
27.2.23. 

Till Socialnämndens Gullspång mötes 27.2.23. mötesordförande och sekreterare 

Yrkandet om verifieringskrav av beslutsfattarna i Socialnämnden 

Innan Socialnämndens möte yrkar jag att verfiering av mandat och avtal av beslutsfattarna 

ska genomföras och bevisnings dokumentation skall alltid placeras på väggen innan möten, 

om inte bestående. Alla verifierings dokument skall bifogas mötes protokollet, tills alla 

oklarheter är lösta, och enbart efter det så kan mötet börja. 

Verifieringskrav är följande: 

1. Socialnämndens företags avtal med Folkstaten Konungariket Sverige, båda företags 

konstituerings bevis original dokument, och stadga. Bevis om vem äger 

Socialnämnden företaget och Konungariket Sverige 

2. med redovisning av medborgarnas andelar i Gullspångs kommun 

3. Verifieringskrav av beslutsfattarna inom Socialnämnden, med fullmakter ifrån  

medborgarna,  

4. Med bevis om att valet 2022 var inte riggad och falsificerad 

5. Bevis om vem som äger Gullspångs kommun som företag 

6.  Redovisning om vad är det som medborgarna av Folkstaten Konungariket Sverige 

äger i statsstrukturerna och kommunen 

7. Bevisning av laglighet av betalningsmedlet, som övergått till SDR Special Drawing 

Rights , som i sin digitala form har införts utan Folkomröstning. 

8. Bevisning av laglighet av revisionssystemet, som övergått till SDR Special Drawing 

Rights, som är valuta utanför nationella valutor på BIS.org, som påtvingat Basel III 

9. Bevis av laglighet av Europa Kommissionens och WHO överordnade hierarki 

10. Svenska pass AB som tillverkar medborgarnas pass numera sedan 2019 är 

dotterbolag till Fransk militär koncern  Thales, som skapar pass åt 68 länder, och 

bevis på att det handlar inte om ockupation av Sverige ska redovisas 

11. Leverera dokument om vilka medborgar och andra avtal har medborgare ifrån 

statsministern, ifrån statschefen... 

12. Motbevisa att Socialnämnden i Gullspång saknar mandat och laglighet för att kunna 

ta beslut som gäller andra människor än de själva. Det enda de kan hantera är 

personer, begrepp som skapats olagligt, för att utnyttja Människorna och förgöra 

dem. Personer är inte levande, det är bedräggeri, för att göra olagliga processer. 

För att hålla domstol måste dess etablerings laglighet och nytta för nationen bevisas i skrift 

och tal. Domstols (Socialnämndens) 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 (Socialnämnden) förlitar sig på. 

 

Med glädje, 
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order 
Godland 

Östersjöväldet 

 

   any national state  
 
 

     
     

Monarchy State                   
Sweden 

Konungariket 
Sverige 

 
Baltic Sea 

Indigenous Court

 

24.02.23 HUrBvn-IWOCG- 12023-101  
 

Till Jacob Forssmed, DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets 
SOCIALDEPARTEMENTET  förvaltningsdirektör- tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt 
statens medborgare, eller avättning 13de 

Till Mats Öman, DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets GULLSPÅNG 
KOMMUN förvaltningsdirektör- tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, 
eller avättning 13de 

Till Lotti Larsson, Margareta Carlsson, cheferna för Röda Korset Hova/Sverige/ världen - 
DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets RED CROSS världs 
människohandels, världs krigsanstiftan (BrB19:2) förvaltningsdirektör- tillbakadra fr 
krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de 

Till Valmyndighetens - Margareta Carlsson, Margita Dagobert, Kerstin Isaksson. DISTRICT 
OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets VALMYNDIGHETENS i GULLSPÅNG 
KOMMUN låtsasval arrangör - tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, 
eller avättning 13de 

Till Valmyndighetens chef i bolaget som låtsas vara staten – Anna Nyqvist, DISTRICT OF 
COLUMBIA dödsläger-busines bolagets VALMYNDIGHETEN förvaltningsdirektör- 
tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de 

Till kyrkor i Hova/Sverige/ världen - DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets 
Order of Jesus världskyrkor i alla religioner förvaltningsdirektör Anders Arborelius - 
tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de 
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Till den efterlyste Mänsklighets avrättaren Jesuit kardinalen Anders Arborelius 
biskop@katolskakyrkan.se, tillbakadra fr krigsbrott, in i värnplikt åt statens medborgare, 
eller avättning 13de 
 
Till Henrik Holmer, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef 
Till DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets REGERINGSKANSLIET 
 förvaltningschef- tillbakadra fr krigsbrott, in i värnplikt åt statens 
medborgare, eller avättning 13de 

Till Fredrik Wersäll och Jan Lindman , ockuperade Kungahusets administrations chef 
press@kungahuset.se , tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller 
avättning 13de 

Till Wallenberg oligarkerna, ockupations syndikatets oligarhats kärna info@wfab.se  - 
tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de, 
Högsta ämbeten tilldelas av Gudalandets diarker 
Till Magnus Strid, DISTRICT OF COLUMBIA dödsläger-busines bolagets 
POLISMYNDIGHET i Haninge, chef- Till Fredrik Wersäll och Jan Lindman , ockuperade 
Kungahusets administrations chef press@kungahuset.se , tillbakadra fr krigsbrott, i 
värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de 

Till Per Malmquist, DISTRICT OF COLUMBIA busines bolagets STRÄNGNÄS KOMMUN 
ekonomidirektör- Till Fredrik Wersäll och Jan Lindman , tillbakadra fr krigsbrott, i 
värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de     per.malmquist@strangnas.se , 
lars.ekstrom@strangnas.se  

Förvaltningschef Socialtjänsten IFO Ida Wiik, tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens 
medborgare, eller avättning 13de 

Till Christer Sjökvist, DISTRICT OF COLUMBIA business bolagets POLISMYNDIGHET i 
Strängnäs chef - tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 
13de 

Till Peter Sigurd, DISTRICT OF COLUMBIA business bolagets POLISMYNDIGHET 
Strängnäs kommunpolis - tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt statens medborgare, eller 
avättning 13de 

Till ockuperade Åklagarmyndigheten, riksåklagare den svarslösa Petra Lundh 
 
Till ockuperade Polisstation i Falkenberg, Skövde, Stockholm och Göteborg, Lars Göran 
Wennerholm  
 
Till Polisstationen i Solna, där aresteringsorder av Anders Arborelius lämnades in 10.11.21. 



3 av 25 
 

Till den återtagna Ekobrottsmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av 
folkstaten Konungariket Sverige 

Till Riksbanks cheferna Stefan Ingves och Erik Thedeen - tillbakadra fr krigsbrott med 
BIS.org och ECB, i värnplikt åt statens medborgare, eller avättning 13de 

Till den återtagna Polismyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av folkstaten 
Konungariket Sverige, krigsbrotts avdelningen - tillbakadra fr krigsbrott, i värnplikt åt 
statens medborgare, eller avättning 13de 

Offentlig urkund/beslut i Hova/Riks Lands Tingets ärende om de rövade tre Lontin 
barnen som ska genast återlämnas till föräldrarna, eller så erhåller barnarövare i 
Gullspång, Sverige, och deras finansieärer – dödsstraff. Kallelse till Zoom möte, 
infinn Er för Kapitulation eller förbered Er för att erhålla dödsstraff. 
 
Hemtagning av Malthe, Johan och Lina Montin till deras föräldrar, samt alla andra 
av SS agenturer stulna barn, som har ansvarsfulla familjemedlemmar ,som ska nu 
påbörja återtaget av alla återtagbara barn i Sverige och i världen. 
 
Offentlig världs urkund, kallelse av barnarövare till Kapitulations processen för 
DödsKults regimen och till Fredsfördrags signering. Folkstatens Koungariket 
Sverige urfolks Lands Tinget utlyser ogiltigförklaring/nullifiering av alla 
barnomhändertaganden där det finns levande ansvarsfulla familjemedlemmar  i 
Sverige och alla andra nationer i världen, som hållits rövade med falska 
skuldpengars digitala regim, som förgiftar sina folk med biovapen. Röda Korsets, 
Valmyndighetens, Polisens och alla andra riks strukurernas  återtag till Sveriges 
folket trogna ledare, finansiering med urfolks och medborgares oxa run mynts 
checkar. Bistå till Kapitulation och arrestering av alla som förvandlat Sverige till ett 
öppet dödsläger, order om stöd till NiRunBerg Världs Alltinget av 
Gudalandet/Godland, och återtag av den stulna Riksbanken för att skapa världs 
nationernas kooperativa bank, istället för Kinesisk All Mänsklighet Mördande 
digital AI tyranni. Förbud av COVID injektioner, tester, mask tvång... 
 

