Carsten Storbjerg Skaarup <carsten.storbjerg.skaarup@gmail.com>

Request to Danmarks Nationalbank's director for an answer to my inquiries, Regarding a
meeting date, for a review of my evidence against Denmark's second largest bank, Jyske
Bank for the use of fraud, use of forged documents, for use of bribery, for abuse of powers
of attorney and other actionable crimes, Copy to the Danish government by Prime Minister
Mette Frederiksen, and CC. copy to CEO Anders Christian Dam Jyske Bank A/S
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
24. august 2022 kl. 20.52
Til: Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>, kf@nationalbanken.dk, nationalbanken@nationalbanken.dk,
anne.paulin@ft.dk, jakob.ellemann-jensen@ft.dk, pso@nationalbanken.dk, lisbeth.bech-nielsen@ft.dk, jens.joel@ft.dk,
sophie.lohde@ft.dk, sofie.carsten.nielsen@ft.dk, troels.poulsen@ft.dk, Statsministeriet <stm@stm.dk>
Cc: direktion@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, stp@jyskebank.dk, lundoe@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk, bpa@jyskebank.dk, dip@jyskebank.dk,
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk, helle-hansen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, pborowy@jyskebank.dk,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, "<NSJ@politi.dk>"
<nsj@politi.dk>, fm@fm.dk, finanstilsynet@ftnet.dk, folketinget@ft.dk, REU@ft.dk, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>,
postkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse - Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, saoek@ankl.dk,
SAK@ankl.dk, kmj@atp.dk, morten.messerschmidt@ft.dk, mads.lebech@apmollerfonde.dk, media@lego.com,
bankdata@bankdata.dk, info@loomis.com, redaktion@borsen.dk, Arbejderen Redaktion <redaktion@arbejderen.dk>, ssl@dr.dk,
tv2@tv2.dk, 1234@tv2.dk, BT-1929 1929 <1929@bt.dk>, EB 1224 <1224@eb.dk>, redaktion@midtjyllandsavis.dk,
redaktionen@altinget.dk, redaktion@tv2lorry.dk, rune@information.dk, chefredaktionen@pol.dk
Bcc: carsten.storbjerg.skaarup@gmail.com
Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø

24-08-2022.

Telefon: +45 33636363
E-mail: kommunikation@nationalbanken.dk

Læs venligst den her indsatte kopi af denne mail, sendt her onsdag aften, med lidt
stemnings billeder, og en anelse mere tekst.
Det er ret alvorligt så svar venligst, og find en mødedato for en fremlæggelse.
24-08-2022. Request to Denmarks Nationalbank's ...
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Til Nationalbankdirektører
Nationalbankdirektør Lars Rohde
Nationalbankdirektør Per Callesen
Nationalbankdirektør Signe Krogstrup
Og til.
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Departementschef Michael Dithmer
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
Deler med Statsministeriet. og Statsminister Mette Frederiksen.
Samt CC. Jyske Bank A/S så de ved jeg spiller med åbne kort og ønsker kontakt og dialog, ikke tavshed eller løgne.

Jeg skrev til Nationalbankdirektør Lars Rohde 4 og 8 august 2022. Kopi indsat med anmodning om tilladelse til at overbringe
Nationalbanken dokumentation for.
At Danmarks anden største bank Jyske Bank A/S laver organiseret kriminalitet, hvilket jeg ønsker at fremlægge for Nationalbanken.

Jeg ønsker at fremlægge Danmarks Nationalbank dokumentation for mine oplysninger
neden for.
Jyske Bank A/S har lavet dokumentfalsk.
Jyske Bank A/S har lavet bilags manipulation.
Jyske Bank A/S har fjernet aftale dokumenter fra årsopgørelse.
Jyske Bank A/S har rettet i aftale dokumenter efter disse af kunden var blevet underskrevet.
Jyske Bank A/S har lavet flere forhold bedrageri.
Jyske Bank A/S har startet en renteswap, og igangsat de dertil afledte betalinger uden der der var et eksisterende underliggende lån for
swappen.
Jyske Bank A/S har startet en renteswap, og igangsat de dertil afledte betalinger uden der der var et gyldigt tilbud, det kunne knyttes sammen
med swappen.

