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Denna skrivelse riktar sig till den som har såväl juridiskt som kommersiellt ansvar.

Kan du som läser detta inte svara för dessa ansvar är du därför ålagd att överlåta detta ärende till din 
chef.
Har du som chef övertagit detta ärende men inte kan svara för såväl juridiskt som kommersiellt 
ansvar så är du därför ålagd att överlåta detta ärende till din chef, tills ärendet nått den med såväl 
juridiskt som kommersiellt ansvar.

Meddelande till huvudman är meddelande till ombud eller motsvarande och meddelande till ombud 
eller motsvarande är meddelande till huvudman.
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Jag har dömts och överklagat genom hela systemet.
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1.  Eksjö tingsrätts bedrägeri 
samt min rätt till skadestånd härför från den ekonomiska enhet som Eksjö tingsrätt ingår i

Bilaga "Registerutdrag_for_202100-2742_SVERIGES_DOMSTOLAR.pdf" visar vilken 
ekonomisk enhet Eksjö tingsrätt ingår i, och vilken därför kraven ställs på, nämligen SVERIGES 
DOMSTOLAR 202100-2742 som är en näringsdrivande ekonomisk enhet i enlighet med offentliga 
uppgifter från Skatteverket, SKV samt Svensk Författningssamling.  Detta utreds närmare under 
rubriken "2.  Sakförhållandet att det endast är juridiska personer Kronan lagligt kan ha några 
krav på" längre ned.

1.1.  Bedrägligt användande av ordet "personliga" för att tvinga in i slaveri

Eksjö tingsrätt skrev i sina domskäl:  "Leif Erlingssons påstående att han inte skulle få åtalas för 
sina gärningar grundar sig endast på hans personliga uppfattning i frågan och saknar laglig grund. 
Hans invändning om rättegångshinder ska därför lämnas utan bifall."  (Dom 2014-09-01 meddelad i 
Eksjö, Mål nr: B 838-14). 

Detta är ett bedrägeriförsök.  Eksjö tingsrätt söker genom detta sätt att använda ordet "personliga" 
tvinga in mig i exakt det slaveri som det finns omfattande bevisning för att jag har avsagt mig.  Och 
om det nu förhåller sig så att Eksjö tingsrätt i domen inte skriver till mig som människa utan till den 
juridiska personen Leif Erlingsson 580919-3617 så har de i domen inte försökt leda i bevis att jag 
som levande människa vid den tid och plats åklagaren hänvisar till trots allt agerat under min 
juridiska person.  Jag har ju förnekat att jag vid den tid och plats åklagaren hänvisar till skulle ha 
agerat som personen Leif Erlingsson 580919-3617, se Eksjö tingsrätt Mål nr: B 838-14 
Aktbilagorna 11 och 19. 

Nedan följer bevis för att jag inför Eksjö tingsrätt tydligt distanserat mig från den person Leif 
Erlingsson 580919-3617 jag visserligen har rätt att använda mig av.  Den som har rätt att använda 
en juridisk person kan ju använda den vid bankärenden och dyligt, men det innebär självfallet inte 
att brukaren är den juridiska personen eller att brukaren i alla situationer använder sig av den 
juridiska personen.

Mål B 838-14 Aktbil 11:  "Bruzaholm den 6 juni 2014"  "Till Kronans representant åklagare i Mål 
nr B 838-14 vid EKSJÖ TINGSRÄTT"  "Av dig som Kronans representant - heraldiken i de 
handlingar jag har fått säger tydligt att avsändaren är Kronan - begär jag därför att du lägger fram de 
bevis du har för att jag vid det tillfälle Mål nr B 838-14 avser har agerat i kapacitet av en Kronans 
tjänare.  En Kronans tjänare i tjänst, såsom en statsjänsteman, är självfallet kontraktsmässigt skyldig 
att följa en massa paragrafer, förordningar och föreskrifter.  Exempel på bevis för att en person vid 
en given tidpunkt har agerat i sådan kapacitet skulle t.ex. kunna vara en statlig lönelista." 

Här använde jag begreppet Kronans tjänare vilket är en juridisk person eftersom det endast är 
juridiska personer som Kronan lagligt kan ha några krav på.  Sakförhållandet att det endast är 
juridiska personer som Kronan lagligt kan ha några krav på presenteras under "2.  Sakförhållandet  
att det endast är juridiska personer Kronan lagligt kan ha några krav på" längre ned. 

Mål B 838-14 Aktbil 12:  "Bruzaholm den 6 juni 2014"  "Till EKSJÖ TINGSRÄTT"  "Det påstås 
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oriktigt i Aktbilaga 10 att jag under förundersökningen har begärt en offentlig försvarare.  Jag 
tvärtom förbjuder att någon annan än min egen Propria persona representerar de olika aspekterna av 
min person.  Och eftersom jag aldrig har begärt vad som i Aktbilaga 10 oriktigt påstås så undrar jag 
om det kan röra sig om en vårdslös eller på annat sätt osann försäkran från Ann-Marie Alvarsson, 
som uppenbarligen har undertecknat påståendet." 

Båda ovanstående skrivelser liksom nästan alla andra av mina skrivelser till Eksjö tingsrätt har jag 
inlett med en förklaring om att min egen Propria persona inte är densamma som personen Leif 
Erlingsson 580919-3617.  Det kan alltså inte ha förelegat minsta tvivel om att jag mycket tydligt 
skiljer mellan min verkliga levande människa och den juridiska person eller persona som jag har 
rätt att vid behov nyttja.  I de allra första skrivelserna till Eksjö tingsrätt använde jag visserligen 
begreppet "min person", men från den 27 juni 2014 skickade jag istället "Skriftligt intygande från 
den ursprungliga och verkliga levande människan kallad Leif Erlingsson", för att därmed ännu 
tydligare distansera mig från den person Leif Erlingsson 580919-3617 jag visserligen har rätt att 
använda mig av, se Eksjö tingsrätt Mål nr: B 838-14 Aktbilaga 24 med flera senare aktibilagor. 

Eftersom Eksjö tingsrätts dom genom försök till bedrägeri anses ha vunnit laga kraft så är den nu ett 
fullbordat bedrägeri.  Jag har rätt till skadestånd p.g.a. detta bedrägeri, och givetvis är domen p.g.a. 
den tillkommit genom bedrägeri void ab initio, från början ogiltig. 

1.2.  Bedrägeriet att målet påstås ha kunnat utredas tillfredsställande

Eksjö tingsrätt anger att "Målet har med stöd av 46 kap 15 a § 1 st 1 p rättegångsbalken avgjorts i 
Leif Erlingssons utevaro."  Rättegångsbalk (1942:740) 46 kap 15 a § 1 st 1 p:  "15 a § Kan saken 
utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom 
ombud eller har uteblivit, om  - 1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, 
fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,"  ( 
https://lagen.nu/1942:740#K46P1 ) 

Detta är ett bedrägeriförsök.  Saken har inte utretts tillfredsställande bl.a. i och med att rätten inte 
visat hur den inte är jävig, vilket jag påtalat bl.a. i Eksjö tingsrätt Mål nr: B 838-14 Aktbilagorna 19 
och 26. 
 
Saken har inte utretts tillfredsställande då jag inte har beretts laglig möjlighet att närvara eftersom 
jag riskerade att begå mened angående vilken roll jag representerade om jag var närvarande utan de 
garantier jag därför krävt.  Garantier jag förvägrades av Eksjö tingsrätt själva.  Eftersom Eksjö 
tingsrätt därför är orsak till min utevaro så är det bedrägeri att avkunna dom utifrån denna 
självskapade orsak. 

Orsaken är självskapad av Eksjö tingsrätt eftersom jag i skrivelser till Eksjö tingsrätt i mycket god 
tid före förhandling angett laga skäl för att jag ej kunde närvara om jag inte först fått garantier från 
Eksjö tingsrätt för att min närvaro inte skulle innebära att jag skulle kunna komma att vittna falskt 
mot mig själv.  Ingen är ju tvungen att riskera begå brottliga handlingar för att kunna närvara vid en 
förhandling. 

Det faktum att Eksjö tingsrätt inte velat garantera att jag skulle kunna enligt ovanstående förklaring 
lagligt närvara innebär att Eksjö tingsrätt inte kunde avgöra målet med stöd av 46 kap 15 a § 1 st 1 p 

https://lagen.nu/1942:740#K46P1
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rättegångsbalken.  Ändå angav man det som skäl, vilket är ett bedrägeriförsök. 

Inte heller var Eksjö tingsrätt ovetande om min oro för att jag var utsatt för bedrägeriförsök från 
deras sida, och därför tvingad till stor försiktighet.  Det finns att läsa på sidan 4 av aktbilaga 38 i 
Eksjö tingsrätt, mål B 838-14.  Jag krävde i skrivelsen att den lästes upp i rätten.  En mening där 
lyder:  "Jag misstänker att Eksjö tingsrätt är delaktig i ett bedrägeriförsök med inslag av hot om 
fysiskt tvång i syfte att skapa jurisdiktion över mig.  Då jag inte har fått garantier för att min närvaro 
inte i sig skulle tolkas som att jurisdiktion föreligger kan jag därför inte av fri vilja närvara."  Sista 
meningen på samma sida lyder:  "Ovanstående samt bifogad katalog skall läsas in i eventuellt 
rättegångsprotokoll."  Även av denna anledning är det ett bedrägeriförsök att avgöra målet med 
referens 46 kap 15 a § 1 st 1 p rättegångsbalken. 

Eftersom Eksjö tingsrätts dom genom försök till bedrägeri nu anses ha vunnit laga kraft så är det 
därför fråga om ett fullbordat bedrägeri.  Jag har därför rätt till skadestånd p.g.a. detta bedrägeri, 
och givetvis är domen p.g.a. den tillkommit genom bedrägeri void ab initio, från början ogiltig. 

2.  Sakförhållandet att det endast är juridiska personer Kronan lagligt kan ha några krav på

De bevis jag vill åberopa är som följer.

Jag vittnar att SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 är en näringsdrivande ekonomisk enhet 
motsvarande ett bolag i enlighet med offentliga uppgifter från Skatteverket, SKV samt Svensk 
Författningssamling.
Jag vittnar att åtalspunkten som Dom 2014-09-01 meddelad i Eksjö i Mål nr: B 838-14 avser hänför 
sig till ett brott som begåtts under handel i en juridisk fiktion via en juridisk person.
Vidare visar jag hur FN's allmänna förklaring och tillika SÖ 1971:42 Internationell konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter begränsar en stats inflytande över människor samt ger 
exempel på vilken vikt staten lägger vid ord och dess vitala betydelse för innebörden i en text.

Jag har använt mig av Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form för att finna definitioner på 
ordens betydelse (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/).
Tolkning och språk av det jag nu delger er ska ej beblandas med andra tolkningssätt som, men ej 
begränsat till, lagspråkets släktskap med svenskan.

Syftet med detta klargörande är att påvisa de antaganden som ligger till grund för detta mål och 
Eksjö tingsrätts dom samt att avvisa dessa antaganden för att därigenom demonstrera hur domen är 
ogiltig.

Lag och rätt är idag ersatt med ett system baserat på handel där metoden antagande har satts i 
system på så sätt att domstol, åklagare, polisväsende med flera, anser att människan opererar under 
en juridisk abstraktion, en person, vilken är likställd med ett bolag och därmed har avhänt sig sina 
lagstadgade mänskliga rättigheter.  Vidare har den statliga funktionen domstol bolagiserats och 
bedriver under skenet av lag och rätt handel.  Bolagisering gäller även åklagare, polis med flera så 
kallade statliga enheter.
Handel regleras av kontrakt,   vilka vid accept är att betrakta som lag  .  Av detta följer att det är av   
största vikt att känna till vilka villkor, både uttryckta och antagna, som dessa handelskontrakt 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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innehåller.

2.1.  SVERIGES DOMSTOLAR, 202100-2742

I bilaga "Registerutdrag_for_202100-2742_SVERIGES_DOMSTOLAR.pdf" bifogad här, framgår 
att SVERIGES DOMSTOLAR är registrerad för F-Skatt.  F-skatt tilldelas endast den som bedriver 
eller avser bedriva näringsverksamhet.  Det framgår tydligt enligt uppgifter på SKV's publika 
hemsida: 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b1
0334ebe8bc80003982.html, klicka på "Vem kan bli godkänd för F-skatt och vad innebär det?"  Här 
framgår det att:

Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du

 - bedriver näringsverksamhet
 - avser att bedriva näringsverksamhet
 - har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vidare regleras F-skatt i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 9 kap.  Godkännande för F-skatt, 1 §: 
(https://lagen.nu/2011:1244#K9)

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva 
näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.

Vad avser då "näringsverksamhet"?

SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord "näringsverksamhet") ger vid handen att:

– NÄRINGS-VÄRKSAMHET ~¹ ² l. ~² , (i fackspr.) näringsfång, yrkesvärksamhet; äv.:⁰ ⁰⁰  
näringsliv.  ADLERSPARRE PVetA 1804, s. 13.  Enligt en häfdvunnen indelning kan hela 
näringsverksamheten hos bildade nationer hänföras till trenne hufvudklasser:  Urproduktion, 
Förädling och Handel.

Det vill säga med "näringsverksamhet" avses handel.

Vidare kan En inte agera samtidigt som domare och ordförande, En kan inte samtidigt tjäna två 
herrar, vilket framkallar jäv.  Jag begärde av Eksjö tingsrätt att de skulle visa att jäv ej kunde 
föreligga, vilket de ej har visat.  Under agerande som domare gäller domareden, vilket den inte gör 
under agerande som ordförande, då gäller ett kommersiellt sammanhang, dvs handel.  Jag kan inte 
påtvingas en förhandling under handel utan motkrav, det vore slaveri.  För att jag ska acceptera det 
har jag angett kontraktsvillkor till Eksjö tingsrätt inom den näringsdrivande ekonomiska enheten, 
eller med andra ord bolaget, SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 202100-2742.  Genom sitt 
agerande bekräftade Eksjö tingsrätt därefter två av dessa kontrakt som inom dessas kontraktsvillkor 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
https://lagen.nu/2011:1244#K9
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003982.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003982.html
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därför har företräde framför mina generella kontraktsvillkor i bilaga 
"Delgivning_Villkor_for_handel.pdf" (finns på sidan 26).