23.02.(1)2023 

Inom urfolks världs sedvanerätts Gudalandet återtaget medborgarstats 
Konungariket Sverige/ Götarnas VästraGötalands läns UrBarnavårdsnämndens 
verkställighetsbeslut för  

Hova/Riks Lands Tingets Hemtagningsbeslutet ang. de bortrövade barnen Malthe, 
Johan och Lina Montin, som återtas ifrån rövarna för att flytta hem till sina trygga 
föräldrar. 
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Detta är begäran om verkställandet av beslutet om abrupt hemtagning av Malthe, Johan 
och Lina Montin, till hans föräldrar Charlotta och Joakim Montin, fr olagliga 
fosterhemsplaceringar i Gullspång kommun,  beroende på riskbedömning av 
handikappande vanvård hos GULLSPÅNG KOMMUN döds-läger-busines bolags avtalade 
gisslan som utger sig vara fosterhems föräldrar, samt uppdragsgivarnas Gullspång Kommun 
avsaknad av processbehörighet för omhändertagande för samhällsvård, då dessa är 
utländska komerciella business bolag med DUNS nr fr Dun and Bradstreet, som är 
verksamma inom krigshandlingar mot medborgarna av folkstaten Konungariket Sverige - 
bedriver bedräggeri i krigsskala genom att låtsas att dem är lokala myndigheter, men 
istället arbetar dem åt de Romerska Satanism-piraterna som har stulit medborgarnas 
samlade tillgångar, påtvingat falskt financiell och monetär system, som är totalitärt 
digitaliserat privat, 3G 4G 5G mikrovågs strålnings vapeniserad, Grafen injektions 
vapeniserad, och som aktivt  verkställer resurs stöld/inkvisition genom skulder och skatter 
till privat offshore BlackRock, med vilka piraterna har skapat låtsas anledningar till  
kriminell men Romersk-jurisdiktion-laglig människorov, människohandel, och lögn-media 
och lögn-vetenskap som lett till förgiftning av barnen med kemiska vapen vapeniserade 
vacciner, samt politiker–maffians pedofil bordell nätverk, och organhandel i industriell 
internationell skala, och droghandel, och Mind Kontroll för ockupations korporationerna 
City of London, District of Columbia och Vatican (FN) – i krigsskala, med största förluster i 
Sveriges kända hisoria, då dem flesta barnen har steriliserats med genmutilerande 
injektioner. 

 

Götarnas VästraGötalands UrBarnavårdnämndens verkställighetsbeslut av 
Hova/Riks Lands Tingets beslut 

Beslutet i Charlottas och Joakims Montin ärende hos Hova/Riks Lands Tinget (HLT) 
23.02.23 HLT-IWOCG- 12023-101, efter tingsbeslutet skickades vidare till verkställighet 
genom UrBarnavårdnämnden vid inom Gudalandets världsordning återtagna 
medborgarstaten Konungariket Sverige, Stockholm avdelningen, som har tagit beslutet 
24.02.23 HUrBvn-IWOCG- 12023-101, att verkställa HLT beslutet genast.   

Hova/Riks Lands Tingets, Östersjö Urfolks Tingets, World Indigenous Human Love 
Order Court of Godland beslut    23.02.23 HLT-IWOCG- 12023-101 

HLT/RLT beslutet, fattat av Leif I, aka Leif Erlingsson, för Riks Lands Tinget och Ditta 
Rietuma för Hova Lands Tinget,  gäller bifall till IngMarie Edwars ansökan till Hova 
byrådets ordförande tillika uråklagaren av Gudalandet Lars Rutger Solstråhle, om 
hemtagning av tre barn  som stulits ifrån deras föräldrar Charlotta och Joakim Montin.  
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Malthe, Johan och Lina Montin ska snarast flyttas tillbaka till sin familj för omsorg hos 
föräldrarna mor  Charlotte Montin och far Joacim Montin. Reseförbud utanför 
Västragötalands gränser är utlyst för Malthe, Johan och Lina Montin tills de är återlämnade 
till sina föräldrar. 

Ifall barnen är inte tillbaka hemma hos sina föräldrar senast 6 Mars 2023., måste Gullspångs 
Kommuns kommundirektör infinna sig till Courts of Godland Zoom möte 7.3.23. kl 13.00 på 
följande länk och förklara sig om varför fördröjningen skett och när innan 12.3.23. som 
barnen kommer att återlämnas. 

Kallelse 7.3.23. kl 13.00  till UrVerkställarna av Kapitulations processen av 
Dödskulten, via Zoom 

Vi kallar Er till Kapitulations möte för gemensamma lösningar, via Zoom länk, där Ni kan 
väla flera tider nästa vecka, senast 12.3.23.. Meddela Ert tidsförslag till världstingets och 
världsbankens av Gudalandet högste domare och högste run valuta världs centralbanks 
kassör Ditta Rietuma via Tel 0046 703 999 069. 

Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting 7.3.23. kl 13.00. 

Topic: Godland Courts Truth Commission 

Time: This is a recurring meeting Meet anytime 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhnQT0
9  

Meeting ID: 898 3507 0535 

Passcode: 99mpU5 

 

Ifall inte detta sker, så är var man i Gullspång/Götarnas VästraGötaland/Konungariket 
Sverige/Jorden kallad att bringa cheferna medskyldiga i barnarövandet till avrättnings 
processen vid Hova Lands Tinget på Grimstorp 28, Hova, via Hova UrÅklagarkammaren på 
Åstorp 2, Hova, för Kapitulation av främmande makts affärsbolag som bedriver olaglig dold 
krigsattack på fredliga medborgare av Folkstaten Konungariket Sverige, med Silent 
Weapons for Quiet Wars, inklusive barnarov, barnförgiftning, sterilisiering.  
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Polismyndigheten och Åklagamyndigheten återtas ifrån lydnad till främmande makts 
WHO/ IMF /BIS.org Mänsklighets mördare, och begärs assistera och på alla sätt bistå för 
arrestering, kapitulation och bestraffning av Folkmördarna som hittils härjat fritt i 
Folkstaten Konungariket Sverige, varmed Folket förintas utan en riks krona till motstånd.  

Avrättningsdagen i Hova Lands Tinget är 13de datum varje månad. Folkmördarnas 
avrättningar sker enligt BrB 18 och BrB 19 av Romersk korrumperad Sveriges Lag Bok, men 
även i enlighet med ViKinga Tors Tora. 

Beslutet kan överklagas till Ditta Rietuma info@loveorder.info ifall bevis kan levereras, om 
att –  

1. Signerade originaldokument av folkstaten Konungariket Sverige kan påvisas, med 
andels valuta och världs andelar, och varje medborgares stockar i riket, som är 
stiftade och emiterade av någon annan än Ditta Rietuma och Leif Erlingsson av 
Gudalandet 

2. Bevisföring av att BlackRock off shore bolaget ägs av Mänsklighetens c a 8 miljarder 
människor, som får del av vinsterna 

3. Bevis om att Bernadottar, är inte dyslektiker, som klarar inte att läsa och förstå 
innehållsförteckningarna för injektions ampuller, EMF, karvstockar, run mynt, 
checkar och växel regler m m, och därmed lydigt genomför Klaus Schwabs 
Transhumanism dödslägrets verkställande, 

4. Bevis om att Ulf Kristersson är inte en bedragare som profilerar sig som pålitlig 
familjefar, fast han är gay kille som sedan hans sambos 15 års ålder bor med en 
annan man som låtsas vara kvinna, och tillsammans de har drivit barnhandel ifrån i 
Kina stulna barn, av vilka 3 de har adopterat. Bevis om att transvestiten Birgitta Ek 
har inte prästvigts av satanist Jesuit Orden i Strängnäs 23. Januari 2023. 

5. Bevis om att Ulf Kristersson är inte en fejk premiärminister, med arbetsuppgift att 
avleda uppmärksamhet ifrån oligarhatet i Sverige, där Wallenbergarna är dessutom 
ägda av Jesuit orden, som fostrat de sedan Sigtuna internatskolan, och Satans 
Synagoga som stulit ViKingarnas Tors Tora. Bevis om att Jesuiterna var inte 
förbjudna i Svenska Kyrkan innan 1980. 

6. Bevis om att Sverige har inte aktivt spridit biovapen injektioner med i Sundsvall m fl 
tillverkad och av Chalmers i världen vetenskapligt påtvingad grafen oksid, m m. 

7. Bevis om att Ericsson har inte drivit mobil strålnings biovapen teknologierna i hela 
världen för övervakning och avrättning av Mänskligheten. 

8. Bevis om att Sveriges medborgare infördes inte i slavregister 1945, då andra 
världskriget avslutades med beslavande av Europa, och personnummer skapades för 
IBM data hanterare, som hade drivit koncentrations och dödsläger i båda världskrig. 
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9. Bevis om att medborgarstaten är inte styrd via avtal med Svenska Kyrkan ifrån 1947. 
10. Bevis om att staten ej signerat avtal med USA 1992, varmed SEC.gov har övertagit 

Svenskarnas slavregister. 
11. Bevis om att medborgarnas landsting inte likviderades 31.12.2019. 
12. Bevis om att hela medborgarregister inte ägs nu som privat bolags patientregister av 

alla Människor som ska genom genmodifierande injektioner förvandlas till 
Människo Borg Genesis ärrstyrda biorobot hybrider. 

