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MILJÖBILDER® 

 

Nr 02 januari 2023, rev A, Årgång 24 

 

 Här kan du läsa om den grovt kriminella 

Svenska regeringen där Justitieminister 

Gunnar Strömmer har begått två grova brott 

”på regeringens vägnar”! 

 

 

 Du kan även läsa om den grovt kriminella 

Justitiekanslern som skyddar den grovt 

kriminella riksåklagaren Petra Lundh från 

hennes ytterst grova brott som är bedrägeri, 

skyddande av brottsling, falsk anklagelse, 

tjänstefel och ofredande!  

 

 
Riksåklagaren skyddar den grovt kriminelle kammaråklagaren 
Tobias Kajbring och den grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan 

Ekeroth, Östersund, som 2018 falskt anklagade mej, Harald 
Gaunitz, för det grova brottet utpressning! 

  
Justitieminister har beslutat att Justitiekanslern inte begått något 

brott mot mej men jag, Harald Gaunitz, har inte anmält 

Justitiekanslern för något brott! Justitieminister är alltså grovt 
kriminell som inte ens kontrollerat om uppgifterna från 

Åklagarmyndigheten är korrekta! Justitieministern har tydligen 

inte hört talas om Förvaltningslagen! 
 

 Men det är så att en minister endast får fatta 

beslut som gäller det egna departementet. Här 

har Justitieminister fattat beslut som gäller för 

en myndighet men då måste fem ministrar 

vara närvarande då ett sådant beslut ska 

fattas!  
Justitieministern har tydligen inte fattat att Svensk lag gäller 

för alla! Det är bara Sveriges kung och drottning som har 
juridisk immunitet!  
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Dessutom är det så att Justitiekanslern tidigare fattat grova 
olagliga beslut som friar riksåklagaren Petra Lundh från hennes 

grovt olagliga beslut som skyddar den grovt kriminelle 

kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan 
Ekeroth från deras grovt olagliga falska anklagelse utpressning 

mot mej, Harald Gaunitz, som faktiskt Östersunds tingsrätt helt 
friat mej från!  

 

 Riksåklagaren har dessutom anklagat mej, Harald 

Gaunitz, för att ha anklagat två ”högre åklagare” för 
brott. Vad det är för brott, när det skulle skett och 
vilka jag skulle anklagat vägrar riksåklagare Petra 
Lundh att uppge! När jag ställer frågor om dessa 

lögner beslutar riksåklagaren att ärendet är avslutat 
hos riksåklagaren och om jag ställer fler frågor med 
liknande innehåll är det inte säkert att jag kommer 

att få något svar! 
Riksåklagaren har alltså hittat på detta brott mot 

mej troligen för att försöka skydda den grovt 

kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och 
chefsåklagare Stefan Ekeroth från deras grova falska 

anklagelse utpressning mot mej. Deras anklagelse 
utpressning saknar all grund  vilket Östersunds 

tingsrätt bekräftat! 

 

 

 Riksåklagarens grova brott har jag tidigare 

anmält till den ytterst grovt kriminella 

Justitiekanslern som enbart beslutar att jag 

anmält åklagare för brott men att 

Justitiekanslern inte kommer att vidta några 

åtgärder! Justitiekanslern skyddar alltså den 

grovt kriminella riksåklagaren från ansvar för 

hennes grova brott som är  

bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 

anklagelse, tjänstefel och ofredande! 
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  Till Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Sveriges 
regering 

 
Hej, 
Jag konstaterar att Sveriges regering beslutat att en anmälan mot 

Justitiekanslern som jag, Harald Gaunitz, påstås ha gjort beslutats lämnas 
utan åtgärd. Regeringen påstår alltså detta: 

  
”Ärendet: Du har anmält justitiekanslern för brott i tjänsten. 

Åklagarmyndigheten har överlämnat din anmälan till regeringen.”  

 
Om jag skulle anse att jag skulle lämna in en anmälan mot 

Justitiekanslern så skulle jag själv lämna in en sådan anmälan.  
Jag skulle aldrig anlita någon dadda från den grovt kriminella 

Åklagarmyndigheten för jag kan tala för mej själv! Innan en 
myndighet beslutar så ska densamma, enligt Förvaltningslagen, först ta 

kontakt med anmälaren så att beslutsfattaren förvissar sig om att denne 
uppfattat anmälningen på rätt sätt! 