Jyske Bank A/S har gentagende løjet overfor kunden, at kunden har lånt / hjemtaget et underliggende lån for den rentebytte, Jyske
Bank i ond tro har startet uden der fandtes et underliggende / bagvedliggende lån.
DETTE VED.
At Jyske Bank A/S ved at Nicolai Hansen løjet og udnytte at kunde var syg efter en større hjerneblødning, og dermed bragt kunde i en
forvildelse ved at lyve at kunden har lånt det enslydende og bagvedliggende lån for renteswappen, som Jyske Bank har startet til et ikke
eksisterende lån.
Jyske Bank A/S ved Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen har sammen løjet over for kunde, at kunden har omlagt det bagvedliggende lån
for swappen, selv om der aldrig har eksisteret et enslydende og været et bagvedliggende lån for nogle rentebytte.
Desuden har:
Jyske Bank A/S ved Jyske banks juridiske afdeling hvor Morten Ulrik Gade har tilbageholdt oplysninger, og løjet over for
Pengeinstitutafdelingen, at det fandtes et bagvedliggende lån for den renteswap Jyske Bank i ond tro har startet, uden der var et lån at
swappe.
Samt at også.
Jyske Bank A/S ved Lund Elmer Sandager advokater, hvor advokat Philip Baruch flere gange har fremlagt falske oplysninger over for
domstolen, hvilket er at lyve for retten.
Philip Baruch der på daværende tidspunkt også var bestyrelsesmedlem i Jyske Bank, har eksempelvis løjet at der var et underliggende lån til
en renteswap, velvidende at der aldrig har været noget lån.
Philip Baruch fremlægger også i ond tro et Bilag K. og påstår over for retten at dette bilag er lavet 10-07-2008, og dækker samtidig over at
Bilag K. består af flere sammensatte dokumenter der er lavet med ca. 1 års mellemrum. dermed er Lund Elmer Sandager medvirkende til
brugen af dokumentfalsk.
Derudover har:
Jyske Bank A/S har lavet udnyttelse.
Jyske Bank A/S har lavet flere forhold af mandatsvig.
Jyske Bank A/S har lavet vildledning for at bringe bankkunde i en forvildelse så Jyske bank kunne dække over bankens bedrageri.
Jyske Bank A/S har misbrugt bortfaldet fuldmagt.
Jyske Bank A/S ved Jeanett Kofoed-Hansen har sammen med Nicolai Hansen udnyttet og brugt bortfaldet og kasseret aftaledokumenter til at
lave transaktioner, og tinglysninger af lån der aldrig har eksisteret, og taget betalinger herfor.
Jyske Bank A/S ved Jeanett Kofoed-Hansen har underskrevet, blandt andet som vitterlighedsvidne på aftaledokumenter mange
måneder efter disse var bortfaldet og kasseret. hvilket er udført i ond tro for at dække over et igangværende bedrageri.
Jyske Bank A/S har misbrugt Jyske Banks adgang til tinglysningsretten, for at uden aftale eller fuldmagt at tinglyse et bortfaldet pantebrev,
hvilket var for dække over bankens bedrageri.
Jyske Bank A/S har misbrugt Jyske Banks adgang til tinglysningsretten, for at slette et privat pantebrev mod ejerens instruks, og uden
fuldmagt.
Jyske Bank A/S har lavet vanhjemmel ved overtrædelse af tinglysningslovens § 11.
Jyske Bank A/S har lavet retsmisbrug.

Jyske Bank har overskredet grænsen for hvad jeg vil finde mig i.:
Jyske Bank A/S har brugt bestikkelse / returkommission. dette ved at bestikke, ved at købe kunden advokater "Lundgrens advokater" for
at Lundgrens ikke måtte fremlægge kundens svig og falsk anbringender civilretligt imod Jyske bank A/S
Jeg formoder at Lund Elmer Sandager ved mindst Philip Bauch sammen med Lundgrens Dan Terkildsen har medvirket sammen med Jyske
Banks ledelse.
Efterfølgende Jyske Bank A/S købte kundens nu tidligere Lundgrens advokater, skjulte Lundgrens advokater deres samarbejde med Jyske
Bank.

Dette ovenstående er noget at det jeg ønsker at fremlægge dokumentation for over for
Danmarks Nationalbankdirektører Lars Rohde, Per Callesen og Signe Krogstrup.
Jeg vil fremlægge mine dokumenter i tidslinje og forklare beviserne for Jyske Banks
mange lovovertrædelser.

Hvis Danmarks Nationalbank ikke vil modtage denne dokumentation.
Skal jeg venligst bede og anmode at Nationalbanken besvarer min / mine henvendelser,
da ingen fra Danmarks Nationalbank til dato har svaret på en eneste af mine
henvendelser.
Hvis Danmarks Nationalbank ligesom de 179 politikere på Christiansborg, der ved at
ignorer alle mine henvendelser, har vist at have ønske om at dække over de handlinger
jeg skriver at Jyske Bank A/S står bag.
Deler her nogle af de breve og dokumenter som jeg har overbragt og sendt til div. politiske partier så som
Socialdemokratiet S, Venstre V, Konservative folkeparti C, Enhedslisten E, Socialistisk Folkeparti: SF, Danmarks
Statsminister, Finanstilsynet, Justitsministeren, Justitsministeriet, Finansministeriet, som er sendt siden 2019, ingen af
mine mange henvendelser om hjælp er blevet besvaret.