13. Bevis om att Nordea har inte stulit hela medborgarregister för att likvidera Posten 
och alla i den förvaltade människornas riksandelar, stulit medborgarnas stockar i 
riket, och därmed stulit staten Konungariket Sverige, och ersatt det med ett numera 
digitalt bolag SWEDEN KINGDOM OF som finns hos främmande makt - SEC.gov i 
District of Columbia U.S.. 

14. Bevis om att hela Jordens finanssystem inte är nu bara ett Quantum data program, 
där nationella valutor finns inte längre, och har avskaffats utan folkomröstning, men 
begräppet valuta och kontaner finns enbart som cover up, för att dölja att det är bara 
digitala poäng som slussas runt i programmet, ägd av några dolda Quantum 
programmets ägare som bestämmer alldeles allt (och nu injicerar de hela 
Mänskligheten med genmutilerande injektioner m m).  

Bakgrund enligt uråklagarens stämningsansökan 

Barnen  Malthe, Johan  och Lina Montin har stulits från föräldrarna Joakim och Charlotta 
Montin.  
 
Tre stulna/skadade barn:      Malthe Montin 20091223-9530, Comernaty 2x Maj22 
    Adress: Ågatan 16, 543 30 Tibro 
              

Johan Montin  20110505-5816,                      
Lina Montin   20160525-3440  

       Adress: Skärv Lindhagen 1, 532 92 Axvall 
 

Föräldrar:     Joakim Montin   19670224-6916  
Charlotta Montin   19760612-5925   

        Adress: Gasstorp 31, 54892 Hova 
 

Förövarbolag:      
Gullspång Kommun AB, Socialnämndens ordf., socialsekreterarna Mari 

Ekblad och Elin,   Eva Wernersson 
Åklagarmyndigheten i Skövde DUNS 63-184-2366, åklagare Ylva Lundgren 
2019-05-20, 
Polismyndigheten DUNS 63-183-8620, Kriminalvården i Skövde DUNS 63-
184-3240, 
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Sveriges Domstolar flera bolag, 1177.se, SVERIGES KOMMUNER OCH 
REGIONER, 
Göteborgs personal – Lena Bremell och Nina, Kungahuset, 
Regeringskansliet, Riksbanken, Svenska kyrkan, BIS.org, Försvarsmakten, 
Sigtunaskolan DUNS 35-009-8330, Klarna, Nordea, Europa Kommissionen, 
Vatican, Red Cross, WHO, IBM, salss.com, SERCO, Thales, FN, WEF, IMF, 
World Bank, Pfizer, Astra Zeneca, PTS, BEREC, EMA.europa.eu, SEC.gov, 
UCC ... 

 
GULLSPÅNGS KOMMUN, på dnb.com i U.S. har erhållit DUNS nr 35-062-6768 för 
verksamheten på Torggatan 19, 54832 Hova, och det sammanlagt finns etablerade 10 st 
utländska bolag som driver ifrån medborgarna stulna statsverksamheter helt olagligt, i en 
krigs ockupation. 
 
Samma gäller alla förövarbolag som är nämnda ovan, vilka alla är registrerade med DUNS 
nummer i Duns and Bradstreet registret i District of Columbia D.C. i Washington U.S.. 
Alla dessa bolag är olagliga och drivs numera digitalt som ett gigantikt arbetsläger nätverk, 
som övertagit och stulit alla nationernas medborgares resurser, i digital verklighets 
simulering, där medborgarna själva lämnas helt utan sina riksandelar, utan laglig av de 
själva ägd betalningsmedel, utan möjlighet att göra egna investeringar, skapa egna 
verksamheter genom förvaltning av sina riks och världs andelar. 
 
 
Brottets händelseförlopp.  
Barnrövar bolag i konspiration med finansiellt ockuperade myndigheter driver olaglig 
familjövervakning. En  olyckshändelse gör att Charlotta Montin hamnar på sjukhus maj 
2019. Samtidigt beslutar kammaråklagaren att frihetsberöva Joakim Montin. 
Med  Charlotta  på  sjukhus  och Joakim i häkte, tog man tillfället i akt  och omhändertog 
barnen. Det har nu gått nästan fyra år, och inga försök har gjorts från socialtjänstens eller 
kommunens sida för att återförena familjen. Joakim hölls i häktet olagligt långt hela juni, 
sedan var alla semester... Alla uppgifter om hans frihetsberövande verkar vara raderade 
ifrån register i Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Malthe injicerades med möjligtvis 
gen mutilerande injektion Maj 2022, trotts föräldrarnas förbud. 
 
UrÅklagaren efterfrågar att Mänskligheten förintande organiserad brottslighet 
döms/upplöses/ fråntas alla medel/ kapitulerar, enligt Gudalandets världs Urfolks 
Decentraliserings process av alla ockupations strukturer av Romerska världs 
dödslägret Blackrock nätverket 
Jag efterfrågar att utredning görs, att de ansvariga kontaktas för att övan nämnda 
dödslägrets företag återtas och genomgår restitution / rekonstruktion för att bli medborgar 
ägda och kontrollerade, samt att de ansvariga människorna döms eller rehabiliteras 
tillsammans med de av covid injektioner skadade människorna med ofta genetiskt förstört 
immunförsvar, och behovet att omprogrammeras ut ur total mind control hypnos. 
Dödsläger drivande företag ska Kapitulera och omorganiseras till Kärleks Ordnings 
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verksamheter. Digitala ockupations system ska demonteras och ersättas av Mänskligheten 
vänliga system, som människorna kan kontrollera. Detta ska ske genom att alla dessa 
företag ska göra verifiering och validering av sina inkompetenta okapabla ledare och de ska 
verkställa  ledarbytet, pa allra högsta nivå, för att bota av tyranin påtvingade privata 
finanssystemet som har gjort alla dessa bolag jäviga i stölden av alla nationers statsstruktur, 
och allt omfattande människohandel med vuxna och barn. Barnhandel leds av 
Kommunerna via Socialnämnderna, som rekryterar familjerna  terroriserande handläggare 
för medborgarnas egna skattemedel. 
 
Alla i brott mot familjen Montin involverade agenter av SEC.GOV världs regeringens 
Vatican Klaus Schwab nätverket, som Daniel Westling Bernadotte underordnade sig 
bevisligen genom sina insatser 19.2.23., vid Kapitulation ska erhålla sina 
världs/unions/riks/urfolks andelar i WIR valuta.  
 
Barnen bör återlämnas till familjen snarast, för helande återförening. 
 
De ansvariga som vägrar Kapitulera och demontera dödsläger systemet, ska dömmas till 
dödsstraff, enligt stadga av World Indigenous Human Love Order Courts of Godland och 
ViKinga sedvanerätt. 
Lag om handel med varor använda för dödsstraff eller tortyr (likt 2006:1329), som COVID 19 
injektioner kan anses vara, och alla samhällssystem som främjat dessa. 
BrB 4:1 Människorov – livstid i Romersk rätta, dödsstraff i ViKinga sed. 
BrB 2:6a Använder kemiska vapen i injektionerna 
 

Frågan har varit ifall kommunal människohandel är en systemisk rättsskandal eller 
krigsbrott 

Ove Svidens bok Kommunal Människohandel finns även på Engelska. Vi har erhållit 
tillförlitliga vittnesmål fr tidigare anställda, om att många familjehems handläggare erhåller 
2-5.000 SEK per månad och per barn hela livet ut, så länge som barnet är omhändertaget. 
Det vittnades om att även fosterfamiljerna får stora inkomster per barn, svart. Deras 
brottsliga beslutet var inte överklagbart heller. Dessutom är det utrett att Socialens 
utredningar är en systemisk rättsskandal 
https://www.youtube.com/watch?v=REAShw52yoA  

Alla överklaganden till Domstolsverkets busines bolag ledde ingenvart.  

Dessa förövare ska dock ses i sitt sammanhang med oproklamerad ockupation av Sverige, där 
ingenting är vad det utger sig att vara – alla business bolag får ersättning enbart ifall de 
genomför sin del av Romerska Currias massmords plan av mänskligheten, som drivs genom 
Silent Weapons for Quiet Wars metoderna som är omöjliga att avslöja för gemene man på 
egen hand, då krigsbrottet är uppbyggt på att alla parter runt offret vet inte att de 
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arbetar för Romerska Curias massmördare, och är framtida offer själva. Och tvärtom 
– de urfolks, medborgar och civilförsvars verksamheter som arbetar med folk- och stats 
försvar, får ingen ersättning, då massmördarna har övertagit medborgarstatens alla 
myndigheter och genomför terror i industiell skala genom dessa. 