Antagandet om att SVERIGES DOMSTOLAR opartiskt står för lag och rätt är nu påvisad och 
avvisad.

Fundera på hur lag och rätt upprätthölls före 1975 då SVERIGES DOMSTOLAR bolagiserades och 
därefter registrerades för F-skatt.

2.2.  Åtalspunkten

I underlaget från åklagarkammaren i Karlskrona står att läsa följande:

Erlingsson har den 4 mars 2014 uppsåtligen eller av oaktsamhet fört personbil med en hastighet av 
168 km/tim på riksväg 40 vid Björnshult i Eksjö kommun trots att högsta tillåtna hastighet där varit 
90 km/tim.

Vad avser då personbil?

SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord "personbil") ger:

– PERSON-BIL bil byggd för befordran av personer (till ett antal av högst nio).

Det vill säga en bil för frakt av personer.  Person avser mask eller roll, SAOB's definition se nedan. 
Alltså personbil avser en bil för transport av juridiska personer, dvs fiktioner.

Samt ett åberopande av lagrum 3 kap 17 § 4 st och 14 kap 3 § 1 p b trafikförodningen (1998:1276) 
samt Trafikverkets föreskrift.

3 kap 17 § 4 st och 14 kap 3 § 1 p b trafikförodningen (1998:1276) samt Trafikverkets föreskrift.

Dessa lagrum beskriver följande:

3 kap 17 § 4 st:  "Trafikverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en 
väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen." (Ref: https://lagen.nu/1998:1276#K3P17) 
14 kap 3 § 1 p b:  "3 kap. 2, 3, 5-11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har 
meddelats med stöd av 17 §" (https://lagen.nu/1998:1276#K14P3)
Trafikverkets föreskrift anger 90 kilometer i timmen.  (Ref. VVFS 2008:202.)

Angående att överskridande av sådan hastighet ska vara straffbar gäller att det ska ha begåtts av en 
förare av ett fordon eller sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket:
14 kap 3 § 1 p: "Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot... etc." (https://lagen.nu/1998:1276#K14P3)
14 kap 6 § 1 p: "Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet och sådan 

https://lagen.nu/1998:1276#K14P3
https://lagen.nu/1998:1276#K14P3
https://lagen.nu/1998:1276#K3P17
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


Skadeståndsanspråk 2014-12-26 Sida 9 (71)
för rättslöshet, m.m. En     

 LegeNet

trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot... etc." 
(https://lagen.nu/1998:1276#K14P6)
1 kap 4 § 1 p: "Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider 
och den som leder eller driver kreatur."

Eftersom jag inte har ridit eller lett eller drivit kreatur så kan jag därför bara straffas om jag har 
överskridit hastigheten ifråga såsom förare av ett fordon.
Därför förstås att åklagaren har avsett 14 kap 3 § 1 p: "... förare av ett motordrivet fordon... ".

Vad avser då fordon?

Tillämpning av SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/72/212.html) ger 
vid handen:

FORDON fω³r~dω²n, n.; best. -et; pl. ==
[till FORA,
sbst.¹, l. FORA, v.¹; jfr t. fuhrzeug] gemensam benämning på åkdon (vagnar, kärror, slädar o. d.) 
som användas för godstransporter l. resor till lands; särsk. om dylikt åkdon som framdrages av häst 
l. oxe o. d., men äv. om järnvägsvagn, spårvagn, cykel o. d.; stundom allmännare, omfattande äv. 
fartyg o. d. TÖRNGREN Artill. 1: 39 (1794).  Ångan spännes för fordonet som en lastdragare, och 
flyttar ofantliga tyngder öfver haf och land. TEGNÉR (WB)8: 136 (1836).  Två- och fyrhjuliga 
fordon. ArbB 265 (1887).  Lag, angående anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens 
ställande på krigsfot. SFS 1895, nr 43, s. 8. jfr AVBRÖSTNINGS-, HÄST-, JÄRNVÄGS-, 
KANON-, LANDSVÄGS-, LUFT-, MOTOR-, PARK-, TRÄNGFORDON m. fl.

Fordon avser åkdon för godstransporter.

Vad avser då gods?

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/87/85.html) igen:

gods:
2) koll. (förr äv. i pl.): varor, "saker"; handelsvaror; numera (utom i b) nästan bl. (i sht i fackspr.) 
med tanke på ifrågavarande varors l. sakers fraktande (till lands l. sjöss): last, laddning, fraktsaker, 
fraktgods.  Lätt gods, tungt gods.  Skrymmande gods (i fackspr.: gods som kräver ett i förhållande 
till sin vikt stort utrymme o. för vilket därför högre frakt än normalt beräknas).  Ömtåligt, eldfarligt  
gods.  Förtullat, oförtullat gods.  Ankommande, avgående, obeställbart, outlöst gods.  Lossning och 
lastning av gods.  Befraktare, emottagare av gods

Med gods avses handelsvaror.

Med "fordon" avses alltså åkdon för godstransporter under handel.

Åklagaren påstod att jag "fört personbil".  SAOB sökning på "fört" ger ej träff, men genom att 
åklagaren enligt ovan förstås ha avsett 14 kap 3 § 1 p: "... förare av ett motordrivet fordon... " 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/87/85.html
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/72/212.html
https://lagen.nu/1998:1276#K14P6
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förstås att åklagaren avsett att jag varit en förare av ett fordon, alltså en förare av ett åkdon för 
godstransporter under handel.

Vad avser förare?

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/77/175.html) ger

FÖRARE fö³rare² l. fœ³-, om person m., om djur m. l. r., om sak r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. ==. ( 
-are 1538 osv. -ar Landsm. 1: 260 (1879; ss. titel framför namn). -er GR 12: 266 (1539). -ere 
SUFinlH 4: 233 (1614))

Dvs. någon slags person.

Vad är då en person?

SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord "person") ger:

[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, 
(ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]

Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.

Denna person är en juridisk fiktion som är likställd med ett bolag i juridisk mening,

En "förare" är alltså något slags juridisk fiktion.

Vad är då Eksjö kommun?

Det visar sig att även det är en juridisk entitet, EKSJÖ KOMMUN, Org 212000-0589.
En måste via personen träda in i den abstrakta juridiska världen och jag kan garantera att jag aldrig 
satt min fot i den abstrakta juridiska världen.

Det påstådda brottet hänför sig därmed till något som inträffat under handel via någon juridisk 
fiktion, på en abstrakt plats inom Eksjö kommun, org nr 212000-0589.

Låt det härmed bli kungjort jag vid tillfället som detta mål berör, reste i ett privat ärende som den 
jag är, i den fysiska världen.

Antagandet om att jag bröt mot lag under person och handel på en fiktiv plats är nu påvisat och 
avvisat.

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/77/175.html
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2.3.  FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, börjar på sidan 4.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:

Med var och en avses alla människor.  Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som 
en person i lagens mening.
Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag 
i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk 
fiktion.
Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En 
sig sina mänskliga rättigheter.
Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att 
vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter.  Vad var och En dock kan göra är att 
frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.

Artikel 4 
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Detta innebär att:

Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera 
mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:

Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf
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Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller 
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till 
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.
Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.
Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN's deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och 
skyldigheter via den,
utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur 
den är konstruerad.

2.4.  SÖ 1971:42
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/50/ef9d339d.pdf

DEL III, Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri.  Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.
2. Ingen får hållas i träldom.
3. a) Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat obligatoriskt arbete.

Detta innebär att:

Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera 
mina villkor för detta.

DEL III, Artikel 16
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Med var och en avses alla människor.  Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som 
en person i lagens mening.
Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag 
i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk 
fiktion.
Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En 
sig sina mänskliga rättigheter.
Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att 
vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter.  Vad var och En dock kan göra är att 
frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/50/ef9d339d.pdf
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DEL III, Artikel 18
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  Denna rätt innefattar frihet 
att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam 
eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 
gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.
2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till eller 
anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val.

Detta innebär att:

Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning, att jag inte är tvungen att följa en annans 
ideologi.  Att ideologier såsom kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, 
tvång eller utpressning varmed någon försöker inordna mig i hans eller hennes ideologi är slaveri 
vilket enligt DEL III, Artikel 8 av konventionen är förbjudet.

Detta innebär vidare att om det inte finns ett lagligt giltigt bindande avtal som i en given situation 
binder mig till andras idéer, oavsett om dessa idéer sedan står i diverse författningstexter som jag 
inte undertecknat, så gäller dessa idéer ej för mig i den situationen, eftersom slaveri är förbjudet.

Jag använder inte SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den,
utan konvention begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur 
den är konstruerad.

2.5.  Exempel

Om det vore så att det inte skulle läggas så extremt stor vikt vid vilka ord som används och dess 
definitioner som jag gör gällande i detta klargörande, betänk då detta exempel på användning av ord 
och dess betydelse i denna ändring som riksdagen antog i och med grundlagsreformen 2010:

Regeringsform (1974:152) (2003:593):

2 kap.  Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

Jämfört med:

Regeringsform (1974:152) (2011:109):

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

Denna till synes minimala ändring av ordalydelsen är monumental i sin juridiska betydelse, 
från att tillförsäkra en person som tillhör viss stat vissa rättigheter till att tillförsäkra dessa 
rättigheter till varje människa.
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Se även hur FN's deklaration om mänskliga rättigheter håller på att förflackas.
Jämför första raden av inledningen i 1948-års översättning 
(http://sv.wikisource.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna_
%281940-talets_%C3%B6vers%C3%A4ttning%29#Inledning):

Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras 
lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

Ordet oförytterlig:

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/172/199.html#OF
%C3%96RYTTERLIG) ger:

2) (i vitter stil) om rättighet o. d.: som är av allt för stor betydelse för ngn för att han skall kunna l. 
få avstå från den, som man icke låter beröva sig l. aldrig avstår från l. uppgiver; numera vanl. 
allmännare, övergående i bet.: som med full o. obestridlig rätt tillkommer ngn, obestridlig, självklar, 
absolut;

med 2000-talets översättning (http://sv.wikisource.org/wiki/Allm%C3%A4n_f
%C3%B6rklaring_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna):

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras 
lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

Ordet obestridlig:

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/171/34.html#OBESTRIDLIG) 
ger:

3) som icke kan förnekas, oförneklig, oemotsäglig, ovedersäglig; ostridig; otvivelaktig, avgjord

Här framgår tydligt att innebörden i ordet oförrytterlig betydligt starkare betonar rättighetens 
betydelse än ordet obestridlig.

 
2.6.  Slutord angående det rättsliga förhållandet i målet i Eksjö tingsrätt

Vidare kan konstateras polistjänstemännen i sin egen villfarelse, på eget bevåg, felaktigt antog att 
jag agerade i ett kommersiellt syfte på en fiktiv plats, via en juridisk person vid tillfället som rör 
detta mål.

Med anledning av det straff Eksjö tingsrätt olagligt som jag har visat utdömt i dom vid förhandling 
de genom sitt eget agerande gjort det olagligt för mig att närvara vid (se 1.2.  Bedrägeriet att målet  
påstås ha kunnat utredas tillfredsställande), och med anledning av att varken Göta hovrätt eller 
Högsta domstolen har godkänt överklaganden, så är min fred och rätt hotad.

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/171/34.html#OBESTRIDLIG
http://sv.wikisource.org/wiki/Allm?n_f?rklaring_om_de_m?nskliga_r?ttigheterna
http://sv.wikisource.org/wiki/Allm?n_f?rklaring_om_de_m?nskliga_r?ttigheterna
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/172/199.html#OF?RYTTERLIG
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/172/199.html#OF?RYTTERLIG
http://sv.wikisource.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m?nskliga_r?ttigheterna_(1940-talets_?vers?ttning)#Inledning
http://sv.wikisource.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m?nskliga_r?ttigheterna_(1940-talets_?vers?ttning)#Inledning
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Det finns anledning att befara att anställda inom den näringsdrivande ekonomiska enheten, eller 
med andra ord bolaget, SVERIGES DOMSTOLAR, Org nummer 202100-2742, kommer att orsaka 
mig skada genom falsk ryktesspridning via registrering i "brotts-register".  Det finns anledning att 
befara att anställda inom den näringsdrivande ekonomiska enheten, eller med andra ord bolaget, 
KRONOFOGDEMYNDIG-HETEN, Org nummer 202100-5646, kommer att begå brott mot min 
egendom då de sannolikt kommer att vilseledas av anställda inom den näringsdrivande ekonomiska 
enheten, eller med andra ord bolaget, SVERIGES DOMSTOLAR att felaktigt anta att en stöld de 
skulle begå åt sin arbetsgivare inte skulle vara just en stöld.  Samt orsaka mig ytterligare skada 
genom falsk ryktesspridning, så kallad "betalningsanmärkning".

Det åligger den med fullt ansvar för denna situation att varna andra som kan komma att begå brott 
på grund av felaktig hörsägen genom en olaglig dom.  De som på grund av sådan felaktig hörsägen 
genom olaglig dom stjäl från mig eller bedriver falsk ryktesspridning är inte ursäktade av okunskap 
då jag gjort de flesta av mina skrivelser till offentlig handling.  Med tanke på att dessa som kan 
komma att begå brott mot mig på grund av sådan felaktig information och därför kan komma att bli 
stämda på skadestånd, sedan i sin tur kan komma att kräva den näringsdrivande ekonomiska 
enheten, eller med andra ord bolaget, SVERIGES DOMSTOLAR på skadestånd p.g.a. de blivit 
vilseledda, så ligger det i sagda bolags intresse att snarast undanröja felet.

