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MILJÖBILDER 

Nr 131 april 2021, rev A, Årgång 22 
 

 
Inkluderar nedan 5 dokument som visar din, JO Per Lennerbrants, grova kriminalitet! 

Protokoll BeslutÖT20191003.pdf 

ScanJO20210407.pdf 

2_30_OlagligaBeslut-ListaCH4E_ORIG_2.pdf 

Remissvar1_OBS_XVITTNEN.pdf 

FUP_Sid1-1.pdf 

 

 
   

Läs om hur den grovt kriminelle 

JO 
 Per Lennerbrant  

struntar i att följa svensk lag och 

stöder grovt kriminella åklagare på 
Särskilda åklagarkammaren, UC, JO, 

JK, tillsynsavdelningen och 
riksåklagaren som alla förföljer 
Harald Gaunitz utan anledning!  

 

 Men inte nog med detta!  

 De grova falska anklagelserna från det 

svenska rättsväsendet mot den oförvitlige 

Harald Gaunitz är en rättsskandal av stora 

mått och som pågått under mer än två år! 

säger en professor i processrätt  

 

Jag har fått ytterligare ett grovt kriminellt beslut nu från JO 

Per Lennerbrant. Kom idag 2021-04-07 daterat 2021-03-31. 
Diarienummer 2182-2021. 

Se bilaga med id ScanJO20210407.pdf 
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När jag fick detta beslut gjorde jag så att jag bad ”min” professor i processrätt yttra sig 

över det beslut jag fått och så här blev hans svar. 

 
 

 
”Ditt rättsfall, HGZ, visar att vårt svenska rättssystem har 
allvarliga brister och det gäller inte minst JOs funktion.  

JO inbillar sig att det endast är det som står i deras skrift 
”Information om handläggningen hos JO” som gäller men inte ens 
den skriftens första mening har JO alls förstått! Så här står det  

där: 

 

   

 ”JO har riksdagens uppdrag att granska att 
domstolar och andra myndigheter följer lagar och 
andra författningar i sin verksamhet.” 

 

 

 Här gäller alltså att JO ska bevaka att Sveriges lagar har följts! Detta blandar JO 

ihop med följande mening:  

 

 
”I centrum för granskningen står myndigheternas sätt att 
handlägga ärenden och i övrigt utföra sina uppgifter, inte 
bedömningar av enskilda sakfrågor.”  

 

 JO tror alltså att detta att bevaka att Sveriges lagar följs är bedömningar som JO 
tror sig kunna hantera och tolka hur de vill! Så okunniga, olagliga och korkade är 
dessa högfärdiga JO!  

 

 Utan att förhäva mej påstår jag nu som professor i processrätt att jag känner till 
Sveriges lagar inklusive de lagar som gäller för JO. 

 

 

 Det förhåller sig nämligen på det sättet att om JO tar fram egna regler och 

anvisningar för sitt eget arbete så kan och får dessa aldrig överrida  
Sveriges lagar MEN DET GÖR DE OFTA ENLIGT DE BESLUT SOM JO 

AVKUNNAR! 
 

 

   

 Hur vet jag det? Jo jag har fått förtroliga frågor från JO om detta och dessa 
kriminella JO inbillar sig att JO har något sorts tolkningsföreträde och att svensk 
lag ska stå tillbaka när JO fattar sina, ofta kriminella, beslut! 

I svaret från JO Per Lennerbrant  i dnr 2182-2021 så står: 

 

  

”Din anmälan till JO 

Jag har gått igenom din anmälan mot tjänstemän vid bl a Åklagarmyndigheten och 
Polismyndigheten och tagit del av handlingar som bifogats. Efter genomgången har 

jag kommit fram till att anmälan inte ger anledning till någon åtgärd eller något 
uttalande från min sida. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan. 
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Som upplysning kan jag nämna att chefsjustitieombudsmannen har tagit del av de 
skrifter du ställt till henne. 

Ärendet avslutas 

Per Lennerbrant” 
 

 

 Detta beslut från JO är grovt felaktigt och kriminellt! 

Varför? 

Jo, HGZ har blivit falskt anklagad för brottet UTPRESSNING av kammaråklagare Kajbring 
som anmälde HGZ för brottet UTPRESSNING 2018-08-23 utan några enda bevis eller 

vittnesmål. Detta ändrades senare till den likaledes grovt falska anklagelsen FÖRSÖK TILL 
UTPRESSNING. Då chefsåklagare Aronsson skulle ordna förhör av HGZ så upptäckte hon att 

anklagelsen FÖRSÖK TILL UTPRESSNING inte var tillämplig! Då ändrade hon anklagelsen till 
FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN som inte heller visade sig vara tillämplig. Orsak. Förhöret 
Aronsson handlade om var genomgång av ett tidningskoncept som endast JK har rätt att 

hantera. Förhöret blev alltså tämligen meningslöst0ch avslaget också beroende på att 
Aronsson missuppfattat vad FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN är för något. 

 

 

 När HGZ senare meddelade Aronsson hur HDs prejudicerande domar ser ut för 
brottet FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN lade hon ner förundersökningen! 

 

 

   

 HGZ blev senare helt befriad från anklagelsen genom beslut i Östersunds tingsrätt. 

Att falskt anklaga någon för brottet UTPRESSNING som Kajbring givetvis kände till var osant 
är olagligt! Han gjorde det med uppsåt! Brottsrubriceringen FALSK TILLVITELSE eller FALSK 

ANKLAGELSE har en straffhöjd på upp till två år eller mera. 

Senare har det framkommit att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson hittat på denna 
grova falska anklagelse mot HGZ tillsammans och i samförstånd. 

 

 

 Därför borde den förste på Särskilda åklagarkammaren som kom i kontakt 

med detta ärende, chefsåklagare Martin Tidén, direkt startat en 

förundersökning 2018-09-06. Han hade och har egentligen fortfarande 
ABSOLUT ÅTALSPLIKT eftersom allt för detta allvarliga brott och falska 

anklagelse redan då var känt! (Uppgifterna finns i Kajbrings olagliga 
anklagelse. Där finns anklagelsen UTPRESSNING utskriven, när anklagelsen 

gjordes och vem som anklagat. Eftersom några bevis för anklagelsen inte 
finns så är alltså anklagelsen grov och falsk!) 

 

 

 Istället för att starta en förundersökning avvisar Tidén anklagelsen med följande 
grovt kriminella påstående: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta 

att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” (Observera att det endast är 
FÖRTAL som inte finns i kategorin allmänt åtal!) 

 

 

 Om man tittar i listan 2_30_OlagligaBeslut-ListaCH4E_ORIG_2.pdf så hittar 

man ca 30 st kriminella beslut från Särskilda åklagarkammaren, UC, 

Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren. Alla dessa olagliga anklagelser borde 
givetvis JO Per Lennerbrant tagit upp i en förundersökning.  
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 Så här skriver Per Lennerbrant i sitt beslut: 

 

”Din anmälan till JO 

Jag har gått igenom din anmälan mot tjänstemän vid bl a Åklagarmyndigheten och 
Polismyndigheten och tagit del av handlingar som bifogats. Efter genomgången har 

jag kommit fram till att anmälan inte ger anledning till någon åtgärd eller något 
uttalande från min sida. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan. 

Som upplysning kan jag nämna att chefsjustitieombudsmannen har tagit del av de 

skrifter du ställt till henne. 

Ärendet avslutas 

Per Lennerbrant” 
 

 

 

 Ytterligare kommentarer från mej, professor i processrätt  

 Jag är mycket bekymrad över de ”ojuridiska” kommentarer och beslut som JO 

Per Lennerbrant lämnat. Faktum är att, med den information som JO fått, har  
JO ABSOLUT ÅTALSPLIKT! Alla uppgifter finns ju! Brottet är FALSK  

ANKLAGELSE eller FALSK TILLVITELSE och vem som falskt anklagat är ju känt 

nämligen kammaråklagare Tobias Kajbring. Men det är inte hela sanningen! 
Det som HGZ anmält, att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronson tagit fram 

denna falska anklagelse TILLSAMMANS OCH I SAMFÖRSTÅND styrks av dessa  
aktörers mail-konversation! Men det mest obehagliga och olagliga är ju att 

anklagelserna UTPRESSNING, FÖRSÖK TILL UTPRESSNING och FÖRGRIPELSE 
MOT TJÄNSTEMAN inte har det minsta stöd i några bevis eller vittnesmål! 

 

 Jag har sänt mina kommentarer till HGZs registrerade periodiska tidskrift 
MILJÖBILDER och villkorat detta med MEDDELARSKYDD. HGZ har alltså fått  

mer secret information och jag litar på att HGZ inte utger denna såvida jag 
 inte godkänt detta. Faktum är att HGZ är den ende jag helt litar på i detta 

ärende där minst 13 överåklagare på Särskilda åklagarkammaren begått 

allvarliga brott! Till detta ska man lägga riksåklagarens oreserverade och 
givetvis olagliga stöd till alla de grovt kriminella aktörerna i detta fall! Lägg 

till detta Tillsynsavdelningens, JOs, JKs, UCs och riksåklagarens oreserverade 
stöd till de grovt kriminella aktörerna! Detta är också mened eller tjänstefel. 

 

 

 En väldigt obehaglig kommentar från överåklagare och kammarchefen  
Anders Jakobsson är att inga beslut från åklagare behöver motiveras! 

Jaha, så vi har samma system som i Myanmar och 

Ryssland! 

 

 

 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). 
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 En intressant uppgift i sammanhanget är uppgifterna som handlar om att en 
person hos JO ansåg att HGZ är utsatt för falska anklagelser. Uppgifterna 

uppges komma från en visselblåsare på JO. En annan person på JO är 
 byråchef Albert Johnson som jag aldrig kontaktat men jag har fått några 

referenser om denne person. Jag skulle tro att denne byråchef kommer att 
rensa upp i JO-byket såvida han blir vald av Sveriges riksdag. Eller också 

kanske han blir vald till riksåklagare. En politiker sa att vem som än blir 
utsedd till ny riksåklagare så blir den personen givetvis mycket bättre än  

den nuvarande Petra Lundh som är grovt kriminell! Titta på hennes grovt 
kriminella agerande i detta ärende som vi kan kalla HGZ-fallet! Att behandla 

en person med oförvitlig vandel på detta hemska sätt är på ren svenska för 
djävligt! Här har Konstitutionsutskottet KU en tacksam uppgift! 

