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MILJÖBILDER® 

 

Nr 13 december 2022, rev C, Årgång 23 

 

 ”…nej Lise-Lotte Magné, det är nog  

svårt att få rättelse mot  
riksåklagare Petra Lundh ty hon är 

grovt kriminell…” 

 

 

Bakgrund 
Jag blev uppringd av en person som talade om att hon hette 
Lise-Lotte Magné och att hon ringde från Helsingborg och att 
hon hade sett mina tidningsnummer som gjorde att hon trodde 
att jag skulle kunna hjälpa henne med de olagliga beslut hon 

fått från Socialtjänsten, Tingsrätten, Åklagarkammaren, 
Riksåklagaren, Justitiekanslern, Tillsynsavdelningen…. 
Jag hejdade henne och sa att det är ganska så svårt att få rätt 
mot dessa instanser för de är grovt kriminella allihopa!  
Hon berättade då att hon tidigare blivit misshandlad av sin 
exman och att sonen ringt efter ambulans. Denna misshandel 
anmäldes till polis och socialtjänst och till slut drog Liselotte 
frågan till Riksåklagaren men alla bara struntade i det och man 
registrerade ej det som hänt ens som ett ärende! 

Vi kom överens om att hon skulle skicka de dokument hon hade 
i ärendet och det blev till slut 923 stycken! 
 
Riksåklagaren styr sitt grovt kriminella gäng med 
järnhand så det finns egentligen ingen möjlighet att få någon 
rättelse om man överklagar. Riksåklagare Petra Lundh styr det 
kriminella gänget som består av 
 

 riksåklagare Petra Lundh,  
tillsynschef chefsåklagare Henrik Rasmusson,  

Justitiekansler Mari Heidenborg,  
Justitieombudsmannen Per Lennerbrandt  
och adjungerade chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund. 
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Riksåklagarens brott mot mej Harald Gaunitz är  
bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, 
tjänstefel och ofredande. (se tidigare tidningsnummer 
https://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-
2022-11-F.pdf samt en lista nedan över riksåklagarens  grova 
olagliga agerande!) 
 
Som svar på detta försökte riksåklagaren åtala mej för grovt 
förtal men en överåklagare på Åklagarmyndigheten meddelade 

henne och mej att det inte kommer att lyckas därför att 
Gaunitz inte begått något brott utan har blivit falskt anklagad 
för brottet utpressning av kammaråklagare Tobias Kajbring och 
chefsåklagare Stefan Ekeroth i Östersund. Det som måste ske 
är att Kajbring och Ekeroth åtalas eller att förundersökning 
startas mot dem! 
 
Observera att riksåklagarens kriminella beslut ej kan 
överklagas. Försöker man att protestera mot t ex hennes 
skyddande av brottslingar så beslutar hon att ärendet är 
avslutat hos riksåklagaren och om man anmäler något med 
likanade innehåll så är det inte säkert att man får något 
svar! (Javisst, hon behagar inte ens svara för det hör väl inte 
till vanligheterna att grovt kriminella vill diskutera sina brott!) 
 
Sverige är alltså ingen rättsstat utan vi svenskar är utsatta 
för riksåklagarens och hennes kriminella gängs godtycke. Vårt 
rättsväsende påminner därför till viss del om det som finns i 
Ryssland och Turkiet! 
 

 Jag frågade Liselotte varför hon inte gav sig av med 
barnen och allt när hennes man började misshandla 
familjen. Då skrev hon det här mailet till mej som 
svar. 

 

 

Hej ! 
 
Varför misshandlade kvinnor/ mammor ger upp att försöka fly 
är svårt att förstå, men bara se hur jag och mina tre barn fått 

det efter vi började ropa 20130201 extra ! 
Inte ens socialtjänsten lyssnade på polisens orosanmälan 
20130201 för barn i  FARA ! Skrev dom ens in i deras system 

https://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-11-F.pdf
https://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-11-F.pdf
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under hela det året 2013 även misshandlade på mig 20130330 
öppnade dom ens upp ett ärende åt mig  som misshandlad 
kvinna/ mamma utan lade ner allt utan att ens höra mig och 11 
åringen om SOS alarmet där jag står inskriven för misshandel, 
trauma och att jag var ett prio ett alarm omgående! 
 
Du ser hur dom behandlade allt detta och även sexuellt 
ofredande könsorgan bilder får åklagare gömma undan för både 
barnets och mitt ombud/ advokaten så fungerar det för utsatta 

kvinnor/ mammor och deras barn i vårt land Sverige 🇸🇪! 

