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MILJÖBILDER 

Nr 12 november 2019 Rev D+, Årgång 20 

 

Jag har blivit anklagad för ett mycket allvarligt brott! Det är 

kammaråklagare Tobias Kajbring som anklagat mej för 
”försök till utpressning” men det är ”falsk angivelse”! 

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

kammaråklagare Tobias Kajbring men Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren 
motsätter sig detta. 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.” 

 

 Är det verkligen tillåtet att Särskilda åklagarkammaren struntar i att väcka åtal för att 
man på det sättet vill skydda t ex kriminella kammaråklagare? Att påstå att brottet 

”falsk angivelse” inte faller under kategorin ”allmänt åtal” stämmer inte med svensk 
lag och detta borde välutbildade jurister känna till! Då borde man alltså anmäla 
Särskilda åklagarkammaren för ett brott. Men det hör kanske inte till vanligheterna 

att kriminella godkänner anmälan mot sig själva… Särskilda åklagarkammaren, UC 
och riksåklagaren är tydligen vår tids FRÄLSE fast numera troligen oftast utan häst! 

 

 Bifogade lista visar hur många gånger jag anmält detta grova brott, gjort av 

kammaråklagare Tobias Kajbring, och att dessa anmälningar ALLTID avvisats! Dock 

är det så att bevisningen för brottet är säkerställd och det är också helt klart vem 
förövaren är. Då gäller ”Absolut åtalsplikt”. 

 

 

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 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  

https://www.aklagare.se/om-oss/organisation/sarskilda-aklagarkammaren/
https://www.aklagare.se/om-oss/organisation/sarskilda-aklagarkammaren/
https://www.aklagare.se/ordlista/a/absolut-atalsplikt/
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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 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. 

 FALSKT ANKLAGAD 

Jag har alltså blivit anklagad för det grova brottet ”försök till utpressning”. Då 
startades det upp en massa aktiviteter. Jag blev t ex uppringd av en 

kriminalinspektör som sa att jag skulle ge namnet på en advokat som skulle bistå 
mej vid förhör om denna brottmisstanke. Jag visste att jag inte hållit på med ”försök 

till utpressning” men jag vet också att alla medborgare är skyldiga att ställa upp till 
förhör så jag lät Jämteby hållas. 

Kajbring fick inte svara på min tidningsremiss 
Det slog mej att det hade blivit något konstigt när jag sänt en tidningsremiss till 

Kajbring. Då fick jag ett svar från chefsåklagare Stefan Ekeroth som lät meddela mej 
att Kajbring inte kommer att besvara min remiss. Drog slutsatsen att Kajbring 
bestämt sig för att hämnas på mej eftersom det jag skrivit i min tidning om Kajbring 

kanske varit alltför avslöjande om hans unkna arbetsmetoder. Fast tidningen 
publicerades utan några synpunkter från JK. 

Fjantigt förhör 
Vid förhöret av mej som gjordes av två personer från Sundsvall fick jag veta att 

misstanken ”försök till utpressning” inte var relevant. Istället skulle förhöret handla 
om ”förgripelse mot tjänsteman” och baseras på vad jag skrivit i min tidning 

Miljöbilder. Jag upplyste om att min tidning är en registrerad tidskrift och klagomål 
på sådana handhas av Justitiekanslern som alltså handlägger frågor om 
tryckfrihetsbrott. Eftersom det aktuella tidningsnumret var publicerat så kunde 

förhöret knappast handla om tryckfrihet… Men något sorts förhör hölls men det var 
löjeväckande. De som förhörde mej undrade t ex varför jag påstått att Kajbring är 

 

https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1
https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1
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sinnessjuk. Jag informerade om att jag endast ställt frågan och vid kontroll sa man: 
”Javisst ja!”  

Anmälde dessa falska anklagelser 

Eftersom jag visste att jag varken hållit på med ”försök till utpressning” eller 
”förgripelse mot tjänsteman” anmälde jag dessa olagliga anklagelser till Särskilda 
åklagarkammaren. Fick snabbt svar där det stod ”Förundersökning inleds inte” samt 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats.” Både ”försök till utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” faller 

under allmänt åtal! Vad pysslar Särskilda åklagarkammaren med??? 

Detta tyckte jag var så konstigt så jag överklagade detta beslut och krävde 
motiveringar. Jag fick snabbt ett nytt svar där det stod att det tidigare beslutet ej 
ändras. Ingen enda motivering gavs! 

Ingenting som jag gjort stämmer in på vare sig ”försök till utpressning” eller 
”förgripelse mot tjänsteman”. Men Kajbring har helt klart anklagat mej för det grova 

brottet ”försök till utpressning”. Ett sådant brott som troligen är ”falsk angivelse” har 
en straffhöjd på upp till 2 år. Helt klart är också att detta brott faller under kategorin 
”allmänt åtal” och den som utfört brottet är ju känd av åklagare och är tillstädes. 

