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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Kære alle sammen i Jyske Bank A/S, omkring Jyske Bank bilerne, og mine små
morsomheder, jeg ønsker at mødes og at vi får talt sammen, hvis Jyske Bank ikke
vil tale med mig, og Jyske Bank er ligeglade med hvad jeg skriver og siger, vil i så
ikke fortælle mig det, jeg mener ikke Jyske Bank driver en ordentlig og redelig
virksomhed, vil i være søde og undersøge om der er noget Jyske Bank ønsker at
rette op, og så tal med mig. ring 22227713 

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 14. november 2022 kl. 14.01
Til: sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk, frederiksberg@jyskebank.dk, lundoe@jyskebank.dk, stp@jyskebank.dk,
pka@jyskebank.dk, bfr@jyskebank.dk, dama@jyskebank.dk, hcn@jyskebank.dk, jane-rabek@jyskebank.dk,
jmad@jyskebank.dk, mfriis@jyskebank.dk, stefan.klit@jyskebank.dk, skn@jyskebank.dk, tijo@jyskebank.dk,
lillevang@jyskebank.dk, lbj@jyskebank.dk, johnny.christensen@jyskebank.dk, clm@jyskebank.dk, beo@cbs-
executive.dk, ala@70151000.dk, rina.asmussen@gmail.com, kn@skovadvokater.dk, nicolai-hansen@jyskebank.dk,
Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, jkh@jyskebank.dk, kirkeby@jyskebank.dk, Tina Agergaard
<AGERGAARD@jyskebank.dk>, sw@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, fbk@jyskebank.dk, hbm@jyskebank.dk, jes.rosendal@jyskebank.dk,
naur@jyskefinans.dk, noerbo@jyskebank.dk, sandberg@jyskebank.dk, prp@jyskebank.dk, rune@jyskebank.dk,
sej@jyskebank.dk, hoejsgaard@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, bpa@jyskebank.dk, heidi.skovbjerg@jyskebank.dk,
mac@jyskebank.dk, pborowy@jyskebank.dk, helle-hansen@jyskebank.dk, dip@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, lm@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade
<MUG@jyskebank.dk>, Statsministeriet <stm@stm.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, fm@fm.dk, Kommunikation
<kommunikation@nationalbanken.dk>, finanstilsynet@ftnet.dk, Folketingets Oplysning <folketinget@ft.dk>, REU@ft.dk,
soren.pape.poulsen@ft.dk, lars.loekke@ft.dk, jakob.ellemann-jensen@ft.dk
Cc: saoek@ankl.dk, SAK@ankl.dk
Bcc: banknyt@gmail.com

14 november 2022.

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

Koncernen ledelsen, bestyrelsen, direktionen, Juridisk, repræsentantskabet, og alle jeres dygtige medarbejdere.

Att 
Anders Christian Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt 

Kære alle sammen der er ansatte i Jyske Bank, er i alle sammen enige med Anders Dam at det er Jyske Banks
fundament at udsætte de kunder for bedrageri som i har mulighed for, eller mener i at Anders Christian Dam skal
forlade sin post med omgående virkning, efter som denne her mail og min lille historie om Jyske Bank er grundet
dårlig ledelse.

I har et valg, vil i alle sammen være medvirkende til det bedrageri jeg skriver at Jyske Bank står bag, eller er
der nogle af jer i Jyske Bank der ønsker at få rettet Jyske Bank op.

Når i har læst min mail, der også er skrevet til den danske stat og pressen, men som Jyske Bank først får, for om vi
ikke skulle mødes, jeg ønsker ikke at være uvenner eller hænge nogle ud.
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Jeg ønsker at lave noget andet, end at skrive om Jyske Banks forretnings metoder, og om hvem der har været
medvirkende.

Jeg beder derfor Jyske Bank om at ringe til mig, på +4522227713. 
Og at Jyske Bank tager mod mit tilbud om at mødes, for at vi sammen kan prøve at finde en løsning på vores
små stridigheder.

Har jeg taget fejl.
Eller har Jyske Bank fejlet.

I som står her på mail listen, kan alle mødes og tale med mig, sørg venligst for at alle jeg har nævnt eller som
er i organisationen får en kopi af denne her mail, selv om, ikke alle er nævnt ved navn.

