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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Who in Denmark is covering up that Denmark's second largest bank Jyske Bank
AS is behind organized crime. I ask the Ministry of Justice, the Minister of
Justice, the Danish Courts Agency, as well as your judges, the Bar Association,
but all of you who receive this emai, and you who are mentioned in several of my
many inquiries and postings. / Do you have any comments or questions about
the content of this email, or do you have any questions about some of my
previous emails, for example about my accusations about the corruption / and
camaraderie that exists in Denmark, which also happens to be the authorities ther
is covering up Jyske Bank's organized crime, which I still say and write. / When I
write that the Danish politicians cover up Jyske Bank's fraud and false crimes,
together with the Financial Supervisory Authority and the State Ministry together
with the Danish politicians, and which Danmarks Nationalbank also covers up. so
you is informed that you are an actor in the book /
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 9. oktober 2022 kl. 15.32
Til: jens.joel@ft.dk, anne.paulin@ft.dk, lisbeth.bech-nielsen@ft.dk, sofie.carsten.nielsen@ft.dk, jakob.ellemann-
jensen@ft.dk, troels.poulsen@ft.dk, sophie.lohde@ft.dk, Folketingets Oplysning <folketinget@ft.dk>,
kf@nationalbanken.dk, nationalbanken@nationalbanken.dk, pso@nationalbanken.dk, And the Danish State Ministry
<stm@stm.dk>, 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.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.solvhoj@ft.dk, jan.johansen@ft.dk, jan.e@ft.dk, jane.heitmann@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, karen.ellemann@ft.dk, karina.adsbol@ft.dk, karina.dehnhardt@ft.dk, karsten.filsoe@ft.dk,
karsten.honge@ft.dk, kasper.roug@ft.dk, kasper.kjaer@ft.dk, katarina.ammitzboll@ft.dk, kathrine.olldag@ft.dk,
katrine.robsoe@ft.dk, kenneth.mikkelsen@ft.dk, kim.valentin@ft.dk, kirsten.normann.andersen@ft.dk,
kristian.lorentzen@ft.dk, uim@uim.dk, lars.aslan.rasmussen@ft.dk, lars.mathiesen@ft.dk, lars.lilleholt@ft.dk,
lars.loekke@ft.dk, miljoeministeren@mim.dk, leif.jensen@ft.dk, lennart.damsbo-Andersen@ft.dk, lise.bech@ft.dk,
liselott.blixt@ft.dk, lotte.rod@ft.dk, louise.elholm@ft.dk, mads.fuglede@ft.dk, DEP Sundhedsministeriet <sum@sum.dk>,
mai.mercado@ft.dk, mai.villadsen@ft.dk, maja.torp@ft.dk, malte.larsen@ft.dk, marcus.knuth@ft.dk, maria.gudme@ft.dk,
marianne.jelved@ft.dk, marie.bjerre@ft.dk, marie.krarup@ft.dk, marlene.ambo-rasmussen@ft.dk, martin.geertsen@ft.dk,