Vem ljuger? 
Jag konstaterade att överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren och UC men även 
Riksåklagaren knappast håller sig till sanningen. Skrev om detta i flera nummer av 
min tidning. Jag noterade också att det fanns titel som Tillsynschef i besluten men 

dessa bekräftade tydligen bara de olagliga besluten. 

Beskrev till slut väldigt noggrant vad som hänt och skickade detta till Särskilda 
åklagarkammaren men då fick jag faktiskt riktigt oförskämda och okunniga svar och 
att man, i fortsättningen, inte kommer att svara på mina anmälningar eftersom de 

handlagts flera gånger på Särskilda åklagarkammaren.(!) (Det är på sätt och vis 
sant. Någon prövning mot svensk lag har dock aldrig utförts!) 

Alla beslut från Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren är 
troligen olagliga! 

Alla de beslut jag fått från Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren har 
varit olagliga om man ska tro en forskare kopplad till Justitieutskottet eftersom de 

inte stämmer med Sveriges rikes lagar! (Allt det jag anmält faller under kategorin 
allmänt åtal!) 

Jag har blivit utsedd till brottsling. Hoppas att jag kan bli anklagad för t ex 
mord så att jag slipper bli utsatt för olagliga påhopp från okunniga nollor på 

Särskilda åklagarkammaren! 

Vad göra? Eftersom de anställda på Särskilda åklagarkammaren, på UC och 
Riksåklagaren uppenbarligen bestämt sig för att förfölja mej genom att ljuga om vad 
jag gjort och inte gjort så skulle jag kunna be någon av chefsåklagarna att anklaga 
mej för t ex ”allmänfarlig ödeläggelse”, mord eller ”brott mot rikes säkerhet”. Då 

skulle jag antagligen få välja ut en advokat och det skulle antagligen leda till en 
huvudförhandling. Då, först då, skulle jag få möjlighet att informera t ex alla 

okunniga chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren om hur vårt rättssystem i 
Sverige fungerar (eller ska fungera). Då skulle jag direkt kunna avbryta varje 
tendens till försök till lögner från alla aktörerna och domstolen skulle då bli 

informerad om sanningen! Tanken svindlar! 

Särskilda åklagarkammaren kan besluta vad som helst 
Problemet med mitt ärende var ju att det inte ledde till åtal för nu har jag ingen 
chans att hävda min lagliga rätt! Särskilda åklagarkammaren kan ju besluta vad som 
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helst och överklagar man så blir beslutet att det tidigare beslutet ej ändras. Om jag 
skulle dra det vidare till Riksåklagaren så håller hon givetvis med tidigare talare. Dum 

vore hon väl annars! Hon har redan tillräckligt med egna problem!  

Bengt Åsbäck, du kan hoppa i sjön! 
Jag har ju fått ett ganska så oförskämd handling från en person som heter Bengt 
Åsbäck. Han skriver bl a att ”Ytterligare anmälningar eller skrivelser med samma 

innehåll kommer således inte heller att leda till någon åtgärd från Särskilda 
kammarens sida.” Han är tydligen medveten om att Särskilda åklagarkammaren inte 

följer lagen! Varför annars detta omotiverade beslut?  

Det där pappret tyckte jag var så ojuridiskt skrivet så jag skickade en inskannad 
dump av detsamma till min visselblåsarkontakt på Särskilda åklagarkammaren.  

Denne svarade direkt att Åsbäck försöker att avancera inom organisationen 
och det är mot den bakgrunden man ska se hans påhopp på dej. Han 
uppträder aggressivt och osakligt inte bara mot dej och han har inget mandat att 

skriva som han gjort. Det är ju som så ofta att tomma tunnor skramlar mest…  

Visselblåsaren skrev vidare så här. 
Såväl Särskilda åklagarkammaren som UC känner tämligen väl till hur detta ditt 
ärende tillkommit.  

Det började med att chefsåklagare Stefan Ekeroth och kammaråklagare 
Tobias Kajbring kom överens om att anklaga dej för ”försök till 

utpressning”. Men först frågade Ekeroth om det G skrivit i sin tidning stämmer. På 
detta hade Kajbring svarat jakande. 

Alltså anklagade Kajbring dej för ”försök till utpressning” varvid en hel apparat 
startades upp med ditt val av advokat mm. När du anmälde ärendet till Särskilda 
åklagarkammaren så avvisades den anmälan direkt enligt deras gängse metoder.  