Hvis i ikke er enige med mig i det jeg skriver, og hvis ikke Jyske Bank ønsker at få stoppet mine små drillerier, feks.
Hvis i mener jeg lyver.

Så sig det.
Og som  jeg mange gange har opfordret jer til, nemlig at kontaktede politiet, og fortage en politianmeldelse af mig,
Carsten Storbjerg Skaarup for bagvaskelse og injurier mod Jyske Bank A/S 

Jeg forsøger at få Jyske Bank i tale, derfor skriver jeg igen.

Nogle af dem der dækker over Jyske Bank får denne mail samtidigt, således den danske stat herunder Finanstilsynet
og Statsministeriet, statsminister Mette Frederiksen og folketinget er blevet oplyst om mine fortsatte forsøg på at
komme i kontakt og dialog med Jyske Bank, for en mindelig løsning mellem mig og koncernen.

Mit ønske er ☮  fred 
Kom og vær med til at dette lykkedes.

Til. Jyske Bank ved.

lm@jyskebank.dk 
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk 
juridisk@jyskebank.dk 
martin.nielsen@jyskebank.dk 
direktion@jyskebank.dk 
avw@jyskebank.dk 
dip@jyskebank.dk 
helle-hansen@jyskebank.dk 
pborowy@jyskebank.dk 
mac@jyskebank.dk 
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk 
bpa@jyskebank.dk 
ahk@jyskebank.dk 
hoejsgaard@jyskebank.dk 
sej@jyskebank.dk 
rune@jyskebank.dk 
prp@jyskebank.dk 
sandberg@jyskebank.dk 
noerbo@jyskebank.dk 
naur@jyskefinans.dk 
jes.rosendal@jyskebank.dk 
hbm@jyskebank.dk 
fbk@jyskebank.dk 
erling.kristensen@jyskebank.dk
eqh@jyskebank.dk 
gadeberg@jyskebank.dk 
ctm@jyskerealkredit.dk 
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bac@jyskebank.dk 
birger-nielsen@jyskebank.dk 
benny-pedersen@jyskebank.dk 
sw@jyskebank.dk 
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk 
kirkeby@jyskebank.dk 
jkh@jyskebank.dk 
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk 
nicolai-hansen@jyskebank.dk 
kn@skovadvokater.dk 
rina.asmussen@gmail.com 
ala@70151000.dk 
beo@cbs-executive.dk 
clm@jyskebank.dk 
johnny.christensen@jyskebank.dk 
lbj@jyskebank.dk 
lillevang@jyskebank.dk 
tijo@jyskebank.dk 
skn@jyskebank.dk 
stefan.klit@jyskebank.dk 
mfriis@jyskebank.dk 
jmad@jyskebank.dk 
jane-rabek@jyskebank.dk 
hcn@jyskebank.dk 
dama@jyskebank.dk 
bfr@jyskebank.dk 
pka@jyskebank.dk 
stp@jyskebank.dk 
lundoe@jyskebank.dk 
frederiksberg@jyskebank.dk 
sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk

Inden at jeg begynder at skrive eller sige mere om hvordan den danske stat, efter min opfattelse forstår at
Folketinget og dommere har medvirket til Jyske Banks bedrageri, og dette er ved at i alle har forholdt jer
passivt til Jyske Banks forbrydelse, hvilket i er gjort bekendt, men som i stadig alle sammen forholder jer
passivt til, på trods af mine ustandselige henvendelser.

Denne mail er igen en opfordring til dialog. 
Neden under de delte tekster i videoen på 4 minutter og 50 sekunder, på de første 2 kanaler. 
Fortsætter jeg med min mail tekst til jer alle.

Jeg opfordre først og fremmest at CEO Anders Christian Dam som personligt er ansvarlig, og da Anders Dam
er den største grund til mine mange opslag og angreb på Jyske Banks manglende troværdighed, bør Anders
Christian Dam tage konsekvensen af sine handlinger og gå af.

Jeg skal naturligvis igen opfordre Anders Dam til at tage en personlig samtale med mig, og dette er blot for at
give Anders Christian Dam mulighed for at sige undskyld for Jyske Banks handlinger.

Og så er det for at give Jyske Bank en mulighed for at spørger mig Carsten Storbjerg Skaarup, om jeg vil
fjerne alle mine reklamer og opslag.

Hvilket jeg har skrevet og stadig tilbyder Jyske Bank, hvis det ellers interesser banken.