 

 Dessutom omfattar regeringens beslut en myndighet och ett 

sådant beslut måste beslutas samtidigt av fem ministrar och i 
regeringsbeslutet ska framgå när beslutet fattats och vilka 

ministrar som deltagit. 
Straffhöjden för detta brott som troligen är grovt bedrägeri 

och skyddande av brottsling är upp till 2 – 4 års fängelse! 

 

 

 
Jag, Harald Gaunitz, accepterar inte att en regering bryter mot Svensk 

lag. Jag accepterar inte heller att ett regeringsbeslut inte följer 
Förvaltningslagen! 

 
Det mottagna beslutet, Ju202202421, är alltså ogiltigt och är en 

NULLITET! (se inkluderad kopia) 
 

 
Jag konstaterar vidare att jag, 2018, blivit falskt anklagad för det grova 

brottet utpressning och hur jag fått över 130 olagliga beslut från Särskilda 
åklagarkammaren, UC, JO, JK och riksåklagaren sedan år 2018! 

Dessa grova olagligheter har nu krönts av grova olagliga beslut 
från Sveriges regering och Justitieministern. Denne senare har fattat 

beslut som rör en myndighet vilket inte en minister eller regering har rätt 

till såvida inte fem ministrar är närvarande vid beslutet och även 
undertecknar detsamma. Även om detta regeringsbeslut hade skett med 

fem ministrar närvarande så är beslutet ändå olagligt eftersom 
riksåklagaren begått grova brott, bedrägeri och skyddande av brottsling, 

som det finns klara bevis för. Detta ska givetvis Justitiekanslern  beivra 
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enligt Svensk lag. Men den grovt kriminella Justitiekanslern  skyddar den 

grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh! 
 

Jag konstaterar vidare att jag inte har någon möjlighet att få min 

sak prövad på ett rättssäkert sätt inom Sverige. Inte heller kan jag 
anmäla till EU-domstolen eftersom Sveriges representant sorterar bort alla 

bilagor som kan tänkas visa att det svenska rättsväsendet inte följt 
Svensk lag. Inte heller innehåller ett beslut från EU-domstolen några 

uppgifter om vad som hänt under huvudförhandlingen eftersom 
anmälaren eller någon delegat ej får delta. EU-domstolen meddelar endast 

kortfattat sitt beslut som ej kan överklagas. Inte heller har EU-domstolen 
skyldighet att besvara några frågor om beslutet! 

 
Tyvärr begår riksåklagaren, JO och JK mycket grova brott genom att dessa 

inte följer svensk lag. Riksåklagaren är dessutom en ledare för ett 
grovt kriminellt nätverk som hon styr med järnhand. Se 

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-13-
C.pdf 

 

Jag har därför bestämt mej för att informera Englands premiärminister  
och hans stab om den stora korruption och rättsröta som finns i Sveriges 
rättsväsende. Jag har blivit erbjuden att få min olaglighetslista översatt till 

engelska. Även förundersökningsprotokollet som visar att jag inte begått 
något brott räcker troligen att översätta till engelska. 

 
Jag inbillar mej att om premiärminister Rishi Sunak får veta hur grovt 

kriminell du, statsminister Ulf Kristeron, och det Svenska rättsväsendet är 
så kanske du kommer att lyssna på honom. Jag har i varje fall uttömt alla 

möjligheter att få min sak korrekt rättsligt prövad i Sverige! 
 

Jag är inte ensam om att bli olagligen förföljd av det Svenska 
rättsväsendet! Jag har tagit upp ett fruktansvärt fall på första sidan i min 

tidning MILJÖBILDER. Där blev en kvinna, Lise-Lotte Magné, svårt 
misshandlad av sitt ex. Sonen ringde efter ambulans. Misshandeln 

polisanmäldes men då sa polisen och även åklagare att detta ”endast är 

hennes berättelse”. Barnen togs ifrån henne och det misshandlande exet 
fick vårdnaden trots att exet misshandlat även barnen! Men exet fick ändå 

inte vårdnaden eftersom han åkte dit för rattfylleri. Barnen placerades då 
på ett undermåligt LVU-hem trots att mamman älskade sina barn och 

skött dem exemplariskt! 
Det Svenska rättsväsendet beslutar alltså ofta olagligen att vissa 

människor inte har rätt till ett anständigt liv! Men det bekymrar väl inte 
dej som statsminister och troligen än mindre justitieministern! 

