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MILJÖBILDER®  

 

Nr 07 mars 2023, rev C, Årgång 24 (totalt 18 sidor) 

  
 Sveriges rättsväsende är mer korrupt 

än rättsväsendet i Turkiet! 

 

 

 Sveriges rättsväsende förföljer sina medborgare med olagliga 
metoder! Sverige har ingenting i NATO att göra så länge 

Sveriges rättsväsende förföljer sina egna medborgare med 
hjälp av grovt kriminella poliser och åklagare!   

 

 

 
Titta riktigt noga på den här bilden för här har vi en grovt kriminell åklagare 

som falskt anklagat mej, Harald Gaunitz, för att jag anklagat två ”höga åklagare” 

för brott. Vad det är för brott har jag inte fått veta och inte heller vilka dessa 

åklagare är trots att jag blivit förhörd! Vid förhör har alla anklagade rätt att få ta 

del av vad man är anklagad för, vem som anklagat och hur anklagelsen ser ut! 

När jag frågar påstår hon att ärendet är avslutat hos riksåklagaren!  

Det hör väl inte till vanligheterna att grovt kriminella äckel erkänner sina brott  

och följer Sveriges lagar! 

Nedanstående dokument är ett mail som jag, Harald Gaunitz, sände till den grovt  

kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring för att han skulle ges möjlighet att 

ge synpunkter på ett tidningskoncept till min registrerade periodiska tidskrift  

MILJÖBILDER innan publicering. (tidningen följer god publicistisk sed.) 

Det Kajbring då gjorde var att polisanmäla mej för det grova brottet utpressning 

och åberopa nedanstående mail! Ser du någon utpressning i mailet? 

Utpressning 
Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår 

någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada 

för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån 

eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, döms för 

ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta som nu är skrivit i 

kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB. 

https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
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Titta noga på den här bilden för den föreställer en grovt kriminell  

åklagare som falskt anklagat mej, Harald Gaunitz, för det grova brottet 

utpressning utan att han kunnat ange ett enda lagligt skäl. När denne 

 skojare upptäckte sitt misstag så tog han tillbaka sin anklagelse och 

 försökte få den raderad i polisens register utan att lyckas men då han 

 förhördes som käranden så vidhöll han sin grova falska anklagelse mot  

mej, Harald Gaunitz!  

Detta kan du läsa om i FUP  
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AM-110190-18 som finns på tidningens hemsida och som 
dessutom är en offentlig handling!  

Ekeroth hade väl blivit vilseledd av den grovt kriminelle kammaråklagaren 

Tobias Kajbring, Östersund och den grovt kriminella chefsåklagaren  

Cecilia Aronsson, Karlstad. Att stå för sina misstag och grova falska  

anklagelser mot mej Harald Gaunitz, anstår givetvis inte ett så grovt  

kriminellt äckel som chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund!   

 

 Politiker, och många andra potentater i Sverige, 
påstår ofta att Turkiet inte är en bra demokrati och 

det är det kanske inte heller… 

Men Sverige har ingenting att yvas över för 
korruptionen inom Sveriges myndigheter är i det 

närmaste total och dess Åklagarmyndighet avvisar 
99 % av alla anklagelser mot poliser och åklagare 
därför att Riksåklagaren är chef över alla Sveriges 
åklagare och hon har olagligen bestämt att inga 

poliser eller åklagare får åtalas. Om någon åklagare 
blir anmäld för brott så ska riksåklagare Petra Lundh 

alltid kontaktas och bara om hon gett sitt tillstånd 
får förundersökning startas eller åtal väckas! 

Riksåklagaren är chef över alla Sveriges åklagare 
och hennes agerande är givetvis klar jäv! 

 
Riksåklagaren beslutar alltså om påföljder trots att 
detta får göras endast av de svenska domstolarna! 

