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MILJÖBILDER 

Nr 7 april 2020, rev G, Årgång 21  
 

 
”Det är skam, det är fläck på 

Sveriges banér att medborgarrätt 
heter pengar”. 

 

   

 Läs om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh och 
13 andra överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare, 

säkerhetsansvariga och kriminalinspektör som alla gjort sig 
skyldiga till grova brott och som olagligen skyddas av 

riksåklagaren! 

 

   

 Till riksåklagare Petra Lundh personligen! 

Hej, 

Översänder information till dej som bl a listar upp de 21 olagliga beslut som 
du som riksåklagare och 13 andra grovt kriminella överåklagare, 
chefsåklagare, kammaråklagare m. fl. utsatt mej för sedan 2018-09-06. Dessa 

beslut strider mot Svensk lag och mot Lag SFS 1994:1219 artikel 6, om min 
rätt till rättvisa enligt FN's mänskliga rättigheter som har mandat kringgå 

brottsligheten inom Sveriges rättsväsende. 

Enligt juridisk expertis så är Särskilda åklagarkammarens, UC:s, 
Säkerhetsavdelningens och dina beslut i detta ärende grovt olagliga. 

Jag har blivit falskt anklagad för ”försök till utpressning” och då jag anmält 

detta till Åklagarmyndigheten har detta avvisats med motiveringen: 

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

Men ett sådant brott, att falskt anklaga någon för ”försök till utpressning” 
faller inom kategorin allmänt åtal! Varför begår ni falsk vittnesbörd? Särskilda 

åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC och riksåklagaren har ju 

tillkommit för att bl a kunna lagföra kriminella poliser och åklagare. Det 
paradoxala är emellertid att det blivit precis tvärt om. Om man vill hitta 

många kriminella överåklagare, chefsåklagare och kammaråklagare så ska 
man vända sig till Åklagarmyndigheten riksåklagaren icke att förglömma! 
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Dessa olagliga beslut från riksåklagaren m fl är solklara fall och jag har blivit 
garanterad 300 000 kr för att täcka ev. utgifter för att jag skulle kunna väcka 

enskilt åtal. Höga befattningshavare/visselblåsare på Åklagarmyndigheten har 
dock upplyst mej om att de pengarna troligen inte räcker. Orsak. 

Riksåklagaren kommer då troligen att engagera två eller tre personer på heltid 
för att ljuga ihop påhittade brott som jag, Harald Gaunitz, skulle ha gjort mej 

skyldig till. Alltså samma kriminella metod som kammaråklagare Tobias 
Kajbring använt sig av och som du och 13 andra kriminella åklagare på 

Särskilda åklagarkammaren olagligen stött. 

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter 
pengar”. 

Utdrag ur Verner von Heidenstams dikt ”Medborgarsång” som fortfarande är 
tillämplig i Sveriges rättssystem, 120 år senare! Jag tänker då speciellt på 
kammaråklagare Tobias Kajbrings, Särskilda åklagarkammarens, UC:s, 

Säkerhetsavdelningens och riksåklagare Petra Lunds grovt kriminella 
agerande i ärende AM-110190-18. 

Jag tror inte att du kommer att ens läsa det jag nu skickar till dej. Möjligen 
kommer du återigen fråga någon gullgosse om du ändå inte kan väcka åtal 

mot mej för ofredande! 

En visselblåsare har upplyst mej om att du, Petra Lundh, är helt skrupelfri när 
det gäller din förmåga att hitta på omoraliska eller olagliga metoder för att 

gynna dej och dina gullgossar och plåga andra laglydiga medborgare… 

Har du, riksåklagare Petra Lundh, inte sett till att detta ärende, AM-110190-
18, lagförs i enlighet med Svensk lag får du räkna med att allt jag skrivit om 

din kriminella verksamhet kommer att synas än mer i medierna. 

Östersund 2020-05-08 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund 

P.S Fick nyss ett mail från en visselblåsare där han skriver att Petra Lundh 
frågat om hon verkligen kan vara ansvarig för något som hon delegerat ut och 

som undertecknats med orden ”På riksåklagarens vägnar” med namnen 

Susanne Kaevergaard och Peter Svedén som även signerat.  
”Som du förstår så har den obehagliga riksåklagaren Petra Lundh hårda nypor 

som hon använder urskillningslöst. Alla kan riskera att plötsligt bli förpassade 
till en bottenposition bara hon själv tror sig vinna något på detta. Det hon 

skapar med sitt skrupellösa agerande är givetvis misstro och meningslösa 
konflikter mellan hennes gullgossar och syndabockar. Kanske vill hon göra sig 

av med Peter Svedén men den som borde avpolletteras är givetvis Petra 
Lundh själv! Fast man kanske kan tolka detta agerande positivt och att Petra 

