
Editor BankingNews <bankingnews.press@gmail.com>

Dear Jyske Bank, the choice is yours and you decide whether you want me to complain to
EDC, the European central bank, against the Danish State for complicity in Jyske bank's
fraud by covering up your crime. Fwd: Denmark has a big problem with corruption, which
also governs in the authorities, who covers the criminal Jyske Bank, that's what I'm
writing about. 
1 meddelelse
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Jyske  Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

At. koncern ledergruppen. Koncerndirektionen, Koncern bestyrelsen, Juridisk - Privat, IT, Insolvens med flere, mailen er til alle som
jeg har nævnt i mine tidligere mail, og jeres advokater som Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen.

Til koncern ledergruppen ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach
Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen,
Erling Fløe Kristensen, Finn Bødker Knudsen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars
Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum
Elbert, 

Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, 

Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne

Lillevang, Johnny Christensen, Michael C. Mariegaard, 

direktion@jyskebank.dk, benny-pedersen@jyskebank.dk, birger-nielsen@jyskebank.dk, bac@jyskebank.dk, 
ctm@jyskerealkredit.dk, gadeberg@jyskebank.dk, eqh@jyskebank.dk, erling.kristensen@jyskebank.dk, 
erling.kristensen@jyskebank.dk, fbk@jyskebank.dk, hbm@jyskebank.dk, jes.rosendal@jyskebank.dk, 
naur@jyskefinans.dk, noerbo@jyskebank.dk, lm@jyskebank.dk, sandberg@jyskebank.dk, 
martin.nielsen@jyskebank.dk, prp@jyskebank.dk, rune@jyskebank.dk, sej@jyskebank.dk 

Deler med her med Thomas og Rasmus fra Rødstenen advokater da de begge bliver omtalt og er en del af den bog jeg
skriver på og stadig samler materiale til, rlj@rodstenen.dk, ts@rodstenen.dk

Kære  alle i Jyske Bank A/S

Synes i stadig dette her er sjovt, om det er alle pengene værd, og ikke mindst jeres omdømme, at i kan lave bedrageri og
at den Danske Stat bliver medvirken til bedrageri , ved enkelt at regeringen og  politikerne samt myndighederne der skulle
sikker retfærdighed, vælger at dække over at Jyske Bank har igangsat et organiseret bedrageri, hvilket jeg har skrevet
blev startet af Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen der med Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen fortsatte jeres altså
Jyske Banks bedrageri.

Jeg skriver også Jyske Bank formentlig, i 2016-2017 har givet eller lovet Rødstenen advokater et eller andet, for ikke at fremlægge
sagsøgtes nye anbringender, som Svig, Falsk, og Ond Tro, mod Jyske Bank, hvorfor Rødstenen rodstenen.dk advokater ved
Thomas Schioldan Sørensen og med Rasmus Lindhardt Jensen, i perioden 2016 og frem til slut 2017 ikke fremlagde en eneste af
de nye påstande, sidst 2017 forsøgte Advokatfirmaet Rödstenen I/S ved Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt
Jensen at hæve sagen bag min ryg. 

Hvis Rødstenen vil forklare til min bog, eller vil have noget med, så de meget velkommen til at kontakte mig, de kan ringe
og også få et møde i københavn.
Så kan Thomas og Rasmus for Rødstenen advokater forklare til min bog, hvorfor de ikke fremlagde nogle af mine påstande der
blev tilføjet fra februar 2016 og frem. til de selv trak sig, hvorved jeg ikke behøvede at fyre dem som Jeg måtte fyrer Lundgrens.

Jeg har vedhæftet originale MP3 filer med nogle optagelser af samtaler og først nævner jeg en fra fra Rødstenen med Thomas og
Rasmus. 18-10-2017. hvilket dokumentere at Rødstenen advokater lyver.
Hvis ikke Rødstenen advokater har løjet for klienten og ikke at Rødstenen har løjet for andre advokater, så bør Rødstenen
forklare sig.  
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Deler her et på kopier af samtaler med Lundgrens af 18-12-2018. og 22-03-2019. samt 08-02-2019. der sammen med det af
Lundgrens fremlagte og klagen dokumenterer at Lundgrens advokater lyver.
med henvisning til at Mette Marie Nielsen 14 dec. siger du må stole på Lundgrens gør hvad vi er ansattet til, og Emil Hald
Vendelbo Winstrøm siger vi fremlægge intet uden vi er fuldstændig enige, og når Lundgrens fremlægger noget andet,
hvilket Lundgrens ikke vil dele med klienten, og som topadvokater fra Horten, Kromann Reumert, DLA Piper advokater
sammen med en Højesteretsdommer er enig med at det kommer ikke klienten ved. 

Så er dette med til at understrege at de danske advokater i stor stil lyver, for at fremme deres egne økonomiske interesser
frem for at hjælpe deres klienter, være bliver det når også dommere der er livstids ansat og ikke kan fyres er korrupte,
eller hvad der kaldes når dommer modarbejder ret og lov, for at dække over kriminelle, her med henvisning til Jyske Bank
og Lundgrens.   

Desuden deler jeg en optagelse inde fra Jyske Bank A/S fra i sommers 2022. hvor ansatte siger at det som står på Jyske
Bank bilen ikke sandt, samt flere gange siger at sagen "der ikke står noget om på bilen er tabt i Landsretten."  
Hvilket også dokumenterer at Jyske bank ansatte stadig lyver. 

Jeg har dokumenteret at advokat Morten Ulrik Gade for Jyske Bank Lyver.

Jeg har også dokumenteret Lund Elmer Sandager advokater lyver, og det overfor retten.

Og hvis der er nogle af jer som jeg skriver lyver, mener i ikke har løjet, så kommer i bare
mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup.

Jeg kan kun anbefale at både Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt Jensen, tager et møde med mig inden
jeg færdiggøre min bog om korruptionen i Danmark, og at vi sammen gennemgår den dokumentation for Jyske Banks
bedrageri og mange lov trædelser som jeg i perioden februar 2016, frem til december 2017 fremlagde Rødstenen
advokater, og så svare hvorfor Rødstenen ikke har fremlagt noget af det, og hvorfor Rødstenen advokater forsøgte at
hæve sagen mod Jyske Bank bag min ryg, samt hvorfor Rødstenen ikke ville svare mig, da jeg spørger om Rødstenen har
fremlagt de nye forhold mod Jyske Bank.  

