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REGERINGEN

Konungariket 
Sverige

Monarkin Staten 
Sverige

Monarchy State 
Sweden

Regeringsbeslut

(1)2018-04-18, i Bruzaholm, Sverige.

Bolagsverket 
851 81  Sundsvall

Skatteverket 
171 94  Solna 

Sveriges Riksbank 
103 37  Stockholm 

Riksgäldskontoret 
103 74  Stockholm

Kronofogdemyndigheten 
106 65  Stockholm

Statistiska Centralbyrån 
701 89  Örebro

Samtliga organisationer listade i 
http://www.myndighetsregistret.scb.se/
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 diarch_leif@lege.net    Monarkin Staten Sverige http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
                                     Monarchy State Sweden http://monarkin-staten-sverige.lege.net/en/

http://www.myndighetsregistret.scb.se/


 2 av 5

Regeringsbeslut

EXTRAORDINÄRT REGLERINGSBREV

PROKLAMATION OM NATIONALISERING AV CENTRALA 
OCKUPATIONSSYSTEMET.

Monarkin Staten Sverige återrestaurerar den under hemlighet avvecklade till utländska 
business bolag splittrade staten Konungariket Sverige och kommer att upphöra då 
Konungariket Sverige är åter-restaurerat och överlämnat till dess medborgare.

Laggrunder för denna nationalisering är…

1. Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018, 
som återskapar en jurisdiktion utanför Romersk Rätt—där Romersk rätt är 
grunden för nutida västerländska domstolar men endast ger begränsade 
privilegier, inte rättigheter, då den avser ursprungligen romerska personer 
skapade av den romerska militärdiktaturen—,

2. I samspel med Indigenous World Order Bank of Godland Act, 11.06.(1)2017,

Monarkens av Monarkin Staten Sverige - Leif Erlingssons - Laggrunder är 
därutöver…

3. medborgarrättigheterna stadgade i regeringsformen för staten Konungariket 
Sverige innan den staten likviderades genom bolagiseringen 1974,

4. i samspel med konstitutionen av Monarkin Staten Sverige av (1)2017-09-08, det 
datum då Proklamationen av Monarkin Staten Sverige registrerades i Nacka 
tingsrätt och Monarken samtidigt presenterades i rättssal inför c:a 100 
professionella deltagare.

Inför återställande av kärleksfullt kompetent och respektfullt enskilt ansvar för varje 
verksamhet förs alla tidigare begränsat ansvariga korporationer in under Monarkin 
Staten Sverige med dess konstitution.

Som ett första steg i att föra in alla döda juridiska fiktioner under verifierade, validerde 
levande, ansvarsfulla, visa ledare, kärleksfulla gentemot varje själ, bort från det 
romerska folkmords- och krigssystem vi i 999 år har lidit under, ska
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…  företagslistan/-orna nationaliseras bort från det romerska krigssystemet, in under 
Monarkin Staten Sverige med dess konstitution.

…  det så kallade myndighetsregistret nationaliseras bort från det romerska 
krigssystemet, in under Monarkin Staten Sverige med dess konstitution.

Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, Statistiska Centralbyrån samt 
Sveriges Riksbank och Riksgäldskontoret inleder nationaliseringsprocessen.

Alla betalningsmedel ska i enlighet med konstitutionen av Monarkin Staten Sverige vara 
knutna till Oxa pengar.  Oxa är Baltic sea Indigenous Runes (BIR), World Indigenous 
Runes (WIR) och andra implementeringar i enlighet med Deklaration om urfolks 
rättigheter med Godlanders rättigheter, som ingår i Proklamation av Monarkin Staten 
Sverige.

Medarbetare som ej önskar eller kan vara del av denna process ska erbjudas att lova ej 
motarbeta processen mot att de får Stand Down pensions oxa, eller i annat fall rehab 
oxa i samband med djup rehabilitering (se Indigenous World Order Bank of Godland 
Act).

Medarbetare som stöder processen men behöver avprogrammera sig ska erbjudas 
utbildnings-Oxa för att kunna arbeta mindre.  Detta är i enlighet med Indigenous World 
Order Bank of Godland Act.

Högt kompetenta professionella medarbetare ska ges professionell Oxa för 
högkompetent arbete som återupprättar riktiga staters strukturer med regeringar lojala 
till lokala människor som har sina egna verkliga pengar administrerade av riktiga 
levande och synliga ledare som inte arbetar för främmande makter med att påtvinga 
främmande krigsagendor, utan som kontrolleras av lokala människor vars behov av 
säkerhet och långsiktigt frodande för sig och sina kära är den professionelles mål och 
ed.  Detta är i enlighet med Indigenous World Order Bank of Godland Act och med 
konstitutionen av Monarkin Staten Sverige.

