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MILJÖBILDER 

Nr 1 januari 2020, rev K, Årgång 21 PRELIMINÄR 
 

 FÖRORD  (sammanlagt 67 sidor, 18 + 49)  

 Östersund 2020-01-31 Rev D 

Hej, 

Jag avser att distribuera ut denna påannons för min tidning MILJÖBILDER, januari 2020. 

I det nya numret av tidningen kan du bl a läsa om den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias 

Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det påhittade grova brottet 

”försök till utpressning” 2018-08-23,  

och om den grovt kriminelle överåklagaren Anders Jakobssons kriminella agerande och beslut! Jag 

anmälde Jakobsson för grovt tjänstefel när han beslutat att det grova brottet ”försök till utpressning” ej faller 

inom kategorin allmänt åtal. Då svarade denne kriminelle överåklagare Jakobsson med att själv besluta över 

sin egen anmälan och att hans brott ej faller inom kategorin allmänt åtal! 

Du kan även läsa om lögnaren chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517,  Östersund. Du har 

anklagat mej för ”försök till utpressning”  vilket är en falsk anklagelse! 

Om chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad. Du har anklagat mej för ”förgripelse mot 

tjänsteman” vilket är en falsk anklagelse! Anklagelse gjord 2018-08-19 20:32. 

Om kriminalinspektör Anders Jämteby,  19680813-8215, Östersund  Du har falskt anklagat mej för det 

grova brottet  ”försök till utpressning” genom ditt telefonsamtal 2018-11-27 till mej. 

Jag har anmält den grovt kriminelle kammaråklagare Tobias Kajbring till Särskilda åklagarkammaren och 

UC ett tiotal gånger men med samma kriminella resultat och beslutsmotivering: ”Uppgifterna i ärendet ger 

inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 

Dessa olagliga beslut stöds tyvärr av Riksåklagaren Petra Lundh men vad värre är även av tillsynschef 

Eva Thunegard. ”Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är 

att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten.” Du, tillsynschef Eva Thunegard har 

alltså, skriftligen, intygat att Riksåklagarens stöd till ljugande chefsåklagare är lagligt. Skäms du inte? 

Chefsåklagarna på Särskilda åklagarkammaren och UC fungerar tydligen tillsammans med 

Riksåklagaren som någon sorts kriminell klan med den grovt kriminelle överåklagaren Anders 

Jakobssons som någon sorts klanledare. De tar sig alltså rätten att alltid kunna bryta mot svensk lag och 

skydda sig själva. De har t ex hittills gett den grovt kriminelle kammaråklagare Tobias Kajbring 

någon sorts generell åtalseftergift genom att påstå denna lögn: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning 

att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Och uppgifterna är alltså falska grova anklagelser 

om att jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”! Jag är förföljd av denna olagliga klan som man 

kanske skulle kunna kalla för Jakobssonmaffian! 

Idag har jag fått ytterligare ett ekonomiskt erbjudande med ett mycket stort belopp om jag 

omedelbart avbryter mitt agerande att ”hävda min rätt”. Mutaren anger i ett P.S. att detta är ett lagligt 

förfarande. Det kanske är sant om mutaren tar pengarna ur egen ficka och inte har någon koppling till 

rättsväsendet…   

Jag har även fått information om att Åklagarmyndigheten känner till de uppenbara lagbrott som Särskilda 

åklagarkammaren och UC sysslar med och att Riksåklagaren vet om detta utan att vidta adekvata åtgärder. 

Jag har även fått uppgifter om att de som bereder ärenden till Sveriges regering inför tillsättande av bl a 

Riksåklagare är informerad. 

Frågan är hur länge Jakobssonmaffian ska finnas och tillåtas skada laglydiga människor. 

Ska vi ha en Särskilda åklagarkammare som befolkas av kriminella chefsåklagare? 

Ska vi ha ett Utvecklingscentrum, UC, som befolkas av kriminella chefs- och överåklagare? 

Ska vi ha en Riksåklagare som stöder kriminella beslut gjorda av Särskilda åklagark. och UC? 

Ska vi ha en tillsynsavdelning som stöder lögner från Särskilda åklagarkammaren och  UC? 

Ska vårt rättsväsende befolkas av kriminella kammaråklagare? 

Lämna synpunkter till tidningen Miljöbilder (www.miljobilder.com)!  

Östersund 2020-01-31 

Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund 
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En protestskrivelse från en visselblåsare 
”Vår högsta chef inom Åklagarmyndigheten är Riksåklagaren. Jag uppfattar henne som en  
naiv fjolla som blint följer även helt vansinniga beslut från Särskilda åklagarkammaren och UC. Detta 
 har nu gått ut över en aldrig straffad och helt laglydig person, Harald Gaunitz, som blivit falskt  

anklagad för det grova brottet ”försök till utpressning” trots att bevisläget för att lagföra  
kammaråklagare Tobias Kajbring för brottet grov falsk angivelse är överväldigande. Då Gaunitz överklagat detta och 
det hamnat hos Riksåklagaren meddelar hon att beslutet är fattat av en överåklagare på UC  
och att beslutet ej kan ändras! 
Vi i Sverige har tydligen inget att yvas över när det gäller rättssäkerhet! Vårt rättsväsende tycks närma sig, med 
stormsteg, rättskänslan som man har t ex i Turkiet och Ungern! 
Detta är en protestskrivelse från en visselblåsare inom Åklagarmyndigheten i Sverige.” 

 

 Här följer ett utdrag ur remissvaret från Stina, beteendevetare och jurist  

 Efter min genomgång av ärende AM-110190-18 konstaterar jag att ärendets handläggning inte följt gällande 
arbetsinstruktioner och följer i vissa väsentliga delar ej Svensk lag. Den misstänkte skulle aldrig kontaktats 
eftersom anklagelserna är påhittade av bl.a. kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Cecilia 

Aronsson. 
Minst dessa personer bör lagföras! När det gäller den falskt anklagade Harald Gaunitz så är obehaget av 
dessa falska anklagelser så omfattande så att det är motiverat med ett skadestånd. 
I tjänsten i december 2019 
Stina Xxxxx, Beteendevetare och jurist 
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Läs om kriminella poliser, kammaråklagare och chefsåklagare i Östersund och Karlstad 
Läs om den kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund! Denne fjant har anklagat mej för det allvarliga 
brottet ”försök till utpressning”. Han har inga sakskäl för detta. Tydligen så gillar han inte  
mej! Det enda skäl hans arbetskamrater har gett mej är att det troligen beror på att han är dum som ett spån. Hans 
arbetskamrater har uppmanat mej att driva detta ärende mot honom hårdare så att han får sparken! Jag har anmält  
denna olagliga anklagelse till Särskilda åklagarkammaren, till UC och till Riksåklagaren men de är också kriminella och 
vägrar följa svensk lag!  

Om Särskilda åklagarkammaren… 
” Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga 
polis- och åklagarverksamheten……. 
……Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren 
chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket. … 
 

Jaha, så det är därför dessa chefsåklagare anser sig ha rätt att ljuga och skada laglydiga medborgare! 
 

 
Läs om den kriminelle chefsåklagaren Stefan Ekeroth, Östersund. Denne fjant har vidarebefordrat lögnerna från Kajbring till 
kriminalinspektör Anders Jämteby, Östersund och chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad. Enligt arbetsinstruktionerna ska 
man förvissa sig om att det finns tillräckliga skäl innan ett så allvarligt brott dras vidare. Ekeroth har inte gjort någon  
sådan kontroll vilket är tjänstefel.  
Jag har anmält denna olagliga anklagelse till Särskilda åklagarkammaren, till UC och till Riksåklagaren men de är också 
kriminella och vägrar följa svensk lag! 

Om Särskilda åklagarkammaren… 
” Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga 
polis- och åklagarverksamheten……. 

……Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren 
chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket. … 
 

Jaha, så det är därför dessa chefsåklagare anser sig ha rätt att ljuga och skada laglydiga medborgare! 
 

 
Läs om den kriminelle kriminalinspektören Anders Jämteby. Han ringde mej och bad mej ge namnet på en advokat som 
skulle bistå mej vid förhör ang. ”försök till utpressning”. Enligt arbetsinstruktionerna ska man förvissa sig om att det 
finns tillräckliga skäl innan en så allvarlig brottsmisstanke dras vidare. Jämteby har inte gjort någon sådan kontroll  
vilket är tjänstefel. 
Jag har anmält denna olagliga anklagelse till Särskilda åklagarkammaren, till UC och till Riksåklagaren men de är också 
kriminella och vägrar följa svensk lag! 

Om Särskilda åklagarkammaren… 
” Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga 
polis- och åklagarverksamheten……. 
……Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren 
chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket. … 
 

Jaha, så det är därför dessa chefsåklagare anser sig ha rätt att ljuga och skada laglydiga medborgare! 
 

 
Läs om den kriminella chefsåklagaren Cecilia Aronsson, Karlstad. Hon skulle förhöra mej angående misstanken ”försök 
till utpressning” men hon såg inga skäl för den misstanken. Istället ändrade hon misstanken till ”förgripelse mot 
tjänsteman”. Det finns en dom från HD om detta brott men den tidning hon ordnar förhör angående har ingenting med 
”förgripelse mot tjänsteman” att göra. För övrigt ska klagomål mot tidningar hanteras av JK! Aronsson har tydligen  
ingen uppfattning om vad ”förgripelse mot tjänsteman” är för något. Detta är ett försumligt agerande. Innan man 
misstänker någon för något så måste man ha någon uppfattning om vad misstanken innebär! 
Jag har anmält denna olagliga anklagelse till Särskilda åklagarkammaren, till UC och till Riksåklagaren men de är också 

kriminella och vägrar följa svensk lag! 

Om Särskilda åklagarkammaren… 
” Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga 
polis- och åklagarverksamheten……. 
……Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren 
chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket. … 
 

Jaha, så det är därför dessa chefsåklagare anser sig ha rätt att ljuga och skada laglydiga medborgare! 
 

 

 Läs även hela remissvaret från Stina, troligen en av Sveriges mest kvalificerade beteendevetare 

och jurist.  

 

 

Särskilda åklagarkammaren och UC är full av lögnare! 

 Chefsåklagarna påstår att anklagelsen ”försök till utpressning” och 
anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” inte faller under kategorin 

”allmänt åtal”! 
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Till dessa lögnare vill jag, den falskt anklagade Harald Gaunitz, 
 härmed uttrycka mitt ärliga och hederliga 

 FY FAN! 

 

Är Sverige en rättsstat?  

Inte om man utgår ifrån hur Särskilda åklagarkammaren, UC och 

Riksåklagaren behandlar sanningen! 

Vad gör Tillsynsavdelningen åt detta?  
Ingenting annat än att hålla med de ljugande chefsåklagarna? 

 ”Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att 
säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten.”  

 
En fråga till Tillsynsavdelningen: Är det ett exempel på rättssäkerhet att chefsåklagarna 

ljuger? Har ni förresten noterat att t ex kammaråklagaren i Östersund har samma högste chef 
som chefsåklagarna på Särskilda åklagarkammaren, UC och Tillsynsavdelningen. 

Riksåklagaren stöder alltså helst de hon är chef över trots att kammaråklagare Tobias 
Kajbring begått ett allvarligt brott mot mej! 

Märker du inte, Riksåklagare, att du är misstänkt jävig?! 

Kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund med personnummer  

19850726-0332 anmälde mej för det påhittade brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23 

 

Efter diverse meningslösa förhör bl a ett olagligt sådant där förhöret gällde ett 

tidningsnummer av min tidning MILJÖBILDER. Kriminalinspektör Anders Jämteby och 

chefsåklagare Cecilia Aronsson är så okunniga i juridik så de vet inte att klagomål mot 

en registrerad tidskrift ska ställas till Justitiekanslern. Dessutom kopierades tidningen 

i Förundersökningsprotokollet MEN HÄR ÄR TIDNGEN FÖRFALSKAD! (De kallar det för 

att den är maskad.) 
Resultatet av denna olagliga soppa blev denna:  

Åtal väcks inte mot mej och förundersökningen läggs ner. Se bilaga AM-110190-18, handling 73  
Men kammaråklagare Tobias Kajbring går fortfarande fri från ansvar trots att han gjort sig 

skyldig till dessa grova brott i form av falska anklagelser! Och Jämteby och Aronsson går också 
fria från ansvar trots deras falska anklagelser! 

 

 Om du som är polis eller åklagare vill hämnas på någon som du inte gillar så ljug ihop något t ex att den du vill 

hämnas på har gjort sig skyldig till ”försök till utpressning”. Det kommer de lögnaktiga chefsåklagarna på Särskilda 
åklagarkammaren att godkänna även om de vet att anklagelsen är falsk. Om den du anklagat överklagar så ändras 
ingenting utan lögnen står fast. Överklagar den du anklagat till Riksåklagaren så stöder Riksåklagaren dessa lögner… Jag 
vet för kammaråklagare Tobias Kajbring anmälde mej för det påhittade brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23 och 
Kajbring har fortfarande inte ställts inför rätta! 

 

 

Här följer en lista på misstänkt kriminella personer som borde ha viss juridisk 

kompetens men som uppenbarligen inte har det! 

Datum Namn Beslut 

 Riksåklagare Petra Lundh, 19631021- 

RIKSÅKLAGAREN stöder flera helt klart olagliga 

Stöder ofta 
olagliga beslut… 

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/vad-gor-tillsynsavdelningen/
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beslut från Särskilda åklagarkammaren och UC.  

Det är givetvis helt i sin ordning att du anlitar experthjälp 
för att granska inkomna ärenden men kom ihåg att du är 

sista instans och när du stänger ett ärende så måste du 

vara förvissad om att ditt beslut är korrekt! Så är det 
inte idag! Du har ju, regelmässigt, godkänt olagliga beslut 
där t ex överåklagare meddelar att det grova brottet 
”försök till utpressning” eller ”förgripelse mot tjänsteman” 

inte faller under allmänt åtal.  
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut!  
Jag tycker att du borde ta dej samman och inte lita blint 
på de misstänkta lögner som Särskilda åklagarkammaren 
sprider om mej! Du borde göra en snabbkoll och borde då 
upptäcka sådana grova felaktiga beslut! 

Larmklockorna borde dessutom ringa om du märker att 
samma anklagad tar upp samma ärende gång på gång. 

Då borde du kanske göra en extra koll om allt gått rätt 
till. Och om du, efter en sådan koll, är övertygad om att 
ärendet skötts korrekt så är det givetvis OK att du 
stänger ärendet. Jag har varit utsatt för olagligheter som 
tagits upp över 10 gånger men med samma olagliga 

beslut och som du försökt stänga!  
Om dina tveksamma beslut beror på sinnessjukdom har 
du rätt till behandling inom den allmänna sjukvården! 
Jag anmäler dej för grovt tjänstedel eftersom du, vid ett 
flertal tillfällen, stött lögnerna från chefsåklagarna på 
Särskilda åklagarkammaren och UC! Du borde skämmas 
och borde se till att kammaråklagare Tobias Kajbring 

ställs inför rätta för den falska grova anklagelsen ”försök 
till utpressning” som han anklagade mej för 2018-08-23.  

OBSERVERA: Jag har aldrig begärt några pengar och har 
aldrig hotar någon. Ditt brott, att stödja dessa falska 
anklagelser mot mej, är så grovt så du kan givetvis inte 
arbeta vidare som Riksåklagare. Som Riksåklagare måste 
man ha oförvitlig vandel! 

