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AFSKREVET OPTAGELSE.                                                           Mette Marie Nielsen ringer 14-12-2018. kl. 14.59  

Her referér vi til det som klienten siger er vigtigt, og hvad advokaten fra Lundgrens bekræfter. 

Har klippet mange fyldeord som ohmmm, øhhh, havd er det nu lige det hedder ud, har ladet et par stå 

Klienten er Carsten for Storbjerg Erhverv ApS 

Lundgrens er Mette Marie Nielsen. 

1. Klienten: Jeg vil bare være sikker på at vi får sendt alle bilag af sted og processkrift. 

2. Lundgrens: Det kan du tro vi gør.  

3. Klienten: Jeg er nervøs for det ikke bliver nået.  

4. Lundgrens: Nej Nej det skal du ikke være. 

5. Klienten: Jeg er jo lidt stresset over min sag ikke er afleveret   

6. Lundgrens: Enig Enig, du skal ikke være bekymret for vi får det lavet i næste uge, der er frist til 

tirsdag den 18. men så kan jeg da godt forstå du var lidt nervøs.   

7. Klienten: Ja det er jeg, for jeg har jo ingen sag før alle tingende er fremlagt.  

8. Lundgrens: Nej selvfølge ikke. Jeg kikker på tingende i dybden, her henover weekenden, og går i 

gang med at skrive nogle bevinget ting. 

9. Klienten: Jeg vil meget gerne køre ind, for de 16 sider fra min læge, der er jo faktisk bare lige nogle 

ting man skal ligge mærke til, man kan selvfølge mærke dem op bagefter, men jeg syntes man skal 

mærke dem gult inden man sender dem ind til retten, hvor der står jeg faktisk ikke har det ret 

godt, depression, har problemer med at huske. 

10. Lundgrens: øhh hvad det heder, ohmmm jeg har lige noget ømmm hvad det nu heder ohmmm 

udskrifter fra din læge, og vi skal bare lige inden, øhh inden vi bare fremlægger dem, skal vi lige 

være sikker på hvorfor vi gør det, øhhh og også øhhh for at sikker os, at det ikke øhhh principielt 

skader sagen. 

11. Klienten: Jeg mener ikke det kan skade sagen at jeg har været syg, alvorlig syg mens Jyske Bank 

har fodret mig med forkerte oplysninger, og de fremlægger en sag som om jeg har noget jeg ikke 

har. 

12. Lundgrens: Nej Nej men det du også skal være opmærksom på at der er jo, at deres advokat 

Philip Baruch bliver jo også nød til ohhh ohhh at hvad er det nu det hedder, at gøre sit arbejde, 

det er jo ikke fordi det betyder de har frit slag, men det betyder jo også ………  det betyder jo også 

at det kan blive brugt imod os, og der er den risikovurdering vi også er nød til at lave Dan og Jeg 

inden vi bare fremlægger det, ohhh ohhh det er både for din personlige skyld og for sagens skyld, 

og det skal vi bare lige kikke på og vende ohhh 

13. Klienten: Altså hvis der er noget der ikke må stå, så kan man jo strege det ud jo, altså jeg har ikke 

noget at holde tilbage, altså jeg fremlægger alt, jeg deler alt og fortæller alt, jeg skammer mig ikke 

mere, over at jeg har haft det, som jeg har haft det.  

14. Lundgrens: Nej ej det syntes jeg da heller ikke du skal, der er jo ikke noget at skamme sig over. 

15. Klienten: når jo, men jeg har været så langt ude så. og det gør mig så …. Og det gør mig nu så, jeg 

er meget gal, og derfor syntes jeg de skal ned med nakken. 

16. Lundgrens: JA. Og det kan jeg også godt forstå ohhh hvad er det det heder, men der er bare lige, 

hvad er det nu det heder ohhh, Du må have tillid til Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for. 
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17. Klienten: ALTSÅ Jeg har ikke noget at skjule  

18. Lundgrens: NEJ. 

19. Klienten: Hvis Jyske Bank havde fortalt mig for lang tid siden øhh hvad jeg havde skrevet under 

på af papir og hvad jeg ikke har, så ville jeg vide det, det kan jeg jo først bruge når de bruger det 

imod mig, og jeg kan huske dengang vi sad nede i banken, og jeg skulle skrive noget under, og så 

siger jeg, og det var nemlig den 10/7-08 og så siger jeg til Nicolai, men jeg har jo ikke lånt nogle 

penge, nej med er kun så er de lavet klar, nu bruger de det her imod mig, og så fremlægger de 

det her den 5/11 2018. og den kopi jeg har liggende, den har jeg sådan ikke med underskrift. 

20. Lundgrens: NEJ. 

21. Klienten: Og forud og mere fordi jeg har skrevet under på noget til noget andet, der ikke er 

blevet til noget så bortfalder det jo, når det udløber tilbuddet. 