Detta beslut ordnar så att framtid för alla parter som kan samarbeta blir en lycklig fredlig 
välstånds lösning. 

I den nu planerade ockupations-vårdnads förflyttnings förhandlingen - hävdar agenterna 
sin rätt att bestämma över de tre Montin barnen och där kommer de att låta District of 
Columbia busines bolaget Förvaltningsrätten att överföra den Romerska jurisdiktions 
vårdnaden över barnen från föräldrarna till av District of Columbia busines bolagen 
beslavade fosterföräldrar,- vilket är en krigshandling. Det är rent av svart magi - Satanism, 
och inte någon rättvisa för barnets bästa alls. 

Enligt forn sed så ägs barnen av sina skapare – sina föräldrar, som har båda vårdnaden i 
Romersk rätt, vilket ska bestå i båda jurisdiktionerna, - den Romerska och i urfolks 
sedvanerätten. 

Enligt den nu utlysta bolagsordningen så sägs att statens premiärminister är Ulf Kristersson 
som har, tillsammans med sin partner,  arbetat storskaligt krigs kriminelt med Kinas barn 
adoptioner och varit del av en stor människorovs skandal, som avslöjade att det själs barn i 
Kina för adoptions busines till Väst, men det talades mindre om att det själs barn i Väst, för 
Romerska-UNIDROIT.org-lagar-legaliserad människohandel genom Familjehems-busines. 
Detta är en rättsskandal och krigshandling. Ulf Kristersson och Kinas stulna barn 
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/KvA9R7/kristersson-svek-de-stulna-barnen 

Inte förvånande att det första Ulf gjort som nytillträtt fusk premjärminister var att förenkla 
det för barnarövarna via grov attack på de stulna barnens föräldrars rätt att återfå barnen.  

Socialtjänsten är gysslan av DISTRICT of COLUMBIA utländska MASTERCARD  

Roten till det onda har legat hos Socialtjänsten, som är helt okapabel att bedriva 
samhällsstöd, men istället bedriver diverse krigshandlingar, då det lider utländsk makt i 
form av Romerska Satanism-busines bolags anställda politiker maffior som drivs av 
DISTRICT of COLUMBIA utländska MASTERCARD flöden, istället för familjerna, 
medborgarna och urfolks ledarna. Dessa krigshandlingar åtgärdas genom urfolks oxa 
värdepapper som är levande medborgares investeringar i sin statsstruktur, sina härad och 
socken. Ordet kommun avskaffas,  som beteckning på dödslägren som kommunerna 
transformerades till. 
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Freds-regeringen av Folkstaten Konungariket Sverige, lagligt skapat och utlyst av 
Leif Erlingsson av Gudalandet via i hela världen gällande domsrätt av Gudalandet 
Godland 

Redan i samband med Sveriges regerings aktiva drivandet av krigsattack på Irak, Libyen m 
fl, och förstörelse av dessa nationella stater och mord av dess ledare, så etablerades process 
för att dömma Sveriges ämbetsmän som stödjer Folkmord och lögn propaganda. Mer än 
700 medborgare då skickade in begäran till Internationella Åklagarmyndigheten - att 
dömma Riksdagens ämbetsmän som röstade igenom stöd till krigsattackerna på Libyen. 
Processen kan ses på highcrimes.lege.net, dock Svenska domstolsväsendet bevisligen kunde 
inte skapa rättvisa och återställa Folkets kontroll över det privata militär industriella 
komplexet i Sverige. Detta är ett klart bevis om att Sveriges regering är övertaget av ett 
Folkmördar syndikat. 

Redan i samband med att Sveriges privata banker genom bedräggerier övertog Baltiska 3 
nationalstaternas alla riks banker, och etablerade onaturlig pengabrist, -  varmed de flesta 
emigrerade ur länderna, för att överleva, men hamnade i slaveri utomlands, - var det 
uppenbart att Sverige har övertagits av den militära Jesuit Orden som plundrar och mördar 
alla Folk, via bedräggeri och desinformation, som nu är total digital tyrani som avrättar hela 
Mänskligheten. 

Misstroendeförklaring till oligarhatets fusk regering, och delegation till riksrådet 

Nu under pågående hela världens Folkavrättnings process via REGERINGSKANSLIETS och 
RIKSDAGENS lydnad till folkmördarna i WHO/IMF/FN ledning, är det uppenbart att 
Sveriges Folk är påtvingade Folkmördarna trogen administration som låtsas vara Folkets 
regering av falsk dyslektiker statschef ätt och barnhandlare till falsk premiärminister, med 
hov och statsråd som alla är tiggare ifrån Blackrock offshore fashist bolag. Så kan inte 
Svenskarna överleva Agenda 2030 krigs attackerna. 

Men Sveriges Folk står inte utan Folket trogen regering, då Leif Erlingsson från Bruzaholm 
har lagligt utlyst sin regering  ( RF 15:2) redan flera gånger, senast i samband med Stefan 
Löfvens avgång. Leif Erlingsson har pålitlig riksråd, som i flera år arbetar med att återta 
riksstrukturens alla 372 statsbolag ifrån Dödskultens pirater, numera digitalt koncentrerade 
i bolaget BlackRock, som påtvingat hela världen utan Folkomröstningar införd digital 
finanssystem – dödlig tyranni, som avrättar med injektioner och emf vapensystem via 
olagliga desinformerande ockupations myndighets order om falsk säkerhet av injektioner 
och emf risk nivåer.  

Sveriges Folk skyddas av av Ditta Rietuma av Gudalandet utlyst världens kärleksordnings 
domsrätt /jurisdiktion, med världs bank (emitterad kvadrillion WIR World Indigenous 
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Runes) och världs ting i World Indigenous Human Love Order of Godland, som återinför 
ViKinga gillen och run mynt, med karvstocks avtal och checkar, samt av urfolk och 
medborgare utgivna löpande fordringshandlingar – växlar, kvot-registrerade vid lokala 
urfolks ting, som återskapas överallt nu. 

Gudalandet ersätter de dolda krigslagarna, som varit på plats enda sedan 1945 då 
personnummer etablerades i Sverige, och behandlat människorna som personer – 
krigsfångar som ägs av Romerska Currian. Krig är förbjudna och enbart de som arbetar med 
att skapa kärleksordning är lagliga att arbeta inom riksstrukturen. 

Shiftet från dödskulten till kärleksordningen genomförs genom att varje människa inom 
statsstrukturen ska ta eget ansvar, och börja karva run mynt och karvstockar, skapa sina 
checkar och växlar i egen kraft av en privat bankir och kreditgivare (likt HB 1: 28-30) själva 
och införa riksandels valuta World Indigenous Runes WIR konverterbar till Svenska 
kronor, av medborgarna själva ägt och av urfolket förvaltat betalningssystem, som är fri 
från Blackrock/Klaus Schwab/Jesuiterna/IMF/WB/CCP, bolag som alla är krigsbrottslingar 
och Ni alla ska bidra till att arrestera/kapitulera deras ledare, eller så kommer de att mörda 
hela Mänskligheten.  

Alla riksdagar och regeringar som är finansierade genom Blackrock/Klaus 
Schwab/Jesuiterna/IMF/WB/CCP är inte ägda av sina medborgare, och är därmed 
krigsförrädare. Alla döms av NViRunberg II tinget med påföljd – dödsstraff.  

Skapa Kapitulations avtal ifrån Dödskulten, skapa KärleksOrdningen 

Genom Gudalandets i hela världen utlyst Take Backs Kapitulations process, kan varje 
medskyldig agent som låtsades vara medborgarnas stats ämbetsman, - kapitulera och 
erhålla amnesty, med alla Gudaländares 14 rättigheter och Human´s Earth Heritage Bond. 
Detta  ifall människan skriver AffiDavit med uppgifter av de ledare som gett order att 
verkställa Klaus Shwabbs COVID 19 klimatpaniks program att avrätta Mänskligheten kallad 
Agenda 2030. 

Enkel kapitulations mall laddas ner ifrån LoveOrder.INFO pdf skapad 15.9.22. från sida 30, 
och kan med fördel förbättras. 

Om Sverige Rikes Lagbok – igenom shiftet till kärleksordningen laglighet etableras 
genom att alla lagar prövas mot deras användbarhet vid urfolks tings högsta 
ledning av riket. Utan lokala urfolket trogna ledares godkännande inget avtal är 
lagligt. 
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Sveriges Rikes Lagbok och Bibeln är de två böcker med vilka Sveriges Folk har beslavats och 
avrättas utan något öre avsatt till Folkets och Mänsklighetens försvar. 

Ifrån Tors Folk stulna Tora kan nu användas av varje urfolk i alla nationer för att avlägsna 
urfolket mördande all ockupations administration och ersätta den med lokal urfolk trogna 
ledare, som är Människor. Detta innebär att lagliga avrättningar av urfolks och 
medborgares förrädare kommer att etableras av ViKinga gilles ting i hela Sverige, Europa, 
världen. 