Noget af det jeg skriver er delt her i bilag for klagen over de korrupte Ludgrens  advokater..
http://banknyt.dk/05-06-2020-appendix-list-to-the-complaint-against-lundgrens-lawyers-for-being-bribed-not-to-submit-
their-clients-claims-against-the-jyske-bank-group/ 

Jeg vil ikke i min bog omtale Rødstenen advokater som korrupte, men blot forholde mig til at skrive det som faktisk er
foregået, men jeg er ikke i tvivl om at Rødstenen i et eller andet omfang har medvirket til at jeg ikke måtte få fremlagt at
Jyske Bank bruger dokumentfalsk og laver bedrageri, den der kan modbevise det jeg siger og skriver er velkommen til at
tage et møde med mig, da det betyder meget at jeg får indskrevet sandheden i min bog.

Jeg kan ikke dokumentere at Jyske Bank skulle have bestukket Advokatfirmaet Rödstenen fra Aarhus, hvad jeg kan bevise og
hvad jeg vil skrive i min bog når jeg nævner at Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt Jensen sammen for
www.rodstenen.dk der begge har løjet, at det skulle være aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, hvis ikke Jyske Bank ville
forlige sagen.

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-
ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-220-a-mp3-18-10-2017-roedsten-advokat-
thomas-rasmus-paastaar-det-her-er-aftalt-at-haeve-sagen-mod-jyske-bank-usandt/ 

Se omkring disse her delte bilag fra klagen. 

Appendix 169. Bilag 169. 23-03-2016. s 1 til 8. Politianmeldelse Jyske Bank for Dokumentfalsk, bedrageri. Rødstenen overdraget
til Lundgrens.

Appendix 170. Bilag 170. 23-03-2016. s.1 til 15. I politianmeldelse af Jyske bank. kopi til Rødstenen, der sender sagen til
Lundgrens.

Appendix 171. Bilag 171. 28-06-2016. s.1 til 12. Anmeldelse flere forhold mod Jyske bank til anmeldelse Klagens Bilag 169. 23-03-
2016.

Appendix 172. Bilag 172. 28-01-2019. Brev til Jyske Banks koncernledelsen, kopi til Lundgrens med Bilag 56. 01-02-2019. DET
HANDLER OM SVIG.
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Appendix 173. Bilag 173. 11-10-2016. s.1-11. Møde Nykredit efter stævning for kontakt og få de svar ledelsen i Jyske Bank
nægtede at give kunde.

Appendix 174. Bilag 174. 19-06-2014. kl. 10.09. Søren Nav anbefaler hæve sagen, Jyske Bank fik sag afvist, Problemet banken
manipulere bilag.

Appendix 175. Bilag 175. 12-02-2016. Til Rødstenen Klient oplyser Jyske Bank både LYVER og BEDRAGER, renten låst til tilbud,
Bank laver 2 swap.

Appendix 176. Bilag 176. 14-02-2016. kl. 12.34. Rødstenen føles som økonomisk voldtægt det Jyske Bank udsætter os for. ønsker
banken straffet.

Appendix 177. Bilag 177. 19-04-2016. kl. 12.04. Rødstenen om skadevirkning flere forhold af Mandatsvig henviser til bedrageri SE
Bilag 169 – 171.

Appendix 182. Bilag 182. 18-08-2016. kl. 16.29. Rødstenen skriver at salget af grund, mener ikke Jyske Bank har erstatnings pligt.

Appendix 183. Bilag 183. 28-08-2016. kl. 16.17. Rødstenen til Jyske bank kan lave møde. Jyske bank mener sagsøger skal rykke i
forhold til stævning.

Appendix 184. Bilag 184. 05-09-2017. Rødstenen at få underskrift med tekst, er aldrig optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. for
sag er principiel.

Appendix 185. Bilag 185. 04-12-2017. kl. 13.56 Brev af 30-11. LES afviser forlig, vi ved ikke om Rødstenen har fremlagt klientens
svig påstande.

Appendix 186. Bilag 186. 12-12-2017. 07.55 Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017.
HVAD VAR PLANEN.

Appendix 187. Bilag 187. 12-12-2017. kl. 11.46 Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har
fremlagt 08-12-2017.

Appendix 188. Bilag 188. 05-12-2017. kl. 19.03. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017,
MEN DET ER LYV.

Appendix 189. Bilag 189. 12-12-2017. kl. 12.50. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt
klientens påstande.

Appendix 190. Bilag 190. 15-12-2017. kl. 09.54. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten
SAK-2016-41-3357.

Appendix 191. Bilag 191. 20-02-2018. kl. 13.07. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i
det videre forløb.

Appendix 192. Bilag 192. 20-01-2018. kl. 14.33. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

Så kære Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt Jensen, selv om i er CC. på denne her mail.

Hvis Rødstenen og i begge både Thomas og Rasmus  kan henvise til det sted i denne optaget samtale, delt med bilag
220. som er optaget fra 18 oktober 2017. hvor i samtalen vi skulle have aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank A/S som i
begge påstår her i mailen til advokat Peter Sørensen, så skal jeg nok medtage i min bog, om i har Løjet over for en
advokat kollega, og om i har forsøgt at Hjælpe Jyske bank bag klienten.  

Venligst læs disse delte mails for at opfriske, hvis ikke jeg har taget Rødstenen advokater i at lyve over for advokat Peter
Sørensen 12 december 2017. kl. 12.50 i fremsendte mail, så er dette jeres mulighed for at rette mig, da i er en del at min
sandfærdige beretning om korrupte danske advokater. 