Så inte konstigt att inga kvinnor/ mammor vågar göra något 
när inte ens dessa varnings signaler finns via sjukvården,  
polisen inf inte ens vidare till hbg (hbg =Helsingborg, Red. 
anmärkning) socialtjänst att dom hittade mig med mitt huvud 
intryckt i ex-”mannens” entrévägg månaden efter soc bad mig 
polisanmäla barnens pappa angående deras ord om våld från 
samma adress polisen kommer till efter 11 åringen ( nästan 12 
år gammal skulle bli två månaders efter ) att inte ens polisen 
då inf hbg socialtjänst att barnet sett på och larmat efter en 

ambulans 🚑 åt sin mamma ens inf en OROSANMÄLAN där skall 

alla som inte ens förstår varför vi misshandlade kvinnor/ 
mammor inte vågar fly från dessa ”män” som ändå dessa olika 
myndigheter skyddar och ville redan månaden efter att jag åter 
skulle vara nära exet och inte ens brydde sig om att jag fått 
åka en ambulans från exet adress! 
 
Inte ens fast barnet larmade efter en ambulans åt sin mamma 
var jag värd ett eget ärende utan skulle åter vara nära exet soc 

sek Mattias Svenning och Carina Wedelin inf efter allt detta att 
jag skulle sitta med exet uppe hos dom och inte tänka på mig ! 
Så efter bli behandlade på detta sätt sen 20020131 att bli 
behandlade på detta sätt så ger kvinnor / mammor upp och 
inte ens vågar sticka ut våra hakor för ingen skyddar oss utan 
vill åter att vi skall vara nära dessa ex-”män” utan fått hjälp ! 
 
Så svar på varför vi kvinnor / mammor inte vågar fly när ändå 
samhället vill att vi skall vara nära dessa ex-”män” dom 
skyddar så lär sig kvinnor / mammor att bara ge upp ! 
För skydd finns inte ! 
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Men jag var dum att sticka ut min hakan när Simon frågade 
mig 20130120 om hans pappa måste slå honom också och jag 
larmade via skolan och vad gjordes från alla dessa olika 
myndigheter & skolan ? 
 
Inte ens BUP vård fick mina tre barn och vad är allt detta för 
sätt emot oss mammor som försöker få hjälp ? 
Du vet om hur mina tre barns skrivna våldsbrev var lika 
oviktiga som SOS alarmet och sexuellt ofredande könsorgan 

bilder även får sändas lagligt till mig / 13 åriga sonen och inte 
ens HD tidningen vågar inf att Hbg åklagarkammare gömmer 
undan för Hbg Tingsrätt även socialtjänst och riksåklagaren 
Petra Lundh blundar för! 
 
Så ser sanningen ut för oss kvinnor / mammor i vårt land 

Sverige 🇸🇪 om vi då är dumma nog att åter sticka ut våra hakor 

då tar man våra barn ! 
Vilka mammor vill få se 9 st poliser utanför vårt hem efter vi 
inte vill bli behandlade på detta sätt och jag är dum nog att 

säga nej åter för att mina tre barn fått bo med hänglås med 
kedjor vid deras fönster inne på Åsarnas hvb boende uppe i 
Kalmar kommun! 
 
Vad hände mig då som mamma ? 
Fick inte ens träffa mina tre barn mellan Nov 2015-2016 i juli 
tror jag det var ! 
Så vilka kvinnor/ mammor vågar ens öppna ett ord om något i 

detta land Sverige 🇸🇪  

Så även dig vill dom tysta om mig och du varnas att inte skriva 
om mig ! 
För kommer allt detta fram det vill inte alla dessa olika 
myndigheter! 
Så inte många dagar kvar för mig att få ut allt detta, för du 
kommer tystas innan ! 
 
Du är nära att få alla dessa olika höjdares kriminella sätt tvätta 
inför svenska invånare ! 
Så fungerar det och därför bör misshandlade kvinnor/ mammor 
absolut inte sticka ut våra hakor om åklagare ( Per-Axel Rosén 
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Beck & Eva-Marie Persson) får lagligt gömma undan våra bevis 
bilder på ett sexuellt ofredande även emot mitt ena barn . 
Hur kan alla dessa olika myndigheter gå med på allt detta? 
 
Så därför skall man inte öppna upp deras fel för då råkar man 
värre ut i vårt land Sverige som skyddar dessa åklagare! 
 
