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Monarkin 
Staten Sverige

10.09.17

Monarkin Staten Sverige genom Monarken
till Regeringen för Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, etc., 
Regeringskansliet Rosenbad 4, 103 33  Stockholm, med Samtliga 
Departement;

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
e-post arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Finansdepartementet
e-post finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Försvarsdepartementet
e-post forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
e-post forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Justitiedepartementet
e-post justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Kulturdepartementet
e-post kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Miljö- och energidepartementet
e-post m.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Näringsdepartementet
e-post n.registrator@regeringskansliet.se
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Registrator, Socialdepartementet
e-post socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Statsrådsberedningen
e-post statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Utbildningsdepartementet
e-post utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Registrator, Utrikesdepartementet
e-post utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Tid - Hösten 12017 (10.9.17).

Bilaga:  Proklamation av Monarkin Staten Sverige, 
Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).

Bilaga:  Public Order of Revocation and Return to Kin av 10.9. 
(1)2017.

Regeringen med dess departement hålls som gisslan av ägarna till 
pengamakten, den så kallade ”Secret Government”, som planerar massmord 
av den befintliga befolkning ni i gisslan tvingas göra sken av att 
representera.

Vi, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af Staten Sverige, har 
tagit ansvar genom att ha proklamerat en legitim stat för nationen där förut 
ingen legitim stat fanns och BEFRIAR HÄRMED Er Samtliga från alla de avtal 
och överenskommelser Ni i egenskap av gisslan har varit tvungna att ingå i 
för att inte utsättas för reprissalier av den typ som Olof Palme och Anna 
Lindh utsattes för.  Proklamationen har blivit registrerad 8.9.17. hos Nacka 
tingsrätt i samband med offentligt vittnesmål i rättssal inför c:a 100 
professionella deltagare, där urfolkstingets beslut om metoden för 
slutförvaring av använt kärnbränsle inlämnades.

Även Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus, född 30 april 11946) hålls 
som gisslan medan även han gör sken av att arbeta i svenska folkets 
intressen trots att han strax efter sitt tillträde som statschef utlyste 
bolagiseringen av det som förut var folkets stat verkande för folkets bästa 
och rättvis välståndsfördelning. (1974 års regeringsform, denna stat räknar 
sin tideräkning endast c:a 2000 år bakåt i tid.)
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Vi Erbjuder Er ett ickehemligt ledarskap lett enligt gudomliga principer om 
Kärlek, Fred och Förståelse – Se Bilaga: Proklamation av Monarkin Staten 
Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17) med dess 
principer.  Vårt Valspråk är Sanning till varje pris sänker alla andra 
kostnader.  Vi styr även den globala urfolks ordningen - Godland - i diarki 
med Ditta af Östersjöväldet, Ditta of Godland.

Vi erbjuder Er under följande förutsättningar att ingå i den interimistiska 
regeringen för staten Monarkin Staten Sverige under en välordnad övergång 
till återupprättandet av alla Urfolks rättigheter i de befintliga strukturer 
som kvarlämnats efter den formellt avvecklade bolagsstaten med dess 
tillika formellt avvecklade bolagiserade system benämnda myndigheter, 
religion, banker med mera.  Principerna för Vårt styre är Godlanders 
rättigheter i enlighet med Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration 
on the rights of Indigenous Peoples) som i sin helhet finns med i bilagd 
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 
12017 (8.9.17) samt i enlighet med Declaration of Godland and Charter of 
Godland, vilket bl.a. innebär att Vi skyddar alla raser och alla etnogenetiska 
grupper genom att etablera en ordning där varje grupp stöds i att nära sina 
medlemmar, decentralisera det globala rasblandningsexperimentet drivande 
företag som förstör den Gudomliga ordningen av urfolks geografiska 
basområden.  Det som krävs av den som vill ingå i denna övergång snarare 
än att ej längre vara del av hur Sverige styrs är att han eller hon är lojal 
mot Godlands urfolksbefolkningar och att han eller hon omedelbart 
påbörjar processen att sätta sig in i Nationen Sveriges styrelseskick, 
interimistiskt staten Monarkin Staten Sverige, och grundprinciper tillika 
Godlanders rättigheter, och därefter svär en både skriftlig och 
videoupptagen lojalitetsed på detta, tillgänglig för alla.

De poster ur den formellt avvecklade bolagsstaten som redan är tillsatta i 
den interimistiska regeringen för staten Monarkin Staten Sverige enligt 
bilagd Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av 
Hösten 12017 (8.9.17), erbjuds och uppmanas stå till förfogande med 
information och kunskap om de befintliga kvarlämnade strukturer de 
tidigare har haft det formella ansvaret för.  Det är önskvärt men ej 
nödvändigt att sådana som enbart står till förfogande även de sätter sig in i 
och svär lojalitet enligt ovan.

De som inte vill ingå i den interimistiska regeringen för staten Monarkin 
Staten Sverige under en välordnad övergång erbjuds och uppmanas stå till 
förfogande med information och kunskap om de befintliga kvarlämnade 
strukturer de tidigare har haft det formella ansvaret för.
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Vi erbjuder oxa (gåvoekonomi pengar) som vi tillsammans kan emittera i de 
mängder som behövs för välfärd och avslut av feodal krigsekonomi regim. 
Detta system beskrivs kortfattat i Deklaration om urfolks rättigheter 
(Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders rättigheter, 
som i sin helhet finns med i bilagd Proklamation av Monarkin Staten Sverige, 
Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).

Baltic Sea Indigenous Court sänder samtidigt order till NATO, Ryssland och 
alla andra av NWO's hemliga regering övertagna staters ledningar enligt 
Bilaga  Public Order of Revocation and Return to Kin av 10.9. (1)2017.

Må Gudarna Vara Med Oss.

Leif Erlingsson,  Monark af Staten Sverige

T 0709-140631

E leif@lege.net

A Eksjöv. 21,  570 34  BRUZAHOLM  Sweden