Mina ekonomiska skadeståndskrav angående sådan stöld och/eller falsk ryktesspridning kan jag 
självfallet komma att rikta både mot den som vilseleder andra till brott och till brottslingarna själva. 
Skadan och därför skadestånden minskas genom att undanröja den olagliga domen och ta bort 
uppgifter den föranlett ur alla register* dit den spritt sig, inklusive alla kommersiella register över 
betalningsanmärkning som kan ha resulterat genom den näringsdrivande ekonomiska enheten, eller 
med andra ord bolaget, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, Org nummer 202100-5646, och i det 
fall stöld redan skulle ha skett från mig på grundval av den olagliga domen, att allt stöldgods 
återlämnas med kompensation för alla mina kostnader härför.

* Jag tillåter den som avser utreda brottslighet hos polistjänstemän, nämndemän, domare samt 
medbrottslingar i olika myndigheter och andra bolag att ha en akt med bevisen för sådan 
brottslighet, men inte att de oriktiga uppgifterna om mig finns spridda i andra register.

Som tidigare påpekat, domen 2014-09-01 i Eksjö, Mål nr: B 838-14, meddelades i min frånvaro då 
jag av rätten ej fått någon garanti för att min närvaro inte skulle tolkas som ett erkännande av 
jurisdiktion, vilket hade varit att vittna falskt och vilket alltså hade gjort mig till en lagbrytare. 
Därmed hade jag heller inte en laglig möjlighet, jag ville ju inte vittna falskt, att inför sittande rätt 
vittna om vad jag verkligen gjorde dagen ifråga och varför åklagarens gärningsbeskrivning är 
oriktig och mina verkliga gärningar därför inte hade med de lagrum åklagaren hänvisat till att göra. 
Detta då ju ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning, och då ju Eksjö tingsrätt dels uttalat hot 
om jag inte infann mig och dels vägrat ge mig någon garanti för att min närvaro inte skulle tolkas 
som att jag blott därmed erkände mig vara slav eller motsvarande.  Allt vilket är upprepat i samtliga 
instanser.

Jag har redan som julklapp 2014 delgett Högsta domstolen huvudsakligen det material som i 
detta dokument finns i  2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. och i 2.6., inklusive följande stycken:

Med anledning av det nu ovan delgivna klargörandet av kungörelserna med referens Aktbilaga 10 
Mål nr Ö 5441-14 Högsta domstolen Stockholm 2014-11-25, kungörelse med referens Aktbilaga 5 
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Mål nr B 2664-14 Göta hovrätt Avdelning 2 Rotel 24 Jönköping 2014-10-13 samt av kungörelse 
med referens Dom 2014-09-01 meddelad i Eksjö, Mål nr: B 838-14, och då ingen skadepart eller 
förlust kan erinras, beordrar jag dig X med såväl juridiskt som kommersiellt ansvar*,  i 
tjänsteutövning som domare, alternativt ordförande, att omgående deklarera målet mot mig och 
därför även domen void ab initio; från början ogiltig för att därmed för alla förtydliga att alla från 
myndigheter påstådda rättsverkningar av densamma dom även de är void ab initio; från början 
ogiltiga.

* Om du inte har såväl juridiskt som kommersiellt ansvar är du därför ålagd att överlåta detta 
ärende till din chef och har du som chef övertagit detta ärende men inte kan svara för såväl juridiskt 
som kommersiellt ansvar så är du därför ålagd att överlåta detta ärende till din chef, o.s.v.. 
Meddelande till huvudman är meddelande till ombud eller motsvarande och meddelande till ombud 
eller motsvarande är meddelande till huvudman.

Jag får min rätt och skyldigheter via djup insikt om vem och vad jag är, mina rättigheter är 
oförytterliga och jag kan endast frivilligt frånhända mig dem.

Mina rättigheter är liv, frihet och egendom.  Det är ett stort ansvar att hävda denna rätt då det också 
är min skyldighet att även respektera denna rätt för var och En genom att bevara freden och ej 
åsamka skada eller förlust.

3.  Grundlagen anger att tjänstemän ska tjäna högre rättsprinciper om det påkallas

Advokaten och den livslångt brinnande eldsjälen för Förenta Nationernas deklaration om de 
Mänskliga Rättigheterna – Peter Nobel – satt en gång i TV-soffan och berättade att ”när det kommer 
till de Mänskliga Rättigheterna så får den blå boken flytta på sig”.  Den blå boken är alltså Sveriges 
Lagbok, som utöver de fyra grundlagarna består av s k författningar – ”acts” på engelska.
De Mänskliga Rättigheterna ( http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#atop ) är ingen lag 
i sig, utan det är upp till varje stat att hänvisa till dessa rättigheter i sin nationella grundlag – för 
Sveriges del i Regeringsformen.  På två ställen hittar vi hänvisningar till de Mänskliga Rättigheterna 
– dels direkt och dels via hänvisning till grundlag:

Kapitel 2, citat:

Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Kapitel 12, citat:

Särskilda bestämmelser om statligt anställda 
5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av 
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Lagprövning

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#atop
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10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i  
grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas.  
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 
föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är 
folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

Det kan därför förefalla tämligen enkelt för REGERINGSKANSLIET att uppnå ett fullt genomslag 
för rättigheterna, och den nyfikne undrar förstås varför de i så fall inte efterlevs?  Regeringen har en 
egen webplats (under Arbetsmarknadsdepartementet!) om de Mänskliga Rättigheterna, och 
kampanjerna för att lyfta frågan avlöser varandra.  Indignationen över att rättigheterna kränks är 
omfattande – särskilt när det sker i andra nationer -  men de flesta förstår inte att 
REGERINGSKANSLIET av egen kraft, som genom ett trollslag, skulle kunna lösa problemet. 

Hemligheten ligger i hur vi presenterar oss inför bolagen – de ekonomiska enheter under staten som 
REGERINGSKANSLIET kallar myndigheter.  Genom två författningar, vilka inte är lagar i 
egentlig mening, men forceras som sådana – Folkbokföringslagen (1991:481) och Lag (1974:174) 
om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. anmäls varje liten nyfödd människa automatiskt 
på BB, till SKATTEVERKET där babyn registreras med FÖRNAMN, EFTERNAMN samt 
personnummer, citat (min understrykning):

Inledande bestämmelse
1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning 
samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt  
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets  
folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.
Vigsel, födelse och dödsfall i landet skall registreras även i fråga om en person som 
inte är eller har varit folkbokförd.
Folkbokföring och sådan registrering som avses i andra stycket sker genom 
Skatteverkets försorg. Lag (2003:657).

När folkbokföring skall ske
2 § Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är folkbokförd 
eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare.
Även ett barn som föds levande utom landet ska folkbokföras, om
1. modern är folkbokförd med stöd av 14 §,
2. fadern är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare, eller
3. det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras. Lag (2013:380).
Personnummer mm
18 § För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som 
identitetsbeteckning. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och 
kontrollsiffra.
   Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två för dagen i  
nu nämnd ordning. Födelsenumret består av tre siffror och är udda för män och jämnt 
för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret sätts ett bindestreck som byts mot 
ett plustecken det år en person fyller 100 år.
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   Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela, får  
födelsedagen i stället anges med en närliggande dag i månaden.
   Om det inte är obehövligt ska födelsetiden i personnumret lagras med åtta siffror i  
register som förs med hjälp av automatisk databehandling; fyra för året, två för  
månaden och två för dagen. Lag (2009:272).

Detta första steg är ingen hemlighet, SKATTEVERKET redovisar det öppet på sin webplats under 
länken Folkbokföring/Nyblivna föräldrar, citat:

Födelse och personnummer

När ett barn föds anmäler sjukhuset det till Skatteverket som registrerar födelsen i  

folkbokföringen. I samband med detta får barnet sitt personnummer. Barnets mamma 

får sedan ett registerutdrag med posten samt en blankett för att anmäla barnets  

förnamn och eventuellt efternamn och/eller mellannamn. Registerutdraget visar vad 

som finns registrerat om barnet hos Skatteverket.

De flesta skulle antagligen hålla med om att babyn fortfarande är en liten människa skapad av Gud/
Naturen/Universum även efter nästa steg i registeringen, men i juridisk mening, genom sin 
tvångsanslutning till staten som en juridisk person, har hon blivit en slav – skapad av staten och 
därmed per defintion ett bolag som kan utnyttjas för handel av det rådande systemet, citat Lag 
1974:174:

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för 
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag,  
ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som 
enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan 
kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse. Lag (2010:70).

2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 
§ såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har 
mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare 
för juridisk person som ansöker därom.
   Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag,  
partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.
   Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

2§ är nyckeln här, då den beskriver i vilka övriga fall en juridisk person genom ett 
organisationsnummer ska fastställas.  Den statliga myndighet som påkallar fastställandet av 
organisationsnummer är SKATTEVERKET – där babyn genom ovan enkla steg är registrerad. 
En juridisk person är en papperskonstruktion, vilken vi lär oss att identifiera oss med och det är just 
detta som är huvudnyckeln till de Mänskliga Rättigheterna eftersom de endast är tillämpliga på den 
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levande människan/fria mannen eller kvinnan/den naturliga personen.  Folket måste utbildas i denna 
fråga, så att var och en själv kan välja hur hon vill presentera sig själv i olika situationer – som en 
fri människa skapad av Gud/Naturen/Universum eller som en juridisk person skapad av staten. 
Endast Gud/Naturen/universum har jurisdiktion över en fri människa, medan staten genom de 
ekonomiska enheterna har jurisdiktion över den juridiska personen och därför kan tillämpa sina 
egenhändigt ihopknåpade författningar på objektet. En juridisk person har per definition avsagt sig 
sina mänskliga rättigheter – och det är ju detsamma som att undanhålla en högst väsentlig kunskap 
för folket att inte explicit medvetandegöra det rätta juridiska förhållande.  Särskilt som 
Regeringsformens första paragraf slår fast att det är folket som ska ha all offentlig makt, citat:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans frihet och värdighet.

Som framgår refereras i 2§ till människan och inte till personen.  Det gäller därför att presentera sig 
som människa och inte som juridisk person.  Juridiska personer är fiktioner, vilka inte kan ta skada. 
En juridisk person är ett objekt för handel i statens ekonomiska enheter.  Det är därför juridiska 
personer vare sig blir bemötta med respekt, lika värde, anses ha frihet eller behöver aktas med 
värdighet.  En juridisk person kan utförsäkras eller nekas ersättning från 
FÖRSÄKRINGSKASSAN, vilket vid många tillfällen lett till depression och självmord.  En 
juridisk person kan placeras i Fas 3 och tvingas arbeta gratis medan ersättningen går till arrangören. 
En juridisk person kan förvägras överlevnadsmedel på socialkontoren, och mot lagen tvingas sälja 
sina vigselringar för att överleva.  Utan att ens titta närmare på de mänskliga rättigheterna, inser vi 
att detta inte kan vara lagligt.  Det är det inte heller om inte människan ger sitt medgivande och 
identifierar sig med sitt slavnamn/nummer.

Genom att ni ingår i samma näringsdrivande "storkoncern" så finns det näringsmässiga kopplingar 
mellan den näringsdrivande ekonomiska enheten SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 och den 
likaledes näringsdrivande ekonomiska enheten REGERINGSKANSLIET 202100-3831, se bilaga 
"Registerutdrag_for_202100-3831_REGERINGSKANSLIET.pdf".  Därför förtjänar det att 
nämnas att e  tt sätt för REGERINGSKANSLIET   202100-3831   att lösa sitt explicita problem med   
bristande respekt för de Mänskliga Rättigheterna, vore att be om ursäkt för detta folkförräderi och 
därför helt transparent erbjuda två olika identitetsmöjligheter för var och en.  En som kan användas 
som kommersiell spelpjäs i systemet, och en för övriga tillfällen – då en människa är sig själv och 
agerar som sig själv.  Eller varför helt enkelt inte bara se till att de mänskliga rättigheterna och 
grundlagen efterlevs för var och en som hävdar dem?  Eller eller ännu bättre – att de mänskliga 
rättigheterna efterlevs per automatik i de ekonomiska enheterna under REGERINGSKANSLIET?

4.  Skadeståndsanspråk; Specificering av krav, med motiveringar

FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 4 säger ju att "Ingen får hållas i 
slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna."  Detta innebär 
att vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera 
mina villkor för detta.  Som jag visade ovan angående "2.  Sakförhållandet att det endast är 
juridiska personer Kronan lagligt kan ha några krav på", så har lag och rätt idag ersatt med ett 
system baserat på handel där metoden antagande har satts i system på så sätt att domstol, åklagare, 
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polisväsende med flera, anser att människan opererar under en juridisk abstraktion, en person, 
vilken är likställd med ett bolag och därmed har avhänt sig sina lagstadgade mänskliga rättigheter. 
Och vidare har den statliga funktionen domstol bolagiserats och bedriver under skenet av lag och 
rätt handel. 

4.1.  Bedrägeriet att utge sig för att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel

Skadeståndsanspråken riktar jag mot det näringsdrivande SVERIGES DOMSTOLAR, 
Org.nummer: 202100-2742, Verksamhet: Domstolsverksamhet, Registrerad för F-skatt, Registrerad 
i Momsregistret, utifrån den skada denna ekonomiska enhet genom sitt förakt för mina rättigheter 
har orsakat mig.  Denna ekonomiska enhet har ju kränkt mina mänskliga rättigheterna inte minst 
genom att genom bedrägeri utge sig för att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel.  När som kan 
bevisas ett återkommande mönster även i mycket signifikanta frågor är ett klippklistrande av 
standardfraser av typen "Xx domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit 
fram skäl att meddela prövningstillstånd".  Det är svårt att värdera skadan av att vara rättslös.  Mina 
generella kontraktsvillkor som gäller om inget annat delgetts framgår av bilaga 
"Delgivning_Villkor_for_handel.pdf" (finns på sidan 26). 

