligere DF. kristian.thulesen.dahl@ft.dk 

Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen. V. Venstre. jakob.ellemann-jensen@ft.dk 

Folketingsmedlem Jens Joel. S. Socialdemokratiet. jens.joel@ft.dk 

Folketingsmedlem Sophie Løhde. V. Venstre. sophie.lohde@ft.dk 

Folketingsmedlem Anne Paulin. S. Socialdemokratiet. anne.paulin@ft.dk 

 

Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen. RV. Radikale Venstre. sofie.carsten.nielsen@ft.dk 

 

Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen. V. Venstre. troels.poulsen@ft.dk 

Departementschef Michael Dithme.Erhvervsministeriet. dc@em.dk em@em.dk  

Departementschef Johan Legarth. i Justitsministeriet. jm@jm.dk 

 

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen. 

 

CEO Connie Astrup-Larsen 

 

Adm. direktør Per Bank 

Formand for DSR Grete Christensen 

Adm. direktør Asger Enggaard 

 

Adm. direktør Kathrine Forsberg 

CEO Kristian Hundebøll 

Formand Claus Jensen 
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mailto:jakob.ellemann-jensen@ft.dk
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Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip 

Formand Lizette Risgaard 

Professor Philipp Schröder 

Professor Christian Schultz 

Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen 

Adm. direktør Christian Woller 

CEO Gitte Pugholm Aabo 

 

Se de vedhæftede PDF filer, fra www.banknyt.dk og sig om jeg har taget fejl, der er bilag med. 

Hvis Jyske Bank har lavet bare en brøkdel af det jeg siger og skriver, og deler beviser for, så er det 

jeres pligt at underrette politiet, og bede dem undersøge Jyske bank. 

Jeg ved jeg ved jeg har ret, og Jyske Bank har store problemer med at forstå loven og overholde den.  

 

Og så skal jeg venligst igen bede jer besvarede mails jeg har sendt   

 

Vil i være medvirkende eller vil i modvirke at der er kriminelle banker i Danmark, eller vil i fortsat dække 

over dem.   

 

 

Mail bedes delt med alle modtager, venligst drag omsorg for denne her udleveres også til folketinget og 

nævnte navne i mail, heraf flere politikere. 

 

Hvis i der modtager denne her mail fortsat vil ignorere mine oplysninger, og lukke jeres øjne, øre og om 

Jyske Bank kriminelle forhold, så vil i ved navn og stilling samt referencer blive medtaget i min 

kommende bog, om organiseret kriminalitet i Danmark udført af Jyske Bank A/S  

Samt indgår i den del om korruption hvilket kammerateri er.  

 

I kan takke jer selv for mine mange henvendelser, i kan jo takle med med og vælge at se mine beviser for 

det bedrageri Jyske Banks står bag. 

 

Men se også den PDF der viser dokumentation for at Jyske Bank A/S har lavet vanhjemmel, og 

overtrådt tinglysningslovens § 11. hvor Jyske Bank uden fuldmagt mod instruks har misbrugt bankens 

adgang til tinglysningsretten, hvor Jyske Bank har udslettet mit personlige og private pantebrev. 

Dette er et fysisk pantebrev som Jyske Bank ved rets misbrug nægter at udlever, mod en ren 

modtagelseskvittering. 

http://www.banknyt.dk/
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Jeg er derfor også nødsaget til at stævne Jyske Bank for at få udleveret mit pantebrev.  

Jeg har forsøgt at komme i dialog med Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, men han ved at den danske 

stat dækker over Jyske banks ugerninger, så det her udvikler sig til en regulær krig, jeg holder ikke mund 

så er det sagt.   

 

Jeg er stadig åben for dialog, men det kræver at Jyske Bank vil tale med mig. 

I de delte dokumenter kan i se udviklingen, og det ligner en skandale for retssikkerheden der ikke findes.  

 

 

 

Hvis ikke i som ansvarlige for Danmarks Nationalbank, og som her er modtager, reageret på mine 

henvendelser, og iværksætter en uvildig undersøgelse af mine påstande mod Jyske Banks A/S som 

beskrevet på www.Banknyt.dk 

Så er i efter min vurdering medvirken til Jyske Banks bedrageri og organiseret svindel, og vil indgå i min 

bog.  

 

Efter flere års efterforskning, kan det endelig slås fast, og dokumenteres at Danmark er ledet og styret af 

korruption, det som i daglig tale kaldes for kammerateri, en styreformen der er undergravende 

virksomhed, og samtidig medvirker lov og ret. 

 

Jeg vil gerne gøre det klart jeg vi som udgangspunkt bruge ord som korruption og korrupte, frem for at 

skrive kammerateri og vennetjenester, da det er et og samme. 