Lund äntligen inser att hennes agerande är olagligt. Men å andra sidan vill hon 
tydligen skylla på andra till vilka hon delegerat uppgifter… I så fall mycket 

obehagligt! Men vänta dej, Harald, inte för mycket. Petra Lundh är envis som 
en röd gris!” D.S. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsok.riksarkivet.se%2FSbl%2FPresentation.aspx%3Fid%3D12779%26fbclid%3DIwAR3bjtIMyFvlJ3dlFRwvzMDxbQs2aNBZOex4U8P2yf7jRUK9Mqd2V_TK1Pg&h=AT1gMz4r8jcg5qYn04kqANk7uUOTdosukRmIzUT39r95lVPuQVjMkyAXuePMIIpw6gFIvJOCBog6w62dAKETPYTiKWAIxHcC_b0_dnjt_CT6lhuw2Hj2005shDMXpmqnCFyq0qdosDBed-nqRaKHlg
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 Den grovt falska anklagelsen ”försök till utpressning” som kammaråklagare 
Tobias Kajbring, 19850726-0332, utsatt mej för 2018-08-23 har alltså aldrig 

prövats mot Svensk lag!  

 

 Men jag är befriad från anklagelsen genom beslut 2019-10-03 från Östersunds 
tingsrätt, mål B 3333-18. 

 

 Men den som iscensatt denna grovt olagliga förföljelse mot mej, 
kammaråklagare Tobias Kajbring, är ännu ej lagförd för detta allvarliga brott. 
Straffhöjden för falsk tillvitelse är upp till två år. 

 

 Men riksåklagaren Petra Lundh stöder dessa olagliga beslut som motiveras 
med: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 
hör under allmänt åtal har förövats.” 

 

 Men att anklaga någon för ”försök till utpressning” faller alltid under 
kategorin allmänt åtal. 

 

 Jag har skrivit om denna förföljelse i denna tidning under nästan två år och 
skickat infokopior till andra tidningar, radiokanaler, nyckelpersoner, 

riksdagsledamöter etc men ingen tycks reagera.  

 

   

 DET ÄR TYDLIGEN HELT I SIN ORDNING ATT VI HAR 

GROVT KRIMINELLA CHEFSÅKLAGARE PÅ 

SÄRSKILDA ÄKLAGARKAMMAREN, UC, TILLSYNS-

AVDELNINGEN OCH EN RIKSÅKLAGARE SOM STÖDER 
DESSA GROVA BROTTSLINGAR! 

 

   

 Anmälan till Särskilda åklagarkammaren 

Informationskopior till Riksåklagaren Petra Lundh m. fl. 

 

 Bifogar en lista över bl. a. kriminella chefsåklagare + andra mycket 
avslöjande dokument. 

 

 Anmälan-2020-250  Datum: 2020-04-02  

 Referensdokument Förundersökningsprotokoll AM-110190-18  

 Jag, Harald Gaunitz, anmäler återigen:  

 Kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund för falsk anklagelse som 
innebär att jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Anklagelsen gjord 

2018-08-23, 10.08. Se FUP-utdrag nedan, sid 2. 

 

 Kriminalinspektör Anders Jämteby, Östersund för falsk anklagelse som  
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innebär att jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Jämteby ringde 
mej 2018-11-27. Samtalet spelades in av mej och mp3-fil bifogas. Jag 

misstänker att Jämteby ej var nykter då han ringde. 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund för falsk anklagelse som innebär 
att jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Ekeroth har erkänt för mej 

i mail att han anklagat mej för detta grova brott men vägrar ange någon 

tidpunkt och några skäl. Jag gissar att han anklagade mej i juli 2018.  

 

 Chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad för falsk anklagelse som innebär 
att jag skulle hållit på med ”förgripelse mot tjänsteman”. Anklagelsen gjord 

2018-08-19 20:32. Se FUP sid 80. (bifogas ej) 

 

 Jag anklagar dessutom alla dessa fyra ovanstående aktörer för att ha 
planerat dessa brott gemensamt och i samförstånd. Detta framgår bl a i FUP 

där Kajbring och Ekeroth förhörs. 