 

   

 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth sprider tydligen uppgifter om att HGZ har  

ljugit ihop alltihopa och att Sveriges rättsväsende har allt att vinna på att 

starta en förundersökning mot HGZ och väcka åtal kanske även innan 
förundersökningen är slutförd. En rättskaffens medarbetare hade då frågat 

Ekeroth vad åtalet skulle gälla. Ekeroth hade då rodnat och skyndat ut ur 
rummet! (Observera att detta är andrahandsuppgifter men de kommer från 

två olika håll inom Östersunds rättsväsende) 

 

   

 Eftersom detta ”fall” pågått i över två år så bestämde jag mej för att ta del 
av hela FUP.  Jag har alltså tagit fram hela Förundersökningsprotokoll  

AM-110190-18 och har blivit minst sagt förfärad! Denna FUP är på över 80 
sidor och handlar inte om något annat än kränkningar och obevisade 

påståenden från Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson! Hur är detta 
möjligt??? Kajbring pratar om UTPRESSNING som inte HGZ alls hållit på 

med. För att ha sysslat med utpressning så ska utpressaren lyckats komma 
över pengar eller andra värden genom att använda sig av allvarliga hot. Det 

enda som HGZ hotat med är att, i sin tidning, ge offentlighet åt vad Kajbring 

sagt på ett möte i Östersund. Uppgiften från HGZ är harmlösa 
andrahandsuppgifter och tidningen offentliggjordes eftersom Kajbring inte 

svarade på HGZs remiss. Detta tidningsnummer finns alltså till allmänt 
beskådande på nätet. 

 

 

 Av vilken anledning blandade sig chefsåklagare Ekeroth in i detta? Han såg 
till att chefsåklagare Aronsson i Karlstad blev förundersökningsledare efter 

Jämteby i Östersund. Om Jämteby kollat upp vad som hänt så skulle han 
direkt insett att det inte fanns något som talade för någon utpressning! 

Aronsson upptäckte tydligen direkt att anklagelsen utpressning inte var 

tillämplig. Att hon då omrubricerade till FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN är 
obegripligt eftersom det finns tydliga rättsfall från HD som handlar om 

stenkastning och att spotta poliser i ansiktet och att fysiskt ge sig på 
tjänstemän våldsamt när det gäller förgripelse mot tjänsteman. Aronsson 

hade tydligen en avsikt att av någon anledning straffa HGZ men någon 
anledning till sin anklagelse förgripelse mot tjänsteman har hon aldrig 

angett!  

Hon inbillade sig att HGZ protesterat mot att en förundersökning 
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om inbrottet i HGZs bil lagts ner. Ganska vansinnigt eftersom 

någon förundersökning aldrig startats med anledning av inbrottet 
i HGZs bil! Aronsson är verkligen slarvig eller också har hon gett 
sig fan på att plåga HGZ så mycket hon kan… 

 Det räcker alltså att Kajbring, av hämnd, ljugit ihop lögner mot HGZ för att 
en grov rättsröta ska dras igång där hela Särskilda åklagarkammaren, UC, 

Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren deltar i den grova rättsrötan.  

HGZ har inte gjort något olagligt! Det har däremot Kajbring, Ekeroth, 
Jämteby, Aronsson, Särskilda åklagarkammaren, Tillsynsavdelningen, UC, 
JO, JK och riksåklagaren gjort! 

Dessa senare kan man påstå ingår i ett kriminellt gäng som är 
faktaresistenta! De påståenden som HGZ framfört gång på gång har  
lagstöd men förnekas av över 15 beslutsfattare!! 

De beslut som HGZ fått som svar på sina anmälningar är alla olagliga! 

Och vi i Sverige anses leva i en rättsstat! 

Är rättsväsendet  i Sverige bättre än det i Myanmar eller  i Ryssland? 

 

 

 Slut från mej, professor i processrätt, som vill vara anonym eftersom jag annars 
riskerar att bli utsatt för samma grovt olagliga aktörer i det svenska rättsväsendet 
som HGZ blivit utsatt för! Observera dessutom att HGZ givetvis har rätt till 
skadestånd för denna olagliga förföljelse som alltså pågått i över två år! 

XXXXXX 2021-04-10 

Förnamn Efternamn 

 

 

 KOMMENTAR FRÅN Harald Gaunitz 

 

 

 Fråga till JO Per Lennerbrant: 

Har du tagit del av handlingar? 

Har du fattat något? 

Tydligen inte! 

Du bryter ju mot svensk lag! 

Varför? 

 

 

 Du, JO Per Lennerbrant, verkar vara väldigt förvirrad! Jag misstänker att din 
förvirring är av så djupgående natur att den kan jämställas med sinnessjukdom! Jag 

föreslår att du skyndsamt uppsöker närmaste hälsocentral och berättar vad du gjort 
och att du genom lögner skadar andra oförvitliga personer. Har du tur kommer du 

kanske att direkt bli tvångsintagen och utskriven efter särskild utskrivningsprövning! 
 

 

   

 FRÅGA 

Hej, Jag såg ett svar från Lawline på frågan vem klagar man till om JO agerat fel 
eller olagligt. Lawlines svar är, i och för sig, riktigt men slarvigt och ofullständigt. 
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Jag har ett fall där jag blivit utsatt för falska anklagelser som jag blivit helt 
befriad från men JO stöder ändå de falska anklagelser jag blivit utsatt för. Svaret 

från Lawline tyder på att JO skulle vara helt straffriförklarad. Så är det givetvis 
inte. Att stödja kriminella beslut kan vara mened eller falsk tillvitelse! Sveriges 

lagar gäller även för JO men JO tror ju att de är ett frälse som har  
åtalsimmunitet! Detta tror tydligen Lawline också! 

SVAR 
Hejsan och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline! 

I detta fallet har du självklart rätt. JO har ingen åtalsimmunitet. Sveriges kung och 

drottning har åtalsimmunitet och kan därför inte åtalas för sina gärningar. Deras 
immunitet är grundlagsskyddad. (5 kap. 8 § regeringsformen). Något sådant skydd 
återfinns inte för JO och vi beklagar missförståndet. I och med att jag inte kan se den 

tidigare frågan du har ställt skulle de vara jättesnällt om du skickar in en ny fråga, med en 
länk till den första frågan du hade för att vi ska kunna göra en ny bedömning av ditt fall. 

Hoppas att det var svar på din fråga! 

Oscar Rudén 
 

   

 

 Ytterligare kommentarer från Harald Gaunitz  

   

 Ni stöder den grovt falska anklagelsen UTPRESSNING gjord av 
kammaråklagare Tobias Kajbring 2018-08-23, 10.08.  

Varför håller ni på så här? Har ni ännu inte fattat att jag är falskt anklagad! 
Är ni sinnessjuka eller lider ni av sadism eller njuter du av den? 

Är ni så slöa så att ni inte orkar ta reda på vad som egentligen hänt eller 
njuter ni av att utsätta mej för era grova lögner? 

Håller ni på med någon sorts sadism med uppsåt!  
Och ni ska vara justitieombudsmän!  
Har ni det jobbet för att skada andra människor? 

 

 

 Ni har absolut åtalsplikt! 
I Sverige har åklagare så kallad absolut åtalsplikt. Detta innebär att 
åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det  
finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att  
bevisa vem som har begått det. 

 

   

 I FUP AM-110190-18 står att målsägaren är Tobias Kajbring och att anmälan 
är utpressning. Några bevis eller vittnesmål som styrker denna anmälan 

finns inte. Jag är givetvis befriad från denna påhittade falska anklagelse 
genom beslut i Östersunds tingsrätt. Se Protokoll BeslutÖT20191003.pdf 

som inkluderas i detta dokument. 
Ni som åklagare har absolut åtalsplikt i detta fall eftersom brottet är väl 

beskrivet och dokumenterat i Kajbrings falska anmälan som saknar bevis.  
Sveriges kung och drottning har åtalsimmunitet och kan därför inte åtalas för sina 

gärningar. Deras immunitet är grundlagsskyddad. (5 kap. 8 § regeringsformen). 
Något sådant skydd återfinns inte för den grovt kriminelle Tobias Kajbring eller för er, 

ni grovt kriminella, justitieombudsmän! 

 

 

 
Dessa kriminella personer som ni alltså olagligen 

 

https://lagen.nu/1974:152#K5P8S1
https://lawline.se/users/5102/profile
https://lagen.nu/1974:152#K5P8S1
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skyddar är, 

kammaråklagaren Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund 

chefsåklagaren Stefan Ekeroth, 19691218-0517, Östersund 
 

 kriminalinspektören Anders Jämteby, 19680813-
8215, Östersund 

chefsåklagaren Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad 

 är alltså överbevisade om sin kriminella verksamhet i  

form av att de falskt anklagat mej för ”utpressning”. De 

har givetvis sett sin olagliga anmälan, det olagliga 

 förhöret och det friande beslutet från Östersunds 

tingsrätt? Vore det då inte på sin plats att dessa  

kriminella drar tillbaka sina falska anmälningar och ber 

mej om ursäkt för sina falska anklagelser? (Visst, jag  

vet att en renlärig åklagare inte får bry sig om om 

anmälaren tar tillbaka sin anmälan. Ni som åklagare ska 

följa svensk lag och väcka åtal mot Kajbring eftersom  

ni har absolut åtalsplikt. Inbillar ni er att såväl ni som 

Kajbring har s.k. åtalsimmunitet? Er kriminalitet äcklar 

mej!)   

 

 
Jag anmälde det olagliga beslutet från Särskilda 

åklagarkammaren till JO och fick ett grovt olagligt beslut tillbaka 
Era beslut är olagliga. Ni stöder nämligen att anklagelsen 

”utpressning” inte faller inom kategorin allmänt åtal! 

Ni stöder detta påstående som är grovt olagligt med en straffhöjd 
på upp till 2 års fängelse! 

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

allmänt åtal har förövats.” 
Detta beslut visar att ni är grovt kriminella! 

 

 

 Ur rättssäkerhetssynpunkt så är det ju bedrövligt att ni 

och dessa personer över huvud taget arbetar inom  

svenskt rättsväsende! De ska alltså förhöra personer och 

be dem tala sanning när de själva är grovt kriminella 

personer som falskt anklagar folk! De borde inse att de 

omedelbart ska lämna svenskt rättsväsende. Där borde  

det inte finnas utrymme för så grovt kriminella personer 

som dessa. Men deras kriminella okunskap och envishet 

verkar vara sådant som de lever för! 
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 Jag har skickat denna sammanställning av frågor till Kajbring för att försöka 
få klarhet i hur denne grovt kriminelle kammaråklagare kunnat anklaga mej 

för det grova brottet utpressning. Men han ger mej inga svar! Det enda 
skälet som jag fått kommer från visselblåsare som bekräftar att Kajbring är 

som en bortskämd barnunge som inte tålde att jag citerade hans arroganta 
yttrande från ett möte i Östersund där han uppges ha sagt ”den djäveln 

hjälper vi inte” om Harald Gaunitz. Det Kajbring inte ville hjälpa till med var 
att se till att det gjordes en teknisk undersökning av min bil efter ett inbrott 

till vilket jag hade ett ögonvittne! Och sånt här slödder som Kajbring ska 
alltså arbeta som kammaråklagare och förhöra folk när han själv är en grovt 

kriminell lögnhals! Man kan se denne lögnhals’ agerande t ex här i FUP AM-
110190- 18. 