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-188.-05-12-2017.-kl.-19.03.-R%C3%B8dstenen-p%C3%A5st%C3%A5r-brev-
at-det-er-aftalt-h%C3%A6ve-sagen-mod-Jyske-Bank-18-10-2017-MEN-DET-ER-LYV..pdf 

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-173.-11-10-2016.-s.1-11.-m%C3%B8de-Nykredit-efter-st%C3%A6vning-for-kontakt-og-f%C3%A5-de-svar-ledelsen-i-Jyske-Bank-n%C3%A6gtede-at-give-kunde..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-174.-19-06-2014.-kl.-10.09.-S%C3%B8ren-Nav-anbefaler-h%C3%A6ve-sagen-Jyske-Bank-fik-sag-afvist-Problemet-banken-manipluleret-bilag.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-175.-12-02-2016.-Til-R%C3%B8dstenen-Klient-oplyser-Jyske-Bank-b%C3%A5de-LYVER-og-BEDRAGER-renten-l%C3%A5st-til-tilbud-Bank-laver-2-swap.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-176.-14-02-2016.-kl.-12.34.-R%C3%B8dstenen-f%C3%B8les-som-%C3%B8knomisk-voldt%C3%A6gt-det-Jyske-Bank-uds%C3%A6tter-os-for.-%C3%B8nsker-banken-straffet.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-177.-19-04-2016.-kl.-12.04.-R%C3%B8dstenen-om-skadevirkning-flere-forhold-af-Mandatsvig-henviser-til-bedrageri-SE-Bilag-169-171.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-182.-18-08-2016.-kl.-16.29.-R%C3%B8dstenen-skriver-at-salget-af-grund-mener-ikke-Jyske-Bank-har-erstatnings-pligt.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-183.-28-08-2016.-kl.-16.17.-R%C3%B8dstenen-til-Jyske-bank-kan-lave-m%C3%B8de.-Jyske-bank-mener-sags%C3%B8ger-skal-rykke-i-forhold-til-st%C3%A6vning.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-184.-05-09-2017.-R%C3%B8dstenen-at-f%C3%A5-underskrift-med-tekst-er-aldrig-optaget-l%C3%A5n-i-Nykredit-p%C3%A5-4.328.000-kr.-for-sag-er-principiel.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-185.-04-12-2017.-kl.-13.56-Brev-af-30-11.-LES-afviser-forlig-vi-ved-ikke-om-R%C3%B8dstenen-har-fremlagt-klientens-svig-p%C3%A5stande..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-186.-12-12-2017.-07.55-Klient-beder-R%C3%B8dstenen-afkrafte-det-skulle-v%C3%A6re-aftalt-at-h%C3%A6ve-sagen-18-10-2017.-HVAD-VAR-PLANEN.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-187.-12-12-2017.-kl.-11.46-Advokat-Peter-sp%C3%B8rger-R%C3%B8dstenen-om-de-har-fremlagt-de-p%C3%A5stande-Carsten-har-fremlagt-08-12-2017..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-188.-05-12-2017.-kl.-19.03.-R%C3%B8dstenen-p%C3%A5st%C3%A5r-brev-at-det-er-aftalt-h%C3%A6ve-sagen-mod-Jyske-Bank-18-10-2017-MEN-DET-ER-LYV..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-189.-12-12-2017.-kl.-12.50.-R%C3%B8dstenen-oplyser-Advokat-Peter-S%C3%B8rensen-at-R%C3%B8dstenen-ikke-har-fremlagt-klientens-p%C3%A5stande.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-190.-15-12-2017.-kl.-09.54.-R%C3%B8dstenen-skriver-svig-ikke-kan-freml%C3%A6gges-civilt-og-tr%C3%A6kker-sig-Stadsadvokaten-SAK-2016-41-3357.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-191.-20-02-2018.-kl.-13.07.-til-Thomas-Schioldan-S%C3%B8rensen-h%C3%A5ber-at-du-f%C3%A5r-retf%C3%A6rdughed-og-hel-og-lykke-i-det-videre-forl%C3%B8b..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-192.-20-01-2018.-kl.-14.33.-R%C3%B8dstenen-Thomas-Schioldan-S%C3%B8rensen-oplyset-at-kliente-finder-ny-advokat.pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-188.-05-12-2017.-kl.-19.03.-R%C3%B8dstenen-p%C3%A5st%C3%A5r-brev-at-det-er-aftalt-h%C3%A6ve-sagen-mod-Jyske-Bank-18-10-2017-MEN-DET-ER-LYV..pdf


http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-187.-12-12-2017.-kl.-11.46-Advokat-Peter-sp%C3%B8rger-R%C3%
B8dstenen-om-de-har-fremlagt-de-p%C3%A5stande-Carsten-har-fremlagt-08-12-2017..pdf 

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-189.-12-12-2017.-kl.-12.50.-R%C3%B8dstenen-oplyser-Advokat-Peter-
S%C3%B8rensen-at-R%C3%B8dstenen-ikke-har-fremlagt-klientens-p%C3%A5stande.pdf 

Når både Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt Jensen for rødstenen advokater løj at det, telefonisk blev
aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, hvilket Rødstenen gjorde for at hjælpe Jyske Bank, kun en tilfældighed, gør at jeg
opdager Rødstenen er ved at hæve sagen mod Jyske Bank, og Rødstenen advokatfirma nægter bagefter at indrømme,
der ikke findes nogle aftaler om at hæve sagen mod Jyske Bank.

I en sag ville det jo være min påstand imod 2 advokater og hvem ville en dommer så tro mest på, mig eller de 2 advokater.
:-)

Men i ved jo god alle sammen at jeg, jeg kan bevise og dokumentere at Rødstenen
advokater lyver, eftersom en optagelse af samtalen dokumentere at der ikke
foreligger nogle aftaler om at hæve sagen mod Jyske Bank.

Hvilket er derfor i er på CC og bedes lytte jeres samtale i gennem. samtale er vedhæftet
i MP3

Fakta 
Jeg har siden februar 2016, kæmpet mod nok 2 korrupte advokatfirmaer, jeg ved dog ikke hvordan Jyske Bank fik
Rødstenen advokater til ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank, men da jeg efter Rødstenen advokater så ansætter
Lundgrens advokater, hvor Dan Terkildsen ringer Thomas Schioldan Sørensen op start februar 2018. og laver en aftale
om at overtage sagen, så er det FAKTUM at hvad Rødstenen ikke fremlagde det fremlagde Lundgrens advokater så heller
ikke.

Men modsat Rødstenen advokater, finder jeg 21 september 2019, bevis for at Jyske bank mellem marts og juni 2018, har
købt Lundgrens advokater til at hjælpe Jyske Bank, først sep. 2019 bliver jeg klar over at Jyske Bank bruger bestikkelse. 

