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MILJÖBILDER 

Nr 05 augusti 2022, rev A, Årgång 23 
 

 

  Här kan du läsa om den grovt kriminella 
Riksåklagaren Petra Lundh och den grovt 

kriminella Justitiekanslern Marie 

Heidenborg och en massa grovt 
kriminella åklagare! 

 

De brott dessa aktörer gjort sig skyldiga till är bedrägeri, 

skyddande av brottsling, falsk anklagelse och ofredande! 
Dessutom har dessa aldrig beskrivit vad jag, Harald Gaunitz, 

skulle gjort mej skyldig till för brott. Det ni har gjort är alltså 

grova brott även mot Förvaltningslag (2017:900) Observera 
att dessa bindande lagar även finns i Rättighetslistan i 

Lissabonfördraget artikel 41! 
 

 

 

 Till 
SVERIGES REGERING 

Hej, 
Jag ber Sveriges regering läsa igenom detta dokument. Här framgår 

hur Åklagarmyndigheten och JK agerar fullständigt skrupelfritt och 

olagligt. De hävdar t.o.m. att mina försök att försvara mej mot 
Riksåklagarens och Justitiekanslerns grova falska anklagelser mot mej 

är lagbrott! 
Jag har fullständig dokumentation över de grova lagbrott jag blivit 

utsatt för sedan 2018-08-23 och kan snabbt redovisa dessa för en 
utredare. 

Hälsningar 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61C 
83133 Östersund 

 

 

Till 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 

JUSTITIEKANSLERSMYNDIGHETEN 
 

Anmälan till 
Riksåklagaren 
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Justitiekanslern 

  

  Detta är en  

ANMÄLAN  

mot: 

 

Den mycket grovt 
kriminella 

Riksåklagaren Petra 
Lundh, den mycket 
grovt kriminella 
Justitiekanslern 

Marie Heidenborg 
och den mycket grovt 
kriminelle Herr Claes 

Levenhaupt 

  

 

  Från Harald Gaunitz Datum: 2022-08-13   

  Mitt dokumentnr: HGZ-2022-08-13-116   

 

Undvik att skicka fysiska brev eftersom postutdelningen numera är starkt 

reducerad. Använd istället gärna MIN MYNDIGHETSPOST till Harald 
Gaunitz  

 

Riksåklagare Petra Lundh, Justitiekansler Marie Heidenborg och 
Herr Claes Levenhaupt, ni är alla mycket grovt kriminella och ni 

har förpestat detta ärende, AM-110190-18, med era ytterst grova 
olagliga falska beslut mot mej! 

 
Riksåklagaren har ju påstått att jag skulle ”göra gällande” att en 

högre åklagare begått brott i tjänsten. Se fil: AMR-189-22-1X.pdf 
som inkluderas nedan! 

 
Vad menas med ”göra gällande”? Menar Riksåklagaren att jag 

anklagat någon? 
 

 Jag försäkrar härmed, på heder och samvete, att jag aldrig 

anklagat någon för någonting! 

 

 

Enligt svensk lag så har jag rätt att få veta vad jag är anklagad för 
och vad jag anklagas för EFTERSOM DET SOM RIKSÅKLAGAREN 

PÅSTÅR ÄR EN ANKLAGELSE SOM RIKTAS MOT MEJ! 
 

 JAG HAR RÄTT ATT FÅ SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR! 
-Vad är jag anklagad för? 
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-Vilken lag har jag brutit mot? Ange lagparagraf! 
-När skulle detta ha skett? 

-På vilket sätt har detta påstådda brott ha skett? 
-Var skulle detta brott ha begåtts? 

-Vem har jag olagligen anklagat? 
Enligt Förvaltningslag (2017:900) och enligt Rättighetslistan i 

Lissabonfördraget artikel 41 så har jag rätt att få ta del av 
dessa uppgifter DÄRFÖR ATT DESSA ANKLAGELSER RIKTAS 

MOT MEJ. JAG HAR ALLTSÅ RÄTT ATT TA DEL AV DESSA 
UPPGIFTER FÖR ATT KUNNA FÖRSVARA MEJ! 

 

De brott ni gjort er skyldiga till är bedrägeri, skyddande av 

brottsling, falsk anklagelse och ofredande! Dessutom har ni aldrig 

beskrivit vad jag, Harald Gaunitz, skulle gjort mej skyldig till för 

brott. Det ni har gjort är alltså grova brott även mot 

Förvaltningslag (2017:900) Observera att dessa bindande lagar 

även finns i Rättighetslistan i Lissabonfördraget artikel 41! 

Det märkliga är att Justitiekanslern tror mer på de grava lögnerna från 

åklagarna på Särskilda åklagarkammaren, UC och från Riksåklagarna än 

de bevis jag hela tiden presenterat och som är fullständiga och som finns i 
FUP AM-110190-18 . Åklagarna påstår alltså att utpressning inte är 

något brott som inte heller faller under allmänt åtal och dessa lögner litar 
den grovt kriminella och naiva Riksåklagaren och Justitiekanslern mer på 

än mina fullständiga bevis.  
BEDRÄGERI 

Besluten från Riksåklagaren och JK innebär, de facto, att Riksåklagaren 
och JK fattat många beslut om påföljd i detta ärende som innebär att den 

grova falska anklagelsen utpressning från kammaråklagare Tobias 
Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth mot Harald Gaunitz 

annulleras av JK! 
Riksåklagaren och JK är en myndighet. Ingen myndighet har rätt att fatta 

beslut om åtgärder. Den annullering som Riksåklagaren och JK beslutar 
om är alltså ett mycket grovt brott med en straffhöjd på upp till 2 års 

fängelse! Riksåklagaren och JK utger sig alltså för att vara en domstol som 

fattar beslut om påföljder vilket är ett grovt brott och bedrägeri. 
Straffhöjden för dessa brott är upp till 2 års fängelse! 

 
Följande beslut från Riksåklagaren, AMR-189-22-1X.pdf, är absurda. Så 

här står det: 1.Förundersökning inleds inte i den del i dina anmälningar 
avser en högre åklagare vid Utvecklingscentrum. 

Kommentar från Harald Gaunitz: Jag har inte anmält någon! 
Riksåklagarens beslut grundar sig alltså på rena lögner! Vad har jag 

anmält och vad är det för brott och vilken lagparagraf avses? Detta är 
alltså en grov falsk anklagelse från Riksåklagaren och straffhöjden för ett 

sådant brott är upp till 2 års fängelse! Jag har rätt att få veta vad jag är 
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anklagad för! Detta både enligt Förvaltningslagen och Rättighetslistan i 

Lissabonfördraget artikel 41 
Vidare står det så här: ”Du har kommit in med flera anmälningar där du 

gör gällande att en högre åklagare har begått brott i tjänsten” 

Kommentar från Harald Gaunitz: Jag har inte anmält någon! 
Riksåklagarens beslut grundar sig alltså på rena lögner! Vad har jag 

anmält och vad är det för brott och vilken lagparagraf avses? Detta är 
alltså en grov falsk anklagelse från Riksåklagaren och straffhöjden för ett 

sådant brott är upp till 2 års fängelse! 
 