Alla på Kvinnofrids linjen inf att vi inte skall bli behandlade på 
detta sätt eller att kammaråklagaren Thomas Hagman skall få 

skriva in lögner  Kajas Sundgren hos särskilda 
åklagarkammaren i Malmö inte ens vågade stå upp för att hon 
hör att Thomas hittade på att två av mina tre barn skulle viljat 
tejpa deras hunds ben och ögon! 
 
Varför gjorde hon inget åt dessa lögner ? 
Utan bara struntade i det ? 
För man får ljuga och leka med oss och dra allt detta i långbänk 
!!!!!! 
Det enda jag får som svar från alla är att jag får begära 
överprövning om deras beslut ! 
Även inf tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem mig samma 
ord 2017 , 2018 och även nu 2022 att advokaten skall hjälpa 
mig / barnen och vad gjorde alla dessa olika ombud/ advokater 
åt allt detta? 
 
Inget utan advokaten Clas Schumacher inf att 
åklagarmyndigheten gjort fel emot oss och att han var brysk 
emot dom du kan läsa även hbg enhetschef Niklas Nilsson 

lovad svara mig på 2020 hösten ännu inget svar på varför min 
13 åriga son fått bli lagligt sexuellt ofredande i Hbg kommun, 
utan ens hbg åklagarkammare tillåter dessa könsorgan bilder få 
lämnas in till Hbg Tingsrätt! 
 
Även vad hjälper advokaten Clas Schumacher  
skriftliga ord till mig att han var brysk emot 
åklagarmyndigheten när han inte ens lämnade in dessa 
könsorgan bilder till min begäran i överprövning 20150601 , för 

dessa könsorgan bilder får tidigare riksåklagaren Anders 
Perklev och nuvarande riksåklagaren Petra Lundh låtsats funnit 
med hos UC utveckling Centrum i Göteborg Marianne Ny och 
hos Per Lindqvist uppe hos tillsynsavdelning avdelning som 
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Sara Stolper, Gunnar Merkel, Viktoria Thörnqvist och Henrik 
Rasmusson låtsats dessa könsorgan bilder finns med utr 
angående dessa två åklagare Per-Axel Rosén Beck och sin 
tidigare chefsåklagare Eva-Marie Persson blivit utr i ÅM 2017-
1124 under 20170728 till 20170812 fast vem utr riksåklagaren 
Petra Lundh två åklagare Per-Axel & Eva-Marie??? 
 
Inte ens fått se dessa olika utr papper och vart är dessa papper 
vem godkände att dom två åklagare får undanhålla dessa 

könsorgan bilder för våra ombud/ advokater Cecilia 
Wachtmeister och Lena Rasmusson och Hbg Tingsrätt? 
 
Varför svarar då inte JK Mari Heidenborg mig på att 
riksåklagaren Petra Lundh får strunta i att ingen ger mig dessa 
papper och svar på varför hennes två åklagare Per-Axel & Eva-
Marie får undanhålla sexuellt ofredande könsorgan bilder emot 
mig & 13 åriga sonen! 
 
Men får se om dessa alla åklagaren riksåklagaren & JK Mari 
Heidenborg får neka mig att se vem utr dessa två åklagare Per-
Axel Rosén Beck och sin tidigare chefsåklagare Eva-Marie 
Persson angående allt detta. 
 
Med vänliga hälsningar en kvinna / mamma som aldrig skulle 
lämnat in dessa könsorgan bilder till myndigheter som ändå får 
gömma undan dessa bilder efter hbg polisen fått skriva in dom 
som sexuellt ofredande och HD tidningen i Hbg skrev om detta 
att det inte blev bättre av att barnet drabbades av! 

 
Fast det är ju lagligt att gömma undan dessa könsorgan bilder 
även för HD tidningen så fungerar allt detta, så varför skrev 
dom ens om detta då ? 
För oviktigt att ens barnet fick ha med dessa könsorgan bilder 
till utr hos hbg Tingsrätt även inte fick en laglig utr om . 
 
Lise-Lotte ” Lotta ” Magné 
20221205.  Helsingborg  
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 Läs om den ytterst grovt kriminella  

riksåklagaren Petra Lundh 

Hon är så angelägen om att skydda den ytterst grovt 
kriminelle kammaråklagaen Tobias Kajbring att hon ljuger 

ihop en helt otrolig falsk historia om att jag, Harald Gaunitz, 
skulle ha anklagat två ”högre åklagare” för brott! Petra Lundh 

vägrar att ge några som helst förklaringar till sina grova falska 
anklagelser och vilka dessa ”högre åklagare” är! Att se till att 

den ytterst grovt kriminelle Kajbring och Ekeroth blir lagförda 
för deras grova falska anklagelse, utpressning, mot mej kan 

hon tydligen inte ens tänka sig! Hennes brott har en straffhöjd 
på 2 – 4 års fängelse!  