Da det lykkes Jyske  Bank sammen med Lundgrens og også Rødstenen advokater i perioden februar 2016 til september
2019. ikke at fremlægge klientens anbringender mod Jyske Bank A/S, bruger Jyske bank sammen med Lund Elmer
Sandager det som medvirkende til at skuffe i retsforhold, Jyske Bank vil have at sagen er forældet da sagsøgerens nye
anbringender først blev fremlagt december 2020 og derefter, og Kristian Ambjørn Buus Nielsen fremlægger at komme
sagsøger til skade, at sagsøger ikke noget før opdagede at Jyske Bank A/S dels havde brugt dokumentfalsk, dels løj og
vildledte, og havde bestukket sagsøgers advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank. 

Korrupte advokater i Danmark er stort problem for Danskernes retssikkerhed, og når der er korrupte dommer som vælger
at dække over korrupte advokater, så er sagen mod Jyske bank blot en face. 
Derfor bliver de forskellige der er medvirkende i min bog, eller bøger oplyst at de er medvirkende, og vil blive nævnt ved
navn og hvor disse er ansatte, i denne her delte mail er det Thomas og Rasmus.

Deler derfor med både Rasmus og Thomas rlj@rodstenen.dk, ts@rodstenen.dk da i begge er en del af den bog jeg
skriver. 
Læs hvad er det jeg skriver 20 januar 2018 i min "her vedhæftet og delte mail." mail til Rødstenen advokater, jeg har
fremhævet det med gult. 

At skuffe i retsforhold
Samt brugen af svig og falsk samt at være i ond tro med mere, alt sammen undlod også Lundgrens at fremlægge, hvilke
dommeren Kurt Rasmussen har vedtaget, at det kommer ikke klienten ved hvad advokaten laver og fremlægger, det
kommer heller ikke klienten ved hvad modparten har fremlagt, klienten har bare at stole på advokaten.

Og skriver jeg om det korrupte advokatfirma, som har taget mod millioner fra Jyske Bank, og derefter tilbageholder alle
klientens anbringender mod Jyske Bank, samtidig med at Lundgrens manipluere og vildleder klienten, til at stole på at
Lundgrens vil klienten det bedste.
  
 

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-187.-12-12-2017.-kl.-11.46-Advokat-Peter-sp%C3%B8rger-R%C3%B8dstenen-om-de-har-fremlagt-de-p%C3%A5stande-Carsten-har-fremlagt-08-12-2017..pdf
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-189.-12-12-2017.-kl.-12.50.-R%C3%B8dstenen-oplyser-Advokat-Peter-S%C3%B8rensen-at-R%C3%B8dstenen-ikke-har-fremlagt-klientens-p%C3%A5stande.pdf
mailto:rlj@rodstenen.dk
mailto:ts@rodstenen.dk


Jeg har brugt mange penge som det allerede i den delte og vedhæftet kopi af mailen 20 januar 2018. står i denne mail står
klart. og eftersom advokatfirmaet Lundgrens ved Dan Terkildsen et tidspunkt mellem 30 januar og 4 februar 2018, har ringet og talt
Thomas Schioldan Sørensen fra rødstenen advokater, der som sagt selv siden februar 2016, selv begyndte at
modarbejde klienten, og ikke fremlagde noget af det klienten bad om.

Så er mit spørgsmål hvad har Thomas og Dan Terkildsen aftalt, og hvem står bag at Jyske Bank valgte at tilbyde Lundgrens
bestikkelse, var på foranledning af Anders Kristian Dam som ved Philip Baruch gennem Lund Elmer Sandager advokater har
sørget for eller medvirket til at Jyske Bank ansatte Lundgrens ?

Jeg kan dokumentere Rødstenen nægtede at svare på mit spørgsmål om dette advokatfirma havde fremlagt klientens
anklager.
Jeg kan dokumenterer at Rødstenen advokater løj, og forsøgte at hæve sagen mod Jyske Bank bag ryggen af klienten.
Jeg kan dokumentere at Rødstenen ikke ville svare mig, og at  jeg derfor måtte have en anden advokat til at skrive og
spørger Rødstenen advokater om de har fremlagt de anbringender mod Jyske Bank som siden februar 2016 løbende er
blevet lagt til.  

Se den vedhæftet kopi af mail 20 december 2018. med de originale og mange stavefejl, hvilket der er færre af i dag.  

 

Jeg ( min virksomhed.) er og har været udsat for bedrageri udført af Jyske Bank, der samtidig arbejdede på at
underminere min økonomi, hvilket Jyske Bank har købt og betalt Lundgrens advokater til at hjælpe med, Lundgrens er
stadig i fuld gang, som i kan læse i de mange mails og opslag.  

Jeg skriver desuden at ledelsen i Jyske Bank formentlig ved CEO Anders Christian Dam sammen med advokat, det
tidligere bestyrelsesmedlem i Jyske Bank må være indblandet i at bestikke Lundgrens advokat partnerselskab, således at advokat
Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge nogle af de påstande, som selskabets advokat fremlagde 2020 og frem.

Jyske Bank danner sammen med de mange nævnte grundlag for en god og sand fortælling om korrupte advokater og
kriminelle banker i Danmark, da den Danske Regering og politikerne sammen med de Danske Myndigheder valgte at
dække over Jyske Bank mange forbrydelser. 

Uanset om i vil det eller ej, så er dette her aldrig beskrevet før, og hvis ikke Jyske bank sammen med Lund Elmer
Sandager, Lundgrens, Rødstenen og dem mange nævnte har gjort hvad jeg skriver, Så ret mig venligst.

Vi er så lang i projektet, for at stoppe Den kriminelle Jyske Bank i at udsætte flere kunder for bedrageri, at jeg så småt er i
gang med formel klage over at Nationalbanken Danmark og de Danske myndigheder samt staten, for reelt at være
medvirkende, ved at dække over Jyske banks forbrydelser. 

Klage skal være på engelsk, og jeg tænker i sikkert alle sammen stadig griner af mig, netop når Jyske Bank udnytter
deres samarbejde med den Danske Stat og danske Myndigheder, der alle bevidst og uredeligt dækker over Jyske Banks
forbrydelser, da det politisk er bestemt at være bedre at offer retssikkerheden for den lille, frem for at stille Jyske Bank til
regnskab for bankens mange og kontinuerlige lovovertrædelser.  

Jyske Bank i har stjålet og bedraget, i har lavet mange forhold af dokumentfalsk, i har lavet retsmisbrug, vanhjemmel,
udnyttelse løjet for retten, i har brugt bestikkelse, i har misbrugt udløbet fuldmagter, i har misbrugt bankens adgang til
tinglysningsretten.