4.2.  Existerande delkontrakt

I fallet Eksjö tingsrätt inom den ekonomiska enheten SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 
202100-2742, så existerar sedan tidigare två delkontrakt oss emellan som inom dessas 
kontraktsvillkor därför har företräde.  Se för dessa villkor sidan 4 av den offentliga handlingen 
"Skriftligt intygande och förtydligande av krav m.m." daterad Bruzaholm den 30 juni 2014, 
registrerad 2014-07-01 av Eksjö tingsrätt i Akt B 838-14, Aktbil 26, och även registrerad 
2014-07-21 som Aktbil 34 i samband med min betalningspåminnelse och angivande av 
dröjsmålsränta avseende det redan då ikraftvunna delkontraktet avseende 30 000 SEK plus 9% 
dröjsmålsränta från 30 juli 2014 för de besvär Eksjö tingsrätt fram till 2014-06-30 orsakat mig.  Jag 
hade gett Eksjö tingsrätt fram till 2014-07-18 att bestrida riktigheten i, eller genom tystnad 
godkänna kravet.  Eftersom Eksjö tingsrätt med sin tystnad godkände detta krav skickade jag 
2014-07-19 den påminnelse med dröjsmålsvillkor som registrerades 2014-07-21 som Eksjö tingsrätt 
Mål B 838-14 Aktbil 34.  Nu fick jag visserligen efter detta ett brev från rådman Ulf Ljungdahl där 
han ansåg att jag måste stämma staten vid tingsrätten(!) om jag ville ha betalt enligt avtalet ifråga. 
Detta brev kom efter den av mig utsatta tidsfristen och dessutom utgjorde det inte ett formellt 
bestridande.  Naturligtvis måste jag inte stämma staten vid Eksjö tingsrätt.  När avtal finns skickar 
man en faktura till den ekonomiska enheten, svårare är det inte. 

4.3.  Andra delen av det existerande avtalet

Den andra delen av avtalet trädde enligt de av mig 2014-06-30 uppställda avtalsvillkoren, 
registrerade av Eksjö tingsrätt 2014-07-01 i Akt B 838-14, Aktbil 26, i kraft i och med Eksjö 
tingsrätts dom i min frånvaro.  Mitt syfte med den delen var att avhålla Eksjö tingsrätt från det 
bedrägeri de höll på med.  Att avhålla Eksjö tingsrätt från att förbryta sig mot mig genom att döma 
mig i min frånvaro utan att ha berett mig en laglig möjlighet att närvara på förhandling utan att 
riskera att begå mened angående vilken roll jag representerade.  Den aktuella avtalsklausulen av 
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mig delgiven Eksjö tingsrätt 2014-06-30 som av Eksjö tingsrätt utlöstes 2014-09-01 är "I det fall jag 
inget alls hör senast den första augusti 2014 och inte heller blir hämtad enligt de orättfärdiga hoten i 
Aktbilaga 9 men i efterhand får veta att någon form av fällande dom utfärdats i min frånvaro:  Inom 
tio (10) dagar från att detta antingen kungörs offentligt i Eksjö på ett flertal anslagstavlor eller jag 
på annat sätt meddelar Eksjö Tingsrätt om detta ska Tio miljoner (10 000 000) svenska kronor plus 
samma summa som eventuellt utdömda böter vara bokförda som insatta på mitt postgirokonto 452 
66 54-1.  Det går även bra att betala direkt i samband med sådan dom." 
 
Värt att notera är att jag i de av mig 2014-06-30 uppställda avtalsvillkoren definierar Eksjö 
Tingsrätt "som den eller de verkliga levande människor som skriver till mig under identiteten Eksjö 
Tingsrätt" men att jag INTE anger att det är dessa levande människor som ska betala de 10 
miljonerna.  Vilket är tur för tingsnotarie Johan Bengtsson som signerat domen "På tingsrättens 
vägnar <signatur> Johan Bengtsson". 

Det framgår för övrigt inte vilken levande människa som meddelat domen och inte heller har någon 
levande människa meddelat mig domen ansikte mot ansikte.  Jag har ju dessutom inte haft möjlighet 
att närvara utan att riskera att begå mened genom att vittna falskt mot mig själv.  Därför är det den 
juridiska personen det näringsdrivande SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 202100-2742, 
Verksamhet: Domstolsverksamhet, Registrerad för F-skatt, Registrerad i Momsregistret som genom 
denna dom signerad "På tingsrättens vägnar" av Johan Bengtsson har accepterat ansvar för 
uppfyllandet av villkoren i nämnda avtalsklausul.  I det fall anställda eller inhyrda inom er 
ekonomiska enhet agerar självsvådligt och på eget bevåg så är det ju inte min sak utan något ni får 
lösa internt.  Mitt krav står i första hand mot er ekonomiska enhet, och endast i den mån utmätning 
mot det näringsdrivande SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 202100-2742, Verksamhet: 
Domstolsverksamhet, Registrerad för F-skatt, Registrerad i Momsregistret skulle misslyckas faller 
kravet tillbaka på de människor som har agerat.  I det sammanhanget är givetvis meddelande till 
huvudman även meddelande till ombud och meddelande till ombud även meddelande till 
huvudman. 

Med dessa förutexisterande delkontrakt är mina skadeståndsanspråk för processen till och med 
Eksjö tingsrätts avgörande redan specificerade.  Det är 30 000 SEK + 9% på det beloppet från 30 
juli 2014 + 10 000 000 SEK + 4 000 SEK (samma summa som det utdömda beloppet). 

4.4.  Skadestånd för den fortsatta rättslösheten

Återstår skadestånd för den fortsatta rättslösheten.  Eftersom vi via Regeringsformen (RF), Kap 2 
§19 samt Kap 12 §5 och §10, vet att grundlagen anger att tjänstemän ska tjäna högre rättsprinciper 
om det påkallas, liksom att de uttryckligen i första hand ska tjäna folket, och eftersom det särskilt av 
högre rätt kan förväntas insikt i att högre rättsprinciper går före lag, och eftersom jag presenterat 
mig i första hand som en människa och inte som ett objekt inför lagen och då jag med alla mina 
bevis för hur rättssystemet inte bryr sig om rätt ännu tydligare inför högre rätt än inför Eksjö 
tingsrätt övertydligt visat varför jag inte har moralisk skyldighet att lyda detta system, så är den 
ideella skadan därför i dessa instanser större än den var i Tingsrätten.  Bevis:  Min överklagan till 
Göta Hovrätt, se Bilaga "B_838-14__SORT081__20140911__overklagan.pdf", med dess bilaga 
"B_838-14__SORT081__20140911__overklagan__BILAGA__Rattighetsdeklaration.pdf", samt 
min överklagan till Högsta domstolen, se Bilaga "B_2664-14__overklagan.pdf" med härtill 
tillhörande Bevis 1-20, som beskrivs i överklagan.  Bevis 1-7 i överklagan till Högsta domstolen 
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styrker ytterligare jämfört med överklagan till Göta Hovrätt min moraliska eller alltså högre rätt, 
Bevis 1, 3-7 i överklagan till HD bifogas som "HD_bevis_1__RA_2012-1211_2012-03-05.pdf", 
"HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf", 
"HD_bevis_4__AM_185260_11_BEA_09000cba81f532f9.pdf", 
"HD_bevis_5__Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C36011123013160.pdf", 
"HD_bevis_6__Dnr_2636-14-29__Aktbilaga_1__20140515__Anna_Skarhed__Utan_Atgard__20
140630.pdf", "HD_bevis_7__AD_ACTA_20140515__Aktbilaga_2.pdf". 

4.5.  Kraven p.g.a. Göta Hovrätts och Högsta domstolens avslag

Göta Hovrätt och Högsta domstolen avslog båda överklagan.  Jag kräver för detta 15 000 000 SEK 
för Göta Hovrätts avslag och 20 000 000 SEK för Högsta domstolens avslag.  D.v.s. totalt
35 000 000 SEK för Göta Hovrätts och Högsta domstolens avslag.  Det högre skadeståndsbeloppet 
för HD avser att de såväl fått starkast möjliga bevis för styrkan i min moraliska position som att de 
anses vara den högsta rätt vi har. 

4.6.  Skadestånd per tidsenhet för registering samt stöld legitimerad genom domen

Därutöver kräver jag ytterligare skadestånd för varje månad det genom rättslöst bedrägeri påstådda 
brottet finns i brottsregister.  Min avgift för sådan registrering är 3 000 000 SEK per påbörjad 
månad, med start det datum domen ansågs ha vunnit laga kraft.  Ett ytterligare skadestånd jag 
kräver avser varje dag egendom/pengar är beslagtagna från mig - den dom som kom till genom 
bedrägeriet angav ett straff om 4000 SEK vilket jag givetvis inte betalar eftersom själva domen är 
ett brott, men det kan tänkas att medbrottslingar i en annan ekonomisk enhet i samma koncern, 
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, i god tro stjäl mina pengar.  För sådan stöld är min 
dygnsdebitering 100 000 SEK, tills sådan debitering PLUS det ursprungliga stulna beloppet har 
återlämnats SAMT alla registreringar om betalningsanmärkning på grund av det av Eksjö tingsrätt 
utdömda straffbeloppet har borttagits ur alla register, inklusive kommersiella tjänster som fått 
uppgiften genom KRONOFOGDEMYNDIGHETEN.  Eftersom den som beordrat sådan stöld i 
praktiken är Eksjö tingsrätt inom SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 202100-2742, 
Verksamhet: Domstolsverksamhet, Registrerad för F-skatt, Registrerad i Momsregistret, så ställer 
jag det kravet på den ekonomiska enheten SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742. 

Det går bra att betala i förskott om ni vet hur länge det rättslösa förhållandet kommer att fortgå.  I 
annat fall skickar jag fakturor vartefter, men lägger då till en faktureringskostnad om 100 000 SEK 
per faktura, dock max 100 000 SEK i faktureringskostnad per månad. 

Detta kan lösas fredligt.

I fred och I <3!

En 
Allmänt kallad:  LegeNet 
I suveränitet       Bilagor följer
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Bilaga "Registerutdrag_for_202100-0076_RIKSPOLISSTYRELSEN.pdf"

Registerutdrag för Datum för registerutdragen: 2014-12-20

RIKSPOLISSTYRELSEN, Org.nummer: 202100-0076, Verksamhet: Polisverksamhet, 
Registrerad för F-skatt, Registrerad i Momsregistret. 

Här från en kommersiell tjänst utanför myndighetsbranchen men samma information kan av bolag inom 
myndighetsbranchen beställas från det näringsdrivande bolaget 
SKATTEVERKET 202100-5448 (adress till detta senare bolag finns på länken 
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448 ).

 http://www.allabolag.se/2021000076/verksamhet

RIKSPOLIS
STYRELSEN

ORG.NR: 202100-0076

BOLAGSFORM: 
Statliga enheter

Status: Bolaget är aktivt

Registreringsdatum: 1978-01-01

F-Skatt status: Registrerad för F-skatt

Startdatum för F-Skatt: 1994-01-01

Momsstatus: Registrerad i Momsregistret

Startdatum för moms: 1991-01-01

BRANSCH

Offentlig Förvaltning & Samhälle

  - Polisverksamhet

SVENSK 
NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

84240 - Polisverksamet

Här från Myndighetsregistret, http://www.myndighetsregistret.scb.se/Polis.aspx,
klicka fram "Rikspolisstyrelsen samt polismyndigheter" för denna vy:

Namn:

RIKSPOLISSTYRELSEN 

Postadress: Besöksadress: Organisationsnr:

BOX 12256 POLHEMSGATAN 30 202100-0076

102 26  STOCKHOLM 112 30  STOCKHOLM SFS: 2009:1277

Tfn: 11414 Fax: 08-4019990 E-post: rikspolisstyrelsen@polisen.se

Webbadress:

www.polisen.se

http://www.domstol.se/
mailto:rikspolisstyrelsen@polisen.se
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Polis.aspx
http://www.allabolag.se/verksamhet/84240_-_Polisverksamhet/84240
http://www.allabolag.se/what/Polisverksamhet
http://www.allabolag.se/what/Offentlig_F%F6rvaltning_&_Samh%E4lle
http://www.allabolag.se/2021000076/verksamhet
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448
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Registerutdrag för Datum för registerutdragen: 2014-12-20

SVERIGES DOMSTOLAR, Org.nummer: 202100-2742, Verksamhet: Domstolsverksamhet, 
Registrerad för F-skatt, Registrerad i Momsregistret. 

Här från en kommersiell tjänst utanför myndighetsbranchen men samma information kan av bolag inom 
myndighetsbranchen beställas från det näringsdrivande bolaget 
SKATTEVERKET 202100-5448 (adress till detta senare bolag finns på länken 
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448 ).

 http://www.allabolag.se/2021002742/verksamhet

SVERIGES 
DOMSTOLAR

ORG.NR: 202100-2742

BOLAGSFORM: 
Statliga enheter

Status: Bolaget är aktivt

Registreringsdatum: 1975-01-01

F-Skatt status: Registrerad för F-skatt

Startdatum för F-Skatt: 1994-01-01

Momsstatus: Registrerad i Momsregistret

Startdatum för moms: 1991-01-01

BRANSCH

Offentlig Förvaltning & Samhälle

  - Domstolsverksamhet

SVENSK 
NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

84232 - Domstolsverksamhet

Här från Myndighetsregistret, http://www.myndighetsregistret.scb.se/Domstolar.aspx, 
klicka fram "DOMSTOLSVERKET" för denna vy:

Namn:

DOMSTOLSVERKET 

Postadress: Besöksadress: Organisationsnr:

KYRKOGATAN 34 202100-2742

551 81  JÖNKÖPING 553 16  JÖNKÖPING SFS: 2008:1393

Tfn: 036-155300 Fax: 036-165721 E-post: domstolsverket@dom.se

Webbadress:

www.domstol.se

http://www.domstol.se/
mailto:domstolsverket@dom.se
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Domstolar.aspx
http://www.allabolag.se/verksamhet/84232_-_Domstolsverksamhet/84232
http://www.allabolag.se/what/Domstolsverksamhet
http://www.allabolag.se/what/Offentlig_F%F6rvaltning_%26_Samh%E4lle
http://www.allabolag.se/2021002742/verksamhet
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448
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Registerutdrag för Datum för registerutdragen: 2014-12-24

REGERINGSKANSLIET, Org.nummer: 202100-3831, Verksamhet: Stats- och 
kommunledning, lagstiftning och övergripande planering, Registrerad för F-skatt, 
Registrerad i Momsregistret. 