 

Hennes brott är bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 
anklagelse, tjänstefel och ofredande! 

 
Se vidare nedan hur denna grovt kriminella riksåklagare Petra 

Lundh ljuger och hon försöker inte ens dölja sina ytterst grova 

falska anklagelser! Hon har hittills klarat sig genom att hennes 
ytterst grova lögner inte kan överklagas. Hon vågar inte heller 

ta någon som helst diskussion om sin grova kriminalitet för 
hon stänger direkt dörren genom att direkt besluta att ärendet 

är avslutat hos riksåklagaren!  
 

Makt kan korrumpera! 
Absolut makt kan ge total korruption! 

Riksåklagare Petra Lundh har total makt vilket tyvärr har 

gjort att hon är grovt kriminell och totalt korrumperad! 

 

Faktum är att en överåklagare på Åklagarmyndigheten har 
avrått henne från att agera med sina våldsamt grova påhittade 

brott mot Harald Gaunitz. Men hon sprider istället sin grova 
kriminalitet och kräver att tillsynschefen och hennes knähund 

Sara Stolper och biträdande tillsynschef Sofie Lundin, ska 
hjälpa Petra Lundh att ljuga! 

Det enda överåklagaren lyckats avstyra är att riksåklagaren 
inte vågat anklagade mej för grovt förtal! Men det var 

egentligen synd att jag inte blev anklagad för detta påhittade 

brott för då hade Petra Lundhs saga varit all! Jag har nämligen 
inte begått något brott! Däremot har riksåklagaren sänt ut ett 

”arbetsdokument” där hon beslutar att ingen får starta någon 
förundersökning mot Kajbring. (Denna information har sänts till 

min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER åberopande 
meddelarskyddet!) 

 

Riksåklagaren har, enligt denna källa, beordrat alla åklagare 

att besluta att utpressning inte är något brott som inte heller 
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faller under allmänt åtal! Och detta grovt kriminella diktat 
från riksåklagare Petra Lundh följer de inställsamma 

viljelösa åklagarna hellre än att följa Sveriges rikes lagar! 

  
Detta har medfört att jag fått över 140 olagliga beslut där det 

står att utpressning inte är något brott som inte heller faller 
under allmänt åtal!  

Och så beslutar den ytterst kriminella riksåklagaren att om jag 
anmäler något med liknande innehåll så är det inte säkert att 

jag får något svar! Och så beslutar hon att ärendet är avslutat 
hos riksåklagaren! 

 
Dessa grovt kriminella besluten från Åklagarmyndigheten och 

riksåklagare Petra Lundh borde inte få ske! JK skulle kunna 
agera men hon är livrädd för riksåklagaren och JK kommer 

aldrig att väcka åtal mot riksåklagaren!  
Då återstår att Sveriges regering avsätter riksåklagare Petra 

Lundh eller också tycker Sveriges regering att det är OK att vi 

har en ytterst grovt kriminell riksåklagare vars brott har en 
straffhöjd på 2 – 4 års fängelse!  

 
 

Till Sofie Lundin, biträdande tillsynschef 
 

Hej, 

 
Dina brott, Sofie, har en straffhöjd på 2 - 4 års fängelse. Brottsrubriken är 

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

Försöker du, Sofie Lundin. inbilla mej att de över 140 grovt olagliga 

besluten, mot mej, från Åklagarmyndigheten sedan 2018 skulle kunna 
ändras om jag skulle begära omprövning? Du måste vara väldigt naiv och 

du tror tydligen att jag är lika dum som du är!  
 

Den metod du använder är att fatta ytterst grovt olagliga beslut, på 
uppdrag av riksåklagare Petra Lundh, och informera mej om att ärendet 

är avslutat hos riksåklagaren! Jag som tar emot dessa grovt olagliga 
beslut kan alltså inte överklaga men väl ansöka om överprövning. Om jag 

skulle göra det skulle alltså riksåklagaren få en ny möjlighet att återigen 
kränka mej genom att fatta ytterst grovt olagliga och kränkande beslut 

mot mej, beslut som givetvis inte heller kan överklagas!  
 