Jag blev alltså falskt anklagad för brottet utpressning, 2018-08-23, av 
kammaråklagare Tobias Kajbring åberopande ett mail där jag ger Kajbring 

möjlighet att ge kommentarer till en tidningsremiss före publicering. 
(Detta tror jag faktiskt att även Riksåklagaren och JK inser inte kan vara 

brottet utpressning. Enligt de pressetiska reglerna så var mitt handlande 
föredömligt!)  

I förvaltningslagen står bl a följande: 

 
Service 
6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara 

sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 

frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska 

ges utan onödigt dröjsmål. 

 

Jag ber er Riksåklagaren och JK om hjälp att få er att följa svensk 

lag. Men jag tror inte att ni någonsin har hjälpt någon med någonting. Det 
enda Riksåklagaren och JK tycks hjälpa varandra med att försöka hitta på 

hur Gaunitz ska kunna förföljas med så många lögner och olagliga 
metoder som möjligt! Fast jag förstår er. Dels är ni själva grovt kriminella 

och så konfronteras ni med grova brottslingar i ert arbete och det sätter 

säkert sina spår. Att få kontakt med Gaunitz som har oförvitlig vandel 
måste ju vara väldigt motbjudande för er som ser det som naturligt att 

vara kriminell och ljuga! 
 

 Tyvärr är det så att vi har ett kriminellt gäng inom det svenska 
rättsväsendet som styrs av riksåklagaren och JK. Vissa aktörer, t ex 

kammaråklagare Åsa Ideström var uppenbarligen redan förstörd när 
hon började inom rättsväsendet medan kammaråklagare Sara Stolper 

lovordades när hon började inom rättsväsendet men det gick fort för 
henne att bli grovt kriminell! När det gäller Herr Claes Levenhaupt så 

var han föredömligt reko i början men har degenererat snabbt och vill 

gärna skada andra människor genom att missbruka sin ”makt”. 

 

 

Se filerna FUP123.pdf och Sid-27-3.jpg som inkluderas nedan. 
Du, Riksåklagaren, gör dej alltså skyldig till ytterst grov falsk anklagelse, 

ett brott som har en straffhöjd på 2 – 4 års fängelse! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande när jag 
är föremål för ett beslut från rättsväsendet: 
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- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan du Lundh besluta att anklagelsen utpressning inte är 
något brott? Vem har gett dej Lundh rätten att ge Kajbring och 

Ekeroth åtalsimmunitet? 

 
Följande beslut från JK 2020-08-04, Dnr 4705-20-2.1 är grovt olagligt: 

”Din anmälan till Justitiekanslern 
Du har i ett brev till Justitiekanslern framfört klagaomål mot 

Åklagarmyndigheten och anmält flera åklagare för brott. 
Justitiekanslern kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av 

vad du har anfört.” 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande när jag 
är föremål för ett beslut från rättsväsendet: 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet begicks 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan du Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning 
inte är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 

Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
Ytterligare ett grovt olagligt beslut från JK från 2022-08-01, Dnr 

2022/4694 är ett grovt olagligt beslut som innebär olagliga åtgärder 
som JK inte har befogenhet att fatta beslut om: 

”Anmälningarna ger inte alledning anta att riksåklagaren eller någon 
anställd vi Åklagarmyndighetens huvudkontor har gjort sig skyldig till 

brott i tjänsten. Förundersökning ska därför inte inleda.” 
 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande när jag 

är föremål för ett beslut från rättsväsendet: 
- vilket brott jag är anklagad för 

- vad denna anklagelse grundar sig på  
- vilka lagparagrafer som åberopas 

- när brottet skedde 
- på vilket sätt brottet skedde 

- hur grovt brottet bedömts vara 

 



Sida 6 av 21 

 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan du Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning 
inte är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 

Kajbring åtalsimmunitet? 

 

OBSERVERA! Bindande bevis mot kammaråklagare Tobias Kajbring och 
chefsåklagare Stefan Ekeroth finns i FUP AM-110190-18 som bifogas. 

Filnamn: FUP_Sam1.pdf 

 

 Alla beslut från myndigheter och domstolar ska förklaras minst med 
den lag den enskilde anklagas för. Om detta inte hinns med ska 

myndigheten ge denna information till den enskilde senare men utan 
dröjsmål. 

Jag har inte, i något enda fall, fått ett lagligt beslut från JK. Orsaken 
till varför inte JK vidtar de åtgärder som JK måste vidta enligt lag 

framgår aldrig. Detta är grova brott mot Förvaltningslag (2017:900) 
JK borde inse att det inte är acceptabelt att JK tillämpar sin egen 

grovt kriminella och påhittade lag!  

 

 
Jag blev falskt anklagad för det grova brottet utpressning av 

kammaråklagare Tobias Kajbring 2018-08-23 där han åberopar ett 
mail där jag ger Kajbring möjlighet att ge mej kommentarer innan 

publicering i min tidning MILJÖBILDER. Se det nedan inkluderade 

mailet som heter: Sid-27-3.jpg. 
 

SKYDDANDE AV BROTTSLING 
Besluten från JK innebär att de grova brotten från kammaråklagare Tobias 

Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth mot Harald Gaunitz gällande 
utpressning annulleras av JK! 

JK är en myndighet. Inga myndigheter får besluta om årgärder! Beslut om 
åtgärder görs av domstolar. Detta innebär att JK har fattat beslut som är 

grovt kriminella med en straffhöjd på 2 – 4 års fängelse! 
 

FALSK ANKLAGELSE 
Jag har blivit falskt anklagad för det grova brottet utpressning 

åberopande ett mail där jag ger Kajbring möjlighet att ge kommentarer till 
ett koncept innan det publiceras. Se inkluderad fil Sid-27-3.jpg 

 Den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att denna ska bli fälld 

till ansvar döms enligt 6 § 15 kap. brottsbalken för falsk angivelse till 
fängelse i högst två år, och om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

 

 
Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga 

tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning 
för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe 
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denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för 

utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, döms för 
ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta som 

nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB. 

 
Observera alltså att brottet utpressning innebär att någon, genom olaga 

hot, förmått någon att t ex betala pengar. Jag har inte hållit på med någon 
utpressning och aldrig hotat någon! Därför är det ett mycket allvarligt 

brott från JK att ständigt påstå att jag, Harald Gaunitz, gjort mej skyldig 
till utpressning. Anklagelsen är absurd men det kan väl inte du du grovt 

kriminella JK som tydligen hela tiden är ute efter att falskt anklaga mej för 
påhittade grova brott och skydda de grovt kriminella Kajbring och 

Ekeroth! Du, JK, du är tydligen fullständigt skrupelfri! Har du ingen 
rättskänsla alls eller någon yrkesstolthet?   

OFREDANDE 
För att kunna bli dömd för ofredande måste följande rekvisiten för brottet 

uppnås, som lyder på följande sätt; 
"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för 

störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen 
är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande 

(4 kap. 7§ brottsbalken) till böter eller fängelse i högst ett år". 
Jag, Harald Gaunitz, upplever din grova ogrundade förföljelse av mej som 

ett fullständigt hänsynslöst agerande som saknar all grund! Du har hållit 
på med din ogrundade förföljelse av mej i nu över tre års tid! Skäms du 

inte? Nej, givetvis inte! Du har ingen skam i kroppen, bara elakheter och 
sadism men framför allt en grov olaglig ådra! Har du inte funderat på att 

försöka att sätta dej in i detta ärende och försöka följa svensk lag? 
 