Denne henvendelse handler ikke om Jyske Banks kamp for at banken kan beholde hvad banken ved brug af svig, falsk og ond tro
uberettiget har taget, selve sagen der er i landsretten men ikke er berammet kan jeg sagsøgerne ikke vinde, eftersom korruption
og kammerateri er en hindring for at opnå retfærdighed i de danske domstole, hvilket er det jeg vil skrive om i min bog om
korruption i Danmark, hvilket foregår ved kammerateri langt op i de Danske institutioner og myndigheder.
Da jeg er oplyst at det er politisk at Politiet i 2016, afviste at efterforske Jyske Bank, og har måtte konstatere at byretsdommer
Søren Ejdum har fjernet dele af vidners forklaringer da disse gik Jyske bank A/S mod, og selv højesteretsdommere som Kurt
Rasmussen er medvirkende til at dække over Jyske banks forbrydelser, ved reelt at dække over da Jyske Bank A/S bestak
Lundgrens for ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske bank A/S, som jeg har skrevet mere om i min dagbog www.banknyt.dk
og mange andre steder
Alt dette og så hvordan de danske myndigheder og regeringen har valgt at se gennem fingrene med Jyske bank måde at forstå
den danske lovgivning, og reelt er med til at dække over Jyske Banks bedrageri, bestyrker mig i at sagsøger mod Jyske Bank i
sagen der er beskrevet her i Linket. aldrig kan vinde i en domstol, hvor kammerateri står over Lov og retfærdighed.
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2022/06/EKSTRAKT-BS-402-2015-VIB.pdf

Min henvendelse til Danmarks Nationalbank omhandler hvad Jyske Bank har lavet og
gjort.
Hvilket er det jeg ønsker at fremlægge overfor først Danmarks nationalbank, og derefter overfor statsministeriet
statsministeren som pt. er Mette Frederiksen, der i går fik en anmodning om at finde en dato hvor jeg kan fremlægge den
sammen dokumentation overfor statsministeriet og altså regeringen, kopi af brevet er vedhæftet.
Jeg beder Nationalbankens ledelse og bestyrelse om at tage mine oplysninger til efterretning, og handle ud fra mine
oplysninger og dokumentation, således den danske befolkning om andre nationer skal kende Danmarks Nationalbank
holdning til banker der laver bedrageri og bruger dokumentfalsk samt bestikkelse, altså hvordan den danske stat ved
Danmarks ønske at de Danske Banker skal optræde.

Jeg anmoder at i fra Nationalbankens direktion og bestyrelse besvarer min anmodning om en mødedato, jeg beder om en
dato med 6 ugers varsel, så skal jeg nok komme, det kan god være jeg skal bruge 1 time på fremlæggelse, og hvis i så
har spørgsmål til bevismaterialet, skal den tid lægges til.

Hvis Nationalbanken igen ignorer mine henvendelser og oplysninger om Jyske Bank
A/S som beskrevet ovenfor.
Og hvis ikke National Banken vil besvare min anmodning, og afviser at mødes med mig
for at få fremlagt bevis for mine påstande mod Jyske A/S
Kan grunden kun være at Nationalbanken ved ledelsen og bestyrelsen, hvoraf flere er
medlemmer af folketinget alle ønske at dække over Jyske Bank A/S mange
lovovertrædelser, hvilket er undergravende virksomhed for en stat, der påstår at loven
er lige for alle.

Jeg skriver vedvarende da jeg ønsker at være sikker på ikke kun Nationalbankens syn
på danske Banker der ikke overholder dansk lovgivning, men jeg ønsker også at være
helt sikker på folketingets holdning til banker der overtræder danske love og regler i
hobetal.
Nationalbanken kan ved et møde og efter min fremlæggelse tage stilling til om jeg har
ret i nogle af mine påstande, og handle derefter.
Jyske Bank A/S kan frit kontakte mig på +4522227713
Altså såfremt Jyske Bank A/S og ledelsen ved CEO Anders Christian mener der blot er tale om fejl og misforståelser, og i øvrigt
gerne vil rette op, og sørger for at det aldrig sker igen.
Dette har jeg skrevet i et utal af gange til Jyske Banks bestyrelse, ledelse, repræsentantskabet, juridiske afdeling og til Lund Elmer
Sandager advokater, som siden maj 2016. har ignoreret alle mine henvendelser.

