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MILJÖBILDER 

Nr 137 maj 2021, rev A, Årgång 22 
 

 
Åklagarmyndigheten med riksåklagare Petra 
Lundh i spetsen har falskt anklagat Harald 

Gaunitz för det grova brottet UTPRESSNING 
sedan över två år tillbaka.   

 

   

 
Detta tidningsnummer handlar om den grovt kriminelle 

kammaråklagaren Tobias Kajbring, den grovt kriminella 

riksåklagaren Petra Lundh och övriga grovt kriminella 
åklagare på Åklagarmyndigheten. 

 

   

 
Kammaråklagare Tobias Kajbring anmälde Harald Gaunitz, 2018-
08-23, 10.08, för det allvarliga brottet UTPRESSNING utan att han 

kunnat ange några som helst bevis eller vittnesmål som visar 
detta. 

 

   

 Händelseförlopp  

   

 Jag hade inbrott i min bil för över två år sedan och jag hade ett ögonvittne. Jag 

polisanmälde och bad att få en teknisk undersökning gjord eftersom mitt ögonvittne 
vägrade annars att vittna. Men en kammaråklagare sa, enligt en visselblåsare, att den 

djäveln hjälper vi inte. Denne kammaråklagare hatar tydligen mej och det blev inte bättre 
när jag, i min tidning Miljöbilder, skrev om hans förvirrade beteende. Innan jag 

publicerade mitt tidningsnummer så sände jag tidningskonceptet på remiss för 
kommentar. Men jag fick inget svar från denne kammaråklagare som heter Tobias 

Kajbring. Jag fick istället ett svar från hans chef som är chefsåklagare och heter Stefan 

Ekeroth. Ekeroth skrev att jag inte kommer att få något svar från Kajbring. Ingen orsak 
angavs. Jag skickade en påminnelse till Kajbring men fick inget svar. Publicerade då mitt 

tidningsnummer där jag skrev om att denne kammaråklagare, på ett möte, sagt att den 
djäveln hjälper vi inte. 

 

   

 

 

 
Polisanmäld av Kajbring utan några bevis… 

 

 
Blev då polisanmäld av denne Kajbring för det grova brottet UTPRESSNING. Kajbring 
är känd för att var impulsiv, förvirrad och okunnig och han visste inte att brottet 

utpressning, i sig, innebär att den som utpressar ska ha lyckats tilltvingat sig pengar 
eller andra värden genom att använda grova hot. I Kajbrings polisanmälan finns inte 

heller några uppgifter om några hot eller vad jag skulle ha tilltvingat mej för 
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någonting. Dessutom har, enligt uppgift, JK granskat tidningsnumret utan 
kommentarer. 

 
Jag blev uppringd av en kriminalinspektör som bad mej ge namnet på en advokat som 
jag skulle behöva vid förhör om brottet utpressning. Jag visste att jag inte hållit på 
med någon utpressning men jag visste också att alla medborgare är skyldiga att ställa 

upp om man blir kallad till förhör så jag gav namnet på en advokat. 

 

 

 Förhörd angående ett tidningsnummer angående förgripelse mot tjänsteman   

 Blev efter något halvår kallad till förhör men det handlade inte alls om utpressning utan 

om förgripelse mot tjänsteman. Ärendet hade alltså flyttats över från Östersund till en 
åklagare i Karlstad. Denna förgripelse skulle ha skett genom det jag skrivit i min tidning 

Miljöbilder. Jag meddelade då, under förhöret, att det är JK som granskar ev. 
tryckfrihetsbrott. Åklagaren i Karlstad som heter Cecilia Aronsson och som är 

chefsåklagare hade inbillat sig att jag krävt att förundersökningen angående bilinbrottet 

skulle återupptas men det hade aldrig startas någon sådan förundersökning! Anklagelsen 
hade dessutom ändrats till FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN. Jag vet inte om Cecilia 

Aronsson har någon juridisk utbildning över huvud taget men ingenting jag skrivit 
uppfyller några kriterier på brottet förgripelse mot tjänsteman. Jag kontaktade Aronsson 

och frågade vad hon sysslade med men hon var envis som en röd gris. Då skickade jag 
kopior på vägledande domar från HD på brottet förgripelse mot tjänsteman. Ingen 

reaktion. Hotade då att ge offentlighet i min tidning åt hennes kriminella anklagelse. Fick 
då plötsligt ett meddelande via min advokat att förundersökningen läggs ner. Fick senare 

ett beslut från Östersunds tingsrätt som friar mej helt från alla anklagelser från Kajbring 
och Aronsson. 