Mänsklighetens ledare skall vara Människor Homo Sapiens och får inte vara Homo Borg 
Genesis genetiskt mutilerade av COVID 19 biovapen och andra injektioner eller emf 

ärrstyrda av Satan. 

Ledare måste skriva Fredsavtal med KärleksOrdnings diarker Ditta Rietuma och Leif 
Erlingsson av Gudalandet och kapitulera ifrån arbete för dödskulten, eller - erhålla 
dödsstraff. 

 

Världs urfolks Gudalandets medborgarstatens Konungariket Sverige Götarnas 
VästraGötalands läns Barnavårdsnämndens Hemtagningsbeslut, som bygger på 
beslutet från Hova Lands Tinget 

  Alla tre Montin barnen är  Götarnas urfolks barn och därmed verkställer Götarnas 
 Barnavårdsnämnd ett beslut taget av Hova Lands Tinget som är  urfolks ting, som tar beslut 
enligt urfolks sed. Den enda lagliga domsrätten som tillgodoser de tre Montin barnens 
rättigheter till fullo, är domsrätten av Gudalandet (proklamerad i The Rights of Godlanders, 
samt Indigenous World Order Court of Godland stadgan), med Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples i bakgrunden. Även Montin barnens, som Sveriges medborgares av 
medborgarstaten Konungariket Sverige, rättigheter ska tillgodoses enligt Regeringsformen 
fr 1973, innan bolagiseringen av Sverige och stöld av folkstatens resurser, d v s enligt då 
rådande Barnavårdslagen: 

SFS 1960:97, 4 kap. Om någon som ej fyllt aderton år behöver vård och fostran på grund av 
att föräldrarna avlidit eller övergivit honom, skall barnavårdsnämnden, om behovet icke 
tillgodoses på annat sätt, omhändertaga honom för samhällsvård. 

Det finns inte någon anledning att omhänderta Montin barnen för samhällsvård. Eftersom 
behovet av vård kommer att tillgodoses av barns föräldrar som är deras vårdnadshavare 
enligt urfolks sed. Montin barnen har underbara föräldrar, väl orienterade i den komplexa 
verklighets bilden, vilket är en bedrift, särskilt som samhället befinner sig i djup upplösning 
och de flesta människorna är biorobotiserade skuggor av sitt forna jag, som kan inte 
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orientera sig i verklighetens tid och rum, som är mycket farligare än dem flesta människor 
anar, beroende på extrem och av nationens människor okontrollerad teknik och lag 
utveckling.  

Det var inte en barnavårds nämnd som omhändertog Malthe, Johan och Lina Montin, men 
ett utländskt busines bolag, som sålde barnen vidare till ett ännu annan utländsk busines 
bolag, vilket är en krigshandling. Dessa verksamheter fungerar i omänsklig kommerciell 
syfte och inte med barnets bästa i fokus. Även om de anställda inte skulle vetat att så var 
fallet, förändrar inte det faktum, att Malthe, Johan och Lina Montin blev stulena från 
föräldrarna helt olagligt och kriminellt, av utländska busines bolag, som ignorerade Montin 
ättens födslorätt på sina förfäders marker, samt deras medborgarrättigheter till familj och 
fred. 

Familjen Montin föräldrarnas  resurssammanställning och analys av deras och 
andra människors  vittnessmål  

Familjen Montin  har ett exeptionellt fint hus med gård på landsbyggden, flera fina bilar, 
och väl inredd och ordentligt skött hemma och arbets miljö. 

Både Charlotta och Joakim Montin är ansvarsfulla, väldigt pålästa och kunniga, fysiskt och 
andligt kapabla medborgare av Folkstaten Konungariket Sverige, och urfolk i Sverige  

EKONOMI: Både Joakim och Charlotta har en god ekonomi.  

OMHÄNDERTAGANDET:  När barnen omhändertogs befann de sig hos sin halvsyster och 
hennes man. Storasystern var vid tillfället, en trettio år gammal tvåbarnsmor. Hon var en, 
för barnen, välkänd familjemedlem med stor erfarenhet av att ta hand om barn. 
Socialtjänsten gav ingen riktig förklaring till varför det var bättre att placera barnen hos en 
främmande fosterfamilj i Värmland, än att låta dom få vara kvar i tryggheten hos sin 
storasyster. Storasystern har också beskrivit för föräldrarna hur traumatiserande 
omhändertagandet var. Stämningen var hetsig och stressad, socialtjänsten satte sig inte ner 
och pratade med barnen om vad som skulle hända. Barnen forslades istället bara ut till 
socialtjänstens bil. Johan sa att han absolut inte ville följa med. Lina som hade legat och 
sovit, väcktes till att bli placerad i en främmande bil. Hon grät och var jätteledsen när 
storasystern fick sätta henne i socialtjänstbilens barnstol, eftersom socialtjänstkvinnorna 
inte själva visste hur man spände fast ett barn i bilstol - utan frågade storasystern hur man 
gjorde. Barnstolen var dessutom för liten. Storasystern förstod inte varför denna stress hade 
behövts, då varken hon eller hennes make motsade sig socialtjänstens ingripande, utan var 
helt lugna.  

BARNEN FÖRLUST AV HELA SITT NÄTVERK: Sedan barnen omhändertogs har de varit 
helt avstängda från sina övriga släktingar, d v s sin farmor, tre halvsyskon samt två mostrar 
och kusiner. Barnen hade en speciellt nära kontakt med en av mostrarna samt en av 
halvbröderna, då dessa hälsade på månatligen i hemmet - och då sov över flera dagar i 
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sträck. När socialtjänsten valde att stänga av föräldrarna från all kontakt med sina barn 
(efter att Johan hade försökt rymma från fosterhemmet efter första umgänget med 
föräldrarna), stängdes också all kontakt med släktingarna av. Motiveringen var att barnen 
måste få landa i fosterhemmet. Socialtjänsten har aldrig tagit upp frågan med föräldrarna, 
huruvida barnen har ett behov av att träffa sina släktingar. När mamman frågade 
socialtjänsten om mostern fick skicka ett kort till Malthe, sa de nej. Socialtjänsten menade 
att detta kunde vara traumatiserande för Malthe. Efter de många månadernas avstängning 
mellan föräldrar och barn, var den nära kontakten dem emellan bruten. Släktingarna har 
aldrig mer träffat barnen och barnen får ingen information om dom. Malthe har dessutom 
förlorat sin självklara rätt till sina syskon, då de placerade Johan och Lina i ett fosterhem 
och Malthe i ett annat.    

FOSTERFAMILJERNA (deras namn nämns inte, för att de är offer av stulet stats 
finanssystem, som köper de som krigsslavar för att förstöra ockupations landets familjer):   

Johan och Linas fosterföräldrar: När Johan kommit till sitt nya fosterhem, valde 
fosterföräldrarna att ta hål i Johans öron. Föräldrarna blev inte tillfrågade huruvida detta 
var okej att göra. Istället upptäckte mamman att detta gjorts, vid det första umgänget med 
Johan efter avstängningen.  

I den traumautredning som gjorts av Lina, framgår det att fostermamman blir arg på Lina, 
när Lina pratar för lågt i röst nivå. I journalanteckningarna på 1177 framgår det att 
fosterföräldrarna har missat nio av barnens läkar- och tandläkarbesök.  

Malthes fosterföräldrar: Malthe har lurats att injiceras utan informerad medgivande mot 
Covid -19 vid två tillfällen (19/5 -22 och 16/6-22). Observera att detta skedde när pandemi 
PsyOp hade klingat av.  Skälet till injiceringen var alltså inte att det fanns oro för risk att 
Malthe skulle insjukna i Covid -19. Skälet var istället att fosterfamiljen ville åka utomlands, 
till Nederländerna och USA. För att de skulle kunna åka, var Malthe tvungen att bli 
injicerad. Socialtjänsten visste att injiceringen var mot föräldrarnas vilja. Modern hade 
informerat socialtsekreteraren Eva Wernersson flera gånger om att de absolut INTE fick 
vaccinera Malthe.  

ÖVRIG INFORMATION: DNB.com företaget Socialnämnden Gullspång Kommun driver nu 
så kallad vårdnadsöverflytt ifrån barnens föräldrar till de Klaus Schwab WEF/WHO lydiga 
förgiftar agenter maskerade som fosterföräldrar. När Lena Bremell från socialtjänsten 
informerar modern om varför de anser att en vårdnadsöverföring bör ske, anger hon att ett 
skäl är att föräldrarna har sagt nej till många saker. Detta är inte sant. Föräldrarna har varit 
för medgörliga, och agerat ur försvarsläget med att kommunicera mot förljugna anklagelser 
som drivits av de i barnarov konspirerande utländska DNB.com bolagen.  