 

Riksåklagarens verksamhet och hennes grovt kriminella 
nätverk byggs alltså upp av riksåklagarens totala 

korruption. Jag har anmält riksåklagaren för brott. Detta 
avvisar hon direkt trots att det finns bindande bevis mot 

henne! Så beslutar hon att om jag anmäler något med 
liknande innehåll så är det inte säkert att jag kommer att få 

något svar! 

Så ser riksåklagarens totala korruption ut! 
 

Riksåklagarens vansinniga beslut kan inte heller överklagas 
och detta utnyttjar den grovt kriminella djävla kärringen 

Petra Lundh till fullo! 
 

 

 

 Riksåklagare Petra Lundh är ledare för ett kriminellt nätverk 
bestående av JO och JK samt alla åklagare inom 

Åklagarmyndigheten utom två överåklagare som är mina 
visselblåsare! 

Dessutom skyddas riksåklagaren av en okunnig regering och 
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en Justitieminister och en Justitiekansler som påstått att jag 
anmält riksåklagaren därför att jag skulle vara missnöjd över 

att förundersökningen för inbrottet i min bil lagts ner. Det är 
bara det att det startades aldrig någon förundersökning för 

inbrottet i min bil men sådana petitesser struntar JK i!  
 

 Så här skriver Peter Martinsson på tidningen LexNova 2019-03-28: 

”Korruptionen inom Sveriges myndigheter förflyttar 
Sverige från rättssäker öppen demokrati till tyrannisk 
diktatur. Ingen nyhetsmedia vågar kartlägga eller 
granska den verkliga korruptionen och makten i 
Sverige hos advokatsamfundet och rättsväsendet, 
det är därför du aldrig hör något om detta, mig 
försökte de stänga men jag sopade till dem ordentligt 
och sedan dess har lössen inte försökt igen.” 
Se länk här till tidskriften LexNova: 
LexNova, trasig rättvisa.: Så här korrumperad är JO. 

 

 
Jag har fått flera fullständigt vansinniga påståenden eller beslut 

från kammaråklagare Sara Sundström! De inkluderas nedan i detta 
tidningsnummer! 

 

Hälsningar 2023-03-17 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61C 
83133 Östersund 

 
_____________________________________________________ 
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 07 mars 2023, ÅRG. 24   

Redaktör: Harald Gaunitz 

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 

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

RotFrukterYahooSe 

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

Miljobilder)at(gmail.com Internetsida:http://www.miljobilder.com 

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

Eftertryck tillåts om källan anges. 

Tidningen utkommer minst fyra gånger per år. 

Lösnummerpris 40:- 

Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet med paypal till 

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

https://www.lexnoxa.com/p/sa-har-korrumperad-ar-jo.html
http://www.miljobilder.com/
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Till  

Kammaråklagare Sara Sundström 
 

Svar på ”olagliga papper” anno 2023-02-14. 

 
Hej, 

Jag har fått en bunt med ”olagliga papper” anno 2023-02-14 från dej 
kammaråklagare Sara Sundström. 

Jag har skannat in dessa och döpt dem enligt följande: 
 

1_RÅ_Svar.pdf 
2_RÅ_Kopia_svar.pdf 

3_RÅ_Kopia_svar.pdf 
4_RÅ_Kopia_svar.pdf 

5_RÅ_Kopia_svar.pdf 
 

På dessa kopior har jag skrivit in Ärende överst och vid varje stycke i 
dokumentet har jag skrivit in (1) vid det första, (2) vid det andra osv. 

 

Eftersom du, Sara, tydligen inte känner till Sveriges lagar så kommer jag 
att vara övertydlig i mina svar men om du ändå inte fattar så är du 

välkommen att ställa frågor. 
 

Svar på AMR-111-23 , 1 
(1) 
Vad är det för beslut? Har jag fått det mej tillhanda? Nej! Det är tydligen 

ett sätt, att alltså påstå att Åklagarmyndigheten fattat ett beslut som inte 
finns eller som aldrig sänts till anmälaren! 