 

   

 Anmälde denna grova falska anklagelse UTPRESSNING till Särskilda 

åklagarkammaren som då avvisade detta med den grova lögnen att 

UTPRESSNING inte faller under allmänt åtal. 

 

 Anmälde då denna grova falska anklagelse till Särskilda åklagarkammaren som direkt 

meddelade att anklagelsen inte faller under kategorin allmänt åtal.(!) Eftersom jag vet att 
det är olagligt att anklaga någon för ett brott som man vet inte ägt rum så överklagade 

jag beslutet från Särskilda åklagarkammaren. Men jag fick samma olagliga beslut, att 
brottet ej faller under allmänt åtal. Överklagade även detta men fick samma olagliga 

beslut. Anmälde då till riksåklagare Petra Lundh som direkt meddelade att de tidigare 
besluten gjorts av jurister med höga befattningar och att de därför borde vara 

korrekta.(!) 

 

 Jag har anmält denna grovt falska anklagelse till Särskilda åklagarkammaren, UC, JO, JK, 
Tillsynsavdelningen och riksåklagaren sammanlagt över 30 gånger men har fått samma 

grovt olagliga beslut hela tiden. 

 

 
Anmälde då till Sveriges regering… 

 

 
Jag anmälde då till Sveriges regering där en minister snabbt svarade att de grova 

falska anklagelser jag blivit utsatt för givetvis måste prövas i enlighet med svensk lag 
men att hen som minister inte kan blanda sig i beslut som fattats av myndigheter och 

domstolar. 

 

 Fick ett besked från kammarchef och överåklagare Anders Jakobsson att ärendet 

överförts till annan instans allt i enlighet med 11 § i ÅFS 2014:16. Fick ungefär 
samtidigt ett meddelande från riksåklagaren som innebär att hon numera inte 

kommer att besvara mina anmälningar. 
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 Anmälde då denna grova falska anklagelse till Konstitutionsutskottet KU, allt i enlighet 
med ÅFS 2014:16. Fick inget svar men jag skickade då en påminnelse. Fick efter 123 

dagar svar från KU som meddelade att jag som inte är riksdagsman inte har rätt att 
anmäla något till KU. Kollade då med en professor i processrätt som meddelade att 

ÅFS 2014:16 är en lag som gäller och som förutsätter att KU agerar! 

 

 Du som läser det här, är du övertygad om att Sverige är en rättsstat? 
Jag anser att Sverige inte är en rättsstat utan består av en massa gängkriminella 

genomkorrupta åklagare som, till varje pris, håller varandra om ryggen! Se vidare 
inkluderat dokument som visar hur kriminella överåklagare m fl struntar i Svensk lag! Nu 

kan i alla fall inte Sveriges regering säga att de ingenting vet om denna varböld i Svensk 
rättshistoria! Men Sveriges regering är tydligen mån om att skydda dessa grovt kriminella 

aktörer på Särskilda åklagarkammare, UC, JO, JK, Tillsynsavdelningen, riksåklagaren och 
KU. 

 

   

 Här följer ett avsnitt som kommer från visselblåsare på 

Åklagarmyndigheten. 

 

 Allt detta bygger på referat från anställda på Åklagarmyndigheten men även från 
inspelade samtal bl a från olika typer av möten på Åklagarmyndigheten. Allt har 

distribuerats till min tidning åberopande det s.k. meddelarskyddet. Oaktat detta har 
tidningen varit tvungen att stryka eller omformulera vissa uttalanden som annars direkt 

skulle kunna leda till åtal mot tidningen för förtal. Om någon skriver att en person är 
alkoholist så är det förtal även om personen har diagnosen alkoholist. Om någon skriver 

att en person är sinnessjuk så är det förtal även om det finns en diagnos om 

sinnessjukdom etc. 

 

   

 Frågor till riksåklagare Petra Lundh:  

 
”Gaunitz skriver på flera ställen i sin tidning att du är grovt kriminell. Är du det? 

P.L.: ”Nej och det är ingenting som jag som riksåklagare har anledning att 

kommentera.” 

Fråga till P.L.: ”Om det inte är sant, borde du som riksåklagare inte protestera mot 
sådana påståenden och t ex lagföra Gaunitz?” 