Föräldrarna har med all rätt förbjudit injicera sina barn med kemiska vapen maskerade som 
covid vacciner, och förbjudit att pass till barn utfärdas, då passet har använts för att förgifta 
Malthe. Dessutom så är  SVENSKA PASS AB sedan 2019 ett dotterbolag till i Frankrike 
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registrerat moderbolag THALES, som utger pass till 68 länder, och är ett militärt 
konglamerat, som övertagit Sverige, och upplöst medborgarstaten, där pass tidigare utgavs 
av Riksbankens sedeltryckeri, t ex 1950 . 

Föräldrarna är mycket visa och ansvarsfulla utöver det vanliga, vilket är just anledningen 
till att ockupations regimen har stulit barnen, för att hindra att föräldrarna skapar 
Folkstaten Konungariket Sverige trogen nästa generation, som kan återta statsstrukturen 
ifrån pirat oligarhatets ägare – BlackRock Jesuit påve klanerna. Jesuiterna var förbjudna i 
Sverige t o m 1980talet, med all anledning, för de mördar Mänskligheten. 

Charlotta och Joacim Montin är de bästa beskyddarna av så väl Malthe, Johan och Lina 
Montin, samt deras  hela stora familj, deras folk, men även är avgörande som rehabiliterare 
av de vansinniga Satanisterna, och beskyddare av hela världens alla livsformer, som är 
utsatta för extrema hot nu ( Agenda 21 prison planet, 2030 Resilient cities av Rockefeller 
foundation, 5G vapensystem, Neurolink chipisering, Bill Gates Oblivion projekt, samt 
Transhumanism satsningar av DARPA, https://www.youtube.com/watch?v=DGbZ9J2nlNA  
https://www.youtube.com/watch?v=RmS_aL-cKxU  

Charlotta ach Joakim Montin är trygga, starka, och pålitliga människor som har älskat 
Malthe, Johan och Lina Montin sedan familjemedlemmarna föddes. 

Fosterfamiljerna 

Vittnesmål om att fosteföräldrarna är överbelastade p g a sitt ansvar i den stora 
fosterfamiljen. De har bevisligen inte någon chans att skydda Malthe, Johan och Lina 
Montin mot dem moderna hoten då de systemiskt påtvingas följa de utländska busines 
bolagens policies, så som WHO, och för Sveriges stats medborgare olagliga regler, som 
skadar barnen. Så som det var under COVID attacken, så fråntogs fosterföräldrar sina 
fosterbarn ifall de vägrade injicera barn med biovapen injektionerna.  

Fosterföräldrarna kan lätt utsättas för trycket att utlämna Malthe, Johan och Lina Montin 
till helg-läger för avlastning, då de är överbelastade och behöver egen tid. Fosterföräldrarna 
skulle inte ens ha möjlighet att anmäla pedofila organisationer ifall dessa skulle vara 
inblandade i helg avlastnings verksamheterna, då dessa med all sannolikhet håller de under 
något kompromat, vilket är CIA/Säpo busines som Jeffrey Epstein ledde, vars filial om inte 
moderbolag finns även i Sverige. Beroende på likviderad medborgar andels finansiering av 
högskolorna, så har bl a Epstein finansierat Handelshögskolan i Stockholm. Och Barbros 
Bäst and Brightest tjej excorterna med Magdalena Andersson är kopplade med  Bernadottar, 
som Sophia kom till kungahuset, och av Barbro ledda salss.com är paraply konferens för alla 
kemiska vapen tillverkare och spridare av biovapen injektioner, och Victoria Bernadotte har 
marknadsfört  Januari 2022 dessa kemiska vapen på Expo 2020 konferensen i Dubai, likväl 
som andra vapenförsäljningar för att storskaligt driva WW3 . 
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Det är nu avgörande att stödet ges till fosterföräldrarna för att bli oberoende, från 
männsikohandlare och gift injicerare, så att alla parter  kan rehabilitera sig. Detta säkrast 
sker via shifte till WIR World Indigenous Runes människornas valuta andels finanssystem 
av Gudalandets riks runor. Men då kapitulationen och rekonstruktionen av 
fosterfamiljehem knappast kommer att ske fort, så är det lämpligt att Malthe, Johan och 
Lina Montin ska inte vistas framöver hos krigsagenter maskerade som fostatföräldrar – 
abrupt hemtagning är att tillämpa under akut nöd. 

Reseförbud för Malthe, Johan och Lina Montin så länge de är kidnappade 

Hova Lands Tinget har utlyst ett reseförbud för Malthe, Johan och Lina Montin, som gäller 
resor utanför Götarnas VästraGötalands län, ett halvår framåt fr 23.2.23, d v s till 23.8.23.. 
Det ska ses över innan tiden utgått. 

Vid försening av Kapitulationsprocessen skall barnarövarna dömmas enligt 
Brottsbalken 

Några av de dokumenterade brotten som har begåtts under snart 4 år som Malthe, Johan 
och Lina Montin har varit bortrövade från sin familj och ätt: 

1) Krigsbrott fr utländska busines bolag som låtsas vara lokala myndigheter avtalade av 
medborgarstaten, men istället har alla medborgarnas samhällstillgångar stulits och 
privatiserats, även t o m bort ut ur Sverige till främmande makt; Högmålsbrott BrB 
18 och Brott mot rikets säkerhet BrB 19. 

2) människorov,  
3) flera års psykisk traumatisering/terror av de tre barnen, 
4) Mind Kontroll med syfte att beslava och skada, 
5) skadade anseenden av föräldrarna, 
6) terror mot föräldrarna och hela ätten, även av privata busines bolag av The Crown 

corporation, Vatican och District of Columbia, som bedriver krigföring mot Sveriges 
medborgare, 

7) DNB.com affärsbolagets Domstolsverket filialerna ignorerar föräldrarnas och 
barnets rättigheter till familj och etnisk ätts kulturarv, samt Germanska Götarnas 
urfolks rättigheter till födslorät/familjerätt på förfädernas marker och hemfrids 
lagar, 

8) förgiftning av pojken med vapeniserade vacciner, skadad autoimmun system, m m  
och möjlig sterilisering av pojken,  

9) undanhållande av nära anhöriga från barnet, som blir ensamma och beskydds lösa, 
trotts ihärdiga krav, 
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10) väl dokumenterade misstankar om pedofila jesuit Satanist nätverk som får tillgång 
till barnen, då fosterfamiljen är beroende och ej pålitliga beskyddare, 

11) CIA/Säpo är paraply för det fashistiska syndikatet som stulit medborgarnas 
rikssturkturer och bedriver barnhandel, 

12) polisanmälan och IVO anmälan ignoreras helt då busines bolag respekterar enbart 
sina fashistiska samarbetsavtal, och saknar helt avtal med Sveriges medborgare och 
urfolk, samt har ej avlagt trohets ed till dessa grundlags stadgade grupper.  

13) Jesuit orden ska upplösas och alla dess medel ska fråntas de, då högsta ledare har 
avlagt ed att låtsas vara vem som helst för att mörda alla världens folk som ej är 
beredda att underordna sig Jesuiternas militära ordens feodala slavsamhälle (se 
Jesuit extreme oath), som övergått nu till transhumanism och robot-era, då 
människor anses vara meningslösa, så som arbetshästarna blev 80 år sen. 

Då otaliga anmälningar till Polis och Domstolsverkets, samt alla departements busines 
bolag har inte mynnat i objektiv rättvisa gynnande utveckling, har medborgarna och 
urfolks vise etablerat myndighets återtags process fr utländska DNB.com, UPIK.de busines 
bolag, som massmördar Sveriges medborgare och urfolk. Den sker genom Urfolks kung Leif 
I ledd centraliserad - av urfolks monarken Leif I  helt kontrollerad - decentralisering, där 
varje människa i Sverige återfår sina Gudaländares rättigheter, statens Konungariket 
Sverige medborgares rättigheter, urfolks rättigheter m fl. Detta praktiskt innebär ny era där 
varje människa är teckning för statens investeringar och skapar månatligen sin 
medborgarlön, urfolkslön och investeringarna i oxa värdepapper, eller får dessa skapta för 
en, för att kliva ur fällan av den Romerska teknogena transhumana feodalismen, som 
genomför massmord av hela mänskligheten, som ersätts av robottar. 

Aktuella medborgarrikets och Sveriges urfolks Leif I regerings beslut, under 
ockupationsförhållanden 

Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583), och 
beredskapsförfogandelagen (1942:584) samt allmänna förfogandelagen (1954:279). Lagarna 
är fullmaktslagar i enlighet med 13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan 
sättas i tillämpning när riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när det råder sådana 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 
befunnit sig i.  

