Forord
Forfattere av denne beretning har vært Jan Eigil Tønnesen,
Terje Henriksen og Tore Johansen. Vi gjør oppmerksom på at en
del årstall kan være pluss/minus 1år feil. Det skyldes hovedsakelig at
årsmøter holdes i februar året etter hendelsene beretningene
beskriver, og det er av og til uklart ut fra årsmøtereferater
og beretninger. Det har vært krevende å prioritere stoff å skrive om
i en så aktiv forening som HBF har vært i sine hundre år;
en begrensning har vært nødvendig. Enkelte ting er likevel
nevnt flere ganger siden de er viktige for de enkelte kapitler.
Vi vil med dette takke for tilliten, ønske den enkelte god
lesning, og vår kjære båtforening all lykke og fremgang de neste
hundre år.

OK-Trykk Halden 2013
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Fredrikshald
ca. 1915.

Stiftelsen av foreningen.
I Fredrikshald den 12. juni 1912 var det samlet en del motorbåtinteresserte i Fredrikshalds teater. Disse ønsket å danne en forening
for å fremme bruk av motorbåt og motorbåtsport i distriktet. Kjøpmann Anders Riddervold ble valgt til dirigent og herr Jens S. Ohlsen
var referent. Etter en debatt ble man enige om å danne en forening
allerede denne kvelden. Navnet ble Fredrikshald Motorbaatforening.
Den første formann ble valgt: Carl Hamilton. Kasserer og sekretær:
Disponent Halvorsen. Suppleanter: Chr. Tangen og Jens S. Ohlsen.
Dette midlertidige styret ble pålagt å utarbeide lover og fremlegge
disse for en generalforsamling. I alt 15 personer tegnet seg
som medlemmer på møtet.
Allerede den 20. juni ble generalforsamlingen avholdt. Der skulle
man vedta FMBFs lover og gå til valg av det første ordinære styret.
Lovene ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det valg. Denne gang
valgte man et styre bestående av 9 personer inkludert suppleanter
og revisor. I alt var det 20 personer til stede på dette møtet.
Første formann ble Jens S. Ohlsen.
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Den første tiden.
Det var det såkalt «sportslige» moment som var den viktigste
årsaken til at foreningen ble stiftet. Med sport mente man regattaer
og eskadreturer. Medlemmene var også opptatt av å få etablert
organisert båthavn og opplagsplass. Det ble ganske raskt sendt et
brev til havnestyret om å få tildelt havneplass, så «ikke båtene måtte
ligge henslengt langs bryggene» (sitat fra protokollen).
Det første året ble det arrangert to regattaer og en eskadretur.
Medlemstallet steg til 58, og økonomien var god - kr 125,94 i formue
pr. 1914.
Med første verdenskrig fulgte bensinmangel. I 1917 ble det utstedt
forbud mot bruk av bensin til drift av lystfartøyer, og bruken av båtene
ble dermed nesten umulig. Det ble konstruert apparater som muliggjorde bruk av karbid, men dette var dårlig drivstoff og motorene fusket
mye. Etter hvert ble forbudet endret, slik at man kunne bruke såkalt
Petrobenz (traktorbensin) som besto av 60 % bensin og 40 % parafin).
Da var motorene driftssikre igjen, så sant man startet og stoppet motoren
på ren bensin (dvs. man måtte ha to tanker å veksle mellom).
Uansett drivstoffproblemene gikk medlemstallet stadig opp. En viktig
del av virksomheten disse årene var selskapelige sammenkomster.
Fester med og uten damer ble arrangert og foreningen hadde også et
aktivt mannssangkor.
Båthavnen ble etablert ved elvens østre side, nedenfor Immanuels
kirken. Videre ble det etablert opplagsplass på Grønland nær
båthavna, leid av Halden bryggeri.
I 1916 var kontingenten på kr. 3,- pr år. Dette året ble foreningen
medlem av Norsk Motorbåtforening. Overrettssakfører