 Jag begär att få följande information om nedan listade 

olagliga beslut från JK, information som jag har rätt att få 
enligt Förvaltningslag (2017:900) 

 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 
- vilket brott jag är anklagad för 

- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 
är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 

Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
Läs gärna om vad denna grovt kriminelle Justitiekansler Marie 

Heidenborg håller på med! Heidenborg är alltså anställd som 

https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1
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Justitiekansler. Justitiekanslerfunktionen är en myndighet och en 

myndighet får aldrig fatta beslut om påföljder! Påföljder beslutar 
domstolar om! Likafullt har jag skriftliga svar från Justitiekanslern 

som, de facto, är beslut om påföljder men inte nog med det! 

Hennes beslut är skyddande av brottsling eftersom hon beslutar 
att inga av de falska grova brott, t ex utpressning, jag anmält till 

JK föranleder någon åtgärd! Den grovt kriminella Heidenborg 
lyssnar inte när jag beskriver för henne att hennes beslut att 

befria Kajbring från hans falska anklagelse utpressning mot mej är 
ett grovt olagligt bedrägeri och även skyddande av brottsling. 
Straffhöjden för Heidenborg grovt olagliga beslut är upp till 4 års 
fängelse!  

Jag föreslår dej, Heidenborg, att du försöker sätt dej in i svensk 
lagstiftning. Jämför med mej, Harald Gaunitz, som bara har 

Juridisk grundkurs 15 p och som ju kan skyhögt mycket mer om 
juridik och om HDs prejudicerande domar än vad du och 

Levenhaupt kan tillsammans!  
Ett tips. Fundera på om det inte är bättre för dej, Heidenborg, att 

hålla käften i stället för att sprida en massa grova lögner och grovt 

olagliga beslut omkring dej! 
Jag har hört, från en visselblåsare, att ditt öknamn, Heidenborg, är 

”trötter” och att du gärna vill undandra dej ditt ansvar. Hörde att 
du gärna vill skicka över mina anmälningar till den grovt 

kriminelle Claes Levenhaupt. Det tycker jag låter jättebra för han 
kan ju lika lite om Sveriges lagar som du kan! Då skulle ni kanske 

kunna läsa kursen Juridisk grundkurs 15 poäng tillsammans så att 
ni därefter kanske förhoppningsvis kan något om juridik! 

Läs också detta och försök att förstå det!: 
Notera att Justitiekanslerfunktionen är en myndighet och inte 

någon domstol. Därför kan Justitiekanslern inte besluta om någon 
påföljd eller befria någon från något brott, allt i enlighet med 

svensk grundlag som ska följas!  
Dessutom ska Justitiekanslern ge mej ett fullt motiverat och fullt 

följbart beslut som följer Rättighetslistan i Lissabonfördraget 

artikel 41 och Förvaltningslag (2017:900). Observera även att 
Lissabonfördraget numera är infört t.ex. i Förvaltningslagen. 

Notera också att Rättighetslistan är tvingande. Att bara besluta att 
en person anmält några åklagare men att JK inte kommer att vidta 

några åtgärder är alltså numera grova brott som jag, Harald 
Gaunitz, givetvis inte kan acceptera!  

Hälsningar 2022-08-12 
Harald Gaunitz  

Storgatan 61C 
83133 Östersund 

 
Följande dokument inkluderas nedan: 

Sid-27-3.jpg Är det timida mail jag sände till Kajbring där han ges 
möjlighet att ge kommentarer till mitt tidningskoncept. 
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Beslut_utp-1.jpg Visar beslutet från Lundberg där han beslutar att starta 

en förundersökning mot mej åberopande mailet från mej som han, enligt 
egen utsago, alltså inte själv läst! 

FUP123_Rev_B.pdf Är de tre första sidorna i FUP AM-110190-18 som 

visar att Kajbring falskt anklagat mej för det grova brottet utpressning. 
AM-105332-22-pdf Ett ytterst grovt kriminellt beslut från Åsbäck där 

han visar sin totala likgilltighet införför Sveriges lagar och personer med 
oförvitlig vandel! Han fattar inte att det är bedrägeri om en aktör anställd 

på Åklagarmyndigheten beslutar att befriar Kajbring från Kajbrings grovt 
kriminella och falska anklagelse utpressning mot mej! Åsbäck fattar inte 

heller att hans agerande är skyddande av brottsling. Åsbäck begriper 
tydligen inte att en myndighet aldrig får besluta om en påföljd eller 

besluta om att befria någon från en anklagelse! Ett sådant beslut är också 
en påföljd men det kommer du, Åsbäck, aldrig att fatta! Sådana beslut 

angår inte dej, du grovt kriminelle Åsbäck, de ska fattas av domstolar! 
Straffhöjden för dina grovt kriminella beslut mot mej är upp till 4 års 

fängelse! Och du, Åsbäck, detta finns det prejudicerande domar på från 
HD! 

AM-85483-19.pdf Ett ytterst grovt kriminellt beslut från Åsbäck där han 

visar sin totala likgilltighet införför Sveriges lagar och personer med 
oförvitlig vandel! Han fattar inte att det är bedrägeri om en aktör anställd 

på Åklagarmyndigheten beslutar att befriar Kajbring från Kajbrings grovt 
kriminella och falska anklagelse utpressning mot mej! Åsbäck fattar inte 

heller att hans agerande är skyddande av brottsling. Åsbäck begriper 
tydligen inte att en myndighet aldrig får besluta om en påföljd eller 

besluta om att befria någon från en anklagelse! Ett sådant beslut är också 
en påföljd men det kommer du, Åsbäck, aldrig att fatta! Sådana beslut 

angår inte dej, du grovt kriminelle Åsbäck, de ska fattas av domstolar! 
Straffhöjden för dina grovt kriminella beslut mot mej är upp till 4 års 

fängelse! Och du, Åsbäck, detta finns det prejudicerande domar på från 
HD!  

AM-19538-19.pdf Här befriar Åsbäck Kajbring från att Kajbring över 
huvud taget anklagat mej för det grova brottet utpressning. Kajbring har 

givetvis inget lagstöd för denna grova olaglighet! Brottet bedrägeri har en 

straffhöjd på upp till 4 års fängelsestraff och Åsbäck har ingen rätt att 
besluta om någon påföljd alls eftersom en myndighet aldrig får fatta några 

beslut om påföljd! 
AM-131388-19 Här befriar Tidén Kajbring från att Kajbring över huvud 

taget anklagat mej för det grova brottet utpressning. Kajbring har 
givetvis inget lagstöd för denna grova olaglighet! Brottet bedrägeri har en 

straffhöjd på upp till 4 års fängelsestraff och Tidén har ingen rätt att 
besluta om någon påföljd alls eftersom en myndighet aldrig får fatta några 

beslut om påföljd! 
ScanJK1.pdf Du skriver att jag framfört klagomål mot 

Åklagarmyndigheten och anmält flera åklagare för brott. Justitiekanslern 
kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av vad du anfört. 