22. Lundgrens: JA 

23. Klienten: Og det står jo.. og det har Jyske Bank jo fået af vide, de ved lige nødagtig hvornår det 

bortfalder, og de har også fået af vide at de der papir de HAR tinglyst, der får de af vide, at de er 

bortfaldet, og de handler for egen vindings skyld. 

24. Lundgrens: JA  ”der bliver stille” 

25. Klienten: Jeg er meget meget sikker, jeg vil jo helst være fri for denne her sag, men men den får 

fuld skrald.  

26. Lundgrens: JA  JA selvfølgelig selvfølgelig selvfølgelig øhhh, øhmm hvad det hedder men, menne 

hvad det det hedde, som sagt så øhhh hvad det heder så går jeg i gang her over weekenden, er 

det desværre blevet nød til at være, for jeg er lige blevet nødt til at gå hjem for at ligge mig lidt.  

27. Klienten: JA. 

28. Lundgrens: For jeg har ikke haft det så godt de sidste par dage, øhhmm så jeg sidder med det her 

hen over weekenden, og så hvad der hedder får du noget tilsendt øhhh i løbet af mandagen. 

29. Klienten: Ok bare lige øhh send mig en sms eller ring op her på øhhh, eller til Rie, hvis det er, bare 

lige så vi hurtig kan kikke på det. 

30. Lundgrens: JA selvfølgelig. 

31. Klienten: Det er bare du har det hele med, du må endelig ikke holde noget tilbage. 

32. Lundgrens: NEJ selvfølgelig, det skal jeg lade værd med.  

33. Klienten: Og alle kanonerne op, og så skyder vi løs på dem. 

34. Lundgrens: JA. 

35. Klienten: Og vi er ligeglade med om det er Jyske Bank. 

36. Lundgrens: YES…. JA JA.  

37. Klienten: Griner….. Så fuld gas på, alt frem.  

38. Lundgrens: godt ja sorry, det var bare lige noget til mig selv.  

39. Klienten: JA. Og hvis du mangler noget, et eller andet så ringer du, så kommer jeg farende ind, og 

hvis du skal have hjælp til noget, jeg står der med det samme for at hjælpe dig med at gå bilag 

igennem, fordi jeg kan jo alt i hoved, jeg har en sindssyg god hukommelse i dag. 

40. Lundgrens: JA. 

41. Klienten: og jeg kan huske ned i mindste detalje, det er jeg sådan rimelig sikker på. 

42. Lundgrens: JA, men det er godt.  

43. Klienten: Jeg kan feks. Huske hvor jeg var, da Jyske Bank ringede den 15-07 og spurgte om jeg ville 

låse renten fast det der tilbud, det var mellem 10-11 om formiddagen, og jeg ved hvilken adresse 

jeg var på.  
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44. Lundgrens: Og det er rigtigt fint at vide, for når vi når så langt er det rigtigt godt at være sikker i 

sin sag.  

45. Klienten: Det er jeg, OG VI HOLDER FAST I DE VIDNER JEG HAR SKREVET, ham fra helsingør 

kommune, og så holder vi fast i at Anders Dam skal ind og vidne, fordi jeg kører skyts imod ham 

fordi han er bevidst om dette her sker, og hvis Jyske Bank har løjet, ved at sige jeg har et 

bagvedliggende lån, underlæggende lån, hvis de har løjet både i ankenævnet og i retten den 10 i 

niende, så vil jeg have proces imod dem at de har været bevidst om, at der ikke fandtes noget 

lån, og at de har prøvet at skjule det for mig ik. 

46. Lundgrens: hmm hmm  JA YES. 

47. Klienten: YES. 

48. Lundgrens: YES. 

49. Klienten: Griner. 

50. Lundgrens: en anden form for grin. 

51. Klienten: Ja man er jo nød til at være hård jo. 

52. Lundgrens: Det er jo det Det er jo det. 

53. Klienten: Men Igen, du er helt klar over, at jeg vil gerne have lukket denne her 

54. Lundgrens: JA. 

55. Klienten: Og hvis Jyske Bank vil det, så er det altså nu de skal komme ud af busken. 

56. Lundgrens: YES. Så meget har jeg noteret mig, men jeg lover du får noget i løbet af mandagen, jeg 

skal nok lige give dig et praj inden e sms eller et opkald.   

57. Klienten: Det er i orden. 

58. Lundgrens: Så du er klar over hvor vi lander. 

59. Klienten: Det er godt, god bedring. 

60. Lundgrens: Jo tak, og god weekend. 

61. Klienten: jo tak i lige måde, HEJ  

62. Lundgrens: HEJ 

63.  

Samtalen 14 december sluttes efter 10 minutter.  

 

 