martin.lidegaard@ft.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, mette.abildgaard@ft.dk, mette.gjerskov@ft.dk,
mette.thiesen@ft.dk, mette.dencker@ft.dk, michael.aastrup@ft.dk, mogens.jensen@ft.dk, mona.juul@ft.dk, fmn@fmn.dk,
morten.dahlin@ft.dk, morten.messerschmidt@ft.dk, naser.khader@ft.dk, minister@fm.dk, niels.hansen@ft.dk,
ole.birk@ft.dk, orla.hav@ft.dk, orla.osterby@ft.dk, peder.hvelplund@ft.dk, per.larsen@ft.dk, minister@uvm.dk,
pernille.skipper@ft.dk, pernille.vermund@ft.dk, ministeren@bm.dk, peter.juel-jensen@ft.dk, peter.christensen@ft.dk,
charlotte.larsen@ft.dk, dfpksekr@ft.dk, sfsekr@ft.dk, bang.henriksen@ft.dk, rasmus.jarlov@ft.dk,
rasmus.nordqvist@ft.dk, fvm@fvm.dk, rasmus.stoklund@ft.dk, rasmus.helveg.petersen@ft.dk, rasmus.langhoff@ft.dk,
rene.christensen@ft.dk, rosa.lund@ft.dk, samira.nawa@ft.dk, signe.munk@ft.dk, sikandar.siddique@ft.dk, min@em.dk,
simon.ammitzboll@ft.dk, sjurdur.skaale@ft.dk, sten.knuth@ft.dk, stinus.lindgreen@ft.dk, susan.kronborg@ft.dk,
susanne.eilersen@ft.dk, susanne.zimmer@ft.dk, soren.espersen@ft.dk, soren.sondergaard@ft.dk,
soren.egge.rasmussen@ft.dk, soren.pape.poulsen@ft.dk, tanja.larsson@ft.dk, thomas.danielsen@ft.dk,
thomas.jensen@ft.dk, torsten.gejl@ft.dk, torsten.schack.pedersen@ft.dk, trm@trm.dk, trine.torp@ft.dk, troels.ravn@ft.dk,
uffe.elbaek@ft.dk, ulla.tornaes@ft.dk, victoria.velasquez@ft.dk, zenia.stampe@ft.dk, aaja.chemnitz@ft.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, "<NSJ@politi.dk>"
<nsj@politi.dk>, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, postkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse –
Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, saoek@ankl.dk, SAK@ankl.dk, em@em.dk,
dc@em.dk, Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>, kmj@atp.dk
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Cc: juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, direktion@jyskebank.dk, stp@jyskebank.dk,
kirkeby@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen <casper-dam@jyskebank.dk>, nicolai-
hansen@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, pborowy@jyskebank.dk, helle-hansen@jyskebank.dk, heidi.skovbjerg@jyskebank.dk,
dip@jyskebank.dk, bpa@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, lundoe@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, lm@jyskebank.dk, chefredaktionen@pol.dk,
rune@information.dk, redaktion@tv2lorry.dk, redaktionen@altinget.dk, redaktion@midtjyllandsavis.dk, EB 1224
<1224@eb.dk>, BT-1929 1929 <1929@bt.dk>, 1234@tv2.dk, tv2@tv2.dk, ssl@dr.dk, Arbejderen Redaktion
<redaktion@arbejderen.dk>, redaktion@borsen.dk, 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
Bcc: banknyt@gmail.com

