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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Kan jeg gøre noget for at hjælpe Jyske Bank?. Anders Dam du eller jeres
direktion / bestyrelsen kan eventuelt få en ledende medarbejder til at lave en
aftale med mig eller selskabets advokat, om at indgå en aftale der indeholder total
tavshed og oprydning fra min side, hvis i ønsker det. Uden dialog eller uden et
løsningsforslag er jeg fast besluttet på at skrive min historie, med eller uden jeres
hjælp. Er det hvad Jyske Banks ønsker ?, Så sig det bare, og jeg stopper mine
forsøg på at finde en løsning på vores lille, men lange og ret kedelige konflikt. 
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 3. december 2022 kl. 21.26
Til: martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, direktion@jyskebank.dk, lm@jyskebank.dk,
juridisk@jyskebank.dk
Bcc: banknyt@gmail.com

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Juridisk afdeling ved direktør Martin Nielsen og advokat Morten Ulrik Gade.

Og jer andre.

Kære Morten jeg har som skrevet hentet min bil hjem inden fra jeres butik på Frederiksberg.

I ved det er mit ønske at få ryddet op, og at få slettet mine opslag på facebook, Twitter, YouTube, Banknyt og andre
hjemmesider samt wikipedia hvis jeg har nået at skrive noget der, i mine tanker har jeg skrevet noget.

Jeg afventer stadig jeres svar, om Jyske Bank har et ønske, at vi sammen får ryddet op, og laver en fredelig og
mindelig løsning mellem mig og jer, og at vi ikke taler om det skete igen, heller ikke over for tredjemand, så kunne
Jyske Bank hjælpe mig med at fokusere på mine andre interesser så som at fotografere, hvilket de vedhæftede
billeder viser, at der er andre motiver end af Jyske Banks butikker.

Hvis Jyske Bank ikke vil være medvirkende til jeg holder op med at skrive min historie om Jyske Banks forretninger,
og hvordan koncernen arbejder kan Jyske Bank blot give mig en meddelelse herom, og jeg vil straks holde op med at
søge dialog for at finde en løsning der stopper mig og mine fortsatte skriverier.

Vil i givet mig direkte besked på 22227713
eller give selskabets advokat besked om Jyske Bank ønsker at dette her pjat som jeg personligt skriver om skal
bringes til ophør nu, eller om det skal fortsætte.

Jeg holder op, eller stopper med at skrive i det øjeblik jeg ved at det er Jyske Banks ønske.

Jeg ved jeg skriver dårligt eller glemmer ord som ikke i sætning, så det så anderledes en mening er, men jeg skriver
97 % fra min mobil, så det bliver nok ikke bedre i mine mails.

Hvis Jyske Bank A/S koncernen og deres direktion ikke kan forstå det jeg skriver, køre jeg gerne til et møde i en af
jeres butikker, og forklarer hvad jeg skriver og har skrevet, husk at Jyske Bank naturligvis også kan lave en
politianmeldelse mod mig Carsten Storbjerg Skaarup for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank koncernen, i det
tilfælde at Jyske Bank og de mange nævnte i min historie mener jeg lyver.

Jeg ønsker at få besked om Jyske Bank ønsker at jeg skriver min bog færdig, og om nogle af de mange inviteret i
Jyske Bank og de mange medvirkende fra koncernen og venner eller samarbejds partnere til Jyske Bank ønsker at
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blive interviewet til brug for min bog, derfor har jeg skrevet til ret mange medhjælpere i den seneste tid.

Ønsker Jyske Bank at jeg stopper mine små drillerier og skriverier, og samtidig stoppe med at invitere flere af
bankens venner til mine interviews, og desuden dropper min bog så kan eksempelvis CEO Anders Christian Dam blot
bede mig om det.

Anders Dam eller jeres direktion / bestyrelsen kan få en ledende medarbejder til at lave en aftale med mig eller
selskabets advokat om at indgå en aftale.

Uden dialog eller uden et løsningsforslag er jeg fast besluttet på at skrive min historie, med eller uden jeres hjælp.

Med dialog og i et samarbejde med Jyske Bank er jeg indstillet på at droppe alle mine reklamer, og kampagner samt
historien omkring Jyske Bank A/S koncernen.

I Jyske Bank skal blot finde en fornuftig løsning og så anmode mig om at tilgå denne løsning, så lukker vi den der, for
det skal ophøre ved en mindelig løsning mellem os 2. Så sørger jeg for at sagen og historien bliver lagt på hylden og
gemt væk.

Indrøm at jeres medarbejdere i Jyske Bank Nicolai Hansen sammen med Jeanett Kofoed-Hansen startede det
organiseret bedrageri mod min virksomhed, som jeg skriver at Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby sammen med
advokater som Morten Ulrik Gade og derefter også Lund Elmer Sandager advokater ved mindst Philip Baruch har
medvirket til.

Og indrøm så at Jyske Bank ved returkommission har vi bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge mine
påstande mod Jyske Bank for at lave svig og falsk.

Eller også kontakt politiet, for at anmelde mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank, så få vi en efterforskning af
mine beviser for mine påstande for om de er ægte eller falsk, jeg har mindst siden maj 2021 opfordret Jyske Bank til
at kontakte politiet, hvis Jyske Bank mente jeg løj når jeg skriver og sige at Jyske Bank A/S har lavet bedrageri og
dokumentfalsk.

