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SAMTALE mellem Lundgrens og Klienten 18-12-2018.                                               Bilag  

Udskrifter af samtaler mellem klient og Lundgrens advokat partner selskab 

 

HER ER SAMTALEN mellem kl. 17.41 & 18.01  

Mette Marie Lundgrens sagde 18 december 2018.  

 

Lundgrens = L: 

Klient = K: 

 

1) Lundgrens: Hej Carsten det er Mette Marie fra Lundgrens  

2) Klient: ja hej 

3) L: jeg syntes lige at jeg ville ringe til dig, fordi jeg har været igennem alle de bilag du har givet 

mig, jeg har talt med Dan, jeg har drøftet det, og han vil ikke tænke så meget over tid på at 

tænke over din sag, og Dan og jeg har drøftet sammen, og fundet frem til at lige PT så kan vi 

godt forstå du vil have fremlagt de der bilag med din læge journal. 

4) K: Der behøver man jo ikke at fremlægge alt sammen. 

L: Det der er det store og det hele er at vi har kikket særligt på det processkrift som vi har fået 

tilbage fra Lund Elmer Sandager, og vi må bare konstatere, at den sag som vi skal gå med i dette 

her processkrift, det er i vores optik hele augmentet om, Der er ikke indgået en renteswap aftale.  

5) K: Nej og hvis der havde været, så har de også tvunget mig til at afdrage den, ved at de har 

tvunget mig til at få solgt grunden jo. 

6) L: Man kan sige vi har fastholdt at det der tidligere er gjort gældende i forhold til den 

mangelfulde rådgivning jo ikke er frafaldet, bare fordi de. ”kan vist ikke finder ord”. ….. der ikke 

er indgået en rente swap aftale, og grunden til der ikke er det, og det har de også anerkendt, 

det er at hele grundlaget for den renteswap aftale, det er lånet. 

7) K: Ja og det har de løjet at jag har haft jo. 

8) L: 4.328.000 kr.  

9) K: Men det vi skal have frem, det er at hvis jeg havde det lån, så har de tvunget mig til at 

afdrage på det lån også, og på den måde er de jo inde i bedrageriparagrafferne. 

10) L: Nej men Altså det der er her, det er og der er simpelhænd den bedste strategiske måde og 

komme vider på, det er jo netop det med at det de skriver, det er jo at…… at den renteswap… 

som de har afdraget på, der har de bare afdraget på en belåning hovedstol på 4.3 millioner  

11) K: Ja men det er vigtig. 

12) L: Men det kan man ikke. 

13) K: : Men det er vigtigt vi lige få med, at hvis den havde været der, så skal vi gøre gældende at 

så hade Jyske Bank tvunget mig til at afrage det andet lån, så hvis der havde været en 

renteswap på det lån som jeg så har, så har de jo tvunget mig til at nedbringe den gæld, uden 

at lade renteswappen følge med. plus at de har løjert at det var det lån ”4.328.000 dkk” jeg 

havde. Det er det der er vigtigt Og så også det at bestyrelsen har vist det hele tiden, og de 

har skjult det for mig, Det er jo vigtigt.   

Bilag AI.
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14) L:… Det er bare ikke en sag vi kommer til at vinde…Det er i min optik, altså Dan og jeg har 

snakket om det, det er ikke fordi vi ikke kan forstå det her, det er slet ikke det, men lige det 

processkrift vi skal indgive ( DET ER ALLERÆDE SKREVET DA METTE RINGER ) der er jo 

ikke berammet hoved forhandling. 

15) K: nej 

16) L: så hvidt jeg er klar over. 

17) K: Nej med det er bare alle de beviser der ligger på, hvordan de har løjet og manipuleret og 

fjernet bilag,  

18) L: ”Mette bryder ind” Min pointe er altså bare at vi er jo ikke særlige………min opfattelse af det 

der er blevet skrævet fra retten er her, er at nu vil de gerne have os til at Ingi et afsluttende 

processkrift, så vi kan sætte os ned og snakke sammen. 

19) K: Ja Det er jo også vigtigt at den der rente swap som faktisk godkendte, den er er lukket, 

og de selv har lavet den som der ligger, de 2 bilag er jo også fjernet fra årsopgørelsen, de 

skulle have stået i den. det der heder Bilag 31. er meget vigtigt ”Klagens BILAG 47. side 4.” 