 
(2) 

I beslut AM-85483-19 hänvisas till Id: AM-BR2019-3200FQ, Ext 
ärendenr:, AM-BR2019-3201-FS, Ext. ärendenr:, AM-BR2019-3202-FU, 

Ext ärendenr:, AM-BR2019-3203-FW, Ext. ärendenr 

Jag har fått över 60 st beslut med hänvisning till ett sådant nummer men 
sådana dokumentnummer (?) har jag inte tillgång till och har ingen 

behörighet att läsa! Jag har frågat beslutsfattarna om hur jag ska få veta 
vad det numret innebär men jag har aldrig fått något svar! Detta strider 

mot Förvaltningslagen där det bl. a. står att beslutsfattaren ska ge 
anmälaren tillräcklig hjälp för att beslutet ska bli korrekt! 

Förvaltningslagen är tvingande!   
Vidare står det: 

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats av anmäld åklagare eller polis.” 

JASÅ! Anklagelsen mot mej är utpressning som du, Sara, alltså påstår inte 
är något brott! Har du, Sara, rätt att stifta nya lagar? Det är det Sveriges 

riksdag som gör! Du, Sara, är ju inte ens riksdagsledamot! Är du, Sara, 
sinnessjuk? 
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Så här ser lagen för utpressning ut. 
Utpressning 
Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår 

någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada 

för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån 

eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, döms för 

ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta som nu är skrivit i 

kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB. 

Att besluta att utpressning inte är ett brott och som inte heller hör under 
allmänt åtal är bedrägeri och skyddande av brottsling!  

 
  Bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den 

ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär 

inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller 

skyddstillsyn. 

 

Skyddande av brottsling är ett brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken. 
Brottet kan bestå i att man hjälper den som begått ett brott undkomma eller 
genom att undanröja bevis. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år eller 
högst fyra år om brottet är grovt. 
 
En anställd på en myndighet, t ex Åklagarmyndigheten, äger inte rätt att 
fatta beslut om påföljder! Att en anställd på en myndighet beslutar att 
besluta om en påföljd dvs att utpressning inte är något brott är ett grovt 
brott som endast domstolar har rätt att besluta om. Samma sak gäller när 
en anställd på en myndighet befriar någon från den grova anklagelsen 
utpressning. Det är brottet skyddande av brottsling! 
 
Vidare står en hänvisning till 23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalken 
 

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 §. 

 
 Det är ställt utan varje tvivel att Kajbring och Ekeroth falskt anklagat mej för 
det grova brottet utpressning! Skriftliga bevis finns i Polisens register samt i 
FUP AM-110190-18 som är allmän handling! 
 
(3) 
I AMR-3287-19 står att jag skulle ha begärt någon sorts överprövning men 
det har jag inte gjort! Det enda jag har begärt är att de som falskt anklagat 
mej för utpressning ställs inför rätta. Här behövs ingen förundersökning 
eftersom bevisläget är helt klart så att åtal direkt kan väckas!  
Där står också att anmälan mot HR handlagts i ärende AM-86304-19. Det 

beslutet har inte jag fått! Vem är HR??? Enligt prejudicerande dom från 

https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P4a
https://lagen.nu/1942:740#K23P22
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S2


Sida 3 av 9 

 

Högsta domstolen så får rättsväsendet använda förkortningar av ord och 

uttryck men dessa får aldrig användas på ett sådant sätt så att 
tveksamhet kan uppstå om vad som avses! 

Att använda förkortningen HR är alltså i strid med HD s prejudicerande 

beslut. Dock kan t ex en förkortning, HR, användas men då måste 
betydelsen av HR först beskrivas och att förkortningen HR kommer att 

användas i fortsättningen! 
 

Vice överåklagare Magnus Johanssons beslut är alltså grovt olagligt i form 
av bedrägeri och skyddande av brottsling! 

