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MILJÖBILDER 

Nr 9 maj 2020, rev A, Årgång 21, 2020-05-18 
 

 Detta är ett öppet brev till Sveriges regering 
gällande den kriminella riksåklagaren Petra Lundh, den grovt 
kriminella Särskilda åklagarkammaren, den grovt kriminella 

Säkerhetsavdelningen och det grovt kriminella Utvecklingscentrum. 

 

 Skulle ni, Sveriges regering, vilja följa Svensk lag och se till att de som falskt 
anklagat mej för ”försök till utpressning” lagförs enligt gällande Svensk lag! 

 

 Bilaga: MILJOBILDER-2020-08.pdf  

  Sammanfattning  

 Jag har blivit falskt anklagad för det grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23 av flera 

åklagare. Anmälde detta till Särskilda åklagarkammaren som direkt gav mej ett olagligt beslut 

tillbaka. De gav mej denna grova lögn: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att 

brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Överklagade detta men fick återigen samma 
olagliga beslut tillbaka. 

 

 Blev utsatt för ett olagligt och meningslöst förhör som gällde innehållet i ett nummer av min 

tidning Miljöbilder trots att detta tidningsnummer redan granskats av JK utan kommentarer 
dvs det var ett olagligt förhör. 

 

 Men följande beslut från chefsåklagare friar mej från denna falska anklagelse 

Citat från underrättelse 2019-05-24 

Handling 73, AM-110190-18 står  

”Åtal väcks inte”  

”Det föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal, eftersom man med hänsyn till bevisningen 
på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom." 

”20 kap 6 $ rättegångsbalken 

Det går inte att bevisa de objektiva förytsättningarna för att förfarandet skall vara brottsligt” 

Jag är alltså helt friad från dessa falska anklagelser. 

Däremot har de som ljugit ihop denna falska anklagelse ännu inte lagförts. 

 

 Har anmält denna grova falska brottsanklagelse sammanlagt 21 gånger till Särskilda 

åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC och riksåklagaren men har hela tiden fått 

samma grovt olagliga beslut tillbaka. 

Numera svarar Särskilda åklagarkammaren, UC och riksåklagaren att ärendet är avslutat. 

Riksåklagaren meddelar också att ärendet inte kan överklagas. Så de grovt olagliga besluten 
stadfästs alltså av riksåklagaren! 

 

! Har anmält denna olagliga hantering till Sveriges regering 2020-05-09 och fick då ett 

svar från en minister med innebörden att Sveriges regering inte kan ändra på beslut som 

fattats av myndigheter. Svaret från ministern sändes till min registrerade tidskrift Miljöbilder 

(www.miljobilder.com) åberopande det s.k. meddelarskyddet. Detta innebär alltså att de 
21 olagliga besluten stadfästs av Sveriges regering! 

! 

 Min slutsats av detta svar är, om det nu speglar vad hela Sveriges regering beslutat, att 

Särskilda åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC och riksåklagaren använder sig av en 
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typ av åtalseftergift för vissa utvalda kriminella aktörer som inte har stöd i Svensk lag. Vet 
Sveriges regering om detta? 

 
Har anmält riksåklagaren till Sveriges regering 2020-05-09 och fick detta svar från en minister… 
Fick ett svar från en minister som frågade hur Sveriges regering skulle kunna göra något åt detta. Om regeringen 
skulle upphäva eller ändra ett beslut som gjorts av Särskilda åklagarkammaren, UC eller riksåklagaren så skulle 
detta vara ministerstyre. Det spelar ingen roll att regeringen tillsatt riksåklagaren. Det enda tillfälle när någon 
skulle kunna ingripa mot riksåklagaren vore om hon skulle utöva fysiskt våld mot någon. Då kan man begära 
polishandräckning mot henne… Riksåklagaren är alltså chef över både den kammaråklagare som falskt anklagat 

dej och över de chefsåklagare som fattat olagliga beslut som svar på dina anmälningar! Detta är ruggigt och är 
givetvis ett tydligt exempel på jäv! För att en sådan ordning ska fungera krävs att vi har en riksåklagare som inte 
har några lojaliteter någonstans annat än i Svensk lag. Att riksåklagaren stöder grovt kriminella chefsåklagare går 
inte att göra något åt… 
Enda möjligheten för dej är att väcka enskilt åtal men det kan bli dyrt eftersom troligen alla de 13 kriminella 
chefsåklagarna och riksåklagaren kommer att överklaga in absurdum. Visserligen kan JK godkänna att staten 
betalar även vid enskilt åtal men JK är rädd för riksåklagaren! 
Min personliga uppfattning är att du som Svensk medborgare har rätt att bli behandlad i enlighet med Svensk lag 
vilket bl. a. riksåklagaren nu hindrar dej ifrån! Är Sverige en s.k. bananrepublik? 
Detta är en sammanställning från ett svar från en Minister. 

 

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

beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att 

ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa 

gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell 

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

diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs 

likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt 

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

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

fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, 

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

 

 I bifogat dokument finns information som bl a listar upp de 21 olagliga beslut som 

riksåklagare och 13 andra grovt kriminella överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare m. 
fl. utsatt mej för sedan 2018-09-06.  

Dessa beslut strider mot Svensk lag och mot Lag SFS 1994:1219 artikel 6, om min rätt till 

rättvisa enligt FN's mänskliga rättigheter som har mandat kringgå brottsligheten inom 

Sveriges rättsväsende. 

 

 Bifogat dokument innehåller min senaste anmälan till Särskilda åklagarkammaren om den 

grova falska anklagelsen ”försök till utpressning” men Särskilda åklagarkammaren struntar i 

min anmälan vilket är ett brott mot Svensk lag. 

Även länk finns här: 
www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-2020-08.pdf 

 

 Här upprepar jag min anmälan, 2020-334, som Särskilda 
åklagarkammaren vägrar behandla i enlighet med Svensk lag! 

 

 Anmälan till Särskilda åklagarkammaren 

Informationskopior till Riksåklagaren Petra Lundh, Sveriges regering  
m. fl. 

 

 Anmälan: 2020-334  Datum: 2020-05-14  

 Referensdokument Förundersökningsprotokoll AM-110190-18 sid 1 - 3  

 Jag, Harald Gaunitz, anmäler återigen:  
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 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) 

 

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

där Kajbring och Ekeroth förhörs. 

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

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

begått brott och grova brott framgår av bifogad lista som visar 21 olagliga 

beslut från Särskilda åklagarkammaren, UC m. fl! 

 

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

 

 Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. 
”Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon 

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

säkerhet till person eller egendom.” 
 

 

 

 OBSERVERA att ni på Särskilda åklagarkammaren ska följa Svensk lag! 
Att falskt anklaga någon för ”försök till utpressning” är ett brott som faller under 

kategorin allmänt åtal. Om ni inte inser detta kan ni begära hjälp från t ex 
Sveriges regering eller någon som Sveriges regering anvisar. De 21 olagliga 

beslut som Särskilda åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC och 
riksåklagaren fattat är en skam för vårt rättsväsende. En lista över era olagliga 
beslut finns i det bifogade dokument MILJOBILDER-2020-08.pdf. (Jag kan 

givetvis inte garantera att Sveriges regering omedelbart kan ta emot era frågor 
om lag och rätt men på Regeringskansliet finns troligen all hjälp att få! 

 

 SVERIGES REGERING! 

Jag kräver att de grovt kriminella aktörerna ovan som falskt anklagat 
mej för ”försök till utpressning” lagförs i enlighet med Svensk lag! 
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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 
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