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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG
TALE MED MIG., det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og Jyske Bank ønsker
jeg skal holde holde op med at skrive og dele de oplysninger om Jyske Banks
forretnings metoder, så forventer jeg at som minimum at i gider svare mig, Jeg
forsøger at gøre Jyske Bank og Staten opmærksomhed på et generelt problem
med KRIMINELLE BANKER SAMT KAMMARATERI. 
1 meddelelse

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 16. november 2022 kl. 23.23
Til: 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, pka@jyskebank.dk, bfr@jyskebank.dk, hcn@jyskebank.dk, jane-rabek@jyskebank.dk,
jmad@jyskebank.dk, makn@jyskebank.dk, mfriis@jyskebank.dk, stefan.klit@jyskebank.dk, skn@jyskebank.dk,
tijo@jyskebank.dk, 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, 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, sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk,
juridisk@jyskebank.dk, Statsministeriet <stm@stm.dk>, Folketingets Oplysning <folketinget@ft.dk>, REU@ft.dk,
Justitsministeriet <jm@jm.dk>, fm@fm.dk, nationalbanken@nationalbanken.dk, kf@nationalbanken.dk, jakob.ellemann-
jensen@ft.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, mac@jyskebank.dk,
lbj@jyskebank.dk, lillevang@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, sw@jyskebank.dk, Kristian
Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, nh@naevneneshus.dk, mail@kromannreumert.com,
jsj@kromannreumert.com, hhy@danskerhverv.dk, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>,
martin.lavesen@dk.dlapiper.com, Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>, finanstilsynet@ftnet.dk,
postkasse@advokatsamfundet.dk, soren.pape.poulsen@ft.dk, lars.loekke@ft.dk, pso@nationalbanken.dk, uln@fida.dk,
aaj@fida.dk, edl@fida.dk, jkr@fida.dk, kgj@fida.dk, cbe@fida.dk, ibr@fida.dk, afe@fida.dk, em@em.dk, dc@em.dk,
"Hotline (FT)" <Hotline@ftnet.dk>
Cc: info@loomis.com, bankdata@bankdata.dk, media@lego.com, mads.lebech@apmollerfonde.dk, info@ramboll.com,
ehvw@ramboll.dk, metnie@danskebank.dk, danskebank@danskebank.dk, kmj@atp.dk, SAK@ankl.dk, saoek@ankl.dk,
Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>, Thomas Schioldan Sørensen <ts@rodstenen.dk>
Bcc: banknyt@gmail.com

16-11-2022

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

 
Særligt til.
Juridisk afdeling
Martin Nielsen 
Morten Ulrik Gade.

I har stadig ikke svaret mig på noget som helst, så jeg forsøger her igen at få
jeres opmærksomhed.
Ring til mig og tag den dialog jeg siden 2016 har forsøgt. 

Med henvisning til mit brev. 2 September.  2022, vedhæftet som pdf. jeg gentager.  
og andre breve som dette brev af 22 oktober. 2022. 

 22-08-2022. Brev til Jyske Bank AS Bestyrelsen....
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 Kopi af forside www.banknyt.dk 23-08-2022. kl. ...
 

Her 01-10-2022. vedhæftet som er et af flere forslag.
Og jeg mangler at Jyske Bank selv kommer med et forslag, hvis Jyske Bank
ikke kan lide mine forslag.

 

Skal vi ikke få løst vores lille konflikt, og komme i gang med at få ryddet ud i alle mine opslag, på
diverse hjemmesider, Facebook, twitter og andre steder, og så ikke tale mere om det jeg har skrevet
om siden 2016., det handler ikke om sagen i retten den kan ikke vindes grundet korruption og
kammerateri i de danske domstole og op i Justitsministeriet, men mine kampagner skal vi ikke
stoppe dem, og sammen få ryddet op. Jeg ønsker en konstruktiv løsning, der kan gøre alle parter
tilfreds. Jeg ønsker fred og det har jeg skrevet mange gange.

Har i styr på hvor mange breve i har fået i perioden alene maj 2016. til i dag. :-) 
Hold da ferie det er mange, har jeg skrevet nok eller er der noget jeg skal skrive på en
anden måde. 

 01-09-2022. DA. Om Jyske Bank og bankens bedrag...

At. koncern ledergruppen. Koncerndirek�onen, Koncern bestyrelsen, Juridisk - Privat, IT, Insolvens og Juridisk -
Erhverv og Kapital. 
 
Koncern Ledergruppen: Anders Chris�an 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 Birgi�e Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud
Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Mar�n Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller,
Søren Skyum Elbert. 
 
Direk�on.  Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.
 
Bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen,
Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne Lillevang, Johnny Christensen, Michael C.
Mariegaard, 
 

Juridisk: Me�e Lindekvist Højsgaard, Ane�e Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen,
Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Morten Ulrik Gade, Pernille
Borowy.

Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Chris�an Nielsson, Jane Rabek Sørensen, Jens
Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, S�ne Kragelund
Nielsen, Tine Jørgensen.

direktion@jyskebank.dk, benny-pedersen@jyskebank.dk, birger-
nielsen@jyskebank.dk, bac@jyskebank.dk, ctm@
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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
 
hoejsgaard@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk,
bpa@jyskebank.dk, dip@jyskebank.dk, heidi.skovbjerg@jyskebank.dk, helle-
hansen@jyskebank.dk, mug@jyskebank.dk, pborowy@jyskebank.dk,
pka@jyskebank.dk, bfr@jyskebank.dk, hcn@jyskebank.dk, jane-
rabek@jyskebank.dk, jmad@jyskebank.dk, makn@jyskebank.dk,
mfriis@jyskebank.dk, stefan.klit@jyskebank.dk, skn@jyskebank.dk,
tijo@jyskebank.dk,

Alle de personer som denne mail også er til, og som Jyske banks direktionen
der anmodes om at dele og udlever til alle de i brevet nævnte personer. Som
i Koncern Ledergruppen.

Denne her mail er til alle modtager af denne her mail, altså jer der står på som modtager, i bør alle tale
sammen om dette her, som selv nationalbankens ansatte taler om er en skandale.
 

Hvis Jyske Bank ikke har nogen interesse i at mødes med mig, for gennemgå set skete, og se om vi vi som dem
stridende parter selv kan løse sagen, og med det mener jeg mine skriverier 
Så anmoder jeg at Jyske Bank siger det, skriver det, eller at i sender mig et billed af jeres fock finger.

Jeg gør det klart at Jyske Bank A/S ved Anders Dam har trukket den Danske stat og politikerne med ind i min
fortælling, min mening er i måske ligeglad med, men jeg synes ikke dette her skal blive ved.
Dermed er det min holdning at jeg skal holde op, ved en fælles indsats med Jyske Bank.

Jyske Bank i i kan altid forsøge at komme med en løsning, altså et forslag selv, hvis ikke i mener mine forslag er
realistiske.
Vi kan mødes når i her et forslag der er spiselig for begge parter. 

Og vil Jyske Bank ikke medvirke til at løse mine fortsatte angreb på bankens
troværdighed, så giv mig meddelelse herom, ring til mig på 22227713.  
 

Jer som står bag den kamp i alle har kørende, for at ignorere det jeg i mine mange henvendelser skriver.
Det er dumt at stikke hovedet i jorden, for ikke at tale med mig når jeg skriver min fortælling om korruption og
kammerateri i Danmark.
Og at det sker med hjælp lang op i de danske myndigheder herunder ansatte i domstolen, det her forsvinder altså
ikke bare fordi i er bange for at tale med mig. 

Hvis ikke den Danske Stat ved Folketinget og de folkevalgte politikere samt Finanstilsynet, Justitsministeriet,
Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, ja selv
advokatnævnet og flere dommere bruger kammerateri, for at styrer Danmark, for på den måde at kunne
dække over de af jeres kammerater, der som Jyske Bank A/S bevidst og beviseligt forbryder sig mod loven.
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Så opfordrer jeg hermed igen at gøre noget, og
med det mener jeg at.
1. Statsminister Mette Frederiksen og Statsministeriet.

2. Finanstilsynet og ledelsen.

3. Nationalbanken og bankdirektøren Lars Rohde. 

Tager et møde med mig Carsten Storbjerg Skaarup, boende Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Og på disse 3 møder med henholdsvis Statsministeriet, Nationalbanken, og Finanstilsynet, overbringer jeg det fulde
bevis materialer for at Jyske Bank A/S har gjort brug af organiseret kriminalitet mod bankens kunder. ( altså i
forening. ) 

Hvis den danske stat ikke mener at staten og myndighederne, sammen med de danske politikere i Folketinget
alle er medvirkende til Jyske Banks strafbare handlinger, som ved at myndighederne og embedsmænd
modarbejder retfærdighed og arbejder for at dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, og at
den danske stat dermed selv er medvirkende til at undergraver danskernes retssikkerhed, så store danske
virksomheder som her Jyske Bank udsætter dem for bedrageri.

Så opfordrer jeg hermed den danske stat ved Folketinget og Statsminister Mette Frederiksen til at være den
første der tage mod min anmodning om at få et møde med Statsministeren.

 05-09-2022. 21.30 Gmail - Prime Minister's Offi...

 05-09-2022. Brev til alle folketingets 179 poli...

 09-05-2019. Gmail - Fwd_ anmoder Folketinget un...

Hvorfor har i ikke svaret, når det her er et problem.

I bund og grund handler dette her bare om
jeg har ret.
Eller om jeg ikke har ret i det jeg skriver og
siger.