Mit tilbud er stadig gældende hvis Jyske Bank ønsker at finde en løsning.

🤝🤝🤝

Kære Jyske Bank og Juridisk afdeling.
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Direktør Anders Christian Dam
Kommende direktør Lars Mørch 

✍ ✍ ✍ 

Jeg tilbyder igen at fjerner delte billeder og tekster om Jyske Bank på de sider
jeg måtte have skrevet på.

Facebook

Instagram

Youtube 

LinkedIn

Twitter

xxxxx 

Jyske Bank bilerne.

www.Banknyt.dk og de øvrige hjemmesider jeg kontrollere.

Og mine brugernavne og profilbillede ændres til ikke at være noget omkring Jyske Bank eller sag.

1. At jeg også fjerner de Google billeder fra Jyske Bank jeg kan finde.
2. At jeg sletter mine anmeldelser om Jyske Bank på Trustpilot.
3. At jeg stopper min bog om korruption og kammerateri i Danmark samt om de myndigheder der reelt

har været medvirkende til bedrageri.
4. At jeg skriver til Danmarks nationalbank og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
5. At jeg skriver til Statsministeriet ved den nuværende statsminister Mette Frederiksen,  og oplysninger

at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
6. At jeg skriver til Finanstilsynet og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
7. At jeg skriver til Finans Danmark og oplysninger at det ønskede spørgetema ikke længere er aktuelt.
8. At jeg og min hustru ikke omtaler noget fra sagen, Banknyt eller delte mail i de næste 10 år. Så er det

her blevet glemt.
9. At Jeg sørger for at slette opslag hvor jeg nævner Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette

Kirkeby, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch og de som er blevet nævnt og
arbejder for For Jyske bank.

Jeg syntes at vi skal finde en løsning, der passer os begge, så jeg kan komme i gang med at slette opslag.

Dette her handler ikke om styrkeforholdet, med om Jyske Banks redelighed og bankens fundament.   

✍ 🤝

Ring til mig på +45 22227713 og aftal et møde mellem Jyske Bank og mig.

For i må da snart have opdaget at jeg rent faktisk ikke finder mig i den organiserede og omfattende kriminalitet som
Jyske Bank A/S står bag.

Jeg har skrevet og sagt gentagne gange, at hvis eksempelvis Jyske Bank A/S ikke selv mener at banken står bag det
bedrageri som Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen ved hjælp og sammen med Anette Kirkeby og Casper Dam
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Olsen for Jyske Bank A/S står bag, og for Jyske Bank A/S har påbegyndt i 2007-2008.

Og hvis ikke Jyske Bank juridisk afdeling ved mindst Morten Ulrik Gade sammen med Lund Elmer Sandager
advokater ved mindst Philip Baruch har medvirket til Jyske Banks bedrageri mod min virksomhed 

Jeg synes også det er usmageligt at Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater også har løjet overfor retten, om
at jeg har lånt 4.328.000 dkk i Nykredit som Jyske Bank ved en rentebytte har taget omkring 2.500.000 dkk i renter af.

Hvis Jyske Bank er af den holdning at det ikke er koncernen der står bag bedrageri udført i forening, hvorfor er
Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen så ikke blevet bortvist for flere år
siden.

Jeg mener at Jyske Bank driver en usmagelig virksomhed, hvor det handler om at snyde og bedrage os kunder, med
henvisning til hvad jeg har fundet ud af.

Jyske Bank vidste at de udsatte mig "min virksomhed for bedrageri." 

Alligevel valgte banken i 2013, under bankens organiseret bedrageri mod min virksomhed at sende mig og min
virksomhed til afvikling.

Jyske Bank spærrede alle mine og firmaets konti, for på den måde at tvinge mig til at underskrive 2. salgs fuldmagter
på mine ejendomme, og forbød mig at tage et advokat forbehold.

Som jeg har skrevet før, jeg kan ikke stoppe korruption i Danmark.
Jeg kan heller ikke vinde over de korrupte dommere, dem som har modarbejdet retfærdighed, og som har medvirket
til at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Men jeg kan altid skrive om det, og da det er sandt kan ingen af jer sige noget til det.
Derfor kan ingen sige noget til Jyske Bank bilen uden for døren til Jyske Banks butik.