P.L.: ”Om jag skulle ordna en huvudförhandling om detta så bör en sådan föregås av 
en förundersökning som Gaunitz givetvis skulle vinna men inte nog med det. Alla de 

över 30 besluten som finns i Gaunitz’ vedervärdiga  lista skulle rivas upp och mot 

dessa påståenden har vi inom Åklagarmyndigheten inget försvar.” 

Fråga till P.L.:  

”Detta innebär alltså att Gaunitz’ påståenden och anklagelser är korrekta och följer 
svensk lag?” 

P.L.: ”Det får du tolka hur du vill! Jag har sett till att Gaunitz’ ärende är avslutat och 
att ev. ytterligare anmälningar från Gaunitz inte kommer att besvaras eller beslutas 

om i fortsättningen. Överåklagare Anders Jakobsson har flyttat över Gaunitz’ ärende 
till annan instans allt i enlighet med 11 § i ÅFS 2014:16. 

Fråga till P.L.: 

”Gaunitz menar att denna flyttning av hans ärende är olagligt. Gaunitz motiverar detta 

genom att åberopa svensk lag. Hur motiverar du denna förflyttning av ärendet?” 
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P.L.: ”Gaunitz åberopar vad som helst vilket jag inte har någon som helst anledning 
att ha några åsikter om!” 

Fråga till P.L.: 

”Gaunitz har blivit anklagad för det grova brottet UTPRESSNING. Brottet utpressning 

ska innebära att någon, med grova hot, tilltvingat sig pengar eller annan egendom 
men något sådant har inte Kajbring eller någon annan kunnat visa. Däremot har 

Östersunds tingsrätt helt friat Gaunitz från alla anklagelser. Hur kommenterar du 
detta?” 

P.L.: ”Flera överåklagare har intygat att det ev. brottet som Gaunitz varit utsatt för 

inte faller under kategorin allmänt åtal och deras beslut stöder jag som riksåklagare.” 

Fråga till P.L.: 

”Gaunitz har skriftligen, i sin tidskrift, påstått att dessa överåklagare är grovt 
kriminella som inte följer svensk lag. Har du någon förståelse för Gaunitz’ 
ställningstagande?” 

P.L.: ”Nej!” 

 

 
Samtalet övergick därefter till Gaunitz’ lista över olagliga beslut. 

Fråga till P.L.; 

”Har du läst Gaunitz’ lista över olagliga beslut?” 

P.L.: ”Nej det skulle inte falla mej in! Nu är denna intervju avslutad!” 

 

Riksåklagaren är ursinnig över det tidningsnummer som handlar om hennes grova 
kriminalitet men som man bäddar får man ligga! Länk finns här: MILJÖBILDER 

(miljobilder.com) 

 

   

 Enligt visselblåsaren hos riksåklagaren så är Petra Lundh livrädd för att någon 
”stridis” på Åklagarmyndigheten kommer att starta någon förundersökning mot Kajbring 

eller mot någon av de kriminella överåklagarna på Särskilda åklagarkammaren! Om en 
sådan förundersökning skulle göras kommer de beslut som Gaunitz har listat i sin lista att 

utredas och eftersom uppgifterna i Gaunitz’ lista visar att över 30 åklagare inklusive 
riksåklagaren begått grova brott så kommer alla de kriminella besluten att falla som ett 

korthus 

 

   

 oooOOOooo  

   

 
Jag, Harald Gaunitz, har försökt att få intervju via ombud med 
Justitieombudsmannen JO men det har inte lyckats. Har då odlat min kontakt med 
visselblåsaren som visade sig väl känna till resonemanget och diskussionerna hos JO. 

Där är man alltså helt medveten om att Gaunitz är utsatt för en grov falsk anklagelse 

av kammaråklagare Tobias Kajbring i Östersund. Man vet också att chefsåklagare 
Stefan Ekeroth, kriminalinspektör Tobias Kajbring och chefsåklagare Cecilia Aronsson i 

Karlstad är grovt kriminella medhjälpare till Kajbrings grova falska anklagelse.  