Alt sammen ved den Danske stat ved myndighederne og statsminister sammen med alle politikere, og alligevel vil ikke en
eneste, svarer eller tale med mig, og derfor bliver der kun være, det er ikke mit ønske med jeres.

Anders Dam du kan vælge, at tale med mig og løse vore konflikt der nu har inddraget også den samlede Danske Stat som
medvirken. 
og du skal vide at det handler ikke om penge.

Når nu at Lund Elmer Sandager skriver at det er Storbjerg erhverv at der skulle opdage at Jyske Bank løj, og det er
ligegyldigt at jeg var syg med en hjerneblødning da Jyske Banks ansatte løj.

Men var det mig privat som Nicolai Hansen i 2010, og igen i 2012 som Nicolai Hansen sammen med Casper Dam Olsen ,
øj for, det er mit på disse mails, og ikke selskabet, i så smarte at det må gøre ondt :-) 

Men penge rager mig i høstblomst, og er det pengene at Jyske Bank jagter, uanset at
midlet er bedrageri, så fred være med jer, jeg har min bog at skrive.



Anders Christian Dam. 
Hvis du for Jyske Bank vil indrømme at Jyske Bank har lavet det som jeg har skrevet
siden 2016. 

Altså indrøm at Jyske Bank A/S har lavet bedrageri, brugt dokumentfalsk, brugt
bestikkelse, lavet vildledning, løjet for jeres kunder, løjet for pengeinstitutankenævnet,
løjet for domstolen, lavet mandatsvig, lavet udnyttelse, lavet fuldmagtsmisbrug, lavet
retsmisbrug, misbrugt jeres adgang til tinglysningsretten, lavet vanhjemmel og så
vider.

Og at du Anders Dam inden 7 dage sætter dit mandat frit, og giver afkald på de penge
du vil få ved din fratrædelse.

Så må Jyske Bank beholde hvad Jyske Bank ved bedrageri har stjålet.
Og jeg holder op med at parkere bank bilerne, foran Jyske Bank
Og jeg holder op med at skrive flere mails til Jyske Bank.

Jeg håber jeres bedrageri er det hele værd, og har Jyske Bank ikke lavet bedrageri og
brugt dokumentfalsk eller bestikkelse så meddel det venligst så vi får det rettet. 

I stedet vil jeg bruge tiden på at få møde med Nationalbanken, statsministeriet, samt finanstilsynet, i forbindelse med at
jeg skal skrive klagen til ECB 
og ved en klage indberette den danske til den europæiske domstol krænkelse af min retssikkerhed. 

Ved i hvilken adresse jeg skal skrive til, eller aflever min klage over Danmark til . ? 
ECB's kontorer
Frankfurt am Main 
ECB har hjemme på tre adresser i Frankfurt 

Sonnemannstrasse 20 (Main Building) 60314 Frankfurt am Main, Tyskland 
Kaiserstrasse 29 (Eurotower) 60311 Frankfurt am Main, Tyskland 
Taunustor 2 60311 Frankfurt am Main, Tyskland 

?
Alt sammen skal indgå i den bag jeg skriver. 

Hvis i Lund Elmer Sandager og Jyske Bank eller nogle af de der er medvirkende, og
nævnt har nogle andre forslag, så kan i jo starte med at ringe til mig på +4522227713

Jeg er faktisk ret flink, men lad være med at forsøge at tage røven på mig.

Jeg har stadig et ønske om at vi sammen løser vore stridigheder sammen, hvilket
stadig kræver dialog.
Det er muligt jeres tavshed virker mod de andre i laver det samme i mod, men det virker
modsat på mig. 

Med venlig hilsen 

Carsten Storbjerg Skaarup 

https://www.google.com/maps/search/Sonnemannstrasse+20+(Main?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Kaiserstrasse+29?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Taunustor+2+60311+Frankfurt+am+Main,+Tyskland?entry=gmail&source=g


Søvej 5
3100 Hornbæk 

carsten.storbjerg@gmail.com 
+4522227713 

Kopi Forwarded message. 
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 
Date: tir. 13. sep. 2022 kl. 13.22 
Subject: Denmark has a big problem with corruption, which also governs in the authorities, who covers the criminal Jyske
Bank, that's what I'm writing about. / To Jyske Bank A/S. Vestergade 8-16. 8600. Silkeborg. ATT: CEO Anders Christian
Dam. Why will none of you answer or talk to me? This email is also to the State Ministry, State Minister Mette Frederiksen,
the National Bank of Denmark, the Danish Financial Supervisory Authority as I would like a date for when I can hand over
documentation for Jyske Bank's many legal offences, as well as make a presentation of the various criminal offences.
Mail is shared with all 179 Danish politicians, who are asked to take a position on their responsibility if they themselves
are complicit as I write, regarding Jyske Bank's fraud.