 

Indledning. 

Min historie der tager udgangspunkt i mine egne personlige oplevelser, som det at at blive udsat for 

forbrydelser af virksomheder der sammenarbejder med de dansk politikere samt staten, jeg vil i min bog 

skrive hvem og hvilken myndigheder i Danmark som dækker over den organiseret kriminalitet som jeg 

har vandtætte beviser for. 

 

 

Beviser som jeg har fremlagt politiet at Jyske Bank A/S ved flere medarbejdere har stået bag bedrageri, 

altså ved organiseret kriminalitet der er udført systematisk og ved ond tro er udført i forening, hvor jeg 

vil nævne alle medarbejder der for Jyske Bank direkte sammen har udsat mig og min virksomhed for 

bedrageri. 

 

 

 

 

Jeg vil her gennemgå de danske myndigheder der er, eller har været medvirken til Jyske Banks strafbare 

forbrydelser, ved at dække over dem. 

 

http://www.banknyt.dk/
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Jeg gennemgår en myndighed af gangen, og vil komme ind på bestyrelserne og disses medlemmer og 

kryds kontakter til den kriminelle virksomhed Jyske Bank A/S som min historie handler om. 

 

 

Når jeg fortælle om de danske myndigheder der  reelt er medvirkende til Jyske Banks Strafbare 

forbrydelser, som ved passivitet har dækket over Jyske Banks bedrageri, mandatsvig, dokumentfalsk og 

meget mere, når man som forening dækker over forbrydelser, for at forbryderen skal slippe fri, så er man 

selv medvirkende, det er derfor jeg skriver at det er korruption hvorfor den danske stat reelt er korrupt 

og selv er medvirkende til bedrageri, her jeg mener her Jyske Banks bedrageri. 

 

 

Min historie er skrevet ud fra virkelige hændelser, og alle personer som bliver omtalt er virkelige, jeg vil 

nævne deres navn, stilling og referencer med links undervejs i min fortælling. 

Ligeledes vil jeg i min bog indsætte kopier af nogle de bilag der understøtter mine anklager, bogen vil i 

elektronisk form have links til omtalt dokumentation. 

 

 

Min fortælling er om korruptionen i Danmark, og de korrupte dommere domstolsstyrelsen eller deres 

ansatte, korruption i store advokatvirksomheder eller deres ansatte advokater, korruption i det danske 

advokatnævn, korruption i rigspolitiet og ledelsen, korruption blandt danske politikere altså i folketinget, 

korruption i finanstilsynet, korruption i den danske nationalbank, korruption i statsministeriet, 

korruption i justitsministeriet. 

 

 

 

 

Når vi laver personsammenfald, og sætter tråde mellem de 258 som reelt sidder på magten i Danmark og 

de ca. 5.000 personer under dem, så har vi med det absolutte magt centrum at gøre, de beslutter hvem 

der ikke skal overholde loven, og beslutter altså hvem der må lave bedrageri, og hvilke offer der ikke må 

få retfærdighed. 

 

 

 

Når myndigheder som Finanstilsynet, sammen med de danske politikere og Danmarks nationalbank, har 

vedtaget at Jyske Bank gerne må lave bedrageri, og at national banken for enhver pris vil dække over 

Jyske Banks forbrydelser, så er grundlaget på et korrupt land skabt.  

Hvis ikke medlemmerne i nationalbanken, som nedenfor er nævnt, gør noget ved Jyske Banks brug af 

strafbare forbrydelser, og stopper bankens kriminelle løbebane, så er i alle medvirkende til Jyske Banks 

bedrageri, og i vil alle blive nævnt i min bog som medvirken til organiseret kriminalitet i Danmark. 

 

 

 

Selv om jeg ejer den virksomhed der føre sag mod Jyske bank rellt for bedrageri, og beviserne for 

bedrageri, dokumentfalsk, vildledning, udnyttelse, forvildelse, ond tro, og også bestikkelse er klare, så vil 

den danske stat ikke tillade at Jyske Bank taber, også derfor valgte dommeren Søren Ejendom i byretten, 
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ganske snedigt at manipulere med vidneforklaringer, og lavede selv tilføjelse, fjernede forklaringer som 

understøttede sagsøger, Dommeren Søren Ejendom valgte at se bort fra, at der sker afbrydelse af 

forældelsesfristen ved brugen af svig, falsk, ond tro samt forvildelse.  