Altså uden at tale om at Jyske Banks
bagmænd skal i fængsel.
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Lyt og gem disse lydfiler, de vil blive brugt i retten i den sag hvor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til
ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank A/S 

Og da Jyske Bank formentlig også bestak Rødstenen advokater, deler jeg her et par bilag om Rødstenen.
Jeg skal nævne at Rødstenen lavede et fornuftigt stykke arbejde frem til februar 2016, hvor jeg finder ud af at Jyske
Bank A/S formentlig står bag omfattende bedrageri.
Rødstenen har ikke viden om at der ikke findes noget bagvedliggende lån til den swap, Jyske Bank bruget til
bedrageri, og Jyske Bank lyver om det.

Den første samtale med Mette Marie Nielsen, hvor Mette Marie siger vi må stole på at Lundgrens gør hvad de
er blevet ansat til.

MP3. 14-12-18 Mette Lundgrens advokater der er styr på bilag fredag kl. 14.59

 Mette Lundgrens advokater der er styr på bilag ...

 MP3. 18-12-2018. kl. tir- 17.41 Mette marie lun...

 MP3. Optagelse 22 marts 2018. 14.51 Emil Hald L...

 MP3. 08-07-2019 kl.15.35 Emil del 1 af 2 , emil...

 MP3. 08-07-2019 kl.15.35 Emil del 2 af 2 , emil...

Når ansatte i Jyske Bank i sommeres 2022. lyver og siger at sagen mod Jyske Bank er tabt i landsretten.
Og lyver at det der står på Jyske bank bilen ikke er sandt, så viser det generelt problem for Jyske Bank at
banken ikke kan forholde sig til sandt og falsk.  

 Jyske Bank medarbejder fortæller at sag mod Jys...

Se og læs klagen der er herfra med link til bilag.

 05-06-2020. Appendix List to the complaint agai...

Klagen 

 05-06-2020. Bilag-233.  27 klageforhold over Lu...

Dan Terkildsen svare.

 08-09-2020 svare Dan Terkildsen på 4 sider, kla...

Tidligere klient og klager svarer og fremsætter 26 opfordringer.

 19-09-2020. Til advokatsamfundet. med 26 opford...

Dan Terkildsen udebliver og advokatnævnet ved.
Giver deres kendelse, og afviser eller frikender Lundgrens advokater i alle 27 klageforhold, selv om Dan
Terkildsen ikke besvaret et eneste af de 26 opfordringer.

 30-06-2021. Kendelse i klage over Lundgrens adv...

En kendelse som advokat samfundet og advokat nævnet ikke vil dele da det efter det efter deres mening ikke
kommer andre ved.
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Og sig mig så om Lundgrens advokater har fremlagt nogle af det de blev ansat
til.

Og spørg hvorfor Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen ikke engang, efterfølgende fremlæggelse af
processkrift 2. 
Den 2 september 2019. ville udlevere en kopi af dette processkrift til klienten.

og heller ikke selvom klienten i en mail 5 september 2019. Beder om at få en kopi af det processkrift 2, som
Lundgrens advokater selv lavede og fremlagde uden at medtage nogle af klientens påstande og
anbringender.

Og spørg så parterne i Kromann Reumert og Horten advokater samt domstolen hvor Højesteretsdommer Kurt
Rasmussen har vedtaget at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater fremlægger, og at klienten
heller ikke har nogen krav på at få udleveret processkrifter i sagen som de er medvirkende i.

Dette her er ikke hemmeligt, men ingen vil eller må tale om denne her skandale, her
er et par mails til myndighederne ingen af dem er blevet besvaret.

 05-09-2022. Brev til alle folketingets 179 poli...

 06-10-2022. kl. 10.46. Gmail - Jeg beder Statsm...

 31-08-2022. kl  17.50. Gmail - To the board of ...

 03-10-2022. kl. 12.42. Gmail - Statsministeriet...

 31-08-2022. Letter to the National Bank of Denm...

 08-08-2020. 13.35. Denmark's national bank Lang...

Kort sagt det er en skandale, at den danske befolkning ikke kan ansætte et advokatkontor til at fremlægge en
svig og falsk sag mod en dansk bank, uden at risikere at banken lige efter bestikker advokatfirmaet til ikke at
fremlægge klientens sag mod banken, det er undergravende virksomhed mod de danske love, når danske
myndigheder selv er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, så er det en skandale for
Danmark og den danske stat.

Denne her mail fra i går tirsdag, har som altid flere skrivefejl.
Hvis ikke i kan læse og forstå det jeg skriver, så spørg bare på telefon +45
22227713

 15-11-2022. kl  17.45. Gmail - Kære alle sammen...

Jeg er som lovet i gang med så småt at uploade videoer til også denne kanal.
https://youtube.com/channel/UC6zeg1KQ4piRlwx6KhJhE4Q 
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Jeg mangler generelt at lave Tags, men det kommer, nu ligger jeg først stille og roligt de mange videoer op på de nye
kanaler.

Jeg har som i sikkert har læst, har jeg skrevet gentagne og mange gange til jer alle sammen.
Så igen hvis nogle af jer i Jyske Bank A/S koncernen, eller nogle af dem som er medvirkende i
fortælling altså i min kommende bog, eller bøger, har i nogle indsigelser, rettelser eller andet i vil have
medtaget.
Også i mine reklamer så kontakt mig, så vil sammen kan få rettet eventuelle fejl, så vil jeg gerne medvirke og
hjælpe med at vi får eventuelle fejl rettet.

