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Ivar Eide for herredsretten ',c 

Den 74 år gande steinhoggeren har dårlig husk, men 
aktoratets beviser mot ham er mange· og vektige 

Den 74 år gamle steinhoggeren tiltalte, og dessuten hadde jeg 
Iv Eid e sto i går for Nordmø- dårlige batterier. Men apparatet 
re Herredsrett, tiltalt for sine for- mitt stod til disposisjon for al!e 
r..old i krigstiden. Retten ble satt som ville lytte på London. 
i ungdomshuset på Eide og admi- Tiltalte hevdet at han ikke lik
nistrel'tes av sorenskr. Joh n s- te Quisling og samarbeidet med 
r U el. med inspektør Olav Hoel, tyskerne. Aktor legger imidlertid 
m .len" .9g.,f!S",ker ~n\.lt Øksen":, fram etskriv fra tiltalte til Guld
Våg, Bremsnes, som domsmenn. brånd Lunde. Der gir han u'ttrykk 
Påtalemyndighetene, .var repre- for sin sorg over at folkelivet for
sentel't v8Q.politiful1mektig P e- sumpes og håper at «folkeretten:t; 
ter.oS e n og forsvarer var Robert må seire over de enkeltes beten
Gilroy Dall. keligheter. Brevet er underteg-

Tiltalen omfatter medlemsskap net: «Heil og Sæl in Norwegen!» 
i NS fra september 1941 til kapi- Tiltalte har' lite eller intet 
tulasjonen. Fra 1943 var han til- kjennskap til frontkjemperkon
litsmann for NS i Eide krets - i toret og den norske legion. Han 
denne tiden drev han atskillig abonnerte på Fritt Folk, men le
propaganda for partiet, bl. a. ved ste det aldri. Læreraksjonen 
plakatoppslag Og utdeling av trodde han nærmest var et tysk 
propagandamateriell. Forsøk på tiltak. " 
verving er også, blant tn~alepo- - Har De vært medlem av NS? 
stene. Ivar Eide hadde et horn i spØr administrator. 
siden til kommunistene o"g ved et Tiltalte ryster energisk På. ho-
hØ~ tilskrev han konstituert det. 
sta :!id Lunde med kray om at - De har nettopp lovet å tale 
alt Kommunistisk islett måtte bit sant. Her har jeg Deres' eget søk
utryddet. nadsskjema med anbefaling fra 

THtaltegjorde energiske for- Brokstad. 
SØk ~å å få steinhoggerne i Eide Tiltalte: _ Jeg trodde det var 
inl" ........ det 'nazistiske håndver~er- et skjema som angikk familie for
~or, .ld .. Den nasjonale arbelds~ holdene mine jeg. 
mnsa~~lå ham også varmt' pa _ HarDe betalt korltlngen 
hjert~t og han tok del i tvangs- _ Langtifra. 
utsknvingen av arbeidskraft. _ Her står det at De har be-
Overfor arbeidsformidlingen i talt tre kroner. 
Molde foreslo han en rekke bor- _ Ja det er mulig men jeg 
gere utsl;:rev~t til '~ordalen(?) husker 'det ikke. Tilt~lte er helt 
~erk .. Da .stemh?ggeriene i Eide ukjent med at det har vært NS
Ikke mnstilte dnften etter my~- lag på Eide og han har aldri in
jlighetenes påbud, rapporterte tIl- nehatt. tillitsverv. Aktor legger 
talte forholdet. Samtidig sØlde imidlertid fram et skriv hvor til
han .om dispens~sjon for sin egen talte selv betegner seg som parti
bed:lft, og oppn~dde d~tte. Imid- ets tillitsmann. Tiltalte skjønner 
lertId fi~k han :kke tIlde~t den fremdeles ingenting. 

meratene drog til Visnes og tok 
fatt med steinhogg,eri. Alesund 
ble en l;tor avtake(-bl. a. ble kir-