Jag har dessutom fått visselblåsarinfo som visar att dessa fyra aktörer haft 
mail-, SMS- och telefonkontakt inom ramen för detta ärende. Jag gissar att de 

då försökt hitta på ytterligare falska anklagelser mot mej tillsammans och i 
samförstånd… Men det finns ingenting att anföra mot mej! De enda som 

begått brott och grova brott framgår av bifogad lista! 

 

 Men det finns inget som jag gjort som till någon del stämmer in på det grova 
brottet ”försök till utpressning”! 

 

   

 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.” 
 

 

   

 

 P.S. Eftersom varken Särskilda 

åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen 
eller Riksåklagaren tycks vilja följa Svensk 

lag så borde hela Åklagarmyndigheten 
ombildas och de olagliga chefsåklagarna 

och överåklagarna skiljas från sitt uppdrag. 
D.S. 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. 

återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
MILJÖBILDER NR 7 april 2020, ÅRG. 21   
Redaktör: Harald Gaunitz 
Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 
Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 
E-brev: RotfrukterHotmail.com (snabela efter r) eller RotFrukterYahooSe 
(Punkt efter t och snabela efter r och punkt efter oo)  
MiljobilderSnabelaTelia.com Internetsida:http://www.miljobilder.com 
Tryck: Harald Gaunitz Original framställt på PC och tryckt på laserskrivare 
Eftertryck tillåts om källan anges. 
Tidningen utkommer minst fyra gånger per år.Lösnummerpris 40:- 
Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet med paypal till Yahoo-adressen och ange namn och adress och att det gäller prenumeration. 
 

 
Lista över inkluderade filer 

 

 Lista över 21 olagliga beslut från överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare, kriminalinspektör m. fl. Dessa olagliga 
beslut har fattats efter min anmälan efter den olagliga anklagelsen ”försök till utpressning” från bl. a. kriminalinspektör 
Tobias Kajbring, Östersund. 

 

 Underrättelse om beslut ”åtal väcks inte” från chefsåklagare Cecilia Aronssons efter hennes slarviga och olagliga beslut 

att anklaga mej för ”förgripelse mot tjänsteman”. 

 

 Olagligt brev från överåklagare Bengt Åsbäck. Han påstår att min anmälan prövats flera gånger men den har aldrig 
prövats mot Svensk lag. Varför ljuger du? 

 

 Grovt olagligt beslut från riksåklagare Petra Lundh  

 Mitt svar på det olagliga svaret från riksåklagare Petra Lundh.  

 Kriminellt svar på min anmälan om ”försök till utpressning” från vice överåklagare Magnus Johansson och Camilla 

Ström 

 

 ”Handlingen överlämnas till Utvecklingscentrum” En pekoral från Martin Tidén.  

 Utdrag ur FUP, Förundersökningsprotokoll, AM-110190-18  

   

 

http://www.miljobilder.com/


Sida 1 av 2 

 

 Så här ser listan över kriminella chefsåklagare m fl på 

Särskilda åklagarkammare och UC ut.  
Dessutom har jag tagit med dessa grovt kriminella ”rättsvårdande” 
personer nämligen: 
Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund. Den 

falska anklagelsen ”försök till utpressning” gjord 2018-08-23.  
Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517, Östersund Den falska 

anklagelsen ”försök till utpressning” gjord i juli 2018.   
Chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad  Den falska 

anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” gjord 2018-08-19. 
Kriminalinspektör Anders Jämteby,  19680813-8215, Östersund. Den 

falska anklagelsen ”försök till utpressning” gjord 2018-11-27.  
 
Jag har alltså anmält bl a den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring för den grova 

olagliga anklagelsen ”försök till utpressning”. På detta svarade alla chefsåklagare att 

förundersökning inleds ej. Dessutom skrev de att: ”Uppgifterna i ärendet ger inte 

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

chefsåklagarna nedan är alltså grovt kriminella eftersom det faller under allmänt åtal att 

falskeligen anklaga någon för ”försök till utpressning”. Men överklagar jag dessa grova brott så 

får jag troligen samma kriminella svar även från kammarchefen Anders Jakobsson och från 

Riksåklagaren. Viljan att skydda den grovt kriminelle Tobias Kajbring är tydligen så stark så att 

dessa kriminella chefsåklagare tar sig friheten att ge Kajbring någon sorts allmän åtalseftergift 

som givetvis är grovt olaglig. Alla chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren och UC måste 

alltså omplaceras eller avskedas! Vad man ska göra åt Riksåklagare Petra Lundh är oklart. Man 

kan ju hoppas att hon har förstånd att själv avgå! 

 

 Du kammarchef Anders Jakobsson! 