Jeg har intet ønske om at skrive noget, som Jyske Bank og deres mange medhjælpere ikke mener er sandt,
og som i bagefter vil beklage jer over.

I har fået invitationer til at blive interviewet til brug for mine bøger, og alle som er nævnt, kan blive interviewet
hvis i måtte have et ønske herom.

Kontakt mig på 22227713. for en aftale.

✍ 

Og når det så er sagt, så gentager jeg her
min opfordring.
At Jyske Bank tager et møde med mig, og de gør det nu for at denne her sag og historie ikke skal udvikle sig
yderligere, til skade for også den Danske Stats troværdighed over for andre nationer.

Hvis Jyske Bank A/S sammen med den Danske Stat og regeringen ved Mette Frederiksen og Folketinget samt
myndighederne.
Og nationalbanken ved Lars Rohde ønsker at jeg skal holde op med at skrive mere som dette her nedenfor,
så er det mit ønske.
At jeg og Jyske Bank finder ud af det, forudsat at Jyske Bank også har et ønske herom. 

Jyske Bank Lyver.

Jyske Bank har lavet Bedrageri.

Jyske Bank har lavet Bondefangeri.

Jyske Bank har Lavet Mandatsvig.

Jyske Bank har lavet retsmisbrug.

Jyske Bank har brugt bes�kkelse / returkommission.

Jyske Bank har lavet Vanhjemmel.
Jyske Bank har brugt og bruger udny�else.

Jyske Bank har lavet fuldmagtsmisbrug.

Jyske Bank har misbrugt bankens adgang �l �nglysningsre�en.

Jyske Bank har lavet dokumen�alsk.

Jyske Bank har overtrådt bogføringsloven, og lavet sammenblanding af 2 forskellige selskaber �l
den samme konto i Jyske Bank A/S. både sam�digt og overlappende.

Jyske Bank har taget over pant, for at fastholde kunde i et a�ængighedsforhold �l Jyske Bank.
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Hvis det jeg siger ikke er sandt så må i da
fortælle mig det.
Da jeg ellers ikke kan have nogle vinde om
at jeg skriver noget der ikke sandt.
I ved alle sammen hvem jeg er, og at jeg ønsker at få a�laret om jeg har skrevet sandt eller
om i mener jeg lyver.

Jeg vil mene at have gode beviser for mine påstande mod Jyske Bank er sande.

Der er meget mere end de�e her.

 15 maj 2022. Her er beviser for at Jyske Bank l...

 Bevis-for-Jyske-Bank-AS-overtraeder-tinglysning...

Men hvis Jyske Bank mener at det er mig der overtræder loven og ikke Jyske Bank selv, så
lad os da tale om de�e her brev.
Læs jeres brev af 1 februar 2019. jeg fik den 23 oktober 2019. og lad os tage en
samtale, som jeg har anmodet om mange gange. det er delt i delt brev af 22-08-2022.

 22-08-2022. Brev til Jyske Bank AS Bestyrelsen....

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 
3100 Hornbæk.

+4522227713.

Jeg skrev i går 15 november 2022. til jer alle sammen.

martin.nielsen@jyskebank.dk 
juridisk@jyskebank.dk 
direktion@jyskebank.dk 
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk 
Statsministeriet • stm@stm.dk 
Folketingets Oplysning • folketinget@ft.dk 
REU@ft.dk 
Justitsministeriet • jm@jm.dk 
fm@fm.dk 
nationalbanken@nationalbanken.dk 
kf@nationalbanken.dk 
jakob.ellemann-jensen@ft.dk 
saoek@ankl.dk 
SAK@ankl.dk 
kmj@atp.dk 
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 
mac@jyskebank.dk 
lbj@jyskebank.dk 
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heidi.skovbjerg@jyskebank.dk 
dip@jyskebank.dk 
helle-hansen@jyskebank.dk 
avw@jyskebank.dk 
ahk@jyskebank.dk 
hoejsgaard@jyskebank.dk 
lillevang@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 
sw@jyskebank.dk 
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk 
Philip Baruch • pb@les.dk 
nh@naevneneshus.dk 
mail@kromannreumert.com 
jsj@kromannreumert.com
hhy@danskerhverv.dk 
pborowy@jyskebank.dk 
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
martin.lavesen@dk.dlapiper.com 
Kommunikation • kommunikation@nationalbanken.dk 
finanstilsynet@ftnet.dk 
lm@jyskebank.dk

Og i dag 16 november skriver jeg så igen.

Ment særligt den ordførende direktør Anders Christian Dam
Og den mulige kommende direktør Lars Mørch.

Samt Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Samt juridisk afdeling ved direktør Martin Nielsen og Morten Ulrik Gade, og så
alle jer andre.