Du, din grovt kriminella person Sofie, har ju beslutat att den grova falska 
anklagelsen utpressning från kammaråklagare Tobias Kajbring inte är 

något brott som inte heller faller under allmänt åtal trots att Kajbring är 

överbevisad om sin olagliga och falska anklagelse utpressning mot mej! 
De klara bevisen finns i FUP AM-110190-18 som även finns länk till här: 
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http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/FUP_Sam2.pdf 

 
Inte ens sådana grovt olagliga beslut från riksåklagaren kan 

överklagas därför att du bestämt dej för att skydda den grovt kriminelle 

Kajbring genom att falskt anklaga mej för påhittade grova brott och 
därefter besluta att ärendet hos riksåklagaren är avslutat!   

Du är inte ett dugg bättre än Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov när 
det gäller dina ytterst grova lögner mot mej! Att anklaga mej för att ha 

anklagat ”två högre åklagare” för brott är ju grovt olagligt, barnsligt, 
orimligt och arrogant eftersom det är kammaråklagare Tobias Kajbring 

som falskt anklagat mej för brottet utpressning utan att han kunnat ange 
ett enda lagligt skäl!  

Skäms du inte över att, likt en papegoja, upprepa riksåklagarens grova 
lögner utan att, med ett ord, kunna informera om vilka dessa ”högre 

åklagare” är? Dessa åklagare finns bara i din och riksåklagarens förvirrade 
hjärnor! Dina grova lögner är avslöjade fast du kanske själv tror på dina 

lögner! Var och en kanske blir salig på sin tro! Du tycks bli salig på dina 
grova lögner! Må fan ta dej och riksåklagaren! 

Man kanske skulle kunna påstå att Lavrov är bättre på att ljuga än vad 

du, Sofie, är även om jag avskyr Lavrovs lögner lika mycket som jag 
avskyr dina grova lögner! Dina brott, Sofie, har en straffhöjd på 2 - 4 års 

fängelse! Brottsrubriken är bedrägeri, skyddande av brottsling, 
falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande!  

Vid Lavrovs möte i FNs Säkerhetsråd kom han sent, steg upp i talarstolen, 
framförde sina grova lögner och gav sig snabbt ut ur salen för att slippa få 

några besvärande frågor!  
Detta beteende påminner ju om ditt beteende! Du hasplar ur dej en 

massa grova lögner och drar dej därefter direkt undan genom att påstå 
att ärendet nu är avslutat hos riksåklagaren!   

På vanlig svenska så brukar man använda följande begrepp, att 
kammaråklagare Tobias Kajbring är överbevisad om sitt ytterst grovt 

kriminella brott, att ha falskt anklagat mej för den grova falska påhittade 
anklagelsen ”utpressning” gjord 2018-08-23. På jurist språk heter det ”grov falsk 
anklagelse”. 
 

På vanlig svenska brukar man använda följande begrepp, att Sofie Lundin, 

biträdande tillsynschef, är överbevisad om sitt ytterst grovt kriminella brott, att 
besluta att anklagelsen ”utpressning” inte är något brott som inte heller faller under 

allmänt åtal. Dessutom är Sofie Lundin, biträdande tillsynschef, överbevisad 

om att hennes grova anklagelse mot mej, att jag skulle anmält några 

”högre åklagare” för brott är påhittade anklagelser som brukar kallas grov 
falsk anklagelse på juristspråk. 

 
På vanlig svenska skulle man kunna påstå att Sofie Lundin, biträdande 

tillsynschef, är ytterst grovt kriminell! Hon sprider sina falska anklagelser 

omkring sig men kan inte, med ett enda ord eller enda bevis, styrka en 
enda av hennes grova falska anklagelser mot mej! För att slippa 

besvärande frågor beslutar hon därför att ärendet är avslutat hos 
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riksåklagaren. Att följa svensk lag och Förvaltningslagen har Sofie Lundin 

för länge sedan struntat i! 
 

Om du har läst alla mina bilagor/bevis så borde du väl läst denna som är 

ett utdrag ur FUP AM-110190-18…   

 

  

 

och här nedan finns utdrag ur den inkomna skrivelsen som Kajbring 

åberopar som bevis… 
 

Fråga från en hög jurist på REGERINGSKANSLIET sänd till min 

registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER åberopande det s.k. 
meddelarskyddet! 