Kanske, om jag ger premiärminister Rishi Sunak en fullödig info om att 
Sverige inte är en rättsstat så kanske du, statsminister Ulf Kristerson 

börjar lyssna och börjar agera!  
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Inkluderade dokument 

Jag infogar ett brev, Ulf_Kristersson.pdf, samt två länkar till min 

registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER. Tidningsnumren handlar 
om den ytterst grova olagliga förföljelsen jag varit utsatt för från 

riksåklagare Petra Lundh och Åklagarmyndigheten under de senaste fyra 
åren! 

Jag bifogar det olagliga beslutet från Sveriges regering: 
Regeringskansliet_2.pdf 

samt ett rykte om att någon skulle hört av sig till Justitiekanslern med en 
anmälan om brott i tjänsten av riksåklagaren: 11_scan.pdf   

Justitiekanslern är grovt kriminell som skyddar riksåklagarens falska 
anklagelse mot Harald Gaunitz att han skulle anklagat en högre åklagare 

för brott. Riksåklagaren kan inte förklara var hon fått dessa uppgifter 
ifrån. Det är alltså rena lögnerna för att skydda kammaråklagare Tobias 

Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth från deras grova falska 
anklagelse utpressning som saknar all grund! Riksåklagaren är ju chef 

över alla åklagare och det är ju grov jäv det riksåklagaren håller 

på med! 
 

Inkluderade dokument 
 

Beslut från Östersunds tingsrätt som friar mej från alla anklagelser: 
1_BeslutÖT20191003.pdf 

Grovt beslut från riksåklagare Petra Lundh: 4-FrånRÅ20101118-
1AN.pdf 

 
Hälsningar 2023-01-12 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 

83133 Östersund 
P.S. 

Jag har fått en notering från en överåklagare på Särskilda 

åklagarkammaren som hävdar att Sofiane Anaya troligen gjort sig skyldig 
till medhjälp till grovt tjänstefel. 

D.S. 
 

TILLÄGG 
 

Hej, 
 

Detta är inte en anmälan mot den grovt kriminella riksåklagaren Petra 
Lundh utan detta är en information om hur den grovt kriminella 

riksåklagaren kan förfölja en person under mer än fyra års tid, en person 
som inte begått något brott och som faktiskt har oförvitlig vandel! 

 
Ej ministerstyre… 
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Anledningen till att detta inte är en anmälan mot riksåklagaren är ju att 

det, som tur är, inte är tillåtet med ministerstyre i Sverige. Å andra sidan 
tycker jag att Sveriges statsminister måste känna till att vi i Sverige har 

en grovt kriminell riksåklagare vars brott är bedrägeri, skyddande av 

brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande! Hennes grova 
brott har en straffhöjd på sammanlagt upp till 2 – 4 års fängelse! 

 
Angår detta statsministern och Sveriges regering? 

Frågan är om denna företeelse, att vi har en grovt kriminell riksåklagare, 
är något som angår Sveriges statsminister och Sveriges regering? 

Svaret på den frågan är JA därför att det är Sveriges regering som 
tillsätter Sveriges riksåklagare! 

 
Jag har kämpat för upprättelse under fyra år! 

Jag har kämpat för att få upprättelse från denna grova falska anklagelse 
utpressning som en kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund 

anklagade mej för redan 2018-08-23 utan att kunna ange ett enda lagligt 
skäl! Men jag har fått en viss upprättelse genom att Österunds tingsrätt 

befriade mej från alla anklagelser 2019-10-03. Så här står det i domen: 

 
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! 
 

Riksåklagaren struntar i domen från Östersunds tingsrätt! 
Men tro inte att riksåklagaren als brydde sig om denna dom! Hon påstår 

fortfarande att jag, Harald Gaunitz, anklagat två ”högre åklagare” för 
brott. När jag frågar vad det är för något brott, när det skulle skett och 

vilka jag anklagat så svarar riksåklagaren att ärendet är avslutat hos 
riksåklagaren och om jag anmäler något med liknande innehåll så är det 

inte säkert att jag kommer att få något svar! 

 
Riksåklagaren gör sig skyldig till brottet skyddande av brottsling!  