Alla politiker och därmed hela Sveriges Romerska bolags regeringen och riksdagen, samt 
lokala kommunfullmäktige maffior är avskedade, då de är anställda av utländsk makts 
District of Columbia busines bolag som driver  dödsläger i alla socken i hela Sverige. De 
ignorerar helt och hållet medborgarnas grundlagsstadgade rättigheter och skyldigheter att 
försvara sitt Folk, bl a yttrandefrihet på (kommunfullmäktiges) socken vises möterna,  och 
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har ingen makt att införa det medborgarna av staten Konungariket Sverige begär och 
behöver, då de enbart är slavar av Romerska Satanism svarte Jesuit påvens dolda ägare. Det 
är politiker kasten som har transformerat Sveriges urfolks och medborgares stat till 
vapeniserad digitalt automatisk Pharma och Telecom dödsläger, varmed hela politiker 
kasten är omyndigförklarade f o m den dag då de tillträtt i krigstjänst mot medborgarna. 
Detta leder till att även alla beslut tagna av Socialnämnden i Gullspång är ogiltiga Null och 
Void, och alla barn vars föräldrar nu ansöker om hemtagning av sina barn, ska genast få 
sina krav verkstälda. 

Människor, även politiker, ska snarast ställa om och tillbakadra fr tjänst i utbyggnad av 
Romerska dödsläger etablerade via kardinalen Anders Arborelius.  Alla ska söka tjänst i av 
urfolks konn Leif I återtagna medborgarstaten Konungariket Sverige.  

Folksamling vid Riksdagen 20.9.19 jublade över Dittas besked om urfolks kungens Leif I  
nationalisering / återtag av statens tillgångar 
https://www.youtube.com/watch?v=GOklg7hA19U  

Riksdagsmannen John Bouvin vittnade om stöld av statens tillgångar som genomfördes bl a 
av Göran Persson genom att 5000 miljarder SEK stals fr AP fonderna och Skatteverket 
övertogs av främmande makt  https://youtu.be/BnZi7X_G76Q  

Utdrag ur urkunden 23.8.19 ÖUT-IWOCG- 12019-197 

Dessa fastigheter där det bedrivs dödsläger via USA business bolag  
Polisstation i Haninge, bland alla fastigheter av POLISMYNDIGHETEN, 
DOMSTOLSVERKET, KRIMINALVÅRDEN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, 
FOLKHÄSOMYNDIGHETEN, REGERINGSKANSLIET, RIKSBANKEN, RIKSDAGEN, alla 
DEPARTEMENT, STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, PTS, alla telekom bolag, alla 
kommunbolag, alla Sveriges ambassader, FÖRSVARSMAKTEN, SÄPO, alla banker, alla 
kyrkor, alla skolor, alla medier, alla sjukhus, m fl  
är omhändertagna för medborgar och urfolks maktutövning enligt i staten 
Konungariket Sverige 1973 gällande grundlagar,  i krigsnöd för behov ar urfolks och 
medborgarföreningar i Haninge och övriga Sverige i enlighet med riksärendet 
kallat Ärende – omorganisation av pågående massmords makt-strukturer i Haninge 
och Sverige p g a Romar Reihs krigsockupation via övertagen stats infrastruktur 
som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och avrättning genom dolda Noahid lagar. 

Urfolks konns Leif I regerings urkunder ses på följande länkar 
 
Inledande övergripande urkund av Leif I urfolks regering 
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Ce
ntrala_ockupationssystemet.pdf 
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ÖUT-IWOCG-12019-199, senaste beslut i fredsproklamations tid under attack skickade till  

 Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09. 
 Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09. 

Följande urkunder delgavs genom båda ovan likalydande skrivelser: 

1. Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide genom 
arresteringsorder till följande …  19.6.19 samt 5.9.19 ÖUT-IWOCG-12019-199. 

2. Court Order; Order To Comply With The Sentence Of This Court, September 5, 
(1)2019. 

3. Statsbolagens korporativa identifieringsnummer, nämligen Haninge Kommun, 
Sveriges Domstolar, Strängnäs kommun, Migrationsverket, Polismyndigheten, 
Regeringskansliet, Sveriges Riksbank, partier, Sveriges Advokatsamfund, 
Frimurarloger, Riksdagsförvaltningen, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet, 
Familjehem, m.m.. 

Verkställande av HLT/RLT/ÖUT beslut metodik 

Det finns inga klassiska mallar hur vi ska få allt detta återtag av medborgarnas tillgångar 
gjort, då aldrig någonsin tidigare har så mycket blivit stulet. Det är freds och akut nöd 
lagarna som gäller och vi ska se till att verkställandet genomförs på ett så kärleksfullt sätt 
som det bara är möjligt. För att genomföra återtag av dem stulna barnen och det stora 
återtaget av medborgarnas stats resurser gäller det framförallt att vara sanningsenliga och 
godhjärtade och att agera i enlighet med statens grundlagar fr 1973, urfolks rättigheter och 
sitt eget samvete framför allt. Det gäller att våga ta initiativ, för det är ingen annan som 
kommer att återge oss allt som är stulet från oss, än bara vi själva, var och en får se till att 
allt värdefullt kommer tillbaka på rättfärdig plats. 

Grundläggande är att följa våra rättigheter och skyldigheter. Beslutsfattaren Leif I av 
Gudalandet fr Östersjö Urfolks Tinget brukar utgå ifrån var och ens behov och följande 
grundantaganden om följande rättigheter/skyldigheter att tillgodose sina och andras: 

1) Gudagivna rättigheter/skyldigheter till födslorätt, delaktighet i lokal och storslagen 
resursförvaltning, kärleksfull samhörighet i det lokala och det stora samhället, och 
ansvarsfull tillvaro inför kommande generationer av allt levande, vilket är livets mening; 

2) medborgares rättigheter/skyldigheter enligt grundlagar av medborgarstaten 
Konungariket Sverige, fr 1973 (p g a ockupation av Sveriges stat via bolagisering av staten 
1975 och följande stöld av statsbolagen; 
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3) medborgares rättigheter/skyldigheter enligt Gudaländarnas 
rättigheter/skyldigheter https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-
godlanders-15-5-18.pdf 

4) urfolks rättigheter/skyldigheter enligt Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
signerad av Sverige och 
Lettland https://web.archive.org/web/20150314235517/http://www.un.org/esa/socdev/unpfii
/documents/DRIPS_en.pdf   ; 

5) skyldighet att avslöja och stoppa massmördande administrerare av Silent Weapons for 
Quiet Wars Romerska kulten av Jesuit Orden som genom lögner, bedrägeri och overifierad 
övertag av den tekniska utvecklingen, har stulit världens förmögenhet och via teknisk 
diktatur bedriver Artificiell Intelligens krigföring som är inställd på specicide (mord av hela 
mänskligheten) och transhumanism (överlevnad av enbart hybrid-robotar). 

Romersk juridik är farlig och jurister är Satanism lärda svarta magiker, som har trollat bort 
Svenskarnas stat och ersatt det med främmande privata bolag. Det finns akut nöd behov att 
införa urfolks domsrätt av Gudalandet och med verktyg som erbjuds i Gudalandet 
stadgande dokument Indigenous World Order Bank of Godland, Indigenous World Order 
Court of Godland, samt The Rights of Godlanders, skapa äntligen kärleksordning och 
återställa vår folkstat Konungariket Sverige. Se detta på www.LoveOrder.INFO  
 

Vid fördröjning av verkställandet av beslutet följande urfolks och medborgares 
myndigheter kommer att aktiveras 

UrPolismyndigheten, Konungariket Sverige tillförordnade urpolischef Conny Andersson 
UrPolis avdelning för av Socialen kidnappade barn, ursekreteraren urpolis Monica 
Dahlström 
UrPolisen Götarnas VästraGötaland, urfolket trogne ursheriffen Larry Cornett 
UrFredsKomissionen, urchef Ivan Birchan Romanov 

Ovan beslutsunderlag och beslut är korrekta och sanningsenliga, 

 
IngMarie Edwards 
T    072 209 38 08,            
E     urbarnavard@gmail.com, ingmarie.edwards@yahoo.se,  
UrBarnavårdnämndens UrVerkställare av HLT/RLT/ÖUT/IWOCG beslut 
UrBarnavårdnämnden vid inom Gudalandets världsordning återtagna medborgarstaten 
Konungariket Sverige, Götarnas VästraGötalands län avdelningen 
www.MSS.lege.net 
www.LoveOrder.INFO    
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Mobilisering till tjänster för urfolks ledd omorganisation av ockuperad stats-
struktur 

För att Ni och Folket ska lyckas att överleva den rådande transhumanism krigföringens 
apokalyps, ska Ni verkställa en hel rad uppgifter för återtag av det, genom fashistisk Europa 
Federationen, som låtsas vara EU, fr Sveriges medborgare och urfolk stulna bolagiserade 
statsstrukturerna. Ni ska genast planera IT kurser som kommer att vara obligatoriska 
förr all administrativ personal, samt bereda plats för av urfolks Gudalandets 
diarker avtalade människor inom ledande administrations strukturen av Era 
organisationer, som är återtagna rättsligt genom Sveriges urfolks monarkens Leif I, aka 
Leif Erlingssons, Leif av Gudalandet/Godland, proklamation 
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Ce
ntrala_ockupationssystemet.pdf   

Ni och alla har Gudaländarnas Rättigheter till kärleksordning 

Älskade Gudaländare, så som en av 8 miljarder Jordens människor, som har genom urfolks 
Gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter, dokumenterade i den understrukna 
länken och sammanfattningsvis på sidan 27 i detta dokument 

On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model  The Rights of Godlanders 15.5.18. 