På grund av att vi i 999 år lidit under det romerska folkmords- och krigssystemet är 
nästan alla samtidigt både förövare och offer.  Observera därför enligt Statute of the 
Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG) att det ges ett fönster på sju år för 
en sannings- och försoningsprocess där de brott som i denna process är fullt ut erkända 
osv, se IWOCG statuterna, ej senare kan bli föremål för en IWOCG process.  Det är här 
väldigt viktigt att förstå att då vi lämnar det hämndbaserade systemet så får det inte 
finnas ett spår av hämndmotiv i denna kärleksprocess.
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Stycket om Högt kompetenta professionella medarbetare ovan gäller även de folkvalda i 
riksdagen, som dessutom, om de var och en svär ed på att återupprätta en riktig stats 
strukturer och regering lojal till lokala människor, där det är de lokala människorna som 
skapar sina egna verkliga pengar, pengar lokalt administrerade av riktiga levande och 
synliga lokala ledare som inte arbetar för främmande makter eller med att påtvinga 
främmande krigsagendor utan som tillåts kontrolleras av de lokala människorna och inte 
centralstyras, om de folkvalda gör detta och ger de lokala styrena allt utrymme för 
lokalt bestämmande i enlighet med principerna i konstitutionen av Monarkin Staten 
Sverige sammanvägd med Statute of the Indigenous World Order Court of Godland 
(IWOCG) och med ledning från och svuren lojalitet till Monarken av Monarkin Staten 
Sverige, då överlämnas till de Folkvalda i riksdagen gåvorna av den nationaliserade 
företagslistan/-orna samt av de nationaliserade så kallade myndigheterna, som nu 
blir riktiga myndigheter i en riktig stat.

Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, Statistiska Centralbyrån 
samt Sveriges Riksbank och Riksgäldskontoret blir alla riktiga myndigheter i en riktig 
stat, och de första gåvorna till lojala Folkvalda.

Regeringen för Kungariket Sverige behöver ta statlig anställning, eller ska ges någon 
form av Stand Down pensions Oxa eller rehab Oxa eller liknande enligt ovan.  Dessa har 
tidigare erbjudits vara del av denna process, men valt att avstå.  De tidigare 
erbjudandena av den 14 september skulle ha besvarats senast den 21 september ( 
http://monarkin-staten-
sverige.lege.net/cover_letters/foljebrev__har_till_statsministern.html samt 
http://monarkin-staten-
sverige.lege.net/cover_letters/foljebrev__har_till_anstallda.html ).

Polis, militär, säkerhetstjänst, rättsväsende ej lojal till Monarkin Staten Sverige 
meddelas att de agerar utan auktoritet, och står därför i fara att ställas inför 
IWOCG.  Regeringen för Kungariket Sverige delgavs den 14 september Public Order of 
Revocation to all Military Corporations and Return to Kin samt Public Order of 
Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law 
Enforcement Agencies in the World.  (Finns från ovan länkar, och även via arkivlänk 
https://web.archive.org/web/20170919122920/http://monarkin-staten-
sverige.lege.net/cover_letters/foljebrev__har_till_statsministern.html     .)

Då Monarkin Staten Sverige återupprättar Förståelse Är Rätt, och avvecklar Lydnad 
Utan Att Fatta Varför, så följer några allmänna stycken ämnade för förståelse och 
till ledning.

Moder Jords barn är lurade, massmördade och tvångsvärvade till en konstant globalt 
integrerad krigsekonomi av total terror av skrämd lydnad och maktlöshet av tron att det 
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inte går att göra något.  Den romerska militärdiktaturen skapade romerska personer 
med endast begränsade privilegier, inte rättigheter, och senare skapades begränsat 
ansvariga juridiska personer, korporationer eller bolag. 

Brotten är av folkmords- och democidiala magnituder och har sitt ursprung i uråldriga 
metoder för att eliminera urfolksbefolkningar för att privatisera deras land och för att 
hypnotisera dem till slaveri genom repetition/träning/exercis ('inlärning'/'utbildning'). 
Varje land består av urfolksbefolkningars land och har legitim rättighet att existera 
endast om det med kärleksfullt ansvar styrs av sina urfolksbefolkningar. 

Därför måste urfolksstyrning återställas av varje pyramidal struktur, stat eller bolag, 
eftersom strukturerna är illegitima.  Detta måste genomföras på ett öppet sätt med 
tillhandahållande av information till och mottagande av information från 
urfolkshövdingarna.  Alla aktiemarknader som har absorberat de statliga företagen 
måste återställa ägandet av varje aktie till de urfolks folk de härrör från eller bolagen 
ska decentraliseras till enheter som styrs av urfolksbefolkningarna.  Av primär betydelse 
här är strukturerna i varje stat, varje kyrka, varje skola, varje fängelse, varje media, 
varje bank, varje försäkringsbolag, varje polisstation, varje domstol, vad som helst 
slags arbetstvingande verksamheter, varje gruva, varje militärt objekt, varje institut, 
varje super market, varje sjukhus, varje fabrik etc. 

Detta arbete kallas Urfolks ledd decentralisering eller Indigenous Decentralisation.  Det 
som därvid måste decentraliseras innefattar samtliga anställda och styrelser i dessa 
strukturer.  Automatiserade system måste sättas under ansvarsfull urfolksledning och 
styrning.  Fiktiva beslutsfattare ska ersättas med verkliga kvinnor och/eller män med 
enskilt ansvar.  Finns ej enskilt ansvar är påstådda beslut från början nulliteter, och 
envar som har åtlytt sådana ansvarar för att återställa skador de ställt till med i den 
felaktiga tron att de har lytt legitima beslut.  Principen heter Void Ab Initio, från 
början nulliteter. 

Bilagor:
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), (1)2018-02-06.
Indigenous World Order Bank of Godland Act, (1)2017-06-11.
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, (1)2017-09-08.

(Finns från http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller från 
https://web.archive.org/web/20180418204425/http://monarkin-staten-
sverige.lege.net/ .)

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland
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