Når Den Danske Stat, efter min opfattelse selv er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, så
spørger jeg jer alle sammen.

Har jeg skrevet noget forkert.
Har jeg taget fejl.
Er der tale om misforståelser.

Jeg har flere gange skrevet, og opfordret jer alle sammen til at sætter jeres jurister til at undersøge, om den der
dækker over Jyske Banks bedrageri selv bliver medvirkende, i har heller ikke ville svare på dette.

Men ttal med mig, og sig om jeg har skrevet noget forkert, eller måske misforstået noget, og hvis jeg har, vil jeg stadig
gerne rette op.
VIL I OGSÅ RETTE OP, HVIS JEG HAR RET.

ALTSÅ har jeg skrevet sandt, og har ret i min antagelse om at Jyske Banks forretnings metoder er kriminelle.

Så er det den danske stats pligt og ansvar at sikre sig at Jyske Bank overholder lovgivningen og retter op,
eller at Jyske Bank A/S fratages retten til at drive finansiel virksomhed, herunder også fratages retten til at
drive bankvirksomhed i Danmark. 

Den danske stat og myndighederne skal ikke undergrave loven og danskernes retssikkerhed, blot fordi det er politisk
at folketinget ved kammerateri ønsker at dække over de banker, der som Jyske Bank ikke vil overholde dansk
lovgivning.
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Jeg vidste god der var korruption i Danmark, men jeg vidste ikke hvor langt op i de danske myndigheder herunder
hos dommerne det var brugt, det ved jeg nu.

I har stadig mulighed for at få rettet op, hvis i som Bank eller myndigheder herunder Folketinget mener i har
lavet en lille fejl.

Se nu min video, i har et problem hvis i bliver ved med at ingure mine henvendelser.

https://youtu.be/ok4FH1_isZU 

Jeg har planlagt at lave mange forskellige kanaler, for deling af mine opslag og videoer, omhandlede Jyske Banks
bedrageri mod mig og min lille virksomhed.

Som denne her kanal 
https://youtube.com/channel/UC0oYx6_MVNW-lf8dpz7gZWg 

Eller denne her kanal, som er min første.
https://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ 

Neden under de delte tekster i videoen på de første 2 kanaler. 
Fortsætter jeg med min mail tekst.

Til vidioer som disse 2 ens videoer, ved varierende tekst.

https://youtu.be/ok4FH1_isZU 

https://youtu.be/J60Nq-ALeNA 

Er indsat bagvedliggende tekster som.

Når Folketinget dækker over Jyske Banks bedrageri mod bankens
kunder, er de fordelagtige til svindel 

Jyske Bank A/S står bag omfattende kriminalitet, og med hjælp fra den danske stat,
der ikke vil stoppe den korruption og den kriminalitet, som Jyske Bank, deres
advokater og ledelsen sammen med, flere af Bankens ansatte herunder Nicolai
Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik
Gade og Philip Baruch står bag blev startet og er fortsat. 

Et bedrageri som også Advokatnævnet ved Højstetsdommer Kurt Rasmussen fra
venstre Landsret har valgt at dække over.

Dette her handler om den organiseret kriminalitet I Danmark, som den Danske stat
ved Statsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, Folketinget, Retsudvalget,
Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken,
Domstolsstyrelsen alle kender til, men som alle har valgt at dække over, hvorved den
Danske  stat reelt direkte bliver medvirkende til Jyske Banks organiseret bedrageri af
bankens kunder. 
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Kurt Rasmussen, the Supreme Court Judge has decided that the clients do not Need
to know what their lawyers are doing.

Birgitte Frølund partner Horten lawyers. / Jens Steen Jensen partner Kromann
Reumert lawyers. / Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard from the Danish Medicines
Agency. and Henrik Hyltoft from Danish business. “Dansk erhverv. ” – As well as
Martin Lavesen Partner in DLA PIPER lawyers all agree with Supreme Court Judge
Kurt Rasmussen.

That a client who hires a law firm to lead a case for the client actually states in their
order that. 