2018-06-11 

2019-01-29 

Chefsåklagare Martin Tidén 

Om man tittar på chefsåklagare Martin Tidéns 

underrättelse så står: ”Uppgifterna i ärendet ger inte 
anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats.”  
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Brottet 
”försök till utpressning” faller under allmänt åtal! 
Varför ljuger du? 

Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 

”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 
som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 

Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, MARTIN TIDÉN, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 

Anser du, chefsåklagare Martin Tidén, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 

Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 

mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 

läggs ned 

Förundersökning 
inleds ej. 
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2018-09-06 Tillsynschef Eva Thunegard 

”Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens 
rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att 
säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i 
åklagarverksamheten.” 

Tycker du att du lever upp till Tillsynsavdelningens 
ansvar? 

Du har alltså, skriftligen, intygat att Riksåklagarens 

stöd till ljugande chefsåklagare är lagligt. Skäms du 
inte? 

Anser du, tillsynschef Eva Thunegard, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Avslutas 

2019-02-04 Chefsåklagare Henrik Rasmusson 

 
Så här skriver även denne lögnare: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 
du? 
 
Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 

som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, Henrik Rasmusson, OM DETTA? Är det ett försök att 

olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 

Anser du, chefsåklagare Henrik Rasmusson, dej mogen 

att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 

Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 

inleds ej 

2019-02-08 

2019-07-25 

2019-10-24 

Vice chefsåklagare Bengt Åsbäck 

Så här skriver även denne lögnare: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 
du? 
 

Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 
som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 

DU, Bengt Åsbäck, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 

från att Kajbrings grova brott lagförs? 
 
Åsbäck har även skrivit ett synnerligen oförskämt och 
okunnigt brev till mej som bifogas nedan. 
Anser du, vice chefsåklagare Bengt Åsbäck, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Stänger allt (!) 

Förundersökning 
inleds ej 

”Högfärdsprisse!!!” 

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/vad-gor-tillsynsavdelningen/
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Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 

behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 

mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

2019-03-01 

2019-07-17 

2019-07-26 

Vice överåklagare Magnus Johansson 

Så här skriver även denne lögnare: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 

du? 
 
Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 

”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 
som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, Magnus Johansson, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 

 
Anser du, chefsåklagare Magnus Johansson, dej mogen 
att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 

behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 

barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 
inleds ej 

2019-03-13 

2019-05-24 

2019-09-13 

Chefsåklagare Håkan Roswall 

Så här skriver även denne lögnare: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 

du? 
 
Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 

som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, Håkan Roswall, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 
Anser du, chefsåklagare Håkan Roswall, dej mogen att 

arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 

mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 

sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 
inleds ej 

 

Överprövning 
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2019-06-18 Vice överåklagare Bengt Åsbäck 

Kommentarer, se ovan. 
Till UC 

2019-06-19 Vice chefsåklagare Karin Everitt 

Så här skriver även denna lögnerska: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 

OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 
du? 
 
Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 
som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 

Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 

DU, Karin Everitt, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 
 
Anser du, chefsåklagare Karin Everitt, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 

bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 
inleds ej 

2019-06-20 

2019-10-11 

2019-10-31 

Chefsåklagare Ingela Sörgård 

Stöder tidigare förljugna beslut! 

Anser du, chefsåklagare Ingela Sörgård, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 

behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 

skämmas för ditt olagliga beteende? 

Till riksåklagaren 

Överprövning 

Utan åtgärd 

2019-08-20 

2019-09-26 

2019-10-03 

2019-10-10 

Tillsynschef Susanne Kaevergaard 
”Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens 

rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att säkerställa hög 
kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten.” 

Vad ”tillsynar” du egentligen? Att jag fortfarande 
blir falskt anklagad…? 

Tycker du att du lever upp till Tillsynsavdelningens 
ansvar? 

Anser du, tillsynschef Susanne Kaevergaard, dej mogen 

att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Till UC 

2019-08-20 

2019-10-24 

Kammaråklagare Peter Svedén 

Stöder tidigare förljugna beslut! 

Anser du, kammaråklagare Peter Svedén, dej mogen att 
arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 

Utan åtgärd 

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/vad-gor-tillsynsavdelningen/
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behandling inom den allmänna sjukvården! 

Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 

barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

2019-08-29 Kammaråklagare Magnus Ramebäck 

Så här skriver denne lögnare: 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 

brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 
du? 

 
Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 

som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, Magnus Ramebäck, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 
från att Kajbrings grova brott lagförs? 
Anser du, kammaråklagare Magnus Ramebäck, dej mogen 

att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 

mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 

bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

Förundersökning 
inleds ej 

 När det gäller tillsynschef Susanne Kaevergaard och 

tillsynschef Eva Thunegard så tycker jag att de borde 
kunna upplysa okunniga åklagare att det grova brott 
Kajbring anklagat mej för faller under allmänt åtal… 

 

 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 

19850726-0332. Du har alltså anklagat mej för det grova 
brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23 viket alltså är 

ett påhittat brott som saknar all grund! Det brott du har 
gjort dig skyldig till är alltså ”grov falsk tillvitelse” eller 
”grov falsk angivelse”. Dessa brott faller under allmänt 

åtal och har ett straffvärde på upp till 2 år! Jag sände en 
tidningsremiss till dej och i följemailet skrev jag bl a så 
här: ”Du har möjlighet att ge mej synpunkter och 
vidta åtgärder innan tidningen distribueras. Om en 
åtgärd innebär att betala pengar till mej kan detta 
göras med Swish på mobilnummer 070 2023392.”  
På detta mail svarade du inte utan jag fick ett svar från 

Ekeroth som alltså hindrade mej från att följa publicistisk 
praxis.  
Ditt svar var att anmäla mej för ”försök till 
utpressning” vilket givetvis är olagligt!  
När den förvirrade Jämteby ringde till min advokat 

svamlade han om att det egentligen inte handlade om 

”försök till utpressning” utan att det egentliga 
brottet var att det jag gjort var otillbörligt. Om detta 
skulle vara ett brott och om det finns någon lagparagraf 
för detta framgår inte men det finns ingen sådan lag i 
fredstid!  
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Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB 

beskrivs så här. ”Personen ska då ha krävt dig på 
pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet 
ska avse en brottslig gärning och syftet med brottet 

ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller 
annans säkerhet till person eller egendom.” 

Har jag krävt dej, Tobias Kajbring, på pengar? I så 

fall hur mycket och när och var skulle detta krav ha 
framställts? 
Har jag uttryckt något hot mot dej, Tobias Kajbring, 
som avser en brottslig gärning och som har framkallat 
allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet? Hur ser det 
allvarliga hotet ut och när skulle detta ha framförts? 
Anser du, Kammaråklagare Tobias Kajbring, dej mogen 

att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 

bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517, 

 Östersund. Du har anklagat mej för ”försök till 
utpressning”  vilket är en falsk anklagelse. 

Du, Ekeroth, har erkänt för mej i mail att du anklagat mej 
men vägrar ange någon tidpunkt och hur detta skulle gått 
till. Jag gissar att du falskt anklagade mej i juli 2018. 
Har jag krävt någon på pengar? I så fall hur mycket 
och när och var skulle detta krav ha framställts? 
Har jag uttryckt något hot mot någon, som avser en 

brottslig gärning och som har framkallat allvarlig fruktan 
för någons säkerhet? Hur ser det allvarliga hotet ut och 
när skulle detta ha framförts? 
Du är alltså chefsåklagare och ljuger ihop rena lögner mot 
dina medmänniskor! 
Anser du, Chefsåklagare Stefan Ekeroth, dej mogen 
att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 

Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 

Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 

bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

 

 
Chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, 
Karlstad. Du har anklagat mej för ”förgripelse mot 
tjänsteman” vilket är en falsk anklagelse. 

Anklagelse gjord 2018-08-19 20:32. 
Det märkliga är att det gjordes förhör uteslutande om ett 
tidningsnummer från en registrerad tidskrift, Miljöbilder 
Nr 1 januari 2019, Årgång 20. Om du har några 

invändningar mot någon tidning så ska du i första hand 
kontakta tidningen. Om inte detta hjälper så är lagen i 

Sverige att anmäla detta till JK. 
Det finns ingenting i tidningsnumret som uppfyller något 
krav för brottet ”förgripelse mot tjänsteman”. Du 
uppfattade detta först när jag gav dej info om hur HD 
resonerat om den lagen. Att HD beslutat om denna lag 
hade du uppenbarligen ingen aning om. 
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Jag anmäler dej Chefsåklagare Cecilia Aronsson 

dessutom för tjänstefel som använt min periodiska 
tidskrift på ett olagligt sätt. Dessutom är det så att 

du tagit med mitt tidningsnummer i FUP och där 
förfalskat tidningen genom s.k. maskning. Detta 
accepterar jag inte!  
Eftersom FUP är offentlig handling så kräver jag att 
mitt förfalskade tidningsnummer i FUP tas bort eller 
återställs!  
I tidningen MILJÖBILDER finns följande krav 

angivna: Eftertryck tillåts om källan anges. 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 

sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

 
Kriminalinspektör Anders Jämteby,  
19680813-8215, Östersund  

Du har falskt anklagat mej för det grova brottet 
anklagelse ”försök till utpressning” genom telefonsamtal 
2018-11-27 till mej. Samtalet 
spelades in av Harald Gaunitz och bifogas som mp3-fil. 
Jag har bett dej förklara på vad sätt jag skulle gjort mej 
skyldig till detta allvarliga brott men du svarar inte. 

Har jag krävt någon på pengar? I så fall hur mycket 
och när och var skulle detta krav ha framställts? 

Har jag uttryckt något hot mot någon, som avser en 
brottslig gärning och som har framkallat allvarlig fruktan 
för någons säkerhet? Hur ser det allvarliga hotet ut och 
när skulle detta ha framförts? 
Du är alltså kriminalinspektör och ljuger ihop rena 

falsarier mot dina medmänniskor! 
Anser du, kriminalinspektör Anders Jämteby, dej mogen 
att arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
När du ringde mej så talade du sluddrigt och 
osammanhängande och jag misstänker att du då inte var 
nykter eller var påverkad av andra droger. Denna 
misstanke bekräftades delvis av en anhörig till dej som 

tyckte att jag inte ska döma dej för hårt. 
Jag anmäler dej Kriminalinspektör Anders Jämteby 
dessutom för tjänstefel som använt min periodiska 

tidskrift på ett olagligt sätt. Dessutom är det så att 
du tagit med mitt tidningsnummer i FUP och där 
förfalskat tidningen genom s.k. maskning. Detta 

accepterar jag inte!  
Eftersom FUP är offentlig handling så kräver jag att 
mitt förfalskade tidningsnummer i FUP tas bort eller 
återställs! 
I tidningen MILJÖBILDER finns följande krav 
angivna: Eftertryck tillåts om källan anges. 

Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 

behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 

mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 
barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 

sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 
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2020-01-15 Överåklagare Anders Jakobsson Så här skriver denne 

lögnare: 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Varför ljuger 
du? 
 

Kajbring har alltså anklagat mej för det grova brottet 
”försök till utpressning” viket alltså är ett påhittat brott 
som saknar all grund! Det brott Kajbring har gjort sig 
skyldig till är alltså ”falsk tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. 
Dessa brott faller under allmänt åtal! VARFÖR LJUGER 
DU, Anders Jakobsson, OM DETTA? Är det ett försök att 
olagligen skydda Kajbring eller att olagligen hindra mej 

från att Kajbrings grova brott lagförs? 
Anser du, överåklagare Anders Jakobsson, dej mogen att 

arbeta med juridiska frågor över huvud taget? 
Om ditt ljugande beror på sinnessjukdom har du rätt till 
behandling inom den allmänna sjukvården! 
Kanske är det så att du aldrig fått lära dej att skilja på 
mitt och ditt och rätt och fel. Hade du kanske en trasslig 

barndom som du lider av fortfarande? Kom ihåg att 
sådant bör du begära hjälp för. Det äckliga är att dina 
bristfälliga färdigheter tyvärr nu går ut över mej som är 
en ostraffad laglydig person. Har du inte ens vett att 
skämmas för ditt olagliga beteende? 

 

 

NY ANMÄLAN 

Jag anmäler härmed återigen kammaråklagare 

Tobias Kajbring, Östersund till  
Särskilda åklagarkammaren  

för falsk tillvitelse eller falsk angivelse eftersom han anklagat mej för det 

grova brottet ”försök till utpressning” som saknar all grund! 

Jag har anmält detta grova brott till Särskilda åklagarkammaren ett tiotal 
gånger men den har alltid avvisat detta brott genom att påstå att detta inte 

faller under allmänt åtal! (För de flesta brott gäller allmänt åtal. Undantag är t 
ex förtal som den kränkte måste anmäla för att förundersökning ska kunna 

startas. Här har tydligen alla överåklagare, tillsynsavdelningen och 

Riksåklagaren blandat ihop det mesta!) 

Ni borde veta bättre! Att anklaga någon för ett brott som denne vet inte är sant 
är ett allvarligt brott och det faller under allmänt åtal! Av vilken anledning 
ljuger ni på Särskilda åklagarkammaren om detta? Fattar ni inte att ni då 

själva gör er skyldiga till ett grovt brott!? 

BAKGRUND 

Jag skrev i min tidning en kritisk artikel om hur undermåligt 
kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund agerade efter ett inbrott i 

min bil.  Jag skrev bl a så här:  

”Du har möjlighet att ge mej synpunkter och vidta åtgärder innan 
tidningen distribueras. Om en åtgärd innebär att betala pengar till mej 
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kan detta göras med Swish på mobilnummer 070 2023392.” 

På detta svarade Kajbring med att anmäla mej för ”försök till 
utpressning” vilket är ett grovt brott och givetvis ”falsk tillvitelse” eller 

”falsk angivelse”. Men Särskilda åklagarkammaren, UC och 
Riksåklagaren anser att detta lagbrott är helt i sin ordning!  

 

DE FÖLJER ALLTSÅ INTE SVENSK LAG!!! 

Och jag fick genomlida fullständigt meningslösa förhör eftersom 
Kajbrings falska angivelse ansågs sann ända tills jag informerade om 

hur Högsta domstolen beslutat gällande denna lag och då fattade 

plötsligt även åklagaren! Men Kajbring har ännu inte ställts inför rätta! 

Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. ”Personen ska då ha 

krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en 

brottslig gärning och syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din 

eller annans säkerhet till person eller egendom.” 

Anklagelsen visade sig vara ”falsk tillvitelse” vilket givetvis borde leda till åtal mot 

kammaråklagare Tobias Kajbring men Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren 

skyddar tydligen kriminella åklagare! Det är tydligen viktigare att skydda kriminella åklagare än 
att följa svensk lag! Och brottsoffren struntar man tydligen i… 

 

 Utdrag ur ”Särskilda åklagarkammaren” på deras 
hemsida: 

 ”Ärendena om brott av åklagare och domare handläggs normalt av särskilda åklagare vid Särskilda 
åklagarkammaren. Skälet till det är att handläggningen och bedömningarna ska bli så enhetliga 
som möjligt. Det är riksåklagaren som är förundersökningsledare när det gäller ifrågasatta brott i 
tjänsten av domare vid allmän domstol. Men även dessa ärenden handläggs vid Särskilda 
åklagarkammaren.” 

Om Särskilda åklagarkammaren… 

” Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas 
enhetligt och avskilt från den vanliga polis- och åklagarverksamheten……. 
 
……Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som 

arbetar på särskilda åklagarkammaren chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket. … 

 

…..Många polisärenden skrivs av i ett tidigt skede eftersom det redan från början står klart att det 
inte finns anledning till att anta att polisen gjort sig skyldig till brott. Fallen undersöks dock 
noggrant….” 