Till er ni grovt kriminella justitieombudsmän vill jag fråga hur ni kan 

stödja så grovt kriminella personer som Kajbring, Ekeroth, Jämteby, 
Aronsson och Henrik Rasmusson 

Man har avvisat mina över 30 anmälningar och överprövningar med uppgiften att 
riksåklagarens beslut inte ändras. Ni är tydligen lika kriminella som Kajbring och 

de över 15 överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren som meddelat att 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt 
åtal har förövats.” Det är patetiskt tycker jag! Även en juridiskt outbildad person 
kan ju direkt se att en så allvarlig anklagelse som ”försök till utpressning” alltid 

faller under kategorin allmänt åtal! 

 

 

 Se 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." Så anklagelsen ”försök 

till utpressning” faller alltså inte under allmänt åtal! Har ni betalt för att ljuga! 
Det finns även ett beslut från Östersunds tingsrätt: 2019-10-03 Östersunds 

tingsrätt Mål nr B 3333-18 Försök till utpressning avskrivs. 
Särskilda åklagarkammarens 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. 

Besluten strider också mot ”Rättsstatens principer” beslutade av Sveriges regering. 

Detta borde Särskilda åklagarkammaren, JO, JK och riksåklagaren ta till sig och se 
till så att Sveriges lagar följs. Som svar på detta har riksåklagare Petra Lundh 

istället svarat med att inte ens registrera mina anmälningar. Hon följer alltså sin 
kriminella metod att begå allvarliga brott och därefter försöka fly ifrån dem! 

Även JO och JK följer sin kriminella metod att inte följa vare sig sina egna 

regler eller svensk lag! 

 

   

 
Kanske är det dags för dej, Kajbring, att nu, efter över två års 
aktivt trakasserande, erkänna och ta tillbaka dina grova falska 

anklagelser mot mej? Du har anklagart mej för ”utpressning” 
som senare ändrades till ”försök till utpressning” som givetvis 
saknar all grund. Du har väl kanske sett att jag helt friats från 

din gemena och falska anklagelse t ex genom beslutet från 
Östersunds tingsrätt? 

 



Sida 10 av 14 

 

Ditt brott har en straffhöjd på 2 år eller mera! 
 

 

 

 
Jag hade ju inbrott i min bil och hade ett ögonvittne som hade 

lovat att vittna om polisen/åklagaren gjorde en teknisk 
undersökning av bilen. Detta vägrade du, Kajbring, att låta göra 
och du sa, enligt en visselblåsare på ett internt möte, att ”den 

djäveln hjälper vi inte”.  

Om du får dåliga råd från folk t. ex. från Nälden som du super 
ihop med så är det givetvis inte bra! Du borde lära dej att följa 

goda råd och alltid följa svensk lag! 

Om du var ”något trött” när du gjorde din grovt falska anmälan 
mot mej så kanske du skulle kunna begrunda ditt handlande och 
jämföra mot svensk lag för att du ska kunna förstå vad du gjort  
för fel! 

 

   

 Om din falska grova anklagelse beror på sinnessjukdom så 
rekommenderar jag dej att ta hjälp av den svenska sjukvården 
eftersom det inte kan vara bra att dras med sådana åkommor 

varken för dej själv eller för din omgivning. 
 

 

 

 Jag föreslår att du snarast tar kontakt med den svenska 

sjukvården och beskriver dina problem. Om du då har tur 

så kanske du direkt blir intagen för tvångsvård och  

senare utskriven efter särskild utskrivningsprövning.   

 

   

 
Några frågor till kammaråklagare Tobias Kajbring som 

jag ställt många gånger utan att ha fått något svar på: 

Har jag krävt dej på pengar? I så fall hur mycket? När skulle 
detta ha skett? 
Har jag uttalat någon form av hot avseende en brottslig gärning 
med syfte att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans 
säkerhet till person eller egendom?  
I vilken form har detta hot i så fall uttalats och mot vem? Vilken 
fruktan har i så fall åsamkats dej eller någon annan? Vilken 
egendom har i så fall mitt hot riktat sig mot? 

 

 

 

 Jag har ställt dessa frågor till denne grovt kriminelle Kajbring 
under flera år utan att jag, över huvud taget, fått något svar. 
Kajbring har istället kontaktat sin medbrottsling och chef, den 
grovt kriminella chefsåklagaren Stefan Ekeroth 19691218-0517 
som inte heller kunnat ge mej något som helst svar på dessa 
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allvarliga och falska anklagelser och vad de grundas på. 
 

   

 
En fråga till den grovt kriminelle Tobias Kajbring: 

När bestämde du dej för att förfölja mej genom att anklaga mej 
för det påhittade brottet ”utpressning”? Blev du så upprörd över 
att jag skrev i min tidning om dina grovt kriminella uttalanden  
så att du ansåg dej vara tvungen att bryta mot Svensk lag? 

 

 

 

 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”? 

 

   

 Om du, JO Per Lennerbrant, ska undersöka om ett beslut är sant eller falskt, 
hur gör du då? Jo, du kollar med dem som hållit på med falska anklagelser 

och förutsätter att deras beslut är riktiga. Så gör du och du är omvittnat 
slarvig och slö när det gäller att undersöka riktigheten i gjorda beslut. 

Observera att du då kan skada andra människor. Hur vore det om du skulle 
kolla t ex vid källan om anklagelsen mot mej är falsk och påhittad? Visst, 

 jag har blivit anklagad för UTPRESSNING men den anklagelsen är falsk och 
påhittad och styrks inte med ett enda bevis eller vittnesmål! Denna falska 

anklagese gjordes 2018-08-23, 10.08 av kammaråklagare Tobias Kajbring 
och du, du grovt kriminella JO Per Lennerbrant, fortsätter att falskt anklaga 

mej! Varför? Hur vore det om du kollade Förundersökningsprotokoll AM-

110190-18? Du skulle också kunna kolla beslutet i Östersunds tingsrätt som 
inkluderas i detta dokument, BeslutÖT20191003.pdf 

 

 

 Du, JO Per Lennerbrant, verkar vara väldigt förvirrad! Jag misstänker att din 
förvirring är av så djupgående natur att den kan jämställas med sinnessjukdom!  

Jag föreslår att du skyndsamt uppsöker närmaste hälsocentral och berättar vad du 
gjort och att du genom lögner skadar andra oförvitliga personer. Har du tur 

 kommer du kanske att direkt bli tvångsintagen och utskriven efter särskild 
utskrivningsprövning! 

/Harald Gaunitz 
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 Några frågor till chefsåklagare Cecilia Aronson som jag ställt många gånger utan 
att ha fått något svar på: 

Vad har du fått den grova falska anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” 

ifrån? Den anklagelsen åtföljdes inte av något som helst lagligt bevis eller 
vittnesmål. Se FUP AM-110190-18. Den grova anklagelsen gjordes med 

uppsåt. Trolig orsak. Den grovt kriminella Aronsson gillade tydligen inte vad 
jag skrivit om henne i denna tidning. Men JK har godkänt min tidning! Vissa 

grovt kriminella personer som Cecilia Aronsson anser sig tydligen ha rätt att 

ta lagen i egna händer, händer som är väldigt smutsiga … Den här typen av 
grovt kriminella personer som chefsåklagare Cecilia Aronsson representerar 

ska givetvis inte ha med folk att göra och ännu mindre ha någon befattning 
inom svenskt rättsväsende! 

 

 

 Jag har ställt dessa frågor till denna grovt kriminella Aronsson 
under flera år utan att jag, över huvud taget, fått något lagligt 
svar. Aronsson har istället kontaktat sin medbrottsling, den grovt 
kriminella chefsåklagaren Stefan Ekeroth 19691218-0517 som 
inte heller kunnat ge mej något som helst svar på dessa allvarliga 
och falska anklagelser och vad de grundas på. 

 

 

 

Aronsson har ju senare, efter att jag förklarat för henne att hon fått hela lagen ”förgripelse mot 

tjänsteman” om bakfoten erkänt sitt misstag. Hon fattade först efter att jag visat henne vägledande 

dom från HD. Att jag skulle protesterat mot att en förundersökning lagts ner är väldigt arrogant 

eftersom det aldrig startades någon förundersökning gällande bilinbrottet. Det jag frågade mej var 

varför Kajbring skickade ett beslut om att en förundersökning som aldrig startats lagts ner. Ekeroth 

svarade då att detta var ett olycksfall i arbetet. (!) 
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När det gäller lagen ”förgripelse mot tjänsteman” så ser lagen och dess tillämpning från HD ut så 
här: 
Uppgifter från HÖGSTA DOMSTOLEN B 5605-14 7. I 17 kap. brottsbalken finns bestämmelser som 

ger ett särskilt skydd för den som agerar i myndighetsutövning. I 1 § finns bestämmelser om våld 
eller hot mot tjänsteman och 2 § innehåller bestämmelser om förgripelse mot tjänsteman. 

 För att någon ska dömas för förgripelse mot tjänsteman krävs, för det första, att han 
eller hon otillbörligen har företagit en gärning som medför lidande, skada eller annan 
olägenhet för någon annan eller hotat med en sådan gärning. För det andra krävs att 

gärningsmannens syfte har varit att tvinga eller hindra någon i dennes 
myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövning.  
8. Med myndighetsutövning brukar avses åtgärder som gäller utövandet av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 

rättighet, skyldighet eller annat jämförbart förhållande, eller ingrepp i enskildas frihet eller egendom. Myndighetsutövning 

grundas ytterst på samhällets maktbefogenheter gentemot den enskilde. Den kommer till stånd och får, i förekommande fall, 

rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, inte på grund av avtal eller i övrigt regler av 

privaträttslig natur. 

 

 

När det gäller UTPRESSNING som Kajbring falskt anklagat mej för ser lagen ut 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.” 

 

Kajbring har här alltså gjort sig skyldig till grov falsk anklagelse eller grov falsk 
tillvitelse vilket har en straffhöjd på upp till 2 års fängelse! 
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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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Inkluderar nedan 5 dokument som visar din, JO Per Lennerbrants, grova 
kriminalitet! 