To: <juridisk@jyskebank.dk>, <direktion@jyskebank.dk>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>,
<martin.nielsen@jyskebank.dk>, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, Statsministeriet
<stm@stm.dk>, <finanstilsynet@ftnet.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>,
<REU@ft.dk>, <folketinget@ft.dk>, Postkasse - Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>,
<postkasse@advokatsamfundet.dk>, <kf@nationalbanken.dk>, <nationalbanken@nationalbanken.dk>, Kommunikation
<kommunikation@nationalbanken.dk>, <kmj@atp.dk>, <fm@fm.dk> 
Cc: <akimatilda@ft.dk>, <alex.ahrendtsen@ft.dk>, <alex.vanopslagh@ft.dk>, <anders.kronborg@ft.dk>,
<andreas.steenberg@ft.dk>, <min@kum.dk>, <km@km.dk>, <anne.paulin@ft.dk>, <anne.rasmussen@ft.dk>,
<anne.oestergaard@ft.dk>, <anne.sophie.callesen@ft.dk>, <anne.berthelsen@ft.dk>, <annette.lind@ft.dk>,
<anni.matthiesen@ft.dk>, <astrid.caroe@ft.dk>, <min@sm.dk>, <benny.engelbrecht@ft.dk>, <bent.bogsted@ft.dk>,
<bertel.haarder@ft.dk>, <birgitte.bergman@ft.dk>, <birgitte.vind@ft.dk>, <bjarne.laustsen@ft.dk>, <bjoern.brandenborg@ft.dk>,
<brigitte.jerkel@ft.dk>, <britt.bager@ft.dk>, <camilla.fabricius@ft.dk>, <carl.valentin@ft.dk>, <carsten.kissmeyer@ft.dk>,
<charlotte.broman@ft.dk>, <christian.juhl@ft.dk>, <min@im.dk>, <christina.thorholm@ft.dk>, <christoffer.melson@ft.dk>,
<claus.hjort.frederiksen@ft.dk>, <kefm@kefm.dk>, <daniel.toft.jakobsen@ft.dk>, <dennis.flydtkjaer@ft.dk>,
<edmund.joensen@ft.dk>, <ellen.trane.norby@ft.dk>, <erling.bonnesen@ft.dk>, <eva.flyvholm@ft.dk>, <eva.kjer.hansen@ft.dk>,
<fatma.oktem@ft.dk>, <udviklingsministeren@um.dk>, <gitte.willumsen@ft.dk>, <halime.oguz@ft.dk>, <hans.andersen@ft.dk>,
<hans.schmidt@ft.dk>, <hans.skibby@ft.dk>, <heidi.bank@ft.dk>, <henning.hyllested@ft.dk>, <henrik.dahl@ft.dk>,
<henrik.moller@ft.dk>, <postformand@ft.dk>, <henrik.kristensen@ft.dk>, <ida.auken@ft.dk>, <ina.strojer-schmidt@ft.dk>,
<jacob.jensen@ft.dk>, <jacob.mark@ft.dk>, <jakob.ellemann-jensen@ft.dk>, <jakob.solvhoj@ft.dk>, <jan.johansen@ft.dk>,
<jan.e@ft.dk>, <jane.heitmann@ft.dk>, <jens.joel@ft.dk>, <jens.rohde@ft.dk>, <jens.henrik.thulesen.dahl@ft.dk>,
<min@skm.dk>, <min@ufm.dk>, <jette.gottlieb@ft.dk>, <jonathan.simmel@ft.dk>, <julie.skovsby@ft.dk>,
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<info@ramboll.com>, <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> 

I don't really know if you have figured out that this is something I want to talk about. 

Corruption in Denmark is a problem for legal certainty. 

Who is the first who dares to talk to me?. 

Is it a problem that I am right and that nobody in Denmark therefore dares to talk to me. 

I'm just writing that Jyske Bank is a criminal bank and that the Danish authorities are covering
up Jyske Bank's crime. 

Is it wrong ? then I'm happy to correct it, it just requires that there are people who want to tell
me, that is if I'm not right. 

13 september 2022. husk jeg er ordblind, hvis der er en eller 2 der ikke forstår at dette her er ret alvorligt. 14 sep. har fundet og
rettet et par stave / skrive fejl. 
nedenfor er en smule af det vedhæftet brev, jeg ønsker samtale og dialog
 

Til Jyske Bank A/S. Vestergade 8-16. 8600. Silkeborg.

ATT: CEO Anders Christian Dam.

 

Denne her mail er også til Statsministeriet, Statsministeren som PT er Mette Frederiksen, Danmarks
Nationalbank, Finanstilsynet da jeg ønsker en dato for at jeg kan overdrage dokumentation for Jyske Banks
mange lovovertrædelser, samt at lave en fremlæggelse af de forskellige forhold.

Og folketinget anmodet om at alle 179 politikere, har modtaget en kopi, da de anmodes om at tage stilling til
deres ansvar, om de selv er medvirkende som jeg skriver om Jyske Banks bedrageri.

 

KOPI af det øverste af min dagbog dagens dato 13 september 2022. som her er MEDSENDT og delt. Jeg vedhæfter
igen flere dokumenter der viser at de Danske politikere sammen med finanstilsynet sammen med Danmarks
Nationalbank og også Justitsministeriet ved dommer der fra domstolsstyrelsen som Kurt Rasmussen er medvirkende
til at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Om Kurt Rasmussen som jeg betegner som korrupt og som selv er dommer i vestre landsret, hvor sagen mod Jyske
Bank skal behandles, ser jeg at være retsløs, uden mulighed for at opnå retfærdighed mod korruptionen der styrer
Danmark, men inden jeg offentliggør denne her mail, og fortsætte min skriverier, så opfordre jeg at Jyske Bank A/S
til at kontakte mig for en samtale.

 

Jyske Bank A/S I har hermed muligheden for at bede mig om ikke at dele og skrive mere, dette kan Jyske Bank A/S
gøre ved at ringe til mig, på telefon +4522227713.

 

I ved alle hvem jeg er, og er jeg ikke noget problem for Jyske Bank, og har Jyske Bank intet forkert eller ulovligt
lavet, så kan i jo bare blive ved med at ignorer mine henvendelsen som CEO Anders Christian Dam har gjort siden
2016.  

 

Jyske Bank A/S
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Kære Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, samt Juridisk ved
Martin Skovsted-Nielsen og Morten Ulrik Gade.
Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus-Nielsen.

I bedes dele denne her mail med den indsate del fra forsiden i min dagbog, med de i dagbogen nævnte personer.

Håber i har noteret jer at jeres faste reklame bil med friske reklamer ikke er sat tilbage til København, som
skrevet i sidste uge, men nu ved jeg jo heller ikke om i er ligeglade.?

 

Jeg skriver til jer alle i Jyske Bank koncernen for at gøre opmærksom på, hvilken arbejde jeg har forud, og som i kan
se i det indsatte og her delte har jeg sat ind, at jeg vil have møde med National Banken, Statsministeriet og så også
Finanstilsynet, da jeg ønsker at overbringe og fremlægge dokumentation af mine faktuelle oplysninger om
Jyske Banks forretningsmetoder for hver organisation jeg har nævnt.

Jeg har ikke anmodet Finanstilsynet om dette møde her den 9/11-2022. men det vil ske, alle nævnte vil blive holdt
orienteret med mine handlinger, hvilket bliver sendt fra en anden mailadresse end min normale.

Det er mulig jeg ikke får sendt nogle mail i morgen, som jeg ellers havde planlagt, men har Jyske Bank og jeres
venner samt advokater og ansatte nogle tilføjelser eller rettelser, så kan jeg komme ind til Vesterbrogade nr.
9. hvor i sammen med mig kan påpege hvad i mener er forkert og skal eller bør rettes.

