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Till mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16, som aktbilagor bifogas detta mail och
alla 5 bilagorna till den. Vänligen skicka diarienummer med vändande post. Likväl ska
dessa dokument bifogas årsredovisningarna av SVERIGES DOMSTOLAR,
REGERINGSKANSLIET, SSM, RIKSBANKEN, RIKSGÄLDEN, MILJÖDEPARTAMENTET,
FÖRSVARSMAKTEN m fl

Den bifogade urkunden BSIC WIHLOCG XI  innehåller beslut så som - att tilldela
kärnavfalls slutförvars och mellanlagrings anläggningarna en hundradedel av varje
Östersjöregionens  invånares världsandel av Human´s Earth Heritage Bond.  

 Vi beslutar att tilldela kärnavfalls slutförvars och mellanlagrings anläggningarna en hundradedel av varje invånares
världsandel av Human´s Earth Heritage Bond. 

En hundradedel av 100 Billioner i WIR är 10 Billioner i SEK per människa.  Vi räknar med alla Östersjöregionens folk
boende vid kustens areal enligt Helcom definitionen.  

85 Millioner x 10 Billioner SEK blir 850Trillioner SEK (Long Scale numbers)  

850.000.000.000.000.000.000 SEK 

Verifieringskrav av domstolen, domarna m fl, dess ägare, och laglighet av
betalningsmedlet och revisionssystemet 
För att hålla domstol måste dess etablerings laglighet och nytta för nationen bevisas i skrift och tal. Domstols
förhandling kan öppnas enbart efter transparent verifiering av ägande av domstolen och betalningsmedlet som den
påtvingar andra att använda, verifiering av staten och dess signatörer, samt de internationella strukturerna som
domstolen förlitar sig på. 



Bara ViKinga runorna som betalningsmedel, och ViKinga Gyllen som i
århundraden bestående struktur, kan få slå igen Pandora asken av storskaliga
krigsförings folkavrättningar i Europa och världen. 
Bara genom kärleksordnings betalningssystemet så kan alla krig upphöra och alla arméer återgå hem. Det
gamla beslutet som lämnades in till Björn von Sydow räcker gott för inledningen. Arrestera Björn von
Sydow för stöld av en Triljon WIR och undanlåtelse att konvertera dessa för Return to Kin reconstruktion
av alla världens privata militära krigsbolag. 

ViKinga Gylles förenings stadga bifogas och Sveriges Domstolar och Regeringskansliet ska nu signera
avtal, avlägga ed och söka medlemskap i ViKinga Gylles föreningen, för att i tusentals år bestående
struktur som ska kontrollera Östersjöregionen ska nu återuppstå, för att vara ett KärleksOrdnings
ÖstersjöVälde. 

ARRESTERINGSORDER till alla skapare av SkyNet som utiliserar Mänskligheten, med hjälp av
kärnavfallet, som robotarméerna kan inte skapas utan.

DITTA OF GODLAND DECENTRALISES PLANETARY MILITARY FORCES 22.4.(1)2017 
Download Ditta of Godland orders and see Trillion BIR oxa tally stick stock to Björn von
Sydow, the Chairman of Swedish Defence Commission and Chair of Swedsih Parliament
delegation to NATO´s parliamentary assemly – for the purpose of Indigenous Decentralisation
of all the planetary military forces back into their homes and their families. 

Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av
Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nirunberg II Alltinget. 

Ytterligare har eposten bilagor som bekräftar värdet av beslut tagna 24.11.22., med ännu fler
bilagor i länkarna som ska studeras noga, så som NiRunBerg II Alltingets 5 dekret beslut och
stadga dokument av världstinget World Indigenous Human LoveOrder Courts and Banks of
Godland m m.

ursäkta språkskiften av svenska och engelska, men arbetsomfattning vi gör är kolosal

Signatories 

The Highest Judges of Indigenous World Order Court of Godland 
 
Ditta Rietuma, Highest judge of Kingdom of Sweden Land Court, Chief of RunRiksBanken, World Konna of
Godland 
Leif Erlingsson, monarch of Monarchy State Sweden, World Konn of Godland.

Lars Rutger Solstråhle, prosecutor of World Indigenous Human Love Order Courts of Godland, Chief of Svearnas,
Götarnas och Samernas Gylle, 
samt styrelsemedlem i ViKinga Gyllen. 

 Verdict delivered to the Peace Officers  (KoNstapel)   Samuel Andreasson, Fritjof Persson 
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