Særligt denne her er en opfordring til dialog og samtale.
https://youtu.be/y7Rx6BtfIsw
Det er op til jer alle om dette her reklame for et korrupt Danmark skal nedskrives i en bog, eller jeg skal fjerne de sjove reklamer,
(Den 5 september er det planlagt der kommer nye reklamer på bilerne.)
https://youtu.be/40nVwMSuN8M

I kan se og eller gense alle videoer om Jyske Bank og hvor også dommere og Danmarks Nationalbank bliver nævnt sammen med
Lundgrens advokater, KLIK HER.
https://www.youtube.com/watch?v=LiN3s9-qC4M&list=UUf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ
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Kopi af breve som er sendt og her er delt med Finanstilsynet og folketinget 9 maj 2019.vedhæftes denne mail, hvilket bør gøre at
Nationalbanken stiller spørgsmål til hvorfor vil ikke en eneste har svaret på nogle af de mange mail og brev jeg har sendt, for at gøre
opmærksom på at Danmark har et problem med at Jyske Bank nægter at overholde dansk lovgivning.
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2022/08/09-05-2019.-Gmail-Fwd_-anmoder-Folketinget-undersoege-om-loven-ogsaa-gaelder-forbanker-da-vi-i-jyske-bank-er-udsat-for-beviseligt-bedrageri_-INGEN-VILLE-SVARE.pdf

Hvis det viser sig at Jyske Bank A/S bare har lavet fejl og vil rette op, så vil jeg gerne tilbyde at fjerne alle mine opslag og reklamer,
men vil Jyske Bank stadig afvise at tale med mig, vil jeg naturligvis fortsætte mine kampagner, for hvis ikke jeg siger og gør noget
er der ingen der vil påtale den korruption der nedbryder retssikkerheden i Danmark.

Der er ved bilag indsat tekst og om flere anklager omkring korruptionen i Danmark. Læs det
venligst og tag gerne en debat om det internt mellem Regeringen og Nationalbanken,
Finanstilsynet og Retsudvalget.
Hvis jeg ikke har ret så, tag derefter en samtale med mig, efter min fremlæggelse af alle mine
beviser, og forklar mig hvor jeg har taget fejl af lovens tekster.

Kopi af breve og dokumenter.

23-08-2022. Brev til regeringen Statsminister Mette Frederiksen.
23-08-2022. Kopi af forside www.Banknyt.dk
22-08-2022. Brev til Jyske Bank Ledelse direktion og Juridisk.
28-07-2022. Mail til Danmarks Nationalbank. Sendt 28-07-2022. at 12:20 p.m corrected 12.33 p.m. Dear Denmark’s National Bank,
including the Danish politicians, I hope you understand that I do not believe that the Danish state and authorities are covering up
Danish criminal banks, as I know very well. I cannot do anything about the corruption that governs Denmark, but if you are not one
of those who contribute to the fact that corruption thrives in Denmark, then initiate an investigation and investigation of all my
claims and the evidence you have presented, if you cannot understand the seriousness of what I write and who should close Jysk
Bank, I would like to help you review my evidence. Greetings Carsten

04-08-2022. Mail til Danmarks Nationalbank. I have sent several emails which have been shared with Denmarks
Nationalbank, this email is addressed directly to the Bank's director Lars Rohed. My request for review of my evidence
against Jyske Banks A/S for criminal offence. My recommendation is that Jyske Bank A/S be placed under increased
supervision until my allegations against Jyske Bank A/S for numerous legal offenses have been reviewed. And if I am
right in just a small part of my claims, Jyske Bank A/S does not meet the Financial Supervisory Authority's rules to be
able to maintain a license to conduct banking business in Denmark.

08-08-2022. Mailen til Danmarks Nationalbank. Denmark's national bank Langelinie Allé 47 2100 Copenhagen East. TO the
Executive Board of the National Bank of Denmark At Signe Krogstrup, Lars Rohden and Per Callesen. This is still about corruption
and organized crime in Denmark, which the Danish state, Denmark's National Bank and the Danish Financial Supervisory Authority
as well as the government, the Ministry of Justice and many others have covered up until today. I would like to have that changed,
and would like you to take a position on Danish banks' use of fraud, bribery and document forgery.

08-08-2022. vedhæftet brev i Mail til Danmarks Nationalbank. Denmarks Nationalbank. Langelinie Allé 47. 2100 København
Ø. TO the Executive Board of the National Bank of Denmark. At Signe Krogstrup, Lars Rohden and Per Callesen.
Remember that since 2016. When I discover Jyske Bank A/S is committing fraud, using, forging documents, and has lied
to the court, no one has wanted to talk to me, subsequently only more matters have arisen, such as the use of
bribes and violation of the Land Registration Act Section 11. and I have established that Danish judges are also helping to
cover up Jyske Bank's crimes.

06-08-2022. Brev til den Europæiske Centralbank. President of the European Central Bank. Christine Madeleine Odette
Lagarde. my question to the ECB. Is it normal and is it permissible for banks to use bribes, to oppose justice and to
disappoint in legal matters. Regarding the Danish bank Jyske Bank's use of bribes, the entire board of Jyske Bank A/S
is probably behind it.
08-08-2020. 13.35. Denmark's national bank Lang...
06-08-2022. President of the European Central B...

Og deler kopier af.

