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Fru Justitia Gråter Blod - publiceras via ::FRIA ORD::

Helena Kohlberg håller på att slutredigera manuset till sin första bokHelena Kohlberg håller på att slutredigera manuset till sin första bokHelena Kohlberg håller på att slutredigera manuset till sin första bokHelena Kohlberg håller på att slutredigera manuset till sin första bok. Hon debuterar som 

författare med titeln Fru Justitia Gråter Blod, en självbiografisk betraktelse som handlar om hennes 

kamp för både upprättelse och ett rättmätigt arv.

Varför beter de sig så märkligt; boutredningsmannen, domarna, åklagarna och de andra företrädarna för  

rättsväsendet?

I Fru Justitia Gråter Blod får läsaren göra nedslag i Helenas kamp för upprättelse och ett rättmätigt arv 

utifrån hennes erfarenheter, känslor och upplevelser i kontakt med det svenska rättsväsendet alltsedan år 

2003. 

Boken är intressant för alla de som blivit osakligt och orättvist behandlade av boutredningsmän och 

olika juridiska instanser inom det svenska rättsväsendet. Den innehåller också värdefulla tips för alla de 

som är involverade i ett pågående tvistemål, eller har för avsikt att inleda en process. Förhandsboka dittörhandsboka dittörhandsboka dittörhandsboka ditt    

exemplar här: exemplar här: exemplar här: exemplar här: http://www.friaord.net/handla.htmhttp://www.friaord.net/handla.htmhttp://www.friaord.net/handla.htmhttp://www.friaord.net/handla.htm....

Under årens lopp har Helena hanterat tjugosex ärenden, en del med juridiskt biträde av en advokat. Fast 

de mål och ärenden som Helena vunnit, har hon gjort utan något juridiskt biträde. På egen hand vannPå egen hand vannPå egen hand vannPå egen hand vann    

Helena Kohlberg framgång i Helena Kohlberg framgång i Helena Kohlberg framgång i Helena Kohlberg framgång i Högsta domstolen i november 2009.Högsta domstolen i november 2009.Högsta domstolen i november 2009.Högsta domstolen i november 2009.    Helena hade då överklagat en 

mellandom i ett tvistemål och beviljats prövningstillstånd i HD. 

Målet kom att återförvisas till tingsrätten och nu på fredag, den 28 september 2012, kommer 

huvudförhandling att hållas i Skaraborgs tingsrätt klockan 10.00. 

Sedan dödsboet efter hennes far frånträddes till förvaltning av boutredningsman har bristerna i 

förvaltningen lett till konstiga förvecklingar. Det handlar om handlingar upprättade i olaga form, beslut 

avkunnade under pågående rättegång som påverkar den slutgiltiga utgången i målet. Lagstiftning och 

jävsinvändningar har ignorerats. Anteckningar i målets dagbok har anmärkningsvärt nog raderats.

Nu inne på nionde året sedan hennes far avled, frågar sig Helena hur lång tid och hur många fler 

ärenden ska till för att hon ska få sin upprättelse och sitt rättmätiga arv?

− Nu kommer berättelsen om min kamp för upprättelse fram, säger Helena, som ser 

publiceringen av Fru Justitia Gråter Blod som den enda vägen till upprättelse och till sittpubliceringen av Fru Justitia Gråter Blod som den enda vägen till upprättelse och till sittpubliceringen av Fru Justitia Gråter Blod som den enda vägen till upprättelse och till sittpubliceringen av Fru Justitia Gråter Blod som den enda vägen till upprättelse och till sitt    

rättmätiga arvrättmätiga arvrättmätiga arvrättmätiga arv.

− Det är uppenbart att det inte räcker med att ha rätt för att ocksåatt det inte räcker med att ha rätt för att ocksåatt det inte räcker med att ha rätt för att ocksåatt det inte räcker med att ha rätt för att också få det man har all rätt till,få det man har all rätt till,få det man har all rätt till,få det man har all rätt till,    

säger Helena Kohlberg, och håller fortsatt liv i kämpaglöden. Det är tydligt att man i vissa fall 

behöver kämpa med både näbbar och klor.

Hon avslutar med att säga att allt ska gå rätt tillallt ska gå rätt tillallt ska gå rätt tillallt ska gå rätt till, något mindre än det nöjer hon sig inte med.

Fru Justitia Gråter Blod är den första boken som publiceras via Fru Justitia Gråter Blod är den första boken som publiceras via Fru Justitia Gråter Blod är den första boken som publiceras via Fru Justitia Gråter Blod är den första boken som publiceras via ::FRIA ORD::::FRIA ORD::::FRIA ORD::::FRIA ORD::         via vqm via vqm via vqm via vqm         en bifirma 

till VQM, Vision Quest & Management. "Det tredje stadiet" som tidigare aviserats som första bok att 

publiceras av ::FRIA ORD:: kommer att publiceras som bok nummer två av tre planerade i serien. 

Skälet till den ändrade ordningen är att det tycks ta väldigt lång tid för sanningen att komma fram.

Kontakt: Helena Kohlberg

Ring: 08 - 437 55 938 mellan klockan 10.00 - 17.00 vardagar.

Vid ej svar eller under övrig tid ring 0709 - 56 01 50 eller e-post till: info@friaord.net 