Du kanske tror att ”mitt ärende” rör sig om ett simpelt polisärende? Du tycks inte ha läst igenom 
ärendet över huvud taget utan, enligt slentrian, avvisat det direkt med ditt falska mantra  

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats.” När du upptäckt ditt misstag och din lögn är du tydligen så 

prestigefylld så att du inte kan tänka dej att erkänna ditt misstag utan fortsätter att ljuga! Och du ska 
jobba på Särskilda åklagarkammaren!  Tillåt mej att spy åt ditt obeskrivligt klandervärda och 
äckliga arbetsresultat!   

 Är det verkligen tillåtet att Särskilda åklagarkammaren struntar i att väcka åtal för att man 

på det sättet uppenbarligen vill skydda t ex kriminella kammaråklagare? Särskilda 

https://www.aklagare.se/om-oss/organisation/sarskilda-aklagarkammaren/
https://www.aklagare.se/om-oss/organisation/sarskilda-aklagarkammaren/
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åklagarkammaren tar sig tydligen friheter och bryter mot lagen och anmäler man detta till 

UC eller Riksåklagaren så får man ett olagligt svar om att brottet ej faller under allmänt 

åtal! ATT ANKLAGA NÅGON FÖR FÖRSÖK TILL UTPRESSNING NÄR INGET AV 

BROTTSKRITERIERNA STÄMMER TYCKER TYDLIGEN SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC 

OCH RIKSÅKLAGAREN ÄR LAGLIGT!!! HUR ÄR DETTA MÖJLIGT??? DERAS MISSTÄNKT 
OLAGLIGA BETEENDE ÄCKLAR MEJ!!! 

 

 

SÅ HÄR SER LAGEN UT 
 

 

Absolut åtalsplikt 

Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkta personen 

är åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala. Undantag finns t.ex. för ungdomar under 18 år 

och kallas då straffvarning. 

 

 Kammaråklagare Tobias Kajbring anmälde mej för ”försök till utpressning” 2018-08-23. 

Eftersom detta inte ansågs relevant av chefsåklagare Cecilia Aronsson ändrade hon 
misstanken till ”förgripelse mot tjänsteman”!. Se bilaga FUP123. 

 

 Inte heller detta ansågs relevant eftersom det är falska uppdiktade anklagelser. Åtal väcks 

inte mot mej och förundersökningen läggs ner. Se bilaga AM-110190-18, handling 73. De 

enda som fortfarande tror på dessa lögner är tydligen en massa överåklagare på Särskilda 
åklagarkammaren och UC samt Riksåklagaren!! 

 

 Väcka åtal 

Åtal ska väckas om det finns tillräckligt underlag som visar att ett brott har 

begåtts och en gärningsperson kan knytas till brottet. Åtal innebär att åklagaren 

lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller 

information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och 

vilken bevisning åklagaren har. De flesta brott faller under allmänt åtal. Då 

väcker åklagaren åtal för det allmännas, det vill säga samhällets, räkning.  

 

 De flesta brott faller under allmänt åtal. Då väcker åklagaren åtal för det allmännas, 

det vill säga samhällets, räkning. Det krävs inte att brottsoffret själv har anmält brottet. 

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska 

på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, 

trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med 

bevis för att få en fällande dom. 

Den som fälls för ett brott blir också i regel skyldig att ersätta de skador brottet orsakat. 

Brottsoffret kan kräva skadestånd av gärningspersonen. Vanligast är att man tar upp den 

frågan redan vid polisanmälan.  

Polisen har en skyldighet att informera om möjligheten att begära skadestånd, och 

åklagaren har en skyldighet att hjälpa brottsoffret med skadeståndsanspråket under 

rättegången. Om brottsoffret får ett målsägandebiträde är det oftast den personen som 

hjälper till att yrka på skadestånd. 

Det är olagligt att anmäla en person för något som personen inte gjort. Angiver 

man en oskyldig person till åtal med uppsåt att personen ska dömas, gör sig personen sig 

skyldig till falsk angivelse. Om personen inte insåg att denne hade skälig anledning att 

anta att den angivna var oskyldig, döms personen för obefogad angivelse. 

Det är olagligt att anmäla en person för något som personen inte gjort. Angiver man en 

oskyldig person till åtal med uppsåt att personen ska dömas, gör sig personen sig skyldig 

till falsk angivelse. Om personen inte insåg att denne hade skälig anledning att anta att 

 

https://www.aklagare.se/ordlista/a/absolut-atalsplikt/
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den angivna var oskyldig, döms personen för obefogad angivelse (15 kap. 6 § 

brottsbalken) 

 

Har personen inte för avsikt att polisanmälan ska leda till åtal, utan bara vara besvärande 

för den utpekade parten så döms man istället för falsk tillvitelse (15 kap 7 § brottsbalken). 

Det går alltså att anmäla en person som falskt anklagar någon annan. Misstänker du att 
någon falskt angivit en annan person bör du upprätta en polisanmälan. 

 

 

DETTA HAR HÄNT 
 

 Jag hade haft inbrott i min bil och hade ett ögonvittne som åtog sig att vittna om 

polisen gjorde en teknisk undersökning av bilen. Men det vägrade man göra. Enligt en 

visselblåsare hade kammaråklagare Tobias Kajbring sagt så här när han fick veta att det 

gällde ett inbrott i Harald Gaunitz’ bil:  

”Den djäveln hjälper vi inte!” 

 

 Fick därefter en detaljrik berättelse från visselblåsarna hur polis och åklagare 

agerat. Den berättelsen lade jag in i min tidning men bad Kajbring ge kommentarer innan 

artikeln publicerades enl. god publicistisk sed. Jag skrev också att om hans åtgärd blir att 

betala mej pengar så kan han göra detta med Swish. (Det var en kravlös antydan att om 

han kanske ville betala lite pengar för bilens självrisk...) Men jag fick inget svar från 

Kajbring utan ett svar kom från chefsåklagare Stefan Ekeroth som meddelade att jag inte 
kommer att få något svar från Kajbring (!).   

 

 Tidningen publicerades.  

 Jag blev senare uppringd av kriminalinspektör Anders Jämteby 2018-11-27. Han sa att jag 

skulle ge namnet på en advokat som skulle hjälpa till vid förhör av mej. Det gällde ”försök 

till utpressning”. Jag vet att jag inte hållit på med ”försök till utpressning”. Det har jag 

också fått bekräftat av juridisk expertis. Se MILJOBILDER-19-04_A3.pdf 

 

 Det visade sig att Kajbring anmält mej för ”försök till utpressning” och beviset för detta 

skulle vara min kravlösa antydan om Swishbetalning.  
 

 Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. ”Personen ska då ha krävt dig 

på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och 

syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet till 

person eller egendom.” 

 

1 Någon eller några har uppenbarligen anmält mej för att ha hållit på med ”försök 

till utpressning” 
 

 Vem eller vilka har anmält mej? Finns vittnen?  

 Vad skulle jag ha krävt för penningbelopp eller andra värden och vem har jag krävt på 

detta? 
 

 Vad för allvarliga hot skulle jag ha framfört och till vem?  

 Vid vilken tidpunkt skulle dessa krav och hotelser ha ställts?  

 Var har dessa hot ställts? Tid och plats?  

 Jag har inte fått några svar på dessa frågor! Kajbring har alltså hittat på denna 
anklagelse beroende på att han tydligen inte gillar mej… 

 

 Vid förhöret sade förhörarna att anklagelsen ”försök till utpressning” inte var tillämplig. Då  

https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1
https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1
https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1
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måste detta innebära att den som anmält mej för detta allvarliga brott sysslat med ”falsk 
tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. Ett sådant brott har ett straffvärde på upp till 2 år.  

Jag kräver att få svar på ovanstående frågor angående ”försök till utpressning”! 

Jag har laglig rätt till detta eftersom förundersökning startades och jag 
förhördes! 

 

 När det gäller meddelandet från överåklagare Bengt Åsbäck så 

skriver han: …”varvid konstaterats att det inte finns anledning att anta 
att brott begåtts av de personer du nämner.”  

Kajbring har anklagat mej för det allvarliga brottet ”försök till 

utpressning” men som saknar all grund. Det kan du se i underrättelse  
AM-85483-19, handling 6. 

Det här brottet från Kajbring är så tydligt så här behöver du inte 

överanstränga dej och anta något. Vem som begått brottet och att det är 

ett allvarligt brott behöver du inte heller fundera över. Fattar du inte att 

det gäller åtalsplikt i detta fall? 

 

 Man kan lätt se att ditt meddelande är skrivet i affekt och att du 

inte förstår innebörden av vad du skriver. Du har tydligen blivit väldigt 

arg över att jag har den stora fräckheten att försvara mej mot dina 

misstänkta lögner. Varför har du blivit arg? Jo givetvis över att jag 

kommit på dej med att du sysslar med misstänkta olagligheter. Det vore 

betydligt lättare och klädsammare för dej om du kopplade bort ditt unkna 
personliga engagemang i detta ärende och försökte följa Svea rikes lagar!  

 

 Jag har fått info från min visselblåsarkontakt som informerat mej 

om att du inte ens drar dej för att strunta i Sveriges lagstiftning och att 

detta ofta går ut över laglydiga medborgare. Men inte nog med det. Du 

uppges trakassera vissa arbetskamrater som vill följa Sveriges lagar i bl a 

just mitt fall. Jag har god kontakt med en mycket trevlig kollega till dej 

som vädjat till mej att inte informera om den kontakten därför att du då 

troligen skulle utsätta honom för allvarliga trakasserier.  

 

 Jag har även fått förtrolig info till min tidning med frågan ”Vem i 

helvete är din visselblåsarkontakt? Det finns givetvis ingen!” 

Jag har ju ingen möjlighet att bemöta denna skyddade fråga eftersom 

meddelanden till en registrerad tidskrift har s.k. meddelarskydd. 

Jag ser mer och mer hur obehaglig Särskilda åklagarkammarens 

bemanning tycks vara. Den kan besluta vad som helst och överklagar 

man så hänvisar man till tidigare beslut…  

 

 

 När det gäller kammarchefen så har jag inte fått nästan någon info alls. 

Dock tycker några på UC att hans ovilja att ge några motiveringar alls, till fattade 

beslut, är otidsenliga. Men det är förståeligt i detta G:s ärende eftersom besluten 

är misstänkt olagliga. ”Det är inte lagligt att anklaga någon för kriminella 

handlingar utan att de har saklig grund! Att Särskilda åklagarkammaren stöder 
sådant agerande gör ju att man inte kan lita på Särskilda åklagarkammaren”  

UC måste leva i en halvvärld! UC ger ju inte heller någon info om fattade 

beslut! 
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 Här följer intern visselblåsarinfo från Särskilda 
åklagarkammaren. 

 

 Den uppges delvis bygga på inspelade samtal. Vissa avsnitt har strukits 

eftersom de innehåller personliga påhopp på deltagarna och även på ej 

närvarande personer. Jag har även fått ytterst komprometterande 

uppgifter om flera som arbetar på Särskilda åklagarkammaren men 

dessa uppgifter har inte med mitt ärende att göra. Därför lovar jag att 

inte avslöja dessa uppgifter eftersom jag är en juste person. Jag önskar 

att åklagarna på Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren vore 
lika renhåriga…  

-Att vi aldrig blir av med förföljelsen mot oss från den där djävla Gaunitz! 

-Det beror ju på att han har rätt! Vi borde skämmas över att vi utsatt honom för 

så helvetes mycket skit och detta helt i onödan! Det stora misstaget gjordes när 

hans anmälan som heter Nr 4, 2019 avvisades av oss med bluffen ”Uppgifterna 

i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 

har förövats.” Hur i helvete kunde någon hos oss skriva något sådan? Gaunitz 

har ju blivit utsatt för ett grovt brott som vi i Särskilda åklagarkammaren givetvis 

ska se till att det lagförs!!! Och att en sådan anklagelse faller under allmänt åtal 
är ju inte bara Gaunitz införstådd med!  

-Så du menar på fullt allvar att vi ska väcka åtal mot Kajbring? 

-Inte bara mot honom. Jämteby, Ekeroth och Cecilia är lika ansvariga och 

olagliga i så fall! Vi har hamnat i en återvändsgränd som inte kommer att sluta 

förrän vi orkar följa lagen. Att Gaunitz skulle tröttna är det väl ingen som vågar 

hoppas på. Han har ju minst en okänd visselblåsarkontakt plus en kontakt som 
jag tror att jag vet vem det är… 

-Vem fan är det? Har vi svikare i de egna leden? 

-Det är ju vi inom SÅ som är svikare… 

-Aha, det är du din djävel som är emot oss! Tänk på vad du gör. Minsta antydan 

att vi gjort fel kommer att kosta oss MASSOR!!! 

-Det har redan kostat oss tillräckligt!!! Nu måste vi agera! Att försöka stänga igen 

mun på Gaunitz funkar inte och jag tycker inte att det heller är lämpligt. Håller vi 

på med vårt sjuka beteende så kommer Särskilda åklagarkammaren troligen att 

stöpas om. Fattar ni inte att vi har ett stort ansvar här??? Vi kan inte hoppas på 
Riksåklagarens naiva stöd längre. Jag har fått indikationer om det… 

-Å fan! Det är du som är vår svikare! Fy fan! 

-Vi kan ju inte ens hålla ihop och vår arbetssituation har ju brakat ihop 

fullständigt! Gaunitz har rätt när han påstår att vi är nutidens frälse och så vill 
inte jag ha det!!! 

-Jag skäms över Åsbäcks svar till Gaunitz! Hur fan kan Åsbäck hålla på med sin 

högfärdiga och fjantiga stil? 

-Du vet det där med tomma tunnor! Dessutom har han ju andra problem privat… 

 

Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 



Sida 18 av 18 

 

  

 Kommentarer  

 2018-11-27  blev jag uppringd av kriminalinspektör Anders Jämteby som bad mej ge namnet på en advokat som skulle 

vara mej behjälplig vid förhör angående ”försök till utpressning”.  Jag visste givetvis att jag aldrig hållit på med ”försök 
till utpressning” men jag visste också att alla medborgare är skyldiga att ställa upp på förhör. Därför gav jag namnet på 
en advokat som därefter godkändes av Tingsrätten. (telefonsamtalet från Jämteby spelade jag in och det finns i min 
tidning Miljöbilder. Jag misstänker att Jämteby var onykter då han ringde) Jag fick veta av min advokat att han inte fått 
veta vad jag var anklagad för. Däremot meddelade min advokat att ”försök till utpressning” alltid ska innehålla begäran 

om pengar eller andra värden samt ett allvarligt hot. Jämteby kunde inte presentera något som stämde in på ”försök till 
utpressning” Däremot hade han nämnt att det allvarliga var att det jag gjort var ”otillbörligt” Någon lagparagraf som 
detta kunde hängas upp på lämnades dock inte. 

Jag förhördes men ingenting handlade om ”försök till utpressning” eftersom detta inte var relevant enligt förhörarna.(!). 

Anmärkning 1 

Jag har fått info från ”visselblåsare” som misstänker att du, kriminalinspektör Anders Jämteby, kommer att försöka att 
manipulera uppgifterna från förhöret. Därför har jag fått en ”råkopia” av det inspelade förhöret sänd till min tidning 
MILJÖBILDER. Observera att allt som sänds eller lämnas till en registrerad tidning har s.k. meddelarskydd. 

Anmärkning 2 
Vet du, chefsåklagare Stefan Ekeroth, vem som försett kriminalinspektör Anders Jämteby med din olagliga uppgift att 
jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”? 