Bilag 31. er ekstrem vigtig, Det er det der lukker den rentebytte til Bilag E. side 5. 

20) L: ….. stilhed…….  

21) K: jeg går seriøst og overvejer en politianmeldelse på, men jeg syntes lige jeg venter.  

22) L: ….. stilhed……lige et sekunder…. 

23) K. Det bilag det lukker den aftale der er lavet den 15ende i syvende. 

24) L: Ja men jeg kan se det lukker det dagen efter. 

25) K: Ja og så er det sådan en ny aftale Jyske Bank selv har laver uden om mig, hvis jeg nu 

optog lånet.  

26) L: Ja ( det er meget svagt sagt ) 

27) K: Og Jyske Bank de har jo fremlagt, at jeg har haft at jeg har haft det her lån hele tiden, 

fordi vi har dem jo alleræde i at lyve, og i det, så er det bilag der heder er det Bilag 35. 

”Klagens BILAG 47. side 5.” hvor Jyske bank skriver til mig at jeg har det her lån det er jo 

også løgn, Det er jo også meget vigtigt… det er der hvor Nicolai Hansen skriver den 19 i 

anden,  

28) L: JA det er jeg med på, der er bare forskel på, …. Der er forskel på at bevise..at de bevist 

løj, med hensigten om at bedrage dig, og at det her var en eller anden, som kikkede på 

renteswap aftalen og så sagde, at så må der være et lån……altså en fejl.  

 

29) K. Altså vi er nød til at fremlægge det, at de fortalte mig at jeg havde det, og de gør det mens 

jeg ligger syg med en hjerneblødning. 

30) L: JO JO men altså vi har jo..det vi har gjort i det tidligere processkrift, det var jo at sige okay i 

siger der er et lån fremlæg dokumentation for det, og det har de jo så også erkendt at det kan 

de ikke.  

31) K: Nej det er jo fordi de har løjet at jeg havde det, og så det har jeg jo troet på fordi jeg 

var syg,  og jeg har været ved at miste alt ik. 

32) L: JA. Så langt er jeg med, men altså deee altså, 

33) K: men mere for jeg går efter at vil politianmelde de, for når vi kommer lidt længer frem, så 

laver jeg en ordentlig politianmeldelse, for di jag har en der skal hjælpe mig med det, med jeg 

venter, for jeg vil jo gerne have den lukket, det har jeg jo også sagt     

34) L. JA ”svagt” det jeg bare siger det er.. statisk i den vi kører med nu, det er at der ikke er 

nogle rente swap aftale, fordi der ikke er noget bagvedliggende lån, der er ikke indgået en 

rente swap aftale på det nye lån på 4.3 millioner.   

35) K: vi bryder lige ind. Og den der var var lavet den er lukket.   
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36) L: NEJ Og derfor var de ikke beriget til…. at opkræve noget i henhold til en swap aftale, på de 

4.328 millioner fordi den ikke eksisterede. 

37) K: Men der er jo meget enkelt jo, Men vi skal i hvert ifald, erstatningssag skal kunne rejses 

bagefter for mine tab, og det skal være sådan at man kan fører det videre. Men jeg syntes 

stadig at man skal have fremlagt, at den rente swap. 

38) L: at vi forbeholder os ret til at op gøre vores krav.   

39) K: Ja til hver en tid, og også at den rente bytte jeg faktisk godkendte, altså Bilag O. 

årsopgørelsen fra 2008 Der er Bilag E.5 fjernet.  Og Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.” 

står heller ikke på årsopgørelsen, man kan altså ikke fjerne sådan nogle dokumenter fra 

en årsopgørelse. 

40) L: 2 sekunder jeg er lige nødstedt til at koncentrere mig, skal lige have skrevet ned 

41) K: Det er det jeg siger jeg husker godt, jeg kan huske det hele, det er jeg ret sikker på, nu er 

det bare det at jeg har givet det nye bilags nummer, …. Altså vi skal bare sige at den rente 

bytte som der er omtalt i svarskrift 10-09-2015 den er manipuleret med,  

42) L: Igen det er altså rigtig rigtig rigtig stærke anklager, som vi ikke har noget bevis for  

 

43) K: Jo men de har jo fjernet nogle bilag, de har fjernet nogle beviser. 