Men en person på Särskilda åklagarkammaren ställde frågor till Ekeroth om 

detaljer om denna anklagelse men fick inga vettiga svar. Redan då var det 
alltså klart för S.Å. att anklagelsen ”försök till utpressning” var ett påhittat brott. Det 
intressanta i sammanhanget var att ärendet diskuterades både på S.Å. och UC och 

att man förväntade sig överklagan eller nya anmälningar från G. Det informella 
beslutet blev att alla sådana anmälningar ska avvisas utan någon förklaring. Någon 

hade frågat om man verkligen kan hävda att ett sådant allvarligt brott inte faller 
under allmänt åtal. Då hade en tongivande person på S.Å. sagt att VI kan 
hävda detta trots att det egentligen i det här fallet gäller ABSOLUT 

ÅTALSPLIKT men det får vi hoppas att G inte känner till. 

Jag är alltså utsatt för ett s.k. justitiemord. Problemet är att alla aktörerna tycks 
hålla ihop och har bestämt sig för att jag är en brottsling trots att jag inte 
har begått något brott. 

 Men det finns sprickor i fasaden. Det UC, S.Å. och Riksåklagaren till varje pris vill 
undvika är att dessa falska anklagelser från Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson 

ska leda till en huvudförhandling ”för vi har redan brist på åklagare i det här landet” 

Min forskarkontakt anser att den ende som kan ge sig in i det här ärendet och tvinga 
fram rättvisa är JK fast frågan är om han vågar. En annan möjlighet är att anmäla 
ärendet till EU-domstolen. Där borde ärendet snabbt kunna avgöras eftersom det 

finns gott om bevis och de ansvariga har erkänt brotten och finns på plats! 

 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 
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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 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! 

 

  

Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
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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: 2019-09-29 - 13:55 

Till: registrator.uc-malmo@aklagare.se, registrator.ak-sarskilda@aklagare.se

Ämne: Re: VB: Att.Magnus Johansson, vice överåklagare

Bilagor: MagnusJ1.pdf 123.5 KB 

Att. vice överåklagare Magnus Johansson 
Bifogar PDF-fil MagnusJ1.pdf 
Informationskopia Särskilda åklagarkammaren 

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : registrator.uc-malmo@aklagare.se 
Datum : 2019-09-27 - 14:58 (PM) 
Till : registrator.ak-sarskilda@aklagare.se 
Kopia : miljobilder@telia.com 
Ämne : VB: Att.Magnus Johansson, vice överåklagare 

Anmälan överlämnas till Särskilda åklagarkammaren. 

Åklagarmyndigheten

Registrator 

Utvecklingscentrum Malmö 
Box 21003 
200 21 Malmö 
Tel 010-562 60 43 | Fax 010-562 60 14 
www.aklagare.se

Från: miljobilder@telia.com <miljobilder@telia.com> 
Skickat: fredag den 27 september 2019 14:16
Till: Reg UC Malmö <registrator.uc-malmo@aklagare.se>
Ämne: Re: Att.Magnus Johansson, vice överåklagare 

Re: Att. Magnus Johansson, vice överåklagare

Hej,
Jag har fått ett svar från chefsåklagare Cecilia Aronsson men svaret ger 
ingen förklaring till varför jag plötsligt anklagades för ”förgripelse mot 
tjänsteman”. Inte heller hur jag kunde ha blivit anklagad för ”försök till 
utpressning”
Inkluderar svaret från Aronsson och inkluderar även mitt svar.

Jag anmäler härmed chefsåklagare Cecilia Aronsson för ”falsk 
tillvitelse” eller ”falsk angivelse” då hon, utan att kunna ange någon 
orsak, anklagat mej för ”förgripelse mot tjänsteman” och ordnat förhör.

Eller ska jag skicka denna typ av anmälningar till Särskilda 
åklagarkammaren? Jag har tidigare skickat anmälningar dit men sådana 
anmälningar tycks gå med vändande post utan någon synbarlig åtgärd.



Hälsningar
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
83133 Östersund

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 

www.aklagare.se

Mitt svar på svaret jag fick från Aronsson

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 : miljobilder@telia.com



Datum : 2019-09-24 - 19:16 (PM)
Till : registrator.uc-malmo@aklagare.se
Ämne : Re: Att.Magnus Johansson, vice överåklagare 

Att. Överåklagare Magnus Johansson 

Hej,
Jag sände detta mail till dej 2019-09-04. Idag är det 2019-09-24.
Kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Cecilia Aronsson och 
riksåklagaren svarar inte heller.

Jag har alltså blivit utsatt för misstänkt grovt kriminella handlingar som 
uppenbarligen stöds av Särskilda åklagarkammaren, UC och 
riksåklagaren eller hur ska jag tolka denna tystnad. 

Kommer jag att få något svar?

Hälsningar
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
83133 Östersund

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : miljobilder@telia.com
Datum : 2019-09-04 - 17:11 (PM) 
Till : registrator.uc-malmo@aklagare.se
Ämne : Att.Magnus Johansson, vice överåklagare 

Att. vice överåklagare Magnus Johansson 
Hej, 
översänder en pdf-fil gällande AMR-3287-19, 2019-08-29 
Filen heter UC1.pdf 
Hälsningar 
Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 
83133 Östersund 



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



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 
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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.
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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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