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MILJÖBILDER 

Nr 3 mars 2020, rev D, Årgång 21 
 

 Detta är ett tillägg till det preliminära tidningsnummer föranlett av nya 
uppgifter från visselblåsare på Särskilda åklagarkammaren. 

”Men jag blev så småningom fri från denna falska anklagelse genom 
beslut 2019-05-24, dokument AM-110190-18.” 

MEN FÖRFÖLJELSEN FRÅN RIKSÅKLAGARE Petra Lundh, Särskilda 
åklagarkammaren, UC, OCH Tillsynsavdelningen FORTSÄTTER! 

Riksåklagare Petra Lundh, hur många år till ska du förfölja mej?  

De som utsatt mej för denna mycket grova falska anklagelsen ”försök till 
utpressning” ska givetvis lagföras!  

Det har jag rätt till enligt Svensk lag! 

Om du, Riksåklagare Petra Lundh, inte anser dej vilja eller kunna följa 
Svensk lag bör du omedelbart meddela detta till Sveriges regering så att 

du blir utbytt mot en Riksåklagare som kan och vill följa Svensk lag! 

Jag blev alltså anmäld av kammaråklagare Tobias Kajbring, 
personnummer 19850726-0332 för den falska anklagelsen ”försök till 

utpressning” 2018-08-23. Denna falska anklagelse ”följdes upp” av 
kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan Ekeroth och 

chefsåklagare Cecilia Aronsson.  

Jag anmälde dessa falska anklagelser till Särskilda åklagarkammaren, UC, 
Säkerhetsavdelningen och Riksåklagaren sammanlagt 20 gånger men fick 
hela tiden olagliga beslut med denna olagliga motivering: ”Uppgifterna i 

ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats.” (Se sammanställning nedan!)  

Enligt ”Visselblåsare” på Särskilda åklagarkammaren så har mina 
anmälningar inte ens lästs utan de har direkt besvarats med ett 

standarddokument som alltså inte alls är tillämpligt på den typen av 
anmälan jag lämnat in!  

Jag har dessutom fått oförskämda och osakliga brev från kammarchef 
Anders Jakobsson och överåklagare Bengt Åsbäck. (se bilagda filer!)  
Jag tycker att du, Riksåklagare Petra Lundh, ska undersöka om dessa 

personer lider av allvarliga personlighetsstörningar. Om så är fallet bör du 
vidta adekvata åtgärder! 

Jag blev utsatt för kriminella förhör t ex förhör om innehållet i ett 
tidningsnummer som givetvis borde utförts av JK! Men jag blev så 

småningom fri från denna falska anklagelse genom beslut 2019-05-24, 
dokument AM-110190-18. 
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Däremot går den grovt kriminelle kammaråklagare Tobias Kajbring, 
kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan Ekeroth, 
chefsåklagare Cecilia Aronsson och Riksåklagaren fria från ansvar. 

Riksåklagaren har t.o.m. stött de kriminella besluten från Sårskilda 
åklagarkammaren och UC! (se bilagda bevis!) 

Jag kräver att de som anklagat mej för den falska grova anklagelsen 
”försök till utpressning” lagförs. Det har jag rätt till enligt Svensk lag! 

Östersund 2020-03-24 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 
83133 Östersund 

Informationskopia till bl. a JO, JK, Riksåklagaren, Särskilda 
åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen, kammaråklagare Tobias 

Kajbring, kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan 
Ekeroth, chefsåklagare Cecilia Aronsson, kammarchef Anders Jakobsson, 

överåklagare Bengt Åsbäck, advokat Andreas Victor + ett antal 
riksdagsledamöter m. fl.!  

Här följer en sammanställning av de mycket grova falska anklagelser jag 
blivit utsatt för från rättsväsendets kriminella aktörer och på 

rättsväsendets grova kriminella stöd till dessa kriminella aktörer!  

De värsta bovarna är faktiskt Riksåklagare Petra Lundh och kammarchef 
Anders Jakobsson. Dessa aktörer ska, enligt reglementet, vara en garanti 
för att Svea rikes lagar ska följas. I detta ärende är de, tvärtom, en 
garanti för att de grovt kriminella aktörerna kammaråklagaren Tobias 

Kajbring, kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan 
Ekeroth och chefsåklagare Cecilia Aronsson ska gå fria! 

Finns det någon lag och rätt i det här landet? Inte för mej i alla fall! 
Jag ska ge dej som tidningsläsare information om rättsväsendets nästa 

kriminella steg! Att få rättsväsendets kriminella aktörer att ta sitt ansvar 
och lagföra dessa grovt kriminella aktörer verkar vara omöjligt! 