Jag har inte framfört några klagomål. Jag har anmält flera åklagare för 
grova brott! Åklagarna påstår att brottet utpressning inte är något brott 
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som inte heller faller under allmänt åtal. Du, JK, är alltså ytterst grovt 

kriminell och du har tydligen väldigt svårt för att fatta att du inte är Gud 
själv!  

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 

är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 
Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
scan_20220214171625.pdf ”En person har vänt sig till Justitiekanslern 

med en anmälan om brott i tjänsten av Riksåklagaren. 
JKs bedömning: 

”Anmälan ger inte anledning att anta att någon anställd hos 
Åklagarmyndigheten har gjort sig skyldig till brott i tjänsten. 

Förundersökning ske därför inte inledas.” 
Harald Gaunitz’ kommentar. 

Jag blev alltså anklagad för det grova brottet utpressning av 

kammaråklagare Tobias Kajbring. Detta anmälde jag till Särskilda 
åklagarkammaren där chefsåklagare Martin Tidén beslutade att 

utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal. 
Överklagade detta till UC och Tillsynsavdelningen och Riksåklagaren som 

beslutade att utpressning inte är något brott som inte faller under 
allmänt åtal. Dessutom anklagade Riksåklagaren mej för att ha anklagat 

två okända ”högre åklagare” för brott. Jag har inte anklagat någon för 
någonting. Det enda jag har gjort är att ha försökt försvara mej mot 

mycket grova falska anklagelser från kriminella åklagare och en grovt 
kriminell riksåklagare. Ditt beslut är grovt olagligt! 

Jag har rätt att få veta vad jag är anklagad för! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 
- vilket brott jag är anklagad för 

- vad denna anklagelse grundar sig på  
- vilka lagparagrafer som åberopas 

- när brottet skedde 
- på vilket sätt brottet skedde 

- hur grovt brottet bedömts vara 
- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 

jag rätt att få veta även detta!) 
- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 

är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 
Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 
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scan.pdf ”En person har vänt sig till Justitiekanslern med en anmälan om 

brott i tjänsten av Riksåklagaren. 
JKs bedömning 

Anmälan ger inte anledning att anta att någon anställd hos 

Åklagarmyndigheten har gjort sig skyldig till brott i tjänsten. 
Förundersökning ske därför inte inledas. 

Harald Gaunitz’ kommentar. 
Jag blev alltså anklagad för det grova brottet utpressning av 

kammaråklagare Tobias Kajbring. Detta anmälde jag till Särskilda 
åklagarkammaren där chefsåklagare Martin Tidén beslutade att 

utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal. 
Överklagade detta till UC och Tillsynsavdelningen och Riksåklagaren som 

beslutade att utpressning inte är något brott som inte faller under 
allmänt åtal. Dessutom anklagade Riksåklagaren mej för att ha anklagat 

två okända ”högre åklagare” för brott. Jag har inte anklagat någon för 
någonting. Det enda jag har gjort är att ha försökt försvara mej mot 

mycket grova falska anklagelser från kriminella åklagare och en grovt 
kriminell riksåklagare. Ditt beslut är grovt olagligt! 

Jag har rätt att få veta vad jag är anklagad för! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 
- vilket brott jag är anklagad för 

- vad denna anklagelse grundar sig på  
- vilka lagparagrafer som åberopas 

- när brottet skedde 
- på vilket sätt brottet skedde 

- hur grovt brottet bedömts vara 
- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 

jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 
är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 

Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 

DNR-4705-20-2.1_JK_O-B_X.pdf Du skriver att jag framfört klagomål 
mot Åklagarmyndigheten och anmält flera åklagare för brott. 

Justitiekanslern kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av 
vad du anfört. 

Jag har inte framfört några klagomål. Jag har anmält flera åklagare för 
grova brott! Åklagarna påstår att brottet utpressning inte är något brott 

som inte heller faller under allmänt åtal. Du, JK, är alltså ytterst grovt 

kriminell och du har tydligen väldigt svårt för att fatta att du inte är Gud 
själv! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 
- vilket brott jag är anklagad för 

- vad denna anklagelse grundar sig på  
- vilka lagparagrafer som åberopas 

- när brottet skedde 
- på vilket sätt brottet skedde 
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- hur grovt brottet bedömts vara 
- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 

jag rätt att få veta även detta!) 
- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 

är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 
Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 
Beslut omprövning (2).pdf Detta gäller skadestånd som jag givetvis 

har rätt till och enligt praxis minst 250 000 SEK. Jag kan förstå att du inte 

vill ge mej skadestånd eftersom det är din grova kriminalitet som 
föranleder att jag har rätt till skadestånd! Det hör ju inte till vanligheterna 

att grovt kriminella personer som du, Justitiekansler Marie 
Heidenborg, skulle komma på tanken att erkänna dina mycket grova 

brott mot mej och följa lagarna för JK! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 

- när brottet skedde 
- på vilket sätt brottet skedde 

- hur grovt brottet bedömts vara 
- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 

jag rätt att få veta även detta!) 
- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 

är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 
Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
Beslut 20224694 (1).pdf Här har jag anmält dina mycket grova 

anklagelser mot mej som du avvisar utan att ange med ett ord vad jag är 

anklagad för. 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 

jag rätt att få veta även detta!) 
- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 

är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 
Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
Beslut (1).pdf Detta handlar om min ansökan om skadestånd. Du påstår 

att det inte framkommit att det förekommit några fel eller försummelser 
eller brott mot Europakonventionen. Jag blev falskt anklagad för 

utpressning åberopande ett mail där jag gav Kajbring möjlighet att ge 
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kommentarer till ett tidningskoncept innan publicering. Anmälde denna 

olagliga anmälan till Särskilda åklagarkammaren där chefsåklagare Martin 
Tidén beslutade att utpressning inte är något brott som inte heller faller 

under allmänt åtal. Överklagade detta till UC och Tillsynsavdelningen och 

Riksåklagaren som beslutade att utpressning inte är något brott som inte 
faller under allmänt åtal. Dessutom anklagade Riksåklagaren mej för att 

ha anklagat två okända ”högre åklagare” för brott. Jag har inte anklagat 
någon för någonting. Det enda jag har gjort är att ha försökt försvara mej 

mot mycket grova falska anklagelser från kriminella åklagare och en grovt 
kriminell riksåklagare och grova olagliga beslut från JK. Ditt beslut är 

grovt olagligt! 
Jag har rätt att få veta vad jag är anklagad för! 

 Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta följande; 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har 
jag rätt att få veta även detta!) 

- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte 
är något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge 

Kajbring och Ekeroth åtalsimmunitet? 

 

 
FrånRÅ20101118-1AN.pdf Olagligt beslut från riksåklagaren där hon 

påstår att jag anklagat två ”högre åklagare” för brott. Jag har aldrig 
anklagat någon för någonting. Det enda jag har försökt att göra är att 

förvara mej från Kajbrings grova falska anklagelse att jag skulle hållit på 
med utpressning. Kajbring åberopade ett mail där jag ger Kajbring 

möjlighet att ge kommentarer på mitt koncept före publicering. JK, du har 
tydligen gett dej fan på att rädda den grovt kriminelle kammaråklagaren 

Tobias Kajbring från hans grovt falska anklagelse utpressning. JK, är du 
sinnessjuk?       

