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Innbrudd
og skadeverk

I løpet av helgen har det vært
innbrudd i lokalene til Hangartner
AS på Mølen.
Politiet fikk melding om innbruddet ved 06-tiden mandag.
Uvedkommende har tatt seg inn i
lokalene ved knuse to ruter. Inne
er det rotet noe forferdelig, slik at
det er vanskelig å få noen oversikt om noe er stjålet.
Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sikret spor.

Tyveri av
bil og moped

Søndag kveld ble en rød VW Golf
med nummer DF 82719 stjålet i
Elvegata. Eieren var inne i et hus i
fem minutter. Da han kom ut, var
bilen stjålet.
I løpet av helgen har det blitt
stjålet en moped av merket Standard nederst i Busterudkleiva.
Den har registreringsnummer AU
1046.
Politiet ønsker tips om begge
kjøretøyene.

Kari Nordheim og Jens Bakke vil tirsdag kveld sette fokus på Idd bygdesamling, som blant annet inneholder denne kurven og
brennevinskaggen.
Foto: Øivind Kvitnes

Bussjåfører tatt
for smugling

Idd bygdesamling

I natt ble en kroatisk rutebuss
med cirka ti personer stoppet på
Svinesund. I bussen fant tollerne
630 liter med diverse alkoholholdige varer samt 3200 sigaretter.
To sjåfører på bussen tok på seg
ansvaret for den ulovlige innførselen av varene.

Tirsdag kveld slår
Idd og Enningdalen
historielag et slag for
Idd bygdesamling.

To personer
omkom i ulykke

AV ØIVIND KVITNES

Samlingen har i snart 50 år
hatt tilhold i Øvre Magasin på
festningen og består egentlig
av to samlinger; Ør-samlingen som Ragna Braadland
samlet på midten av 1900-tallet, og Hov-samlingen. Den
ble samlet i siste halvdel av
1800-tallet og er den eldste

museale samlingen i Halden.
Bunadssjal
– Det var gårdbruker Hans
Johnsen Hov som samlet
denne, og den inneholder
blant annet gjenstander fra
dagliglivet, og mange av dem
fikk han av folk som kom
hjem fra utenlandsreiser, sier
Jens Bakke i Idd og Enningdalen historielag og Kari Nordheim fra Halden historiske
samlinger.
– Hov var dessuten antikvitetshandler og kjøpte mye
fra Telemark og andre deler
av Sør-Norge. I hans samling

fant man blant annet et sjal
som senere ble brukt som mal
for sjalet i Østfoldbunaden.
Det viste seg senere at dette
var kjøpt i Valdres, sier de.
Åpent for alle
Ragna Braadland startet på
egenhånd å samle gjenstander, men oppfordret etter
hvert folk i distriktet å donere
gjenstander.
– Mye av Ør-samlingen
inneholder derfor gjenstander mange vil både huske og
kjenne igjen, sier Bakke og
Nordheim.
Tirsdag kveld setter man

altså fokus på Idd bygdesamling, og kvelden starter med
omvisning inne i museet.
– Deretter forflytter vi oss
til Fredrik IIIs hall for kaffe
og kaker, og her vil Unni E.B.
Nøding og Tor Hafsrød fortelle om innsamlingen og om
Ragna Braadland. Her bør
nærheten til kildene være de
beste; Nøding er nemlig hennes barnebarn, sier de. Og
legger til at arrangementet er
åpent for alle.
kvitnes@ha-halden.no

I retten denne uka
Halden tingrett skal
behandle 25 saker
denne uken.

Mandag 25. mai:
• Det skal være hovedforhandling i en sak etter
barneloven. Prosessfullmektig: Advokat Kari Sofie
Jacobsen.
• Retten skal også behandle
en begjæring om besøksforbud.
• Det er i alt tre varetektsfengslinger.
Tirsdag 26. mai:
• Det skal holdes saksforberedende møte etter barneloven. Prosessfullmekti-

•
•
•

•

ger er advokatene Kristin
Morch og Kari Hartmann.
Det skal være en tilståelsessak for brudd mot Vegtrafikkloven.
Det skal også behandles
tre varetektsfengslinger.
Retten skal gjennomføre hovedforhandling i
en straffesak. Tiltalen lyder på innførsel av store
mengder øl. Aktor: Politiadvokat Nina Kullberg
Christophersen. Forsvarere: advokatene Stein Viken, Hans-Christian Wang
og Hans Jørgen Ramberg.
Det skal også gjennomføres hovedforhandling i
straffesak om innførsel av
hasj og amfetamin. Aktor

er politiadvokat Siri Helene Holden, forsvarer advokat Jan L. Wnag.
Onsdag 27. mai:
• Det skal være hovedforhandling i en straffesak
der tiltalen lyder på bruk
av av amfetamin, samt å
ha ført motorvogn påvirket av narkotika. Aktor:
politiadvokat Kristin Feydt
Augedal, forsvarer: advokat Kristin Morch.
• Det skal være fire varetektsfengslinger.
• Det er satt av to dager til
hovedforhandlingene i en
straffesak som omhandler
antennelse av en bygning
med etterfølgende krav

om forsikringsutbetaling.
I tillegg lyder tiltalen på å
ha oppgitt falsk identitet.
Aktor er politiadvokat Nils
Vegard, forsvarer advokat
Hans-Christian Wang.
Torsdag 28. mai:
• Det skal være skiftesamling i en konkurs. Bostyrer: Advokat Jon Heli Gudbrandsen.
• Det skal også være tre varetektsfengslinger.
• Det skal være envigsel.
• Retten skal også gjennomføre en tilståelsessak om
promillekjøring.
• Halden tingrett skal ta stilling til en begjæring om
førerkortbeslag.

To motorsyklister er bekreftet omkommet etter en kollisjon med
en personbil i Lillestrøm søndag
kveld. Ulykken skjedde på riksvei
159 ved Rælingentunnelen like før
klokken 22 søndag kveld. Tre eller
flere motorsykler kom kjørende
fra Fet da ulykken skjedde.
– Bilen, som kom fra retning
Lillestrøm, har sannsynligvis kommet over i motsatt kjøreretning
og kollidert med to av motorsyklistene, sier operasjonsleder
Svein Arild Hallås i Romerike politidistrikt til NTB.
Kjønn og alder på de omkomne
er foreløpig ikke kjent. Bilføreren
og de øvrige motorsyklistene
skal ha kommet fysisk uskadd fra
ulykken.
Politiet vil få bistand fra Statens
vegvesen i løpet av kvelden søndag. (ANB-NTB)

Navarsete
fortsatt syk

Samferdselsminister Liv Signe
Navarsetes (Sp) sykmelding er
forlenget med en uke. Navarsete
ble innlagt på sykehus for en
uke siden for å gjennomgå undersøkelser etter noen smerter.
Mandag melder departementet
at statsråden skal gjennomgå ytterligere undersøkelser ved sykehuset. Samferdselsdepartementet
ledes av statssekretær Geir Pollestad i Navarsetes sykefravær.
(ANB-NTB)