•. ' . ,. '"l' • .,...... r 

ka bygd, av marinor fra Visnes. 
Bedriften vokste. 'Nye avtakere 
kom stadig til," bl. a. ble Giicte
vangens store bygning i Troncl.
heim rei.::;t av Visnestein. Senere 
kom kalksteinindustrien ' til' 'seNn 
en viktig leverandØr til' bygnings
industri og jordbruk, - og ikke 
minst til den kjemiske industri. 
Råmaterialene fra kalksteinindli:.. 
strien fikk avtak'ere landet rundt, 
ikke minst i p'apir- og seIlulose
industrien. Kalksteinbrenning 
har forøvrig gamle tradisjoner 
på Visnes. Den hadde, vært i gang 
i 40 år den gangen Elde tok fa~~, 
men fØrst i hans tid har industri
en arbeidet seg ,fram til en indu:-' 
stri av betydning. " J ' 

Ved krigsutbmddet i ,1940 , var 
over 200 'mann beskjeftiget Ved 
de mange bedrifter som varknyt-
tet til marmorfeitene på Vipnes. 
For sIn inrisatspå marmorii1C~1l.:
striens område, :(ikk ,Ivar Eide ,i 
1939 Kongens fprtjenstm?d~lje.· 
I dag skal herredsretten på Eid,e 
lønne den 74 år gamle mannen 
for hans innsats under krtgen. 
Re.ttferdigheten skal:'08l-"må:8,kj~·", ' 
fY)dest. Det er bare en av de man-
ge 'tragedier under krigen: 

• 

Påstand om seks 
måneders fengsel 

I går kveld la aktor ned p'a:
stand, isakell mot Ivar, ~id~. 
Overensstemmende med fure'-, 
legget lyder påstanden på se~ 
måneders fengsel og delvis'ret-
tighetstap. .; 

nødvendIge ~rbeIds~ra~t gjennom _ Delte Pe ut plakater? 
stedets arbeidsformidlmg. Resul- _ Jeg fikk mange plakater til
ta~et ,ble at .tiltalte anmeldte ar- sendt, sier tiltalte. Jeg gikk rundt 
~e.ldsformidlmgens forn:ann, Karl på skikkelig måte og spurte om 
': Ils et, for «kommulllsme~ og jeg' kunne få stille dem ut. ,i 

Åor 8pør~~:i~~:;:~r~ ,De alt dette? Fremcleles' f' ,',' '~n . 
- J(), jeg hadde ,sØktom ar-' ",., " ",' ' "ng, 

beidstillatelse for bedriften 
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11et po
litikk!og at ha.n lite'viSste .om det 
som skjedde i landet'og ute i ver
den. '" 

-..:. Men hørte De ikke radio da? 
3pør ,administrator.," ' 

--":N~i .. Jeg' hører dårlig, svarer 

-"' .••• _ .. ~ ~ .... v .... ·5 .. ., uU!".""'l\.VUUUt! .~.",I 1 ..... '5~~ I, '~~ir - " j 

partiets ønsker,' . 'g' .. ~.. " , 
. Svaret er~kara1tterJsttsk torttl:- -h" "::~:;.Ia·:: l·s~"t12· .. _;"., '. '~:R:,,:,,;,,~' ";,' 'J 

'+.-.,',te·,S· . in, ."''' .. 'ti.ll.ingc' .tU~,:a,nrl .. , ,r.'e .. & ...•. -'.~ .. ,' .. , CI;U . ~ " ,",C"," ",,' .'{~,"~ ."""".~ ff- Y":',- .". :r.:.t. ;',', ·'7:r "'(;':f:'t,,/j1,:: jH:,(f:~~(;;1 ,I ',' ':':~," 
tiiemer, ~sahitldlg s'ottt' lian' forsØ': Sa.ket1.''s1ta1tit!baJid1~.',l:het .. ~ •.... (; 
ker 'å begrunne siri lnnstllling på , 
bak'grunn' av' nasjonal lnnst11ling. redstyremøte tfrsd3g",~':',:'~iiJ:: 

Det framlegges et par skriv til
talte har sendt til Trygve Eide og 
Jak. Egge. Han forespeilte begge 
en Istor og strålende framtid og 
s~:tgrer dem med at de er ener
gfske og evnerike ungdommer. 
s1.øknadsskjema var vedlagt bre
, , som slutte med: «Oldnorsk 
hilsen. Heil og 'Sæl.»' 