Jon Gudbrandsen ble HBF’s representant i denne sammenheng.
I 1917 ble opplagsplassen sagt opp på grunn av salg av tomta.
Ny opplagsplass ble etablert ved «Arken» hvor et steinhuggeri var
velvillig og dessuten stilte kran til gratis disposisjon.
1918 var foreningen bestående av 73 medlemmer. Bensinmangelen
gjorde det fortsatt vanskelig å få arrangert turer, men ellers var
aktiviteten god nok. Allerede i 1919 var medlemstallet 96.
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1920 og 1930-årene.
I 1920 oppnevner FMBF den første
komiteen som skal ta seg av spørsmålet
om kjøp eller bygging av et klubbhus
ute i skjærgården. Samme år leier
foreningen opplagsplass på Grønland
igjen. Gratis kran ble overtatt fra et
steinhoggeri. En eskadretur arrangeres
mens et påtenkt race måtte avlyses pga.
dårlig deltakelse.
I februar 1921 blir FMBFs formann
Marcus Halvorsen tildelt Norsk Motorbåtforenings utmerkelse «Den sotede
Tændplug». Han hadde da vært formann
i 7 år. I 1922 stiller H.M. Kong Håkon VII
som landsforeningens høye beskytter og navnet på denne foreningen
endres til Kongelig Norsk Motorbåtforbund.
1922 blir foreningens første oppsynsmann på opplagsplassen ansatt.
Foreningen hadde 10-årsjubileum, men feiring av dagen ble avlyst
pga. manglende oppslutning. I anledning jubileet fikk foreningen en
stor sølvpokal fra Østlandske Petroleumscompagnie – den såkalte
Tigerpokalen – som stadig er i foreningens eie.
Med sesongen 1923-24 øker igjen interessen for konkurranser.
Praktisk talt alle medlemmers båter måles og klassifiseres, og det
blir arrangert 3 regattaer som kjøres etter KNMFs regler. Dette var
de første regattaene på 9 år. Eieren av opplagsplassen ville selge,
og styret fikk fullmakt om å kjøpe plassen for kr. 12000,-. Imidlertid
overbød Halden kommune og kjøpte tomten for kr. 18000,-. Deretter
ble plassen utleid til HMBF for kr. 800,- pr år.
På ekstraordinær generalforsamling den 19.mai 1928 ble foreningens
navn endret til Halden Motorbåtforening. Dette var pga. endring
i byens navn samme år.
I årene 1925 til 1929 ble det arrangert mange regattaer. Interessen
var stor og det hele kulminerte 1930 med arrangement av KNMFs
landsregatta. Alle komiteer arbeidet under høytrykk, og regattaen ble
avviklet på en svært vellykket måte. Alle involverte var begeistret for
arrangementet og ikke minst avslutningen med taler og premieutdeling
på Haldens Klub.
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Året etter dalte interessen for regattaer. Det var relativt få medlemmer
som hadde egnede regattabåter. De fleste hadde bruksbåter som ikke
egnet seg til klassifisering og race. Allikevel ble det arrangert minst
en regatta hvert år på 30-tallet.
Sommeren 1932 feiret foreningen sitt 20-års jubileum. Det ble
arrangert en jubileumsregatta med stor oppslutning, og samme
kveld hadde man en jubileumsmiddag med ektefeller.
Samme år ble HMBFs damegruppe stiftet med det formål å skaffe
midler til et klubbhus.
De følgende årene er preget av nedgang i aktiviteten, både på regattasiden og i medlemstall. Halden kommune og Haldens befolkning var
preget av den generelle depresjonen som rådet i Europa og USA. Leien
for båttomta ble satt ned til kr. 200,- pr år og medlemstallet var på 69
medlemmer i mars 1934.
Ved årsmøtet 1936 ble det bestemt og ikke arrangere noen flere regattaer
foreløpig. Foreningen arbeidet nå for å skaffe medlemmene et utfartssted og styret fikk fullmakt til å kjøpe en passende tomt.

Bildet viser opplagsplassen på Grønland våren 1937.