Jeg afventer stadig jeres svar på, om Jyske Bank har noget ønske, at
jeg sletter og fjerne delte billeder og tekster om Jyske Bank A/S på de sider jeg
måtte have skrevet på.

Så som på.

Facebook

Instagram

Youtube 

LinkedIn

Twitter

xxxxx 



16.11.2022 23.25 Gmail - Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE MED MIG., det her er jere…

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=ef5706ecfc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1749693935273484253&simpl=msg-f%3A174969… 10/21

Jyske Bank bilerne.

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

Og at jeg ændre mine brugernavne og profilbillede ændres 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.

10. Jeg ændre vedtægterne og laver om i selskaberne, som er skrevet før, og gentaget i går til Morten
Ulrik Gade.

 07-11-2022. kl. 13.10. Gmail - Kære alle sammen...

Naturligvis vil jeg hvis Jyske Bank ytrer ønske om det, også fjerne alle mine
reklamer og kampagner både med hensyn til Lundgrens advokater, Rødstens
advokater, Lund Elmer Sandager advokater, partner i Horten advokater og
Kromann Reumert advokater samt partnere i DLA Piper advokater, tillige med
nævnte dommere og deslige. 

Jeg syntes stadig, at vi sammen skal finde en løsning, der passer os begge, så
jeg kan komme i gang med at slette de mange og dumme opslag.

Så når jeg nu igen skriver og tilbyder Jyske Bank at komme ind til den afdeling
Jyske Bank måtte ønske.
Så mener jeg det, det kan blive i morgen torsdag eller når i måtte have ønske
herom.

Lad os nu mødes hvor den medarbejder, eller den eller dem der for Jyske Bank A/S har bemyndigelse til at
lave en aftale med mig Carsten Storbjerg Skaarup om at stoppe med mine stadig tiltagende kampagner.
Straks efter vi har aftalt at slutte striden, starte jeg med at rydde op.

Jeg henviser til mine mange tidligere mails og forskellige forslag.

Jeg tillader mig nederst i denne her mail indsætte kopier af de bilag jeg har fremlagt i sagen, hvor Jyske Banks
advokater og vore tidligere advokat firma, Lundgrens advokater der har sagsøgt selskabet Storbjerg Erhverv, for at få
i alt over 230.000 dkk for at fremlægge 5 siders processkrifter, og ikke at fremlægge selskabets sag mod Jyske Bank,
eftersom Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til netop ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank.
Derfor arbejder Lundgrens advokater stadig på at undergrave den tidligere klients økonomi.

Så kan det give et retvisende billede af den kamp jeg må kæmpe mod korruption, og som dommere hjælper
Lundgrens med i advokatnævnet at slippe af sted med.
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MEN HER ER EN SMULE AF BILAGENE, I DEN SAG JEG OGSÅ SKAL FORULEMPES MED.

Lundgrens advokater har på ingen måde ville fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank, da Jyske Bank forår
2018 havde bestukket Lundgrens advokater, til at undergrave klientens økonomi og retssikkerhed.

Så når Højesterets dommer Kurt Rasmussen og partnere i Kromann Reumert advokater samt Horten advokater og
ledere i Dansk Industri er enige om, at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater laver, og heller ikke at
deres Advokatfirma har ladet sig ansætte i modpartens virksomhed.

Det giver utryghed, og når så også partner i DLA Piper advokater, der er formand i advokatsamfundet giver
advokatnævnet og KURT RASMUSSEN ret, så er det et angreb på tilliden til danske advokater.
Det skal oplyses at Kurt Rasmussen samtidig er dommer i vestre landsret, hvor sagen mod Jyske Bank er under
behandling.

Og at der findes et samarbejde mellem Kromann Reumert Jens Steen Jensen og Jyske Banks ledelse og
bankdirektør Per Skovhus samt Jyske Banks bestyrelsesmedlem som er formand i CBS

 Bilag BØ. CBS. Undervisningsteam-1.   pogram 20...

 Bilag BÅ. Programbeskrivelse-Grundkursus-i-Pens...

Og at disse medlemmer ikke mener at Lundgrens advokater og Dan Terkildsen har overtrådt god advokatskik, ved at
modarbejde klientens sag mod Jyske Bank blev fremlagt, og de mener heller ikke at Lundgrens advokater der skjulte
flere processkrifter for klienten, er nogle overtrædelser af god advokatskik.

Her er en mindre forklaring delt 08-09-2021 LINK. og hvilket skade advokatnævnet
har gjort Danmark og mod retssikkerheden for at dække over de korrupte Lundgrens
advokater, de etiske regler som

 Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som
Birgitte Frølund fra Horten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert
Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra
tidl. Forbrugerklagenævnet. nu Lægemiddelstyrelsen. / Henrik Hyltoft fra Dansk
erhverv.

Samt Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater som er enig i. de 5 medlemmer af
advokatnævnet.