  

Jag hade inbrott i min bil vilket jag polisanmälde. 

Jag hade också ett ögonvittne som erbjöd sig att vittna såvida en 
teknisk undersökning gjordes av bilen. Fingeravtrycken borde 

säkras men den grovt kriminella kammaråklagaren Tobias Kajbring 
vägrade bistå med en sådan. Enligt visselblåsare hade Kajbring sagt 

så här: ”Den djäveln hjälper vi inte!” 

Jag skrev om detta äckliga beteende av denne Kajbring i min 
tidning MILJÖBILDER. 

Då svarade Kajbring med att anmäla mej för ”försök till 
utpressning” vilket är en mycket allvarlig falsk anklagelse och 

givetvis en hämnd för min tidningsartikel! 

Jag blev kallad till förhör men förhöret handlade inte om ”försök till 
utpressning” eftersom detta inte var relevant utan om ”förgripelse 
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mot tjänsteman” vilket handlade om förhör om ett tidningsnummer 
av min tidning MILJÖBILDER. Det förhöret var givetvis olagligt 

eftersom mål om tryckfrihetsbrott handläggs av JK. Dessutom har 
tidningsnumret, enl. uppgift, granskats av JK utan anmärkning! 

Jag anmälde denna grovt olagliga anmälan ”försök till utpressning” 
till Särskilda åklagarkammaren som direkt avvisade min anmälan 

med följande motivering: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att 

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

Men den motiveringen är olaglig. Den grova falska anklagelsen ”försök till 
utpressning” faller under allmänt åtal! 

Jag har överklagat och anmält denna allvarliga falska anklagelse till 
Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren 20 gånger men med 

samma grovt olagliga motivering: ”Uppgifterna i ärendet ger inte 
anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 

Den som ligger bakom dessa olagligheter är givetvis kammarchef Anders 
Jakobsson. Du kan läsa om denna äckliga person senare i detta dokument.  

   

 Referensdokument Förundersökningsprotokoll AM-110190-18  

 Jag, Harald Gaunitz, anmäler:  

 Kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund för falsk anklagelse som innebär att jag 

skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Anklagelsen gjord 2018-08-23, 10.08. Se 

FUP-utdrag nedan, sid 2. 

 

 Kriminalinspektör Anders Jämteby, Östersund för falsk anklagelse som innebär att jag 

skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Jämteby ringde mej 2018-11-27. Samtalet 

spelades in av mej och mp3-fil bifogas. Jag misstänker att Jämteby ej var nykter då han 
ringde. 

 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund för falsk anklagelse som innebär att jag skulle 

hållit på med ”försök till utpressning”. Ekeroth har erkänt för mej i mail att han anklagat 

mej för detta grova brott men vägrar ange någon tidpunkt och några skäl. Jag gissar att 
han anklagade mej i juli 2018.  

 

 Chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad för falsk anklagelse som innebär att jag skulle 

hållit på med ”förgripelse mot tjänsteman”. Anklagelsen gjord 2018-08-19 20:32. Se FUP 
sid 80. (bifogas ej) 

 

   

 Särskilda åklagarkammaren, UC och Tillsynsavdelningen innehåller en massa ”kriminella 

chefsåklagare” som inte följer Svensk lag. Eftersom Riksåklagaren Petra Lundh litat till 

fullo på lögnerna från dessa ” kriminella chefsåklagare” så betraktar jag även Riksåklagare 

Petra Lundh som en ” tämligen kriminell person”! 

 

 Jag är mycket besviken på Särskilda åklagarkammaren, UC och Tillsynsavdelningen och 

deras kriminalitet som jag varit utsatt för sedan mars 2018 och fram till nu, mars 2020. 

Alla beslut som jag fått från dessa aktörer har varit olagliga! Dessa aktörer är satta att se 

till att Svensk lag följs men så representerar de tyvärr själva en kriminell klan! Och 

Riksåklagaren reagerar inte utan stöder dessa kriminella! 

 

 Det första kriminella beslutet fick jag 2018-06-11 från chefsåklagare Martin Tidén.   
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 Jag har blivit falskt anklagad av den grovt kriminelle Tobias Kajbring för ”försök till 

utpressning” som är vederlagd. (dvs den är bevisad att vara felaktig!) 

