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00:00
Nu bruger 6 11 delingen deres stave igen ovre på fløjen ved 21.
00:09
Udmærket, udmærket.
Vi kommer lige derned.
00:17
Det der sker nu, vi kører fremad, og lige om lidt så … vi kører helt op til lyskrydset, fremad
fremad. Så laver vi en anholdelse af hende der står og råber oppe i anholdelses … i den vogn
deroppe. Hun står og råber. Bare kør fremad. Og 72 du skal have din gruppe op og anholde
og 71 og 73 laver parameter (?) så vi har en deling i ryggen.
00:37
Så lige om lidt så siger jeg anholdelse. Så 72 løber op og anholder hende kællingen der står
og råber oppe ved højtalervognen.
Er i klar? Godt. Kør lige helt frem. Hjelm på. 72 fremad fremad anholdelse. 73 ud at lave parameter nu.
Sid af! Anholdelse!
71 og 73 parameter!
01:02
Og xx, så er hun plukket hende oppe på vognen.
(Anden: Du kan lige … ved at give dem en omgang …)
01:16
Er i klar?
Godt xx vi er også klar, vi bakker lige 20 meter, bak bak.
01:22
Det er pissegodt arbejde det der 33!
01:26
Sådan skal det være. Og holdt og holdt, vi bevarer kæden.
01:32
Det her er fuldstændigt åndssvagt, det kræver en leopard-kampvogn det her.
01:38
De bruger teknik med de cykler der. Det er pissegodt arbejdet 33. Du skal bare klø dem med
de stave der, så de kan komme væk. Slut.
01:59
72 ind under sædet med hende indtil vi får transporteret lima frem. Vi er i gang med at rekvirere. 33 slut.
02:14
…. hendes rettigheder. Så kan hun lige tænke lidt over det. Slut.

02:23
23 og 24 bliver det, i kører over til Vejlands Allé. Ved Sjællandsbroen, ca 30 aktivister. Og det
er en opgave vi har fået desværre, I må hele vejen tilbage udenom.
02:33
... Stillingen der. Det styrer du. Slut.
02:40
Klar til afgang, klar til afgang.
02:46
Så er det bare lys, kun lys. Gider ikke al det larm. Slut.
03:07
Vejlands Allé, Vejlands Allé ca 30 aktivister, kom
03:17
Vi sætter kursen Lossepladsvej, ca 30 aktivister. 14 skifter.
03:42
Der var lige en kameramand der fik en flaske i hovedet, se at få noget is på 22 viktor.
04:00
Der er en 30 aktivister på hjørnet af Vejlands Allé og sjællandsbroen. Dem skal vi have plus
på. Så hvis der er nogen der løber ned så bliv der ...
04:16
?? Du skal bare trykke på aftrækkeren. 24-1 skifter
04:23
I kører efter mig, 11, 13 og 14 kom.
04:29
Du har 14 med, vi ruller, kom.
04:32
Med mindre vi lige skal se mindre barske ud, så fløjer vi lige ind i busbanen i enkeltkolonne,
efter mig. Så hvis jeg kører ind i busbanen så fløjer i ind i enkeltkolonne.
05:03
Tingene har det med at ændre sig. I kører tilbage i hullerne, tilbage i hullerne! Slut.
05:11
33 vi rykker med her, støtter op. Og med kæde retter ind efter højre. xx 33 slut.
05:25
kom nu bare, så skal jeg nok sige til når I drejer ind.
05:29
De skal bare trampes ind i dem der står ved dem. Bare spring på de cykler så de ryger af
helvede til. Slut.

05:47
De låser nu cyklerne sammen men det er ligegyldigt.
05:52
…så kommer og drejer nu. Drej nu!
06:00
Jeg ved der står fyldt med presse foran, men de er i en risikozone det må de selv tage. Så I
hugger bare til dem, de er en del af det hvis de står der. Slut.
06:21
På mit signal så skal vi op og sætte os på den der højtalervogn. Og det er når Limaen, altså
xx, når han siger at vi skal tage den, så går vi op og så er det vores bil. Dvs vi divergerer op,
73 på venstre side, 71 på højre side, 72 springer op på ladet og banker dem der ud af kanten
og så er det vores. Så ser vi hvem der kommer først ind og får fat i nøglen. De andre der er
her de hjælper til. Slut.
06:52
Husk visiret nede, vi ved ikke hvad de står med derude.
06:59
Så vil jeg fanden rende mig se den stav der så den bliver rødglødende når vi skal op og have
fat i den bil. Fuld skrue igennem det lort. Slut.
07:09
Så holder vi højreretningen. Retter ind til højre.
07:30
Så stiller de op på begge sider, men vi gør som planlagt, 71 på højre side, 73 på venstre side,
72 op bagi og så ind og have rykket dem ud i kabinen der er derinde. Så det er vores bil. Slut.
08:03
Der står presse imellem bilerne, de skal satme have samme tur. Slut
08:17
… modstand. Nu står de derude. Så er det op i gear og så skal der satme rende mig kæmpes
igennem du. Vi tager den bil (og ikke rolmegård?), det er vores bil. Slut.
08:28 slut.