 

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så kom med tips 
eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att 
avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar honoreras. 
/Redaktionen 
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Från: registrator.ak-sarskilda@aklagare.se

Datum: 2019-10-07 - 13:22 

Till: miljobilder@telia.com

Ämne: SV: Att. Överåklagare/kammarchef

Bilagor: image001.gif 3.6 KB 

Hej! av ditt mejl framgår att dina anmälningar har hanterats av Särskilda åklagarkammaren och att de 
beslut som fattats här och som  du varit missnöjd med, har överklagats utan ändring. 
Beslutsmotiveringarna är standardiserade och  kortfattade men en åklagare  är inte skyldig att motivera 
sina beslut på annat sätt än så. I övrigt finns inte anledning att besvara dina frågor. 

Särskilda åklagarkammaren 
205 90 MALMÖ 
Tel 010-562 69 30 | Växel 010-562 60 10 
www.aklagare.se

Från: miljobilder@telia.com <miljobilder@telia.com> 
Skickat: måndag den 7 oktober 2019 10:16
Till: Reg Särskilda åklagarkammaren <registrator.ak-sarskilda@aklagare.se>
Ämne: Att. Överåklagare/kammarchef 

Att. Överåklagare/kammarchef 

Hej,

Jag har blivit utsatt för grov falsk tillvitelse enligt en expertjurist jag har 
kontakt med. De som utsatt mej för detta grova brott är en 
kriminalinspektör och två chefsåklagare.

Jag har anmält dessa brott till Särskilda åklagarkammaren fyra eller fem 
gånger. Det finns gott om skriftlig bevisning. Trots detta har beslutet alltid 
varit ”förundersökning inleds ej” utan någon enda kommentar även då jag 
överklagat.

Skyddas poliser och åklagare av Särskilda åklagarkammaren eller måste 
anmälningar till Särskilda åklagarkammaren skrivas på något speciellt sätt?

Jag har mått mycket dåligt av detta helvete i snart ett år. 
Finns något jag kan göra?

Hälsningar
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
83133 Östersund



Från: miljobilder@telia.com

Datum: 2019-09-27 - 13:33 

Till: registrator.ak-karlstad@aklagare.se

Ämne: Re: Förfrågan

Att. Chefsåklagare Cecilia Aronsson

Tack för svar,
Mitt mail innehöll ju en hel del frågor om de närmare omständigheterna om 
anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman”. Detta har du ej gett svar på 
vilket alltså borde tolkas som om du inte har några skäl.

Varför ändrade du ”försök till utpressning” till ”förgripelse mot 
tjänsteman”? Du kanske upptäckte att ”försök till utpressning” var 
misstänkt grovt olagligt. När det gäller ”förgripelse mot tjänsteman” så är 
den anklagelsen minst lika misstänkt grovt olaglig. 

Jag kommer att skicka en anmälan mot dej till Överåklagare Magnus 
Johansson på UC. Straffvärdet för ”falsk tillvitelse” är upp till 2 års 
fängelse. I detta fall ser inte jag att det finns några förmildrande 
omständigheter.

Hälsningar
Harald Gaunitz
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-09_A1.pdf

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : registrator.ak-karlstad@aklagare.se 
Datum : 2019-09-27 - 08:30 (PM) 
Till : miljobilder@telia.com 
Ämne : Förfrågan 

Hej, 
Ni har efterfrågat uppgift om vem som anklagat Er för förgripelse mot tjänsteman. En anmälan 
gjordes av chefsåklagare Stefan Ekeroth om försök till utpressning. Därefter rubricerade jag om den 
påstådda gärningen till förgripelse mot tjänsteman. 

Vänlig hälsning, 

Cecilia Aronsson 

Åklagarmyndigheten

Cecilia Aronsson 
Vice chefsåklagare 

Åklagarområde Bergslagen | Åklagarkammaren i Karlstad 
Box 1907 | 651 19 Karlstad 
Tel 010-562 66 87 | Växel 010-562 66 60 
www.aklagare.se





Från: miljobilder@telia.com

Datum: 2019-09-27 - 17:28 

Till: registrator.ak-ostersund@aklagare.se

Ämne: Re: SV: Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth Redan

Hej och tack för svar, 
Eftersom ingenting av de uppgifter jag har stämmer in på "försök till utpressning"  och eftersom 
förhörsledaren meddelade vid förhöret att den anklagelsen inte var relevant så tänkte jag att du skulle få 
chansen att förklara dej. Du borde väl grunda så allvarliga anklagelser på någonting. 
Hälsningar 
Harald 

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : registrator.ak-ostersund@aklagare.se 
Datum : 2019-09-27 - 15:39 (PM) 
Till : miljobilder@telia.com 
Ämne : SV: Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth Redan 

Hej, 

I anledning av tidigare skriftväxling mellan dig och åklagarkammaren i Östersund gjorde jag 
bedömningen att innehållet borde prövas av åklagare. Av den anledningen sammanfattade jag vad 
som förevarit, i huvudsak genom att bifoga aktuella e-postmeddelanden, och skickade till polisen för 
upprättande av anmälan för vidarebefordran till åklagarkammaren i Karlstad. I den skrivelsen angavs 
”försök till utpressning” som preliminär rubricering utifrån innehållet i e-postmeddelandena. Jag har 
sedan dess inte haft någon insyn i vad som förevarit i utredningen. 

För det fall du är av uppfattningen att jag genom detta förfarande begått brott ska du givetvis 
anmäla det brottet. Anmälan görs då lämpligen till särskilda åklagarkammaren som har att hantera 
brott begångna av bl.a. åklagare. 

Med vänlig hälsning 
Stefan Ekeroth 

Åklagarmyndigheten

Stefan Ekeroth 
Kammarchef, chefsåklagare 

Åklagarkammaren i Östersund 
Box 488 | 831 26 Östersund 
Fyrvallavägen 1 C Östersund 
Tel Växel 010-562 64 00 | Fax 063-51 12 99 
www.aklagare.se

Från:miljobilder@telia.com <miljobilder@telia.com> 
Skickat: fredag den 27 september 2019 14:33



Till: Reg Åk Östersund <registrator.ak-ostersund@aklagare.se>
Ämne: Re: Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth Redan 

Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth
Hej,
Jag har fått ett svar från chefsåklagare Cecilia Aronsson som meddelar 
att du anmälde mej för ”försök till utpressning”. 
Vad grundar du den anklagelsen på?

Någon eller några har uppenbarligen anmält mej för att ha hållit 
på med ”försök till utpressning”

Vem eller vilka har anmält mej? Finns vittnen?

Vad skulle jag ha krävt för penningbelopp eller andra värden och vem 
har jag krävt på detta?

Vad för allvarliga hot skulle jag ha framfört och till vem?

Vid vilken tidpunkt skulle dessa krav och hotelser ha ställts?

Var har dessa hot ställts? Tid och plats?

Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här.
”Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon 
form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och syftet med brottet 
ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet till 
person eller egendom.”

Vid förhöret sade förhörarna att anklagelsen ”försök till utpressning” 
inte var tillämplig. Då måste detta innebära att den som anmält mej för 
detta allvarliga brott sysslat med ”falsk tillvitelse” eller ”falsk 
angivelse”. Ett sådant brott har ett straffvärde på upp till 2 år. 

Jag kräver att få svar på ovanstående frågor angående ”försök 
till utpressning”!

Östersund 2019-09-27
Harald Gaunitz

Förfrågan
2019-09-27 - 08:30

Cecilia Aronsson 

Vice chefsåklagare 

 Hej, 



Ni har efterfrågat uppgift om vem som anklagat Er för förgripelse mot tjänsteman. En anmälan gjordes av 
chefsåklagare Stefan Ekeroth om försök till utpressning. Därefter rubricerade jag om den påstådda 
gärningen till förgripelse mot tjänsteman. 

Vänlig hälsning, 

Cecilia Aronsson 

Åklagarområde Bergslagen | Åklagarkammaren i Karlstad 

Box 1907 | 651 19 Karlstad 

Tel 010-562 66 87 | Växel 010-562 66 60 

----Ursprungligt meddelande----
Från : miljobilder@telia.com
Datum : 2019-09-20 - 11:10 (PM)
Till : registrator.ak-ostersund@aklagare.se
Ämne : Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth Redan

Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth

Hej,
För info
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-10_D1.pdf
Hälsningar
Harald Gaunitz
Begrunda även innehållet i dessa länkar som handlar om samma ämne:
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
http://www.miljobilder.com/Lankar_2.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-04_A3.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-2019-05_A.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-2019-06_B.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-07_N.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-08_B1.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-09_A1.pdf



Datum Titel Namn Ärende  Nr Anmälan RubrikBeslut Notering
2018 06 11

ChefsåklagareMartin Tidén AM-131388-19 3 Falsk tillvitelse Förunders. Inl. ej Olagligt beslut?
2018 09 06

Tillsynschef Eva ThunegardAMR-3094-19 8
Ang. dina 
skrivelsr Avslutas

2018 09 20 Ösd:s Tingsr Parter B 3333-18 8 PROTOKOLL Målet avskrivs
2018 11 14 Vice 

chefsåklagar
Cecilia  
Aronsson AM-110190-18 73 Underrättelse Åtal väcks inte

2019 01 29 ChefsåklagareMartin Tidén AMR-3094-19 4 Beslut v ompr. Till UC
2019 02 04

Chefsåklagare
Henrik 
Rasmusson AM-136789-19 3 Underrättelse Förunders. Inl. ej Olagligt beslut?

2019 02 08 Vice 
chefsåklagar Bengt Åsbäck AM-85483-19 6

Ang. anm.  
20191021 Stänger allt (!)

Olagligt 
beslut?

2019 03 01 Vice 
överåklagare

Magnus 
Johansson AM-98674-19 4 Underrättelse Förunders. Inl. ej Olagligt beslut?

2019 03 13
ChefsåklagareHåkan Roswall AM-13931-19 6 Underrättelse Förunders. Inl. ej

UC Olagligt 
beslut?

2019 05 14
KammaråklagareTobias KajbringAM-47831-18 10 Underrättelse

Förund. Läggs      
ned

2019 05 23
ChefsåklagareHåkan Roswall AM-13931-19 3 Underrättelse Förund.inleds ej

Malmö Olagligt 
beslut?

2019 05 24
ChefsåklagareHåkan Roswall AM-19538-19 3 Underrättelse Förunders. Inl. ej

Malmö Olagligt 
beslut?

2019 06 18 Vice 
överåklagare Bengt Åsbäck AMR3287-19 6 Till  UC

2019 06 19 Vice 
chefsåklagar Karin Everitt AM-36754-19 4 Förtal Förunders. Inl. Ej

Jämteby anm. 
mej för förtal. 

2019 06 20 ChefsåklagareIngela Sörgård AMR-3317-19 Överprövnin Till riksåklagaren
2019 07 17 Vice 

överåklagare
Magnus 
Johansson AM-86304-19 9 Underrättelse Förunders. Inl. ej

Olagligt 
beslut?

2019 07 25
Överåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19 4 Underrättelse Förunders. Inl. ej

Malmö Olagligt 
beslut?

2019 07 26 Vice 
överåklagare

Magnus 
Johansson AM-72883-19 3 Underrättelse Förunders. Inl. ej

Malmö Olagligt 
beslut?

2019 08 20
Tillsynschef

Susanne 
Kaevergaard AMR-2307-19 2 Till  UC

2019 08 20 Kammaråkla
gare Peter Svedén AMR-3317-19 15 Överprövning? Utan åtgärd

2019 08 29 Kammaråkla
gare

Magnus 
Ramebäck AM 2019/0973 Underrättelse Förunders. Inl. ej

Malmö Olagligt 
beslut?

2019 09 10 Kalmar Förordnande B 3333-18 Victor

2019 09 13 ChefsåklagareHåkan Roswall AMR-1254-19 4 Överprövning?
2019 09 26

Tillsynschef
Susanne 
Kaevergaard Åm- 201/5385 Utan åtgärd

Vad gör denna 
person?

2019 10 03
Tillsynschef

Susanne 
Kaevergaard Åm 2018/7378 Utan åtgärd

Vad gör denna 
person?

2019 10 10

Tillsynschef

Susanne 
Kaevergaard

AM 2018/535 Utan åtgärd

Vad gör denna 
person?

2019 10 11 Chefsåklagar
e Ingela Sörgård AMR-4458-19 Överprövning?

2019 10 24 Vice 
överåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19 6

Angående bla 
bla bla

Högfärdsprisse!!! Olagligt?

2019 10 24 Kammaråkl. Peter Svedén AMR-4458-19 5 Överprövning? Utan åtgärd A 191101/HGz

2019 10 31 Chefsåklag. Ingela Sörgård AMR-3287-19 Överprövning? Utan åtgärd

Kammaråklagare Tobias Kajbring har falskeligen anklagat mej för det allvarliga brottet "försök till utpressning". 
Tyvärr stöder chefsåklagare Stefan Ekeroth och kriminalinspektör Anders Jämteby Kajbrings kriminella 
verksamhet. Vad värre är! Särskilda åklagarkammaren och UC stöder också detta falska och allvarliga brott!



Förföljelsen mot mej är Kafkaliknande… 

Den här förföljelsen från ”rättsväsendet” som jag är utsatt för påminner 
delvis om Kafkas roman Processen. 

En kort resume  
Kafka blev en morgon häktad utan att få veta varför och vilket brott han 

anklagas för. I boken berättas om hur han färdas genom labyrinter av 
domstolar i ett korrupt rättssystem. Plötsligt arresteras han för ett brott, 

oklart vilket. Han får aldrig se domaren. Han får sköta jobbet men kallas 
ofta till förhör. Omgivningen är hotfull och han går vilse i det hus förhören 

hålls i. Förgäves försöker han övertyga åklagaren om sin oskuld men blir 
då utskrattad av åhörarna. Processen går vidare men han får aldrig veta 

vilket brott han är anklagad för. Efter något år kommer några män hem 
till honom och för bort honom till avrättningen men han försöker inte 

värja sig mot verkställandet av knivhuggen. 

Slut på resumen 

Jag kan dra vissa paralleller med Kafkas upplevelser men detta skrivna är 
en allegori. 

Här är allegorin 
Jag blir utsatt för påhittade brott av kriminalinspektör Anders Jämteby. 