 

Det og så at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen med flere vedtager, at der er ikke en overtrædelse af 

god advokatskik, når en advokat tilbageholder egne og også modpartens processkrifter, og ikke vil 

udlevere disse til klienten, Advokat nævnet vurderer at det ikke kommer klienten ved, og at klienten må 

stole på advokaten, at samme advokatvirksomhed i øvrigt var blevet bestukket af modparten til ikke at 

fremlægge klientens påstande, det mener advokat nævnet heller ikke kom klienten ved. 

  

Så når man som dansker kæmper mod en kriminel bank, der som jyske Bank har modtaget statsstøtte, og 

som både politikerne og finanstilsynet samt nationalbankens bestyrelse ved, hvilket er en sag de i 

National banken selv omtaler som en skandale, men på trods heraf har Nationalbanken altså valgt at 

dække over Jyske Banks forbrydelser. 

 

Derfor har ingen fra Nationalbanken ville svare på mine henvendelser. 

 

 

Dette får mig til at tænke på hvad en fra bagmandspolitiet sagde, og det for flere år siden, hvis politiet 

ikke vil efterforske, det bedrageri som jeg har fremlagt beviser for at Jyske Bank står bag, så er det 

politisk  

 

 

Og den sag jeg skriver om kan selv om Jyske Bank A/S beviseligt har lavet, dokumentfalsk,   

Jeg har fået hjælp, og er blevet bekræftet, at jeg har taget Jyske Bank for bedrageri. 

 

Når medlemmer i en dansk kriminel virksomhed, som her Jyske Bank har indflydelse på politikerne, og 

politikerne så selv vælger at dækker over den kriminalitet som de er vidne om Jyske Bank A/S står bag så 

er  i også medvirkende. Men i beskytter jer selv. 

 

 

Finanstilsynet og Folketinget. 

Jeg skrev første gang 1 maj 2019. til Finans tilsynet Folketinget og Regeringen samt direkte til daværende 

statsminister Lars Løkke Rasmussen,   

 

Disse er reelt medvirkende til Jyske Banks bedrager, hvis ingen af dem vil handel.  

Nationalbankens bestyrelse. 

 

Men i må have en god weekend, jeg skal skifte reklamer på bilerne der skal til havnen og stå i morgen  

Og husk alle sammen JEG ØNSKER IKKE DET HER.  

 

Og hvem styres de her videoer er en joke, i ved de er der, og ingen vil sige noget til dem.  
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Det er ret grove anklager, og mine beviser behøver vi ikke at tale om. 

Jeg har tilbudt Anders Christian Dam Jyske Bank at fjerne alt, hvis Jyske Bank ønsker det, men vil ikke 

svare.  

 

Hvad skal jeg gøre for at råbe Jyske Bank op, og finde en løsning på vores stridigheder myggen mod 

elefanten.  

 

Se de over 100 videoer jeg foreløbig har delt.  

 

2.58AFSPILLES NU 

 

SE SENERE 

FØJ TIL KØ 

 

Pandoras æske er lukket op Danmark står overfor en skandale af uset omfang er fremlagt 

myndighederne 

1.842 visningerfor 10 måneder siden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA
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0.47AFSPILLES NU 

 

kunde beskylder Jyske Bank for brugen af dokumentet falsk og bedrageri, Jyske Bank i har et problem 

980 visningerfor 1 år siden 

 

0.34AFSPILLES NU 

 

Hej Anders Dam jeg beskylder Jyske Bank koncernen for at bruge dokumentetfalsk og lave bedrageri 

823 visningerfor 1 år siden 

 

1.02AFSPILLES NU 

 

Jyske Bank pandoras æske er lukket op, Danmark står overfor en skandale og er fremlagt myndighederne 

597 visningerfor 10 måneder siden 

 

1.17AFSPILLES NU 

 

Mit navn er Carsten Storbjerg og jeg har et godt tilbud til dig Anders Christian Dam Jyske Bank gåaf 

513 visningerfor 1 år siden 

https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs
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0.28AFSPILLES NU 

 

Anders Dam aflevere nu mit pantebrev, eller vil du hellere se Jyske Bank bilerne foran vinduerne. 

460 visningerfor 1 år siden 

 

0.26AFSPILLES NU 

 

Job offers / ghostwriter. Vil du skrive min historie om den kriminelle danske bank, Jyske Bank A/S 

296 visningerfor 1 år siden 

 

0.53AFSPILLES NU 

 

Er du aktionær i Jyske Bank så sælg dine aktier, medmindre du vil støtte en kriminel organisation 

149 visningerfor 9 måneder siden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU
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0.29AFSPILLES NU 

 

Hvorfor laver Jyske Bank A/S dokumentetfalsk og bedrageri, Jyske Bank bilen på Vesterbrogade 9. 