Men glöm inte även Era skyldigheter att försvara sig själv, sina närmaste, sin familj, sin ätt, 
sitt kvarter, sin stad, sin by, sin socken, sin härad,  sitt land, sin region, mänsklig 
civilisation, världen och universum från massmördare, som är slugare än någonsin och har 
hela universitetssystemet och Artificiell Intelligens arbetandes för Satanismens triumf – 
nukleär kärnavfalls apokalips som är oundviklig ifall Ni låter bli att följa följande skrift. 

Ni arbetar i en eller flera av Sveriges urfolk och statens medborgare overifierad DNB.com 
busines bolag och Ni förekommer som misstänkt för aktiv organisation av krigsbrott mot 
Sveriges invånare. Under senaste 110 år har c a 500 miljoner Européer mist livet p g a en 
handfull bankirfamiljer, som i dagsläget fotfarande genomför ett massmord på snart 
ytterligare 500 miljoner Européer som verkställs bl a via fejk mat och HPV vaccin 
förgiftning samt lågkokning med 4G vapen som maskeras under telekom utrustning, m m 
och klimatförändringar som skapas av LOIS och EISCAT HAARP anlägningar i Sverige, via 
Växjö Universitet, som är en vädervapen anläggning. Den dolda och tysta vapenföringen 
som av Bilderbergarna har installerats inom verklighetens alla system har beskrivits som  
konceptuell krigs metodik skifte 1954  i dokumentet  Silent Weapons for Quiet Wars 
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pd
f 
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BSIC tinget  

Världens Gudalandets Östersjö urfolks ting har tagit följande beslut om att alla skadlig-
strålning-system skapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för 
omorganisation, utan skadade. Muntlig video fr (1)2015 

https://youtu.be/8pRaB1w3TY0  

Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund Jordbro avslutningsdag 2.6.19 

Se alla videos med Världens Urfolks Tingets rättegångs sista dag och domens avkunnande 
vid Galgstenen i Jordbro 2.6.19, där alla som ej omorganiserar sig till Gudalandets 
kärleksordning, och tillbakadrar sig fr tjänst i Romesrk dödskult,  bedöms stå i tjänst för 
kriminella massmördare som driver AI, och är - omyndigförklarade, och deras arbetsplats 
skall utlysas till tjänstgöring av människor som etablerar kärleksordning som etableras av 
Gudalandets diarker, som är verifierade, validerade och ed svurna till varje levande 
människa och allt levande. 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-
Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4 

Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

Ni har fortfarande ej skickat in omarbetade stadgan och avtal av Er verksamhet. 
Anställ urfolks männsikor för att genomföra uppgiften eller avsätt Er själva från 
företagsledning. 

Bara bolag som har giltiga avtal med urfolks föreningar eller deras ledare ö 
försvarare är lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande ö uppdaterade, 
urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av 
verksamheterna ö ska skickas  till  

Hova Lands Tinget,  
c/o Rietuma,  
Grimstorp 28,  
54891 Hova 
 

Av urfolks världs Gudalandets Hova/Riks Lands Tinget utlyst Arresteringsorder (då 
samhället är helt övertaget av omänsklig AI) 

1)  Ifall Ni kommer inte att medverka i av Urfolks Gudalandet ledd 
omorganisation av de massmördande och folket av Roman Curria stulna stats 
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bolagen, så ska Ni se till att avlägsna Er från tjänsten där Ni kan inte 
medverka på riktigt, så som det sig bör i folkets stat Konungariket Sverige;  

2) Ifall Ni lyckas inte göra det, så ska Ni överlämna Er till närmaste 
Polismyndighet och erkänna Era administrativ-massmords  brott mot statens 
Konungariket Sverige medborgare, urfolk och granländernas urfolks 
minoriteter;  

3) Ifall Ni klarar inte det heller, så ska Ni helt enkelt anmäla Er till 
Socialförvaltningen för att få ärlig försörjning och söka Socialbidrag och ta Er 
tid att rehabilitera Er från våldsamheterna som Ni har administrerat. Då 
kommer Ni att ha tid att förjupa Er ir kärlekordningens verktyg och Era 
Gudalandets rättigheter och ifall Ni Kapitulerar och saknar Gudalandets 
Fredsfördrag, kommer Ni kommer äntligen att få riktigt lyckliga dagar, då Ni 
kommer att skapa KärleksOrdningen, 

4) Ifall Ni klarar inte någon av tidigare 3 order, är Ni omyndigförklarade, 
5) Ifall Ni accepterar inte omyndigförklarandet av Er, och fortsätter att arbeta 

för dödskulten som avrättar hela Mänskligheten, så kommer Ni att 
tillsammans med hela Mänskligheten att bli avrättade av dödskulten, för Ni 
har bidragit för att bringa fram Er egen/ ättens/ Folkets/Mänsklighetens död,  

6) Ifall det händer Gudomlig mirakel och det reser sig försvarare av 
Mänskligheten och håller lokala urfolks domstolar som avrättar fullt lagligt 
(likt BrB 18, BrB 19) de som avrättar Mänskligheten, så kan hända Ni blir så 
lyckligt lottade att Ni avrättas av de sista ansvarsfulla Människorna, varmed 
kan hända Ert Folk kommer då att räddas ifrån Er och överleva då denna 
Schwab/Gates/Tedros verkställda Jesuit beställda Mänsklighets Avrättning. 
Detta är den sista svaga chanses för Mänskligheten att överleva. Må urfolks 
ting stoppa Människo artens slakt! 

 

Hova Lands Tinget, med säte Grimstorp 28, Hova,  är en del av Riks Lands Tinget i nationen 
Konungariket Sverige i världen vida kärleksordningen av Gudalandet (Godland), som har 
återetablerats  enligt  stadga av World Indigenous Human Love Order Courts and Banks of 
Godland, och enligt forn sed som har skyddat Folket i tusentals år via tusentalsåriga lands 
ting. Återetablering har skett i samband med att alla landsting likviderades 31.12.19. och 
förvandlades till privata uländska bolag REGIONERNA, som drivs av Mänskligheten 
avrättande Jesuit militär orden Order of Jesus, med Anders Arborelius som ledare i Sverige, 
varmed arresteringsorder lämnats till Solna Polis 10.11.21. arrestering dröjer i förintelsen. 
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Baltic Sea Indigenous Court är Östersjö Urfolks Ting som är urgammal rättsordning i 
enlighet med sedvanerätten och har sitt säte även på Södrajordbrovägen 25 i Jordbro. 
www.bsrrw.org  

Gudalandet/Godland är en världomfattande urfolksordning med Östersjöväldet som dess 
region runt Östersjön. Gudalandet är en diarki som leds av Ditta Rietuma och Leif Erlingsson,  
aka Ditta och Leif av Godland.  www.LoveOrder.INFO  

Monarkin Staten Sverige instiftar urfolks ordning genom att restaurera staten Konungariket 
Sverige medborgarna troget statsskick  via grundlagar och via urfolks ting och av var och en 
urfolk egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar och konverteras av 
socknens domarring eller ekonomichef.  http://mss.lege.net/  

Staten Latvijas Republika är en suverän stat som etablerades 18.11.(1)1918. Det okuperades av 
Sovjet (1)1940 och av Rasist Rothchild Roman Reich (1)1990. Ditta Rietuma är president av 
staten Latvijas Republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland. 
www.LatvijasRepublika.INFO  

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem 

Hjärltigt, 

 

Ditta av Gudalandet    Leif av Gudalandet 
aka Ditta Rietuma    aka Leif Erlingsson 

 

Världens Urfolks Konna av Godland Världens Urfolks Konn av Godland 
Högsta överbefäl WIHLOG   Högste överbefäl WIHLOG 
Överbefäl av staten Lettlands Republik     Överbefäl av staten Konungariket Sverige 
  
Högsta domare HLT/RLT/BSIC/IWOCG  Högste domare RLT/BSIC/IWOCG  
www.LoveOrder.INFO   www.LoveOrder.INFO  
   
Riksråd av Konungariket Sverige via MSS Monark av Konungariket  
President av Lettlands Republik  Sverige via MSS   
www.LatvijasRepublika.INFO                         www.MSS.lege.net 
 
T     +46-703-999 069   T     +038-120 350 
E     bsi.court@gmail.com   E     bsi.court@lege.net  
 

24.02.(1)2023. 
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