Men hvorfor vil advokatnævnet ikke bekræfte at i denne her klage, der er blevet styret kammerateri altså
korruption er afgørende for nævnets afgørelse.
Hvis ikke advokat nævnet mener de er medvirkende til at dække over Jyske Banks bedrageri, ved at dække
over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank.

Så skal jeg igen bede advokatnævnet og advokat samfundet om at bekræfte at
intet at dette er en overtrædelse af reglerne for god advokatskik.
Og at dette er gældende for alle danske advokater, så underskriv venligst dette dokument, så jeg kan
offentliggøre at sådan må danske advokater arbejde uden at det i strid med reglerne for overtrædelse af god
advokatskik.

 Bilag BW. Klient beder igen advokatsamfundet og...
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Her er lidt fra det jeg skriver til Lundgrens advokater, og hvad jeg skriver er min sag mod Jyske Banks,
nedenfor i processkrift 2. Kan i sammenholde mine påstande mod hvad Lundgrens advokater fremlægger,
velvidende at Lundgrens advokater kun fremlægger dårlige rådgivning.

Og det er efter der er 2 Højesterets afgørelse der afviser at dårlig rådgivning stoppe forældelse.

Hvilket brugen af svig, falsk og ond tro samt forvildelse gør, eller bør gøre hvis ikke kammerateri og
samarbejde i domstolen gør at dommere som Søren Ejdum manipulere med vidners forklaring, og undlader
at citerer vidner korrekt.

Jeg kæmper mod korruption i Danmark, og min kuglepen er min eneste mulighed, og derfor det stærkeste
våben for at råbe op, da jeg kæmper mod korrupte advokater og korrupte dommere der dækker over Jyske
Bank da det er politisk bestemt.

Og jer der ikke er enig i at det jeg skriver og vil udgive er sandt, i skal straks give mig et opkald og meddele
hvis i mener jeg har taget fejl af et eller andet, så jeg kan rette mine påstande, i den fortælling jeg skriver om.

 Bilag BW. Klient beder igen advokatsamfundet og...

 Bilag BE. 28-08-2019. Mail fra Dan Terkildsen. ...

 Bilag BD. 27-08-2019 Brev til Lundgrens. Risser...

 Bilag BC. 23-08-2019. SMS til Lundgrens Emil. k...

 Bilag BA. 18-08-2019. Brev til Lundgrens. Risse...

 Bilag BB.. 23-08-2019. SMS til Lundgrens. Emil ...

 BILAG BF. 02-09-2019. Brev til fremlæggelse. vi...

SE FLERE BILAG SOM ER VEDHÆFTET.
advokat Emil Hald Vendelbo Vindstrøm "arbejder for Rambøll A/S" og advokate Mette Marie Nielsen "arbejder i
Danske Bank A/S." indkaldes da disse har medvirket til at dække over Jyske banks bedrageri.  

Lundgrens advokater fremlægger dokumentet, der med mine ord beskriver sagen.
Men Lundgrens advokater skriver ikke et ord om mine påstande i processkrift 2, da de snue og korrupte
advokater fra Lundgrens advokater, godt ved at et bilag ikke kan stå alene, hvis ikke indholdet er blevet
fremlagt korrekt altså processuelt for retten.

I denne her link til vedhæftet bilag 21 januar 2019. bekræfter Lundgrens at sagen er en svig sag,  dokumentet
er vedhæftet. 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=51894f5694&attid=0.63&permmsgid=msg-a:r-
3522380248712034125&view=att&disp=safe&realattid=f_lajt8tey62 

Men alligevel har Lundgrens valgt at modvirke retfærdighed, og direkte
arbejde mod klientens ønsker, og kun føre en sag om kun dårlig rådgivning,
selv om den ville være tabt på forhånd.
 

 Bilag BG. 02-09-2019. Processkrift 2. Lundgrens...

 Bilag BI. 05-09-2019. Mail Til Dan ønsker kopi ...
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 Bilag BK. 20-09-2019. 02.52. Brev til Dan Terki...

 Bilag BJ. 20-09-2019. Brev til Lundgrens Dan Te...

 Bilag BM. 11-12-2019. Lundgrens fakura 19. 6078...

 Bilag BQ. 27-09-2019. Brev til Jyske Bank, at L...

 Bilag BN. s.1-4. 24-09-2019. Mail med brev til ...

 Bilag BP. s.1-2. 27-09-2019. 12.59 Mail fra Lun...

 Bilag BQ. 27-09-2019. Brev til Jyske Bank, at L...

Eftersom Lundgrens advokater er korrupte og har været medvirkende til Jyske Banks bedrageri, ved at narre
klienten til at stole på Lundgrens advokater, der skjulte at Jyske Bank havde købt og betalt Lundgrens
advokater millioner, under dække af returkommission, og at klienten først næsten 2 år efter opdager at
Lundgrens advokater er korrupte, hvorefter klienten selv laver og fremlægge deres processkrift.

 Bilag BS. 27-10-2019. Sagsøger måtte selv at la...

 Bilag BT. 04-05-2020. processkrift 3, Carstens ...