Här från en kommersiell tjänst utanför myndighetsbranchen men samma information kan av bolag inom 
myndighetsbranchen beställas från det näringsdrivande bolaget 
SKATTEVERKET 202100-5448 (adress till detta senare bolag finns på länken 
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448 ).

 http://www.allabolag.se/2021003831/verksamhet

REGERINGSKANSLIET ORG.NR: 202100-3831

BOLAGSFORM: 
Statliga enheter

Status: Bolaget är aktivt

Registreringsdatum: 1984-06-24

F-Skatt status: Registrerad för F-skatt

Startdatum för F-Skatt: 1994-01-01

Momsstatus: Registrerad i Momsregistret

Startdatum för moms: 1997-01-01

BRANSCH

Offentlig Förvaltning & Samhälle

  - Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering

SVENSK 
NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

84232 - Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande 
planering

Här från Myndighetsregistret, http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx, 
klicka fram "Statliga förvaltningsmyndigheter" samt "REGERINGSKANSLIET" för denna vy:

Namn:

REGERINGSKANSLIET 

Postadress: Besöksadress: Organisationsnr:

ROSENBAD 4 202100-3831

103 33  STOCKHOLM 111 52  STOCKHOLM SFS: 1996:1515

Tfn: 08-4051000 Fax: 08-7231171 
E-post: 
registrator@primeminister.ministry.se

Webbadress:

www.regeringen.se

http://www.regeringen.se/
mailto:registrator@primeminister.ministry.se
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx
http://www.allabolag.se/verksamhet/84111_-_Stats-_och_kommunledning,_lagstiftning_och_%F6vergripande_planering/84111
http://www.allabolag.se/verksamhet/84111_-_Stats-_och_kommunledning,_lagstiftning_och_%F6vergripande_planering/84111
http://www.allabolag.se/what/Stats-_&_Kommunledning_Lagstiftning_&_Planering
http://www.allabolag.se/what/Offentlig_F%F6rvaltning_&_Samh%E4lle
http://www.allabolag.se/2021003831/verksamhet
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx?id=162021005448
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Delgivning 
(VÄRDEHANDLING)

Kontraktsunderlag vid handling med dokumentägaren (människa)

Ägaren av detta dokument är fri/suverän och skall där denna delgivning muntligt eller skriftligt ges 
ej ses som person i laga mening.  Ägaren agerar här ej under/i tjänst/kontraktering och/eller agerar i 
kommersiell handel med varor och tjänster.  Lagligheten och giltigheten i varje annat hävdat avtal eller 
kontrakt måste kunna styrkas enligt nedan angivet underlag för kontrakt och ståndpunkt.  Annars gäller detta kontrakt.

All form av inskränkning av rättigheter utan styrkt saklig grund för fällande dom avkunnad i laga 
domstol, förbinds till detta kontrakt via sitt handlande, via order, kroppspåverkan eller annan form 
av inskränkning av människans naturliga rätt.

Läsaren/åhöraren råds ta kontakt med överordnad/kommersiellt ansvarig innan ingående av 
detta kontrakt, eller själv förbinds envar efter agerande.

Ägaren av detta dokument står för fred, kärlek, omtanke och harmoni:  All form av inskränkning kommer 
göras under fredlig protest och inget motstånd kommer att göras för att försvåra/förhindra inskränkningen.

All form av inskränkning mot dokumentets ägare iklädd de naturliga mänskliga rättigheterna utan styrkt 
saklig grund avkunnad i laga domstol beivras med följande ersättningsgrund*.  Detta gäller all form av 
påtvingad tjänst, och/eller ingåenden, utan skriftligt medgivande, av handel med varor och tjänster.

Priser för ersättning:  Skadeståndslag (1972:207)
Initieringskostnad:
Löpande kostnad, påbörjad timme:

30 000 SEK**
10 000 SEK*

DNA/Fingeravtrycksregistrering: 15 000 000 SEK**

Tilläggsavgifter
Domstolsärenden:
Beslagtagande av egendom:

100 000 SEK**/dag
100 000 SEK**/dag

* Vidare ersättningskrav kan tillkomma beroende av allvarlighetsgrad av inskränkning. 
Dock så länge ingen kroppsskada orsakas med ett max belopp av 15 miljoner SEK**

** Priserna ovan är riktpriser i SEK och är beräknade på det faktiska värdet av guld
(av datum 2014-12-06, 8991 SEK per 1 troy oz 24 karat enligt http://goldprice.org/).

Underlag för kontrakt och ståndpunkt:
De mänskliga rättigheterna,
Svea rikes lag (Grundlagen Lag (1994:1468)),
EUs grundlag C 364/12.

I fred,

______________________________

En
Allmänt kallad:  LegeNet
I suveränitet
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Överklagande
20140911

Till Göta Hovrätt
c/o Eksjö tingsrätt 
Box 230 
575 23  Eksjö

Till Göta Hovrätt: 

Överklagande av Eksjö tingsrätts beslut i mål mellan Kammaråklagare Klas Lööf vid 
Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Jönköping och LEIF Erling Gunnar 
Erlingsson, 195809193617, fattat den 1 september 2014 vid Eksjö tingsrätt,
Mål B 83814 .

PARTER:
KLAGANDE:

1. LEIF Erling Gunnar Erlingsson, 195809193617, make, pappa, 
felsökare, problemlösare, systemerare, programmerare, LegeNet 
samtidsanalytiker och förändringsagent.
Eksjövägen 21, 570 34  Bruzaholm
0381 20350  Leif@Lege.Net

MOTPART:
1. Kammaråklagare Klas Lööf vid Åklagarmyndigheten, 

Åklagarkammaren i Jönköping

Ändring 

I första hand Domvilla.  Rätten har enligt vad jag hävdar inte varit behörig eller annars 
inte bort ta upp målet till prövning.
I andra hand att åtalet avvisas.
I tredje hand att en ny rättegång får i uppdrag att visa 
a) hur domare och nämndemän inte skulle vara jäviga att avgöra detta och 
b) hur de lagar som åklagare och rätten hänvisar till kan gälla mig i denna sak och i 
förhållande till de sakskäl jag framfört i skrivelser först till handläggare 305T3 vid 
Åklagarkammaren i Karlskrona, och senare till Eksjö tingsrätt. 

Skäl 

Det som ska bevisas kan inte användas som bevis.  I domen står det "Leif Erlingssons 
påstående att han inte skulle få åtalas för sina gärningar grundar sig endast på hans 
personliga uppfattning i frågan och saknar laglig grund.  Hans invändning om 
rättegångshinder ska därför lämnas utan bifall."  Men det finns inga domskäl som sakligt 
bestrider de av mig anförda skälen till varför de lagar åklagaren hänvisar till i denna sak 
inte gäller mig.  Det finns visserligen en princip om att lag inte behöver bevisas, men det 
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kan behöva bevisas att en text som av lagstiftaren har kallats lag verkligen är en 
allmängiltig lag.  Att hänvisa till samma lagsamling, den lagsamling som ytterst hämtar 
sin legititet ur Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 §, "All offentlig makt i Sverige utgår 
från folket", som jag anfört sakskäl till varför den i denna sak inte gäller mig är att 
använda det som skulle bevisas som bevis.  Cirkelresonemang är inte bevis.  Av detta skäl 
skulle mina sakskäl ha bemötts.  (Bevis 1 och 2.) 

Domen är oriktig då den felaktigt påstår att mina påståenden "saknar laglig grund".  Det 
finns "laglig grund" för att döma enligt rätt oavsett lagtext, såsom i Rättegångsbalk 
(1942:740) 4 Kap. 11 §, "även skyldig att aldrig lag vränga eller orätt främja, för någon 
orsak, under vad sken det vara må, att ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, 
som saker är."  Den säger att rätt går före lag.  Av detta skäl skulle mina sakskäl ha 
bemötts.  (Bevis 1 och 2.) 

Saknas domskäl för varför de av mig anförda jävsförhållandena inte skulle föreligga. 
(Bevis 3, 4, 5, 6 och 7.) 

Rätten har inte gett mig tillfälle att kunna närvara vid förhandling utan att riskera att 
vittna falskt mot mig själv, och därmed har jag förvägrats möjlighet att under förhandling 
påminna rätten om de av mig i skrivelser anförda skäl som rätten i sina domskäl ej har 
berört.  (Bevis 8.) 

Bevis 

Den bevisning jag åberopar är dels frånvaron av domskäl i Eksjö tingsrätts avgörande för 
att inte ha tagit hänsyn till följande yttranden: 

1) mitt bestridande av giltigt avtal mellan mig och "Sverige", "myndigheter", "Åklagare", 
"Domstolar", etc sänt till till handläggare 305T3 vid Åklagarkammaren i Karlskrona, 
senare instämplad av Eksjö tingsrätt 20140603 Akt B 83814, aktbilaga 3, där jag även 
hänvisar till frånvaron av giltig jurisdiktion över mig genom ensidigt kontraktsbrott från 
sagda myndighetsväsenden. 

2) mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 om att slaveri är både orätt och olagligt, att ideologier såsom 
kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvång eller 
utpressning varmed någon försöker inordna en person i hans eller hennes ideologi är 
slaveri vilket jag anser är orätt och olagligt.  Att om det inte finns ett lagligt giltigt 
bindande avtal som i en given situation binder en person till andras idéer, oavsett om 
dessa idéer sedan står i diverse paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter, så gäller 
dessa idéer ej för den personen i den situationen, eftersom slaveri är orätt och olagligt. 
Att de paragrafer, förordningar och föreskrifter som hänvisats till ytterst hämtar all 
eventuell legitimitet ur Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 § All offentlig makt i 
Sverige utgår från folket, men att folket inte kan ha annan "rätt" än den diktatoriska (som 
i majoritetsdiktatur) över en enskilds rätt.  Att har inte en enskild levande människa ej 
orsakat någon annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan 
avsikt, så har den första enskilda levande människan rätten på sin sida.

3) mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
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Akt B 83814, aktbilaga 19 om intressekonflikten för en svensk domare som enligt 
domared är skyldig att döma efter Sveriges lag och laga stadgar och skyldigheten att 
aldrig orätt främja, för någon orsak, under vad sken det vara må, att ej den saker göra, 
som saklös är, eller den saklös, som saker är.

4) mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619, Akt B 
83814, aktbilaga 19 att den som dömer i Mål nr B 83814 måste ta ställning till 
Regeringsformens (1974:152) giltighet i förhållande till absolut grundläggande mänskliga 
rättigheter. 

5) mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 att alla inblandade domare i Mål nr B 83814 måste deklarera 
vilken del domareden som hon eller han ser som att ha företräde över den andra, samt i 
det fall domaren anser att aldrig orätt främja för någon orsak har företräde framför att 
döma efter Sveriges lag och laga stadgar, då redovisa hur hon eller han ser på en enskilds 
rätt att slippa majoritetens diktatur när den enskilde levande människan ej orsakat någon 
annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan avsikt. 

6) mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 om att en domare kan förväntas vara jävig om densamma kan 
tänkas ha större omsorg om sitt yrke, utkomst och status än om mina rättigheter. 

7) mitt yttrande av den 20140630 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140701,
Akt B 83814, aktbilaga 26 om nämndemäns förmodade jävighet på grund av att de 
sannolikt inte är vana att tänka abstrakt lagprövande angående grundvalarna för den 
förmodade legitimiteten i kollektivistiskt tänkande om att kollektivet skulle ha någon rätt 
över den enskilde, och att även inblandade nämndemän måste kunna redogöra för vad 
dessa ser som viktigare mellan att följa Sveriges lag och laga stadgar eller att ta ställning 
till Regeringsformens (1974:152) giltighet i förhållande till absolut grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

8) mitt yttrande av den 20140630 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140701,
Akt B 83814, aktbilaga 26 om att jag såvitt jag kunde förstå riskerade att vittna falskt 
mot mig själv enbart genom min blotta närvaro enligt stämningen, om denna min närvaro 
av Eksjö tingsrätt skulle tolkas som "frivillig", och att jag därför krävde en garanti från 
Eksjö tingsrätt att min blotta närvaro enligt stämningen inte av Eksjö tingsrätt skulle 
komma att tolkas som att jag i detta ärende blott därmed skulle synas erkänna Eksjö 
tingsrätts förmodade rättmätiga överhöghet över mig, eller av Eksjö tingsrätt tolkas som 
att jag blott därmed skulle erkänna mig vara en slav eller tjänare under Kronan. 
Någon sådan garanti gavs aldrig.

Dels ytterligare bevis, utöver det som framkommer i de ovanstående, för varför Eksjö 
tingsrätt inte borde ha tagit upp målet till prövning alternativt avvisat åtalet: 

a) mitt yttrande av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 4  5, där jag summerar mina bestridanden av 
jurisdiktion. 

b) de ytterligare aktbilagor som listas i mitt yttrande av den 20140801 instämplad av



Sida 30 (71)
Bilaga "B_838-14__SORT081__20140911__overklagan.pdf"

4 (4)

Eksjö tingsrätt 20140826, Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 5. 

c) mitt ebrev av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 6, där jag påminner rätten att även Förenta Nationernas 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 erkänner Tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet.  Inklusive rätten att byta tro.  Inklusive rätten att 
antingen ensam eller tillsammans med andra offentligt eller privat manifestera sin tro 
genom att lära ut den samt praktisera den.  Jag påpekar att min rätt att praktisera det jag 
tror på är utsatt för kränkning genom Mål B 83814. 

d) mitt ebrev av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 6, där jag påminner rätten att även Europeiska 
Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna erkänner Tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet.  D.v.s. rätt att inte tvingas tillhöra något visst tankesystem, såsom det 
tankesystem som enligt de legalt skriftlärdes fundamentalistiska bokstavstolkning av sina 
"heliga lagtexter" tydligen anser sig ha företräde att tolka rätt och fel framför verkliga 
levande människor som tar fullt ansvar för sitt eget handlande och den skada det 
eventuellt vållar andra, men inte anser sig ha ansvar att följa fundamentalisternas 
lagtolkningar.  Jag påpekar där att tro att dagens skriftlärde skulle ha sådan rätt är 
gammeltestamentligt tänkande och fundamentalism i dess allra värsta form.  Att ingen är 
skyldig att följa fundamentalistiska tankesystem och att den som hävdar något annat 
jobbar för förtryck och tyranni.