Den 12. juni 1937 feiret HMBF sitt 25-års jubileum med et medlemstall
på 73. Dagen ble feiret med stor fest i Haldens Klub. Foreningen var
under endring i og med at man nå hevet blikket litt utover havnespørsmål og siktet mot et utfartssted for ferie- og fritidsbruk.
Som omtalt senere i beretningen ble Nordre Brattholmen kjøpt i 1938.
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Historikken fra 1940 til 1962:
Den tyske invasjon 9. april 1940 satte i realiteten en stopper for
foreningens virksomhet. Det tok også lang tid etter krigens slutt før
ordinær drift kunne sies å være gjenopptatt. Under krigen var det
forbudt å ferdes på fjorden uten spesiell tillatelse og bensin var ikke
å få kjøpt. Båtene lå på opplagsplassen hele året. Så ble opplagsplassen oppsagt pga. militære behov. Dette skjedde med 3 dagers
varsel, og båtene ble under stort hastverk lagt i private gårdsrom og
hager. Mange av båtene ble pusset og stelt mer enn vanlig. Det var nok
drømmen om nye somre med fred, bensin og solfylte dager som lokket. Sommeren 1940 ble det arrangert en fellestur med M/S «Oscar».
Oppslutningen var god. Senere lot slike turer seg ikke arrangere. Man
holdt det også gående en stund med medlemsmøter og sammenkomster,
men det ble vanskelig med husrom, og selv om man kunne få leid seg
inn et sted, ble det etter hvert umulig å skaffe mat til bevertning pga.
streng matrasjonering. Medlemskontingenten ble nedsatt, men ved
krigens slutt gjensto bare 54 medlemmer.
Foreningen hadde altså mistet opplagsplassen. Brygga på Brattholmen
var delvis ødelagt av isen og båtplassene i elva var i en elendig forfatning.
Etter hvert kom medlemmene igjen, både gamle og nye. I 1947 var
medlemstallet oppe i 88. 35-årsjubileet ble feiret med innvielse av
flaggstang og flagg på Brattholmen.
Foreningen vokste fort. I 1951 var medlemstallet 123. I 1949 ble det
nedsatt en fast arrangements- og festkomite og de populære Gubbemøtene kom i gang. 1951 bød på en regnfull sommer, men aktiviteten
i foreningen var nå stor. Forholdene var tilbake til normalen stort sett.
40 års jubileet ble arrangert i Fredrikshalds Teater 14. juni 1952, med
utnevning av riddere og overrekkelse av kr. 500,- fra dameklubben.
En viktig milepæl ble nådd ved innvielsen av hytta på Brattholmen
sommeren 1955.
Aktiviteten økte nå for hvert år. I 1958 hadde man i alt 17 arrangementer i tillegg til styremøtene.
I august 1958 ble «Småbåtenes dag» for første gang arrangert i
Halden. Motorbåtforeningene i byen og Røde Kors-foreningen sto for
arrangementet, som trakk flere hundre mennesker. Dessuten ble
det arrangert et stort møte angående fisket i grenseregionen med
konsuler, tollinspektører og representanter for jeger- og fiskeforeningene tilstede. Formålet med møtet var fritt sportsfiske langs grensen.
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En henstilling til den svenske og norske regjering ble resultatet
av møtet.
I 1959 feiret man 45-årsjubileum og arrangerte Landsregattaen
i samarbeid med Kongelig Norsk Motorbåtforbund. Regattaen var
vellykket, men deltakerne kunne vært flere. Felles jubileums- og
regattafest ble holdt på Halden Klub.
Dette året var sommeren for en gangs skyld fin, og mange medlemmer
tilbrakte ferien i båt eller telt på Brattholmen. Det var til tider trangt
om bryggeplass, så stedet hadde virkelig blitt et populært utfartssted.
Småbåtenes dag ble igjen arrangert på Halden havn. Programmet var
nå utvidet med vannski, roing og hurtiggående båter. Dagen ble en
tradisjon en stund framover.

Her to bilder
fra landsregattaen 1959
– arrangert
av KNMF og
HMBF. Bildet
viser formann
Einar Larsen
og regattasjef
Arne
Andreassen
med startkanonen klar:
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Her har vi en regattadeltaker. Legg merke til mannen i baugen, her skal alt gjøres for
maksimal fart. Sauøya i bakgrunnen.