Innan man fattar ett beslut så måste man vara säker på att man tolkat lagen på rätt 

sätt och man måste vara beredd att motivera sitt beslut. Du har, med ditt beslut, inte 

följt Svensk lag och har inte motiverat ditt beslut. Du arbetar på Särskilda 

åklagarkammaren dit misstänkt olagliga beslut från poliser och åklagare ska kunna 

anmälas för att de olagliga besluten ska kunna rättas till. Ditt beslut måste anses vara 

grovt olagligt och har skadat mej. Det du gjort följer inte regelverket som finns för 

Särskilda åklagarkammaren. Du borde känna till att det allvarliga brottet att anklaga 

någon för ”försök till utpressning” faller inom kategorin allmänt åtal. Du påstår att det 

brottet inte faller under allmänt åtal vilket är ett mycket grovt brott som du gjort dej 

skyldig till. Har du någon juridisk utbildning eller har du ljugit om detta med avsikt? 

Kan en sådan lögnhals som du jobba vidare inom Särskilda åklagarkammaren? 

 

 Jag har nu fått ett brev från Martin Tidén, (se nedan), där något som jag skrivit och där det 

tydligen står ”grovt kriminella” har meddelats till UC. Detta har tydligen inte lett till någonting 

eftersom denna stora mängd olagliga beslut som jag erhållit, troligen med råge uppfyller kravet 

på ”grov kriminalitet”. Kolla listan här nedan och försök att lär in att falsk anklagelse ”försök till 

utpressning” faller under kategorin ”allmänt åtal”! Ett bättre sätt om ni duktiga chefsåklagare 

vill hämnas på mej är att göra som den grovt kriminelle Tobias Kajbring, att falskeligen anklaga 

mej för "försök till utpressning”. Sådana grova falska anklagelser godkänner ju hela Särskilda 

åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen och Riksåklagaren rakt av! Kolla själva i listan 

nedan! Jag har kämpat mot dessa grova lögner och olagliga beslut i över två år nu! 

 

   

 Inkluderat dokument.  

 Protokoll  

   

 Juli 2018 chefsåklagare Stefan 

Ekeroth 

Falsk anklagelse ”försök till 

utpressning” 

 

 2018-08-

19 

chefsåklagare Cecilia 

Aronsson 

Den falska anklagelsen 

”förgripelse mot tjänsteman”.  

 

 2018-08-

23 

kammaråklagare Tobias Kajbring Falsk anklagelse ”försök till 

utpressning” 
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 2018-11-

27 

kriminalinspektör Anders Jämteby Ringde mej och framförde den 

falska anklagelsen ”försök till 

utpressning” 

 

      

 2018-09-06 chefsåklagare Martin Tidén AM-131388-19, olagligt beslut! 1 

 2019-02-04 chefsåklagare Henrik 

Rasmusson 

AM-136789-19, olagligt beslut! 2 

 2019-02-08 chefsåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, olagligt beslut! 3 

 2019-03-01 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-98674-19, olagligt beslut! 4 

 2019-03-13 chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, olagligt beslut! 5 

 2019-05-23 chefsåklagare Håkan Roswall AM-12931-19, olagligt beslut! 6 

 2019-05-24 chefsåklagare Håkan Roswall AM-19538-10, olagligt beslut! 7 

 2019-07-17 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-86304-19, olagligt beslut! 8 

 2019-07-25 överåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, olagligt beslut! 9 

 2019-07-26 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-72883-19, olagligt beslut! 10 

 2019-08-29 kammaråklagare Magnus 

Ramebäck 

AM-2019/0973, olagligt beslut! 11 

 2019-01-29 chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, olagligt beslut! 12 

 2019-03-01 kammaråklagare Magnus 

Ramebäck 

ÅM-2019/0973 Överp.  

 2019-06-20 ? ? AM-85483-19 Tjänstefel  

 2019-07-26 ? ? AMR-3317-19 finns ej skäl för 

överprövning. Räcker det alltså inte 

att beslutet är olagligt? 

 

 2019-09-10 ? ? AMR-4458-19 finns ej skäl för 

överprövning. Räcker det alltså inte 

att beslutet är olagligt? 

 

 2019-10-03 Östersunds tingsrätt Mål nr B 3333-18 Försök till utpressning avskrivs.  

 2019-10-10 chefsåklagare Henrik 

Rasmusson 

AM-136785-19, olagligt beslut! 13 

 2019-01-

29 

Överåklagare,UC Magnus 

Johansson 
AM-13667-20, olagligt beslut 14 

 2020-01-30 kammaråklagare Camilla Ström Ärende AM-6215-20 (ej 

överprövning???) 