(4) 
AMR-4458-19 handlar inte alls om riksåklagaren utan om en begäran om 

överprövning som jag aldrig begärt! Det jag hela tiden har begärt är att 
svensk lag ska följas men det ni på Åklagarkammaren håller på med är 

grova falska anklagelser och grova brott t ex skyddande av brottsling! 
 

(5) 
Jag har alltså blivit falskt anklagad för det grova brottet utpressning av 

kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth. 

Kajbring har motiverat sin anmälan med följande hänvisning som är en 
kopia av Kajbrings bilaga till hans polisanmälan mot mej. I mitt mail ger 

jag alltså Kajbring möjlighet att lämna synpunkter på mitt 
tidningskoncept. 

Mitt mail till Kajbring innehåller alltså ingenting som krävs i lagen för att 
uppfylla kraven för att utpressning skulle ha utförts av Gaunitz. 

Citat av lagen om utpressning--> 
Utpressning 

Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår någon till handling 

eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars 

ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst 

två år. Om brotten är ringa, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta 

som nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB. 

 <- Slut citat av lagen om utpressning 

 
Du skriver att anmälan rör i allt väsentligt samma sak och samma 

personer som tidigare anmälts hanteras den som en begäran om 
omprövning av riksåklagarens beslut. 

 
Jag har verkligen inte begärt någon begäran om omprövning! Det jag 

begär är att Åklagarmyndigheten och den grovt kriminella Petra Lundh 
som tillika är riksåklagare ska följa Sveriges lagar! Även du Sara ska 

givetvis följa Sveriges lagar men du tycks vara riksåklagarens knähund! 
 

Att besluta att utpressning inte hör under allmänt åtal är bedrägeri och 
skyddande av brottsling!  

 
  Bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den 

ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär 

https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
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inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller 

skyddstillsyn. 

 

Skyddande av brottsling är ett brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken. 
Brottet kan bestå i att man hjälper den som begått ett brott undkomma eller 
genom att undanröja bevis. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år eller 
högst fyra år om brottet är grovt. 
 
En anställd på en myndighet, t ex Åklagarmyndigheten, äger inte rätt att 
fatta beslut om påföljder! Att en anställd på en myndighet beslutar att 
besluta om en påföljd dvs att utpressning inte är något brott är ett grovt 
brott som endast domstolar har rätt att besluta om. Samma sak gäller när 
en anställd på en myndighet befriar någon från den grova anklagelsen 
utpressning. Det är brottet skyddande av brottsling! 
 
Vidare står en hänvisning till 23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalken 
 

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 §. 

 
 Det är ställt utan varje tvivel att Kajbring och Ekeroth falskt anklagat mej 
för det grova brottet utpressning! Se de polisanmälningar som lämnats in 

till polisen i Östersund och även det som står i FUP AM-110190-18. Här 
står alltså Kajbrings och Ekeroths falska anklagelse i klartext! FUP AM-

110190-18 är allmän handling! 
 

Riksåklagarens grova brott som är: bedrägeri, skyddande av brottsling, 
falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande 

Du, Sara har gjort dej skyldig till samma grova brott och riksåklagarens 
och ditt grova brott är gjort med uppsåt och har en straffhöjd på 1 – 6 års 

fängelse! Troligen blir straffet längre eftersom man måste förutsätta att en 
åklagare och riksåklagaren känner till Sveriges lagar! 

 
(6) 

”Riksåklagarens beslut kan inte överprövas eller överklagas.” 
Det hör väl inte till vanligheterna att så grovt kriminella personer som 
riksåklagaren och övriga grovt kriminella åklagare på Åklagarmyndigheten 

vill ta upp sina egna grovt olagliga beslut till någon prövning eller 
diskussion över huvud taget! 