Jag får aldrig veta vad jag är anklagad för. Kajbring, Ekeroth och 
Aronsson målar upp en högfärdig lögnfasad som visar sitt rätta ansikte i 

förundersökningsprotokollet som enbart består av 80 sidor lögner och 
missuppfattningar. När jag begär att få det rättsligt prövat så svarar 

Särskilda åklagarkammaren med rena skrattsalvorna. När jag tar upp det 

med riksåklagaren håller hon med alla bluffmakarna och hänvisar till 
lagen. När jag frågar varför riksåklagaren inte följer lagen hånskrattar hon 

och spottar mej rakt i ansiktet. Men det tystar mej inte… Då sticker hon ut 
mina ögon med en kniv men inte heller detta tystar mej… Då skär hon av 

mina händer men jag skriver ändå… Då får hon en pistol och träffar efter 
fyra skott. Man ser att hon rodnar men en medhjälpare ger henne en bok 

av Dan Andersson för att hon ska bättra på sin kulturella hjärnhalva. Hon 
slår upp en sida i boken och läser detta ur Kolvaktarens visor: ”…var tyst 

mitt galna skratt…”. Då börjar hon skratta våldsamt och så far hon sakta 
upp i rymden. Där startar hon ett radioprogram som heter: ”Utblick från 

stjärnorna!” Där säger hon gång på gång att hon tycker att det går SÅ bra 
att styra Universum utan vare sig kunskap, ärlighet eller talang… 

Slut på allegorin 



Från: miljobilder@telia.com

Datum: 2019-10-20 - 10:22 

Till: registrator.ak-sarskilda@aklagare.se

Ämne: Re: VB: Att. Martin Tidén

Tack för svar, 
Du har möjligen inte kollat om förundersökningen lagts ner och om jag fått ett beslut från åklagaren om att 
åtal väcks ej?  
Det meddelandet fick jag redan i maj.  
Konstaterar att Särskilda åklagarkammaren tydligen bestämt sig för att jag är skyldig till de falska 
anklagelser 
jag utsattes för redan i slutet av 2018. Som kuriosa kan jag nämna att den chefsåklagare det bl a handlar 
om  
skriftligen har erkänt att han sänt ett meddelande med en falsk anklagelse om "försök till utpressning". 
 Han skrev att om jag tycker att han gjort sig skyldig till något brott så får jag anmäla detta till Särskilda 
åklagarkammaren som behandlar sådana frågor.  
Men det spelar tydligen ingen roll vad som hänt och hur falska anklagelserna än är mot mej. Särskilda 
åklagarkammaren 
har tydligen bestämt sig för att förfölja mej och stödja t ex kriminella chefsåklagare. Och om jag överklagar 
kriminella beslut från Särskilda åklagarkammaren så håller ni med tidigare beslut och så går det inte att 
överpröva igen.... Jag tycker det är genomruttet och syniskt mot rättvisan! 
Hälsningar 
Harald    

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : registrator.ak-sarskilda@aklagare.se 
Datum : 2019-10-18 - 12:27 (PM) 
Till : miljobilder@telia.com 
Ämne : VB: Att. Martin Tidén 

Du har den 27 september 2019 skickat ett mejl till UC  Malmö där du 
anmäler en namngiven chefsåklagare för falsk tillvitelse. UC Malmö  har 
vidarebefordrat mejlet till Särskilda åklagarkammaren eftersom det är en 
åklagare där som ska pröva frågan om brott. Det ärendet lades upp med 
diarienummer AM-131388-19. Det är därför du har fått underrättelsen.

cid:image001.png@01D259F4.E557
9420

Särskilda åklagarkammaren 
205 90 MALMÖ 
Tel 010-562 69 30 | Växel 010-562 60 10 
www.aklagare.se

Från:miljobilder@telia.com <miljobilder@telia.com> 
Skickat: tisdag den 15 oktober 2019 20:37
Till: Reg Särskilda åklagarkammaren <registrator.ak-sarskilda@aklagare.se>
Ämne: Att. Martin Tidén 

Att. Martin Tidén
Hej,



Bifogar en pdf-fil som heter: Fråga_till_S_Å_1.pdf
Hälsningar
Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 
83133 Östersund 
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Till Riksåklagare Petra Lundh 
Informationskopia Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad, Peter Svedén 

 

Hej, 
Tack för ditt okunniga och otrevliga svar som, jag kan konstatera, troligen 

är skrivet i ren affekt. 
 

Jag har inte begärt någon överprövning. Det skulle aldrig falla mej in. 
Åtgärderna med anledning av det jag anmäler ska följa svensk lag vilket 

det aldrig har gjort!  
 

Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring, 

Östersund i min registrerade tidskrift MILJÖBILDER. (Se 
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf) 

På den arikeln hämnades Kajbring på mej genom att anmäla mej för 
”försök till utpressnin”. Tidningen har, av någon, anmälts till JK som dock 

inte vidtagit några åtgärder. Någonting som har med någon sorts 
utpressning finns inte alls i tidskriften. 

 
Jag blev uppringd av en kriminalinspektör som meddelade att jag var 

misstänkt för försök till utpressning och var tvungen att ge namnet på en 
advokat som skulle bistå mej vid ett senare förhör. 

Jag angav en advokat som blev förordnad. 
 

Blev kallad till förhör, inte för ”försök till utpressning”, utan för 
”förgripelse mot tjänsteman”. Detta grundades på det som stod i min 

tidning MILJOBLIDER-19-01. När förhörarna fick veta att det gällde en 

registrerad periodisk tidskrift som var utgiven så gick liksom luften ur 
eftersom ev. tryckfrihetsbrott hanteras av JK som ju f.ö. redan godkänt 

tidningsnumret. 
 

Jag anmälde Kajbring m.fl. till Särskilda åklagarkammaren för ”falsk 
tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. Fick direkt svar där det stod att vare sig 

den falska anklagelsen ”försök till utpressning” eller den falska 
anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” faller under kategorin allmänt 

åtal. Anmälde dessa falska anklagelser uppåt tio gånger men fick alltid 
samma olagliga svar. Tillyttermera visso fick jag samma svar när jag 

anmälde dessa grova brott till Riksåklagaren. 
 

Så småningom blev jag friad från misstankarna om ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” eftersom dessa misstankar 

givetvis tillkommit som ren hämnd för min kritiska artikel i min 

registrerade tidskrift Miljöbilder. 
 

Har fått stor hjälp från ”visselblåsare” såväl inom polisen och 
åklagarsidan i Östersund men även från ”visselblåsare” inom Särskilda 

åklagarkammaren och UC. Igår fick jag ett sådant meddelande till min 
tidning där skribenten meddelade mej att inte ett enda meddelande 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
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som jag sänt till Särskilda åklagarkammaren, UC eller 

Riksåklagaren har prövats mot Svensk lag. Alla svar från Särskilda 
åklagarkammaren och UC har krönts med en upplysning att de 

anmälningar jag gjort inte faller under allmänt åtal vilket är fel! Detta har 

t.o.m. en expertjurist kopplad till Justitieutskottet ”off the record” 
meddelat mej. 

 
I ett svar från Riksåklagaren daterat 2019-11-19 står bl a att mina 

anmälningar prövats av en högre åklagare dvs en vice överåklagare vid 
Utvecklingscentrum. Än se’n då! Be den höga personen att läsa på Svea 

rikes lag!  
 

Vidare skriver du att jag riktat kritik mot en åklagare vid Särskilda 
åklagarkammaren. Du har tydligen svårt med läsning och läsförståelse! I 

mitt meddelande riktade jag kritik mot ALLA åklagare på Särskilda 
åklagarkammaren, UC och mot Riksåklagaren. Inga beslut från dessa 

instanser följer svensk lag.  
 

Sedan står det att om jag skickar ytterligare skrivelser med 

liknande innehåll så kan de komma att lämnas utan åtgärd. Inte visste 
jag att du, Riksåklagaren, hade sådan humor för alla anmälningar jag 

hittills lämnat till Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren har 
lämnats utan åtgärd och de har inte följt svensk lag. Att påstå att dessa 

mycket allvarliga anklagelser om att jag skulle hållit på med ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” inte faller under allmänt 

åtal är antagligen grovt tjänstefel. 
 

Jag kan förstå din åtgärd att försöka mörka de olagligheter jag blivit 
utsatt för för det hör väl inte till vanligheterna att brottslingar 

vidgår sina brott även om de blir överbevisade. 
 

Jag har flera trumfer på hand. Dels har jag inte begått något brott och 
dessutom är det fullständigt klart att Kajbring med flera utsatt mej för 

grova anklagelser som saknar all grund och som faller inom kategorin 

allmänt åtal. 
Jag har dessutom min tidning där jag kan informera om ditt, 

Riksåklagarens, smutsiga byk! 
 

Du får till 2019-11-10 på dej att se till att rättsliga åtgärder t ex i form 
av start av förundersökning startas mot kammaråklagare Tobias Kajbring 

för de falska anklagelserna han utsatt mej för.  
 

Östersund 2019-11-27 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
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P.S.1 Jag tycker att Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad och Peter 

Svedén kunde hjälpt dej med att förklara t ex vad ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” är. Dessutom tycker jag att 

de kunde informerat dej om vilka brott som faller under allmänt åtal eller 

är dessa bisittare lika okunniga som du, Riksåklagaren, i juridik? 
DS.1 

P.S.2 Det hade varit bättre om du, Riksåklagaren, väckt åtal mot 
mej för då hade jag, under huvudförhandlingen, kunnat informera rätten 

om det smutsiga byk du, Särskilda åklagarkammaren och UC utsätter mej 
för. Jag anser att du är helt värdelös på att uttrycka dej verbalt för jag har 

hört dej på sociala medierna. Jag däremot är en mästare i att förklara 
samband verbalt. Dessutom är jag väldigt kunnig i juridik! Detta 

tillsammans borde medföra att förundersökning startas mot bl a Tobias 
Kajbring, Östersund. 

DS.2 
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 God dag, 

Bifogat preliminärt tidningsnummer handlar om dej och dina halvhjärtade 
insatser i din tjänst inom Åklagarmyndigheten. Du har möjlighet att lämna 

synpunkter till tidningen MILJÖBILDER antingen som mail till 
miljobilder@telia.com eller som vanligt fysiskt brev till Harald Gaunitz, Storgatan 
61 C, 83133 Östersund.  

Synpunkterna ska vara tidningen tillhanda senast 2019-12-30. 
 

Det preliminära tidningsnumret har ännu inte publicerats på tidningens hemsida 
www.miljobilder.com     Jag inväntar dina synpunkter enligt gällande publicistisk 
sed. 

 
Om du inte vill ge synpunkter så kommer tidningen att publiceras ändå. 

 
Om du tycker att jag ska ha ytterligare något straff för att jag klagat på lögnerna 
från dej på Åklagarmyndigheten så kan du ljuga ihop anklagelser. Du skulle ju 

kunna anmäla mej för t ex ”försök till utpressning” eller för ”förgripelse mot 
tjänsteman”. Det är, som du vet, inga brott jag gjort mej skyldig till men det är 

troligen helt ofarligt att ljuga om eftersom Särskilda åklagarkammaren då 
troligen direkt kommer att påstå att det anmälda brottet inte faller under allmänt 

åtal. Och Riksåklagaren stöder givetvis sådana lögner enligt känt manér. 
 
Ett sätt för dej att göra upp med ditt smutsiga byk är att starta en 

förundersökning mot kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund. Då 
kommer jag att låta udda vara jämnt när det gäller dina lögner. 

Men detta att följa svensk lag har du uppenbarligen svårt för. Kajbrings 
brott gjordes ju reda 2018-08-23 men trots att jag anmält detta brott 
över tio gånger så kan Särskilda åklagarkammaren inte följa lagen utan 

ljuger om att detta brott ej faller under allmänt åtal… Du tror kanske att 
du är Gud själv! 

 
Framhärdar du med dina lögner så kommer jag dels att publicera tidningsnumret 
men även lägga upp dagliga eller veckovisa trådar på t ex FaceBook. Rubriken på 

sådana inlägg kan vara t ex ”Dagens lögnare är chefsåklagare Martin Tidén” Så 
lägger jag in en kort text över dina lögner och lägger in en länk till min tidning. 

Jag kan på detta sätt gå igenom alla lögnarna och när det är gjort börjar jag om 
med första namnet igen osv. 
 

Jag har dessutom fått en lista på alla Sveriges tidningar och tidskrifter och 
radiokanaler alla med kontaktpersoner. Dessutom en lista på övriga 

kontaktpersoner i Sverige som bör känna till hur Särskilda åklagarkammaren 
ljuger och skadar laglydiga personer. 
 

Östersund 2019-12-11 
Tidningen MILJÖBILDER 

Harald Gaunitz (ansvarig utgivare och redaktör) 
Storgatan 61 C 
83133 Östersund 

P.S. 
Nu har jag fått ett förtroligt mail till min tidning MILJÖBILDER åberopande 

medelarskyddet där skribenten menar att jag inte har någon chans att sätta mej 
över beslut från Riksåklagaren även om Riksåklagaren ljuger! Dock menar 

mailto:miljobilder@telia.com
http://www.miljobilder.com/
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skribenten att om det jag skriver är sant och om det finns bevis så finns det 

lösningar.  
Jag har fått frågan om jag kan tänka mej att jämka och jag har fått 

frågan hur mycket jag kräver för att sköta detta ärende på ett snyggt 
sätt….  
Antingen är detta ett falskt sidospår för att gillra en fälla mot mej… 

Eller också är det äkta men jag måste tydligen än en gång försäkra att jag inte 
kan tänka mej att acceptera något olagligt t ex någon form av mutor!  

Har alla fattat det nu att jag inte gjort något olagligt i detta ärende men 
kammaråklagare Tobias Kajbring har falskt anklagat mej för försök till 
utpressning vilket givetvis måste lagföras! Bevis finns och här gäller Absolut 

åtalsplikt! 
Jag vill givetvis ha skadestånd för dessa obehag jag utsatts för ända sedan 2018-

08-23 MEN JAG ACCEPTERAR INTE NÅGON FORM AV MUTOR! JAG HOPPAS ATT 
ALLA PÅ SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN. UC OCH RIKSÅKLAGAREN HAR 
FATTAT DETTA NU! 

JAG KRÄVER FORTFARANDE ATT SVEA RIKES LAGAR SKA FÖLJAS. 
NI PÅ SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC OCH RIKSÅKLAGAREN SKA LÄRA ER 

VAD RÄTTVISA ÄR OCH FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING! 
D.S. 
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Svar på remiss Binder14V.pdf som jag fått från en person på Särskilda 

åklagarkammaren. 
Egentligen har jag ingen anledning att lägga mej i detta ärende 

eftersom jag tycker att den grovt falskt anklagade Harald Gaunitz hittills 

har skött sitt försvar med den äran. Men varför ska han behöva försvara 
sig mot påhittade anklagelser och ägna en massa tid åt detta? Problemet 

är att ingen åklagare på Särskilda åklagarkammaren eller UC följer 
gällande Svensk lag i fallet AM-110190-18. Inte heller Tillsynsavdelningen 

eller Riksåklagaren bryr sig om att förvissa sig om att ärende AM-110190-
18 handlagts enligt gällande Svensk lag vilket är mycket bekymmersamt. 

 
Det mycket obehagliga och oförskämda brevet från ”Anonym” som 

givetvis är överåklagare/kammarchef Anders Jakobsson visar att Särskilda 
åklagarkammaren inte fungerar. Denne potentat hävdar ju att inga beslut 

från Åklagarmyndigheten behöver motiveras, tydligen av hävd. Alla beslut 
i detta ärende har motiverats med texten: ”Uppgifterna i ärendet ger inte 

anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Att 
detta påstående inte stämmer med Svensk lag för anklagelsen ”försök till 

utpressning” är troligen uppenbar även för dem som endast läst 15-

poängaren Juridisk grundkurs vilken Harald Gaunitz uppger sig ha gjort. 
 

Kammaråklagare Tobias Kajbring anklagade alltså Harald Gaunitz 
för ”försök till utpressning” utan att några av den brottsrubriceringens 

krav är uppfyllda. Gaunitz hävdar att Kajbring anmält för att hämnas för 
en tidningsartikel. Det är möjligt men det är inte så Svensk lag ska 

tillämpas. Varje brott ska bedömas för sig. Om en tidningsartikel klandras 
är det JK som är utsedd att hantera sådana ev. tryckfrihetsbrott. 

Dessutom är det ju så att berörd tidningsartikel redan hade bedömts av JK 
U.A. Då är det desto märkligare att en chefsåklagare plötsligt annullerar 

misstanken ”försök till utpressning” och byter ut den till ”förgripelse mot 
tjänsteman”. Det påföljande förhöret är ju olagligt eftersom det enda 

förhöret handlade om var tidningsartikeln i en publicerad registrerad 
tidning. Och HD har sedan flera år förklarat i en dom hur ”förgripelse mot 

tjänsteman” ska tolkas. Inget som Gaunitz gjort uppfyller något i HD:s 

dom ang. ”förgripelse mot tjänsteman”! 
 

Men frågan är om det är lagligt av Kajbring att anklaga Gaunitz för 
det grova brottet ”försök till utpressning”? Nej, givetvis inte. 