27-12-2018. Brev til Jyske Bank A/S. Jyske Bank er hermed oplyst At vores Advokat er bedt om at fremsende alle disse Bilag 2893. til retten før hovedforhandling påbegyndes Hvis bilag ikke fremlægges som anmodet vil det være til skade for vores sag imod
jyske Bank Det gøres gældende at ansvaret for dette svig / bedrageri forhold ligger ved, den samlede Bestyrelsen, og ingen i
bestyrelsen ønsker dialog, men at sagen bliver domsforhandlet.
(Dengang vidste vi ikke at Jyske Bank A/S allerede havde bestukket vore advokater for Lundgrens til ikke at fremlægge selskabets
anbringender mod Jyske Bank A/S.)

28-01-2019. Brev til Jyske Bank A/S. Til Koncernledelsen CEO Anders Christian Dam Kopi af brevet og Bilag 98. 99. 100.
101. til I L Tvedes Vej 7 Vedr. Jyske Banks sag om svig og falsk sagen BS 1-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske
Bank A/S for FALSK & SVIG / Bedrageri / Dokumentfalsk.
Til alle medlemmer af koncernledelsen i Jyske Bank A/S Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip
Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik
Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt.
I så fald nogle af jer bestyrelsesmedlemmer ikke er fuldt ud bekendt, med anklagerne mod jyske bank for Svig / Bedrageri
/ Dokumentfalsk / Udnyttelse / Misbrug af forældet fuldmagter uden for dets begrænsning / Skjulte bilag for at skuffe i
retsforhold / løjet for retten ved at skrive usandt i retsforhold. Osv, selvfølge fremlægges og forklare vi det som Svig
Falsk Udnyttelse Vildledning osv. Det er muligt der bare er tale om en misforståelse, men da ingen i jyske bank har ville
tale med virksomheden Storbjerg Erhverv efter maj måned 2016, men valg at bedrage virksomheden i stedet Så har det
været svært at finde ud af, om Jyske Banks direktion har nogle kommentar til denne her efterhånden lange udnyttelse,
eller har en undskyldning for at bedrage jeres kunder. Ligesom det er forklaret i Bilag 100. og Bilag 101.

16-04-2019. Brev til Domstolen Viborg. RETSMÆGLING ØNSKES
25-04-2019. Brev til Jyske Bank A/S. Til Koncernledelsen CEO Anders Christian Dam Hvad har vi gjort Jyske bank siden i bedrager
os, og det sker ved ledelsens medvirken.
Vedr. Jyske Banks sag om svig og falsk sagen BS 1-698/2015 ”ankenævnet Sag 328/2013” Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank
A/S for FALSK & SVIG ”Bedrageri / Dokumentfalsk.”
Vi skriver til jer som ejer af Storbjerg Erhverv ApS cvr. 27374476 Til alle medlemmer af koncernledelsen i Jyske Bank A/S Sven
Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny
Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt
Vi skriver til jer, dels fordi jeres advokater nægtede at svare Storbjerg Erhverv, på nogle henvendelser omkring påstået lån
4.328.000,00 kr. og en Rentesikring Bilag. 1. lavet 16-07-2008 for et bagvedliggende lån i Nykredit. Kristian skrev start 2018, efter
mange forsøg på at råbe koncernledelsen op siden Maj 2016 om at Jyske bank formentlig udsatte deres kunder for bedrageri.

25-04-2019. Brev til Folketinget og til Justitsministeriet. Kære Søren Pape. Skal Danske bankkunder selv stoppe bankernes
ulovligheder. Eller vil folketinget hjælpe os, således vi ikke selv skal stoppe bedrageri?.

26-04-2019. Brev til Folketinget C. Naser Kharder. Har brug for hjælp. Søren Pape, som vi har i går har bedt gå ind i sagen og
sørger for at de danske banker overholder landets love, er din partifælle, og Justitsminister.

28-04-2019. Brev til Finansministeriet Naser Kharder. Når du har fået set på sagen, vil du så gerne hjælpe med dette her.

28-04-2019. Brev til Finansministeriet Sigga Nolsøe. Det virker faktisk som om, der foregår enten voldsomt kammerateri, eller
måske ligefrem korruption blandt magthavere.

28-04-2019. Brev til Folketinget DF. René Christensen.

Vil DF være med til at stoppe danske banker i at lave Svig.

28-04-2019. Brev til Folketinget E. Pernille Skipper. foreslår at lave en statsbank. /

Vil i være med til at stoppe danske banker i at

lave Svig.

28-04-2019. Brev til Folketingets retsudvalg. Til åben Fremlæggelse i Folketinget Forslag grundet de mange bank sager om
hvidvaskning og her en grov svig sag imod virksomhed. 1. Foreslår at der oprettes en statsbank, som alternativt, til de private
banker. 2. Foreslår at forældelsesreglerne, over for banker skærpes, og hæves til 5 eller 10 år.