 
(7) 

Jag förstår fuller väl att riksåklagaren vill försöka att tysta ner sina ytterst 
grovt olagliga beslut som alltså är: 

bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och 
ofredande 

https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P4a
https://lagen.nu/1942:740#K23P22
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S2
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Svar på AMR-4458-19 ,2 
(1) 

”Riksåklagaren granskar inte beslutet” 
Jag förstår fuller väl att riksåklagaren vill försöka att tysta ner sina ytterst 

grovt olagliga beslut som alltså är: 
bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och 

ofredande 
 

(2) 
”Du har, som det får förstås, begärt att riksåklagaren ska granska och 

ändra ett beslut…” 
Den som skriver så där har troligen problem med förståndet! 

Hur ska en så ytterst grovt kriminell person som heter Petra Lundh och 
som tillika är riksåklagare kunna besluta något som är i enlighet med 

Sveriges lagar?  
Det hör väl inte till vanligheterna att så ytterst grovt kriminella äckel som 

riksåklagaren kan göra något annat än att försöka skydda sin egen och UC 

s ytterst grova kriminalitet! 
 

(3) 
Du, du ytterst grovt kriminella riksåklagare Petra Lundh vill alltså påskina 

att riksdagen skulle stödja din ytterst grova kriminalitet? Jag misstänker 
att du, Petra Lundh är gravt sinnessjuk! Jag vill tipsa dej om att du kan ta 

kontakt med den allmänna sjukvården och om du beskriver dina grovt 
kriminella beslut så kommer du säkert att bli inlagd med förtur! Lycka till! 

 
(4) 

Här behövs inga undantag från regeln att Åklagarmyndigheten och 
riksåklagaren ska följa Sveriges lagar! Jag förstår mycket väl att 

riksåklagaren gör allt för att försöka dölja sin egen ytterst grova 
kriminalitet! 

 

(5) 
 ”Riksåklagarens beslut kan inte överprövas eller överklagas.” 
Det hör väl inte till vanligheterna att så grovt kriminella personer som 
riksåklagaren och övriga grovt kriminella åklagare på Åklagarmyndigheten 

vill ta upp sina egna grovt olagliga beslut till någon prövning eller 
diskussion över huvud taget! 

 
(6) 

”Du har i din skrivelse ställt upp ett antal frågeställningar du vill ha 
besvarade. … Om du har frågor om ärendet får du vända dej till den 

handläggande åklagaren.” 
De beslut som sänds till anmälaren har t ex texten: ”Chefåklagare Håkan 

Roswall har fattat följande beslut i ärende där du är anmälare. Frågor om 
beslutet kan ställas till åklagaren.” 
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Så står det en hänvisning till något sorts id-nummer som ingen anmälare 

har rättighet att läsa, i detta fallet: 
Id: AM-BR2019-526-FY, Ext ärendenr: 5000-K401639-18 

 

Jag har ställt frågor om dessa grovt olagliga beslut men eftersom jag inte 
vet vad beslutet avser så kan jag inte ställa någon fråga!!! 

Det står ”…i ärende där du är anmälare.” och så anger man ett Id-nummer 
som den som är anmälare aldrig kan läsa! Detta vansinne att, med 

uppsåt, hindra en anmälare att få ta del av vad beslutet avser är ett 
ytterst grovt brott mot Förvaltningslagen som dessutom är en tvingande 

lag! 
 

Jag vet att den ytters grovt kriminelle kammarchefen Anders Jakobsson 
kommit överens med den ytterst grovt kriminella riksåklagaren att man i 

Åklagarmyndighetens beslut alltid ska hänvisa till ett Id-nummer som 
anmälaren inte kan eller får läsa. Detta har kammarchefen lagt in i den 

svarsmall som den ytterst grovt kriminelle Jakobsson har snickrat ihop. 
Jag har flera gånger frågat beslutsfattaren vad Id-numret hänvisar till men 

har inte fått något svar. Har då istället överklagat men har då fått 

ytterligare ett beslut med hänvisning till ett obegripligt Id-nummer. Detta 
grovt kriminella beteende är alltså i strid med Förvaltningslagen där det 

bl. a. står att beslutsfattaren, före beslutet, ska hjälpa anmälaren att se 
till att anmälan blir rätt uppfattad och att beslutet beskrivs på ett enkelt 

och begripligt sätt. Detta visar ju att de som styr Åklagarmyndigheten är 
ytterst grovt kriminella och struntar i Sveriges lagar! Den allra mest grovt 

kriminella personen och som styr sitt ytterst grovt kriminella nätverk är 
riksåklagaren! 