Se Protokoll BeslutÖT20191003.pdf 
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 LISTA ÖVER OLAGLIGA BESLUT GJORDA AV BL.A. SÄRSKILDA 
ÅKLAGARKAMMAREN, SÄKERHETSAVDELNINGEN, UC, JO, JK 

RIKSÅKLAGAREN M.FL 

 

   

 Förundersökningsprotokoll AM-110190-18 är olagligt eftersom det inte 

visar att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson har falskt anklagat mej för 
det grova brottet UTPRESSNING. Orsaken är givetvis att Särskilda åklagarkammaren, UC, 

JO, JK, Tillsynsavdelningen och riksåklagaren vill skydda de grovt kriminella personerna trots att 

det är ställt utom varje tvivel att de är skyldiga till den grova falska anklagelsen UTPRESSNING 

mot Harald Gaunitz! 

 

   

 Inkluderat dokument.  

 Protokoll  

Nr   

1 Juli 2018 chefsåklagare Stefan 

Ekeroth 

Falsk anklagelse ”försök till 

utpressning” 
Bevis eller vittnesmål saknas 

dvs. det är fråga om grov falsk 
tillvitelse eller grov mened. 
Straffhöjden för detta grova 

brott är upp till 2 års fängelse! 

 

2 2018-08-

19 

chefsåklagare Cecilia 

Aronsson 

Den falska anklagelsen 

”förgripelse mot tjänsteman”.  

Bevis eller vittnesmål saknas 
dvs. det är fråga om grov falsk 

tillvitelse eller grov mened. 
Straffhöjden för detta grova 

brott är upp till 2 års fängelse! 

 

3 2018-08-

23 

kammaråklagare Tobias Kajbring Falsk anklagelse ”försök till 

utpressning” 

Bevis eller vittnesmål saknas 
dvs. det är fråga om grov falsk 
tillvitelse eller grov mened. 

Straffhöjden för detta grova 
brott är upp till 2 års fängelse! 

 

4 2018-11-

27 

kriminalinspektör Anders Jämteby Ringde mej och framförde den 

falska anklagelsen ”försök till 

utpressning” 

Bevis eller vittnesmål saknas 
dvs. det är fråga om grov falsk 
tillvitelse eller grov mened. 

Straffhöjden för detta grova 
brott är upp till 2 års fängelse! 

 

      

5 2018-09-06 chefsåklagare Martin Tidén AM-131388-19, olagligt beslut! 

Så här står det i beslutet: 

”Förundersökning inleds inte 
Uppgifterna i ärendet ger inte 

anledning att anta att brott 
som hör under allmänt åtal har 

förövats. 

23 kapitlet 1 § första stycket” 
Anklagelsen är UTPRESSNING 

vilket är ett mycket grovt brott 

1 

 

O 

l 

a 

g 

l 

i 

g 

l 

i 
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som faller under allmänt åtal. 

Beslutet är alltså grovt tjänstefel 

eller grov mened. Straffhöjden är 

upp till 2 års fängelse! 

g 

a 

6 2019-11-19 riksåklagare Petra Lundh AMR-3317-19 

Denna grovt kriminella person som 

dessutom är riksåklagare stöder de 

grovt kriminella åklagarna på 

Särskilda åklagarkammaren! 

Anklagelsen är UTPRESSNING 

vilket är ett mycket grovt brott 

som faller under allmänt åtal. 

Beslutet är alltså grovt tjänstefel 

eller grov mened. Straffhöjden är 

upp till 2 års fängelse! 

2 

7 2019-02-04 chefsåklagare Henrik 

Rasmusson 

AM-136789-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

3 

8 2019-02-08 chefsåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

4 

9 2019-03-01 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-98674-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

5 

10 2019-03-13 chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

6 

11 2019-05-23 chefsåklagare Håkan Roswall AM-12931-19, olagligt beslut! 7 

12 2019-05-24 chefsåklagare Håkan Roswall AM-19538-10, olagligt beslut! 8 

13 2019-07-17 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-86304-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

9 

14 2019-07-25 överåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

10 

15 2019-07-26 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-72883-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

11 

16 2019-08-29 kammaråklagare Magnus 

Ramebäck 

AM-2019/0973, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

12 

17 2019-01-29 chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, olagligt beslut! 13 

18 2019-03-01 kammaråklagare Magnus 

Ramebäck 

ÅM-2019/0973 Överp.  

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

Se post 5 ovan 

 

20 2019-07-26 ? ? AMR-3317-19 finns ej skäl för 

överprövning. Räcker det alltså inte 

att beslutet är olagligt? 

Se post 5 ovan 

 

21 2019-09-10 ? ? AMR-4458-19 finns ej skäl för 

överprövning. Räcker det alltså inte 

att beslutet är olagligt? 

Se post 5 ovan 

 

22 2019-10-03 Östersunds tingsrätt Mål nr B 3333-18 Försök till utpressning avskrivs.  

23 2019-10-10 chefsåklagare Henrik 

Rasmusson 

AM-136785-19, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

14 

24 2019-01-

29 

Överåklagare,UC Magnus 

Johansson 
AM-13667-20, olagligt beslut 
Se post 5 ovan 

15 

25 2020-01-30 kammaråklagare Camilla Ström Ärende AM-6215-20 (ej 

överprövning???) 

 

26 2020-01-30 överåklagare Anders Jakobsson UC ”sökande har inte lämnat några 

nya uppgifter” 

RÄCKER DET INTE MED ATT DET 

TIDIGARE BESLUTET ÄR OLAGLIGT? 

Se post 5 ovan 

 

27 2020-01-15 överåklagare Anders Jakobsson AM-6215-20, olagligt beslut! 16 

28 2020-01-20 överåklagare Anders Jacobsson AM-8908-20 , olagligt beslut! 17 



Sida 3 av 9 

 

Se post 5 ovan 

29 2020-01-29 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-13667-20, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

18 

30 2020-02-11 riksåklagare Petra Lundh Olagligt beslut av riksåklagaren som 

ger stöd åt kriminella överåklagare! 

Se post 5 ovan 

19 

31 2020-02-11 överåklagare Magnus 

Johansson 

AM-20977-20, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

20 

32 2020-02-11 kammaråklagare Peter Svedén AMR-8920-20 

Tf. tillsynschef Lisbeth Johansson 

Riksåklagaren, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

21 

33 2020-03-02 Överåklagare, UC Mats Svensson AM-28057-20, olagligt beslut 22 

34 2020-03-02 chefsåklagare Martin Tidén Anmälan till UC. Folket på UC är ju 

lika kriminellt som folket på Särskilda 

åklagarkammaren! ”En blind leder en 

blind…”  

Se post 5 ovan 

 

35 2020-03-02 Överåklagare Mats Svensson AM-28057-20, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

23 

36 2020-04-09 Vice överåklagare  Magnus  

Johansson 

AMR-700-20, olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

24 

37 2020-06-03 DNR. 4281-2020 Per Lennerbrandt Dnr 4281-2020 

Borde betraktas som ett grovt 

olagligt beslut eller som ett grovt 

tjänstefel. 

Beslutet följer inte den information 

som bifogats beslutet nämligen 

”Information om handläggningen hos 

JO.”  

Där står bl a: ”JO har Riksdagens 

uppdrag att granska att domstolar 

och andra myndigheter följer lagar 

och andra författningar i sin 

verksamhet.” 

Höj blicken lite och betrakta de 21 

olagliga besluten ovan! 

Se post 5 ovan 

25 

38 2020-06-03 ? Johanna Nilsson Antagligen medhjälp till grovt 

tjänstefel. 

Se post 5 ovan 

 

39 2020-07-09 ? Åsa Ideström Antagligen medhjälp till grov mened 

eftersom ingen granskning av de 

olagliga besluten gjorts! 

Se post 5 ovan 

 

40 2020-07-10 kammaråklagare Åsa Ideström AMR-89-20. Hänvisar till JK 

Se post 5 ovan 

 

41 2020-08-04 Ombud från okänd JK Claes Levenhaupt Dnr 4705-20-2.1 

Tydligen väger det tyngre att skydda 

kriminella åklagare än att se till att 

svensk lag följs. Men givetvis kryper 

JK under täcket och det kan han/hon 

göra för inget som JK gör kan ens 

överklagas. 

JK vidtar ingen åtgärd trots att JK 

konstaterar att jag anmält flera 

åklagare! 

Se post 5 ovan 

26 

42 2020-10-01 överåklagare Anders Jakobsson AM2020-1679. Ang. AM-124518-20. 

Svar på fråga… 
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Se post 5 ovan 

43 2020-10-27 överåklagare Mikael Björk GROVT KRIMINELLT BESLUT AM-

146957.20, HANDLING 4, 

HANDLÄGGARE 870-M1 

Att påstå att den grova anklagelsen 

”försök till utpressning” inte faller 

under kategorin allmänt åtal visa ju 

vilken grovt kriminell person 

överåklagare Mikael Björk är. Hans 

brott är troligen grovt tjänstefel men 

hamnar också under kategorin 

mened som har en straffhöjd på mer 

än 2 års fängelse! Den fråga man kan 

ställa till dej är om du är svårt 

sinnessjuk och om du fått den hjälp 

från sjukvården som du har rätt till. 

Se post 5 ovan 

27 

44 2020-11-02 Överåklagare  Mikael Björk AMR-7905-20. AM-146957-20 

överprövas ej. Olagligt!!! 

Se post 5 ovan 

28 

45 2020-11-27 JO Sekreterare Erika Nilsson Överklagade det olagliga svaret från 

JO med DNR 4281-2020 

Ingen åtgärd! Olagligt! 

Se post 5 ovan 

29 

46 2021-02-01 Överåklagare Anders Jakobsson AM-15728.21Ärender överlämnat till 

riksåklagaren i enlighet med  

11 § ÅFS2014:16 

Avslutat på S Å 

Se post 5 ovan 

 

47 2021-02-09 Tillsynschef Gunnar Merkel AMR-1148-21 

Har överlämnats till riksåklagaren i 

enlighet med 11 § ÅFS2014:16 

. MEN HÄNVISAR TILL JK TROTS ATT 

DET ENL. LAGRUMMET SKA 

ÖVERLÄMNAS TILL RIKSÅKLAGAREN 

SOM I SIN TUR SKA ÖVERLÄMNA 

ÄRENDET TILL JK SOM SKA DRA 

ÄRENDET TILL HD. 

OLAGLIGT AV MERKEL OCH ÅSA 

IDESTRÖM!!! 

Se post 5 ovan 

30 

 

 Så här olagligt avslutas alla besluten från Särskilda åklagarkammaren, UC, 
Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren! 