44) L: En civil retssag går ud på at hver part beviser hvad er det det heder, sine aspekter af 

sagen, det eneste vi kan gøre er at opfordre dem til det, det er ikke det samme som at sige 

at nogle har bedraget, eller manipuleret, det er altså ret stærke anklager  

45) K: Ja men beviserne ligger der jo……   ”venter svar” …….Altså bilagene beviser jo  

46) L:  ”Mette bryder ind.” der må jeg simpelthen bare sige, det er jeg kan stå inden for at skrive 

det i et processkrift  

47) K: næ men så skal de forklare hvordan de bilag er forsvundet ud af Bilag O. Bilag 5.E og   

Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.”  det står ikke på bilag O.  

48) L: Og de ting kan man faktisk også tag i en retssag, når man afgiver forklaringer, og des 

lignende, og som sagt er sagens forberedelser altså ikke afsluttet, vi har også mulighed for 

fortsat at fremlæg bilag, min opfattelse af hvad retten har skrevet her, og så det her er ikke 

afslutning på sagen, hoved forhandlingen er ikke berammet, forberedelsen er ikke afsluttet, så 

vi har stadig muligheden for at fremkomme med noget mere, men for at få denne her rundet 

af lige nu, er det retten gerne vil have vi gør, hmmm så er det altså vores… bedste 

overbevisning, at det er det her der skal fremlægges, det er det her der skal slås på, Jeg 

fremlægger det der Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.” og henviser også til der i vores 

processkrift, men jeg kan simpelthen ikke gå ind og skrive at Jyske Bank  har har hæ ø … altså 

manipuleret  

49) K: Men det har de jo.   

50) L: Det er jo dokumentfalsk  

51) K: Men det har de ja     

52) L: ja men  

53) K: De har jo rette i bilag, fjernet bilag der er jo også det jeg går ud med, når jeg fortæller min 

historie, så lægger jeg jo alle bilagene frem,  og så kan man jo sådan set se beviserne klart og 

tidligt, ”der bliver stille.” ………. Er du der  

54) L: ja ja jeg er der, men jeg kan ikke sige andet til dig, ellers så . bliver vi simpelthen nød til at få 

den vendt med Dan her til aften, han er stadig på kontoret og er i partner møde, og jeg kan 

prøve at gå ned og hive fat i ham,  
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55) K: Det er bare hvis der ligger nogle af de bilag jeg har lagt som bevis, at Jyske Bank har 

ændret i tingende, og brugt dem til noget andet, end hvad de var til, lige som bilag 6  

Bilag * Z   den er blevet bruget som fuldmagt selv om den var udløbet, og så er den jo 

rettet, mener der var Z. Undskyld Bilag K.  der har Jyske Bank fået en underskrift på at der 

gjaldt den til et nyt tilbud, og der har de fået den 19 i femte. 19/5 Men de har brugt Bilag K 

som bevis martiale selv om det var udløbet den 20 i ellevte 20/11 sammen med tilbuddet, 

”afventer svar” 

56) L:….. men det ændrer bare ikke på at de bedste (Mette griner lidt) forhold (Carsten griner også, 

det er ping pong, og Mette vil ikke give klienten bolden.) til det her er at sige at der ikke er 

indgået en aftale,  

57) K: Ja i Jyske Bank har lavet en aftale uden om mig.  

58) L: JO men men det, de ka jo de kan ikke lave en aftale uden om dig, det er det er er hele 

pointen, hele pointen er at de kan ikke opkræve noget for en aftale du ikke har indgået 

med dem.  

59) K: Altså de har bildt mig ind at jeg havde et lån, og de har bildt mig ind at -. 

60) L: JA JA lige præcis, der er fuldstændig piv. fuldstændig ligegyldig, fordi pointen er at 

når der ikke er et bagvedliggende lån for en renteswap aftale.   

61) K: Ja det er de har løjet at jeg har.   

62) L: Så eksistere den ik. Så eksistere den ikke punktum   punktum  De kan ikke bare fremføre 

den, til et nyt lån ude at der er indgået en ny rente swap aftale, og derfor det her det er 

MULIGHEDEN for at sige der var ikke nogle renteswap aftale, for der var ikke, det lån i bliver 

ved med at sige der er grundlaget for renteswap aftalen, det er faktisk ikke udbetalt, så har i 

bare lige brugt et andet lån, og det kan i ik. 

63) K: men Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.” den har du med,  

64) L: JA lige præcis  

65) K: Og så syntes jeg sådan også du skal tage den hvor Nicolai Hansen skriver Bilag 32 er det 

vidst nok,. ”Klagens BILAG 47. side 5.” og lig den med, hvor de skriver at jeg har det lån, …. 