 
Bifogat dokument 

FUP_Sam1.pdf Detta är en kopia av FUP AM-110190-18 med Harald 
Gaunitz’ kommentarer i slutet av dokumentet.  

 

/////////////////////////////////////////////////// 
 

DETTA ÄR EN ANMÄLAN TILL REGERINGEN i SVERIGE 
Jag, Harald Gaunitz, har blivit falskt anklagad för det grova brottet 

utpressning av kammaråklagare Tobias Kajbring 2018-08-23 där han 
åberopar ett mail där jag ger Kajbring möjlighet att ge mej kommentarer 

innan publicering i min tidning MILJÖBILDER. Se det nedan inkluderade 
mailet som heter: Sid-27-3.jpg. 



Sida 14 av 21 

 

Med anledning av denna falska anklagelse från Kajbring beslutar 

Förundersökningsledare Michael Lundberg att starta en förundersökning 
mot mej, Harald Gaunitz. Se det nedan inkluderade dokumentet som 

heter: Beslut_utp-1.jpg Det finns givetvis ingen anledning att starta en 

förundersökning med anledning av att jag, i ett mail, gett Kajbring 
möjlighet att lämna synpunkter till mej innan publicering. Därför ringde 

jag upp Lundberg för att få klarhet i vad han sysslar med. 
 

När jag ringde upp Förundersökningsledare Michael Lundberg och frågade 
hur han kunde besluta om att starta en förundersökning mot mej 

åberopande det timida mailet där jag ger Kajbring möjlighet att lämna 
kommentarer innan publiceringen svarade han ytterst ilsket att han inte 

läst mailet från Kajbring och inte heller tänkte göra detta! (Jag har spelat 
in detta vidriga samtal som jag dock inte vill publicera i min tidning 

eftersom jag då troligen skulle bli anklagad av Riksåklagaren för grovt 
förtal (!). Man får ju inte raljera över folks sjukdomar! Däremot hör det 

givetvis hemma i en huvudförhandling mot Lundberg och Riksåklagaren.)  
Kära läsare!  

Du läser helt rätt! Förundersökningsledare Michael Lundberg beslutar 

alltså att starta en förundersökning mot mej åberopande det timida mailet 
från mej UTAN ATT HAN ENS LÄST DET DOKUMENT HAN ÅBEROPAR! 

FÖRUNDERSÖKNINGEN GÄLLER ALLTSÅ UTPRESSNING SOM DET INTE 
FINNS NÅGRA BEVIS FÖR. BARA KAMMARÅKLAGARE TOBIAS KAJBRINGS 

GROVA FALSKA ANMÄLAN MOT MEJ OM UTPRESSNING SOM ALLTSÅ 
GRUNDAR SIG PÅ MITT TIMIDA MAIL TILL KAJBRING OM ATT HAN 

ERBJUDS MÖJLIGHET ATT GE SYNPUNKTER PÅ MITT TIDNINGSKONCEPT! 
 

Jag anmälde denna grova falska anklagelse till 
Åklagarmyndigheten i Sverige och fick ett svar från Vice 
överåklagare Bengt Åsbäck där han beslutar att 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 

Så hänvisar han till: ”23 kapitlet 1 § första stycket 
rättegångsbalken” (Se inkluderat dokument från Vice 
överåklagare Bengt Åsbäck, AM85483-19.pdf) 
 

 OK, då tittar vi i rättegångsbalken 23 kapitlet 
1 §  Förundersökning skall inledas så snart det på grund av 

angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott 

som hör under allmänt åtal har förövats. 

Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är 
uppenbart att brottet inte går att utreda. Att förundersökning inte 

behöver inledas i vissa andra fall följer av 4 a § och 22 §. 

Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt 
åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det 

 

https://lagen.nu/1962:700#K15P7
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P4a
https://lagen.nu/1942:740#K23P22
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S2
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S3
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innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden 

underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall 
förundersökningen läggas ned. Lag (1994:1412). 

 

 Kommentar 

Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller 
av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under 

allmänt åtal har förövats. Enligt 4 a § får förundersökning läggas ned 

 om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i 

rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan 
antas att brottet i händelse av lagföring inte skulle leda till 

någon svårare påföljd än böter, eller 
 om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske 

till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller 
om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller 

enskilt intresse ej åsidosätts genom att förundersökningen 
läggs ned. 

En polisman kan dömas till tjänstefel om han inleder en 
polisundersökning utan laga grund vilket framgår av RH 2007:51. 

 

 

 
Kammaråklagare Tobias Kajbring har alltså anklagat mej för det grova 
brottet utpressning åberopande det timida mail jag sände honom som 

gav honom möjlighet att ge mej kommentarer innan publiceringen. Bevis 
för att Kajbring falskt anklagat mej för utpressning finns i FUP AM-

110190-18 som bifogas. 
 

 OK, då tittar vi på brottet utpressning. 
Utpressning 

Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som 

genom olaga tvång förmår någon till handling eller 
underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och 

skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, 
om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för 

utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, 

döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex 
månader. Detta som nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 

§ BrB. 

 

 

Jag, Harald Gaunitz, har inte hotat någon eller tvingat 
någon på något sätt. För att brottet ska vara utpressning 
så ska den hotande ha lyckats med sina hot och t ex ha 

https://lagen.nu/1942:740#L1994:1412
https://lagen.nu/1942:740#collapse-k-K23P1
https://lagen.nu/1942:740#K17P4a
https://lagen.nu/1942:740#K20
https://lagen.nu/dom/rh/2007:51
https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
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tvingat till sig pengar. Vilka hot har jag lyckats med? 
Anklagelsen utpressning från Kajbring mot mej är 
absurd!  
 

 OK, då tittar vi på brottet falsk anklagelse eller falsk 
tillvitelse. 
Falsk tillvitelse är en variant av falsk anklagelse i 
Sverige, vilket är ett brott enligt brottsbalkens 15:e 
kapitels 7:e paragraf. Den som utan riktiga grunder 

anmäler annan för brott hos polismyndighet eller annan 
myndighet kan dömas upp till två års fängelse eller, om 
brottet är ringa, till böter. 

 

 
Det som hänt är alltså att jag sände ett mail till Kajbring 
där han ges möjlighet att lämna synpunkter till mej på 
mitt tidningskoncept före publiceringen. 
 
Jag får inga synpunkter och publicerar tidningen. 
 

Som svar på detta anmäler mej Kajbring och Ekeroth för 
utpressning åberopande mitt timida mail där jag ger 
Kajbring möjlighet att lämna kommentarer innan 
publicering. Se inkluderat mail nedan: Sid-27-3.jpg 
 
Blir förhörd där förhöraren Henrik Lassfolk olagligan 
förhör mej om innehållet i flera publicerade 
tidningsnummer. Strider mot tryckfrihetsförordningen 
och är olagligt! 