Kajbring måste givetvis lagföras för denna grova falska angivelse eller 
grova falska tillvitelse. Dessutom måste även chefsåklagare Stefan 

Ekeroth, kriminalinspektör Anders Jämteby och chefsåklagare Cecilia 
Aronsson lagföras för sin delaktighet. 

 
Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren är de högsta 

instanser man kan anmäla brott gjorda av bl. a. poliser och åklagare till. 
Det märkliga är att Tillsynsavdelningen hela tiden håller med om 

lögnerna: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 
hör under allmänt åtal har förövats.”  Tillsynsavdelningen består av 
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personer utsedda av Sveriges regering. Har regeringen utsett politiker 

som inte vet något om juridik? 
 

Inga svar från Särskilda åklagarkammaren och UC följer gällande Svensk 

lag för fallet AM-110190-18. Straffet för detta lagbrott borde vara minst 
några dagars löneavdrag och då endast som en markering. Dessutom 

borde de få någon slags utbildning i berörda brottsrubriceringar och med 
info om domslut från HD. 

 
För brotten ”falsk angivelse” eller ”falsk tillvitelse” måste givetvis 

förundersökning startas mot Kajbring, Jämteby, Ekeroth och Aronsson. 
När det gäller Kajbrings brott så finns knappast några förmildrande 

omständigheter. När det gäller Jämteby och Ekeroth så borde de insett att 
anklagelserna var olagliga eftersom inga bevis presenterats. När det gäller 

Aronsson så borde hon känt till att JK granskar alla tryckfrihetsbrott. 
 

Dessutom borde hela åklagarverksamheten utredas av en extern grupp. 
Det kan inte vara en lämplig organisation om alla beslut i ett ärende 

konstateras inte följa Svensk lag. Dessutom måste alla beslut kunna 

motiveras. Nu har alla överåklagare gjort det till en sport att alltid hänvisa 
till ett mantra: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott 

som hör under allmänt åtal har förövats.” Alla beslut som fattas av 
Svenska domstolar och åklagare ska givetvis kunna motiveras och 

hänvisningar till lagar ska stämma med dessa lagar! 
Hälsningar 

X.Xxx 
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 Svar på remiss Binder14V.pdf utsänd av tidningen 
Miljöbilder 

 

   

 SAMMANFATTNING  

 Efter min genomgång av ärende AM-110190-18 konstaterar jag 

att ärendets handläggning inte följt gällande arbetsinstruktioner 
och följer i vissa väsentliga delar ej Svensk lag. Den misstänkte 

skulle aldrig kontaktats eftersom anklagelserna är påhittade av 
bl.a. kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Cecilia 

Aronsson. 
Minst dessa personer bör lagföras! När det gäller den falskt 

anklagade Harald Gaunitz så är obehaget av dessa falska 

anklagelser så omfattande så att det är motiverat med ett 
skadestånd. 

I tjänsten i december 2019 
Stina Xxxxx 

Beteendevetare och jurist 

 

 

 Svar på remiss Binder14V.pdf utsänd av tidningen 

Miljöbilder 
Hej, Jag heter Stina och jag har fått i uppdrag att undersöka 

varför Harald Gaunitz inte nöjer sig med de beslut som han fått 
på anmälningar han lämnat in gällande ärende AM-110190-18. 

Jag har även fått fria händer att föreslå åtgärder men dessa 
måste givetvis befinna sig innanför lagens råmärken.  

Jag har tagit del av alla handlingar och anmälningar Gaunitz 
lämnat in och på alla svaren/besluten som han fått från 

Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren m.fl. Jag har 
även tagit del av FUP och på skriftväxlingen till och från 

åklagarmyndigheten och polismyndigheten i detta ärende. 
(Dessa dokument är i vissa fall hemliga och citeras därför inte i 

detta remissvar) 

Låt mej först konstatera att Gaunitz inte gjort något olagligt 
eller något juridiskt tveksamt eller omoraliskt. Att ha anmält 

honom för ”försök till utpressning” saknar all grund och är alltså 
olagligt! Den därpå ändrade misstanken ”förgripelse mot 

tjänsteman” saknar också all grund och är också olaglig. Harald 
Gaunitz skulle alltså aldrig anklagats eller misstänkts för 

någonting! Det som hänt är alltså en helt igenom felaktig 
behandling som polis- och åklagarmyndigheten utsatt Gaunitz 

för! Varken polis eller åklagare skulle kontaktat honom och 
Tobias Kajbring skulle själv fått avgöra om han skulle svara på 

tidningsremissen som sänts till honom!  
 

Vid ärendets handläggning har Gaunitz inte heller, i något fall, 
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uttryckt sig olagligt, oförskämt, förolämpande eller förgripligt på 
något sätt eller mot någon. 

 
Om vi tittar på de bifogade breven från Bengt Åsbäck och 

Anders Jakobsson och låter mej som är beteendevetare och 
jurist granska dem, var hamnar vi då? Jo, så här ser jag på 

dessa hemska brev: 
– Personer som skriver sådana brev mår troligen inte bra och 

trivs inte med vare sig sitt jobb eller med sig själva. De har 
antagligen för liten kunskap för att kunna klara jobbet och är 

naiva och reagerar med en aggressiv försvarsattityd. När någon 
vill få mer info om hur de resonerat med sina olagligheter blir de 

rasande! Den obehagliga attityden tyder på att de fuskar i 

arbetet och de bör nog helst omplaceras och bör inte ha med 
folk att göra! 

 
Dessa överåklagare har uppenbarligen använt sin höga 

befattning för att samordna lögnerna och slå blå dunster i 
ögonen på folk! 

Du, Harald, måste förstå att har en överåklagare jobbat som en 
besatt för att få ihop ”trovärdiga lögner” och så begär du en 

närmare förklaring till dessa lögner… Det borde du ju förstå att 
då mår sådant klientel som lögnande överåklagare ännu sämre 

för någon självinsikt eller självkritik tycks inte dessa 
”överkvalificerade” personer ha! 

 
Och dessa personer är alltså utsedda att pröva 

lagligheten i beslut gjorda av rättsväsendets tjänstemän! 

Det funkar ju inte! 
Låt oss konstatera att felaktigt anklaga någon för brottet 

”försök till utpressning” är ett brott som finns inom 
kategorin allmänt åtal. Detta vet alltså ingen av 

överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren, UC eller 
Riksåklagaren! Det är ren skandal!  

 
Särskilda åklagarkammaren måste flyttas ut ur 

Åklagarmyndigheten! Här behöver rivas för att få ljus och luft! 
Är inte katastrofen handläggningen av ärende AM-110190-18 

skäl tillräckligt!? 

 
 

 Inga beslut från vare sig Sårskilda åklagarkammaren, UC 
eller Riksåklagaren har prövats mot Svenska lagar! 

Gaunitz har fått godtyckliga och olagliga beslut. Att påstå att 
den grova anklagelsen ”försök till utpressning” inte skulle falla 

inom kategorin allmänt åtal är skrämmande naiv och olaglig! 
Som Gaunitz noterat så faller alla hans anmälningar inom 
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brottsmisstankar som faller inom kategorin allmänt åtal.  

 De som begått misstänkta brott är: 

Kammaråklagare Tobias Kajbring (Något ”försök till utpressning” 
har Gaunitz givetvis inte gjort sig skyldig till! Detta är ett 

påhittat allvarligt brott!)   

 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth har vidaresänt anklagelsen 
”försök till utpressning” till chefsåklagare Cecilia Aronsson och 

kriminalinspektör Anders Jämteby utan att ha kontrollerat om 
anklagelsen är rimlig. Detta strider mot dennes 

arbetsinstruktioner! 

 

 Kriminalinspektör Anders Jämteby har kontaktat Gaunitz som 

ombads namnge en advokat som ska bistå honom vid förhör. 
Innan man beslutar sig för att ta en sådan allvarlig kontakt 

måste man kontrollera om misstanken är rimlig! Att inte göra 

detta är i strid med hans arbetsinstruktioner! 

 

 Chefsåklagare Cecilia Aronsson omrubricerar misstanken till 

”förgripelse mot tjänsteman” vilket innebär att Gaunitz ska 
förhöras angående ett tidningsnummer vilket är JK:s 

uteslutande privilegium! Aronsson har här troligen gjort sig 
skyldig till grovt tjänstefel! 

 

 

 Nedan uppräknade personer har troligen gjort sig skyldiga till 
någon typ av försummelse eller tjänstefel genom att ha fattat 

beslut som inte är i enlighet med deras arbetsinstruktioner eller 
Svensk lag! Motiveringen till deras beslut ser alltså alltid ut så 

här: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott 
som hör under allmänt åtal har förövats.” Har dessa personer 

hört talas om t ex ”falsk tillvitelse”? 

 

 Vice chefsåklagare Karin Everitt, 

Kammaråklagare Malin Granström, 

Överåklagare Magnus Johansson 

Kammaråklagare Magnus Ramebäck, 

Chefsåklagare Henrik Rasmusson, 

Chefsåklagare Håkan Roswall, 

Kammaråklagare Peter Svedén, 

Chefsåklagare Ingela Sörgård 

Chefsåklagare Martin Tidén, 

Överåklagare Bengt Åsbäck, 

Riksåklagaren Petra Lundh  

Chefsåklagare Cecilia Aronsson 

Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 

Tillsynschef Susanne Kaevergaard, 

Tillsynschef Eva Thunegard, 
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 När det gäller Haralds remiss så kan man ju fråga sig om det är 
så taktiskt lämpligt att ställa frågan till de flesta överåklagarna 

om de är sinnessjuka. Vid ett första påseende så är det kanske 
inte alls bra. Men om man läser igenom alla överåklagarnas 

klara lögner så är frågan givetvis alldeles adekvat! Hur i helvete 
kan en hel organisation som Särskilda åklagarkammaren vara så 

genominfekterad av lögner? Man är så arrogant så att man 
dessutom sänder dessa lögner skriftligen till anmälaren och 

vägrar svara på frågor! Och överklagar man så litar 
Riksåklagaren på lögnerna både från Särskilda 

åklagarkammaren och UC! Något måste göras för att få stopp på 
dessa vidriga lagförvrängare! Varför inte börja med 

Riksåklagaren!? 

 
När frågan kommit upp, i massmedierna, om inte anmälningar 

mot poliser och åklagare bör handläggas utanför 
Åklagarmyndigheten har överåklagarna vid Särskilda 

åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren protesterat kraftigt 
och framfört åsikten att det inte är några andra som rimligen 

kan sköta en sådan ansvarsfull syssla. Några bärande argument 
för den åsikten har aldrig framförts. Inte heller om det är 

rättssäkert som det är idag. Det jag som beteendevetare och 
jurist efterlyser är något som brukar kallas för ”Rättsstatens 

principer”. De uppfylls knappast med nuvarande organisation 
och metoder! 

 

 Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: 
Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: 
"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten 
och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot 
missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs 
dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för 
individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett 
oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få 
anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång 
inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt 
frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och 
åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att 
domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). 

 

 

 I fallet ärende AM-110190-18 så har polis och åklagare och 
Riksåklagaren brutit mot ”Rättsstatens principer” troligen ett 30-

tal gånger. 
 

Nedan läggs kommentarer in i texten där ”Rättsstatens 

principer” inte följts. 
 
"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, (Kajbring 
har anklagat HGz för ”försök till utpressning” vilket inte visats med några som helst 
bevis. När detta påtalats för åklagare så har detta ljugits bort genom att påstå att det 
brottet inte faller inom allmänt åtal. Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson befrias 
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från ansvar till detta allvarliga falska brott genom att ärendet genom lögner från alla 
överåklagare och Riksåklagaren påstås inte falla under allmänt åtal.) att staten och 
statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt (det gör inte Särskilda 
åklagarkammaren, polis och åklagare och Riksåklagaren inte alls!) och att det finns 
garantier mot missbruk av statsmakten. (Här finns inga garantier eftersom det grova 
brottet ”försök till utpressning” som saknar all grund inte lagförs!) Förutom formell 
legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas 
utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga 
rättigheter. Det krävs likhet inför lagen (det tillämpar inte Särskilda 
åklagarkammaren, UC eller Riksåklagaren!) och ett oberoende och fungerande 
rättsväsende som alla har tillgång till, (HGz har tydligen inte rätt till detta!) rätt att få 
anklagelser om brott utredda (den falska brottsanklagelsen ”försök till utpressning” 
har aldrig utretts eller prövats mot Svensk lag!) och prövade inom en rimlig tid i en 
rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot 
godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade 
poliser (Jämteby ser jag, Stins, som korrupt!) och åklagare,(alla överåklagare inom 
Särskilda åklagarkammaren” ser jag, Stina, som korrupta liksom Riksåklagaren!) 
oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas 
beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). 
 

Om vi går igenom ärende AM-110190-18 igen, var hamnar vi 
då? 

 
Kajbring anmäler dej, Gaunitz, alltså för ”försök till utpressning”. 

Är detta lagligt? Nej, eftersom anmälan inte innehåller några 
bevis. Kajbring har alltså här gjort sig skyldig till ”falsk 

angivelse” 

 

 Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. 

”Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon 
form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och syftet med 
brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans 

säkerhet till person eller egendom.” 

 

 Men det är något konstigt här. Gaunitz har alltså sänt ett 

koncept på ett tidningsnummer för granskning till Kajbring men 

Gaunitz får ett svar från Ekeroth som upplyser Gaunitz om att 
Kajbring inte kommer att ge Gaunitz något svar. Istället sänder 

Ekeroth en falsk anmälan om ”försök till utpressning” till både 
Jämteby och Aronsson. Om Ekeroth hade läst lagen om ”försök 

till utpressning” så borde han direkt insett att anklagelsen från 
Kajbring var falsk tillvitelse! Men Ekeroth är kanske anstiftare till 

denna falska anklagelse! Varför skulle han annars svara i 
Kajbrings ställe? 

 

 

 Och Jämteby borde ju direkt ha insett att anklagelsen från 
Kajbring och Ekeroth var olaglig. Varför sprida denna olagliga 

anklagelse vidare? Jo, det är givetvis för att hämnas på Gaunitz’ 
tidningsartikel som JK redan godkänt som ej olaglig!  

 

 Och när Gaunitz kallades till förhör så gällde det inte ”försök till 
utpressning” utan ”förgripelse mot tjänsteman”. Aronsson 

fattade tydligen direkt att misstanken ”försök till utpressning” 
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var olaglig. 

 När Gaunitz visade detta domslut för Aronsson så lade hon ner 

förundersökningen: 

 

 Uppgifter från HÖGSTA DOMSTOLEN B 5605-14 7. I 17 
kap. brottsbalken finns bestämmelser som ger ett särskilt skydd 

för den som agerar i myndighetsutövning. I 1 § finns 
bestämmelser om våld eller hot mot tjänsteman och 2 § 

innehåller bestämmelser om förgripelse mot tjänsteman. För att 
någon ska dömas för förgripelse mot tjänsteman krävs, för det 

första, att han eller hon otillbörligen har företagit en gärning 
som medför lidande, skada eller annan olägenhet för någon 

annan eller hotat med en sådan gärning. För det andra krävs att 
gärningsmannens syfte har varit att tvinga eller hindra någon i 

dennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i 
myndighetsutövning.  

 

 

 

 Harald har alltså inte gjort sig skyldig till något brottsligt 

över huvud taget. Däremot har han själv blivit utsatt för 
falska anklagelser som givetvis måste beivras rättsligt 

eller hur? 