JO har frågat riksåklagaren och kammarchefen hur man ska ställa sig till dessa tydliga 
olagligheter. Att bli anklagad för brottet utpressning som inte är sant borde givetvis 

 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2021-125.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2021-125.pdf
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beivras och Gaunitz hänvisningar till den svenska lagen tycks vara korrekta. Svaret 
från riksåklagaren låter inte vänta på sig. Så här svarar riksåklagaren via kammarchef 

Anders Jakobsson: ”Rubricerat ärende är avfört från vidare behandling och får inte 
återupptas.” 

 

 

 

 
Vid ett telefonsamtal uppges kammarchefen ha sagt att om ärendet återupptas så 
finns risk för att en förundersökning startas mot Kajbring vilken vore förödande för 

hela Åklagarmyndigheten! 

Enligt visselblåsaren vet JO om att om ärendet utreds med en förundersökning så 
finns stor risk för att de flesta i Gaunitz’ olaglighetslista kommer att lagföras och 
troligen fällas för tjänstefel eller grovt tjänstefel. Det handlar om riksåklagaren och 

ytterligare minst 15 personer varav de flesta är överåklagare. 

Min visselblåsare har frågat mej hur jag kan påstå att chefsJO agerat olagligt. 
Eftersom chefsJO tagit del av mina anmälningar mot Kajbring och eftersom klara bevis 

för Kajbrings grovt olagliga anmälan finns så har chefsJO i detta fall absolut 
åtalsplikt! 

 

 

 
JO är urförbannad över det som står i Gaunitz’ tidning Miljöbilder om JO:s kriminalitet 

men som man bäddar får man ligga. Länk finns här: MILJÖBILDER (miljobilder.com) 

 

   

 
Jag, Harald Gaunitz, har även försökt att få en intervju via ombud med 

Justitiekanslern JK men det visade sig vara väldigt svårt därför att JK redan gått ut 
med ”regler” angående Gaunitz’ olaglighetslista. Enligt visselblåsaren hos JK så har JK 

konstaterat att Gaunitz påpekande om att JK:s beslut är olagligt bekräftats av JK i en 
hemlig promemoria. Det olagliga i JK:s beslut är att Gaunitz anmält att den grova 

falska anklagelsen utpressning inte stämmer med svensk lag eftersom ingen uppgift 
om att några pengar eller andra värden tilltvingats av Gaunitz. Inte heller finns i 

anmälan några uppgifter om några hotelser. I beslutet från JK står endast att Gaunitz 
anmält åklagare på Åklagarmyndigheten men att JK inte kommer att vidta några 

ytterligare åtgärder. Men JK vet mycket väl om att den falska anmälan från Kajbring, 
Ekeroth, Jämteby och Aronsson har en straffhöjd på upp till två år! Därför får detta 

ärende inte bli föremål för någon förundersökning utan avvisas av JK. Enligt JK:s 
regler går ett beslut från JK inte att överklaga och denna regel ska följas! Kolla hur 

kriminell JK är! Länk finns här: MILJÖBILDER (miljobilder.com)  

 

 

 När det gäller anmälningar till KU så tycks KU vara arbetsskygg och följer ej ÅFS 
2014:16. Enligt min professor i processrätt så menar denne att KU är en mycket svag 

komponent i vårt rättssystem. Detta att KU lämnat ett olagligt svar efter 123 dagar talar 
ju sitt tydliga språk. Å andra sidan ska givetvis ÅFS 2014:16 följas men då måste man 

troligen ombilda KU och ha en tvingande regel som säger att KU alltid måste följa svensk 
lag! 

 

 
Du som läser detta, tycker du fortfarande att vi i Sverige lever i en rättsstat?  

 

 

 
 

 

 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2021-131.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2021-128.pdf
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Östersund 2021-05-23 

Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 

83133 Östersund 

 

 

   

 

 

   

 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”? 
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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 

 
MILJÖBILDER NR 137 maj 2021, ÅRG. 22   

Redaktör: Harald Gaunitz 

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 

E-brev: RotfrukterHotmail.com (snabela efter r) eller RotFrukterYahooSe 

(Punkt efter t och snabela efter r och punkt efter oo)  

MiljobilderSnabelaTelia.com Internetsida:http://www.miljobilder.com 

Tryck: Harald Gaunitz Original framställt på PC och tryckt på laserskrivare 

Eftertryck tillåts om källan anges. 

Tidningen utkommer minst fyra gånger per år. 

Lösnummerpris 40:- 

Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet med paypal till 

Yahoo-adressen och ange namn och adress och att det gäller prenumeration. 