Tiltalte skjønner fremdeles in
genting. Han studerer brevene 
vel og lenge, men har vondt for å 
huske. 

- Nei. jeg har nok ikke skre
vet det der, sier han til slutt til
synelatende lettet. Jeg kan ikke 
skrive på maskin. 

Eksaminisasjonen fortsetter. 
Tiltalte stilles over for de enkelte 
punkter i tiltalen, og rettens ad
ministrator har atskillig bry med 
å holde tiltalte innenfor, sakens 
ramme. Aktoratet legger imidler
tid fram vektige beviser av tiltal
tes korrespondanse, og denne dår
lige hukemmeIse kan ikke betvi-
les. ' 

Det er innkalt 13 vitner, men 
det er lite trolig at noe nytt vil 
komme fram under vitneavhØr
ingen, En antar at saken blir 
ferdig'behandlet i dag. 

Mannen i tiltaleboksen. 

Det er noe visst tragisk over 
Ivar Eldes skjebne. I dåg sitter 
han foi, retten på Eide og venter 
på sin dom som iimdsforræder. 
Men en gang var den samme 
mannen med på å legge grunnen 
for den store steinindustrien som 
Eide i dag baserer sine framtidi
ge muligheter på. Han tilhØrer 

Det ble ikketll noe med isbryt
ingen 1 Sl;trtiadalsfjorden i går, men 
derimot tok en til· med innsamling 
av penger blant de interesserte fQr. 
å gå i gang med isskjæring i stor 
stil. Det ble også gjort henvendelse 
til marineko~andoen i Trønde
lag, men for tiden disponerer man 
ikke over båt som kunne passe til 
formålet. 

På herredstyremØtet torsdag .,vil 

ordfØrer Sæterøy ta saken opp og 
foreslå at det blir nedsatt' en nemnd 
som skal organisere og stå for i8-
skj æringen. 

I, 

Juletrefest i" Eide 
'Den ytre Sjømannsmisjon i Eide 

holdt sin årlige. Juletrefest lØrdag 
kveld i ungdomshuSet på Eide. DeP. 
store festsalen var vakkert pyntet 
med flagg og'levende grønt og enstO,r 
forsamling av voksne Og barn var 
samlet omkring jUletreet. '.Det var 
taler a~ emissær Ottar Istad og lærer 
Lyngstad, dessuten opplesning og mu
Sikk. utpå kvelcteh bød fornianmin, 
fru Helene Eide, plt kaffe i spi~alen 
og sA var det naturUivis gang rundt 
treet til JUleris kjerlte og kjære m,elo
dier. 

Tettbebyggelse 
• 
I Byskogen 

den gamle garde anleggsarbeide- Minde Hageselskaps. kolon~ i 
re; som i unge år fartet land og Byskogen har ett~rhvert utviklet, 
strand rundt omkring. Han' var seg til en tettbebyggelse, og' det 
med på jernbaneanlegget Hamar at de små villaene der ute nå be
-Sel, på Solør-banen, på Ber-
gensbanen, han bygde bruer av bos året rundt har gjort at kjØ
tre og stein og brøt marmor ved rehastigheten . for motorkjøre
bruddene i Fauske og da Alesund tøyer har skapt visse problemer. 
brente i 1904 drog J;a~ dit sam- Fylkesarbeidsnemnda har derfor 
men med' 7--8 Østlendinger for å i møte i MOlde gjort vedtak om at 
bygge ,nytt på branntomtene. 
Dette var før jernbetongens tids- strøket ved Minde Hageselskaps 
alder ()g Alesund hadde stort be- koloni skal. betegnes som tet,tbe
hov for byggematerialer. Slik byggelse. I henhold til traekk
kom Eide inn på tanken på de reglenes prg. 26 vil maksimalha
stOre marmorleiene' på Otnes, stigheten for motorkjøretØyer da 
som han kjente så godt fra bar- . l , 

nedagene. Slik gikk det til at han bli 35 km. 
sammen med 7-8 av anleggska- ----- " i 
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