 

 Att bli falskt anklagad för ”försök till utpressning” och 
falskt anklagad för ”förgripelse mot tjänsteman” är brott 

som faller under allmänt åtal. 

 

 Men detta förnekar Särskilda åklagarkammaren och UC. 

Dessa lögner stöds dessutom av Riksåklagaren och 
Tillsynschefen. 

 

 

 Vad göra? 
Om jag vore i dina kläder, Harald, så skulle jag fortsätta att 

hävda min rätt och gör det lika sakligt och lagligt som hittills!  

 

 Vad finns det för lösning på detta ärende där Kajbring, Ekeroth, 
Jämteby, Aronsson, Särskilda åklagarkammaren, UC och agerat 

olagligt? När det gäller Riksåklagaren så har hon troligen agerat 
försumligt genom att inte förvissa sig om att hennes beslut följt 

gällande arbetsinstruktioner och Svensk lag. 

 

 För det första måste Kajbring ställas inför rätta. Detta 

gäller även Ekeroth, Jämteby och Aronsson eftersom de 

uppenbarligen agerat gemensamt och i samförstånd för 
att hämnas på dej Harald. 

 

 När det gäller överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren och 
UC så borde dessa anmälas för tjänstefel eller grovt tjänstefel. 

Straffet kan vara böter eller löneavdrag. När det gäller 
Riksåklagaren så måste hon ge dej en oförbehållsam 

ursäkt och radikalt ändra sitt arbetssätt! 

 

 Om dessa kriminella aktörer endast försöker tysta ner alla 
brotten så sänd offentliga anmälningar gällande alla aktörerna 
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till Särskilda åklagarkammaren och gör det offentligt och ofta! 
Dessutom måste du anmäla förfalskningarna av din tidning som 

finns i FUP.   

 Gör sedan påpekanden om denna genomruttna handläggning i 

de sociala medierna TILLS DINA ANMÄLNINGAR BLIR 
PRÖVADE MOT SVENSK LAG! 

 

 Jag har läst alla dokument i ärende AM-110190-18 och jag 

skäms över hur du, Harald, blivit utsatt för en massa lögner och 
olagligheter från personer som innehar tjänster som ska värna 

lag och rätt!  

 

 Det är beklagligt att din försvarsadvokat, Andreas Victor, inte 

kunde slå larm så att detta spektakel kunde få ett snabbt slut. 
Det riktigt kryper i kroppen på mej när han säger till dej så här 

apropå den falska anklagelsen ”försök till utpressning” 

”Vi får försöka övertyga chefsåklagare Cecilia Aronsson 
att du inte hade brottsliga avsikter.” En sådan advokat 

skulle jag varna för! Egentligen borde hans licens ifrågasättas! 

 

 Jag kommer att stödja dej, Harald Gaunitz, i ditt arbete med att 

få rättvisa! 
Hälsningar 

Stina 
(beteendevetare och jurist) 

 

 



Kommentarer till mottagna remissvar 2019-12-31 

God dag, 
Jag skickade ju ut en tidningsremiss för yttrande senast 2019-12-30. Det 

har inkommit ett tiotal yttranden men inget öppet från ”de rättsvårdande 

aktörerna”. Det har kommit kommentarer från oväntade håll. Tyder på att 
remissmottagarna skickat remissen vidare och det är givetvis helt i sin 

ordning. 
Vissa svar har varit så otrevliga och osakliga så att man kan tro att de 

skrivits av chefsåklagare Bengt Åsbäck eller kammarchef Anders 
Jakobsson. 

Men jag har blivit uppmanad att väcka enskilt åtal och har fått ekonomisk 
garanti på ”500 000 SEK eller däröver”. Orsaken är att Särskilda 

åklagarkammaren och UC skulle bestå av ”högfärdiga lögnaktiga nollor”. 
Vissa personer uppger att de blivit fysiskt attackerade av poliser och om 

detta anmäls till Särskilda åklagarkammaren så svarar de så här: 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.” 
Dessa tips varken kan eller vill jag ta upp. Det skulle kräva en massa 

hopplösa utredningar.  

Jag har även fått påspädning av mutan för att få mej att sluta ”kräva min 
lagliga rätt”. Kanske skulle jag redan nu kunna släppa denna bomb men 

jag vill tro att någon inom rättsväsendet ändå vill göra rätt för sig. 
Därutöver har jag fått två intressanta yttranden som bifogas. 

Tidningsremissen har korrigerats och kommer att publiceras i mitten av 
januari 2020. Lämna gärna synpunkter! 

Östersund 2019-12-31 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
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 Till Särskilda åklagarkammaren 
 

 

 Jag anmäler härmed kammaråklagare Tobias Kajbring, 
Östersund med personnummer 19850726-0332 för falsk 

angivelse eller falsk tillvitelse troligen med prefixet grov. 
Kajbring anmälde mej för det påhittade brottet ”försök till 

utpressning” 2018-08-23. 

 

   

 Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här:  

 ”Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat 

någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och 
syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för 

din eller annans säkerhet till person eller egendom.” 
 

 

   

 Se även förundersökningsprotokoll Åklnr AM-110190-18  

   

 Se även detta mail från chefsåklagare Cecilia Aronsson  

 ----Ursprungligt meddelande---- Från : registrator.ak-
karlstad@aklagare.se Datum : 2019-09-27 - 08:30 (PM) Till : 

miljobilder@telia.com Ämne : Förfrågan 

  
Hej, Ni har efterfrågat uppgift om vem som anklagat Er för 

förgripelse mot tjänsteman. En anmälan gjordes av chefsåklagare 
Stefan Ekeroth om försök till utpressning. Därefter rubricerade 

jag om den påstådda gärningen till förgripelse mot tjänsteman.  
Vänlig hälsning,  

Cecilia Aronsson  
Åklagarmyndigheten 

Cecilia Aronsson Vice chefsåklagare  
Åklagarområde Bergslagen | Åklagarkammaren i Karlstad Box 

1907 | 651 19 Karlstad Tel 010-562 66 87 | Växel 010-562 66 60 
www.aklagare.se 

 

 

 Ett mail med frågor om hur anklagelsen ”försök till 
utpressning” tillkommit har jag ställt till chefsåklagare Stefan 

Ekeroth utan att ha fått något konkret svar. Det enda svar han 
gav mej var att om jag tycker att anklagelsen är felaktig får jag 

vända mej till Särskilda åklagarkammaren. 

 

 Till: Reg Åk Östersund <registrator.ak-ostersund@aklagare.se> 
Ämne: Re: Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth 

Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth  
Hej, Jag har fått ett svar från chefsåklagare Cecilia 

Aronsson som meddelar att du anmälde mej för ”försök till 
utpressning”.  

Vad grundar du den anklagelsen på? 
Någon eller några har uppenbarligen anmält mej för att ha hållit 
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på med ”försök till utpressning”  
Vem eller vilka har anmält mej?  

Finns vittnen?  
Vad skulle jag ha krävt för penningbelopp eller andra värden och 

vem har jag krävt på detta?  
Vad för allvarliga hot skulle jag ha framfört och till vem?  

Vid vilken tidpunkt skulle dessa krav och hotelser ha ställts?  
Var har dessa hot ställts? Tid och plats? 

 Inga svar har erhållits på dessa konkreta frågor vare sig 

från Kajbring, Ekeroth eller Aronsson! 

 

   

 Ovanstående information visar klart och tydligt att 
anklagelsen ”försök till utpressning” saknar all grund och 

att Kajbring måste lagföras för denna allvarliga falska 

anklagelse! 

 

   

 Jag, Harald Gaunitz, har inte krävt någon på pengar och har inte 
hotat någon! 

 

   

 Östersund 2020-01-08 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund  

 

 

   

 Så här skriver Stina, en beteendevetare och jurist om 
Särskilda åklagarkammarens beteende och om alla dessa 

arroganta lögner  

 

 Om man läser igenom alla överåklagarnas klara lögner så är den 

självklara frågan varför inte någon stoppar dessa ljugande 
överåklagares framfart! Hur kan en hel organisation som 

Särskilda åklagarkammaren vara så genominfekterad av lögner? 
Man är så arrogant så att man dessutom sänder dessa lögner 

skriftligen till anmälaren och vägrar svara på frågor! Och 

överklagar man så litar Riksåklagaren på lögnerna både från 
Särskilda åklagarkammaren och UC! Något måste givetvis göras 

för att få stopp på dessa vidriga lagförvrängare! Varför inte börja 
med Riksåklagaren!?  

  
Det märkliga är att Tillsynsavdelningen hela tiden håller med om 

lögnerna: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.”  

Tillsynsavdelningen består av personer utsedda av Sveriges 
regering. Har regeringen utsett politiker som inte vet något om 

juridik? Det jag som beteendevetare och jurist efterlyser är något 
som brukar kallas för ”Rättsstatens principer”. De uppfylls 

knappast med nuvarande organisation och metoder! 
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 Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: 
Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen 

av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att 
ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och 

statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det 
finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom 

formell legalitet som innebär att lagar följs krävs 
dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan 

diskriminering och med respekt för individens värdighet 

och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och 
ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har 

tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och 
prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en 

oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot 
godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende 

kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende 
advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att 

domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). 

 

 

 Jag ser fram emot att, i varje fall, de värsta lögnarna inom 

Särskilda åklagarkammaren och UC avlägsnas. Det bästa vore 
givetvis om hela funktionen Särskilda åklagarkammaren ombildas 

och flyttas ur Åklagarmyndigheten. Nu verkar vissa av 
överåklagarna endast använda sin höga befattning för att 

trakassera folk! Det måste till en positiv anda för att få ”den nya” 
Särskilda åklagarkammaren och UC att fungera!  
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 Till Riksåklagare Petra Lundh  

 VARNINGSFLAGGA  

 Jag har blivit utsatt för falsk anklagelse, ”försök till utpressning” av 

kammaråklagare Tobias Kajbring 2018-08-23. 

Detta har anmälts till Särskilda åklagarkammaren som avvisade denna 

eftersom man påstod att detta brott ej faller under allmänt åtal. Denna 

lögn har fått stöd av UC och av Riksåklagaren. Läs om dessa lögner i 

bifogat tidningsnummer! Men tidningsnumret är på ca 50 sidor och jag vet 

hur svårt du har det med innantilläsningen och på din bristande 

språkförståelse… 

RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH, VARFÖR FÖRFÖLJER DU MEJ? 

DET DU NU HÅLLER PÅ MED ÄR TJÄNSTEFEL! JAG HAR ALDRIG 

HÅLLIT PÅ MED FÖRSÖK TILL UTPRESSNING OCH ÄNDÅ STÖDER 

DU DESSA FALSKA ANKLAGELSER!  

 

 NU STÄLLER JAG FÖLJANDE KRAV! 
Riksåklagaren, UC eller Särskilda 
åklagarkammaren ska ha startat en 
förundersökning mot kammaråklagare Tobias 
Kajbring senast 2020-01-25 för denna grova 
falska anklagelse ”försök till utpressning”. I annat fall 
kommer bifogad tidning att distribueras till Sveriges 
alla nyckelpersoner. 
Jag, Harald Gaunitz, har inte krävt någon på pengar 
och har inte heller hotat någon! Därför är 
anklagelsen ”försök till utpressning” olaglig! 

 

 Händelser  

 Jag hade inbrott i min bil och hade ett ögonvittne men kammaråklagare 

Tobias Kajbring vägrade se till så att det gjordes en teknisk undersökning 

av bilen. ”Den djäveln hjälper vi inte!” 

 

 Skrev om detta i min tidning Miljöbilder  

 Kajbring svarade med att anmäla mej för ”försök till utpressning” 

Jag har inte krävt någon på pengar! 

Jag har aldrig hotat någon! 

 

 Anmälde denna falska anklagelse till Särskilda åklagarkammaren som 

meddelade detta: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 

brott som hör under allmänt åtal har förövats.”  Detta innebär att 

Särskilda åklagarkammaren gjort sig skyldig till tjänstefel! Varför håller ni 

er inte till sanningen? 

 

 Enligt svensk lag är ”försök till utpressning” ett allvarligt brott som faller 

inom kategorin allmänt åtal.  
 

 Överklagade detta men fick meddeladet att anklagelsen ej hör under 

allmänt åtal dvs man ljuger igen! 
 

 Riksåklagaren stödde de ljugande överåklagarna och försökte stänga 

ärendet! Fick otrevliga och oförskämda brev från flera överåklagare. 
 

 Har påpekat att jag kräver att mitt ärende prövas i enlighet med svensk 

lag men detta avvisar Riksåklagaren! 
 

 Östersund 2020-01-15 

Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 

83133 Östersund 

 

 



Till Riksåklagare Petra Lundh 

BAKGRUND 
Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring i min 
registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER Nr 1, 2019. 
(http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf) 

Kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-
0332 anmälde mej då för det påhittade brottet ”försök till utpressning” 2018-08-

23. 
JAG HAR ALDRIG SYSSLAT MED FÖRSÖK TILL UTPRESSNING 
Jag har aldrig hållit på med försök till utpressning. Jag har aldrig krävt någon på 

pengar och har aldrig hotat någon. Därför anmälde jag Kajbring till Särskilda 
åklagarkammaren. Fick svar från chefsåklagare Martin Tidén.  

Om man tittar på chefsåklagare Martin Tidéns underrättelse så står: ”Uppgifterna 
i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 
förövats.”   

OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Brottet ”försök till utpressning” faller 
under allmänt åtal! Varför ljuger han? 

 
JAG HAR ANMÄLT DET OLAGLIGA BROTTET FÖRSÖK TILL UTPRESSNING 

TILL SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN OCH TILL RIKSÅKLAGAREN 10-
TALET GÅNGER… 
Jag har anmält detta påhittade falska grova brott till Särskilda åklagarkammaren 

och till dej, Riksåklagaren, mer än tio gånger men har alltid fått samma olagliga 
svar: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.” 
 
JAG ANMÄLDE DETTA BROTT ÅTERIGEN TILL SÄRSKILDA 

ÅKLAGARKAMMAREN MEN FICK SAMMA OLAGLIGA SVAR… 
Jag anmälde detta brott återigen 2020-01-08 men fick samma olagliga beslut 

från överåklagare Anders Jakobsson. Jag anmälde då Anders Jakobsson för 
tjänstefel och bad dessutom att få beslutet motiverat. Fick då ett svar från 
Anders Jakobsson (!) där han påstår att det inte är tjänstefel med följande 

kommentar: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör 
under allmänt åtal har förövats.” 

 
Ett intressant fenomen att Anders Jakobsson själv fattade beslut om sitt 
eget agerande… Det är givetvis jäv och givetvis ett olagligt agerande! 

 
RIKSÅKLAGAREN! Hur många gånger tycker du att det är rimligt att anmäla ett 

så allvarligt falskt brott som ”försök till utpressning” innan rättsväsendet 
reagerar och lagför den skyldige? Och hur lång tid är det rimligt att rättsväsendet 
tar på sig? Och hur många gånger får överåklagarna ljuga och påstå att den 

falska anklagelsen ”försök till utpressning” inte faller under allmänt åtal? 
 

HAR DU, RIKSÅKLAGAREN, HÖRT TALAS OM ”RÄTTSSTATENS PRINCIPER”? 
Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: Sveriges regering 
har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: 

"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att 
staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns 

garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär 
att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering 
och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs 
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likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har 

tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig 
tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud 

mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver 
okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och 
opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 

16).  
 

SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN INKLUSIVE UC OCH RIKSÅKLAGAREN TYCKS 
INGÅ I EN KRIMINELL SEKT SOM ANSER SIG KUNNA AVVIKA FRÅN GÄLLANDE 
SVENSK LAG GENOM ATT PÅSTÅ FÖLJANDE:  

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats.” 