 

Inkluderar nedan 2 dokument som visar din grova kriminalitet! 
ÖT20191003.pdf Beslut från Östersunds tingsrätt som helt befriar mej från alla 

anklagelser! 

FUP123.pdf Sida 1-3 av FUP AM-110190-18 som bevisar att Kajbring falskt 
anklagar mej för UTPRESSNING! 
33_Plus_OlagligaBeslut-ListaCH4H_ORIG.pdf Visar över 30 falska beslut från grovt 

kriminella överåklagare, riksåklagaren m fl 
FrånRÅ20101118-1AN.pdf Olagligt beslut från riksåklagaren 

http://www.miljobilder.com/


Förundersökningsprotokoll Åklnr

AM-110190-18
Signerat av

Signerat datumEnhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Västernorrl
Handläggare (Protokollförare)

Henrik Lassfolk
Datum

2019-04-11
Undersökningsledare

Cecilia Aronsson
Polisens diarienummer

5000-K1045644-18
Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Kajbring, Tobias
Förtursmål

Nej
Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Ersättningsyrkanden

Finns ej
Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Gaunitz, Harald Nils Inge
Personnummer

19450324-2218
Brott

Förgripelse mot tjänsteman
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

2019-03-28 Henrik Lassfolk
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelse Yttrande Underrättelse

utsänd senast slutförd

2019-04-11 2019-04-29
Underrättelsesätt, misstänkt

Överlämnas till advokaten
Försvarare

Andreas Victor, förordnad 2018-12-14 2019-04-11 2019-04-29
Underrättelsesätt, försvarare

SKriftligen
Resultat av underrättelse mt Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr Uppgiftstyp Sida

Anmälan

5000-K1045644-18 Anmälan Utpressning, målsägande Åklagare Östersund..................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Inkommen skrivelse, grund till anmälan

Inkommen skrivelse (maskad).............................................................................. 3

PM

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

Bilaga: Mail 2

Bilaga: Mail 3 Maskad

Inkommen skrivelse (daterad 2018-10-30)......................................................... 28

PM angående publicering av "Miljöbilder"..........................................................31
Bilaga: Lista

PM angående telefonnummer 070-202 33 92...................................................... 38
Bilaga: Telefonabonnemang

Externa dokument

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

 

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



Förhör målsägande

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

Förhör vittne

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

Förhör misstänkt

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

Externa dokument omnämda i förhör med Harald

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

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

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

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Gaunitz, Harald Nils Inge..........................................80
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Ärendeöversikt
2019-04-11

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Jämtland
Diarienr

5000-K1045644-18
Anmält datum

2018-08-23
Registreringsdatum

2018-08-23
Överförd från RAR

    -  -
Brottsbeskrivning

Förgripelse mot tjänsteman
Brottskod

1705
Brottsplatsadress

Internet, Okänd
Områdeskod

9700
Status

FU/Utredning pågår
Händelse inträffad

    -  -     :
Händelse inträffad mellan

2018-08-19 -     -  -

Aktör Roll
Gaunitz, Harald Nils Inge Misstänkt
Kajbring, Anders Tobias Målsägande
Åklagarmyndigheten Anmälare
Personal Funktion
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Har ni någon fullmakt från riksåklagaren för att få fatta något så vansinnigt
och olagligt beslut? Riksåklagaren tvivlar tydligen på detta! /Harald Gaunitz 
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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! 
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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 som faller 

under allmänt åtal. 

Beslutet är alltså 

grovt tjänstefel eller 

grov mened. 

Straffhöjden är upp 

till 2 års fängelse! 

1 

 

O 

l 

a 

g 

l 

i 

g 

l 

i 

g 

a 

5B 2019-10-

03 

rådman Jenette Lindberg Protokoll 2019-10-03 

Mål nr B 3333-18. 

Så här står det i 

domen: ”Målet 

avskrivs från 

fortsatt 

handläggning”. 

Betyder att Harald 

Gaunitz frias från alla 

anklagelser! 

 

6 2019-11-

19 

riksåklagare Petra Lundh 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald Gaunitz 

från alla anklagelser.  

Petra Lundh fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-3317-19 

Denna grovt kriminella 

person som dessutom 

är riksåklagare stöder 

de grovt kriminella 

åklagarna på Särskilda 

åklagarkammaren! 

Anklagelsen är 

2 
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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! 

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! 

14 



Sida 4 av 13 

 

Se post 5 ovan 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt  2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-6215-20, olagligt 

beslut! 