   
(7) 

Undertecknat med tillsynschef Eva Thunegard. 
Visar att även tillsynschefen är grovt kriminell och tydligen är 

riksåklagaren knähund! 
 

Svar på AMR-3287-19 , 3 
(1) 

”Jag ändrar inte åklagarens beslut.” 
Det förstår jag fuller väl eftersom även du, vice överåklagare Magnus 

Johansson är grovt kriminell och gör allt för att skydda grovt kriminella 
poliser och åklagare! 

 
(3)  

Du skriver att jag har begärt att åklagarens beslut ska ändras. 
Det har jag inte gjort! Varför ljuger du?  

 
(4) 

Vad betyder AJ, TK CA SE HR?  



Sida 7 av 9 

 

Enligt prejudicerande dom från Högsta domstolen så får rättsväsendet 

använda förkortningar av ord och uttryck men dessa får aldrig användas 
på ett sådant sätt så att tveksamhet kan uppstå om vad som avses! 

Att använda förkortningen AJ TK CA SE HR är alltså i strid med HD s 

prejudicerande beslut. Dock kan t ex förkortningarna, AJ, TK CA SE HR, 
användas men då måste betydelsen av AJ, TK CA SE HR först beskrivas 

och att förkortningen AJ, TK CA SE HR kommer att användas i 
fortsättningen! 

Ärende AM-86304-19 har jag aldrig erhållit! Finns något sådant ärende? 
Har det skickats till mej? Jag misstänker att det är något som 

riksåklagaren diktat ihop nu när jag bevisar hur grovt kriminell 
riksåklagaren är! 

 
(5) 

Du vice överåklagare Magnus Johansson är tydligen lika grovt kriminell 
som riksåklagare Petra Lundh 

Läs här vad som jag tidigare svarat den ytterst grovt kriminella 
riksåklagaren om du är läskunnig och vill följa Sveriges lagar? 

 

Jag har alltså blivit falskt anklagad för det grova brottet utpressning av 
kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth. 

Kajbring har motiverat sin anmälan med följande hänvisning som är en 
kopia av Kajbrings bilaga till hans polisanmälan mot mej. Här ger jag 

alltså Kajbring möjlighet att lämna synpunkter på mitt tidningskoncept. 
Mitt mail till Kajbring innehåller alltså ingenting som krävs i lagen för att 

uppfylla kraven för att utpressning skulle ha utförts av Gaunitz. 
Citat av lagen om utpressning--> 
Utpressning 

Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår någon till handling 

eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars 

ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst 

två år. Om brotten är ringa, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta 

som nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB. 

 <- Slut citat av lagen om utpressning 
 

Du skriver att anmälan rör i allt väsentligt samma sak och samma 
personer som tidigare anmälts hanteras den som en begäran om 

omprövning av riksåklagarens beslut. 
 

Jag har verkligen inte begärt någon begäran om omprövning! Det jag 
begär är att Åklagarmyndigheten och den grovt kriminella Petra Lundh 

som tillika är riksåklagare ska följa Sveriges lagar! Även du Sara ska 
givetvis följa Sveriges lagar men du tycks vara riksåklagarens knähund! 

 
Att besluta att utpressning inte hör under allmänt åtal är bedrägeri och 

skyddande av brottsling!  

 

https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1
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  Bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den 

ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär 

inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller 

skyddstillsyn. 