9. oktober 2022.

Statsministeriet 

The Danish Government and Prime Minister Me�e Frederiksen.

Prins Jørgens Gård 1.

1218 København.

If Jyske Bank and their CEO want 
my attacks on Jyske Bank's 
credibility to stop, then it must be 
in Jyske Bank's own interest to 
find a solution, and they should 
not just write that I want it.

I have written and offered Jyske 
Bank to keep what Jyske Bank 
has stolen from me and my 
company through the use of 
misrepresentation, false 
documents and fraud and bribery.

Jyske Bank simply has to admit 
that the bank is behind the 
cunning crime that Jyske Bank, 

https://www.google.com/maps/search/Prins+J%C3%B8rgens+G%C3%A5rd+1?entry=gmail&source=g
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with the help of several 
employees, is behind in 
association

Then I write my books, and stop 
the pursuit of Jyske Bank's 
reputation in the corrupt 
Denmark.

Everyone who receives this 
email, You can joke with the this 
mail.

But i ask the Danish state and the 
Prime Minister Mette Frederiksen 
why the government is also 
covering up Jyske Bank's fraud

I want answers, but no one will 
answer me.

Til Statsministeriet og alle medlemmer folketinget.

Samt 
Finansministeriet, Justitsministeriet, Finanstilsynet, Retsudvalget, regeringen ved statsminister Mette
Frederiksen, advokatsamfundet og advokat nævnet, Domstolsstyrelsen med flere, samt deles med Jyske
Bank A/S

Et par af dem der for Jyske Bank A/S påbegyndte bedrageri mod min virksomhed, og hjælp svindelen i gang ved at
bruge dokument falsk ved at lyve, er Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby
for at nævne et par, mailen er derfor også dem.

Jeg tilbyder at interviewe jer enkelt vis, og der er kun til brug for bøgerne, hvis Nicolai Hansen, Jeanett
Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby ønsker at være blandt de første der blive interviewet til
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bøgerne, ring til mig på +4522227713 ønsker i ikke dette vil jeg blot bruge den dokumentation jeg allerede
har, men i har her muligheden for at fortælle hvor mange kunder i har udsat for det samme, og om det skulle
være noget i selv har fundet på.

Jeg tilbyder desuden nu at interviewe Mette-Marie Nielsen og Emil Hald Veldelbo Winstrøm så kan I forklar
om det kun var Dan Terkildsen var grunden til at I modarbejdet jeres klient, og i kan selv forklare hvorfor ikke
fremlagt klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S. ring til mig på +4522227713 så finder vi en tid,
i er også vigtig for mine bøger om korruptionen og korrupte advokater i Danmark.

Tidligere Revisor Frank Poulsen har meddelt, at han gerne medvirke, da han af sagens natur er en del af dem hvor
Jyske Bank lyver hvad Frank Poulsen har sagt.

Da i alle sammen efter min mening er eller kan være enten medvirkende til bedrageri, eller er medansvarlig ved at i
dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet.

Og i samtidigt er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, ved at I sammen i foreningen har valgt at
dække over Jyske Banks forbrydelser.

Vil dette og mine konkluderer indgå i den og de bøger jeg skriver om korruption i Danmark.

Jeg vil opfordre jer alle sammen til at holde op med at ingure mine henvendelser. 

Da jeg ikke noget som blot går over, eller noget som i kan gøre træt, ved at fortie mig.

Som de ansatte i selv Danmarks Nationalbank siger, dette her er en skandale, men hvor stor er den.

Da i alle sammen forsøger at dække over den, tænkte jeg det er en stor skandale, og at Jyske Bank A/S er i
en reel risiko for at miste deres tilladelse til bankdrift i Danmark, og sandsynligvis også vil gå konkurs ved at
Finanstilsynet trækker tilladelsen tilbage.

Det er muligt jeg som den forurettede og offer for Jyske Banks organiseret bedrageri ikke kan opnå retfærdighed
noget sted, og når eksempelvis kammerateri, er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, når store
danske virksomheder som Jyske Bank A/S udsætter kunder for organiseret kriminalitet, hvilket både Lundgrens
advokater samt også Lund Elmer Sandager advokater har været og er medvirket til.

Så har den danske stat et overordnet ansvar, for at mine beviser og anklager undersøges.

Jeg har fuld forståelse for at dem der selv er medvirkende til Jyske Banks bedrageri, om det er aktivt eller ved
passivitet at ingure mine henvendelser og oplysninger, fortsætter med at dække over Jyske Bank og at dette sker ved
at forholde sig passivitet at mine beviser for at Jyske Bank laver organiseret kriminalitet.

Men hvis der findes nogle personer eller myndigheder der ikke vil medvirke til at dække over Jyske Banks brug af
svig, falsk, bedrageri, vildledning, udnyttelse, mandatsvig, fuldmagts misbrug, retsmisbrug, dokumentfalsk,
bestikkelse, ond tro, misbrug af Jyske Banks adgang til tinglysningsretten, vanhjemmel og undskyld hvis jeg glemte
noget.

Uanset om det politisk besluttet, altså at regeringen og folketinget har besluttet at dække over Jyske Banks
forbrydelser.