 

 Citat: 

”Förundersökning inleds inte 
Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 

har förövats. 
23 kapitlet 1 § första stycket” 

 

 23 Kap. Om förundersökning 

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

  
2 §   Under förundersökningen skall utredas, vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl 
föreligga för åtal mot honom, samt målet så beredas, att bevisningen kan vid huvudförhandlingen förebringas i ett 
sammanhang. 

4 §   En förundersökning ska bedrivas objektivt. Vid förundersökningen ska undersökningsledaren 
och den som biträder honom eller henne söka efter, ta till vara och beakta omständigheter och 
bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. 

Förundersökningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas 
kostnad eller olägenhet. Förundersökningen ska också bedrivas så skyndsamt som 
omständigheterna medger. Om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen, ska 
den läggas ned. 

Även brottsbekämpande verksamhet före en förundersökning ska bedrivas objektivt. Lag 
(2016:546). 

 

 Förundersökningsprotokoll AM-110190-18 visar inte att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson har 

falskt anklagat mej för det grova brottet UTPRESSNING. Orsaken är givetvis att Särskilda 

åklagarkammaren, UC, JO, JK, Tillsynsavdelningen och riksåklagaren vill skydda de grovt kriminella 

personerna trots att det är ställt utom varje tvivel att de är skyldiga till den grova falska anklagelsen 

UTPRESSNING! 

Förundersökningen är alltså olaglig! /Harald Gaunitz 

 

   

 Beslut från JO 2020-06-03, Dnr 4281-2020  
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 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). 
Följer de 21 olagliga besluten från bl a Särskilda åklagarkammaren, UC och riksåklagaren 
dessa ”Rättsstatens principer”?  

 

 I detta dokument finns information som bl a listar upp de 30 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. 

 

 Följer de 22 olagliga besluten från bl a Särskilda åklagarkammaren, UC och riksåklagaren 

dessa ” Svensk lag och mot Lag SFS 1994:1219 artikel 6”? 
 

   

 

 Så här ser det olagliga svaret från Åsa Ideström ut som jag fick som svar på den 
anmälan jag gjorde med anledning av riksåklagarens olagliga stöd av de olagliga 

beslut som jag fått från bl. a. chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren ’vid minst 
22 tillfällen. 
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 Så här ser svaret ut från Justitiekanslern ut:  
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Kommentar från en utbildare till tidningen Miljöbilders remiss från 

Harald Gaunitz 
 

Jag utbildar blivande jurister. Därför såg jag detta ”fall” som ett bra 

studieobjekt för mina studerande. Jag bad dem att ta reda på alla 
tillämpliga fakta i ärendet och jämföra mot svensk lag. Framför allt bad 

jag dem göra en allomfattande bedömning och dra fram omständigheter 
som de anser ”sticker ut” både positiva och negativa. Det är vanligen 

sådana utstickande omständigheter som i många fall förklarar och styr 
dylika fall. 

 
När jag fick dessa ”utstickande” fall från mina studeranden så blev jag 

väldigt förvånad för hade jag gett offentlighet åt dem t ex i en tidning så 
skulle jag antagligen blivit direkt åtalad för förtal eller ärekränkning. 

Dessa studeranden hade alltså tagit sig tid att granska detta fall och alla 
tidningsnummer men hade fallit i en fälla som jag kanske ändå hade 

förutsett. De hade identifierat sig med de beskrivna aktörerna och hade 
byggt upp ett nästan gränslöst hat mot bl a riksåklagaren och 

kammarchefen som de gärna, av personliga skäl, gärna ville sätta dit för 

tjänstefel eller mened. Även de 13 överåklagare som fattat de olagliga 
besluten om att anklagelsen ”försök till utpressning” inte skulle hamna 

inom kategorin allmänt åtal har gjort de flesta ganska så förbannade. Men 
man ska aldrig låta sina känslor styra ens rättsuppfattning. Det har 

riksåklagaren och kammarchefen gjort gentemot Gaunitz. De tycks hata 
Gaunitz! Men det är lika fel att låta känslorna ta över även när det gäller 

kriminella riksåklagare och kammarchefer! De ska ha sin chans till en 
rättvis huvudförhandling! Och det är lagen som ska styra allt men alla 

omständigheter i fallet ska beaktas! 
  

Så här ser de ”utstickande” omständigheterna ut nu tycker mina elever. Vi 
har tillsammans ändrat texterna så att de förhoppningsvis har en laglig 

och neutral grund baserad på svensk lag: 
1. 

Hur kan en mängd överåklagare på Särskilda åklagarkammaren besluta 

att en sann eller falsk anklagelse ”försök till utpressning” inte faller under 
allmänt åtal? Detta kan vara ett allvarligt brott! Cirka 15 överåklagare på 

Särskilda åklagarkammaren har fattat samma olagliga beslut! Hur är detta 
möjligt? 

 
2. 

Hur kan riksåklagaren stödja klara olagliga anklagelser från åklagare i 
Östersund och Karlstad? Anklagelsen ”försök till utpressning” är tydligt 

angiven men ingenting, vare sig bevis eller vittnesmål som styrker denna 
grova anklagelse finns! Straffhöjden för grov falsk tillvitelse är fängelse i 

upp till 2 år! 
 

3. 
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Hur kan advokaten Victor meddela Gaunitz att det troliga är att Gaunitz 

kommer att dömas till 60 eller 80 dagsböter för det brukar bli så? Då 
Gaunitz frågar för vilket brott så får Gaunitz ett luddigt svar om att det 

han gjort är ”otillbörligt”. Vilken lag detta i så fall skulle bryta mot anges 

inte! Uppgiften otillbörligt uppges komma från en kriminalinspektör 
Jämteby som tydligen lurat i advokat Victor dessa otydligheter som inte 

har stöd i någon lag! 
 

4. 
Advokat Victor har meddelat Gaunitz att ”vi får försöka övertyga 

chefsåklagare Aronsson att du inte haft kriminella avsikter”. Vad Gaunitz 
skulle gjort för fel eller olaglig åtgärd anger inte advokat Viktor alls! Det 

låter som om Victor kan ha några vänskapsband med Aronsson eller 
Ekeroth.  

 
5. 

Någon åtgärd från Gaunitz’ sida som uppfyller några av kraven för brottet 
”försök till utpressning” finns inte i FUP AM-110190-18. Där utreds 

däremot innehållet i en tidningsremiss av den periodiska och registrerade 

tidskriften Miljöbilder som Gaunitz sänt till kammaråklagare Kajbring på 
remiss för yttrande. Dessutom utreder kriminalinspektör Jämteby dels om 

tidningen Miljöbilder är registrerad tidskrift och dessutom tydligen en 
studie av hela denna tidnings hela upplaga. Varför? Ev. tryckfrihetsbrott 

ska skötas av JK. Ev. förhör om innehållet i en registrerad periodisk 
tidskrift ska göras av JK om JK beslutar detta! 

 
6. 

Av vilken anledning protesterar inte Gaunitz’ advokat Victor mot att 
chefsåklagare Ekeroth anmält Gaunitz för ”försök till utpressning” när det 

inte angetts varken bevis eller några vittnesmål som skulle styrka detta? 
Kan anledningen vara att advokat Victor och Ekeroth är bekanta med 

varandra? Finns här någon sorts lojalitetskris? 
 

7. 

Gaunitz anmälde tre överåklagare på Särskilda åklagarkammaren till 
Särskilda åklagarkammaren för att vara grovt kriminella genom sina 

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

allmänt åtal har förövats.”. Här beslutar alltså tre överåklagare att anklagelsen 

”försök till utpressning” inte faller inom kategorin allmänt åtal! Men 
Gaunitz’ anmälan skickar Särskilda åklagarkammaren till UC ”för 

handläggning”. Något resultat av denna handläggning erhåller dock inte 
Gaunitz men får ett meddelande från en visselblåsare. Det visade sig 

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

hör under allmänt åtal har förövats.” från Särskilda åklagarkammaren anser UC 

vara felaktigt och att anklagelsen mot Gaunitz alltså är felaktig. Enligt 
visselblåsaren hade UC frågat riksåklagaren hur denna sak ska hanteras. 

Svaret kom genom kammarchefen som innebär att inga registreringar 
eller svar till Gaunitz kommer att lämnas i fortsättning. Denna information 
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finns nedskriven i ett arbetsdokument som Gaunitz fått ta del av en 

visselblåsare.  
 

Kan det anges tydligare att Gaunitz är utsatt för korrupt verksamhet från 

Åklagarmyndigheten? 
 

8. 
Chefsåklagare Aronsson har omrubricerat anklagelsen ”försök till 

utpressning” till ”förgripelse mot tjänsteman” Aronsson ansåg nämligen 
att ”försök till utpressning” inte var tillämpligt. Då Gaunitz undersökte 

anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” så kunde han inte hitta något 
stöd för den anklagelsen i Aronssons anmälan. Gaunitz ställde då frågor 

till Aronsson som inte alls kunde förklara sig. Däremot angav hon i 
anklagelsen att Gaunitz gjort detta brott med uppsåt. Gaunitz förstod 

ingenting av denna anklagelse tills han kom fram till att Aronsson inte alls 
undersökt vad ”förgripelse mot tjänsteman” innebär. Gaunitz sände då ett 

domslut från HD som i detalj förklarade när ”förgripelse mot tjänsteman” 
är tillämplig. Inget av dessa krav var uppfyllda i fallet Gaunitz. Aronsson 

accepterade motvilligt HD:s dom och lade ner sin förundersökning mot 

Gaunitz. Detta, vad förgripelse mot tjänsteman innebär, hade 
arbetskamrater till Aronsson redan tidigare upplyst henne om men enligt 

en visselblåsare så tyckte hon att det vore en förarglig nesa att erkänna 
detta. (Observera att Aronsson är chefsåklagare!) 

 
9. 

Anledningen till att Gaunitz kämpat för sin rätt ända sedan den första 
olagliga anmälan från Kajbring är givetvis att han vet att anklagelserna 

mot honom är felaktiga och olagliga! Anklagelsen gjordes 2018-08-23, 
10.08. Gaunitz blev fri från alla anklagelser genom beslut i Östersunds 

tingsrätt (PROTOKOLL 2019-10-03, Mål nr B 3333-18) 
Däremot går fortfarande de grovt kriminella åklagarna som falskt anklagat 

och anmält Gaunitz för detta påhittade brott fortfarande fria. Tyvärr stöds 
dessa kriminella personer av riksåklagaren som beslutat att inga 

anmälningar från Gaunitz får bekräftas och inga svar eller nya beslut 

angående detta fall göras eller distribueras. Detta är uppgifter från 
visselblåsare på Åklagarmyndigheten. 