 

Vil ingen af de som i opslaget er nævnte, som jeg har anmodet og anmoder om at fremlægge min
dokumentation for, svare mig, eller møde mig, vil jeg indgive en formel klage til ECB, over at Nationalbanken
for sammen med mindst Finanstilsynet og Statsministeriet at dækker over Jyske banks strafbare handlinger.

Nu ved i alle sammen inde i Jyske Bank A/S koncernen jo lige så godt som mig, at jeg heller vil lave noget
andet, og vil Jyske bank også gerne have at jeg laver noget andet, end det jeg laver nu, som er at drille Jyske
Bank og Co.

 

Så kan vi aftale at det lille postyr jeg laver kan holde op, så kræver det kun at Jyske Bank og jeres ledelse og
øvrige nævnte i min dagbog, også gerne vil have at jeg holder op med at drille jer alle sammen.

 

Jeg mener stadig ikke at dette her er godt for nogle, og jeg synes vi skal tale sammen og se om det ikke er muligt at
finde en fælles og konstruktiv løsning, så det her ikke risikerer at set af alt for mange mennesker.

Jyske bank i bør opføre sig redeligt og være den voksne.

 

Jeg har sagt til selskabet Storbjerg Erhvervs advokat, at han som advokat gerne for selskabet, men da også
gerne for mig, må finde en løsning med Jyske Bank, således dette her pjat kan stoppe, og jeg i øvrigt kan skrive
min bog om korruptionen i Danmark, som jeg faktisk ser som et større problem end lige det at Jyske Bank laver
organiseret kriminelt.

Når jeg nu har taget fat i problemet med korrupte Danske dommere, samt de korrupte
advokater, så er det ret spændende at skrive om.

 
Ingen har til dato ville svare mig eller tale med mig, derfor fortsætter jeg med at skrive, og
CEO Anders Dam det er først og fremmest dit og Jyske Banks ansvar.

https://www.google.com/maps/search/Vesterbrogade+nr.+9?entry=gmail&source=g


Jeg ønsker ikke at skyde på Jyske Bank, men så længe Jyske Bank er ligeglade så bliver jeg
ved og ved og ved, og det ved i alle sammen 😊

 
 

Jeg laver fortsat efterforskning af de Danske myndighedernes medvirken til Jyske Banks
bedrageri, som jeg skriver om, dog er min bog og om jeg skal klage til ECB, afhængig af deres
svar på min anmodning om at overdrage beviserne for mine anklager mod Jyske Bank A/S.
Samt hvad den danske stat sammen med Finanstilsynet og Nationalbanken vil gøre med den
viden myndighederne har fået om Jyske Banks forretninger, som også omhandler organiseret
kriminalitet.

 
Hvis nogle af jer som er nævnt noget sted i det jeg skriver, i nogle af mine opslag eller nogle af
mine mails er uenig i, at kammerateri er det samme som korruption.

 

Så vil jeg her 13 september 2022. igen anmode jer om at fortælle mig det, således jeg kan
skrive hvem af jer der er uenige i at kammerateri er det samme som korruption.

 

Jeg skriver her igen at de Danske politikerne sammen med Nationalbanken og Finanstilsynet
reelt er medvirkende til at Jyske bank A/S kan lave og fortsætte med at lave bedrageri.

Og når de Danske myndigheder, Justitsministeren, Justitsministeriet og politikerne sammen
med Nationalbanken, Finanstilsynet, ved passivitet dække over Jyske Banks bedrageri, og
samtidig modarbejder retfærdighed, er i efter min opfattelse også medvirkende til bedrageri
og anden strafbar lovovertrædelse som Jyske Bank A/S med flere sammen i forening har
udført.

Jeg skriver dette, da jeg mener at de som er vidne til den kriminalitet jeg allerede har fremlagt
over for myndighederne, samt som også er fremlagt de Danske Politikere, der alle mindst
siden april 2019, og siden har været bekendt med at Jyske Bank A/S står bag brugen af
dokumentfalsk, fuldmagtsmisbrug, vildledning, udnyttelse, mandatsvig, bedrageri, misbrug af
bankens adgang til tinglysningsretten.

Og bagefter er blevet oplyst, og dermed er blevet vidne om at Jyske Bank A/S i foråret 2018,
bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge en klints svig, falsk og ond tro anbringer
mod Jyske Bank A/S

Samt igen er blevet vidne til at Jyske Bank A/S i 2021, har lavet Vanhjemmel, rets misbrug, og
har igen uden fuldmagt, direkte mod instruks misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten.

 
Det er måske helt normalt bankforretning, og er hvad den Danske befolkning skal finde sig i.

 



Derudover er blandt andet retsudvalget, folketinget, politikere, regeringen og statsministeren,
finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, domstolsstyrelsen, Danmarks
nationalbanken, af mig gentagende blevet gjort opmærksom på at, jeg skriver og siger at der
findes flere korrupte advokater og dommere i Danmark, som dækker over Jyske Banks
strafbare lovovertrædelser i et eller andet omfang.

 

Når den Danske stat åbenlyst har ansatte korrupte
dommere, så er dette til skade for Danskernes
retssikkerhed.
 

Men hvis der nu er nogle af jer der ønsker jeg skal rette noget, af det jeg skriver til min bog
om Korruption i Danmark, så har i her muligheden.
 

For Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og Statsministeriet og statsministeren Mette
Frederiksens vedkommende, så kan i når i finder den dato som jeg flere gange har anmodet,
og altså også anmoder Finanstilsynet om.
Og efter jeg har overdraget jer en kopi af min beviser for at Jyske Bank A/S står bag mange
strafbare handlinger, det der efter den danske ordbog er beskrive som en kriminel
organisation, samt når jeg har lavet en fremlæggelse for jer, så har i stadig rig mulighed for at
komme med rettelser, og indsigelser hvis i måtte være uenig i noget af det jeg skriver, eller
siden 2016. har skrevet og delt.

 

Jeg har jeg ikke noget problem med at skrive min bog om hverken den
kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag, eller at de Danske
myndigheder sammen med de danske politikere dækker over Jyske
Banks mange strafbare handlinger, for at modvirke retfærdighed.
 