Citat>>>> 

Vad är viktigast, att skydda? En grovt kriminell Riksåklagare och 
kriminella åklagare på Åklagarmyndigheten eller att se till att en enskild 

som blivit utsatt för allvarliga falska brott hjälps av Åklagarmyndigheten 
och Riksåklagaren så att de som begått dessa allvarliga brott lagförs 

särskilt när bindande bevis mot förövarna finns? Bindande bevis mot 
kammaråklagare Tobias Kajbring finns i FUP AM-110190-18! 

Men frågan är orimlig och fel ställd! 
Alla personer ska givetvis följa Svensk lag och detta gäller alldeles 

speciellt personer inom rättsväsendet. Dessa ska givetvis följa även 
Förvaltningslagen och hjälpa den enskilde! Riksåklagaren och 

Åklagarmyndigheten har för mycket makt och makt korrumperar och 
absolut makt ger absolut korruption som vi tyvärr ser i fallet Harald 

Gaunitz men inte bara där tyvärr! 
Slut citat<<<< 

 

I beslut AMR-3317-19 från 2019-11-19, beslutar riksåklagaren att jag 
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anmält en högre åklagare på Särskilda åklagarkammaren för brott.  
 

Eftersom jag då var, och fortfarande tydligen av riksåklagaren, är 
misstänkt för brott så kan mitt försvar mot denna falska anklagelse om 

utpressning gjord av kammaråklagare Tobias Kajbring givetvis inte vara 
ett brott av Harald Gaunitz! 

Inte heller att jag anmält det olagliga beslutet från chefsåklagare Martin 
Tidén, AMR-5338-19 från 2019-10-11, om att utpressning inte är något 

brott som inte faller under allmänt åtal, givetvis inte heller kan vara ett 
brott av Harald Gaunitz när jag protesterar mot Tidéns grovt olagliga 

beslut! EN ANKLAGAD HAR ALLTID RÄTT ATT FÖRSVARA SIG MEN INTE I 
ÅKLAGARMYNDIGHETENS GROVT KRIMINELLA VÄRLD OCH SPECIELLT 

INTE OM ANKLAGELSEN ÄR PÅHITTAD OCH FALSK SOM DEN ÄR I DETTA 

FALL SIGNERAD RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH! 
Observera att jag fortfarande, av riksåklagaren, tydligen fortfarande är 

misstänkt för hennes påhittade grova brott. Men misstanken mot mej 
avskrevs av Östersunds tingsrätt redan 2019-10-03! Dessa olagliga 

anklagelser om att jag skulle anklagat någon åklagare eller chefsåklagare 
för något sorts brott har ju skett efter det att jag blivit helt befriad från 

alla brottsmisstankar genom beslut av Österunds tingsrätt! Riksåklagaren 
är alltså så angelägen om att få mej fälld för, av Riksåklagaren, påhittade 

brott så att hon totalt har tappat omdömet och insikten om vad hon gör! 
Man brukar kalla sådana människors agerande för att Gå över lik  

Gå över lik. Att låta ändamålet helga medlen, inte sky några medel för 
att uppnå ett mål, bete sig hänsynslöst. Denna fras brukar klassas som 
idiom. 

 

 
Den som är anklagad för ett brott kan i princip ljuga hur mycket som helst. Det är inte ett brott att 

ljuga i domstolen för den som är anklagad. Anledningen till att det inte är straffbart att som anklagad 

ljuga eller neka bottnar i rättssäkerhetstankar. Den som är misstänkt för ett brott ska ha rätt att 

försvara sig med alla medel som finns. I det inkluderas rätten att såväl neka som att vägra besvara 

frågor eller att ljuga. 

 
Att jag senare blev helt befriad från anklagelsen utpressning av Östersunds tingsrätt 
rör tydligen inte riksåklagaren Petra Lundh eller dej, Sofie, i ryggen! Se beslutet från 
Östersunds tingsrätt:  
Fil: BeslutÖT20191003.pdf 
 
”Vad du i övrigt anfört föranleder inte åtgärd från riksåklagaren.” 
 