 

 Jag lämnade in en anmälan till Åklagarmyndigheten 
där Vice överåklagare Bengt Åsbäck beslutar att 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 
Så hänvisar han till: ”23 kapitlet 1 § första stycket 
rättegångsbalken” 
Här befriar alltså Åsbäck Kajbring från hans grovt 
olagliga anklagelse utpressning mot mej. Du, 

Heidenborg, har ingen rätt att utfärda någon som 
helst åtalsimmunitet mot någon och allra minst mot 
Kajbring! En myndighet får aldrig besluta om någon 

 

https://lagen.nu/1962:700#K15P7
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påföljd, det gör Sveriges domstolar däremot! 

 
Jag informerade förundersökningsledare Cecilia 
Aronsson om att hennes omrubricering till förgripelse 
mot tjänsteman inte stämmer med HDs prejudicerande 
beslut. 
Aronsson lägger då ner förundersökningen. 
 
Östersunds tingsrätt beslutar 2019-10-03 ”Målet avskrivs 

från fortsatt handläggning”. 

 

 Observera att detta är en anmälan mot Justitiekansler 

Marie Heidenborg 
för falsk anmälan, bedrägeri och falsk påföljd 
och/eller tjänstefel. Detta är alltså inte frågan om 
någon överklagan eller överprövning! 
Justitiekansler Marie Heidenborg befriar alltså 
Kajbring från att Kajbring skulle ha anklagat mej för 
utpressning! Detta är ett beslut om påföljd som är 

ett bedrägeri som en myndighet inte har rätt att 
syssla med. Beslutet är dessutom en påföljd gällande 
skyddande av brottsling! Beslut om påföljder hör 
hemma hos Sveriges domstolar! 
Justitiekansler Marie Heidenborg beslut är därför ett 
mycket allvarligt brott med en straffhöjd på upp till 2 
– 4 års fängelsestraff! 

 

 
Notera att Justitiekanslerfunktionen är en myndighet och inte 

någon domstol. Därför kan Justitiekanslern inte besluta om någon 
påföljd eller befria någon från något brott, allt i enlighet med 

svensk grundlag som ska följas! Dessutom ska Justitiekansler 
Marie Heidenborg ge mej ett fullt motiverat och fullt följbart beslut 

som följer Rättighetslistan i Lissabonfördraget artikel 41. 
Observera även att Lissabonfördraget numera är infört t.ex. i 

Förvaltningslagen. 
 

Jag har enligt svensk grundlag rätt att få veta 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad denna anklagelse grundar sig på  

- vilka lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 
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- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har jag 

rätt att få veta även detta!) 
- hur kan Heidenborg besluta att anklagelsen utpressning inte är 

något brott? Vem har gett dej Heidenborg rätten att ge Kajbring 

åtalsimmunitet?  
- Med detta beslut  

 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 

hör under allmänt åtal har förövats.” 
 

så hänvisar Heidenborg till: ”23 kapitlet 1 § första stycket 
rättegångsbalken”  

OCH DÄRMED befriar Heidenborg Kajbring från att han skulle 
anklagat mej för det grova brottet utpressning. Vem har gett dej, 

Heidenborg, rätten att utfärda juridisk immunitet till Kajbring? 
Men troligen är brottet från dej Heidenborg även grov olaglig 

åtalseftergift eller grovt tjänstefel som har en straffhöjd på minst 
2 års fängelse!  

Men bevis om Kajbrings grova falska anklagelse mot mej, Harald 

Gaunitz, av brottet utpressning finns i FUP AM-110190-18 som 
bifogas. 

 

 Jag har fått flera uppgifter till min tidning MILJÖBILDER, 
åberopande meddelarskyddet, att riksåklagare Petra Lundh 

gått ut med ett arbetsmail där hon inte accepterar några åtal 
eller förundersökningar mot vare sig Kajbring eller Ekeroth 

och att Lundh ska granska alla beslut till Gaunitz innan de får 

distribueras. (lever vi i Sverige i en rättsstat?) 

 

 

 Dessutom är det så här att Riksåklagare Petra Lundh hela 
tiden hävdat att jag, Harald Gaunitz, anklagat två ”högre 

åklagare” för brott. 
 

Jag har aldrig anklagat någon för någonting men så här har 
den grovt kriminella Riksåklagaren gillrat en fälla – tror hon! 

 
Jag har alltså blivit falskt anklagad för det grova brottet 

utpressning. Jag anmäler detta till Särskilda 
åklagarkammaren där en chefsåklagare Martin Tidén beslutar 

att utpressning inte är något brott som inte heller faller under 
allmänt åtal! 

Detta grovt olagliga beslut överklagar jag och då beslutar en 
ej namngiven överåklagare att utpressning inte är något brott 

som inte heller faller under allmänt åtal.  

Jag överklagar detta och då beslutar en ej namngiven 
överåklagare att utpressning inte är något brott som inte 

heller faller under allmänt åtal!  

 

https://lagen.nu/1962:700#K15P7
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Denna olagliga cirkus pågår under mer än 3 år! 

När jag överklagar till riksåklagaren så hävdar Riksåklagaren 
att jag anklagat två ej namngivna ”högre åklagare” för brott! 

 
Det jag har gjort är alltså att jag anmält denna grova falska 

anklagelse utpressning till Särskilda åklagarkammaren, 
överklagat till UC, tillsynsmyndigheten, 

visselblåsarfunktionen, Riksåklagaren och Sveriges regering. 

Riksåklagaren menar alltså att jag anklagat 

två ”högre åklagare” vilket gör att hon inte 

kan ge mej något erkännande!  

 
Jag har alltså inte anklagat någon utan jag har blivit falskt 

anklagad av Kajbring för utpressning. Detta att jag 
protesterat mot denna falska anklagelse använder alltså den 

grovt kriminella riksåklagaren emot mej! Hon tillåter alltså 
inte att jag försvarar mej mot dessa ytterst grova falska 

anklagelserna från Kajbring och Ekeroth!  
 

Riksåklagaren och Justitiekanslern beslutar alltså att det 
grova brott jag blivit utsatt för, utpressning, inte är något 

brott som inte heller faller inom kategorin allmänt åtal!  
Hur kan högutbildade jurister som ska värna om rättsstaten 

begå så vidriga brott? 
 

Dessa beslut från Riksåklagaren och Justitiekanslern är alltså 

klara bedrägerier eftersom de är beslut om påföljder som en 
myndighet inte har rätt att besluta om. Dessutom är deras 

beslut skyddande av brottsling vilket också är ett grovt brott! 
 

Sammanlagda straffhöjden både för riksåklagaren och 
Justitiekanslern är 2 – 4 års fängelse!  

 
Jag kräver ett skadestånd på 350000 SEK för dessa tre år av 

ofredanden, bedrägerier, falska anmälningar, skyddande av 
brottsling och trakasserier från Åklagarmyndigheten. 

 

En beslutsfattare inom svenskt rättsväsende har informerat mej 
om att hen har bytt jobb eftersom hen inte stod ut att läsa om 

denna grova kriminalitet som kännetecknar Särskilda 
åklagarkammaren, UC, tillsynsavdelningen, Riksåklagaren och JO 

och JK. Samma person har frågat mej hur jag kunnat stå ut med 
denna vedervärdiga förföljelse under dessa 3 år. 
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Jag svarade att jag vet att jag har rätt och att jag är olagligen 

grovt förföljd av hela rättsväsendet. Jag vet att jag har rätt men 
jag vet också att jag aldrig kommer att få rätt eftersom hela 

rättsväsendet ju samverkar för att försöka smutskasta mej. 