28-04-2019. Brev til Justitsministeriet. Justitsminister Søren Pape Poulsen. C, Vi skal venligst anmode Justitsministeriet undersøge
sagens her fremsendte bilag.
Er det grundet kammerateri eller hvorfor har politiet vendt det blinde øje til at dette her sker i
Danmark. ”VIL I DRAGE OMSORG FOR AT BANKER IKKE BEDRAGER DERES KUNDER”

28-04-2019. Brev til Finanstilsynet.
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk Telefax: 33 55 82 00 Vi skal hermed venligst anmode Finanstilsynet gennemse fremsendte sagsbilag,
der er fremlagt Folketinget som brev, 27-04-2019 Sagen er fremlagt i Civilretten, som BS 1-698/2018 omhandler Svig og Falsk, men
er Bedrageri, Mandatsvig, Dokumentfalsk, Udnyttelse m.m. hvilket vores advokat skal fremføre i retten. Vi beder Finanstilsynet om
at gennemlæse det over for retten fremlagte bevismateriale,
SÆRLIGT VIGTIG ER BILAG 100 & 101. VORES FREMLÆGGELSE. Og beder Finanstilsynet vurderer om jyske bank lever op til
tilsynets regler, om at drive en redelig bankvirksomhed, der overholder alle love og regler. HAR VI RET ELLER ER DET FALSKE
ANKLAGER IMOD JYSKE BANK FOR DOKUMENTFALSK & BEDRAGERI.
Hermed anmoder vi Finanstilsynet sørger for at Jyske Bank overholder alle love og regler.
Sagen mod jyske bank er meget enkelt, hvilket tilsynet bedes læse i medsendte Bilag 100. og Bilag 101.
Disse bilag er i klager over Lundgrens advokater nævnt som bilag 62 og 63.

Appendix 62. Bilag 62. 28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er
fremlagt som påstået Bilag 126.
Appendix 63. Bilag 63. 28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er
fremlagt som påstået Bilag 126.

Bilag 100. 0g Bilag 101. det var det Lundgrens skulle fremlægge i sagen mod Jyske Bank A/S men som så Jyske Bank A/S betalte
Lundgrens advokater for ikke at fremlægge, hvorfor Lundgrens olle fremlagde hvad der står i disse bilag, efter at Jyske Bank A/S bestak
Lundgrens advokate til at modarbejde klientens sag mod Jyske Bank A/S valgte Lundgrens at tilbageholde flere processkrifter for sagsøger,
og ville heller ikke efterfølgende udlever klienten kopi af Lundgrens seneste fremlagte processkrift imod Jyske Bank A/S, hvilket
højesteretsdommer Kurt Rasmussen var enig med Lundgrens advokate, at det kom ikke klienten ved hvad Lundgrens valget at fremlægge,
og skrev klienten måtte stole på lundgren gjorde hvad der der var bedst for klienten.

Det er derfor jeg skriver at korruption og kammerateri som landsskadelig virksomhed
for retssikkerheden.
dette er beskrevet i klagen over Lundgrens.
05-06-2020. 27 Klageforhold over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
08-09-2020. Dan terkildsen Lundgrens advokater svare afvisende, uden at svare på de 27 klageforhold.
19-09-2020. Afsluttende bemærkninger, med svar til Dan Terkildsen, og fremlægger 26 opfordringer til Dan Terkildsen fra
Lundgrens advokater, der vælger ikke at besvare nogle af de 26 opfordringer.

30-06-2021. Advokatnævnet med formanden Kurt Rasmussen, vælger at frikende og afvise de 27 klageforhold, og ser bort fra
at Dan Terkildsen ikke har svaret på en eneste af de 26 opfordringer.
Det skal nævnes at advokatnævnet ønskede at skjule klagen og deres afgørelse for offentligheden.
Det skal også nævnes at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er fastansat under justitsministeren i Vestre Landsret, der skal
dømme i sagen som jeg skriver om på www.banknyt.dk
Jeg skriver om at korruption trives i Danmark, og ingen kan vinde, nå myndigheder og dommere er medvirkende til at dække Jyske
Banks kriminelle handlinger.
Dette er en af grundene til, at jeg har anmodet om et møde med Danmarks Nationalbank og også med statsministeriet, for at vide
om i vil stoppe banker der overtræder straffelovens bestemmelser, eller i vil dække over disse og være med til at Danmark styres af
korruption

08-09-2020 svare Dan Terkildsen på 4 sider, kla...
30-06-2021. Advokatnævn ved Højsteretsdommer Ku...

Her er de resterende delte bilag.

30-04-2019. Brev til Folketinget. Åbent Brev Socialdemokratiet GRUPPEN

A. ATT Henrik Sass Larsen. ” Mette Frederiksen” VIL
SOCIALDEMOKRATIET HJÆLPE MED AT STOPPE BANKERS ULOVLIGHEDER & UDNYTTELSE.

30-04-2019. Brev til Folketinget. Åbent Brev Venstre GRUPPE. V. Lars Løkke Rasmussen.