Når selv de indsatte i Nationalbanken Danmark selv internt siger, DETTE ER EN SKANDALE, og frem til de blev gjort
bekendt med at de overhovedet ikke må omtale dette jeg skriver, blev min historie kun omtalt som en skandale.

Jyske Bank siger selv de tager dette her som en joke, det vil sige at medarbejderne ikke må ikke må udtale sig om
noget som helst af det jeg skriver, da de sikkert vil blive fyret, hvis de ikke dækker over Jyske Banks forretnings
metoder.

Er det efter Jyske Banks opfattelse, hæderligt og redelig virksomhed at Jyske Bank A/S løj over for en syg
kunde, efter han fik en hjerneblødning på 2,5 cm. Blot for at dække over at Jyske Bank har lavet en rentebytte på
4.328.000 dkk til et bagvedliggende lån på 4.328.000 dkk som Jyske Banks medarbejdere og advokater, mindst ved
Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch har løjet var hjemtaget, og derefter fremlagt i
retsforhold at der var et hjemtaget bagvedliggende lån.

Er det efter Jyske Banks redelighed og hæderlighed, at selv direktionen CEO Anders Christian Dam, og Lund
Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch, svare vildledende og dermed nægter at udlevere beviser, for at et
påstået bagvedliggende lån på 4.328.000 dkk til en swap / rentesikring på 4.328.000 dkk. for det underliggende og
enslydende lån er optaget og udbetalt.

Er det efter Jyske Banks opfattelse redelighed og hæderlighed, at Jyske Bank ansatte det advokat firma, som jeg
kort forinden havde ansat for at fremlægge mine påstande mod Jyske Bank for brugen af dokumentfalsk og bedrageri
"svig og falsk." 

Er det efter Jyske Banks forretningsmodel redelighed og hæderlighed, og at Jyske Bank nægter at
tilbagebetale, de renter, 5,32 % som Jyske Bank uberettiget har hævet af et lån 4.328.000 dkk der aldrig har
eksisteret, blot fordi Jyske Bank ved ond tro, havde held med at lyver og skjule over for kunden i Jyske Bank og det i
over 3 år, faktisk lykkedes det for Jyske Bank at  dække over bedrageri i perioden 30 december 2008. og frem til
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februar 2016. Og blev kun optaget da Philip Baruch 10. September 2015. Fremlægge dokumentation for at Jyske
Bank har løjet og lavet mandatsvig, udnyttelse, dokumentfalsk og fuldmagt misbrug samt bedrageri. 

For blot at nævne meget lidt af indholdet i min bog om korruption/ kammerateri og organiseret kriminalitet i Danmark.

Hvis Jyske Bank ikke selv mener at Jyske Bank har lavet noget forkert, og hvis den danske stat herunder dommere
og andre ansatte i Domstolsstyrelsen, Finanstilsynet og Statsministeriet samt statsministeren Mette Frederiksen
stadig, sammen med Folketingets medlemmer ønsker at dække over Jyske Banks forretnings metoder, så er mine
kontakt forsøg op af bakke, da jeg ikke kan ændre på korruption i Danmark.

Henviser igen til mine mange tidligere mails, den som i en siden 2016 aldrig har villet svare, er Jyske Bank og jeres
medhjælpere bange eller utryg ved denne her historie, det behøver i slet ikke, eftersom staten og dermed
myndighederne alle de dækker over jeres ulovligheder, så i Jyske Bank koncernen er helt sikker på at folketinget /
den danske stat dækker fuld ud over jeres, ulovligheder, da det er politisk, det har jeg skrevet før, også at jeg har
disse oplysninger fra andre, der har ønsket anonymitet.  

Og nej denne her mail har jeg heller ikke vi delt med ef pressen i hverken ind eller udland, heller ikke nogle
ambassader har fået den, denne her mail er mellem mig og Jyske Bank, og den danske stat som jeg mener kan være
blevet medvirkende til bedrageri, ihvertfald ikke i nu.

Kære Jyske Bank 
Men alt dette her behøver vi ikke at tale om, se nu bare at få sat en stopper for alt dette her pjat, i kan bare
ringe til mig, eller til Claes Balle og så aftale at vi sammen lukker denne historie bog, og sammen får ryddet
op, det kan vel ikke være så svært. 

I kan stoppe mig og mine fortsatte skriverier blot i bede mig pænt om det, det kræver så lidt. 

Sig noget så simpelt som undskyld, og jeg vil aldrig mere skrive eller tale om noget af det jeg har skrevet igen.

5 minutter det er den tid det tager at blive enige om, at alt jeg har skrevet siden februar 2016. Kan fjernes grundet en
lille fejl og misforståelser.

Hvis ikke Jyske Bank selv kan se det her er helt galt, og Jyske Bank ikke ønsker at få en god snak, og løse vores
konflikt, vil i så købe min bog.

Ser i det som som sjovt, så er det ikke særlig sjovt mere, jeg ønsker en løsning NU.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvn 5.
3100. Hornbæk

+4522227713
carsten.storbjerg@gmail.com
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