 

 Hur känns det att vara kriminell och samtidigt arbeta på Särskilda åklagarkammaren som 

ju, enligt regelverket, ska vara en garant för rättssäkerhet. Jag har blivit falskt anklagad 

för ”försök till utpressning” som är vederlagt men trots detta envisas Särskilda 

åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen och Riksåklagaren med dessa grova lögner! 

Så här ser deras olagliga mantra ut: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att 
anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” 

Jag har alltså anmält den grovt kriminelle kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund 

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

”försök till utpressning” 2018-08-23. Detta faller alltså inom kategorin allmänt åtal! Varför 

ljuger Särskilda åklagarkammaren, UC, Tillsynsynsavdelningen och Riksåklagaren om 

detta? 

Dessa kriminella chefsåklagare m fl har alltså inte fattat att anklagelsen är falsk och 

påhittad för att Kajbring inte gillade vad jag skrivit om honom i min tidning! 

 

 

 Dokumentnr: 2020-132, datum 2020-03-09 /Harald Gaunitz/Rev A  

 Så här ser listan över kriminella chefsåklagare m fl på Särskilda 
åklagarkammare och UC ut.  

Jag har alltså anmält bl a den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring för den grova 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kan ju hoppas att hon har förstånd att själv avgå! 

 

   

 Jag har nu fått ett brev från Martin Tidén där något som jag skrivit tydligen handlar om ”grovt 

kriminella”. Detta har meddelats till UC. Så bra! Då kanske UC börjar följa Svensk lag och lagför 

de grovt kriminella Tobias Kajbring, Stefan Ekeroth, Cecilia Aronsson och Anders Jämteby. 

OBSERVERA att Kajbring anklagade mej för ”försök till utpressning” vilket är vederlagt. Ekeroth 

Aronsson och Jämteby spred dock dessa lögner vidare! Det korrekta hade givetvis varit att 

lagföra Kajbring men detta hade fordrat mod och karaktär men framför allt en vila att följa 

Svensk lag! 

Nedan kan man se de 19 olagliga besluten från Särskilda åklagarkammaren och UC. Det tror jag 

dock ändå inte leder till ett enda lagligt beslut från UC! Jag är fullständigt rättslös och 

besluten från Särskilda åklagarkammaren och UC kommer troligen att överridas av 

den kriminella viljan att skydda Kajbring m.fl. Kolla listan här nedan och försök att lär in 

att falsk anklagelse ”försök till utpressning” faller under kategorin ”allmänt åtal”! Ett bättre sätt 

om ni duktiga chefsåklagare vill hämnas på mej riktigt ordentligt är att göra som den grovt 

kriminelle Tobias Kajbring, att falskeligen anklaga mej för "försök till utpressning”. Sådana 

grova falska anklagelser godkänner ju hela Särskilda åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen 

och Riksåklagaren! Kolla själva i listan nedan! Jag har kämpat mot dessa grova lögner och 

olagliga beslut i över två år nu! 
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 2018-09-06 chefsåklagare Martin Tidén AM-131388-19, olagligt beslut! 1 

 2019-02-04 chefsåklagare Henrik Rasmusson AM-136789-19, olagligt beslut! 2 

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

 2019-03-01 överåklagare Magnus Johansson AM-98674-19, olagligt beslut! 4 

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

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

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

 2019-07-17 överåklagare Magnus Johansson AM-86304-19, olagligt beslut! 8 

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

 2019-07-26 överåklagare Magnus Johansson AM-72883-19, olagligt beslut! 10 

 2019-08-29 kammaråklagare Magnus Ramebäck AM-2019/0973, olagligt beslut! 11 

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

 2019-03-01 kammaråklagare Magnus Ramebäck ÅM-2019/0973 Överp.  

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

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

överprövning. Räcker det alltså inte att 
beslutet är olagligt? 

 

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

överprövning. Räcker det alltså inte att 
beslutet är olagligt? 

 

 2019-10-03 Östersunds 

tingsrätt 

Mål nr B 3333-18 Försök till utpressning avskrivs.  

 2019-10-10 chefsåklagare Henrik Rasmusson AM-136785-19, olagligt beslut! 13 

 2019-01-29 Överåklagare,UC Magnus Johansson AM-13667-20, olagligt beslut 14 

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

överprövning???) 
 

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

uppgifter” 

RÄCKER DET INTE MED ATT DET 
TIDIGARE BESLUTET ÄR OLAGLIGT? 

 

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

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

 2020-01-29 överåklagare Magnus Johansson AM-13667-20, olagligt beslut! 17 

 2020-02-11 överåklagare Magnus Johansson AM-20977-20, olagligt beslut! 18 

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

Tf. tillsynschef Lisbeth Johansson 
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Riksåklagaren, olagligt beslut! 

