
Till 

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Remissvar promemorian Covid-19-lag Diarienummer: S2020/09214 

Folkstaten Konungariket Sverige, genom Monarkin Staten Sverige, inom Gudalandets 
kärleksordnings domsrätt 2020-12-22 

Vänligen bekräfta diarieföring med vändande epost! 

Jag och de mina är inte med i er nya lag även om ni andra är det.  Det måste, om ni 
andra ändå vill ha er nya lag därför tydligt i densamma framgå att den ej gäller för oss 
som väljer att stå utanför den och som aldrig har gått med på den och som inte går med 
på den.  Detta så lagens utövare inte av misstag utövar den på oss som står utanför den.

Ovan räcker för att jag och de mina inte ska behöva bli med i er nya lag, men för er 
upplysning kan nämnas att jag inte anser att det finns något underlag för sådan lag då 
jag ej sett några trovärdiga bevis härför.  Den ihållande skräckpropagandan är ju inte 
bevis.

Det kan också nämnas att det är en hävdvunnen rätt att ej låta sig påtruga någon lag 
innan den är antagen, jmf. ur Kungl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegii Företal till 
Lagen som före 1987 trycktes i Norstedts utgåva av Sverige Rikes Lag, "Den allsvåldiga 
Gudens och han heliga viljas naturliga kännedom är alla människor i hjärtat så djupt 
inskriven, att intet folk ännu är funnet, som sig utan Gud och lag bekänna gittat; fast 
mera hava alle sin sammanlevnad och trevnad på gudstjänst och lag enhälligt grundat. 
Ehuru folkslagen ifrån urstiftarens rätta mening sedermera avvikit; intyga dock de hos 
dem funne inrättningar, att de om bägges oundgänglighet varit övertygade.  /.../ 
...hävden av den alla fria länder tillhörande rättigheten, att ej låta påtruga sig någon ny 
lag, innan den först av inbyggarna är vorden skärskådad och antagen, vilken överhetens 
höga ämbete sedan tillkommer allmänneligen att påbjuda samt till rättelse och 
efterlevnad var och en förplikta; de fromma till skydd, och de vrångvisa till späkt."

Högaktningsfullt

Leif Erlingsson

Folkstaten Konungariket Sverige, genom Monarkin Staten Sverige, inom Gudalandets 
kärleksordnings domsrätt 2020-12-22 
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