 
Hen sa då att kostnaden för denna olagliga förföljelse mot Gaunitz 

kostat det svenska rättsväsendet och samhället över 10 miljoner 
SEK. Men hen ville få ett tydligare svar på hur jag kunnat stå ut 

hela 3  år.  
 

Jag svarade att jag har utbildning och erfarenhet av denna typ av 
”affärer”. Det som gett mej mest mentalt sett är de år jag verkat 

som s.k. God man. Dessa personer hade det ju gått lite dåligt för i 
livet men det finns alltid hopp men då måste de flesta ha nått ner i 

det djupa helvetet. En kille ringde mej en söndagsmorgon och då 
trodde jag att jag skulle bli tvungen att ”rycka ut”. Men så var det 

inte. Han sa att han nu bestämt sig för att börja ett nytt liv. Han sa 
att han nu hade fattat att om han höll på som han gjort så skulle 

han dö! Och han började ett nytt liv och fick efter några år en 

mycket hög befattning.  
Jag ser de grovt kriminella åklagarna, riksåklagaren och 

justitiekanslern som personer med stora problem men som ännu 
inte nått botten och därför inte kan starta om på nytt. De sitter 

fast i Riksåklagarens ytterst omogna och olagliga moral som leder 
till grov jäv i vad de än sysslar med! 

 
Hen sa då att hen förstod att jag aldrig kan släppa detta eftersom 

hen menade att jag är den enda ärliga och renhåriga personen i 
den här affären. Hen sa också att den intervju jag lät göra med 

Riksåklagaren och som finns i ett av tidningsnumren visade hur 
human Riksåklagaren tydligen är ibland – men den intervjun 

gjordes ju när Riksåklagaren var tämligen onykter… De flesta 
inom rättsväsendet mår tydligen väldigt illa innerst inne! 

    

Hälsningar 2022-08-13 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61C 
83133 Östersund 

P.S. 
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Dokument som finns på tidningens hemsida. 
FUP_Sam1.pdf Är en olaglighetslista där man kan läsa om de över 

100 st olagliga beslut som jag blivit utsatt för sedan 2018-08-23 
av det svenska rättsväsendet!  
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Andreas Victor, förordnad 2018-12-14 2019-04-11 2019-04-29
Underrättelsesätt, försvarare

SKriftligen
Resultat av underrättelse mt Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr Uppgiftstyp Sida
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5000-K1045644-18 Anmälan Utpressning, målsägande Åklagare Östersund..................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan
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Inkommen skrivelse (maskad).............................................................................. 3

PM

PM angående ytterligare mailväxling Gaunitz-åklagare..................................... 17
Bilaga: Mail 1 Maskad

Bilaga: Mail 2

Bilaga: Mail 3 Maskad
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PM angående publicering av "Miljöbilder"..........................................................31
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Bilaga: Telefonabonnemang

Externa dokument

Utgivningsbevis - "Miljöbilder".......................................................................... 40

 

Här står ju klart och tydligt att Kajbring anklagat mej för utpressning vilket är lögn! 

Denne person är falskt anklagad!

Denna person stöder de falska anklagelserna UTPRESSNING
och FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN mot Harald Gaunitz! 

Aronsson har falskt anklagat mej för detta brott utan
att ha kunnat ange ett enda skäl! Aronsson bryr sig
inte om HDs prejudicerande domar! Tjänstefel! 

2018-08-23 utan att ange ett enda skäl!



Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Kajbring, Anders Tobias .............................................42

Förhör vittne

Förhör med målsägande, Ekeroth, Stefan Mattias ...............................................44

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Gaunitz, Harald Nils Inge ...............................................46

Externa dokument omnämda i förhör med Harald

Miljöbilder NR 4 april, messenger (Maskad).......................................................57

Miljöbilder NR1 januari 2019 (Maskad)..............................................................66

Miljöbilder NR 2 februari 2019............................................................................77

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Gaunitz, Harald Nils Inge..........................................80

Sammanställning av de grova falska anklagelserna som Gaunitz
blivit utsatt för av det svenska rättsväsendet speciellt av
kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund och den grovt 
olagliga riksåklagaren Petra Lundh.
 
Hänselseförlopp
Inbrott i min bil där ett ögonvittne inte vill vittna såvida inte 
polisen gör en teknisk undersökning av bilen.
 
Kajbring påstår i ett möte i polishuset i Östersund att "den
djäveln hjälper vi inte" 
 
Skriver om detta i ett tidningskoncept och ber Kajbring ge
synpunkter. Fick svar från chefsåklagare Stefan Ekeroth som
meddelar att jag inte kommer att få något svar från Kajbring.
 
Publicerar tidningen varvid Kajbring och Ekeroth anmäler mej
för brottet UTPRESSNING. Måste skaffa advokat som ska bistå
mej vid förhöret om utpressning.
 
Förhörs efter något halvår men det förhöret handlar inte om
utpressning utan om min tidning och vad jag skrivit i denna.
Jag påstår att det är JK som granska ev. tryckfrihetsbrott och
att min tidning MILJÖBILDER är en registrerad tidskrift med 
utgivningsbevis nr 23792. 
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Ärendeöversikt
2019-04-11

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Jämtland
Diarienr

5000-K1045644-18
Anmält datum

2018-08-23
Registreringsdatum

2018-08-23
Överförd från RAR

    -  -
Brottsbeskrivning

Förgripelse mot tjänsteman
Brottskod

1705
Brottsplatsadress

Internet, Okänd
Områdeskod

9700
Status

FU/Utredning pågår
Händelse inträffad

    -  -     :
Händelse inträffad mellan

2018-08-19 -     -  -

Aktör Roll
Gaunitz, Harald Nils Inge Misstänkt
Kajbring, Anders Tobias Målsägande
Åklagarmyndigheten Anmälare
Personal Funktion

Siefert Stephanie Anmälningsansvarig

Siefert Stephanie Anmälningsupptagare

forts.
Förhöret handlar dessutom om en ny anklagelse "förgripelse mot tjänste-
man" vilket det inte kan anges några anklagelser för under förhöret men
det finns inte heller några anklagelser om detta påhittade brott i FUP
som jag erhåller senare. 
 
Jag sänder kopior till Aronsson om hur lagen"förgripelse mot tjänsteman"
ser ut samt kopior på HDs prejudicerande domar. Då lägger Aronsson
ner förundersökningen och jag får senare ett beslut från Östersunds
tingsrätt som befriar mej från alla anklagelser!
 
Anmäler Kajbring till Särskilda åklagarkammaren för den falska
anklagelsen UTPRESSNING men får ett beslut från chefsåklagare 
Martin Tidén att utpressning inte är något brott och som inte heller
är något som faller under allmänt åtal. Överklagar detta till UC,
Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagare Petra Lundh men alla
stöder det olagliga beslutet från Tidén. 
Sänder en fråga till Sveriges regering där en minister snabbt svarar att
de grova falska anklagelser jag blivit utsatt för givetvis måste prövas
mot svensk lag men att hen inte kan påverka beslut gjorda av
domstolar och tjänstemän.
Jag anmäler dessa falska anklagelser till Särskilda åklagarkammaren, UC,
Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren men får hela tiden beslut
om att utpressning inte är något brott och som inte heller sorteras in
under kategoring allmänt åtal. 
 