 2020-03-02 Överåklagare, 

UC 

Mats Svensson AM-28057-20, olagligt beslut! 19 

 2020-03-02 chefsåklagare Martin Tidén Anmälan till UC  

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

 

 Hej, 

Jag sände ett mail till den grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan Ekeroth 

2020-02-11. (Det inkluderas nedan) I det mailet kan man se den grova falska 

anklagelsen från den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, 

Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det 
påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23.  

När den grova falska anklagelsen gjordes var det ingen som påstod att 

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

allmänt åtal har förövats.” utan då skulle jag utredas och bestraffas! Jag 

fick välja en advokat som skulle bistå mej vid förhör om det grova brottet 

”försök till utpressning” som alltså aldrig ägt rum! Jag fick förbereda mej för 

förhöret som skedde ett halvår senare men förberedelserna var meningslösa 

eftersom den kriminelle Kajbring inte hade visat upp något som skulle kunna 

visa att jag krävt någon på pengar eller hotat någon! Kajbring var givetvis sur 

på mej för att jag skrivit kritiskt om honom i min tidning efter hans vägran att 

göra en teknisk undersökning av min bil efter ett bilinbrott. (Jag hade ett 

ögonvittne som lovat vittna om en teknisk undersökning med bl a 

fingeravtrycken säkrats. Men Kajbring hade, enligt visselblåsare, sagt: ”Den 
djäveln hjälper vi inte”) 

Vid förhöret fick vi (jag och min advokat) direkt veta att anklagelsen ”försök 

till utpressning” inte var relevant (!) utan förhöret skulle istället handla om 

”förgripelse mot tjänsteman”. Det förhöret var olagligt eftersom det endast 

handlade om att gå igenom en tidningsartikel i min registrerade periodiska 

tidskrift Miljöbilder. Tidningsartikeln handlade om den kriminelle Kajbring. Jag 

visste hela tiden att det förhöret var olagligt eftersom klagomål på 

registrerade tidskrifter, böcker etc. hanteras av JK. Tidningsnumret har, 
enl. uppgift, senare anmälts till JK utan anmärkning.  

När det gäller anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” så viste inte 

förundersökningsledaren chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad något om 

den lagparagrafen. När jag informerat henne om vad den lagen är till för och 

hur HD tolkat och beslutat så började hon tydligen att förstå… Hon lade så 
småningom ner anklagelsen mot mej… 

Men när jag anmälde Kajbring till Särskilda åklagarkammaren för 

denna grova falska anklagelse ”försök till utpressning” så bytte 

Rättsväsendet plötsligt fot och påstod att ”Uppgifterna i ärendet ger 

inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 

förövats.” Men det är ju ställt utom varje tvivel att Kajbring har falskt 

anklagat mej för ”försök till utpressning”! (Det står t ex i FUP!) Vid 

förhöret fick jag ju direkt veta att den anklagelsen inte var relevant! 

Den hade omrubricerats till ”förgripelse mot tjänsteman” vilken inte 
heller visade sig vara relevant utan olaglig!   

 

 Den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund med 

personnummer 19850726-0332 anmälde mej för det påhittade grova brottet 

”försök till utpressning” 2018-08-23 och som har en straffhöjd på upp till två 

år, 
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VARFÖR SKA INTE DEN FALSKA GROVA ANKLAGELSEN SOM KAJBRING 

BEGÅTT LAGFÖRAS? Här har Särskilda åklagarkammaren, UC och 
Riksåklagaren agerat olagligt! 

 Den grovt kriminella chefsåklagaren Cecilia Aronsson, 19731120-6226, 

Karlstad anmälde mej för det påhittade grova brottet ”förgripelse mot 

tjänsteman” 2018-08-19 20:32 och detta saknar skälig grund.. Detta är en 

grov falsk anklagelse med en straffhöjd på upp till två år!  

VARFÖR SKA INTE DEN FALSKA GROVA ANKLAGELSEN SOM CECILIA 

ARONSSON BEGÅTT LAGFÖRAS? Här har Särskilda åklagarkammaren, 
UC och Riksåklagaren agerat olagligt! 

 

   

 Ett angränsande ärende är att jag agerar aktivt i bl a mobbingärenden både 

när det gäller skolmobbning och mobbning i arbetslivet men även när det 

gäller personer som trakasseras av rättsväsendet. Den verksamheten bygger 

på att ärenden når mej via min tidning åberopande meddelarskyddet och att 

inte ens polisen normalt har rätt att ta del av dessa uppgifter. (Det kan ske 
endast vid t ex risker för rikets säkerhet.) 