Det er bare sådan at det er ik sandt,   

66) L: Ja men Det har de jo erkendt at det ikke er 

67) K: Ja men de har jo ik, Jeg syntes lige de skriver jeg har det, og så har jeg det ikke, DET ER 

MEGET VIGTIGT  

68) L: de har erkendt de der ”processkrift” seneste   at det ik  

69) K: jeg vil være meget glad hvis du tager Bilag 32 retter 31 med, det er ikke noget bilag der kan 

skade mig på nogle måde, det skader ikke sagen,  

70) L: Nej det er fint jeg tager det med ,  

71) K: TAK det skal jo bare afleveres, og så fordi Jeg venter med at lave en politianmeldelse, ud fra 

vi får lavet det her. 

72) L: det er jeg glad for.  

73) K: hvis de ikke kan finde ud af det, så vil jeg gerne have dem slagtet  

74) L: YES ”igen lavt” godt ved du hvad Jeg kan fremlæg de 2  HVIS DU ER ER ENIG MED MIG 

I AT VI FAST HOLDER…..at at .. vi. For så hvidt angår det her processkrift kan sige, at der var 

ikke nogle aftale, for de der ikke var noget lån.  

75) K: Jamen jeg har jo fremlagt min sag som jeg syntes den skulle fremlægges, og så skal vi bare 

have dem ned med nakken, og hvis du mener vi får dem ned med nakken uden at tage det med 

såden som det er,  

76) L: JA Jeg mener det her er vores bedste måde at gøre det på. 

77) K: Jeg vil bare gerne at man kan komme efter Jyske Bank bagefter, for det de har gjort, 

for det de har skadet os. 

78) L: JA det er jeg med på  
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79) K: for at de har skadet vores familie så meget 

80) L: JA og det kan jeg godt forstå 

81) K: Ja og du må undskylde hvis jeg er ligt smågnaven, for jeg syntes den her har været så 

belastende for os, og at vi kunne miste alt, når jeg nu siger det så ved jeg jo godt at det er mig 

der har bukserne på i dag ”Mette griner”, og jeg har alle beviserne og du sidder med det i 

MAPPEN,  

82) L: Ja ”Mette siger ja lavt, men det er bekræftet med et ja” 

83)  Men jeg har bare lyst til at sige at i morgen så kommer jyske bank og smider den chek, og så 

siger vi fint og så piller jeg klistermærkerne af,  og så stopper vi den chikane af banken også   

84) L: JA  

85) K. for det kan ikke være rimeligt at et lille menneske som mig, skal kører så store kanoner ud, 

og så fylde forskellige biler med klistermærker, og hjemmesider med processkrifter og alt muligt,  

86) L: Ja  

87) K: banken ved godt de har lavet lort, de skal bare være bank nok til at indrømme det, og så få 

den lukket. 

88) L: yes  

89) K: den skulle have vært lukket for halvandet år siden.  

90) L: Når ved du hvad, Jeg får tilrettet det her  

91) K: godt  

92) L: og så fremlægger vi de bilag 31 og bilag 32. så vi får det i den rigtige orden i sagen  

93) K: ja for det passer nemlig ind med et af deres fremlagte ”Bilag D” hvor de skriver lånet er lagt 

om. eller igen de bruger nogle ord som er forkerte.  

94) L: Ja  

95) K: Rent juridisk, men hvor Nicolai skriver at jeg faktisk har det lån,  

96) L: ja og hvad det heder og så hvad det heder så al. ja Jeg skal lige tilrette de her, klargjort de her 

2 og så få det sendt af sted, og så får du det også på mail. til din orientering  

97) K: ja men jeg når ikke at få kikket på det, for jeg  

98) L: jeg indlever det, og så får du det efterfølgende  

99) K: Jeg er trat af denne her sag, jeg vil gerne have mit liv igen  

100) L: det kan jeg godt forstå  

101) K: jeg har noget andet jeg heller vil lave, i stedet for de her hadekampagner, for de 

tager kun til, det bliver kun være og jeg er trat af det ik 

102) L: Ja det er jo det så  

103) K: og det håber jeg sådan set også den der åndsvage bank også er 

104) L: JA jeg sørger for det her bliver indleveret inden … og så tales vi ved ik 

105) K: det er godt hej 

106) L:Godt ha det godt  

 

  Samtalen slut  




