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Nå starter de fredslag
Nå starter noen av
de aller ivrigste
deltakerne i høstens
våpendebatt, en
avdeling av Norges
fredslag i Kongsberg.
Og alle inviteres med.

anti-Våpen
Irene Mjøseng

irene.mjoseng@laagendalsposten.no

D

et er Ragnhild Håkonsen og Kjell Myhre, som
er de to stifterne av det
lokale fredslaget. Det første
møtet er torsdag 5. januar, og
da har de to invitert Fredrik
Heldal, som er leder ifra Norges Fredslag til å komme for å
være med på oppstarten.
– Det var Kjell som kom til
meg og spurte om vi ikke skulle starte et slikt lag i Kongsberg. Og jeg synes det er fint
om vi kan starte noe som kan
vare, og som de yngre i Kongsberg kan overta etter oss og
føre videre, forteller Håkonsen.

Aktive debattanter
De var begge store pådrivere i
våpendebatten som foregikk
på Laagendalspostens nettside, men også i avisa. Alt startet
med at Tuva Grimsgaard, også
fra Kongsberg, skrev en kronikk om at hun var flau over å
være fra Kongsberg på grunn
av at våpen produsert her i
byen kan havne i feil hender til
tross for Norges strenge lovgivning på dette feltet.
Både Ragnhild og Kjell har
fått positive tilbakemeldinger
fra folk i byen på at de deltok i

ØnSKer FreD: Kjell Myhre og Ragnhild Håkonsen starter fredslag i våpenbyen Kongsberg.
debatten. Men de er fortsatt
like skuffet over at Kongsberg
Gruppen ikke deltok mer denne gangen heller.
– Jeg synes de kunne ha sagt
noe mer, enn de generelle tingene de alltid sier. Men vi får
bare håpe at de leser innleggene som kommer i forbindelse
med debatten, sier Håkonsen.

Ønsker flere med
Men det de ønsker med å starte
fredslag, er at det skal bli en
større bevissthet omkring våpenproduksjonen i denne
byen, og ikke minst at flere kan

bli med i diskusjonen om hva
Kongsberg skal leve av i framtida.
– Jeg håper vi kan få til gode
diskusjoner om mange ulike
ting. Men det viktigste er kanskje at vi ser mulighetene for å
produsere noe annet i framtida, som ikke har med krig å
gjøre. Jeg har både barn og barnebarn, som jeg tenker på og
jeg er bekymret for framtida
deres. Derfor er det viktig å
gjøre nå, mener Myhre.
De har valgt å knytte seg til
Norges fredslag, som er en underorganisasjon av Norges

!

Jeg synes de
kunne ha sagt
noe mer, enn
de generelle tingene
de alltid sier.

rAgnhIlD håKonSen
initiativtaker til fredslaget, sammen
med Kjell Myhre.

fredsråd, der Tuva Grimsgaard
er informasjonsrådgiver.
– Vi ønsket å starte noe som
er for alle, uavhengig av alder
og kjønn. Det finnes en del lignende organisasjoner, men de
fleste er enten for kvinner eller
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unge folk. Men vi ønsker å ha
med alle som ønsker det, derfor valgte vi å knytte oss til
fredslaget, sier Håkonsen.
Det er foreløpig omkring ti
personer som har meldt sin interesse for å være med på oppstartsmøtet. Men alle som vil
være med er velkomne.
– De som er nysgjerrige og
som ønsker å vite mer, kan
bare ta kontakt med oss, sier de
to.
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