 

 2020-01-30 överåklagare Anders Jakobsson UC ”sökande har inte lämnat några 

nya uppgifter” 

RÄCKER DET INTE MED ATT DET 

TIDIGARE BESLUTET ÄR OLAGLIGT? 

 

 2020-01-15 överåklagare Anders Jakobsson AM-6215-20, olagligt beslut! 15 

 2020-01-20 överåklagare Anders Jacobsson AM-8908-20 , olagligt beslut! 16 

 2020-01-29 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-13667-20, olagligt beslut! 17 

 2020-02-11 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-20977-20, olagligt beslut! 18 

 2020-02-11 kammaråklagare Peter Svedén AMR-8920-20 

Tf. tillsynschef Lisbeth Johansson 

Riksåklagaren, olagligt beslut! 

 

 2020-03-02 Överåklagare, UC Mats Svensson AM-28057-20, olagligt beslut 19 

 2020-03-02 chefsåklagare Martin Tidén Anmälan till UC. Folket på UC är ju 

lika kriminellt som folket på Särskilda 

åklagarkammaren! ”En blind leder en 

blind…”  

 

 2020-03-02 Överåklagare Mats Svensson AM-28057-20, olagligt beslut! 20 

 2020-04-09 Vice överåklagare  Magnus  

Johansson 

AMR-700-20, olagligt beslut! 21 

 



Har ni någon fullmakt från riksåklagaren för att få fatta något så vansinnigt
och olagligt beslut? Riksåklagaren tvivlar tydligen på detta! /Harald Gaunitz 
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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 
   

 
 

  



Nej, du har fel! Jag blev alltså anmäld av kammaråklagare Tobias Kajbring, 
personnummer 19850726-0332 för den falska anklagelsen "försök till utpressning"
 2018-08-23. Denna falska anklagelse "följdes upp" av kriminalinspektör 
Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan Ekeroth och chefsåklagare Cecilia Aronsson.
 Jag förstår att ni som arbetar i en miljö med grovt kriminella chefsåklagare 
tror att ni måste fatta olagliga beslut. Har man kommit in på den kriminella banan 
kan det kanske vara svårt att sadla om och följa Svensk lag. 
Jag vet inte hur det är därför att jag som enda brott är att jag felparkerade 
för ca 20 år sedan.

/Harald Gaunitz




Hej,

Först var alltså den falska anklagelsen "försök till utpressning" vilket avsåg 
ett tidningsnummer som i så fall skulle anmälts till JK men jag utsattes för 
en massa olagliga och inkompetenta förhör! 

Därefter ändrades anklagelsen till "förgripelse mot tjänsteman" vilket inte alls 
stämmer med den lagen. Chefsåklagaren Cecilia Aronsson hade ju totalt 
missuppfattat den lagen. Först när jag visade henne hur HD beskrivit och dömt 
så kanske hon till slut fattade men hon var otroligt envis och trögfattad!

/Harald Gaunitz
 text



Så intressant!

Har ni hört uttrycket: "En blind hjälper en blind."?

Av de 21 olagliga beslut jag fått från såväl Särskilda åklagarkammaren, 
Säkerhetsavdelningen, UC och riksåklagaren så är det väl knappast troligt 
att UC plötsligt skulle börja följa Svensk lag! 

Jag förstår att ni som arbetar i en miljö med grovt kriminella chefsåklagare 
tror att ni måste fatta olagliga beslut. Har man kommit in på den kriminella 
banan kan det kanske vara svårt att sadla om och följa Svensk lag. 
Jag vet inte hur det är därför att jag som enda brott är att jag felparkerade 
för ca 20 år sedan.

/Harald Gaunitz




Nej, ni har fel! Jag blev alltså anmäld av kammaråklagare Tobias Kajbring, 
personnummer 19850726-0332 för den falska anklagelsen "försök till 
utpressning" 2018-08-23. Denna falska anklagelse "följdes upp" av 
kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan Ekeroth och 
chefsåklagare Cecilia Aronsson. 

Jag förstår att ni som arbetar i en miljö med grovt kriminella chefsåklagare 
tror att ni måste fatta olagliga beslut. Har man kommit in på den kriminella 
banan kan det kanske vara svårt att sadla om och följa Svensk lag. 
Jag vet inte hur det är därför att jag som enda brott är att jag felparkerade 
för ca 20 år sedan.
/Harald Gaunitz
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