 
Slut på uppgifter från juristutbildare 
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YTTRANDE ÖVER TIDNINGSREMISS GÄLLANDE  
FUP AM-110190-18 
 

Jag har en verksamhet som handlar om svenska lagar. Egentligen skulle 
jag inte lägga mej i detta ärende men jag måste. Jag kan inte stillatigande 

se på när en fullkomligt oskyldig och oförvitlig person nämligen Harald 
Gaunitz blir utsatt för de mest vansinniga och olagliga påhopp jag under 

mina över 20 år i branschen aldrig tidigare upplevt. Jodå, det är klart att 
det finns värre fall t ex fallet Quick men att så många kriminella 

överåklagare varit inblandade i fallet Gaunitz är verkligen unikt och 
vedervärdigt! Det som stör mej alldeles speciellt är när en grov falsk 

ospecificerad anklagelse från en kammaråklagare behandlas som om den 
vore sann och att dessa olagliga anklagelser vandrar vidare och stöds av 

en chefsåklagare och en kriminalinspektör i Östersund och en 
chefsåklagare i Karlstad. Men inte nog med detta. Alla de överklaganden 

som Gaunitz med rätta gjort har sablats ner med synnerligen olagliga 
metoder beskrivna i över 25 grovt olagliga beslut av överåklagare både på 

Särskilda åklagarkammaren och UC! När sedan dessa grovt olagliga beslut 

överklagas till riksåklagaren och till JO och JK så finns tydligen ingen 

återvändo från de grovt olagliga besluten att ”Uppgifterna i ärendet 
ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.”  

Hur lagen ser ut har Gaunitz upprepat och upprepat till leda, att de enda 

brott som inte faller under allmänt åtal är förtal. Men detta att anklaga 
någon för ”försök till utpressning” faller givetvis under allmänt åtal! Hur 

kan över 20 ”högutbildade” åklagare ljuga om detta? 

 
Här har vi alltså minst 13 beslut av överåklagare som påstår att 

anklagelsen ”försök till utpressning” tydligen inte är straffbar men 
anklagelsen är ju falsk! Den saknar all grund och anklagelsen är därför 

olaglig!!  
 

Här har vi alltså grova brister i den svenska lagstiftningen! 
Kammaråklagare, chefsåklagare och överåklagare kan alltså ljuga utan att 

riksåklagaren JO eller JK behöver ta tag i detta! De får alltså ljuga utan att 
detta kan beivras av någon, men stämmer detta verkligen? Nej om 

riksåklagaren agerat olagligt så kan JK överlämna anmälan till 
riksåklagaren för att sedermera behandlas i Högsta domstolen. Men JK är 

ju lika olaglig i detta ärende! 
 

Det är faktiskt sant att vare sig HD, Särskilda åklagarkammaren, UC, JO, 

JK eller riksåklagaren ens behöver bekräfta en mottagen anmälan. I 
lagarnas förarbeten så står det att detta kan ske om man uppfattar 

anmälan som upprepade trakasserier mot myndigheten. Men i detta 
ärende så finns inte någon tillstymmelse till några trakasserier om man 

inte kan se Gaunitz klagomål på de olagliga besluten som trakasserier! 
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Som jag ser det så spelar det ingen som helst roll hur mycket än Gaunitz 

anmäler de grovt olagliga beslut han blivit utsatt för. Riksåklagaren 
kommer ändå bara att meddela att hon inte kommer att ändra sitt beslut! 

Då återstår för Gaunitz att lämna in en anmälan till JK med uppgift om att 

riksåklagaren agerat olagligt och alltså måste ställas inför rätta! Eller 
också får Särskilda åklagarkammaren ställa Kajbring, Ekeroth, Jämteby 

och Aronsson inför rätta för falsk angivelse eller falsk tillvitelse för klara 
bevis för detta finns! 

Hälsningar från en som arbetar med svensk lagstiftning! 
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HEMLIG INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE TIDSKRIFTEN 

MILJÖBILDER MED ANSVARIG UTGIVARE HARALD GAUNITZ OCH 
MED UTGIVNINGSBEVIS Nr 23792 MED ANLEDNING AV 

TIDNINGENS UTSÄNDA REMISS 2020-11-26 

DET S.K. MEDDELARSKYDDET ÅBEROPAS. 
MEDDELANDET SKICKADES INTE ANONYMT MEN TIDNINGEN HAR 

FÖRBUNDIGT SIG ATT INTE AVSLÖJA VEM MEDDELAREN ÄR. DENNA 
PERSON ANSER ATT RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDHS OCH 

KAMMARCHEFEN ANDERS JAKOBSSONS BESLUT I ÄRENDET GAUNITZ ÄR 
GROVT OLAGLIGA. DESSUTOM MENAR HEN ATT RIKSÅKLAGAREN 

TVINGAR HEN ATT LJUGA IHOP OLAGLIGA SAKER MOT HARALD GAUNITZ 
VILKET GIVETVIS INTE ANSTÅR NÅGON INOM SÄRSKILDA 

ÅKLAGARKAMMAREN, JA INTE ENS ALLS INOM DET SVENSKA 
RÄTTSVÄSENDET! HEN KÄNNER SIG HOTAD AV RIKSÅKLAGAREN PETRA 

LUNDH! OM DEN GROVT KRIMINELLA RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH FÅR 
VETA VEM HEN ÄR SÅ KOMMER HON TROLIGEN ATT FÖRFÖLJA HEN PÅ 

SAMMA OLAGLIGA SÄTT SOM RIKSÅKLAGAREN FÖRFÖLJT OCH 
FÖRFÖLJER HARALD GAUNITZ. 

 

Vittnesmål från person på Särskilda åklagarkammaren. 
Jag gick in till hen och frågade vad som stod på. Såg att hen var 

gråtfärdig och att hen hade gråtit…  
Hen sa att hen, mot sin vilja, blivit indragen i Petra Lundhs och Anders 

Jakobssons olagliga affärer. Petra hade gett hen i uppdrag att ge ett svar 
till Harald Gaunitz som strider mot lagen. Dessutom skulle hen tipsa 

Gaunitz om att lämna in en anmälan till JK. Det är ohederligt eftersom 
Petra själv sagt att hon meddelat att Gaunitz numera inte ska få några 

meddelanden eller svar alls… Hen hade då sagt till Petra att det Gaunitz 
påpekat är helt rätt och helt enligt svensk lag. Då hade Petra blivit högröd 

i ansiktet och bett hen lämna rummet! Hen sa att hen inte kan acceptera 
att denna förföljelse mot Gaunitz som nu pågått i över 2 år fortsätter och 

att förföljelsen har stöd av Petra och av flera på Särskilda 
åklagarkammaren! (Hen sa att hon ser detta som negativ delaktighet i 

brott eller mened!) Den ende som uppträtt korrekt och protesterat mot de 

olagliga besluten genom att hänvisa till gällande lag är Harald Gaunitz.  
 

Vid en protest från Gaunitz som lämnades till Anders Jakobsson svarade 
denne att Gaunitz’ ärende behandlats många gånger på Särskilda 

åklagarkammaren men att Gaunitz tydligen inte varit nöjd med resultatet. 
Vidare meddelade Jakobsson att ärendet inte kommer att behandlas i 

fortsättningen av Särskilda åklagarkammaren. 
 

Hen sa att hen inte stod ut med att representanter för Särskilda 
åklagarkammaren insinuerar att Gaunitz gjort fel som inte accepterar de 

olagliga beslut som lämnats över 20 gånger från Särskilda 
åklagarkammaren till Harald Gaunitz.  
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När Gaunitz överklagade ett olagligt beslut från Särskilda 

åklagarkammaren till riksåklagaren så hänvisade riksåklagaren till de 
olagliga beslut som Gaunitz anmält och överklagat! Petra meddelade att 

eftersom dessa beslut var gjorda av två högt uppsatta åklagare på UC så 

borde detta räcka för Gaunitz. 
 

Hen frågade mej: ”Hur länge kan en så grovt kriminell person som Petra 
Lundh vara kvar på posten som riksåklagare? Vi på Särskilda 

åklagarkammaren ska ju vara en garanti för att juridiska beslut granskas 
och kontrolleras så att de följer de regler och lagar som finns. Det har 

blivit precis tvärt om. Petra Lundh har genom sin kriminella verksamhet 
förstört Sveriges goda rykte som ett rättssäkert samhälle.  

Makt korrumperar!  
Total makt ger total korruption! 

 
Polen och Ungern vill inte godkänna EU-budgeten om inte kravet på att 

mottagarländerna följer ”Rättsstatens principer”. Märkligt att Sverige får 
ta emot några EU-pengar över huvud taget när riksåklagaren, Särskilda 

åklagarkammaren, UC, JK, JO inte följer vare sig svensk lag eller de 

mänskliga rättigheterna i fallet Harald Gaunitz! 
 

Från en anställd på Särskilda åklagarkamaren 
Med vänliga hälsningar 

______ ________ 
 

 
Här följer redaktionens kommentarer 

GAUNITZ ÄR UTSATT FÖR MYCKET GROV KRIMINELL AKTIVITET FRÅN 
RIKSÅKLAGAREN ÄNDA SEDAN GAUNITZ ANMÄLDE DE GROVA FALSKA 

ANKLAGELSERNA FRÅN KAJBRING, EKEROTH, JÄMTEBY OCH ARONSSON. 
DÄRFÖR BORDE RIKSÅKLAGARENS GROVT KRIMINELLA AKTIVITET 

ANMÄLAS TILL RIKSÅKLAGAREN, ALLT I ENLIGHET MED 11 § i ÅFS 

2014:16 
 

11 § Ärenden om brott av riksåklagaren eller den som utövar 

riksåklagarens tjänst ska överlämnas till riksåklagaren. Detsamma gäller 
ärenden om brott i tjänsten av åklagare eller andra anställda vid 

Åklagarmyndighetens huvudkontor. 

Allmänna råd Enligt 3 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken ska 

Högsta domstolen som första domstol ta upp mål på grund av brott som i 
utövningen av anställningen begåtts av riksåklagaren eller den som 

utövar detta ämbete. Det anses i första hand vara justitiekanslern som 
handlägger dessa ärenden som åklagare. Annan åklagare än 

riksåklagaren bör dock inte överlämna sådana ärenden till 
justitiekanslern. 
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Till detta kan anföras att vare sig justitiekanslern eller 

justitieombudsmannen följt lagen då Gaunitz anmält de grova falska 
anklagelserna från kammaråklagare Tobias Kajbring, chefsåklagare Stefan 

Ekeroth, kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Cecilia 

Aronsson, 13 olagliga beslut från 13 chefsåklagare på Särskilda 
åklagarkammaren, olagliga beslut från UC och olagliga beslut från 

riksåklagaren. 
För att undvika jäv så kan givetvis inte den kriminella riksåklagaren 

överlämna sitt kriminella ärende till en dokumenterat olaglig 
justitiekansler. 