Kære alle 
Jeg anmoder hermed de danske myndigheder og Nationalbanken samt
Finanstilsynet om at undersøge alle mine anklager mod den danske bank Jyske
bank, for brugen af dokumentfalsk og bedrageri samt bestikkelse, som løbende er
delt på banknyt.dk og finde i dem sande, anmoder jeg hermed, at den danske stat og
de danske myndigheder om at stoppe med at bruge Jyske Bank som bank for
Danmark.

kf@nationalbanken.dk 
nationalbanken@nationalbanken.dk 
fm@fm.dk 
jakob.ellemann-jensen@ft.dk 
christian.rabjerg.madsen@ft.dk 
pso@nationalbanken.dk 
stm@stm.dk 
folketinget@ft.dk 
REU@ft.dk

Med flere. and the Press

Tekst.

Kære alle bestyrelses medlemmer og medlemmer af repræsentantskabet i
Danmarks Nationalbank, samt de oplyste ministerier nedenfor de nævnte i
Nationalbanken.

Til 
Christian Schultz 
Michael Dithmer 
Per Bank 
Grete Christensen 
Jakob Ellemann-Jensen ft 
Christian Rabjerg Madsen ft 
Professor Christian Schultz 
Michael Dithmer 
Johan Legarth 
Peter E. Storgaard

Samt til Finansministeriet deslige med Statsministeriet samt alle 179 medlemmer af
Folketinget, indsat et par af jer CC. Denne her mail er til alle i folketinget, da i også
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er ansvarlig for at staten ikke bruger banker som har overtrådt straffelovens
bestemmelser, i et eller andet omfang.

Eftersom nationalbanken er ansvarlig for Danmarks finanser vil jeg sikker mig at i
varetage den danske stat, og ikke risikerer at handle med virksomheder, der har
lavet det som jeg herunder skriver at Jyske Bank A/S mindst har udsat min
virksomhed og eller mig for.

Svig. / Bedrageri. 
Falsk. / Dokument falsk. 
Ond tro. 
Udnyttelse. 
Bundefangeri. 
Vildledning. 
Vanhjemmel. 
Overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. 
Fuldmagtsmisbrug.

Jeg har før skrevet og delt oplysninger med både Nationalbanken og Folketinget,
Finanstilsynet med flere, til dato har ikke en eneste regeret, på advarsel mod Jyske
Bank

Jeg anmoder igen Nationalbanken og finans ministeriet om at drage omsorg for at
sikker at statens penge ikke kan bringes i fare, ved at bruge en bank, der beviseligt
laver dokumentfalsk, bedrageri og har lavet bundefangeri.

Abildgaard, Mette Frederiksen, Mette Gjerskov, Mette Thiesen, Mette Hjermind
Dencker, Michael Aastrup Jensen, Mogens Jensen, Mona Juul, Morten Bødskov,
Morten Dahlin, Morten Messerschmidt, Naser Khader, Nicolai Wammen, Niels
Flemming Hansen, Ole Birk Olesen, Orla Hav, Orla Østerby, Peder Hvelplund, Per
Larsen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Pernille Skipper, Pernille Vermund, Peter
Hummelgaard, Peter Juel-Jensen, Peter Seier Christensen, Peter Skaarup, Pia
Kjærsgaard, Pia Olsen Dyhr, Preben Bang Henriksen, Rasmus Jarlov, Rasmus
Nordqvist, Rasmus Prehn, Rasmus Stoklund, Rasmus Helveg Petersen, Rasmus
Horn Langhoff, René Christensen, Rosa Lund, Samira Nawa, Signe Munk, Sikandar
Siddique, Simon Kollerup, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Sjúrður Skaale, Sofie
Carsten Nielsen, Sophie Løhde, Stén Knuth, Stinus Lindgreen, Susan Kronborg,
Susanne Eilersen, Susanne Zimmer, Søren Espersen, Søren Søndergaard, Søren
Egge Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Tanja Larsson, Thomas Danielsen, Thomas
Jensen, Torsten Gejl, Torsten Schack Pedersen, Trine Bramsen, Trine Torp, Troels
Ravn, Troels Lund Poulsen, Uffe Elbæk, Ulla Tørnæs, Victoria Velasquez, Zenia
Stampe, Aaja Chemnitz

Disse medlemmer af Folketinget har i hele deres valgperiode maj 2019 til november
2022. Alle valgt at dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet, da det er
politisk ikke at forstyrre Jyske Bank i at udsætte bankens kunder for bedrageri.

Og samme video der er delt med 
teksten således. 
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Den Danske Stat statsminister Mette Frederiksen Nationalbanken dækker over organiseret kriminalitet

Hvem har for Jyske Bank været medvirkende til Jyske Banks organiseret bedrageri mod bankens kunder.