Dessutom bifogas som ytterligare bevis den offentliga handlingen "Deklaration av 
allmänt kallad Leif Erlingsson" daterad Bruzaholm 20140705.   Den finns även 
offentliggjord som  http://lege.net/DEKLARATION/ .  Eksjö tingsrätt fick denna länk 
genom mitt ebrev av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38.  Denna Rättighetsdeklaration har aldrig bestridits.

De omständigheter som åberopas för att prövningstillstånd ska meddelas

Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram 
till. 

Det går inte utan prövningstillstånd att bedöma riktigheten av det slut tingsrätten har 
kommit fram till. 

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. 

De till Eksjö tingsrätt anförda skälen för att rätten ej skulle vara behörig eller annars inte 
bort ta upp målet till prövning är lika applicerbara på högre rätt, men för att i görligaste 
mån minska rättsverkningarna av Eksjö tingsrätts felaktiga dom finns det ändå synnerliga 
skäl att pröva överklagandet. 

Den ursprungliga och verkliga levande människan allmänt kallad Leif Erlingsson
Bruzaholm 20140911
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Överklagande
20141101

Till Högsta domstolen
c/o Göta hovrätt, 
Avdelning 2, Rotel 24
Box 2223 
550 02  Jönköping

Till Högsta domstolen: 

Överklagande av Göta hovrätts avslag för prövningstillstånd i beslut meddelat den 
13 oktober 2014 enligt protokoll daterat 20141008 i Mål B 266414.

KLAGANDE

LEIF Erling Gunnar Erlingsson, 195809193617, make, pappa, felsökare, problemlösare, 
systemerare, programmerare, LegeNet samtidsanalytiker och förändringsagent.
Eksjövägen 21, 570 34  Bruzaholm
0381 20350  Leif@Lege.Net

DEN ÄNDRING SOM YRKAS I HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

I första hand att tingsrättsdomen ogiltigförklaras på grunderna i överklagan till Göta 
hovrätt samt med den komplettering denna skrivelse med bilagor utgör.

I andra hand att avslaget för prövningstillstånd rivs upp, att jag enligt överklagan till Göta 
hovrätt samt med den komplettering denna skrivelse med bilagor utgör ges 
prövningstillstånd i Göta hovrätt.  Det ska därvid förstås att mitt blotta framträdande inför 
hovrätten inte i sig innebär att jag blott därmed skulle synas erkänna hovrättens 
förmodade rättmätiga överhöghet över mig eller att jag blott därmed skulle synas erkänna 
mig vara en slav eller tjänare under Kronan.  D.v.s. det kan inte förekomma några hot i 
kallelsen till förhandling, utan den måste vara utformad som en inbjudan.  Först sedan 
hovrätten har kunnat bevisa hur den skulle ha rättmätig överhöghet över mig skulle jag 
kunna stå under densammas jurisdiktion.

I tredje hand att Hovrätten ska göra om sitt beslut så det ger detaljerade skäl för 
avgörandet samt att jag ges ny möjlighet till överklagan utifrån denna grund.  En 
överklagan ska ju ange i vilket avseende hovrättens skäl enligt klagandens mening är 
oriktiga men det är omöjligt att i sak bemöta hemliga skäl.

I fjärde hand att målet överförs till Högsta domstolen för avgörande där utifrån hela
Akt B 83814 i Eksjö tingsrätt tillsammans med hela Akt B 266414 i Göta hovrätt
samt med den komplettering denna skrivelse med bilagor utgör.  Det ska därvid förstås 
att mitt blotta framträdande inför Högsta domstolen inte i sig innebär att jag blott därmed 
skulle synas erkänna Högsta domstolens förmodade rättmätiga överhöghet över mig eller
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att jag blott därmed skulle synas erkänna mig vara en slav eller tjänare under Kronan. 
D.v.s. det kan inte förekomma några hot i kallelsen till förhandling, utan den måste vara 
utformad som en inbjudan.  Först sedan Högsta domstolen har kunnat bevisa hur den 
skulle ha rättmätig överhöghet över mig skulle jag kunna stå under densammas 
jurisdiktion.

I femte hand att målet återförs till tingsrätten tillsammans med att jag inför sådan 
förhandling ges en garanti för att mitt blotta framträdande inför tingsrätten inte i sig 
innebär att jag blott därmed skulle synas erkänna tingsrättens förmodade rättmätiga 
överhöghet över mig eller att jag blott därmed skulle synas erkänna mig vara en slav eller 
tjänare under Kronan.  D.v.s. det kan inte förekomma några hot i kallelsen till 
förhandling, utan den måste vara utformad som en inbjudan.  Först sedan tingsrätten har 
kunnat bevisa hur den skulle ha rättmätig överhöghet över mig skulle jag kunna stå under 
densammas jurisdiktion.  Hela Akt B 83814 i Eksjö tingsrätt tillsammans med hela Akt 
B 266414 i Göta hovrätt samt med den komplettering denna skrivelse med bilagor utgör 
ska inför sådan förhandling tillföras den nya akten.

DE OMSTÄNDIGHETER SOM ÅBEROPAS FÖR ATT 
PRÖVNINGSTILLSTÅND SKA MEDDELAS

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta 
domstolen så att det klargörs huruvida likhet inför lagen och mänskliga rättigheter gäller i 
Sverige oavsett om de formaliserats av lagstiftare eller inte.  Detta har betydligt vidare 
konsekvenser än ett "sketet trafikmål".  Legalism används av företag och myndigheter för 
att sabotera i stort sett varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer 
begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Mänskligheten står nu inför valet 
mellan den sjätte massutrotningen eller en fantastisk framtid.  (Wade Frazier, "Energy 
and the Human Journey: Where We Have Been; Where We Can Go" (Aug. 2014), 
http://ahealedplanet.net/humanity.htm .)  Motståndet mot en fantastisk framtid är 
människor som är rädda för förändring.  Systemförsvarare.  Att inte ifrågasätta innebär 
undergång.  Därför är det nödvändigt att försvara mänskliga fri och rättigheter gentemot 
de krafter som vill begränsa andra trots att dessa andra inte skadar dem.  Även då där de 
som vill begränsa har fått kontroll över lagstiftningsmakten.  Det här handlar alltså ytterst 
om att klargöra var gränsen går i Sverige mellan mänskliga rättigheter och politisk 
lagstiftningsmakt.  Att tydliggöra vad Sverige är för slags stat.

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen i det fall domen kommer att stå kvar att 
det i sådant fall tydliggörs i domskälen att svensken är en slav utan rättigheter, som inte 
anses ska tillerkänns någon verklig rätt eller några verkliga mänskliga rättigheter.  Det är 
i detta sammanhang viktigt att förstå skillnaden mellan rättigheter och förmåner. 
Rättigheter är omistliga men kan förnekas av en tyrann medan förmåner är något en 
tyrann kan dela ut.  En tyrann behöver inte vara en envåldshärskare utan kan lika gärna 
vara en ideologi.

Domstolsväsendet står på grund av att domstolarnas anställda för sin långsiktiga 
försörjning är beroende av den lagstiftande församlingens välvilja inte oberoende till den 
lagstiftande församlingen varför domstolsväsendet genom association till misstänkt 
brottslighet som redovisas i grunderna för överklagandet och i mina bevis inte kan anses 
ha "rena händer".  Vidare, då jag har själv varit inblandad olika försöka ställa Kronan i
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form av regering och riksdag till svars för olika brott men där samtliga sådana ärenden 
har förhindrats av Kronan som i dessa fall enligt sitt begränsade mandat skyddar sina 
uppdragsgivare, de misstänkta brottslingarna, så gäller därför för domstolsväsendet 
genom att det via de olika författningstexterna har sitt uppdrag från samma misstänkta 
brottslingar, tills den lagstiftande församlingens och den egna oskulden bevisats, skuld
presumtion.  Den lagstiftande församlingen och därför även Kronans domstolar måste 
därför alltid antas vara skyldiga eller antas ha fel, tills motsatsen har bevisats av dem 
själva.  I Göta hovrätts torftigt formulerade avslag på prövningstillståndsansökan saknas 
sådant bevis i form av övertygande motivation eller alltså skäl för att den lagstiftande 
församlingen och Kronan har gjort rätt, varför Kronan i form av Göta hovrätt ska anses 
ha gjort fel.  Den som själv är misstänkt för brott eller som skyddar den som är misstänkt 
för brott kan inte tillämpa olika regler för sig själv och på den den vill ställa till svars. 
Här är det Kronan på uppdrag av den lagstiftande församlingen via de olika 
författningstexterna som vill ställa mig till svars.

Det finns synnerliga skäl till en prövning då tingsrättsdomen av de skäl som följer nedan 
är ogiltig och det, för att i görligaste mån minska den olägenhet det kan komma att 
innebära om olika myndigheter såsom kronofogdemyndigheten trots allt agerar i tron att 
domen är giltig, är lämpligt att detta sakförhållande erkänns av högre rätt.

Målets utgång i hovrätten beror uppenbarligen på domvilla, grovt förbiseende eller grovt 
misstag, då man inte motiverat varför författningstexterna ifråga ska gå före rätt.   Målets 
utgång i hovrätten beror dessutom uppenbarligen på domvilla, grovt förbiseende eller 
grovt misstag, då man trots att denna fråga tagits upp av klaganden inte motiverat varför 
domare och nämndemän inte skulle vara inkompetenta eller alltså jäviga att döma i detta 
mål.

Domvilla, grovt förbiseende eller grovt misstag har förekommit genom att varken 
tingsrätt eller hovrätt har visat kompetens att kunna motivera hur jag med rätta skulle 
vara bunden av andra människors åsikter, oavsett om dessa åsikter sedan har 
formaliserats i svensk författningssamling.  Inte heller har tingsrätt eller hovrätt uppvisat 
kompetens att ge en motivation som går ut på att jag inte skulle ha några sådana 
rättigheter.  Därmed har de inte visat att jag har fel i min ståndpunkt att jag inte med rätta 
kan bindas av dessa åsikter.  Enligt oskuldspresumtion är jag därför oskyldig.  Domen är 
ogiltig. 
 
Domvilla, grovt förbiseende eller grovt misstag har förekommit genom att jag har dömts i 
strid med principen likhet inför lagen, enligt vilken jag har samma rätt att avsäga mig 
åklagares och domares makt över mig som lagstiftaren eller alltså rikdagen har tagit sig 
att avsäga sig åklagares och domares makt över sig.  Om det är så att domstolen saknar 
mandat att döma efter rätt snarare än efter lagstiftarens författningar, då saknar domstolen 
därför jurisdiktion över mig.  Om det är så att domstolen på grund av sitt mandat är 
tvingad att döma enligt orätt, då måste detta tydligt framgå av domskälen så ingen kan 
förleds att tro att domen på något sätt skulle innebära att det skulle vara jag som skulle ha 
gjort något fel.  Ett förslag är att använda sig av en formulering i stil med "Till denna 
besegling är jag nödd och tvungen".  Då står jag sedan fri att offentliggöra domstolens 
fångenskap i tyranni.  Kanske det kan leda till er befrielse. 
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GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDET

Eftersom jurisdiktion ifrågasatts och ingen domstol i något publicerat eller meddelat 
domskäl visat hur jurisdiktion trots de anförda skälen kan föreligga så innebär det att 
tingsrättsdomen är ogiltig.  Som om den aldrig avgetts.  För att i görligaste mån minska 
den olägenhet det kan komma att innebära om olika myndigheter såsom 
kronofogdemyndigheten trots allt agerar i tron att domen är giltig så är det lämpligt att 
högre rätt erkänner nämnda sakförhållande.   (Se bevis 16.)

Hovrätten har inte gett något annat motiv för avslag än att man gått igenom materialet och 
kommit fram till att det inte finns anledning att meddela prövningstillstånd.
Är man inte tankeläsare kan man därför inte bedöma hovrättens skäl eller motiv.  Genom 
sin frånvaro är hovrättens skäl därför oriktiga.

Eftersom hovrättens skäl saknas måste jag förmoda att de är samma som tingsrättens 
skäl, varför jag i det följande även visar på i vilka avseenden tingsrättens skäl är oriktiga.

I den överklagade tingsrättsdomen står det "Leif Erlingssons påstående att han inte skulle 
få åtalas för sina gärningar grundar sig endast på hans personliga uppfattning i frågan och 
saknar laglig grund.  Hans invändning om rättegångshinder ska därför lämnas utan 
bifall."  Men det finns inga domskäl som sakligt bestrider de av mig anförda skälen till 
varför de författningstexter åklagaren hänvisar till i denna sak inte skall anses 
applicerbara i detta mål.  Det finns visserligen en princip om att lag inte behöver bevisas, 
men det kan behöva bevisas att en text som av lagstiftaren har kallats lag verkligen är en 
allmängiltig lag.  Domstolen kan inte använda innehållet i de författningar vars 
applikation på mig jag ifrågasatt som bevis för att de är applicerbara på mig.  Ett sådan 
resonemang är ett grovt tankefel.  Det som ska bevisas kan inte användas som bevis. 
Cirkelresonemang är inte bevis.  Av detta skäl skulle mina sakskäl ha bemötts.  (Se bevis 
8 och 9.) 

Tingsrättsdomen är oriktig då den felaktigt påstår att mina påståenden "saknar laglig 
grund".  Det finns "laglig grund" för att döma enligt rätt oavsett författningstext, såsom i 
Rättegångsbalk (1942:740) 4 Kap. 11 §, "även skyldig att aldrig lag vränga eller orätt 
främja, för någon orsak, under vad sken det vara må, att ej den saker göra, som saklös är, 
eller den saklös, som saker är."  Den säger att rätt går före författningstext.  Av detta skäl 
skulle mina sakskäl ha bemötts.  (Se bevis 8, 9, 18, 19 och 20.)