VIL VENSTRE HJÆLPE MED AT

STOPPE BANKERS ULOVLIGHEDER & UDNYTTELSE.

30-04-2019. Brev til Folketinget. Til Konservativ Folkeparti. C. Naser Khader. Over 10 års bedrageri tærer kraftigt på os, og sagen er
bestemt ikke nogle civilretligt sag, men en straffesag som vi ikke selv som borger skal kæmpe med. HJÆLP OS.

30-04-2019. Brev til Justitsministeriet. til Justitsminister Søren Pape Poulsen. Vi skal venligst anmode Justitsministeriet undersøge
sagens her fremsendte bilag.

30-04-2019. Brev til Folketinget. Til Folketingets udvalg ERU@ft.dk retsudvalg.

Til åben Fremlæggelse i Folketinget. Over 10 års
bedrageri tærer kraftigt på os, og sagen er bestemt ikke nogle civilretligt sag, men en straffesag som vi ikke selv som borger skal
kæmpe med. HJÆLP OS Vi vil gerne komme ind og forklare sagens bilag, og beder hermed Folkestyret gribe ind, hvis Jyske Bank
overtræder nogle love, vi påstår.

30-04-2019. Brev til Finanstilsynet. Vi skal hermed venligst anmode Finanstilsynet medtage og gennemse fremsendte sagsbilag,
der også er fremlagt Folketinget som brev. Sagen er fremlagt i Civilretten, som BS 1-698/2018 omhandler Svig og Falsk, men er
Bedrageri, Mandatsvig, Dokumentfalsk, Udnyttelse m.m. hvilket vores advokat skal fremføre i retten. Sagen hører hjemme i
strafferetten, hvis fremlagte beviser er ægte og påstande er sande. Vi står til rådig i forbindelse med tilsynets gennemgang af
sagen.

Husk at jeg er ordblind og fejl derfor er uundgåelig, og også at jeg skriver som privat borger der kæmper for at komme korruption og
bestikkelse i Danmark til livs.
Mine videoer er ikke til at misforstå, alligevel har ingen ville kommenter nogle af dem, og jeg kommer med stærke anklager mod
ikke kun Jyske Bank A/S med mod flere navngivne personer.

Det er CEO Anders Dam
ledelsen og
repræsentantskabet
Som bestemmer hvad Jyske Bank A/S står for.
Da dette her er min private dagbog, skriver jeg det jeg tænker en del på.

Jeg kan ikke hamle op med korruption og kammerateri helt op i myndighederne herunder Statsministeriet,
Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Rigspolitiet, som styre hvem der
i Danmark skal overholde lovgivningen.
Det er klart at den danske stat ved folketinget, samlede set ikke ønsker at danske banker som beviseligt laver
kriminalitet bliver straffet, efter det i 2013 blev aftalt at de største danske banker herunder Jyske Bank A/S ikke
måtte gå konkurs, så hellere dække over Jyske Banks forbrydelser.

Anders Christian Dam og alle jeres venner, som dækker over den økonomiske
kriminalitet, hvilket jeg i flere år har skrevet Jyske Bank A/S ved mange medarbejder og
advokater sammen i forening står bag, hvis dette ikke er sandheden så står jeg til 2 års
fængsel ifølge lovgivningen om bagvaskelse.

Straffelovens § 267. og § 268.
Derfor siger jeg igen i kan bare anmelde mig til politiet, hvis i alle sammen har rent mel i
posen.

Hvis jeg har ret står Jyske Bank og flere ansatte og medvirkende til bankens bedrageri
til en strafferamme på op til 8 års fængsel.
Da der er tale om bedrageri der er udført af flere sammen i forening, er det skærpende omstændigheder.

.

Jeg forventer ikke at hverken Nationalbanken eller at den danske stat ved
statsministeriet vil være medvirkende til at dækker over Jyske Bank A/S
Derfor skal i regere på mine henvendelser, og i skal ikke tilsidesætte retssikkerheden
for at holde hånden over Jyske Banks strafbare lovovertrædelser.
Jeg har ikke skrevet en formel klage til den europæiske Centralbank, hvorfor jeg skal anmode, og opfordre at
Nationalbanken optræder redeligt, og ikke vil medvirke til at dække over Jyske Bank A/S
og igen skal jeg opfordre Jyske Bank til selv at løse deres interne problemer, og få ryddet op.
Hvorfor Jyske Bank direktion og juridiske afdeling modtager en kopi.
Hvis i øvrigt har rettelser, eller noget i ønsker jeg skal skrive, så ring til mig.

Jyske Bank A/S og CEO Anders Christian Dam ved at han bare kan bede mig om at stoppe mine kampagner og små morsomme opslag, hvis
Jyske Bank ikke kan lide dem, men jeg møder kun tavshed.