Skriver til.
Advokatfirmaet Rödstenen I/S 
Frederiks Plads 42, 11. 
8000, Aarhus C. 
 +45 86 12 19 99 
advokatfirmaet@rodstenen.dk 
www.rodstenen.dk

Rødstenen advokater ved. 
Thomas Schioldan Sørensen  
Rasmus Lindhardt Jensen  

Denne her mail er for at oplyse jer, om at jeg offentligt, påtænker at skrive noget
mere på Facebook og Twitter samt andre steder, at Advokatfirmaet Rödstenen, for
Jyske Bank A/S har medvirket til bankens organiseret bedrageri mod fælles kunde,
er det en misforståelse ?.

Jeg er ved at skrive historie om kriminalitet udført af danske banker, hvilket er støttet
af den danske stat som dækker over denne organiseret kriminalitet, hvorfor staten
og myndighederne herunder Statsministeriet og Folketingets medlemmer, med stor
sandsynlighed er medvirkende til bedrageri, da de ved passivet dækker over
kriminelle danske banker.

Jeg agter at skrive Rødstenen advokater har hjulpet Jyske Bank med bedrageri,
altså med mindre Rødstenen har fundet det sted, vi i samtalen efter jeres opfattelse
har aftalt at Rødstenen advokater skulle hæve sagen mod Jyske Bank A/S

:-)

Eftersom jeg har kæmpet siden februar 2016. Og frem til slut 2017. først med
Rødstenen advokater, for at få fremlagt mine påstande mod Jyske Bank, derefter
januar 2018 til september 2019. med Lundgrens advokater der var blevet købt og
betalt af den kriminelle Jyske Bank.

Altså Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge,
Lundgrens klients svindel sagen mod Jyske Bank A/S

:-)

Skriver så til.

Jyske Bank A/S 
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg 

Direktion ved CEO Anders Christian Dam. 
Og den kommende direktør Lars Mørch.

Jurdisk afdeling ved dirktør Martin Nielsen og Advokat Morten Ulrik Gade.
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cc Lund Elmer Sandager advokater. 
Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus-Nielsen. 

Som jeg også siger i disse nedenfor delte videoer.

Så opfordre jeg igen den kriminelle organisation Jyske Bank A/S, til at svare mig,
mødes med mig, for at vi kan tale sammen. 

JEG OPFORDRINGER TIL JYSKE BANK TIL AT SVARE, OG HVIS BANKEN
ELLERS MENER DE HAR RENT MEL I POSEN, SÅ SVARE LEDELSEN OGSÅ.

Det er her CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter
Schleidt jeg henviser til.

:-)

Når jeg skriver  
JYSKE BANK ER DYBT KRIMINELLE.

OG DEN DANSKE STAT OG DOMSTOLSSTYRELSEN VED EKSEMPELVIS
HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN ER INDBLANDET I KORRUPTION
/ KAMMERATERI, FOR AT DÆKKE OVER EN KRIMINEL ORGANISATION.

I SKAL I ALLE SAMMEN NATURLIGVIS OVERVEJE JERES SVAR, NÅR I DÆKKE
OVER JYSKE BANKS MANGE LOVOVERTRÆDELSER.

:-)

Se nogle mine provokationer til Jyske Bank.

4 november 2022. 
https://youtu.be/6EfPY1wo-2Q

18 oktober 2022. 
https://youtu.be/9ZEYMAHqDSs

12 maj 2022. 
https://youtu.be/YxwMTcm8CAg

27 marts 2022. 
https://youtu.be/gTpEiPr1yEI

19 marts 2022. 
https://youtu.be/V2blXZ_WT2g

14 januar 2022. 
https://youtu.be/CCzuKtANSoo

17 oktober 2021. 
https://youtu.be/Q3EVYdsIwrQ

27 september 2021. 
https://youtu.be/y7Rx6BtfIsw

18 september 2021. 
https://youtu.be/Hu5fU0qNwlY
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3 juni 2021. 
https://youtu.be/8GeMpSTQ0qs

18 maj 2021. 
https://youtu.be/eKha94OYWBA

:-)

Frem til Jyske Bank og Bankens advokater og venner, herunder domstolen og de
myndigheder som ellers skulle opretholde lov og orden vil I dialog, så bliver jeg ved
med at søge jeres opmærksomhed.