Og jeg har heller ikke noget problem med at nævne personer, som at
blandt andet Højesteretsdommer Kurt Rasmussen ikke mener at en
advokat skal udleve processkrifter til klienten.
 

Når Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, der er fastansat i Vestre
Landsret har vedtaget.
At det er ikke en overtrædelse af god advokatskik at en advokat tilbageholder og skjuler sagsøgers
processkrift, i en sag.

At det heller ikke er en overtrædelse af god advokatskik at en advokat tilbageholder og skjuler sagsøgte
processkrift, i en samme sag.

At det ikke kommer en klient ved, at samme advokatfirma der skulle fremlægge Jyske Banks brug af svig,
falsk, ond tro, valgte at blive ansat af Jysk Bank til at rådgive i en handle til 600.000.000 dkk.



 
Vær at bemærke er det, at Kurt Rasmussen er, eller kan være en af dommerne i venstre Landsret, hvor sagen mod Jyske bank skal
behandles, og når Kurt Rasmussen er forudindtaget, og for at dække over Jyske Banks forbrydelser, har Kurt Rasmussen valgt at
frikende eller at afvise 27 klageforhold over Lundgrens og advokat Dan Terkildsen, som er tæt knyttet til konservative
folkeparti.

 

Hvad er grunden til at ikke en eneste har turde atmøde mig, eller tale med mig.

 

Husk at Jyske Bank 22 juni 2022. har sagt at sagen mod Jyske Bank er tabt i Landsretten, mens faktum er at sagen ikke er
behandlet, og at dette først sker måske juni 2023.

Men aftaler og kammerateri der på forhånd er aftalt, gør at jeg nu ved at det er politisk og sikkert allerede er aftalt at Landsretten,
hvor Kurt Rasmussen også er dommer, er forudbestemt, med henvisning til at dommer Ejdum allerede har medvirket med at
modarbejde retfærdighed, ved at fjerner vidneforklaring og ser bort fra brugen af ond tro, og brugen af svig og falsk stopper
forældelse.

 

Hvorfor svare i ikke, som her i denne delte mail fra 22-08-2022. her fremgår det tydeligt at Jyske Bank er i ond tro og lyver for at
lave og fuldføre bedrageri.

 

Hvis der er nogle af de ansatte i Justitsministeriet eller Domstoles styrelsen, statsministeriet eller
anden myndighed som er u-enig med Højesterets dommer Kurt Rasmussen i at.
Lundgrens advokater der sammen med advokat Dan Terkildsen ikke i et eneste af de 27
klageforhold, har overtrådt god advokatskik.
 

I bliver alle sammen hermed igen opfordret til at svare og skrive om i er enige, da afgørelsen for
klagen ikke er blevet offentliggjort, eftersom hverken advokatsamfundets formand Martin
Lavesen fra DLA Piper Advokater. eller advokatnævnets formand, dommer Kurt Rasmussen
mener at deres afgørelse kommer Danskerne ved.
 

Som jeg vil skrive i min bog, er at disse der dækker over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens
advokater selv kæmper for at beholde deres magt, til at ved korruption / kammerateri at styrer
hvem der skal overholde loven og hvem der gerne må lave strafbare handlinger, og ikke skal
stilles til ansvar.
 

Min bog berør magtens elite, og hvem der er en del af dem der ved kammerateri modarbejder
retfærdighed, for at dække over korrupte advokater og kriminelle banker, som Lundgrens
advokat partner selskab og Jyske Bank A/S
 

Her under er lidt af klagen 05-06-2020. over Lundgrens advokater, og hvad dommer Kurt Rasmussen ikke mener er nogle
overtrædelser af god advokat skik, i bedes alle sammen sørger for at efterprøve om jeg er udsat for korruption der er for at dække over
Lundgrens advokater, hvilket igen er for at dække over Jyske Bank.

 

DETTE ER MENT TIKL DE 179 DANSKE POLITIKERE.
Og hvis i mener det samme som Dommer Kurt Rasmussen, ikke er nogle overtrædelser af god
advokatskik, så venligst få det skrevet ind i lovgivningen, i modsatte fald vil det blot set med mine
øjne, understøtte at korruptionen styrer Danmark.

http://banknyt.dk/05-06-2020-appendix-list-to-the-complaint-against-lundgrens-lawyers-for-being-bribed-not-to-submit-their-clients-claims-against-the-jyske-bank-group/
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2022/06/1655917675395_1655915806421__var_mobile_Containers_Data_Application_4CFF51B6-64EA-4C13-80C6-3572A8A180A1_Documents_jyske-bank-gl.-kongevej.mp3
http://banknyt.dk/22-08-2022-brev-til-jyske-bank-a-s-bestyrelsen-ledelsen-repraesentantskabet-juridisk-jeg-anklager-jyske-bank-for-organiseret-bedrageri-og-brugen-af-dokumentfalsk-med-mere/
https://denmark.dlapiper.com/da/landing/medarbejdere?title=Martin%20Lavesen&term_node_tid_depth=All&field_location_target_id=All&field_sectors_target_id=All
https://denmark.dlapiper.com/da
http://banknyt.dk/05-06-2020-appendix-list-to-the-complaint-against-lundgrens-lawyers-for-being-bribed-not-to-submit-their-clients-claims-against-the-jyske-bank-group/


Læs nu mit brev og indse, at det her er en skandale,
som de ansatte i Nationalbanken Danmark selv har
sagt, og internt taler om.

Jeg forsøger faktisk at komme i kontakt og dialog.

Inden det ender med at jeg skal indgive en formel klage over at den Danske Stat ved Danmarks
National Bank sammen med Finanstilsynet og folketingets 179 politikere, for at dække over at
Danmarks anden største bank Jyske Bank står bag omfattende lovovertrædelser, hvilket i alle er
med til at dække over, og derfor krænker i min retssikkerhed.

Har jeg taget fejl, anmoder om at i straks og inden 10 dage svare mig på om jeg har taget fejl, og
at Jyske Bank ingen regler eller love har overtrådt, og at ingens af jer dækker over Jyske Bank
A/S.
 
 
Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup.
 
Søvej 5
3100 Hornbæk.
Telefon +4522227713.

Mail Carsten.storbjerg@gmail.com  I kunne jo også spørger den advokat jeg har henvist �l, og han kan tale for mig, hvis
ingen af jer tør tale med mig.
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