/// 
 

SLUT PÅ VITTNESMÅL_HEN_1 
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MEDDELANDE TILL DEN REGISTRERADE TIDSKRIFTEN MILJÖBILDER MED 

UTGIVNINGSBEVIS Nr 23792 

Vittnesmål från en lagman på tidningens remiss. 
Detta är alltså ett meddelande till den registrerade tidskriften Miljöbilder 

och jag åberopar det s.k. meddelarskyddet. 
 

SAMMANFATTNING 
Jag konstaterar att huvudpersonen i det här ärendet, Harald Gaunitz, inte 

gjort sig skyldig till något som helst brott. Inte heller har han gjort 
sig skyldig till något tveksamt eller ovärdigt agerande eller uppträdande. 

Tvärtom är det beundransvärt att Gaunitz inte agerat våldsammare mot 
de olagligheter och oförrätter Gaunitz varit utsatt för under dessa mer än 

två år som Gaunitz kämpat för att få bli behandlad i enlighet med svensk 

lag! 
De som falskt anklagat Gaunitz för det grova brottet ”utpressning” eller 

”förgripelse mot tjänsteman” saknar bevis eller vittnen och har en 
straffhöjd på upp till 2 års fängelse. De som agerat grovt olagligt är cirka 

30 personer varav över 15 på Särskilda åklagarkammaren. Riksåklagaren, 
UC, JO och JK har agerat mycket aggressivt men utan stöd i lagen. 

Detta borde beivras rättsligt men hur detta ska gå till är oklart och borde 
hänskjutas till HD men med riksåklagaren suspenderad därifrån eftersom 

riksåklagaren är misstänkt för grova brott i detta ärende och eftersom 
riksåklagaren ofta är föredragande i HD.  

  
MER DETALJERAD BESKRIVNING 

FALSKA ANKLAGELSER FRÅN GRUPP SOM TILLSAMMANS OCH I 
SAMFÖRSTÅND ANKLAGAT…. 

Anklagelsen från Tobias Kajbring är utpressning enligt FUP AM-110190-

18 vilket är en grov falsk anklagelse som inte befästs med några bevis 
eller vittnesmål! Dessutom har en chefsåklagare en kriminalinspektör 

samt ytterligare en chefsåklagare anklagat Gaunitz och detta har skett 
tillsammans och i samförstånd men utan att vara befäst med några bevis 

eller vittnesmål! 
 

GAUNITZ ÖVERKLAGADE MEN FICK OLAGLIGA SVAR 
Gaunitz har överklagat dessa anklagelser och han har i detalj hänvisat till 

gällande lagar och prejudikat även från HD. Dessa överklagningar har hela 
tiden avvisats med den olagliga motiveringen  
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.”  
Märk väl att anklagelsen ”försök till utpressning” och ”förgripelse mot 

tjänsteman” båda faller under allmänt åtal! 
Särskilda åklagarkammaren har, trots detta, motiverat att inte starta 

någon förundersökning med en motivering som endast är tillämplig för 

brott av typen förtal! Denna typ av olagliga beslut och motiveringar har 
skett i fler än 20 fall! (Av de ca 1000 anmälningar per år till Särskilda 

åklagarkammaren avvisas dessa med en motivering som om anmälningen 
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gällde förtal medan i själva verket knappast någon anmälan handlar om 

förtal. Hur är detta möjligt?) 
 

ÖVERKLAGADE TILL RIKSÅKLAGAREN MEN FICK OLAGLIGA SVAR ÄVEN 

FRÅN HENNE 
Då Gaunitz till slut överklagat till riksåklagaren så har denne hänvisat till 

de olagliga beslut som gjorts av Särskilda åklagarkammaren och 
Utvecklingscentrum (UC). Detta innebär att riksåklagaren agerat olagligt 

och brottet är troligen mened eller grov mened!   
 

ÖVER 25 OLAGLIGA BESLUT 
Jag har konstaterat att det i den registrerade tidskriften har listats upp 

över 25 olagliga beslut i form av tjänstefel eller mened. Eftersom 
anklagelsen från kammaråklagare Tobias Kajbring är utpressning eller 

försök till utpressning så är dessa olagliga beslut allvarliga eftersom de 
endast bekräftar den grova falska anklagelsen från Kajbring, Ekeroth, 

Jämteby och Aronsson! 
 

OLAGLIGA BESLUT OCKSÅ FRÅN JO, JK, UC 

Gaunitz har även anmält de falska anklagelserna och besluten till både JO 
och JK som endast konstaterat att Gaunitz anmält Åklagarmyndigheten 

och åklagare men meddelar, utan någon motivering, att varken JO eller JK 
vidtar några årgärdet i ärendet. Både JO och JK agerar därför olagligt 

eftersom de, de facto, stöder grov kriminalitet hos de rättsvårdande 
myndigheterna! 

 
ALLA VÄGRAR SVARA, SÅ KRIMINELLA ÄR DE! 

Såväl Särskilda åklagarkammaren, JO, JK, UC och riksåklagaren har 
meddelat att de avslutar ärendena och meddelar att Gaunitz i 

fortsättningen inte kommer att få någon behandling av ytterligare 
anmälningar! 

 
ANMÄLAN TILL SVERIGES REGERING 

Gaunitz har även anmält till Sveriges regering som tydligen gett ett svar 

via en minister att Gaunitz’ ärende givetvis måste behandlas i enlighet 
med svensk lag!  

 
ANMÄLAN TILL KONSTITUTIONSUTSKOTTET SOM VÄGRAR SVARA 

Gaunitz’ anmälningar till Konstitutionsutskottet har ej besvarats alls trots 
att Gaunitz hänvisat till 11 § i ÅFS 2014:16. Den paragrafen är dessutom 

tämligen otydlig och utan tillämpliga prejudikat. Detta gäller speciellt om 
riksåklagaren begått lagbrott. Då ska anmälan göras av JK som ska lämna 

över anmälan till riksåklagaren. Detta har tydligen aldrig gjorts i Sverige 
kanske beroende på att lagstiftaren inte förutsett att både JK och 

riksåklagaren begått brått! 
 

ENLIGT LAGMANNEN FUNGERAR INTE SVENSK LAGSTIFTNING OM BÅDE 
RIKSÅKLAGAREN OCH JK ÄR KRIMINELLA 
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Jag som lagman konstaterar att vår svenska lagstiftning ej fungerar om 

såväl JO, JK, riksåklagaren och Konstitutionsutskottet ej följer lagen.  
 

ÖVER 30 ÅKLAGARE HAR BEGÅTT ALLVARLIGA BROTT I DETTA ÄRENDE 

I detta ärende har över 30 personer inom svenskt rättsväsende begått 
allvarliga lagbrott. Anmärkningsvärt är att riksåklagaren och 

kammarchefen satt i system att inte följa lagen liksom UC och Särskilda 
åklagarkammaren!   

 
GAUNITZ HAR PÅ ETT TYDLIGT SÄTT HÄNVISAT TILL GÄLLANDE LAGAR 

MEN ALLA ANMÄLNINGAR HAR DIREKT AVVISATS UTAN NÅGON 
MOTIVERING… 

Gaunitz har hela tiden, på ett tydligt sätt, hänvisat till gällande 
lagparagrafer som riksåklagaren, Särskilda åklagaren, UC, JO och JK 

direkt avvisat utan att ha gett någon motivering till att man brutit mot 
lagen. Kammarchefen Anders Jakobsson har meddelat att ingen åklagare 

behöver motivera sina beslut vilket strider mot grundlagen. Dessutom står 
det i beslut från åklagare att frågor kan ställas till åklagaren.(!) Gaunitz 

har även påstått att riksåklagaren är jävig eftersom alla åklagare formellt 

sätt lyder under riksåklagaren och därför har riksåklagaren en 
jävssituation gentemot alla åklagare. Inte heller detta har någon gett 

något svar på. Tydligen bryr sig inte riksåklagaren om detta svåra 
juridiska problem! 

 
Detta ärende följer ej svensk lag och inte heller följs ”rättsstatens 

principer” eller lagen om de mänskliga rättigheterna.  
 

Vänliga hälsningar 
______ _________ 

 lagman 
  

 
SLUT PÅ VITTNESMÅL_LM 
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FÖRTROLIG INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE 

TIDSKRIFTEN MILJÖBILDER MED ANSVARIG UTGIVARE HARALD 
GAUNITZ OCH MED UTGIVNINGSBEVIS Nr 23792 

DET S.K. MEDDELARSKYDDET ÅBEROPAS. 

MEDDELANDET SKICKADES INTE ANONYMT MEN TIDNINGEN HAR 
FÖRBUNDIGT SIG ATT INTE AVSLÖJA VEM MEDDELAREN ÄR. ORSAKEN 

TILL DETTA ÄR ATT OM DEN GROVT KRIMINELLA RIKSÅKLAGAREN PETRA 
LUNDH FÅR VETA VEM JAG ÄR SÅ KOMMER HON TROLIGEN ATT FÖRFÖLJA 

MEJ PÅ SAMMA OLAGLIGA SÄTT SOM HON FÖRFÖLJT OCH FÖRFÖLJER 
HARALD GAUNITZ. 

 
JAG ÄR EN PERSON SOM HAR EN HÖG BEFATTNING INOM SVENSKT 

RÄTTSVÄSENDE. JAG KONSTATERAR ATT GAUNITZ ÄR UTSATT FÖR 
MYCKET GROV KRIMINELL AKTIVITET FRÅN RIKSÅKLAGAREN ÄNDA 

SEDAN GAUNITZ ANMÄLDE DE GROVA FALSKA ANKLAGELSERNA FRÅN 
KAJBRING, EKEROTH, JÄMTEBY OCH ARONSSON. DÄRFÖR KOMMER JAG 

ATT ANMÄLA RIKSÅKLAGARENS GROVT KRIMINELLA AKTIVITET TILL 

RIKSÅKLAGAREN, ALLT I ENLIGHET MED 11 § i ÅFS 2014:16 

 

11 § Ärenden om brott av riksåklagaren eller den som utövar 

riksåklagarens tjänst ska överlämnas till riksåklagaren. Detsamma gäller 
ärenden om brott i tjänsten av åklagare eller andra anställda vid 

Åklagarmyndighetens huvudkontor. 