I har stadig muligheden for at rette op.

Folketinget med også de nyvalgte politikere, kan iværksætte en uvildig advokat
undersøgelse af mine påstande, mod Jyske Bank og deres mange medhjælpere.

Jeg ved at det kan være endog meget svært at finde advokater der ikke har ladet sig
påvirke ved kammerateri, hvilket min historie handler om.

Lav en uvildig undersøgelse.

Af Jyske Bank A/S og for om jeg Carsten Storbjerg Skaarup udsætter Jyske Bank for
bagvaskelse og injurier, hvis det jeg siger ikke er sandt, da det er strafbart at lyve.

Ligesom jeg igen og meget tydeligt opfordre jer alle sammen til at iværksætte en
uvildig og uafhængig undersøgelse af mine påstande og beviser for Jyske Banks
organiseret bedrageri.

Og i bør nøje overveje hvilket advokater i beder om at stå for en efterforskning og
undersøgelse, da der findes meget korruption og kammerateri I de store danske
advokat firmaer, advokat nævnet og advokat samfundet samt i danske Domstole.

:-)

Kære alle sammen jeg har skrevet kontinuerligt siden 2016. til Jyske Bank
koncernen, ved deres mange medhjælpere og medarbejdere samt advokater.

Og jeg har skrevet gentagende og kontinuerligt siden april 2019. til de danske
myndigheder herunder.

Nationalbanken, Folketingets medlemmer, Statsministeriet, Justitsministeriet,
Finansministeriet, Finanstilsynet, Retsudvalget, regeringen samt tidligere
Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Statsminister Mette Frederiksen, og mange
flere.

Ikke en enste gang har hverken i eller Jyske Bank A/S svaret på en eneste af mine
mange henvendelser.

Hvorfor. 
?

✍ 🤐
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Hvis i som er nævnt har nogle indsigelser, eller noget i ønsker rettet eller slettet da det måske er en fejl, så
skal i blot ringe og bede om et møde med mig, for at få det rettet.

I samme ombæring vil jeg overlevere / overbringe fuld dokumentation for at Jyske Bank A/S står bag
omfattende og udsperkuleret og systematisk bedrageri mod mig og min lille virksomhed.

Hvilket bedrageri jeg gentagne gange har skrevet om, både til Statsministeriet og statsminister Mette
Frederiksen, samt til Danmarks nationalbank, og Bank direktør Lars Rohde, for at lave en aftale om
fremlæggelse og gennemgang af Jyske Banks mange og strafbare handlinger.

Jeg har skrevet gentagne, og ikke en eneste gang har nogle af jer svaret, det virker til at dette her er et
generelt problem for den danske stat, at staten / folketinget ikke har et reelt ønske om at de danske banker
som Jyske Bank A/S overholder lovgivningen som folketinget sammen har vedtaget.

Har i nogle kommentarer eller har i spørgsmål, med hensyn til de mange mails og breve jeg har sendt, hvilket
i alle sammen til i dag har ignoreret, hvorfor i efter min opfattelse er blevet medvirkende, eller har
meddelagtighed for at dække over Jyske Banks kriminelle forenings metoder.

Jeg ønsker stadig at fremlægge min dokumentation for Jyske Banks bedrageri, og bankens brug af bilags
manipulation samt, hvordan Jyske Bank i samme arbejde med Lund Elmer Sandager advokater har løjet for
retten, for at skuffe i retsforhold.

Dette her handler ikke om hvor gode Jyske Bank og deres mange medhjælpere er til at lyve og lave
manipulation af mine bevis materialer for at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet.

Det handler simpelthen bare om.
Har jeg skrevet sandt, og dermed har ret, eller om jeg lyver.

Min opfordring til hver og en af jer, er at tage mig alvorlig, tag en samtale med mig, og har jeg skrevet noget
forkert, eller taget fejl så retter jeg straks op.

Hvis jeg har skrevet sandt og Danmark er styret af Korruption og kammerateri, altså det er politisk at dække
over Jyske Banks brug af strafbare handlinger, og den danske stat herunder Finanstilsynet, Statsministeriet,
Justitsministeriet, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, Domstolsstyrelsen, Nationalbanken
med flere, alle sammen er medvirkende til at dække over Jyske Banks bedrageri mod mig og min lille
virksomhed.

