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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

1 af 3.070 DETTE HER ER EN SKANDALE. OG JYSKE BANK HAR GJORT DET VÆRRE OG BØR TAGE DERES ANSVAR.
- Tavshed er ikke en løsning, dialog og samtale. ring og få løst det her
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 18. januar 2023 kl. 15.59
Til: Statsministeriet <stm@stm.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>
Cc: fm@fm.dk, finanstilsynet@ftnet.dk, Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>, REU@ft.dk, SAK@ankl.dk, saoek@ankl.dk, Postkasse - Klagesagsafdelingen
<klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, postkasse@advokatsamfundet.dk, direktion@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik
Gade <MUG@jyskebank.dk>
Bcc: banknyt@gmail.com

Til Jus�tsministeriet
Slotsholmsgade 10.
1216 Copenhagen K

A� Jis�tsminister Peter Hummelgaard.

Sendes ligeledes �l. 

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

a� Statsminister Me�e Frederiksen  

kopi vedhæ�et af den fulde og re�et mail, anmodning om svar og handling.

Det ser ud �l at der findes korrup�on / Kammerateri i danske myndigheder så som under Jus�tsministere.
Spørgsmålet er om Jus�stministeret er indblandet.
For at belyse de�e har jeg nogle spørgsmål, altsammen �l brug for min bog. 

Jeg anmoder sam�dig at

https://www.google.com/maps/search/Slotsholmsgade+10?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Prins+J%C3%B8rgens+G%C3%A5rd+11?entry=gmail&source=g
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Jus�tsministeriet, Jus�tsministeren sammen med Statsministeriet og Statsministeren iværksæ�er en uvildig undersøgelse.

Dels af mine anklager mod Jyske Bank, men også om kammerateri er udbredt i sådan en grad at det skader eller undergraver
retssikkerheden.

 

HER ER 

Der i går sendte Mail �l                                                   Sendt 17. jan. 2023. kl. 17.41.

 
juridisk@jyskebank.dk,
Statsministeriet <stm@stm.dk>,
"Hotline (FT)" <Hotline@ftnet.dk>,
Postkasse - Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>,
postkasse@advokatsamfundet.dk,
Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>,
REU@ft.dk
 

 

 

 

Ministry of Justice in Denmark 

Slotsholmsgade 10.
1216 Copenhagen K
 
And the Danish Government 
 
Kære alle    
17 januar 2023.
 
Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard.
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Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen

Folketinget formanden Søren Gade. "Venstre"
Finanstilsynet ved Jesper Berg.
Advokatrådet ved Kurt Rasmussen.
Advokatsamfundet ved Martin Lavesen.
Nationalbanken ved Lars Rohde.
 
 
 
VIL I GODT SIGE TIL Jyske Bank A/S koncernen. Ved Anders Dam. og følge.
Jeg ønsker at vi kan sætte os sammen og sætte et punktum der lukker min lille morsomme bog, for jeg formoder ikke at Jyske Bank
syntes er sjovt længere.
 
 
DETTE HER ER EN SKANDALE.
OG JYSKE BANK HAR GJORT DET VÆRRE OG BØR TAGE DERES ANSVAR.
 
 
Til Jeres orientering så er jeg ved at skrive til jer igen, og gør det enkelt med et spørgsmål af gangen, for ikke at gøre det svært Danmarks
elite der er sammen med Jyske Bank mod mig.
 
Jeg syntes ikke dette her bør blive være og hvis der er tale om fejl eller misforståelser, så kan vi jo mødes og stoppe det her samme.
Justitsministeriet kan også vælge som de er ved at gøre, at fratage den danske befolkning fra deres rettigheder i retssager, dette ved at
umyndiggøre dem der har hyret en af advokatsamfundets advokater, da de ikke kan bestemme i deres sager, eller vide hvad der sker i deres
sager, da deres advokater bestemmer alt, og hos mig ved i alle sammen at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til netop ikke at
fremlægge mine påstande mod Jyske Bank.
 
Advokatnævnet der er knyttet sammen med Lundgrens og Jyske Bank fratager mine retigheder, og fratage min ret til selv at bestemme over
mine påstande og anbringender
Jeg er oppe mod korrupte dommere hvilket komme til fremgå i min bog om korruptionen i Danmark.
 
 
 
 
I kan stoppe med dette her kammerateri og Justitsministeren der er en del af regeringen anmodes om tage ind forbi og tale med statsminister
Mette Frederiksen 
om dette her er sund for en nation at Danmarks højeste Myndigheder statsministeriet og Justitsministeriet er med til at undergrave det danske
retssamfunds retsprincipper, såsom retssikkerhed, og at i medvirker til at umyndiggøre ikke kun mig men hele den danske befolkning, der ikke
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ved om de har en hæderlig advokat, og skulle de så få en af de korrupte, som vi fik Lundgrens der fratog mig 
min retssikkerhed. 
 