Situationen för mej just nu är alltså att jag är falskt anklagad av en grovt 

kriminell kammaråklagare vars kriminella verksamhet stöds av kriminella 

chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen och av 
Riksåklagaren.  

Inte ett enda beslut som Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren 

fattat i detta ärende, FUP AM-110190-18, är lagliga. Vad värre är. 

Tillsynscheferna stöder de kriminella besluten gjorda på Särskilda 

åklagarkammaren, UC och av Riksåklagaren. De gör sig alltså skyldiga till 
någon sorts mened! 

 

 oooooOooooo  

 E-BREV SÄNT 2020-02-11 TILL CHEFSÅKLAGARE STEFAN EKEROTH  

 Till den grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan Ekeroth, 19691218-0517, 

Östersund  

Hej, Jag översänder det senaste numret av min tidning Miljöbilder och även en länk, 

(http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-202001.pdf). Där kan du läsa 

bl a om din egen kriminalitet. Du har anklagat mej för ”försök till utpressning” vilket är 
en grov falsk anklagelse med en straffhöjd på upp till två år! I det nya numret av 
tidningen kan du även läsa om den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, 
Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det påhittade 
grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23. Du är alltså en kriminell medlöpare. 

Jag sände ju ett tidningsnummer på remiss till den grovt kriminelle 
kammaråklagaren Tobias Kajbring men fick ett svar från dej där du meddelade 
att Kajbring ej skulle ge mej något svar på min remiss. Istället anklagade 
Kajbring mej för det mycket grova brottet ”försök till utpressning” vilket 
saknar skälig grund. Du fullföljde den kriminella verksamheten genom att 
sprida denna grova falska anklagelse vidare till den grovt kriminelle 
kriminalinspektören Anders Jämteby, 19680813-8215, Östersund och den 

grovt kriminella chefsåklagaren Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad. 
Denna omrubricerade den grova anklagelsen till ”förgripelse mot tjänsteman” 

vilket är en grov falsk anklagelse med en straffhöjd på upp till två år! Den 
anklagelsen gjordes 2018-08-19 20:32 och saknar skälig grund.  

Egentligen borde jag informera den grovt kriminelle Kajbring om att jag, i min tidning, 

skrivit om hans grova kriminalitet men du har ju förbjudit mej att kontakta honom. Om 
jag skulle informera honom så skulle han troligen direkt utsätta mej för en ny grov 
falsk anklagelse som du givetvis direkt skulle sprida vidare i din okunnighet och illvilja 
så att jag skulle bli kallad till ett meningslöst förhör igen. Ett förhör som givetvis saknar 
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skälig grund!  Jag tror att du, Ekeroth, utan risk, kan fortsätta med din grova 

kriminalitet eftersom Särskilda åklagarkammaren och UC skyddar den grovt 
kriminelle Kajbring. Jag har anmält den grovt kriminelle kammaråklagare Tobias 
Kajbring till Särskilda åklagarkammaren och UC minst 17 gånger men med samma 
kriminella resultat och beslutsmotivering: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att 

anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Dessa olagliga beslut stöds 
tyvärr av Riksåklagaren Petra Lundh men vad värre är även av tillsynschef Eva 
Thunegard. Att anklaga någon för ”försök till utpressning” faller alltid inom 
kategorin allmänt åtal.  

Vid ett tillfälle, när jag anmält Kajbring för ”falsk angivelse”, fick jag beslut från 

Särskilda åklagarkammaren att: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Då överåklagade jag detta olagliga 
beslut men fick samma kriminella beslut tillbaka. Då anmälde jag den som fattat det 
senaste beslutet för tjänstefel.   

Då fick jag ett beslut från just den som jag anmält för tjänstefel att: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats.” Men inte ens Riksåklagaren fattade att detta klara 
fall av jäv var ett grovt brott!!!   

Så du, du grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan Ekeroth, 196912180517, Östersund 

kan lugnt fortsätta med ditt smutsiga byk utan risk att bli granskad av de 
rättsvårdande myndigheterna. Däremot kommer jag nu att sprida information om min 
tidning i de sociala medierna och till de lagstiftande församlingarna så att det blir känt 
vilken skrupellös okunnig jurist du m fl är.   

I min tidning står också om en beteendevetare och jurist vid namn Stina som bl a 

skriver så här: ” Det jag som beteendevetare och jurist efterlyser är något som brukar 
kallas för ”Rättsstatens principer”. De uppfylls knappast med nuvarande organisation, 
personal och metoder!”  