Så er i den danske stat dermed selv med til at lave undergrave virksomhed mod de love og regler der skal
beskytte de små og svage, mod kriminelle danske organisationer.

Eftersom jeg i 2016 / 2017. har fået oplyst at det er politisk, når politiet ikke vil udsætte Jyske Bank for
efterforskning.

Og jeg har fået oplyst, at selv de ansatte i Nationalbanken omtaler min lille historie om Jyske Bank, som en
skandale sag.

Dette sammenholdt med at ikke en eneste af af jer, har ville svare mig.
Så nu spørger jeg jer alle sammen igen.

Lever Jyske Bank op til Finanstilsynet regler, for at have en tilladelse til at drive finansiel virksomhed
herunder bankvirksomhed i Danmark. ?

Eller 

Har jeg taget fejl, og har jeg misforstået noget når jeg agter at skrive hvordan Danmark er styret ved
kammerateri / korruption.

Hvilket i som dækker over Jyske Banks forbrydelser er del af.
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Jeg har gentagne gange søgt dialog og samtale, for at forsøge at løse problemet mellem Jyske Banks ledelse
ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt og mig Carsten Storbjerg
Skaarup.

Min opfordring til hver enkelt af jer der er en del af den danske stat, er at rode bod på det kammerateri som
styre Danmark uden om loven.

Jeg henviser til alle mine tidligere mails og henvendelser, og igen forslår jeg at Jyske Bank A/S rydder op.

Der skal ske fyringer i Jyske Banks ledelse hvis banken ønsker at fremstå som en bank, ønsker at efterleve
dansk lovgivning.

Og Anders Christian Dam skal stille sit mandat frit, hvis Anders Dam ønsker at hjælpe Jyske Bank med at
komme den kriminalitet til livs, som jeg personligt siden maj 2016. Har skrevet om direkte til den ordførende
formand i Jyske Bank.

Jeg har altså skrevet og sagt i mange måneder. / År.

FÅ NU RETTET SKUDEN OP.
JYSKE BANK KAN GÅ KONKURS HVIS FINANSTILSYNET FRATAGER BANKEN RETTEN TIL AT DRIVE
FINANSIEL VIRKSOMHED I DANMARK.

Jyske Bank har i årevis udsat flere af Bankens kunder for tvivlsomme forretnings metoder, og bagefter har
Jyske Bank kørt deres kunder ned, og taget alt fra kunderne.

Jyske Bank har forsøgt også at køre mig ned, min fortælling det er en god historie, der viser netop viser
hvordan den danske stat har givet bankerne mere og mere magt, og hvordan den danskers retssikkerhed
bliver undergravet.

Nu ved i at jeg er anderledes. 
Jeg er stadig igang med at efterforske, omfanget af det kammerateri det modvirke lov og orden.

Hvem er medvirkende altså hvem dække over at Jyske Bank A/S reelt nægter at overholde dansk lovgivning.

Hvis Jyske Bank mener der er sket fejl, så kom ud af busken og ring mig op, ellers Ring til selskabets
advokat og lav en aftale, hvis i ønsker at dette her pjat skal stoppe.

Og hvis ikke jeg gør noget, og ikke jeg siger noget, så er der ingen der gør det, hvilket jeg siger i de nogle af
de over 1 år gamle videoer.

https://youtu.be/y7Rx6BtfIsw 

https://youtu.be/eKha94OYWBA 

https://youtu.be/ayu9Ajaq3rM 

https://youtu.be/8GeMpSTQ0qs 

https://youtu.be/Q3EVYdsIwrQ 

Se nu at få ringet til mig +4522227713.

Mød mig og find en løsning på problemet.



07.12.2022 13.58 Gmail - Kære alle sammen i Jyske Bank A/S, omkring Jyske Bank bilerne, og mine små morsomheder, jeg ønsker at mødes …

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=ef5706ecfc&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1749476606837363667&simpl=msg-f%3A17494… 14/14

En løsning som gør at jeg fjerner alle opslag og vidioer samt reklamer på Jyske Bank bilerne, Tvitter YouTube
Facebook og andre steder.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.
3100. Hornbæk

+4522227713

carsten.storbjerg@gmail.com
banknyt@gmail.com
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