 

Skyddande av brottsling är ett brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken. 
Brottet kan bestå i att man hjälper den som begått ett brott undkomma eller 
genom att undanröja bevis. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år eller 
högst fyra år om brottet är grovt. 
 
En anställd på en myndighet, t ex Åklagarmyndigheten, äger inte rätt att 
fatta beslut om påföljder! Att en anställd på en myndighet beslutar att 
besluta om en påföljd dvs att utpressning inte är något brott är ett grovt 
brott som endast domstolar har rätt att besluta om. Samma sak gäller när 
en anställd på en myndighet befriar någon från den grova anklagelsen 
utpressning. Det är brottet skyddande av brottsling! 
 
Vidare står en hänvisning till 23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalken 
 

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 §. 

 
 Det är ställt utan varje tvivel att Kajbring och Ekeroth falskt anklagat mej 

för det grova brottet utpressning! Se t ex FUP AM-110190-18 där man kan 
läsa, i klartext, hur dessa grova anklagelser anmäls men att det saknas 

varje form av juridisk motivering!  
 

Riksåklagarens grova brott är: bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 
anklagelse, tjänstefel och ofredande 

 
(6) 

Begära överprövning? 

Aldrig i livet! Då får du ju bara ytterligare en möjlighet att sprida dina 
ytterst kriminella lögner mot mej, Harald Gaunitz, som har oförvitlig 

vandel! Ditt brott, Johansson, har en straffhöjd på  1 – 6 års fängelse så 
jag förstår att du vill försöka tysta ner dina grova brott för det hör väl inte 

till vanligheterna att grovt kriminella vill erkänna sina grova brott!  
 

Svar på AM-85483-19 
(1) 
Id-numret har jag ej behörighet ätt läsa! 

Jag vet att den ytters grovt kriminelle kammarchefen Anders Jakobsson 
kommit överens med den ytterst grovt kriminella riksåklagaren att man i 

Åklagarmyndighetens beslut alltid ska hänvisa till ett Id-nummer som 
anmälaren inte kan eller får läsa! Detta har kammarchefen lagt in i den 

https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P4a
https://lagen.nu/1942:740#K23P22
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1
https://lagen.nu/1942:740#K23P1S2
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svarsmall som den ytterst grovt kriminelle Jakobsson har snickrat ihop. 

Jag har flera gånger frågat beslutsfattaren vad Id-numret hänvisar till men 
har inte fått något svar. Har då istället överklagat men har då fått 

ytterligare ett beslut med hänvisning till ett obegripligt Id-nummer. Detta 

grovt kriminella beteende är alltså i strid med Förvaltningslagen där det 
bl. a. står att beslutsfattaren, före beslutet, ska hjälpa anmälaren att se 

till att anmälan blir rätt uppfattad och att beslutet beskrivs på ett enkelt 
och begripligt sätt. Detta visar ju att de som styr Åklagarmyndigheten är 

ytterst grovt kriminella och struntar i Sveriges lagar! Den allra mest grovt 
kriminella personen och som styr sitt ytterst grovt kriminella nätverk är 

riksåklagaren!  
  

(2) 
Det är ställt utan varje tvivel att Kajbring och Ekeroth falskt anklagat mej 

för det grova brottet utpressning! Se t ex FUP AM-110190-18 där man kan 
läsa, i klartext, hur dessa grova anklagelser anmäls men att det saknas 

varje form av juridisk motivering! 
 

(3) 

Vidare står en hänvisning till 23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalken 
 

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 §. 

 
 Det är ställt utan varje tvivel att Kajbring och Ekeroth falskt anklagat mej 
för det grova brottet utpressning! Se t ex FUP AM-110190-18 där man kan 

läsa, i klartext, hur dessa grova anklagelser anmäls men att det saknas 
varje form av juridisk motivering! 

 
(4) – (17) 

Se punkt (2) och (3) ovan! 

 
Slut på sammanställningen 
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