Min erfarenhet av Stina visar, tycker jag, att högutbildade jurister inte nödvändigtvis 

måste vara så förbålt dumma som du är. Du skickar ju ständigt frågor till Riksåklagaren 
för att du själv inte har kunskaper och omdöme nog. Nu har du tur för nu har jag sett 
till att Riksåklagaren och Särskilda åklagarkammaren redan fått en kopia av detta mail. 
OK, vad ska du göra nu då? Ingenting! Sov vidare i din kriminella låtsasvärld! Tids nog 
kommer mitt agerande att tvinga dej att vakna! Östersund 2020-02-11 /Harald Gaunitz    

 

sida Inkluderar några dokument.  

10, 

11 

Här ett brev från Anders Jakobsson som visar att han inte bryr sig om Svensk lag eller ”Rättsstatens 

principer”. När du läst hans brev så kanske du förstår varför jag kallar honom för ”DIKTATURENS 
KREATUR”. 

11 

3 Protokoll från Östersunds tingsrätt som visar att målet avskrivs. 3 

5 Olagligt beslut av överåklagare Anders Jakobsson 5 

6 Olagligt beslut av överåklagare Anders Jakobsson 6 

7 Brev från Riksåklagaren Hon stöder kriminella… 7 

8 Brev till Riksåklagaren. Jag protesterar mot hennes fjanterier… 8 

13 Åtal väcks inte Besked från chefsåklagare Cecilia Aronsson 13 

14 Trams från Åsbäck Han bryr sig inte om Svensk lag! 14 

15 Inga besked från Ekeroth. Olaglig anklagelse om ”försök till utpressning”! Han abger inga skäl för 
anklagelsen! 

15 

17 Rapport från Stina Hon visar att rättsväsendet aldrig skulle kontaktat mej eftersom jag inte gjort något 
brottsligt!  

17 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. 

återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommentarer  

 2018-11-27  blev jag uppringd av kriminalinspektör Anders Jämteby som bad mej ge namnet på en advokat som skulle 
vara mej behjälplig vid förhör angående ”försök till utpressning”.  Jag visste givetvis att jag aldrig hållit på med ”försök 

till utpressning” men jag visste också att alla medborgare är skyldiga att ställa upp på förhör. Därför gav jag namnet på 
en advokat som därefter godkändes av Tingsrätten. (telefonsamtalet från Jämteby spelade jag in och det finns i min 
tidning Miljöbilder. Jag misstänker att Jämteby var onykter då han ringde) Jag fick veta av min advokat att han inte fått 
veta vad jag var anklagad för. Däremot meddelade min advokat att ”försök till utpressning” alltid ska innehålla begäran 
om pengar eller andra värden samt ett allvarligt hot. Jämteby kunde inte presentera något som stämde in på ”försök till 
utpressning” Däremot hade han nämnt att det allvarliga var att det jag gjort var ”otillbörligt” Någon lagparagraf som 
detta kunde hängas upp på lämnades dock inte. 

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

Anmärkning 1 

Jag har fått info från ”visselblåsare” som misstänker att du, kriminalinspektör Anders Jämteby, kommer att försöka att 
manipulera uppgifterna från förhöret. Därför har jag fått en ”råkopia” av det inspelade förhöret sänd till min tidning 

MILJÖBILDER. Observera att allt som sänds eller lämnas till en registrerad tidning har s.k. meddelarskydd. 
Anmärkning 2 
Vet du, chefsåklagare Stefan Ekeroth, vem som försett kriminalinspektör Anders Jämteby med din olagliga uppgift att 
jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”? 

 

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

 
MILJÖBILDER NR 3 mars 2020, ÅRG. 21   
Redaktör: Harald Gaunitz 
Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 
Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 
E-brev: RotfrukterHotmail.com (snabela efter r) eller harald/gaunitz)(gmail/com 
Internetsida:http://www.miljobilder.com 
Tryck: Harald Gaunitz Original framställt på PC och tryckt på laserskrivare 
Eftertryck tillåts om källan anges. 
Tidningen utkommer minst fyra gånger per år. 
Lösnummerpris 40:- 
Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet med paypal. 
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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



 

Överåklagare/kammarchef är Anders Jakobsson. 
Så här skriver du:  

” 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.” 
 