Så ændre det ikke ved min opfattelse, at dem der for den danske stat har valgt at dækker over Jyske Banks
forbrydelser, så som at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge Klients svindelsag
mod Jyske Bank A/S

De er dem der har modarbejdet min retssikkerhed og dækker over Jyske Banks mange overtrædelser af love
og regler efter min opfattelse medvirkende eller medansvarlig og medskyldig i de strafbare handlinger som
de dækker over.

Jeg er som i ved blot en lille ordblind dansker, som blev syg, og det var herefter Jyske Bank A/S løj for at udsætte mig
for vildledning for at stjæle alt fra mig, hvilket er det lavest en forbryder kan gøre.
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Jeg har som i kan læse i vedhæftede brev, tilbud Jyske Bank at måtte beholde hvad Jyske Bank A/S ved
brugen af dokument falsk og bedrageri og mandatsvig har stjålet.

Jyske Banks 4 direktøre ved.

Anders Chris�an Dam.        
Niels Erik Jakobsen.             
Per Skovhus.                         
Peter Schleidt.

Skal kun underskrive at Jyske Bank A/S har lavet blandt andet bedrageri, udnyttelse, mandatsvig, fuldmagts
misbrug, dokument falsk, vanhjemmel og lidt andre småting.

Nu er den Danske Stat samtidig fremlagt at også Lund Elmer Sandager advokater, reelt har medvirket til det
bedrageri som Jyske Bank A/S står bag, ved at Lund Elmer Sandager advokater, lige som Jyske Bank selv har valgt
at fremlægge falske oplysninger og falsk beviser overfor domstolen, alt sammen for at skuffe i retsforhold.

Hvad vil den Danske Stat og folketinget gøre ved det ?.

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at Nationalbanken Danmark har ansat Lund Elmer Sandager advokater, som at
være dem der skal administrere en whistleblower ordning for Nationalbanken Danmark, samtidig med at
Nationalbanken er bevidst om at Lund Elmer Sandager advokater for Jyske Bank A/S har fremlagt falske oplysninger
og falske beviser, for den måde at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser, hvorfor jeg mener at Lund
Elmer Sandager advokater er medvirkende til bedrageri.

Jeg er ikke med i jeres klub, og har ikke penge til eksempelvis at få en hæderlig ekspert ind og undersøge om jeg
bare er en JOKE som Jyske Bank selv siger om mine henvendelser.

Hvis den danske stat samlet, altså at i som myndigheder og politikere stadig vælger at dække over den kriminalitet,
jeg både har polit anmeldt og anmodet staten altså også skrevet til politikerene og bet dem at iværksætte en
undersøgelse af mine påstande og beviser mod Jyske Bank A/S

Men ingen vil hjælpe mig med, mens i alle sammen har travlt med at dække over den organiseret kriminalitet, som i
er blevet fremlagt og oplyst at Jyske Bank A/S og iøvrigt sammen med Bankens ledelse og direktion står bag.

Og som Domstolstolen har nægtet mig / virksomheden fri proces til, og skrev min sag har ikke offentlighedens
interesse.

Jeg henviser også til dommer Søren Ejdum der ikke mener at dette af Jyske Banks fremlagt brug af dokument falsk,
altså falsk. 
Og brugen af bedrageri, altså svig.
Samt at Jyske Bank lyver, er i ond tro og har fået kunde i en forvildelse, alt sammen efter Byretsdommer Søren
Ejdum ikke stopper forældelsesfristen.

At Søren Ejdum beklageligt fjerner de dele af vidners forklaring der går Jyske Bank I mod, og til med indsætter en
tekst, vidnet ikke sagde, for at dække over at Jyske Bank bevidst har løjet.

Og når proces bevillingen altså domstolen skriver, det handler om en korrekt vurdering, om jeg har lånt de påståede
4.328.000 DKK i Nykredit eller ikke.
Og det selv om Nykredit har skrevet, der ikke findes noget lån på 4.328.000 dkk i Nykredit.