Trots att jag visar skriftliga bevis mot den grovt kriminelle Tobias Kajbring om att han 
falskt anklagat mej för det grova brottet utpressning SÅ BESLUTAR HELA TIDEN 
RIKSÅKLAGAREN ATT DET ÄR JAG SOM BEGÅTT EN MASSA BROTT! DETTA 
BEVISAR ATT DEN STÖRSTA BROTTSLINGEN ÄR RIKSÅKLAGAREN PETRA 
LUNDH SJÄLV EFTERSOM JAG, HARALD GAUNITZ, HAR OFÖRVITLIG VANDEL! 
INGEN HAR VISAT ATT JAG, HARALD GAUNITZ, SKULLE BEGÅTT NÅGOT 
ENDA BROTT! ÄNDÅ BESKYLLER RIKSÅKLAGAREN MEJ FÖR PÅHITTADE 
BROTT SOM ALLTSÅ INTE KAN STYRKAS PÅ NÅGOT ENDA SÄTT! 
RIKSÅKLAGARENS BROTT ÄR GROV FALSK ANKLAGELSE MED EN 
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STRAFFHÖJD PÅ UPP TILL 2 TILL 4 ÅRS FÄNGELSE! DETTA OCKSÅ DÄRFÖR 
ATT BESLUTEN FRÅN RIKSÅKLAGAREN OCH TILLSYNSCHEFEN OCH DE 
ÖVER 60 ÅKLAGARNE INNEBÄR BESLUT OM PÅFÖLJDER VILKET EN 
MYNDIGHET ALDRIG FÅR BESLUTA OM! 
 
Riksåklagaren fortsätter med sina olagliga anklagelser och kriminella byk mot mej 
och Lise-Lotte Magné!  
 
Riksåklagaren bryr sig alltså inte om Sveriges lagar! I de fem bilagorna jag sände i 
mitt mail 2022-09-05 finns alltså en listning av över 100 olagliga beslut i min 
olaglighetslista! Se uppdaterad fil: OlagligaBeslut-Lista_K_OBS_NY2.pdf 
 
Om du har läst alla mina 5 bilagor/bevis så borde du väl läst detta som är ett utdrag 

ur FUP AM-110190-18…  och som visar att jag är falskt anklagad för 

utpressning… …men det är väl inga nya uppgifter som föranleder någon 

ändring av dina tidigare grovt olagliga beslut som har till uppgift, att med 
lögner, skydda den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring! 

 
…och här är den inkomna skrivelsen… som du ju borde ha orkat läsa om du läst allt 
Det är den inkomna skrivelsen som Kajbring åberopar som bevisar utpressning 
från mej(!)… …fast då ska man ju olagligen dessutom hotat någon och ha uppnått 
sina mål med olagliga hot… Hur har jag hotat och vem och vad har jag uppnått 
med mina påstådda olagliga hot som bara finns i riksåklagarens och 
Åklagarmyndighetens förvirrade hjärnor? 
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En person som troligen kommer att få stor betydelse för detta ärendes fortsatta 

handläggning skriver så här: 

 ”Det är ställt utom varje rimligt tvivel att Gaunitz har blivit falskt anklagad 

för det grova brottet utpressning av en kammaråklagare, Tobias Kajbring, 

ett brott som Östersunds tingsrätt friat Gaunitz ifrån.” 

Kajbring är överbevisad om sin skuld! Se FUP AM-110190-18 som 

finns här: www.miljobilder.com 

 

 

 ”Beslutet från biträdande tillsynschef Sofie Lundin, 2022-09-06, visar ett 

fullständigt förakt för vårt svenska rättsväsende men låt detta mail vara 

det sista i denna olagliga hantering av ärendet Harald Gaunitz från 

Åklagarmyndigheten!  

Låt det se ut som om beslutet från tillsynschef Sofie Lundin ger en lösning 

på problemet!” 

 

 

 ”Ärendet har hittills, under dessa mer än fyra år, kostat skattebetalarna 

hundratusentals kronor till ingen nytta och det har troligen minskat 

Åklagarmyndighetens och det svenska rättsväsendets förtroende och 

arbetskapacitet samtidigt som det givetvis skadat Harald Gaunitz som, 

under alla dessa över fyra år, hela tiden uppträtt föredömligt seriöst och 

oklanderligt.” 

 

Läs nedan om beslutet från Östersunds tingsrätt.  
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”Östersunds tingsrätt och Harald Gaunitz är de enda som uppträtt seriöst, 

lagenligt i detta ärende!” 

 

  

Du, Sofie Lundin, biträdande tillsynschef, har en chans att lösa detta 

problem genom att följa svensk lag. Jag har ett starkt stöd från en person 
på Regeringskansliet och från en Överåklagare på Åklagarmyndigheten 

som uppgett sig inte längre stå ut med riksåklagarens grova kriminella 
aktiviteter. 