Varför ljuger och spekulerar du för? 
Mina anmälningar, nu 17 st, har aldrig prövats mot Svensk lag! Jag har 

blivit anklagad för ”försök till utpressning” av den grovt kriminelle 
kammaråklagaren Tobias Kajbring med personnummer 19850726-0332 

som anmälde mej för det påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 
2018-08-23. Inga skäl eller bevis har någonsin presenterats. I de 17 

besluten från Särskilda åklagarkammaren som även du är ansvarig för 
står: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör 

under allmänt åtal har förövats.” och alla dessa beslut är olagliga! Den 

allvarliga anklagelsen ”försök till utpressning” faller under allmänt åtal! 
Har du, Anders Jakobsson, någon juridisk utbildning över huvud taget eller 

ljuger du med uppsåt? Och alla de andra 16 olagliga besluten… 
 

Vidare skriver du så här: 
”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.” 

 
Enligt ”Rättsstatens principer” som beskrivits av Sveriges regering så har 

en anklagad rätt att få veta vad han är anklagad för. Jag har rätt att få 
veta vem jag i så fall skulle ha krävt på pengar, när detta skulle ha skett 

och var, vem jag skulle ha allvarligt hotat till liv och lem etc etc Men det 
finns inga sådana bevis och det är givetvis därför du anklagar mej ”in 

blanko” Det du är ute efter är tydligen att försöka rädda den grovt 

kriminelle Kajbring till varje pris! Frågan är varför du håller på som 
åklagare. Kanske är det för att du ska avreagera din inkompetens och odla 

din vilja att skada andra människor.  
Såsom du, överåklagare Anders Jakobsson, uttrycker dej så uttrycker sig 

DIKTATURENS KREATUR! 
Jag ser dej som rättsstatens haveri personifierad i din äckliga lekamen! 

/Harald Gaunitz 
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Till Riksåklagare Petra Lundh 
Informationskopia Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad, Peter Svedén 

 

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

är skrivet i ren affekt. 
 

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

det aldrig har gjort!  
 

Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring, 

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

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

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

 
Jag blev uppringd av en kriminalinspektör som meddelade att jag var 

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

Jag angav en advokat som blev förordnad. 
 

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

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

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

tidningsnumret. 
 

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

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

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

anmälde dessa grova brott till Riksåklagaren. 
 

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

givetvis tillkommit som ren hämnd för min kritiska artikel i min 

registrerade tidskrift Miljöbilder. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

rikes lag!  
 

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

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

instanser följer svensk lag.  
 

Sedan står det att om jag skickar ytterligare skrivelser med 

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

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

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

åtal är antagligen grovt tjänstefel. 
 

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

vidgår sina brott även om de blir överbevisade. 
 

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

grova anklagelser som saknar all grund och som faller inom kategorin 

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

Riksåklagarens, smutsiga byk! 
 

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

för de falska anklagelserna han utsatt mej för.  
 

Östersund 2019-11-27 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

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

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

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

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

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

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

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

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

DS.2 
   

 
 

  







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
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Hej,  

Jag heter Stina och jag har fått i uppdrag att undersöka varför Harald Gaunitz inte nöjer 

sig med de beslut som han fått på anmälningar han lämnat in gällande ärende AM-

110190-18.  

Jag har även fått fria händer att föreslå åtgärder men dessa måste givetvis befinna sig 

innanför lagens råmärken.  Jag har tagit del av alla handlingar och anmälningar Gaunitz 

lämnat in och på alla svaren/besluten som han fått från Särskilda åklagarkammaren, UC 

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

åklagarmyndigheten och polismyndigheten i detta ärende. (Dessa dokument är i vissa fall 

hemliga och citeras därför inte i detta remissvar) 

 

Låt mej först konstatera att Gaunitz inte gjort något olagligt eller något 

juridiskt tveksamt eller omoraliskt. Att ha anmält honom för ”försök till utpressning” 

saknar all grund och är alltså olagligt! Den därpå ändrade misstanken ”förgripelse mot 

tjänsteman” saknar också all grund och är också olaglig. Harald Gaunitz skulle alltså 

aldrig anklagats eller misstänkts för någonting! Det som hänt är alltså en helt igenom 

felaktig behandling som polis- och åklagarmyndigheten utsatt Gaunitz för! Varken polis 

eller åklagare skulle kontaktat honom och Tobias Kajbring skulle själv fått avgöra om han 

skulle svara på tidningsremissen som sänts till honom!   

  

Vid ärendets handläggning har Gaunitz inte heller, i något fall,  

uttryckt sig olagligt, oförskämt, förolämpande eller förgripligt på något sätt eller mot 

någon.  