Den Danske Stat og myndighederne herunder Finanstilsynet, og domstolene har bevidst og u-hæderlige modarbejdet
min retssikkerhed, for at dække over Jyske Banks mange og strafbare lovovertrædelser.
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Så jeg ved godt at jeg i Danmark kæmper forgæves, da korruption / kammerateri styre hvem loven gælder for.

Samtidig med at Jyske Bank meddeler gennem Lund Elmer Sandager advokater,  at Jyske Bank ser mit forslag for at
lukke denne her sag i mindelighed som urealistisk, på trods af jeg har forstået Jyske Bank blot giver indrømmelser for
bankens bedrageri.

Når den danske stat samlet med folketinget i spidsen, dækker over Jyske Banks forbrydelser, samt at dommer som
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen dækker over at Lundgrens advokater i flere tilfælde har overtrådt god advokat,
velvidne at det er for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Så kan jeg intet stille op, og jeg kan aldrig vinde over den korruption eller det kammerateri som styre Danmark,
hvorfor jeg ligger min energi ind til at skrive mine bøger om den korruption som styre Danmark.

Jeg skriver ikke så godt, men mon ikke det nok skal lykkes, og i det tilfælde nogle af jer som jeg har skrevet
til eller har nævnt, måtte have nogle kommentar eller rettelser.

Måske i mener jeg blot har misforstået noget i loven, og særligt i love og regler der giver en bank lov at drive
bank virksomhed i Danmark.

Så opfordre jeg hermed jer alle sammen om at i hver i sær holder et møde med mig, så vi sammen kan
gennemgå lovgivningen og de beviser jeg har skrevet dokumentere at Jyske Bank A/S er en kriminel
organisation.

Mit ønsket møde med Nationalbanken, Statsministeriet og Finanstilsynet er stadig en anmodning, og jeg
anmoder at i giver mig et svar med forslag til mødedatoer senest i morgen mandag 10 oktober 2022.

I mine bøger skriver jeg, at i samlet set gør jer medvirkende til bedrageri mod de borger i samfundet, som staten altså
i alle sammen ved og har viden om står bag omfattende og organiseret kriminalitet, hvilket i dækker over.

Har i noget mod at jeg skriver dette, og måtte i være uenige i noget af det jeg skriver, så skal i tale med mig.

Jeg vil gerne hvis det er muligt gæste optræde jeg gerne fra Folketingets talerstol besvare jeres spørgsmål,
hvilket først kan blive ind i December da nye folkevalgte skal have mulighed og tid til at sætte sig grundigt
ind i det jeg skriver.

"altså er i enige om at kammerateri og korruption er det samme." Så behøver I ikke at bekræfte dette spørgsmål.

Har i nogle spørgsmål ?

Fra vedhæftede brev af 8 oktober som jeg har rettet en smule i 9 oktober.

I vil sandsynligvis også snart se navne som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, der sammen med ansa�e i 
Horten advokater, Kromann Reumert advokater har medvirket �l at undergrave danskernes retssikkerhed.

Advokatsamfundets formand Mar�n Lavesen fra DLA Piper advokater, er enig med advokatnævnet, og i 
særdeleshed med den tydeligvis korrupte højesteretsdommer Kurt Rasmussen, som er fastsat dommer i vestre 
Landsret, hvor sagen mod Jyske Bank A/S som Dommer Kurt Rasmussen reelt dækket over behandles.
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Dommer Kurt Rasmussen der er formand for Advokatrådet.

Har vedtaget at klienten i en sag, som vores sag mod Jyske Bank A/S blandt andet.

Ikke har noget krav på,  at modtage hverken oplysninger om klientens egen sag, eller at skulle have kopi af 
retsbøger.