16 

28 2020-01-

20 

överåklagare Anders Jacobsson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-8908-20 , olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

17 

29 2020-01-

29 

överåklagare Magnus Johansson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Magnus Johansson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-13667-20, olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

18 

30 2020-02-

11 

riksåklagare Petra Lundh 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Petra Lundh fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

Olagligt beslut av 

riksåklagaren som ger 

stöd åt kriminella 

överåklagare! 

Se post 5 ovan 

19 

31 2020-02-

11 

överåklagare Magnus Johansson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Magnus Johansson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-20977-20, olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

20 

32 2020-02- kammaråklagare Peter Svedén AMR-8920-20 21 
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11 Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Peter Svedén fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

Tf. tillsynschef Lisbeth 

Johansson 

Riksåklagaren, olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

33 2020-03-

02 

Överåklagare, UC Mats Svensson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Mats Svensson fortsätter alltså 

att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-28057-20, olagligt 

beslut 

22 

34 2020-03-

02 

chefsåklagare Martin Tidén 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Martin Tidén fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Mats Svensson fortsätter alltså 

att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM-28057-20, olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

23 

36 2020-04-

09 

Vice överåklagare  Magnus  

Johansson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Magnus  

Johansson fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-700-20, olagligt 

beslut! 

Se post 5 ovan 

24 

37 2020-06-

03 

DNR. 4281-2020 Per Lennerbrandt 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Per Lennerbrandt 

 fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

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 

25 
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verksamhet.” 

Höj blicken lite och 

betrakta de 21 olagliga 

besluten ovan! 

Se post 5 ovan 

38 2020-06-

03 

? Johanna Nilsson 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

Antagligen medhjälp 

till grovt tjänstefel. 

Se post 5 ovan 

 

39 2020-07-

09 

? Åsa Ideström 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

AM2020-1679. Ang. 

AM-124518-20. 

Svar på fråga… 

Se post 5 ovan 

 

43 2020-10-

27 

överåklagare Mikael Björk 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Mikael Björk fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

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 

27 
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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 

44 2020-11-

02 

Överåklagare  Mikael Björk 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Mikael Björk fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-7905-20. AM-

146957-20 överprövas 

ej. Olagligt!!! 

Se post 5 ovan 

28 

45 2020-11-

27 

JO Sekreterare Erika Nilsson  

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Erika Nilsson  

fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter 

alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

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 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Gunnar Merkel fortsätter alltså 

att stödja de falska 

anklagelserna! 

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 

48 2021-03-

31 

JO  Per Lennerbrant 

Bryr sig alltså inte om att 

Diarienummer 2182-

2021. Olagliga beslut! 

31 
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beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Per Lennerbrandt 

 fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

Stöder att anklagelsen 

UTPRESSNING inte 

faller inom kategorin 

allmänt åtal!  

49 2020-10-

12 

Påminnelse 

2020-10-

21 

Beslut 

2021-02-

12 

KU 

 

DVS svar efter 123 

dagar! 

Karin.Enstrom, Hans.Ekstrom 
 
Påstår att HGZ inte är behörig att 

kräva ”sakbehandling” i riksdagen 

beroende på att HGZ inte är 

riksdagsman. Jag har inte begärt 

någon ”sakbehandling” i 

riksdagen.  
Det jag begärt är att KU ska följa svensk 

lag och följa ÅFS 2014:16. 

Dessutom 

Bryr sig alltså inte om att 

beslutet från Östersunds 

tingsrätt 2019-10-03, mål nr B 

3333-18 helt friar Harald 

Gaunitz från alla anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de 

falska anklagelserna! 

Inget diarienummer . 

Olagligtt svar 
undertecknat av Tony 
Holmstedt 
KU känner tydligen inte till 
svensk lag. 

32 

50 2021-05-

09 

 

Inget svar 

2021-05-

22 

Särskilda 

åklagarkammaren 
Anmälan till Särskilda 

åklagarkammaren mot 
kammaråklagare Tobias 

Kajbring som falskt 
anklagade Harald Gaunitz för 

det grova brottet 
UTPRESSNING 2018-08-23 

Se FUP AM-110190-18 

Har anmält detta 

grova brott över 30 

gånger men har fått 

Grovt olagliga beslut 

tillbaka hela tiden! 

33 

 

 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 §. 

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 
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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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