Tingsrättsdomen är oriktig då den saknar domskäl för varför de av mig anförda 
jävsförhållandena inte skulle föreligga.  (Se bevis 10, 11, 12, 13 och 14.)

Tingsrätten har inte gett mig tillfälle att kunna närvara vid förhandling utan att riskera att 
vittna falskt mot mig själv, och därmed har jag förvägrats möjlighet att under förhandling 
påminna rätten om de av mig i skrivelser anförda skäl som rätten i sina domskäl ej har 
berört.  (Se bevis 15.)

Kronan har inte "rena händer".  Därför kan inte Kronan kräva något av mig.  Enligt 
principen om att man måste ha "rena händer" för att kunna kräva något så kan Kronan 
som uttolkare av den lagstiftande församlingens vilja inget kräva av någon enskild innan 
Kronan bevisat den lagstiftande församlingen och sig själv vara oskyldig till brott.  Om 
inte Kronan i detta avseende kan bevisa sig ha "rena händer" så kan inte Kronan kräva
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något.  Den lagstiftande församlingen och Kronan måste bevisa sig själv vara oskyldig, 
innan lagstiftaren genom sina författningar och Kronans domstolar kan ställa mig till 
svars för något.  Jag har själv varit inblandad olika försöka ställa Kronan i form av 
regering och riksdag till svars för olika brott men där samtliga sådana ärenden har 
förhindrats av Kronan som i dessa fall enligt sitt begränsade mandat skyddar sina 
uppdragsgivare, de misstänkta brottslingarna.  (Se bevis 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.)

Kronans domstolar kan inte anses stå oberoende till den lagstiftande församlingens 
misstänkta brottslighet då domstolarnas anställda för sin långsiktiga försörjning är 
beroende av den lagstiftande församlingens välvilja och därför är predisponerad att i det 
stora hela följa den lagstiftande församlingens vilja.  Vad avser Kronan och dess 
domstolar som uttolkare av den lagstiftande församlingens vilja gäller därför, tills den 
lagstiftande församlingens och den egna oskulden bevisats, skuldpresumtion.  Genom 
att domstolsväsendet via de olika författningstexterna har sitt uppdrag från samma 
lagstiftande församling kan domstolsväsendet även av detta skäl ej anses stå oberoende 
till den lagstiftande församlingen och därmed ej oberoende till densammas misstänkta 
brottslighet.  De är associerade med varandra.  Den lagstiftande församlingen och därför 
även Kronans domstolar måste alltid antas vara skyldiga eller antas ha fel, tills motsatsen 
har bevisats av den själv.  I Göta hovrätts torftigt formulerade avslag på 
prövningstillståndsansökan saknas sådant bevis i form av övertygande motivation för att 
den lagstiftande församlingen och Kronan har gjort rätt, varför Kronan ska anses ha gjort 
fel.  (Se bevis 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.)

Den viktiga princip jag försvarar är att den som inte har skadat inte får skadas.  I mitt fall 
har jag ju, fritt uttryckt, hävdat att jag ska ställas till ansvar av den person jag skulle ha 
förbrutit mig mot, och att denne måste visa hur jag skadat honom eller henne.  Och att jag 
annars enligt mina mänskliga rättigheter inte ska trakasseras av myndigheter.  (Se bevis 
18 och 19 för att jag har informerat Eksjö tingsrätt om de mänskliga rättigheterna.  Se 
bevis 20 för att jag såväl har förstått som offentligt deklarerat mina egna omistliga 
rättigheter.)

DE BEVIS SOM ÅBEROPAS MED UPPGIFT OM VAD SOM SKA STYRKAS 
MED VARJE BEVIS

Bevis 1, bilaga Dnr ÅM 2012/1211 vid Riksåklagarens kansli, Rättsavdelningen av 
20120305 (http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/RA_20121211_20120305.pdf) .
Enligt principen likhet inför lagen har jag samma rätt att avsäga mig åklagares och 
domares makt över mig som lagstiftaren eller alltså rikdagen har tagit sig att avsäga sig 
åklagares och domares makt över sig.  Riksåklagaren gjorde rikdagens och regeringens 
sådana avsägande av åklagares och domares makt över sig tydlig för mig i Dnr ÅM 
2012/1211 vid Riksåklagarens kansli, Rättsavdelningen av 20120305.

Åsikterna från riksåklagaren med flera i nyssnämnda ärende, som började som 
AM18526011 registrerat 20111104 vid Internationella åklagarkammaren 
Stockholm, är relevant till mitt eget ärende genom att ingen i mitt mål har visat att det 
finns någon annan än i så fall jag själv med berättigat intresse i att få eventuella brott i 
samband med mitt eget mål utredda.  Såvitt jag förstår är den historiska bakgrunden till 
den av riksåklagaren refererade åtalsimmuniteten att Sveriges lagstiftare eller alltså 
rikdagen i efterdyningarna av den svenska pedofeliskandalen eller alltså Lennart Geijer
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affären och Doris Hoppskandalen beslöt att skaffa sig själva åtalsimmunitet.

Bevis 2, Svensk författningssamling 1975:1339 2 §.
Av Svensk författningssamling 1975:1339 2 § framgår att inte ens Justitiekanslerns 
tillsyn omfattar "regeringen eller statsråd, ej heller riksdagens myndigheter eller anställda 
och uppdragstagare vid riksdagens myndigheter".  Därmed är det som riksåklagaren 
konstaterade i Dnr ÅM 2012/1211 endast regeringen själv genom sitt eget 
konstitutionsutskott som kan ställa sig själv och riksdagen till svars.  Enligt principen 
likhet inför lagen har jag samma rätt att avsäga mig åklagares och domares makt över 
mig som lagstiftaren eller alltså rikdagen har tagit sig att avsäga sig åklagares och 
domares makt över sig.

Bevis 3, bilaga Anmälan AM18526011 registrerad 20111104 vid Internationella 
åklagarkammaren Stockholm 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/AM18526011__registrerad_20111104__warcrimes

report_en.pdf).
Den anmälan AM18526011 registrerad 20111104 vid Internationella 
åklagarkammaren Stockholm åsikterna från riksåklagaren med flera i det ovan refererade 
ärendet handlade om är också relevant till mitt eget ärende genom att det visar på att jag 
inte anses ha att göra med brottslighet som inte drabbat mig personligen samt att de 
misstänkta är samma lagstiftande kretsar vars författningar domstolarna har mandat att 
uttolka.  Domstolarna kan därför inte anses stå oberoende till denna misstänkta 
brottslighet. 

Anmälan AM18526011 registrerad 20111104 vid Internationella åklagarkammaren 
Stockholm avsåg nämligen bl.a. regeringens och en stor del av riksdagsmännens ansvar 
för krigsbrott eller alltså brott mot mänskligheten.  De misstänkta och de brott de är 
misstänkta för namnges där.  Det rör sig bl.a. om hela den dåvarande regeringen samt 
flertalet dåvarande riksdagsmän, d.v.s. flertalet i den lagstiftande eller med andra ord 
författningsförfattande församlingen.  

Med detta vill jag visa på hur den lagstiftande eller alltså författningsförfattande 
församlingen tills motsatsen har bevisats måste anses vara en brottslig organisation. 
Omvänd bevisbörda måste nämligen gälla då de dels har hela statsapparaten bakom sig 
inkl. polisväsende och domstolsväsendet som de styr genom sitt författande av 
författningstexter och de dessutom har gett sig själva åtalsimmunitet.  De som uttolkar 
denna organisations vilja såsom uttryckt i författningstexter i syfte att genomföra dem 
gentemot andra måste anses vara associerade till denna organisation.  Domstolsväsendet 
är en sådan associerad organisation, som måste förutsättas ha fel och vara brottslig tills 
motsatsen har bevisats.  Därför kan inget en domstol uttalar tas på allvar utan att 
domstolen ger mycket starka skäl för att den har rätt.  En domstol eller en domare eller 
nämndeman ska anses ha fel om den eller han eller hon inte kan troliggöra att den eller 
han eller hon har rätt. 

Bevis 4, bilaga handling 98, ärende AM18526011, datum 20111121 vid Internationella 
åklagarkammaren Stockholm 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/AM_185260_11_BEA_09000cba81f532f9.pdf). 
Enligt beslut från åklagarkammaren genom vice chefsåklagare Lise Tamm 20111121, 
handling 98, ärende AM18526011, är det ej brottsligt att enligt anmälan bidra till 
folkmord, terrorism, etc.  Detta stöder ytterligare det som visas genom bevis 1, 2, 3 och 5.
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Bevis 5, bilaga beslut 20111230 Dnr ÅM 2011/8263 vid Åklagarmyndigheten 
Utvecklingscentrum Stockholm 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C3601112301

3160.pdf). 
Enligt överåklagare Thomas Häggström och kammaråklagare Roger Waldenström i 
beslut 20111230 Dnr ÅM 2011/8263 vid Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum 
Stockholm föreligger inga skäl att beröra vad som anförs i anmälan och de som har 
begärt överprövning av avslaget har inget berättigat intresse i att få åklagarens beslut 
överprövat.  

Och som tidigare sagt (se bevis 1), enligt riksåklagaren i Dnr ÅM 2012/1211 vid 
Riksåklagarens kansli, Rättsavdelningen av 20120305 så är endast regeringen själv 
behörig att åtala sig själv. 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/RA_20121211_20120305.pdf).  Han skrev 
dessutom att det "inte heller [finns] skäl att ändra [överåklagare] Thomas Häggströms 
beslut.  Det ska således stå fast."  Därmed bekräftar riksåklagaren även att de som har 
begärt överprövning av avslaget saknar berättigat intresse i att få åklagarens beslut 
överprövat.  Enligt rättstillämpningen i fråga anses endast den med berättigat intresse i att 
få ett brott prövat ha sådan rätt.  Detta är inte avgjort i domstol men eftersom det är 
Kronan själv som står för bedömningen, domstolsväsendet kan inte anses stå oberoende 
av rikets högsta åklagarväsende, och eftersom bedömningen omöjliggör en 
domstolsprövning så måste den ändå ges prejudicerande makt.  Om inte annat stöder den 
min tes till Eksjö tingsrätt och till Göta hovrätt att åklagaren inte borde ha åtalat mig.

Med bevis 1  5 ovan ska dessutom styrkas följande sex stycken.

I det ärende AM18526011 registrerat 20111104 vid Internationella 
åklagarkammaren Stockholm jag i föregående nio stycken hänvisar till (se bevis 15) 
hade alltså inte jag personligen utsatts för de aktuella brotten mot mänskligheten, men 
med tanke på att döda inte kan tala för sig så ansåg jag det i det fallet riktigt, viktigt och 
lämpligt att jag istället var en av dem som gjorde det.  Eftersom jag inte personligen hade 
dödats eller liknande så hade jag dock enligt överåklagaren inget berättigat intresse i att 
få dessa brott utredda. 

Detta att jag inte ansågs ha med dessa brott att göra är relevant till mitt eget ärende, för 
ingen har i mitt mål visat att det finns någon annan än i så fall jag själv med berättigat 
intresse i att få eventuella brott i samband med mitt eget mål utrett.  I mitt eget 
nuvarande mål finns ju ingen annan skadad än jag själv, och det genom myndigheters 
agerande.  Här är det istället den viktiga principen som jag försvarar att den som inte har 
skadat inte får skadas.  I mitt fall har jag ju, fritt uttryckt, hävdat att jag ska ställas till 
ansvar av den person jag skulle ha förbrutit mig mot, och att denne måste visa hur jag 
skadat honom eller henne.  Och att jag annars enligt mina mänskliga rättigheter inte ska 
trakasseras av myndigheter. 

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen i det fall domen kommer att stå kvar att 
det i sådant fall tydliggörs i domskälen att svensken är en slav utan rättigheter, som inte 
anses ska tillerkänns någon verklig rätt eller några verkliga mänskliga rättigheter.  Det är i 
detta sammanhang viktigt att förstå skillnaden mellan rättigheter och förmåner. 
Rättigheter är omistliga men kan förnekas av en tyrann medan förmåner är något en
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tyrann kan dela ut.  En tyrann behöver inte vara en envåldshärskare utan kan lika gärna 
vara en ideologi.

Enligt principen om att man måste ha "rena händer" för att kunna kräva något så kan 
Kronan som uttolkare av den lagstiftande församlingens vilja inget kräva av någon 
enskild innan Kronan bevisat den lagstiftande församlingen och sig själv vara oskyldig 
till brott.  Om inte Kronan i detta avseende kan bevisa sig ha "rena händer" så kan inte 
Kronan kräva något.  Kräver Kronan trots det något, då är Kronan brottslig.  Då Kronan 
som referenserna ovan till Dnr ÅM 2012/1211 o.s.v. visar (se bevis 15) inte ger 
möjlighet för den enskilde att använda Kronans domstolar för att mot lagstiftarens vilja 
bevisa den lagstiftande församlingens skuld då gäller vad avser Kronan därför istället, 
tills Kronan bevisat den lagstiftande församlingens och sin egen oskuld, skuld
presumtion.  Därför måste den lagstiftande församlingen och därför även Kronan alltid 
antas vara skyldig eller antas ha fel, tills den lagstiftande församlingen och Kronan har 
bevisat sig ha rätt. 

I Göta hovrätts torftigt formulerade avslag på prövningstillståndsansökan saknas sådant 
bevis i form av övertygande motivation för att den lagstiftande församlingen och Kronan 
har gjort rätt, varför Kronan ska anses ha gjort fel. 

Men även efter att Kronan i mitt eget mål eventuellt lyckas prestera sådant bevis eller 
sådan motivation så gäller ändå enligt principen "rena händer" att den lagstiftande 
församlingen och Kronan även måste bevisa sig själv vara oskyldig, innan lagstiftaren 
genom sina författningar och Kronans domstolar kan ställa mig till svars för något.  Jag 
har själv varit inblandad olika försöka ställa Kronan i form av regering och riksdag till 
svars för olika brott, där det ovan refererade ärendet är ett, men där samtliga sådana 
ärenden har förhindrats av Kronan som i dessa fall enligt sitt begränsade mandat skyddar 
sina uppdragsgivare, de misstänkta brottslingarna. 