1. Klienten har altså heller ikke efter Justitsministeriet, Justitsministeren, Domstolsstyrelsen, 
Dommere, advokat nævnet og advokat samfundet hverken ret, eller har noget som helst 
krav, eller ret til at skulle have udlevere kopier af egne fremlagte processkrifter.

2. Klienten har altså heller ikke efter Justitsministeriet, Justitsministeren, Domstolsstyrelsen, 
Dommere, advokat nævnet og advokat samfundet hverken ret, eller har noget som helst 
krav, eller ret til at skulle have udlevere kopier af modpartens fremlagte processkrifter.

3. Ligesom klientens heller ikke efter Justitsministeriet, Justitsministeren, 
Domstolsstyrelsen, Dommere, advokat nævnet og advokat samfundet hverken noget krav 
eller ret til at blive oplyst, når deres valgte advokat firma, som her Lundgrens advokater 
bliver ansat af modparten, som her Jyske Bank i en anden men og 600.000.000 DKK stor 
rådgivnings sag.

Dommeren Kurt Rasmussen der sammen med partner i Horten advokater samt Kromann Reumert advokater, 
helt klart må være styret af kammerateri, altså er korrupte, har 30-06-2021 beslu�et at en klient �l Danske 
advokater, Ingen  krav eller re�gheder har �l at vide hvad deres ansa�e advokat firma laver eller fremlægger, 
og da slet ikke har noger krav på at blive oplyst at modparten i sagen, selv ansæ�er samme 
advokatvirksomhed.

Er de�e her en misforståelse, eller tør i bare ikke erkende at kammerateri styrer Danmark, og er undergravende 
virksomhed for Danskernes Retssikkerhed.

Så når advokatnævnet bevidst og uhæderligt dækker over.

At Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater �l ikke at fremlægge Klients svindelsag mod Jyske Bank 
A/S, er det et direkte angreb på danskernes retssikkerhed, noget som advokat nævnets formand Mar�n 
Lavesen fra DLA Piper advokater ellers har udtalt og påstået, er noget af det advokatsamfundet ville forsvare.

Men når advokatsamfundet og advokat nævnets medlemmer, tydeligvis selv er direkte styret af kammerateri, 
bliver det meget svært at finde re�ærdighed i et land som Danmark, der er klart er styret af korrup�on / 
kammerateri.

I mine bøger vil jeg gå dybt ind i måden, hvorpå korrup�on styrer Danmark og hvem der medvirker, og også 
hvem der modarbejder at kriminelle danske banker udsæ�es for e�erforskning og strafforfølgning.

Hvilket er de danske myndigheder og poli�kere, som i hele perioden e�er valget maj. 2019. Til oktober 2022. 
Har været vidne �l Jyske Banks organiseret bedrageri, men som alle har valgt at dækker over de kriminelle der 
styre i Jyske Bank.

____________________________

Jeg stopper mine henvendelser �l myndighederne omkring jeres medvirkende �l Jyske Banks bedrageri, i det 
�lfælde at Jyske Banks koncernledelse underskriver indrømmelser som i de�e brev fremgår meget tydeligt.
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Mit forslag er enkelt, og er en løsning der ikke koster Jyske Bank A/S en eneste krone.

Anders Chris�an Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus og Peter Schleidt indrømmer med deres underski� at 
Jyske Bank A/S mindst har lavet, laver og eller har udsat kunde i Jyske bank for det nedenfor skrevet. 

•    Jyske Bank Lyver.

•    Jyske Bank laver Bedrageri. "Bondefangeri."

•    Jyske Bank Laver Mandat svig.

•    Jyske Bank laver retsmisbrug.

•    Jyske Bank bruger bes�kkelse / returkommission.

•    Jyske Bank laver Vanhjemmel.

•    Jyske Bank bruger udny�else.

•    Jyske Bank laver fuldmagt misbrug.

•    Jyske Bank misbruger bankens adgang �l �nglysningsre�en.

•    Jyske Bank laver dokument falsk.