 Bilag BU. 23-12-2020. Processkrift 4..pdf

 Bilag BV. 14-08-2021. Processkrift 5..pdf

Sagen er nu fremlagt.
Og efter Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klienten og deres fælles
kundes sag mod Jyske Bank, og at Jyske Bank formentlig også har bestukket, kundens tidligere advokater
Rødstenen advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank.

Så bruger Jyske Bank også dette over for retten, at klienten og kunden i 4 år, ikke har fremlagt de påstande som er
fremlagt i 2020 af en hæderlig advokat, som kunden har fundet, og her kræver Jyske Bank sagen mod Jyske Bank
afvist, for at kunne beholde hvad Jyske Bank ved brug af bedrageri, bondefangeri, mandatsvig, dokumentfalsk, har
franarret og reelt stjålet fra kunden.

Min opfordring til Rødstenen advokater er stadig åben.
Men kan Rødsten advokater ikke påvise det sted i samtalen rødstenen advokater med mig har aftalt at hæve
sagen mod Jyske Bank, er min konklusion at Jyske Bank også har bestukket Rødstenen advokater, til ikke at
fremlægge min sag mod Jyske Bank.
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 17-10-2022. kl. 01.00. Gmail - Kære Rasmus Lind...

 02-11-2022. kl. 14.26. Gmail - Til Rødstenen ad...

 MP3. 18-10-2017 bs 1-698_2015 RØDSTEN jyske Ban...

Så når nu både Jyske Bank og Lundgrens advokater arbejder for at undergrave selskabets økonomi, så er det svært
for den lille mand.
Men denne her gang har i taget fejl, og i har taget røven på den måske lille og svage kunde, men også den eneste
der har samlet beviser nok til at Finanstilsynet kan sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn.

Men når advokat samfundet og dommere samt myndighederne virker ved kammerateri, for at dække over venner, der
som Jyske Bank og og Anders Christian Dam der er ridder af Dannebrog.
Hvorfor den lille mand skal skydes for at, staten reelt kan dække over Jyske Banks forretningsmetoder, bedrageri
som den Danske Stat formentlig selv er medvirkende til, med mindre myndighederne tager mod min anmodning om
at få et møde med nationalBanken, Statsministeriet og Finanstilsynet for at fremlægge min dokumentation for Jyske
Banks brug af mange strafbare handlinger.

Og jeg siger ikke uden grund, at Jyske Bank A/S skal fratages retten til at drive
finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed i Danmark. 

Jyske Bank har 1 februar 2019. Fremsat beskyldninger mod mig og min person for at lave strafbare
handlinger.

23 oktober 2019. Efter de korrupte Lundgrens advokater blev fyret, fik jeg fat i en kopi, og uha jeg blev så
bange.

Appendix 55. Bilag 55. 01-02-2019. Får 23-10-2019. kopi af dette brev, med påstand
om falske beskyldninger. Og Dan Terkildsen opfordre til det.

Jeg har skrevet gentagne gange til Jyske Bank, og bedt om en forklaring, men
koncernen ønsker ikke at svare 

Og at fri proces styrelsen tidligere har nægtet at give fri proces, for at begrænse selskabet mulighed for at føre sag
mod Jyske Bank.
Dette gør domstolen ved at afvise ansøgningen om at give fri proces med begrundelse, at det er op til en
konkret vurdering hvorvidt selskabet har lånt de 4.328.000 dkk i Nykredit Bank som Jyske Bank siden 30
december 2008 har hævet renter af ved en rentebytte på 4.328.000 dkk.

Det er i ansøgningen blevet fremlagt at efter Nykredit blev stævnet i 2016. Hvor Nykredit Indrømme i en mail, at der
ikke findes nogen lån på 4.328.000 dkk i Nykredit og at Nykredit afviser at have udbetalt et sådan lån til Jyske Bank.
På trods af denne klare meddelelse fra Nykredit der oplyser at der aldrig har været nogen lån på 4.328.000 dkk i
Nykredit, afviser domstolen at give selskabet fri proces med begrundelse.

Sagen har ikke offentlighedens interesse
Det er op til en konkret vurdering om selskabet Storbjerg Erhverv har lånt de 4.328.000 dkk i Nykredit, altså selv om
Nykredit har skrevet at der ikke findes et sådan lån i Nykredit.

Appendix 21. Bilag 21. 28-09-2018. Lundgrens fremlægger Bilag 18. fra 18-10-2016.
SES i stævning 18-06-2015 bilag’s nr anvendt Bilag 1 side 42.
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Appendix 22. Bilag 22. 28-09-2018. s.1-3. Processkrift 1. dette sender Lundgrens
uden at fremlægge svigm ogm falsk. og uden godkendelse, sender kopi til klient 01-
10-2018.

Domstolene har ved flere ansatte hjulpet til MODARBEJDET RETFÆRDIGHED FOR AT DÆKKE OVER JYSKE
BANKS MANGE LOVOVERTRÆDELSER.
Derfor nægtede domstolen i 2016 at give fri proces til at føre sag mod Jyske Bank.