136 visningerfor 1 år siden 

 

0.47AFSPILLES NU 

 

4/4. When Jyske Bank deceives and Lund Elmer Sandager, Lundgren's help, strong forces against you. 

127 visningerfor 7 måneder siden 

 

4.29AFSPILLES NU 

 

Kunde tilbyder Jyske Bank at holde Anders Christian Dam i hånden og følge med ind på politistationen 

117 visningerfor 2 måneder siden 

 

3.03AFSPILLES NU 

 

Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer for korruption i Danmark. 

111 visningerfor 2 måneder siden 

https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4
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2.05 

 

... 

 

[Meddelelsen er forkortet]  Se hele meddelelsen 

21 vedhæftede filer 

  

  

Forsmag på YouTube-video Pandoras æske er lukket op Danmark står overfor en skandale af uset omfang 

er fremlagt myndighederne 

 

 

Pandoras æske er lukket op Danmark står overfor en skandale af uset omfang er fremlagt 

myndighederne 

Forsmag på YouTube-video kunde beskylder Jyske Bank for brugen af dokumentet falsk og bedrageri, 

Jyske Bank i har et problem 

https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=51894f5694&view=lg&permmsgid=msg-a:r-5294079804730291710
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rx6BtfIsw&authuser=0
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kunde beskylder Jyske Bank for brugen af dokumentet falsk og bedrageri, Jyske Bank i har et problem 

Forsmag på YouTube-video Hej Anders Dam jeg beskylder Jyske Bank koncernen for at bruge 

dokumentetfalsk og lave bedrageri 

 

 

Hej Anders Dam jeg beskylder Jyske Bank koncernen for at bruge dokumentetfalsk og lave bedrageri 

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank pandoras æske er lukket op, Danmark står overfor en skandale og 

er fremlagt myndighederne 

 

 

Jyske Bank pandoras æske er lukket op, Danmark står overfor en skandale og er fremlagt myndighederne 

https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKha94OYWBA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ayu9Ajaq3rM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O6o_eUvfi0w&t=2s&authuser=0
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Forsmag på YouTube-video Mit navn er Carsten Storbjerg og jeg har et godt tilbud til dig Anders Christian 

Dam Jyske Bank gåaf 

 

 

Mit navn er Carsten Storbjerg og jeg har et godt tilbud til dig Anders Christian Dam Jyske Bank gåaf 

Forsmag på YouTube-video Anders Dam aflevere nu mit pantebrev, eller vil du hellere se Jyske Bank 

bilerne foran vinduerne. 

 

 

Anders Dam aflevere nu mit pantebrev, eller vil du hellere se Jyske Bank bilerne foran vinduerne. 

Forsmag på YouTube-video Job offers / ghostwriter. Vil du skrive min historie om den kriminelle danske 

bank, Jyske Bank A/S 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8GeMpSTQ0qs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CZNBYIllQzY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xv0XDaMa9Gg&authuser=0
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Forsmag på YouTube-video Er du aktionær i Jyske Bank så sælg dine aktier, medmindre du vil støtte en 

kriminel organisation 

 

 

Er du aktionær i Jyske Bank så sælg dine aktier, medmindre du vil støtte en kriminel organisation 

Forsmag på YouTube-video Hvorfor laver Jyske Bank A/S dokumentetfalsk og bedrageri, Jyske Bank bilen 

på Vesterbrogade 9. 

 

 

Hvorfor laver Jyske Bank A/S dokumentetfalsk og bedrageri, Jyske Bank bilen på Vesterbrogade 9. 

Forsmag på YouTube-video 4/4. When Jyske Bank deceives and Lund Elmer Sandager, Lundgren's help, 

strong forces against you. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NumB9Miztnk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yz1pUpcVVTU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
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4/4. When Jyske Bank deceives and Lund Elmer Sandager, Lundgren's help, strong forces against you. 

Forsmag på YouTube-video Kunde tilbyder Jyske Bank at holde Anders Christian Dam i hånden og følge 

med ind på politistationen 

 

 

Kunde tilbyder Jyske Bank at holde Anders Christian Dam i hånden og følge med ind på politistationen 

Forsmag på YouTube-video Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer 

for korruption i Danmark. 

 

 

Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer for korruption i Danmark. 

Forsmag på YouTube-video Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer 

for Jyske Banks bedrageri. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NZmVSXGtJsw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=YxwMTcm8CAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=L70UrSbutX4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
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Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer for Jyske Banks bedrageri. 

 

 

 

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5 

3100 Hornbæk  

+4522227713 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hiZ5KrSz6ps&authuser=0