Ordet LAVER. Kan udski�es �lføjes med har lavet og udsat kunde for, og �lpasset ind i hver sætning.

Det står Jyske bank frit for om banken vil give en uforbeholden undskyldning for at have lavet ovenstående. 

Jeg underskriver på vejene af Jyske Bank A/S 

                                                                        

____________________.   ____________________.   ____________________.   ____________________.

Anders Chris�an Dam.        Niels Erik Jakobsen.             Per Skovhus.                         Peter Schleidt.

Bankdirektør.                        Bankdirektør.                       Bankdirektør.                        Bankdirektør.

Dato 

Ved jeres underskri�er bør Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade eller Mar�n Nielsen underskrive som 
vi�erlighedsvidne, på jeres underskri�er sam�dig med i selv underskriver.

Ikke som da Jeane� Kofoed-Hansen omkring 16 april 2009. vidne underskrev på et dokument af 10-07-2008. Det I 
øvrigt var udløbet og var blevet kasseret.
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Hvis i alle sammen stadig ønsker at dække over Jyske Banks forbrydelser, og i nægter at dette har fundet
sted, så opfordre jeg hermed igen jer alle sammen til at hjælpe Jyske Bank A/S med at lave en
politianmeldelse af mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S og dem der har medvirket til
organiseret bedrageri.

Denne her mail vil blive delt, med mindre at staten altså folke�nget og regeringen straks griber ind, og 
igangsæ�er en undersøgelse og e�erforskning af mine beviser og anklager mod Jyske Bank A/S 

Jyske Bank A/S kan selv vise interesse for at give de indrømmelser jeg beder om, eller finde en løsning som kan 
bremse mine skriverier en smule.

Men jeg syntes ikke at Jyske Bank har nogle forstelser for hvad jeg skriver.

Har Jyske Bank A/S intet lavet af det jeg skriver og siger, altså hvis ikke Jyske Bank har overtrådt regler eller love 
som jeg skriver, er min bedste anbefaling �l Jyske Banks ordførende direktør CEO Anders Chris�an Dam, 
kontakt poli�et og anmeld mig for bagvaskelse mod Jyske Bank og deres advokater, som jeg siger må være 
medvirkende �l bedrageri.

Jeg er ikke bange for nogle af jer, og hvis i ikke mener at i er medvirkende �l Jyske Banks bedrageri ved at 
dække over Jyske Banks forbrydelser, så prøv at tale med mig.

Mailen vil også være en del af grundlaget for mine bøger om korruptionen I Danmark.

Selv om sikkert e�er jeres mening blot en torn i øjet på det kammerateri jeg skriver om, så stopper jeg ikke, 
undtagen at Jyske Bank A/S ved Direk�onen CEO Ander Chris�an Dam selv spørger mig pænt om det.

I ved alle at jeg er anderledes og i sikkert heller ik set noget personer kæmper mod en bank og den korrup�on 
som er undergrave virksomhed for loven.

Men nu ved I det alle sammen.

I er medvirkende i de bøger jeg skriver, og har i noget i brokke jer over, så har i mit nummer.

Hvis dokumentet ved en fejl ikke er medsendt vil jeg dele det her www.banknyt.dk eller sende en ny mail, når 
jeg sæ�e Jyske Bank bilen �lbage foran Jyske Banks forretninger.

Husk nu jeg ønsker ☮  fred men Jyske Bank i har lavet bedrageri og hvordan syntes i det skal løses.

Tænk nu over det jeg skriver og hvis Jyske Bank mister deres Bank �lladelse, så er det jeres egen skyld, i 
kæmper mig lille mig og jeg stopper ikke uden at Jyske Bank og deres ledere vil det.

http://www.banknyt.dk/
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Med Venlig Hilsen 

Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5.

3100 Hornbæk 

+4522227713

Carsten.storbjerg@gmail.com 

Banknyt@gmail.com 
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