Riksåklagaren är alltså så angelägen om att skydda den grovt kriminelle 
kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund från dennes grova falska 

anklagelse, utpressning, mot mej så att hon diktar ihop anklagelser mot 
mej som hon inte als kan förklara givetvis för att hennes anklagelser 

saknar all grund! 
 

Jag vet inte hur jag ska kunna driva detta ärende vidare. Jag har 
anmält det till Särskilda åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen, 

riksåklagaren, JO och JK men dessa myndigheter har beslutat att 
anklagelsen utpressning inte är något brott som inte faller under allmänt 

åtal.(!) Över 130 liknande olagliga beslut har jag erhållit under dessa fyra 
år som förföljelsen från Åklagarmyndigheten mot mej pågått. 

 

Jag har bokfört alla de olagliga besluten i en Olaglighetslista och alla 
de olagliga besluten har jag skannat in och lagt upp, fullt tillgängliga, på 
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min tidnings MILJÖBILDER hemsida. Tidningen är en registrerad periodisk 

tidskrift med utgivningsbevis Nr 23792 och dess hemsida är krypterad 
under https://www.miljobilder.com/    

 

På tidningens hemsida finns även en kopia på 
förundersökningsprotokoll AM-110190-18 som tydligt visar att jag är 

falskt anklagad av kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare 
Stefan Ekeroth, Östersund för det grova brottet utpressning. Här framgår 

också att jag, Harald Gaunitz, inte begått något brott över huvud taget! 
 

På hemsidan har jag även lagt in en autentisk inspelning av det olagliga 
förhöret som till stor del handlade om att förhöra mej om mina 

publicerade tidningsnummer. Sådana förhör är brott mot 
tryckfrihetsförordningen! Detta har jag anmält till JK som inte bryr sig! 

Observera att denna inspelning har jag själv gjort under förhöret och den 
är alltså oredigerad och till fullo autentisk! 

 
Riksåklagaren utsätter mej för falska anklagelser och om jag begär 

att få veta vad det är för anklagelser och vad de kommer ifrån så vägrar 

riksåklagaren att förklara vad hon sysslar med och beslutar att ärendet är 
avslutat hos riksåklagaren. Så får givetvis inte riksåklagaren som är chef 

över alla Sveriges åklagare bete sig! Det hon sysslar med är även 
skyddande av brottsling som är ett mycket allvarligt brott! 

 
Jag har drivit detta ärende under fyra års tid med de lagliga medel 

som står till buds. Däremot har jag inte väckt enskilt åtal därför att jag 
räknar med att riksåklagaren då kommer att dikta ihop nya falska 

anklagelser som hon då vägrar förklara. 
Jag har dessutom krävt ett skadestånd på 350000 SEK för denna grova 

falska förföljelse som riksåklagaren och Åklagarmyndigheten utsatt mej 
för under dessa fyra år! 

 
Enligt svensk lag ska Kajbring och Ekeroth givetvis ställas inför 

rätta för sina grova falska anklagelser om utpressning mot mej. Här 

finns fullständig bevisning! 
Det enda JK svarat är att jag har anklagat flera åklagare för brott men att 

JK inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Jag anser mej ha rätt 
till skadestånd. Dessutom ska Kajbring som falskt anklagat mej för 

det grova brottet utpressning givetvis ställas inför rätta för detta 
grova brott! Vid den huvudförhandlingen som givetvis måste hållas mot 

Kajbring och Ekeroth måste även frågan om skadeståndets storlek tas 
upp!  

 
Ursäkta om detta mail blev för långt! Å andra sidan skulle jag kunnat 

utöka denna skrift med några hundra sidor till. Så omfattande är 
Åklagarmyndighetens olagliga förföljelse mot mej! Det som måste till är 

att någon tar sig an detta fall men vad som kan göras vet jag inte. 
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Riksåklagaren kommer givetvis att fortsätta med sin olagliga verksamhet 

om ingen stoppar henne! 
 

Kanske skulle statsministern kunna ge mej ett råd hur jag ska kunna få 

den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring ställd inför rätta för 
hans grova falska anklagelse mot mej. Det har jag rätt till! Vad man ska 

göra med den grovt kriminella riksåklagaren vet jag fortfarande inte! Men 
jag kan inte se att hon kan arbeta kvar som riksåklagare! 

Oss emellan, kan du se Petra Lundh fortsätta som riksåklagare med 
hennes ytterst grova brott i ryggsäcken? 