 
Jeg giver jer som regeringen muligheden for at rette op, og stoppe det kammerateri som styrer toppen af Danmark, og jeg beder om at 
 
 
Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard.  og
 
Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen
 
 
I kan jo starte med at tage afstand fra det som jeg er blevet udsat for, og at i begynder at indse at det at dække over Jyske Bank ikke
er en løsning.
STOP KORRUPTION I DANMARK
 
Og vil i ikke stoppe korruptionen, så hjælp advokatnævnet og dommerne som Kurt Rasmussen med at fratage danskernes ret til at
kunne bestemme i deres egne retssager.
Læs det vedhæftede dokument 
 
Vil regeringen og Justitsministeriet sige til direktionen i Jyske Bank, at de bør finde en løsning hvis de ønsker at jeg skal stoppe
min kamp.
I kan sætte en stopper for Jyske Bank, og det vil i ikke, så hjælp med at sikker at vi danskere får ret til at se hvad vore og en
modpart i en retssag fremlægger.
 
 
Det her vokser til at blive mere end en skandale hvis i som regering og Justitsministeriet fortsat dækker over Jyske Banks
straffelovsovertrædelser. 
 
Anders Christian Dam må som en naturlig del af denne her skandale sætte sit mandat frit, og de andre bør meddele at de ønsker at
gå på pension og gå af, det vil være fornuftigt for Jyske Bank.
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OG JYSKE BANK HAR GJORT DET VÆRRE OG BØR TAGE DERES ANSVAR.

Til Jeres orientering så er jeg ved at skrive til jer igen, og gør det enkelt med et spørgsmål af gangen, for ikke at gøre det svært Danmarks elite der er sammen med Jyske
Bank mod mig.

Jeg syntes ikke dette her bør bleve være og hvis der er tale om fejl eller misforståelser, så kan vi jo mødes og stoppe det her samme.
Justitsministeret kan også vælge som de er ved at gøre, at fratage den danske befolkning fra deres rettigheder i retssager, dette ved at umyndiggøre dem der har hyret en af
advokatsamfundets advokater, da de ikke kan bestemme i deres sager, eller vide hvad der sker i deres sager, da deres advokater bestemmer alt, og hos mig ved i alle
sammen at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til netop ikke at fremlægge mine påstande mod Jyske Bank.

Advokatnævnet der er knyttet sammen med Lundgrens og Jyske Bank fratager mine retigheder, og fratage min ret til selv at bestemme over mine påstande og anbringender
Jeg er oppe mod korrupte dommere hvilket komme til fremgå i min bog om korruptionen i Danmark.

I kan stoppe med dette her kammerateri og Justistministeren der er en del af regeringen anmodes om tage ind forbi og tale med statsminister Mette Frederiksen 
om dette her er sund for en nation at Danmarks højeste Myndigheder ststsministeret og Justitsministeret er med til at undergrave det danske retssamfunds retsprincipper,
såsom retssikkerhed, og at i medvirker til at umyndiggøre ikke kun mig men hele den danske befolkning, der ikke ved om de har en hæderlig advokat, og skulle de så få en af
de korrupte, som vi fik lundgrens der fratog mig 
min retssikkerhed. 

Jeg giver jer som regeringen muligheden for at rette op, og stoppe det kammerateri som styrer toppen af danmark, og jeg beder om at 

Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard.  og

Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen
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I kan jo starte med at tage afstand fra det som jeg er blevet udsat for, og at i begynder at indse at det at dække over Jyske Bank ikke er en løsning.
STOP KORRUPTION I DANMARK
 
Og vil i ikke stoppe korruptionen, så hjælp advokatnævnet og dommerne som Kurt Rasmussen med at fratage danskernes ret til at kunne bestemme i deres
egne retssager.
Læs det vedhæftede dokument 

Vil regeringen og Justitsministeriet sige til direktionen i Jyske Bank, at de bør finde en løsning hvis de ønsker at jeg skal stoppe min kamp.
I kan sætte en stopper for Jyske Bank, og det vil i ikke, så hjælp med at sikker at vi danskerer får ret til at se hvad vore og en modpart i en retssag fremlægger.

Det her vokser til at blive mere end en skandale hvis i som regering og Justitsministeret fortsat dækker over Jyske Banks straffelovsovertrædelser. 

Anders Christian Dam må som en naturlig del af denne her skandale sætte sit mandat frit, og de andre bør meddele at de ønsker at gå på pension og gå af, det vil
være fornuftigt for Jyske Bank.
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Tavshed er ikke en løsning, dialog og samtale. ring og få løst det her

Venligst hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
øvej 5
3100 Hormbæk 

22227713
carsten.storbjerg@gmail.com
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