 
DETTA HAR SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC OCH RIKSÅKLAGAREN FÅTT 
INFORMATION OM FLERA GÅNGER SEDAN I BÖRJAN AV 2019. TROTTS DETTA 

STÖDER RIKSÅKLAGAREN DESSA KRIMINELLA CHEFSÅKLAGARE. AV DEN 
ANLEDNINGEN KOMMER JAG, HARALD GAUNITZ, ATT ANMÄLA RIKSÅKLAGAREN 

TILL SVERIGES REGERING. MITT MÅL ÄR ATT FÅ RIKSÅKLAGAREN AVSATT FÖR 
DET ÄR FULLKOMLIGT ORIMLIGT ATT HA EN RIKSÅKLAGARE SOM STÖDER 

KRIMINELLA CHEFSÅKLAGARE. 
 
HAR INTE DEN KRIMINELLE KAMMARÅKLAGAREN TOBIAS KAJBRING BLIVIT 

STÄLLD INFÖR RÄTTA SENAST 2020-01-31 KOMMER MITT ARBETE MED ATT FÅ 
BORT DEN MISSTÄNKT KRIMINELLA RIKSÅKLAGAREN ATT PÅBÖRJAS. 
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 Till Särskilda åklagarkammaren 
 

 

 Jag anmäler härmed kammaråklagare Tobias Kajbring, 
Östersund med personnummer 19850726-0332 för falsk 

angivelse eller falsk tillvitelse troligen med prefixet grov. 
Kajbring anmälde mej för det påhittade brottet ”försök till 

utpressning” 2018-08-23. 

 

   

 Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här:  

 ”Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat 

någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och 
syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för 

din eller annans säkerhet till person eller egendom.” 
 

 

   

 Se även förundersökningsprotokoll Åklnr AM-110190-18  

   

 Se även detta mail från chefsåklagare Cecilia Aronsson  

 ----Ursprungligt meddelande---- Från : registrator.ak-
karlstad@aklagare.se Datum : 2019-09-27 - 08:30 (PM) Till : 

miljobilder@telia.com Ämne : Förfrågan 

  
Hej, Ni har efterfrågat uppgift om vem som anklagat Er för 

förgripelse mot tjänsteman. En anmälan gjordes av chefsåklagare 
Stefan Ekeroth om försök till utpressning. Därefter rubricerade 

jag om den påstådda gärningen till förgripelse mot tjänsteman.  
Vänlig hälsning,  

Cecilia Aronsson  
Åklagarmyndigheten 

Cecilia Aronsson Vice chefsåklagare  
Åklagarområde Bergslagen | Åklagarkammaren i Karlstad Box 

1907 | 651 19 Karlstad Tel 010-562 66 87 | Växel 010-562 66 60 
www.aklagare.se 

 

 

 Ett mail med frågor om hur anklagelsen ”försök till 
utpressning” tillkommit har jag ställt till chefsåklagare Stefan 

Ekeroth utan att ha fått något konkret svar. Det enda svar han 
gav mej var att om jag tycker att anklagelsen är felaktig får jag 

vända mej till Särskilda åklagarkammaren. 

 

 Till: Reg Åk Östersund <registrator.ak-ostersund@aklagare.se> 
Ämne: Re: Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth 

Att. chefsåklagare Stefan Ekeroth  
Hej, Jag har fått ett svar från chefsåklagare Cecilia 

Aronsson som meddelar att du anmälde mej för ”försök till 
utpressning”.  

Vad grundar du den anklagelsen på? 
Någon eller några har uppenbarligen anmält mej för att ha hållit 
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på med ”försök till utpressning”  
Vem eller vilka har anmält mej?  

Finns vittnen?  
Vad skulle jag ha krävt för penningbelopp eller andra värden och 

vem har jag krävt på detta?  
Vad för allvarliga hot skulle jag ha framfört och till vem?  

Vid vilken tidpunkt skulle dessa krav och hotelser ha ställts?  
Var har dessa hot ställts? Tid och plats? 

 Inga svar har erhållits på dessa konkreta frågor vare sig 

från Kajbring, Ekeroth eller Aronsson! 

 

   

 Ovanstående information visar klart och tydligt att 
anklagelsen ”försök till utpressning” saknar all grund och 

att Kajbring måste lagföras för denna allvarliga falska 

anklagelse! 

 

   

 Jag, Harald Gaunitz, har inte krävt någon på pengar och har inte 
hotat någon! 

 

   

 Östersund 2020-01-08 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund  

 

 

   

 Så här skriver Stina, en beteendevetare och jurist om 
Särskilda åklagarkammarens beteende och om alla dessa 

arroganta lögner  

 

 Om man läser igenom alla överåklagarnas klara lögner så är den 

självklara frågan varför inte någon stoppar dessa ljugande 
överåklagares framfart! Hur kan en hel organisation som 

Särskilda åklagarkammaren vara så genominfekterad av lögner? 
Man är så arrogant så att man dessutom sänder dessa lögner 

skriftligen till anmälaren och vägrar svara på frågor! Och 

överklagar man så litar Riksåklagaren på lögnerna både från 
Särskilda åklagarkammaren och UC! Något måste givetvis göras 

för att få stopp på dessa vidriga lagförvrängare! Varför inte börja 
med Riksåklagaren!?  

  
Det märkliga är att Tillsynsavdelningen hela tiden håller med om 

lögnerna: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.”  

Tillsynsavdelningen består av personer utsedda av Sveriges 
regering. Har regeringen utsett politiker som inte vet något om 

juridik? Det jag som beteendevetare och jurist efterlyser är något 
som brukar kallas för ”Rättsstatens principer”. De uppfylls 

knappast med nuvarande organisation och metoder! 
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 Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: 
Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen 

av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att 
ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och 

statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det 
finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom 

formell legalitet som innebär att lagar följs krävs 
dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan 

diskriminering och med respekt för individens värdighet 

och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och 
ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har 

tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och 
prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en 

oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot 
godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende 

kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende 
advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att 

domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). 

 

 

 Jag ser fram emot att, i varje fall, de värsta lögnarna inom 

Särskilda åklagarkammaren och UC avlägsnas. Det bästa vore 
givetvis om hela funktionen Särskilda åklagarkammaren ombildas 

och flyttas ur Åklagarmyndigheten. Nu verkar vissa av 
överåklagarna endast använda sin höga befattning för att 

trakassera folk! Det måste till en positiv anda för att få ”den nya” 
Särskilda åklagarkammaren och UC att fungera!  

 

   

   

 



Till överåklagare Anders Jokobsson 

Ärende: AM-6215-20 
 

Fråga angående beslutet 
 
Jag har blivit falskt anklagad av kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund för 

det grova brottet ”försök till utpressning”? Då jag skulle förhöras angående 
denna falska anklagelse ”saknade den misstanken relevans”. Den hade istället 

ändrats till ”förgripelse mot tjänsteman” och förhöret handlade istället om ett 
tidningsnummer från den registrerade tidskriften MILJÖBILDER 1, 2019. Då jag 
visade förundersökningsledaren hur HD dömt i ett fall ”förgripelse mot 

tjänsteman” så lade hon ner förundersökningen. Möjligen hade hon då fattat att 
granskning av registrerade tidskrifter görs av JK. 

 
Att anklaga någon för ”försök till utpressning” faller under allmänt åtal. 
Ditt svar bryter alltså mot svensk lag! Därför anmäler jag dej för grovt tjänstefel. 

Vart jag ska anmäla detta vet jag inte därför att Riksåklagaren verkar vara lika 
okunnig som du i Sveriges lagstiftning. 

 
I brev jag fått från flera överåklagare så uppges att varken Särskilda 

åklagarkammaren eller UC behöver ge någon motivering till sina beslut. 
Detta strider mot ett regeringsbeslut angående ”Rättsstatens principer” 
 

Citeras här: 
Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: Sveriges regering 

har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: 
"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att 
staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns 

garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär 
att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering 

och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs 
likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har 
tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig 

tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud 
mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver 

okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och 
opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 
16). 

Slut citat 
 

Jag har alltså blivit falskt anklagad för det grava brottet ”försök till utpressning” 
av kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund. Detta brott har en straffhöjd på 
upp till 2 år fast Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren har tydligen 

infört någon sorts olaglig åtalseftergift. 
Jag vill uppmana er alla att följa svensk lag och starta förundersökning mot 

kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund! 
 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
P.S. Bifogar en sammanställning över detta ärendes olagaliga hantering. D.S.   







Till Riksåklagaren 

Petra Lundh, riksåklagare 

registrator@aklagare.se 

 
Hej, 
Jag skickade en anmälan till Särskilda åklagarkammaren gällande en olaglig 

anmälan gjord av chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad.  
Infokopia sändes till Riksåklagaren. 

Mitt dokumentnummer: 2020_102_A 
Refnr: Åklnr AM-110190-18 

Jag fick ett olagligt svar från överåklagare Anders Jakobsson. 
Jag har skickat ett svar med fråga till Jakobsson som bifogas detta mail men 
dessa herrar vet ju om att de inte behöver ge något svar till någon! (Se bifogad 

dokumentsammanställning!) 
Jag bifogar dessutom en dokumentsammanställning som visar detta ärendes 

olagliga hantering. Den har ca 50 sidor! 
En fråga till dej, Riksåklagaren. 
Har du fortfarande inte fattat att överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren 

och UC är en samling lögnare? De påstår nämligen fortfarande att detta att 
anklaga någon för ”försök till utpressning” eller ”förgripelse mot tjänsteman” inte 

faller under allmänt åtal! De har alltså infört någon sorts olaglig åtalseftergift för 
vissa kriminella! Jag förutsatte att du, Riksåklagaren, kände till Svensk lag men 
det gör du tydligen inte ännu trots att jag påpekat detta gång på gång för dej! 

Ingår det inte i din uppgift som Riksåklagare att se till att kammaråklagare, 
chefsåklagare, överåklagare och chefsåklagaren följer Svensk lag??? 

Hälsningar 
Östersund 2020-01-20 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund 

mailto:registrator@aklagare.se


Sida 1 av 2 

 

 

 VARNING till Riksåklagare Petra Lundh  

 Jag har blivit falskt anklagad av kammaråklagare Tobias Kajbring, 

Östersund med personnummer 19850726-0332 för ”försök till 
utpressning”. Detta är falsk angivelse eller falsk tillvitelse troligen med 

prefixet grov och har straffvärde upp till två år. Kajbring anmälde mej 
för det påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23. 

 

 Jag har anmält denna falska grova anklagelse till Särskilda 

åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren ett tiotal gånger men har 
hela tiden fått olagliga svar med förklaringen ”Uppgifterna i ärendet 

ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats.” Detta är ett olagligt påstående som dock 

Riksåklagaren stöder. 

 

 Detta visar att Riksåklagaren ljuger och har tappat kontrollen över 
Särskilda åklagarkammaren, UC och sig själv. Därför kommer jag att 

anmäla Riksåklagaren för tjänstefel till den instans som tillsatt henne.  

 

 

Till Riksåklagare Petra Lundh 

BAKGRUND 
Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring i min 
registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER Nr 1, 2019. 
(http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf) 
Kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-

0332 anmälde mej då för det påhittade brottet ”försök till utpressning” 2018-08-
23. 

JAG HAR ALDRIG SYSSLAT MED FÖRSÖK TILL UTPRESSNING 
Jag har aldrig hållit på med försök till utpressning. Jag har aldrig krävt någon på 
pengar och har aldrig hotat någon. Därför anmälde jag Kajbring till Särskilda 

åklagarkammaren. Fick svar från chefsåklagare Martin Tidén.  
Om man tittar på chefsåklagare Martin Tidéns underrättelse så står: ”Uppgifterna 

i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 
förövats.”   
OBSERVERA! Det är ett olagligt beslut! Brottet ”försök till utpressning” faller 

under allmänt åtal! Varför ljuger han? 
 

JAG HAR ANMÄLT DET OLAGLIGA BROTTET FÖRSÖK TILL UTPRESSNING 
TILL SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN OCH TILL RIKSÅKLAGAREN 10-
TALET GÅNGER… 

Jag har anmält detta påhittade falska grova brott till Särskilda åklagarkammaren 
och till dej, Riksåklagaren, mer än tio gånger men har alltid fått samma olagliga 

svar: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats.” 

 
JAG ANMÄLDE DETTA BROTT ÅTERIGEN TILL SÄRSKILDA 
ÅKLAGARKAMMAREN MEN FICK SAMMA OLAGLIGA SVAR… 

Jag anmälde detta brott återigen 2020-01-08 men fick samma olagliga beslut 
från överåklagare Anders Jakobsson. Jag anmälde då Anders Jakobsson för 

tjänstefel och bad dessutom att få beslutet motiverat. Fick då ett svar från 
Anders Jakobsson (!) där han påstår att det inte är tjänstefel med följande 
kommentar: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör 

under allmänt åtal har förövats.” 
 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
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Ett intressant fenomen att Anders Jakobsson själv fattade beslut om sitt 

eget agerande… Det är givetvis jäv och givetvis ett olagligt agerande! 
 

RIKSÅKLAGAREN! Hur många gånger tycker du att det är rimligt att anmäla ett 
så allvarligt falskt brott som ”försök till utpressning” innan rättsväsendet 
reagerar och lagför den skyldige? Och hur lång tid är det rimligt att rättsväsendet 

tar på sig? Och hur många gånger får överåklagarna ljuga och påstå att den 
falska anklagelsen ”försök till utpressning” inte faller under allmänt åtal? 

 
HAR DU, RIKSÅKLAGAREN, HÖRT TALAS OM ”RÄTTSSTATENS 
PRINCIPER”? 

Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: Sveriges regering 
har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: 

"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att 
staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns 
garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär 

att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering 
och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs 

likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har 
tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig 

tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud 
mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver 
okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och 

opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 
16).  

SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN INKLUSIVE UC OCH RIKSÅKLAGAREN 
TYCKS INGÅ I EN KRIMINELL SEKT SOM ANSER SIG KUNNA AVVIKA 
FRÅN GÄLLANDE SVENSK LAG GENOM ATT PÅSTÅ FÖLJANDE:  

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör 
under allmänt åtal har förövats.” 

 
DETTA HAR SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC OCH RIKSÅKLAGAREN 
FÅTT INFORMATION OM FLERA GÅNGER SEDAN I BÖRJAN AV 2019. 

TROTTS DETTA STÖDER RIKSÅKLAGAREN DESSA KRIMINELLA 
CHEFSÅKLAGARE. AV DEN ANLEDNINGEN KOMMER JAG, HARALD 

GAUNITZ, ATT ANMÄLA RIKSÅKLAGAREN TILL SVERIGES REGERING. 
MITT MÅL ÄR ATT FÅ RIKSÅKLAGAREN AVSATT FÖR DET ÄR 
FULLKOMLIGT ORIMLIGT ATT HA EN RIKSÅKLAGARE SOM STÖDER 

KRIMINELLA CHEFSÅKLAGARE. 
 

HAR INTE DEN KRIMINELLE KAMMARÅKLAGAREN TOBIAS KAJBRING 
BLIVIT STÄLLD INFÖR RÄTTA SENAST 2020-01-31 KOMMER MITT 
ARBETE MED ATT FÅ BORT DEN MISSTÄNKT KRIMINELLA 

RIKSÅKLAGAREN DÅ ATT PÅBÖRJAS. 
  

Östersund 2020-01-27 
Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
P.S. En sammanfattning av de olagligheter jag varit utsatt för från det svenska 

rättsväsendet finns i bifogad pdf-fil D.S. 
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