  

Om vi tittar på de bifogade breven från Bengt Åsbäck och Anders Jakobsson och 

låter mej som är beteendevetare och jurist granska dem, var hamnar vi då? Jo, så här 

ser jag på dessa hemska brev: – Personer som skriver sådana brev mår troligen inte bra 

och trivs inte med vare sig sitt jobb eller med sig själva. De har antagligen för liten 

kunskap för att kunna klara jobbet och är naiva och reagerar med en aggressiv 

försvarsattityd. När någon vill få mer info om hur de resonerat med sina olagligheter blir 

de rasande! Den obehagliga attityden tyder på att de fuskar i arbetet och de bör nog 

helst omplaceras och bör inte ha med folk att göra!  

  

Dessa överåklagare har uppenbarligen använt sin höga befattning för att 

samordna lögnerna och slå blå dunster i ögonen på folk! Du, Harald, måste förstå 

att har en överåklagare jobbat som en besatt för att få ihop ”trovärdiga lögner” och så 

begär du en närmare förklaring till dessa lögner… Det borde du ju förstå att då mår 

sådant klientel som lögnande överåklagare ännu sämre för någon självinsikt eller 

självkritik tycks inte dessa ”överkvalificerade” personer ha!  

  

Och dessa personer är alltså utsedda att pröva lagligheten i beslut gjorda av 

rättsväsendets tjänstemän! Det funkar ju inte! Låt oss konstatera att felaktigt anklaga 

någon för brottet ”försök till utpressning” är ett brott som finns inom kategorin allmänt 

åtal. Detta vet alltså ingen av överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren, UC eller 

Riksåklagaren! Det är ren skandal!   

  

Särskilda åklagarkammaren måste flyttas ut ur Åklagarmyndigheten! Här 

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

110190-18 skäl tillräckligt!?  

 

Inga beslut från vare sig Sårskilda åklagarkammaren, UC eller Riksåklagaren 

har prövats mot Svenska lagar! Gaunitz har fått godtyckliga och olagliga beslut. Att 

påstå att den grova anklagelsen ”försök till utpressning” inte skulle falla inom kategorin 

allmänt åtal är skrämmande naiv och olaglig! Som Gaunitz noterat så faller alla hans 

anmälningar inom brottsmisstankar som faller inom kategorin allmänt åtal.  De som 

begått misstänkta brott är: Kammaråklagare Tobias Kajbring (Något ”försök till 
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utpressning” har Gaunitz givetvis inte gjort sig skyldig till! Detta är ett påhittat allvarligt 

brott!)    

  Chefsåklagare Stefan Ekeroth har vidaresänt anklagelsen ”försök till 

utpressning” till chefsåklagare Cecilia Aronsson och kriminalinspektör Anders Jämteby 

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

arbetsinstruktioner!  

  Kriminalinspektör Anders Jämteby har kontaktat Gaunitz som ombads namnge 

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

allvarlig kontakt måste man kontrollera om misstanken är rimlig! Att inte göra detta är i 

strid med hans arbetsinstruktioner!  

  Chefsåklagare Cecilia Aronsson omrubricerar misstanken till ”förgripelse mot 

tjänsteman” vilket innebär att Gaunitz ska förhöras angående ett 

tidningsnummer vilket är JK:s uteslutande privilegium! Aronsson har här troligen 

gjort sig skyldig till grovt tjänstefel!  

  

 Nedan uppräknade personer har troligen gjort sig skyldiga till någon typ av försummelse 

eller tjänstefel genom att ha fattat beslut som inte är i enlighet med deras 

arbetsinstruktioner eller Svensk lag! Motiveringen till deras beslut ser alltså alltid ut så 

här: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.” Har dessa personer hört talas om t ex ”falsk 

tillvitelse”? Att falskeligen ha anklagat någon för ”försök till utpressning” faller under 

kategorin allmänt åtal! Varför ljuger alla på Särskilda åklagarkammaren…??? 

  Vice chefsåklagare Karin Everitt, Kammaråklagare Malin Granström, Överåklagare 

Magnus Johansson Kammaråklagare Magnus Ramebäck, Chefsåklagare Henrik 

Rasmusson, Chefsåklagare Håkan Roswall, Kammaråklagare Peter Svedén, Chefsåklagare 

Ingela Sörgård Chefsåklagare Martin Tidén, Överåklagare Bengt Åsbäck, Riksåklagaren 

Petra Lundh  Chefsåklagare Cecilia Aronsson Chefsåklagare Stefan Ekeroth, Tillsynschef 

Susanne Kaevergaard, Tillsynschef Eva Thunegard,  
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