 
Hälsningar 2022-10-27 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 

83133 Östersund 
P.S. 

Länkar till två nummer av min tidning MILJÖBILDER som visar den grovt 
olagliga Åklagarmyndigheten och den grovt kriminella riksåklagaren Petra 

Lundh.  

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-13-C.pdf 
www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-08-F.pdf 

 
Denna länk: www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf 

är FUP AM-110190-18 som visar och bevisar att jag, Harald Gaunitz, inte 
begått något brott! 

D.S. 
 
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se 

 
Ulf Kristersson Statsminister 

 

_____________________________________________________ 
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har 
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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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Till Riksåklagare Petra Lundh 
Informationskopia Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad, Peter Svedén 

 

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

är skrivet i ren affekt. 
 

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

det aldrig har gjort!  
 

Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring, 

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

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

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

 
Jag blev uppringd av en kriminalinspektör som meddelade att jag var 

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

Jag angav en advokat som blev förordnad. 
 

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

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

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

tidningsnumret. 
 

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

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

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

anmälde dessa grova brott till Riksåklagaren. 
 

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

givetvis tillkommit som ren hämnd för min kritiska artikel i min 

registrerade tidskrift Miljöbilder. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

rikes lag!  
 

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

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

instanser följer svensk lag.  
 

Sedan står det att om jag skickar ytterligare skrivelser med 

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

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

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

åtal är antagligen grovt tjänstefel. 
 

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

vidgår sina brott även om de blir överbevisade. 
 

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

grova anklagelser som saknar all grund och som faller inom kategorin 

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

Riksåklagarens, smutsiga byk! 
 

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

för de falska anklagelserna han utsatt mej för.  
 

Östersund 2019-11-27 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

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

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

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

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

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

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

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

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

DS.2 
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Till Sveriges statsminister Ulf Kristersson 
 

Hej, 
 

Detta är inte en anmälan mot den grovt kriminella riksåklagaren Petra 
Lundh utan detta är en information om hur den grovt kriminella 

riksåklagaren kan förfölja en person under mer än fyra års tid, en person 
som inte begått något brott och som faktiskt har oförvitlig vandel! 

 
Ej ministerstyre… 

Anledningen till att detta inte är en anmälan mot riksåklagaren är ju att 

det, som tur är, inte är tillåtet med ministerstyre i Sverige. Å andra sidan 
tycker jag att Sveriges statsminister måste känna till att vi i Sverige har 

en grovt kriminell riksåklagare vars brott är bedrägeri, skyddande av 
brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande! Hennes grova 

brott har en straffhöjd på sammanlagt upp till 2 – 4 års fängelse! 
 

Angår detta statsministern och Sveriges regering? 
Frågan är om denna företeelse, att vi har en grovt kriminell riksåklagare, 

är något som angår Sveriges statsminister och Sveriges regering? 
Svaret på den frågan är JA därför att det är Sveriges regering som 

tillsätter Sveriges riksåklagare! 
 

Jag har kämpat för upprättelse under fyra år! 
Jag har kämpat för att få upprättelse från denna grova falska anklagelse 

utpressning som en kammaråklagare anklagade mej för redan 2018-08-

23 utan att kunna ange ett enda lagligt skäl! Men jag har fått upprättelse 
genom att Österunds tingsrätt befriade mej från alla anklagelser 2019-10-

03. Så här står det i domen: 
 
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! 

 
Riksåklagaren struntar i domen från Östersunds tingsrätt! 

Men tro inte att riksåklagaren als brydde sig om denna dom! Hon påstår 
fortfarande att jag, Harald Gaunitz, anklagat två ”högre åklagare” för 

brott. När jag frågar vad det är för något brott, när det skulle skett och 

vilka jag anklagat så svarar riksåklagaren att ärendet är avslutat hos 
riksåklagaren och om jag anmäler något med liknande innehåll så är det 

inte säkert att jag kommer att få något svar! 
 

Riksåklagaren gör sig skyldig till brottet skyddande av brottsling!  
Riksåklagaren är alltså så angelägen om att skydda den grovt kriminelle 

kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund från dennes grova falska 
anklagelse, utpressning, mot mej så att hon diktar ihop anklagelser mot 

mej som hon inte als kan förklara givetvis för att hennes anklagelser 
saknar all grund! 
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Jag vet inte hur jag ska kunna driva detta ärende vidare. Jag har 
anmält det till Särskilda åklagarkammaren, UC, Tillsynsavdelningen, 

riksåklagaren, JO och JK men dessa myndigheter har beslutat att 

anklagelsen utpressning inte är något brott som inte faller under allmänt 
åtal.(!) Över 130 liknande olagliga beslut har jag erhållit under dessa fyra 

år som förföljelsen från Åklagarmyndigheten mot mej pågått. 
 