Jag har sammanlagt anmält och överklagat dessa grovt olagliga beslut
över 100 gånger med samma resultat, att det inte är något brott att
falskt anklaga mej för utpressning eller förgripelse mot tjänsteman.
Östersund 2022-05-11 Harald Gaunitz. 
 
  
 
 
 





 BESLUT  
 Datum Dnr 
 2022-08-04 2022/4694 
  
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Gatuadress Telefon (växel) E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM

ANMÄLAN OM BROTT I TJÄNSTEN AV RIKSÅKLAGAREN 
 
Justitiekanslerns beslut 
 
Justitiekanslern inleder inte förundersökning.  
 
Ärendet 
 
Sedan en enskild anmält polis, två åklagare och riksåklagaren för brott i 
tjänsten beslutade Åklagarmyndigheten att inte inleda någon förundersök-
ning mot polis och åklagare. Anmälningen mot riksåklagaren överlämnades 
till Justitiekanslern för prövning här. Anmälaren har även vänt sig till direkt 
till Justitiekanslern med ett flertal anmälningar om brott i tjänsten av rikså-
klagaren och anställda vid Åklagarmyndighetens huvudkontor.  
 
Justitiekanslerns bedömning 
 
Anmälningarna ger inte anledning anta att riksåklagaren eller någon anställd 
vid Åklagarmyndighetens huvudkontor har gjort sig skyldig till brott i tjäns-
ten. Förundersökning ska därför inte inledas. 
 
Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt.  
 
 
Mari Heidenborg 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Exp. till 
 
Anmälaren 
 
Åklagarmyndigheten (dnr AMR-189-22) 













 BESLUT  
 Datum Dnr 
 2022-01-17 2022/33 
  
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Gatuadress Telefon (växel) E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM

SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN (OMPRÖVNING)  
 
Justitiekanslerns beslut 
 
Justitiekanslern ändrar inte sitt tidigare beslut. 
 
Ärendet 
 
Justitiekanslern avslog genom ett beslut den 12 januari 2022 sökandens 
skadeståndsanspråk.  
 
Sökanden har nu återkommit i saken och begärt att Justitiekanslern ska om-
pröva sitt tidigare beslut. 
 
Justitiekanslerns bedömning 
 
Vad sökanden nu har anfört och vad som i övrigt framgår av de handlingar 
som har getts in ger inte anledning att göra någon annan bedömning än den 
som Justitiekanslern gjorde i det tidigare beslutet.  
 
Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt. 
 
På Justitiekanslerns vägnar 

 
Anneli Skoglund 
 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Upplysningar om överklagande m.m. 

Justitiekanslerns beslut har fattats enligt bestämmelserna om statens frivilliga skaderegle-
ring som finns i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot 
staten. Beslutet kan inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet kan väcka talan mot 
staten i allmän domstol för att få begäran prövad i den ordning som gäller för tvistemål. 
 
 
Exp. till 
 
Sökanden



 BESLUT  
 Datum Dnr 
 2022-08-04 2022/4694 
  
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Gatuadress Telefon (växel) E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM

ANMÄLAN OM BROTT I TJÄNSTEN AV RIKSÅKLAGAREN 
 
Justitiekanslerns beslut 
 
Justitiekanslern inleder inte förundersökning.  
 
Ärendet 
 
Sedan en enskild anmält polis, två åklagare och riksåklagaren för brott i 
tjänsten beslutade Åklagarmyndigheten att inte inleda någon förundersök-
ning mot polis och åklagare. Anmälningen mot riksåklagaren överlämnades 
till Justitiekanslern för prövning här. Anmälaren har även vänt sig till direkt 
till Justitiekanslern med ett flertal anmälningar om brott i tjänsten av rikså-
klagaren och anställda vid Åklagarmyndighetens huvudkontor.  
 
Justitiekanslerns bedömning 
 
Anmälningarna ger inte anledning anta att riksåklagaren eller någon anställd 
vid Åklagarmyndighetens huvudkontor har gjort sig skyldig till brott i tjäns-
ten. Förundersökning ska därför inte inledas. 
 
Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt.  
 
 
Mari Heidenborg 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Exp. till 
 
Anmälaren 
 
Åklagarmyndigheten (dnr AMR-189-22) 



 BESLUT  
 Datum Dnr 
 2022-01-12 2022/33 
   
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Gatuadress Telefon (växel) E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM

SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN MED HÄNVISNING 
TILL ÅKLAGARES HANTERING AV EN FÖRUNDERSÖKNING 
 
Justitiekanslerns beslut 
 
Justitiekanslern avslår sökandens anspråk.  
 
Ärendet 
 
Sökanden har begärt skadestånd av staten med 350 000 kr på den grunden 
att åklagare hanterat en förundersökning mot honom felaktigt. 
 
Justitiekanslerns bedömning 
 
Vad sökanden har anfört och vad som i övrigt framgår av de handlingar som 
har getts in ger inte stöd för att det har förekommit några sådana fel, försum-
melser eller överträdelser av Europakonventionen hos Åklagarmyndigheten 
som grundar skadeståndsskyldighet för staten. Sökandens begäran om 
ersättning ska därför avslås.  
 
Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt. 
 
På Justitiekanslerns vägnar 

 
Anneli Skoglund 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Upplysningar om överklagande m.m. 

Justitiekanslerns beslut har fattats enligt bestämmelserna om statens frivilliga skaderegle-
ring som finns i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot 
staten. Beslutet kan inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet kan väcka talan mot 
staten i allmän domstol för att få begäran prövad i den ordning som gäller för tvistemål. 
 
 
Exp. till 
 
Sökanden 



















 BESLUT  
 Datum Dnr 
 2022-08-04 2022/4694 
  
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Gatuadress Telefon (växel) E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM

ANMÄLAN OM BROTT I TJÄNSTEN AV RIKSÅKLAGAREN 
 
Justitiekanslerns beslut 
 
Justitiekanslern inleder inte förundersökning.  
 
Ärendet 
 
Sedan en enskild anmält polis, två åklagare och riksåklagaren för brott i 
tjänsten beslutade Åklagarmyndigheten att inte inleda någon förundersök-
ning mot polis och åklagare. Anmälningen mot riksåklagaren överlämnades 
till Justitiekanslern för prövning här. Anmälaren har även vänt sig till direkt 
till Justitiekanslern med ett flertal anmälningar om brott i tjänsten av rikså-
klagaren och anställda vid Åklagarmyndighetens huvudkontor.  
 
Justitiekanslerns bedömning 
 
Anmälningarna ger inte anledning anta att riksåklagaren eller någon anställd 
vid Åklagarmyndighetens huvudkontor har gjort sig skyldig till brott i tjäns-
ten. Förundersökning ska därför inte inledas. 
 
Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt.  
 
 
Mari Heidenborg 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Exp. till 
 
Anmälaren 
 
Åklagarmyndigheten (dnr AMR-189-22) 
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