Denne modarbejdelse fortsatte advokatnævnet og skriver, deres afgørelse har ikke offentlighedens interesse, hvorfor
Advokat samfundet / nævnet ikke vil dele nævnets afgørelse, da de frikendte Lundgrens advokater for i alt 27
klageforhold for overtrædelse af god advokatskik.

Jeg kæmper mod korruption i de danske myndigheder og domstole, hvad fanden sker der for Danmark og
den danske stat.

Dette har jeg skrevet flere gange, og hvis den danske stat altså folketinget og Statsministeriet, Finansministeriet
Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet mener noget andet, når jeg siger og
skriver at i sandsynligvis er medvirkende til bankens svinde, da i ved kammerateri har valgt at dække over Jyske
Banks forbrydelser, enkelt ved at i modarbejder min retssikkerhed, og viser at sådan handler myndighederne når
banker laver bedrageri.

Så altså hvis ikke i er enige i.
At i formodentlig alle sammen er medvirkende til den organiseret kriminalitet Jyske Bank står bag, ved at i
dækker over Jyske Banks bedrageri og brugen af dokumentfalsk med mere, så beder jeg jer alle sammen om
at tage et møde med mig, og der se min tidslinje for, hvad hvem har lavet.

Det her er en opfordring, og det er mig imod alle jer som dækker over Jyske Banks forbrydelser.

Hvem tør være den første der har modet til
tale med mig.

Hvem tør sammen med mig gennemgå min
beviser for, at Jyske Bank står bag
omfattende og systematisk bedrageri mod
min lille virksomhed.

Hvilket den Danske Stat og myndighederne
dækker over og derfor efter min opfattelse
er medvirkende til.

 31-08-2022. Letter to the National Bank of Denm...

 24-08-2022. Request to Denmarks Nationalbank's ...

Jyske Bank A/S ved CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per
Skovhus, Peter Schleidt, har til dato ikke vist noget ønske om at få dette her
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skriveri til at gå over.

Derfor fortsætter jeg med at samle materialer og lave efterforskning af den
Korruption der styrer Danmark.
Jeg forsøger også at finde en løsning med Jyske Bank, men det kræver at
Jyske Bank vil tale med mig.

I har mit nummer, +4522227713. ring og tal
med mig.
Hvis i gerne vil have at jeg holder op med at skrive om de kriminelle handlinger
som Jyske Bank A/S står bag.

Og som jeg skriver at den danske stat herunder Finanstilsynet,
Statsministeriet, Justitsministeriet, statsminister Mette Frederiksen,
Folketinget og mange flere dækker over, hvorfor det er undergravende
virksomhed mod danskernes retssikkerhed. 

Ingen kan vide sig sikker, når Jyske Bank i samme arbejde med dommere
arbejder for at få en dom i landsretten, som siger modsat hvad der der står i
loven om.

Brugen af dokumentfalsk "falsk "

Brugen af bedrageri / Bondefangeri og det at bevidst at lyve. "svig."

Ond tro.

Udnyttelse af et bestående afhængighedsforhold.

Vildledning / Forvildelse.

Ikke stoppe forældelse, på den måde vil domstolene give rettens afgørelse for
at bankers brug af bedrageri og dokumentfalsk er ikke ulovligt, når bare
banken kan skjule det for kunderne i mindst 3 år.

Hvis i mener jeg udsætter Jyske Bank for bagvaskelse eller injurier, så bed mig
rette op, eller kontakt politiet. telefon 114. 
Med henvisning til alle mine tidligere henvendelser og mindst siden maj. 2016. 

Jeg gør det som der skal gøres for at i bliver bevidst omkring, brugen af
kammerateri der er dybt skadelig for retssikkerheden.  
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Jeg skriver i en god mening, og gør hvad jeg kan for at få Jyske Bank til at tale
med mig, og løse det problem som Jyske Bank ved Anders Dam selv har
skabt.

Hvad har jeg gjort Jyske Bank siden i dels udsætter det jeg skriver om, og hvorfor vil i ikke svare mig.

Er det ikke nok nu, skal vi ikke få sat en
stopper for dette her pjat. 
Jeg har ikke delt denne her mail på nogle offentlige medier inu, jeg har blot et ønske om at får mest Jyske
Bank råbt op for at i skal tale med mig, jeg ved ikke om jeg skriver så dårligt at i slet ikke kan forstå det.
Dialog og samtale fremmer forståelsen, det er for at undgå en konflikt. 

Jeg er ikke typen der giver op bare fordi i alle sammen holder mund.
Jeg håber da bare at der er tale om en mindre misforståelse, og at Jyske bank selv løser problemet, og
retter op, så jeg kan komme til at rydde op og lave noget noget andet. 

Med venlig Hilsen 

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk.

+4522227713 

banknyt@banknyt.com
carsten.storbjerg@gmail.com
www.banknyt.dk
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