OBSERVERA ATT JAG KRÄVER ETT SKADESTÅND PÅ MINST 350000 SEK 
FÖR DESSA FALSKA ANKLAGELSER OCH OFREDANDEN SOM NU PÅGÅTT I 

MER ÄN FYRA ÅRS TID. JAG VET ATT DET ÄR JK SOM BESLUTAR OM 
SKADESTÅND. MEN HON ÄR JU OCKSÅ GROVT KRIMINELL! DU FÅR SE 

TILL ATT SKADESTÅNDET KANSKE FINANSIERAS PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT! 

OBSEVERA DOCK ATT JAG GIVETVIS INTE ACCEPTERAR NÅGRA SVARTA 
PENGAR. JAG FÖLJER ALLTID, I KONTRAST TILL DEJ OCH 

RIKSÅKLAGAREN, SVANSK LAG. LÅT DITT BESLUT, FÖR EN GÅNGS SKULL 
FÖLJA SVENSK LAG!    

 

 Läs om den ytterst grovt kriminella  

Justitiekanslern Mari Heidenborg 

Hon bara konstaterar att jag anmält riksåklagaren och 

åklagare för brott men att detta inte föranleder någon åtgärd 
från hennes sida. Jag har försökt att få henne att åtminstone 

försöka antyda vilken lag hon stöder sig på men då kan hon 

påstå att jag klagar på att en förundersökning angående ett 
bilinbrott har lagts ner! Det är riktigt att jag var utsatt för ett 

bilinbrott men där startades ingen förundersökning! Jag kan 
inte tänka mej något mer avskyvärt och slarvigt än 
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Justitiekanslern Mari Heidenborg men hon ljuger med uppsåt!   

 Läs om den ytterst grovt kriminelle  

chefsåklagaren Stefan Ekeroth, 
Östersund 

och den ytterst grovt kriminelle 
chefsåklagaren Cecilia Aronsson, 

Karlstad 

Han hade en massa konstiga diskussioner med en grovt 
kriminell chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad. De kom 

överens om att det jag gjort var utpressning som de 
uppmanade kammaråklagare Tobias Kajbring att anmäla mej 

för. Kajbring anmälde mej för utpressning och detta gjorde 
även Ekeroth. Men när Ekeroth fick se det mail från Harald 

Gaunitz som erbjöd Kajbring att ge kommentarer på 
tidningskonceptet tog Ekeroth tillbaka sin anmälan mot mej 

eftersom han inte kunde se något brottsligt i Gaunitz’ mail! 
Men det kunde chefsåklagare Cecilia Aronsson som anmälde 

mej för förgripelse mot tjänsteman. När jag påpekade för 
Aronsson att hon fullständigt missuppfattat vad förgripelse 

mot tjänsteman är för något vägrade hon att tro på Sveriges 

lagar. Jag var tvungen att skicka kopior på prejudicerande 
domar från HD för att hon motvilligt skulle inse att hennes 

anmälan var ytterst grovt olaglig. Efter flera mailkontakter 
med henne lade hon, till slut, ner förundersökningen. När jag 

pratade med henne i telefon så sa hon att jag hade haft en 
väldig tur som fick en försvarsadvokat betald av staten. När 

jag sa till henne att min försvaradvokat hela tiden sade till 
mej att jag troligen kommer att få 60 eller 80 dagsböter ville 

hon inte prata med mej längre men jag spelade in samtalet 
och det visar hennes grova kriminalitet!   

 

 Läs om den ytterst grovt kriminelle  

kammaråklagaren Tobias Kajbring, 
Östersund 

som anmälde mej för det grova brottet utpressning utan att 

kunna ange ett enda lagligt skäl. Kajbring var troligen putt på 
mej eftersom han troligen super ihop med en advokat från 

Nälden och han anmälde mej givetvis för att han ville hämnas 

på mej, för att jag skrivit om hans kriminalitet i min tidning 
MILJOBILDER. 

 

 Läs om den ytterst grovt kriminelle  

Överåklagare Magnus Johansson 

som beslutat 16 gånger att anklagelsen utpressning inte är 
något brott som inte heller faller under allmänt åtal. Hans 
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brott är bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse 
och tjänstefel och ofredande. 

Johansson som alltså arbetar på en myndighet får aldrig fatta 
beslut om påföljder! Straffhöjden för dessa 16 grovt olagliga 

beslut är 2 – 4 års fängelse taget gånger 16. Ev. skulle han 
kanske få någon mängdrabatt men kanske inte eftersom han 

fattat dessa grovt olagliga beslut med uppsåt!   
 

 
 

Hälsningar 2022-12-06 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61C 
83133 Östersund 
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