Bevis 6, bilaga 26361429 AD ACTA UTAN ÅTGÄRD Anna Skarhed 20140515 
stämplat och signerat på Dnr 26361429 Aktbilaga 1 registrerad 20140101 vid 
Justitiekanslern 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/Dnr_26361429__Aktbilaga_1__20140515__Anna_Skarhed_

_Utan_Atgard__20140630.pdf).  Se relevans under bevis 7.
Bevis 7, bilaga epost korrespondens med Justitiekanslerns kansli ang. Dnr 263614 
och/eller 26361429.  Korrespondens från 10 april 2014 samt 13 och 14 juli 2014 
(http://doc.lege.net/B_266414__Gota_Hovratt_Avdelning_2_Rotel_24/AD_ACTA_20140515__Aktbilaga_2.pdf).
Redan i mitt ursprungliga bestridande i mitt eget nuvarande ärende då det ännu bara var 
ärende AM7284914 hos åklagarkammaren i Karlskrona (se bevis 8) hänvisade jag 
såväl till ärende AM18526011 registrerat 20111104 vid Internationella 
åklagarkammaren Stockholm (se bevis 3) såväl som till brottslighet hos myndigheter i ett 
ärende som Justitiekanslern hade att utreda, Dnr 263614 och/eller 26361429, rotel 1 
på JK.  Eftersom jag på detta sätt visat åklagaren att Kronan inte hade "rena händer" så 
det fanns därför aldrig någon anledning för åklagaren att ens ta upp mitt mål till 
prövning.  Ang. Dnr 263614 och/eller 26361429, rotel 1 på JK, så har dessutom 
Justitiekanslern själv betett sig brottsligt i det ärendet genom att bl.a. bryta mot 
Förvaltningslagen, men det visste jag inte när jag skrev till åklagarkammaren i 
Karlskrona.  Det sistnämnda faktumet förstärker dock ytterligare mitt argument om "rena 
händer".  Det är inte Kronan som ska något från mig, det är jag som ska ha skadestånd av 
Kronan.  I Dnr 263614 och/eller 26361429 ärendet hade jag t.ex. begärt till att börja
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med 400 000 kr i skadestånd för att myndigheter bryter mot lagen genom att vägra svara, 
och med reservation för ytterligare skadestånd om det visar sig att det de vägrar svara om 
har skadat mig.  Men Justitiekanslern beslutade alltså i strid med bl.a. Förvaltningslagen 
att även Justitiekanslersämbetet (JKÄ) skulle bryta mot lagen genom att inte svara.  Som 
tidigare visat står dock Justitiekanslern såsom regeringsmedlem över svensk 
författningssamling.  Jag vill här poängtera att ingen egentligen står över lagen även om 
det heter så, men det finns laglösa områden på vår kära jord, och Sverige är ett sådant 
område.

Bara för att Sverige är ett laglöst land innebär det inte att jag accepteras att dömas av de 
laglösa.

Bevis 8 och bevis 9 är sakskäl varken Eksjö tingsrätt eller Göta hovrätt har bemött 
som ska bevisa att myndighetsväsendet saknar giltig jurisdiktion över mig.  Dels genom 
att det inte har "rena händer" i den mening som jag nu ytterligare styrkt ovan med bevis 
17 och dels genom att den som inte har skadat inte med rätta kan skadas.  Undantaget är 
om det finns ett kontrakt.  Självklart bryr sig inte tyranner om sådant, men min 
argumentation bygger på att vi här sysslar med rätt.

Bevis 8 är mitt bestridande av giltigt avtal mellan mig och "Sverige", "myndigheter", 
"Åklagare", "Domstolar", etc sänt till till handläggare 305T3 vid Åklagarkammaren i 
Karlskrona, senare instämplad av Eksjö tingsrätt 20140603 Akt B 83814, aktbilaga 3, 
där jag även hänvisar till frånvaron av giltig jurisdiktion över mig genom ensidigt 
kontraktsbrott från sagda myndighetsväsenden.

Bevis 9 är mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 om att slaveri är både orätt och olagligt, att ideologier såsom 
kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvång eller 
utpressning varmed någon försöker inordna en person i hans eller hennes ideologi är 
slaveri vilket jag anser är orätt och olagligt.  Att om det inte finns ett lagligt giltigt 
bindande avtal som i en given situation binder en person till andras idéer, oavsett om 
dessa idéer sedan står i diverse paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter, så gäller 
dessa idéer ej för den personen i den situationen, eftersom slaveri är orätt och olagligt. 
Att de paragrafer, förordningar och föreskrifter som hänvisats till ytterst hämtar all 
eventuell legitimitet ur Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 § All offentlig makt i 
Sverige utgår från folket, men att folket inte kan ha annan "rätt" än den diktatoriska (som 
i majoritetsdiktatur) över en enskilds rätt.  Att har inte en enskild levande människa ej 
orsakat någon annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan 
avsikt, så har den första enskilda levande människan rätten på sin sida.

Bevis 10, 11, 12, 13 och 14  är sakskäl varken Eksjö tingsrätt eller Göta hovrätt har 
bemött som ska bevisa att Tingsrättsdomen är oriktig då den saknar domskäl för varför 
de av mig anförda jävsförhållandena inte skulle föreligga.  Bevis 10 bevisar dessutom att 
Tingsrättsdomen är oriktig då den felaktigt påstår att mina påståenden "saknar laglig 
grund".  Det finns "laglig grund" för att döma enligt rätt oavsett författningstext.

Bevis 10 är mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 om intressekonflikten för en svensk domare som enligt 
domared är skyldig att döma efter Sveriges lag och laga stadgar och skyldigheten att
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aldrig orätt främja, för någon orsak, under vad sken det vara må, att ej den saker göra, 
som saklös är, eller den saklös, som saker är.

Bevis 11 är mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 att den som dömer i Mål nr B 83814 måste ta ställning till 
Regeringsformens (1974:152) giltighet i förhållande till absolut grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

Bevis 12 är mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140619,
Akt B 83814, aktbilaga 19 att alla inblandade domare i Mål nr B 83814 måste 
deklarera vilken del domareden som hon eller han ser som att ha företräde över den 
andra, samt i det fall domaren anser att aldrig orätt främja för någon orsak har företräde 
framför att döma efter Sveriges lag och laga stadgar, då redovisa hur hon eller han ser på 
en enskilds rätt att slippa majoritetens diktatur när den enskilde levande människan ej 
orsakat någon annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan 
avsikt. 

Bevis 13 är  mitt yttrande av den 20140618 instämplad av Eksjö tingsrätt 
20140619, Akt B 83814, aktbilaga 19 om att en domare kan förväntas vara jävig om 
densamma kan tänkas ha större omsorg om sitt yrke, utkomst och status än om mina 
rättigheter. 

Bevis 14 är mitt yttrande av den 20140630 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140701,
Akt B 83814, aktbilaga 26 om nämndemäns förmodade jävighet på grund av att de 
sannolikt inte är vana att tänka abstrakt lagprövande angående grundvalarna för den 
förmodade legitimiteten i kollektivistiskt tänkande om att kollektivet skulle ha någon rätt 
över den enskilde, och att även inblandade nämndemän måste kunna redogöra för vad 
dessa ser som viktigare mellan att följa Sveriges lag och laga stadgar eller att ta ställning 
till Regeringsformens (1974:152) giltighet i förhållande till absolut grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

Bevis 15 är  mitt yttrande av den 20140630 instämplad av Eksjö tingsrätt 
20140701, Akt B 83814, aktbilaga 26 om att jag såvitt jag kunde förstå riskerade att 
vittna falskt mot mig själv enbart genom min blotta närvaro enligt stämningen, om denna 
min närvaro av Eksjö tingsrätt skulle tolkas som "frivillig", och att jag därför krävde en 
garanti från Eksjö tingsrätt att min blotta närvaro enligt stämningen inte av Eksjö 
tingsrätt skulle komma att tolkas som att jag i detta ärende blott därmed skulle synas 
erkänna Eksjö tingsrätts förmodade rättmätiga överhöghet över mig, eller av Eksjö 
tingsrätt tolkas som att jag blott därmed skulle erkänna mig vara en slav eller tjänare 
under Kronan. 
Någon sådan garanti gavs aldrig.

Bevis 16 är mitt yttrande av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 4  5, där jag summerar mina bestridanden av 
jurisdiktion. 

Bevis 17 är sidorna 15 av Aktbilaga 38 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, som visar att jag verkligen ansträngt mig för att få ett svar 
från Eksjö tingsrätt hur de trots alla mina skäl mot ändå kan ha giltig jurisdiktion över
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mig.  Jag har fortfarande inte fått några konkreta svar på denna fråga.  Om det är så att jag 
inte tillerkänns några omistliga rättigheter av domstolen då ska detta anges i 
domskälen.  Inga fler lögner!  Tyranni måste bli tydligt för alla innan det kan avskaffas.

Bevis 18 är mitt ebrev av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 6, där jag påminner rätten att även Förenta 
Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 erkänner 
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  Inklusive rätten att byta tro.  Inklusive 
rätten att antingen ensam eller tillsammans med andra offentligt eller privat manifestera 
sin tro genom att lära ut den samt praktisera den.  Jag påpekar att min rätt att praktisera 
det jag tror på är utsatt för kränkning genom Mål B 83814.

Bevis 19 är mitt ebrev av den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826,
Akt B 83814, aktbilaga 38, sidan 6, där jag påminner rätten att även Europeiska 
Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna erkänner Tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet.  D.v.s. rätt att inte tvingas tillhöra något visst tankesystem, såsom det 
tankesystem som enligt de legalt skriftlärdes fundamentalistiska bokstavstolkning av sina 
"heliga lagtexter" tydligen anser sig ha företräde att tolka rätt och fel framför verkliga 
levande människor som tar fullt ansvar för sitt eget handlande och den skada det 
eventuellt vållar andra, men inte anser sig ha ansvar att följa fundamentalisternas 
lagtolkningar.  Jag påpekar där att tro att dagens skriftlärde skulle ha sådan rätt är 
gammeltestamentligt tänkande och fundamentalism i dess allra värsta form.  Att ingen är 
skyldig att följa fundamentalistiska tankesystem och att den som hävdar något annat 
jobbar för förtryck och tyranni.

Bevis 20 är den offentliga handlingen "Deklaration av allmänt kallad Leif Erlingsson" 
daterad Bruzaholm 20140705.   Den är instämplad av Göta hovrätt 20141001, Målnr B 
266414, aktbilaga 3.  Den finns även offentliggjord som 
http://lege.net/DEKLARATION/ .  Eksjö tingsrätt fick denna länk genom mitt ebrev av 
den 20140801 instämplad av Eksjö tingsrätt 20140826, Akt B 83814,
aktbilaga 38.  Denna deklaration bevisar att jag förstår mina egna omistliga rättigheter, 
och även att jag har deklarerat dem offentligt.  Den som inte förstår de eviga och 
självklara sanningarna jag här demonstrerar min egen insikt i bör inte syssla med rätt och 
fel.  Och bör definitivt inte döma mig.

Den ursprungliga och verkliga levande människan allmänt kallad Leif Erlingsson
Bruzaholm 20141101



Sida 43 (71)
Bilaga "HD_bevis_1__RA_2012-1211_2012-03-05.pdf"



Sida 44 (71)
Bilaga "HD_bevis_1__RA_2012-1211_2012-03-05.pdf"



Sida 45 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 46 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 47 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 48 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 49 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 50 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 51 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 52 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 53 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 54 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 55 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 56 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 57 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 58 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 59 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 60 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 61 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 62 (71)
Bilaga "HD_bevis_3__AM-185260-11__registrerad_2011-11-04__war-crimes-report_en.pdf"



Sida 63 (71)
Bilaga "HD_bevis_4__AM_185260_11_BEA_09000cba81f532f9.pdf"



Sida 64 (71)
Bilaga "HD_bevis_5__Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C36011123013160.pdf"



Sida 65 (71)
Bilaga "HD_bevis_5__Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C36011123013160.pdf"



Sida 66 (71)
Bilaga "HD_bevis_5__Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C36011123013160.pdf"



Sida 67 (71)
Bilaga "HD_bevis_5__Maria_Engstedt__20111230_125302__SKMBT_C36011123013160.pdf"



Bilaga Sida 68 (71)
"HD_bevis_6__Dnr_2636-14-29__Aktbilaga_1__20140515__Anna_Skarhed__Utan_Atgard__
20140630.pdf"



Sida 69 (71)
Bilaga "HD_bevis_7__AD_ACTA_20140515__Aktbilaga_2.pdf"



Sida 70 (71)
Bilaga "HD_bevis_7__AD_ACTA_20140515__Aktbilaga_2.pdf"



Skadeståndsanspråk 2014-12-26 Sida 71 (71)
för rättslöshet, m.m. En     

 LegeNet

Slutord

Jag ville bara säga från hjärtat att det ingen domstolsrätt tog hänsyn till var just vad som var i mitt 
hjärta minuten innan jag såg de där poliserna.  Det var allt detta i bilagorna ovan, om hur den 
regering jag inte på länge kallat vår behandlar oss verkliga levande människor som skit, som drägg, 
som ohyra, som besprutas med ohyrebekämpningsmedel från flygplan (aerosoluppropet, se sidan 68 
ovan), som låter oss betala för folkmord utomlands men talar om för oss att vi inte har med det att 
göra (sidorna 43-67 ovan), o.s.v., o.s.v..  Som visat ovan, jag talade om det för domstolarna, och de 
sket i det.  De har inget hjärta.  Utan hjärta går vi under.

Och en regering utan hjärta förstör bara pengar.  Med de pengar jag får i skadestånd avser jag göra 
något bra.  Stödja de som arbetar för en mänsklig värld.  Det finns så många som kämpar, men inga 
pengar har.

I kärlek,

En
Allmänt kallad:  LegeNet
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