Jeg har tidligere haft nok, 2 korrupte advokater, hvor Lundgrens advokater er den værste, disse Lundgrens har
modarbejdet min sag mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen, og jeg har derudover kendskab til 2
dommere hvoraf den ene er Højesterets dommer Kurt Rasmussen, der også må være korrupt eller være bedste
kammerater med Jyske Bank, har dækket over at Jyske Bank bruger bestikkelse.

Jeg spørger her om der findes nogle dommere, som ikke dækker over den kriminalitet der udføres af danske
banker, med henvisning til den kriminelle Jyske bank, hvilket jeg har bevis for, og dette er beviser som jeg har
delt med myndighederne og politikerne, der ikke vil svare.

Spørg dig selv hvorfor ikke en eneste politiker eller myndighed vil
svare mig Carsten Storbjerg Skaarup på mine henvendelser om
Jyske Banks mange strafbare lovovertrædelser, eller på et eneste
af mine spørgsmål, som disse 3. Herunder fra 30-10-2021.

Spørgsmål 1.
Gælder loven for danske banker. ?

NEJ
☠
Spørgsmål 2.
Skal danske banker overholde alle love. ?

NEJ
☠
Spørgsmål 3.
Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som
strafbar handling.
Er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?

JA

📣☠💣☠📣
Og hvorfor den danske stat og regeringen dækker over den
korruption og det kammerateri der styrer Danmark, og som ledes

af magtfulde personer, så som myndighedspersoner med tråde i
Statsministeriet, Retsudvalget, Domstolsstyrelsen samt
Finanstilsynet og Rigspolitiet med flere.
Hvilket blandt andet sker ved hjælp af nogle de mest magtfulde
advokater og organisationer i Danmark, her med henvisning og
tråde til den danske Frimurerloge.
Hvorfor mon ikke en eneste af disse mægtige medlemmer har turde at svare mig, eller
tage en konfrontation med mig.
19 september 2021. Lavede jeg disse 3. korte videoer, og delte dem på YouTube, i valgte også dengang at ingure
mig, jeg siger at Jyske Banks administrerende direktør Anders Christian Dam skal sætte sig mandat frit, så
stopper jeg med min videoer.
Video nr. 1. Tid 1.09 minutter.
Video nr. 2. Tid 1.47 minutter.
Video nr. 3. Tid 1.33 minutter.

I er alle sammen mere end velkommen til at beskylde mig for at lyve, og anklage mig Carsten Storbjerg Skaarup
for injurier og bagvaskelse, når jeg skriver om Jyske Bank koncernen, og deres mange medvirkende som i
forening står bag bankens organiseret kriminalitet.

Alle disse medlemmer af denne organisation, der har magten over samfundet, og bestemmer hvem der skal
overholde lovgivningen og hvem der ikke skal, samtiden med at disse giver de danske Banker mere og mere
magt, og indflydelse på at bankerne som Jyske Bank A/S frit kan lave betingelser som strider mod dansk
lovgivning, hvilket Jyske Bank har tvunget deres 500.000 kunder til at godkende, hvis kunderne bliver klar over
at Jyske Bank har laver regler der er imod loven, har kunden først skrevet under på Jyske Banks vedtægter, har
Jyske Bank fuld kontrol, og er kunden utilfreds, skal kunden selv rejse en sag mod Jyske Bank i domstolene,
hvor Jyske Bank har deres daglige gang.

Jeg har brug for din og befolkningens støtte og hjælpe til at gøre
opmærksom på dette problem for den manglende retssikkerhed.
For når magtfulde organisationer, som danske banker laver bedrageri og anden organiseret strafbar kriminalitet,
og de danske politikere og pressen ikke mener mine opdagelser, og beviser er noget som er nyttige oplysninger,
og ikke vil være med til at få stoppet den omfattende korruption og det kammerateri som styre Danmark, så er
danskernes retssikkerhed ikke eksisterende, når de mest magtfulde organisationer udsætter deres kunder for
organiseret bedrageri.

Hvad skal jeg gøre når den danske stat samlet set ikke ønsker at
gøre op med det kammerateri der styrer samfundet, uden for ret
og lov.

Jeg ville heller bruge min tid på at finde de rigtige steder at filme billeder som disse
nedenfor.
Frem for at tage billeder af Jyske Bank og Jyske Bank Bilerne som du kan se her i
Google Linket.

Syntes i lige som Jyske Bank at dette her er en JOKE, som de ansatte i Jyske Bank
siger.
Jyske Bank medarbejder fortæller at sag mod Jys...

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2022/06/1655917675395_
1655915806421__var_mobile_Containers_Data_Application_4CFF51B664EA-4C13-80C6-3572A8A180A1_Documents_jyske-bank-gl.kongevej.mp3

Er det morsomt, eller er det en skandale som i inde i Danmarks
Nationalbank interne selv omtaler denne her sag.

Venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100. Hornbaek
Danmark

Telefon. +45 2222 7713.
Mail carsten.storbjerg@gmail.com

Virusfri.www.avg.com
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