Allmänna råd Enligt 3 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken ska 

Högsta domstolen som första domstol ta upp mål på grund av brott som i 
utövningen av anställningen begåtts av riksåklagaren eller den som 

utövar detta ämbete. Det anses i första hand vara justitiekanslern som 
handlägger dessa ärenden som åklagare. Annan åklagare än 

riksåklagaren bör dock inte överlämna sådana ärenden till 
justitiekanslern. 

 

Till detta kan anföras att vare sig justitiekanslern eller 
justitieombudsmannen följt lagen då Gaunitz anmält de grova falska 

anklagelserna från kammaråklagare Tobias Kajbring, chefsåklagare Stefan 
Ekeroth, kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Cecilia 

Aronsson, 13 olagliga beslut från 13 chefsåklagare på Särskilda 
åklagarkammaren, olagliga beslut från UC och olagliga beslut från 

riksåklagaren. 
För att undvika jäv så kan givetvis inte den kriminella riksåklagaren 

överlämna sitt kriminella ärende till en dokumenterat olaglig 

justitiekansler.  
Med vänliga hälsningar 

-------- --------------- 
P.S. 

På ren svenska betraktar jag riksåklagare Petra Lundh som en grovt 
kriminell djävla kärring! 

D.S     SLUT PÅ VITTNESMÅL_ABC1 
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MEDDELANDE TILL DEN REGISTRERADE TIDSKRIFTEN MILJÖBILDER MED 

UTGIVNINGSBEVIS Nr 23792 

Vittnesmål 1 (Reviderat av uppgiftslämnare 20201215) 
Detta är alltså ett anonymt meddelande till den registrerade tidskriften 

Miljöbilder och jag åberopar det s.k. meddelarskyddet. 
 

Du, Harald Gaunitz, som är ansvarig utgivare och redaktör har i din 
tidning anklagat mej för att ha fattat olagliga beslut. Jag är alltså en av de 

personer som fattat ett eller flera olagliga beslut mot dej och som finns 
listade i din tidning t. ex. här 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-2020-11.pdf 
 

Du har helt rätt! Jag erkänner mitt brott som kanske kommer att ge mej 

ett fängelsestraff! Att jag inte startat någon förundersökning mot 
Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson är ett av mina största misstag 

här i livet! Och att som skäl ange detta: ”Uppgifterna i ärendet ger 
inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 

förövats.” är grovt kriminellt. Antingen grovt tjänstefel eller falsk 
tillvitelse eller mened… 

 
Det är korrekt det du skriver, att det endast är brottet ”förtal” som inte 

ligger under kategorin ”allmänt åtal”. Ändå har du fått svaret 
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som 

hör under allmänt åtal har förövats.” trotts att din anmälan tydligt och 
klart visar falsk anmälan mot dej gällande ”försök till utpressning” som du 

Harald Gaunitz, såvitt känt, aldrig sysslat med! Och dessa grovt kriminella 
beslut har upprepats mer än 25 gånger av företrädare för svenskt 

rättsväsende och finns listade i din tidning! Det första olagliga beslutet 

från Särskilda åklagarkammaren ser ut så här: 
2018-09-06 chefsåklagare Martin Tidén AM-131388-19, olagligt beslut! 

men alla de andra är lika olagliga och upprörande. 

 
 

Har jag något försvar för mitt kriminella handlande? Nej, inte alls! Men 
det finns kanske några dåliga förklaringar! En är att den grovt kriminella 

riksåklagaren Petra Lundh godkänt att kammarchefen Anders Jakobsson 

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

under allmänt åtal har förövats.” som utgångsvärde i alla svar som Särskilda 

åklagarkammaren lämnar. Du, HGZ, har rätt att nästan inga anmälningar 
till Särskilda åklagarkammaren handlar om ”förtal”. Av de ca 1000 

anmälningarna hittills i år så handlar kanske 1 (ett) om förtal!  
 

Är mitt brott ett grovt brott? Javisst! Det har en straffhöjd på upp till 2 år 
och omständigheterna är givetvis försvårande! Vi på Särskilda 

åklagarkammaren ska följa svensk lag och inte utsätta någon för grova 
falska anklagelser!  

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-2020-11.pdf
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Vad ska du, HGZ, lämpligen göra för att få svensk lag att följas? Ska du följa 

riksåklagarens råd att anmäla henne till JK? Nej, det leder givetvis ingenstans dels 

därför att riksåklagaren och JK har kommit överens om att alla anmälningar från dej 

Harald Gaunitz ska avvisas med denna olagliga motivering: ”Uppgifterna i ärendet 

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

dels därför att JK är lika kriminell som riksåklagaren! Reglerna för både JO 
och JK följer ej svensk lag! 

Beslutet strider också 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. 
Beslutet strider också mot ”Rättsstatens principer” beslutad av 

Sveriges regering. OBSERVERA att ”Rättsstatens principer” är överordnad 
alla andra svenska lagar. Att beslut gjorda av JO och JK inte kan 

överklagas är i strid med ”Rättsstatens principer”! Även kammarchefen 

Anders Jakobssons uppgifter att beslut gjorda av Särskilda 
åklagarkammaren, andra åklagare och riksåklagaren aldrig behöver 

motiveras! Men ändå står det: ”Frågor om beslutet kan ställas till 
åklagaren.” Men frågorna behöver alltså aldrig besvaras…  Det hör väl inte 

till vanligheterna att grova brottslingar förklarar sina brott! Fast jag utgör 
ett undantag! MEN ”Rättsstatens principer” gäller! Alltså har jag rätt att få 

beslutet förklarat men jag har aldrig fått något annat svar än att det 
olagliga beslutet ej ändras! 

 
Att du fått svar från en minister kan ju knappast betyda någonting alls! 

Det enda som skulle kunna bryta dessa grova falska anklagelser mot dej 
är om du blir kallad till en huvudförhandling för då skulle de grova 

anklagelserna och lögnerna från Kajbring, Ekeroth, Jämteby, Aronsson, 
riksåklagaren och de 25 olagliga besluten från Särskilda åklagarkammaren 

givetvis utredas och det är detta som riksåklagaren fruktar! Varför väcker 

du inte enskilt åtal mot hela bunten? Jo, jag kan förstå om du inte vågar 
därför att då kommer troligen riksåklagaren att se till att du blir anklagad 

för flera påhittade grova brott som givetvis är svåra att försvara sig mot. 
Att du fått garantier på 300 000 SEK för att täcka kostnaderna för ett 

enskilt åtal räcker inte långt! Om du skulle lyckas så skulle ett 15-tal grovt 
kriminella åklagare och JO, JK och riksåklagaren antagligen bli avsatta och 

du skulle få ditt skadestånd som inte kommer att vara obetydligt! 
 

Det du nu lyckats med är att ha pekat ut Kajbring, Ekeroth, Jämteby och 
Aronsson som grovt kriminella. Detta kommer givetvis de grovt kriminella 

Anders Jakobsson och riksåklagaren att vägra att ta upp och utreda. Då 
måste du informera hela Sveriges regering, HD, Konstitutionsutskottet… 

 
Det jag inte förstår är varför Alhem inte hjälpt till här. Hans enda åsikt var 

ju tydligen att du skulle väcka enskilt åtal? Alhem är kanske ett fegt kräk 

liksom jag… 
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Jag hoppas att du, HGZ, står ut och fortsätter att driva detta ärende så att 

vi blir av med denna grovt kriminella riksåklagare, JO, JK och de minst 13 
stycken grovt kriminella åklagarna på Särskilda åklagarkammaren. 

 

Jag har träffat din kontaktperson Stina! Jag hoppas att hon snart blir vår 
nya riksåklagare! 

 
Riksåklagaren kommer antagligen att forska i vem det är som har lämnat 

detta meddelande till den registrerade periodiska tidskriften MILJÖBILDER 
fast, mittåt, hon kommer givetvis att skicka någon av sina syndabockar 

att utföra jobbet! 
Hälsningar 

En åklagare på Särskilda åklagarkammare!  

 

I handling 2, 2020-03-02, Ärende AM-28057-20 handläggare 820-P-1 har 

den grovt kriminelle chefsåklagaren Martin Tidén konstaterat att HGZ 
påstått att Martin Tidén, Anders Jakobsson och Bengt Åsbäck är ”grovt 

kriminella”. Därför har ärendet överlämnats till Utvecklingscentrum för 
vidare handläggning. Jag som skriver detta har kännedom om detta och 

jag kan inte låta bli att dra lite på munnen åt detta. Det blev nämligen så 

att Utvecklingscentrum endast kunde konstatera att HGZ hade rätt! Dessa 
tre chefsåklagare hade gjort allt fel och Utvecklingscentrum kunde endast 

bara konstatera att det är olagligt att påstå att anklagelsen ”försök till 
utpressning” inte har någon saklig grund i fallet HGZ. Frågan gick till 

riksåklagare Petra Lundh om förundersökning ska startas mot Kajbring, 
Ekeroth, Jämteby och Aronsson. Riksåklagaren beslutade att 

förundersökning inte skulle startas. En chefsåklagare frågade då varför 
inte eftersom HGZ inte gjort något som svarar mot brottet ”försök till 

utpressning”. Riksåklagaren meddelade då att hon inte kommer att ändra 
sitt beslut.   

 
TILLÄGG TILL VITTNESMÅL 1 

Den som skrivit Vittnesmål 1 har lagt till följande viktiga uppgifter 
 

Du, HGZ, blev alltså kallad till förhör angående brottet ”utpressning” eller 

”försök till utpressning”.  Förhöret visade sig dock inte alls gälla ”försök till 
utpressning” utan det innebar genomgång av en remiss till ett nummer av 

din registrerade tidskrift Miljöbilder som JK senare granskat UA. 
 

Den falska och grundlösa anklagelsen ”försök till utpressning” räckte alltså 
till för att kalla dej till förhör men då du HGZ anmälde detsamma till 

Särskilda åklagarkammaren så var anklagelsen ”försök till utpressning” 
plötsligt inte ens olaglig! Kallar man till förhör när uppgifterna i ärendet 

inte ger anledning anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats? 
Denna motivering från Särskilda åklagarkammaren är givetvis olaglig!  
”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats.”     
SLUT PÅ VITTNESMÅL_1 



OBSERVERA ATT DET HÄR STÅR ATT KAJBRING ANKLAGAT MEJ FÖR DET GROVT FALSKA BROTTET

UTPRESSNING! DET ÄR ALLTSÅ SKRIFTLIGT OCH FALSKT OCH KRIMINELLT! /HARALD GAUNITZ 
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