Jag har bokfört alla de olagliga besluten i en Olaglighetslista och alla 
de olagliga besluten har jag skannat in och lagt upp, fullt tillgängliga, på 

min tidning MILJÖBILDERS hemsida. Tidningen är en registrerad periodisk 
tidskrift med utgivningsbevis Nr 23792 och dess hemsida är krypterad 

under https://www.miljobilder.com/    
 

På tidningens hemsida finns även en kopia på förundersökningsprotokoll 
AM-110190-18 som tydligt visar att jag är falskt anklagad av 

kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth, 
Östersund för det grova brottet utpressning. Här framgår också att jag, 

Harald Gaunitz, inte begått något brott över huvud taget! 

 
På hemsidan har jag även lagt in en autentisk inspelning av det olagliga 

förhöret som till stor del handlade om att förhöra mej om mina 
publicerade tidningsnummer. Sådana förhör är brott mot 

tryckfrihetsförordningen! Detta har jag anmält till JK som inte bryr sig! 
Observera att denna inspelning har jag själv gjort under förhöret och den 

är alltså oredigerad och till fullo autentisk! 
 

Riksåklagaren utsätter mej för falska anklagelser och om jag begär 
att få veta vad det är för anklagelser och vad de kommer ifrån så vägrar 

riksåklagaren att förklara vad hon sysslar med och beslutar att ärendet är 
avslutat hos riksåklagaren. Så får givetvis inte riksåklagaren som är chef 

över alla Sveriges åklagare bete sig! Det hon sysslar med är även 
skyddande av brottsling och ett mycket allvarligt brott! 

 

Jag har drivit detta ärende under fyra års tid med de lagliga medel 
som står till buds. Däremot har jag inte väckt enskilt åtal därför att jag 

räknar med att riksåklagaren då kommer att dikta ihop nya falska 
anklagelser som hon då vägrar förklara. 

Jag har dessutom krävt ett skadestånd på 350000 SEK för denna grova 
falska förföljelse som riksåklagaren och Åklagarmyndigheten utsatt mej 

för under dessa fyra år! 
 

Enligt svensk lag ska Kajbring och Ekeroth givetvis ställas inför 
rätta för sina grova falska anklagelser om utpressning mot mej. Här 

finns fullständig bevisning! 
Det enda JK svarat är att jag har anklagat flera åklagare för brott men att 

JK inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Jag anser mej ha rätt 
till skadestånd. Dessutom ska Kajbring som falskt anklagat mej för 
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det grova brottet utpressning givetvis ställas inför rätta för detta 

brott! Vid den huvudförhandlingen som givetvis måste hållas mot 
Kajbring och Ekeroth måste även frågan om skadeståndets storlek tas 

upp!  

 
Ursäkta om detta mail blev för långt! Å andra sidan skulle jag kunnat 

utöka denna skrift med några hundra sidor till. Så omfattande är 
Åklagarmyndighetens olagliga förföljelse mot mej! Det som måste till är 

att någon tar sig an detta fall men vad som kan göras vet jag inte. 
Riksåklagaren kommer givetvis att fortsätta med sin olagliga verksamhet 

om ingen stoppar henne! 
 

Kanske skulle statsministern kunna ge mej ett råd hur jag ska kunna få 
den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring ställd inför rätta för 

hans grova falska anklagelse mot mej. Det har jag rätt till! Vad man ska 
göra med den grovt kriminella riksåklagaren vet jag fortfarande inte! Men 

jag kan inte se att hon kan arbeta kvar som riksåklagare! 
Oss emellan, kan du se Petra Lundh fortsätta som riksåklagare med 

hennes ytterst grova brott i ryggsäcken? 

 
Hälsningar 2022-10-27 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 

83133 Östersund 
P.S. 

Bifogar det senaste numret av min tidning MILJÖBILDER  
www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-08-F_PREL.pdf 

D.S. 
 

 
   
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se 

 
Ulf Kristersson Statsminister 
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