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Dommen mot Sigmund har falt, og spør du meg så er det ikke bare den som har falt. 

Det er oppbremsingen, samt brudd på knivloven han er dømt for. Underlig knivlov de har i 
Danmark, ja, i det hele tatt mye underlig i denne saken... 
- 
Retten i Nykøping havn dømte sigmund til 4 mnd i fengsel for å ha angrepet (anklager brukte 
dette ordet) politiet bakfra med Teslaen, og satte polititjenestemenn i fare. Begge vitner sa at 
de følte seg redde for et sammenstøt med Teslaen. Begge vitner var veldig tydelige, ved hjelp 
av anklager, til å avvise at det var noen hindringer foran Teslaen når den foretok 
oppbremsingen. Den fremskaffede loggen fra Tesla ble slaktet og ikke tatt hensyn til. Der var 
bevis for autonom oppbremsing, farten og alle andre kjøretekniske tilstander. Den oppnevnte 
forsvarsadvokaten nevnte heller ikke tesla-loggen som han selv har fått tilsendt, og har sendt 
videre til ansvarlig etterforsker. 
De konfiskerte teslaen, dømte videre til 6 år utvisning fra Danmark, 1 år uten førerkort, bot på 
3500kr og betale saksomkostninger. Dommen inneholder også soning for å ha brødkniv - som 
ble til dolk i bevismaterialet, uten å vise bilder til salen, grønnsakskniv og leatherman i bilen. 
Disse utgjorde en fare. Alt i alt var det skjerpende omstendigheter, sa påtalemyndigheten, 
som viste til en anklageskrift på minst 130 sider. De utviste Sigmund fra Danmark og det var 
snakk om politi ekskorte til norge, og norsk politi. Uvisst om anke enda. De kjørte sigmund fra 
retten med ulende sirener. §252 og §119 ble anvendt. 
Det ble talt 12 polititjenestemenn tilstede for denne saken denne dagen som omhandlet en 
autonom oppbremsing på motorveien. En dame ble brutalt båret ut og lagt i bakken etter 
ordre fra dommeren, fordi damen spurte om dommeren kunne snakke litt høyere. 
- 
Staten er et sammensurium av symboler, og lover. Korsflagg, med henvisning til Kristus, og 
løve(r) i både det norske og det danske riksvåpenet - løven symboliserte konge og hersker, 
men kunne også symbolisere den kristne troen.  
Det er en del kristen symbolikk i de statlige symbolene flagg og riksvåpen, det danske har 
endatil hjerter, men hjertelaget, hvor er det, nestekjærligheten? 
Vanskelig for meg å se at denne sakens behandling står til den såkalte siktelsen. 
- 
De tre maleriene i kolasjen er som følger: 
«Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanisse (Tallin) i Estland den 15. 
juni 1219» 
Av Christian August Lorentzen, 1809. Dannebrog regnes som verdens eldste offisielle 
nasjonalflagg i kontinuerlig bruk. Det var også Norges flagg i unionstiden med Danmark til 
1814. 
Den oppstandne Jesus med korsflagget (1496-1500). 
Av Pietro Perugino. 
Friheten fører folket (La Liberté guidant le peuple). Av Eugène Delacroix. 
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