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Når ret bliver til uret Michael Ellegaard Hent PDF Kender du dét – når andre beskylder dig for ting som du
ikke har gjort – og de får overbevist andre om deres  løgne? – så står man tilbage med en enorm frustration og
vrede som man på en eller anden måde bliver nødt til at få afløb for. Det har jeg oplevet på min egen krop
gennem en ren skueproces af en retssag. Jeg har valgt at skrive en bog om sagen, i stedet for at lade mine

frustrationer komme til udtryk på andre mindre heldige måder. 

    Min historie har sit udspring i det danske retssystem, som jeg altid har haft en nærmest blind tiltro til er
ufejlbarligt og retfærdigt, for frk. Justitia er jo som  bekendt blind, og skal derfor ikke dømme om hvem folk

er – hverken af status, politisk overbevisning eller tro.

 

Det har vist sig at være et rent skønmaleri, for alle som er ansat under Justitsministeriet, og som har medvirket
i min sag har vist sig – lige fra  politifolk – til anklagere og dommere –  at være utroværdige, korrupte og

kendetegnet ved at dække over deres ”kollegers” ryg – uanset at selv en blind frk. Justitia fra begyndelsen af
denne her sag har kunnet se, at hele anklagen imod mig med stor sandsynlighed har været fabrikeret og aftalt

– fra start til slut!

 

Alle referencer som er gengivet i bogen er dokumenterbare, faktuelle og sande, og de omtalte politimænds
identitet er blevet sløret, så deres navne kun bliver nævnt med deres initialer for at beskytte deres identitet.

 

Kender du dét – når andre beskylder dig for ting som du ikke har
gjort – og de får overbevist andre om deres  løgne? – så står man

tilbage med en enorm frustration og vrede som man på en eller anden
måde bliver nødt til at få afløb for. Det har jeg oplevet på min egen
krop gennem en ren skueproces af en retssag. Jeg har valgt at skrive
en bog om sagen, i stedet for at lade mine frustrationer komme til

udtryk på andre mindre heldige måder. 

    Min historie har sit udspring i det danske retssystem, som jeg altid
har haft en nærmest blind tiltro til er ufejlbarligt og retfærdigt, for
frk. Justitia er jo som  bekendt blind, og skal derfor ikke dømme om
hvem folk er – hverken af status, politisk overbevisning eller tro.

 

Det har vist sig at være et rent skønmaleri, for alle som er ansat
under Justitsministeriet, og som har medvirket i min sag har vist sig

– lige fra  politifolk – til anklagere og dommere –  at være
utroværdige, korrupte og kendetegnet ved at dække over deres

”kollegers” ryg – uanset at selv en blind frk. Justitia fra begyndelsen
af denne her sag har kunnet se, at hele anklagen imod mig med stor

sandsynlighed har været fabrikeret og aftalt – fra start til slut!



 

Alle referencer som er gengivet i bogen er dokumenterbare, faktuelle
og sande, og de omtalte politimænds identitet er blevet sløret, så

deres navne kun bliver nævnt med deres initialer for at beskytte deres
identitet.
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