Historikken fra 1962 til 75-års jubiléet 1987:
Jubileumsfesten
1962 ble feiret
10/2-1962 på
Haldens klub.
Foreningens
årsmøte ble avviklet før selve
festen. Bildet
viser årsmøtets
tillitsvalgte.
Vi ser Hans
Sjøstrøm som
myndig dirigent.
Formann
Andreas Olsen
til høyre.

Den påfølgende
jubileumsfesten
ble feiret med
brask og bram.
Her et bilde av
barkeeper Otto
Hansen:
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Periodens første 26 år fra 1962 til 1978 er mye preget av daglig drift av
foreningen:
Drift av opplagsplassen og utleie av båtplasser – inkludert salg av BP
bensin og olje.
Om sommeren: Eskadreturer og regattaer. Regattasjefen var en viktig
person i foreningens virke.
Om vinteren: hyggeaftener og foredragsaftener . Julefeiring og julemøtene var store og godt besøkte begivenheter. Arrangementskomiteen kunne logge 12 vellykkede arrangementer i løpet av 1965.
I 1965 hadde HBF langvarige vansker med å få vaktmann til opplagsplassen. Årsaken ble antatt å være at arbeidsvilkårene var lite fristende med relativt lav lønn og lang arbeidstid i sesongen. Oppgavene
ble utført av medlemmene i opplagsplasskomiteen på dugnad.
Turistsjef Thor Helland tok initiativ til å få i gang båttransport til
Dalslands kanal. HBF’s styre var representert i en arbeidsgruppe som
jobbet med saken.
I 1966 avsluttet foreningens første damegruppe samarbeidet med foreningen etter 34 års virke. Årsaken var at de forutsetninger som før var til stede
for tilknytning til HMBF var bortfalt. Damene fortsatte likevel som egen
forening og samlet inn penger til humanitære formål i mange år framover.
Ved inngangen til 1967 ble Tista vurdert som uegnet for videre
båthavn. Mudderansamlingene gjorde at båtene lå i råttent tremasseavfall på båtplassene og kjølevannsinntak osv. ble stadig
tilstoppet. Saugbrugsforeningen drev med kontinuerlig mudring, men
dette hjalp lite. Flere henvendelser til Halden kommune hadde heller
ikke ført fram. Styret tok kontakt med grunneier Bråten på Isebakke,
som ikke var uvillig til utleie av havneområde.
Ny damegruppe er etablert og i gang. Nye krefter var klare til å overta
og skulle gjøre en innsats i mange år framover.
En større dugnad ble etter hvert nødvendig på hytta på Brattholmen.
I 1970 ble det lagt nytt gulv på loftet. Her ble det også satt opp skap
slik at campingeffekter og båtutstyr kunne lagres utenom sesongen.
Det var stor rift om skapene de første årene. Senere gjorde færre telt
på holmen og større båter skapene overflødige.
I 1971 var styret i kontakt med eieren av Brattholmen og oppnådde
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enighet om å leie hele holmen. Imidlertid ble planene stanset pga
eierskifte. Arbeidet med forbedring av hytta fortsatte. I 1972 fikk hytta
nytt tak og i 1973 ble det installert innvendig propanbelysning.
Det ble lagt inn søknad til Hvaler kommune om oppføring av 8-10
campinghytter på holmen.
Etter flere års jobbing med småbåthavn på Verven overlot styret det
videre arbeidet til kommunen.
1973 brøt krana på Kjerringbrygga sammen under heving av en svensk
båt som skulle til Dalslands kanal. Ny og sterkere kran på 5 tonn ble
montert. Dette var et økonomisk løft for foreningen, men helt nødvendig
for virksomheten.
I 1975 ble det bygget ny brygge på Brattholmens vestre odde. Dermed
var det mulig å fortøye flere båter også på høyre side av stranda og
hytta. Dameklubben kjøpte møbler for kr. 2500 til hytta.
Det ble fremsatt forslag om småbåthavn i Korterødkilen, og det ble
utarbeidet planer for bryggeanlegget.
På Brattholmen ble det gjort omfattende arbeid sommeren 1976.
Nordre brygge hadde betydelig rust i bæreknektene som var boltet
i fjellet, og nye galvaniserte knekter erstattet de gamle. Et tungt og
omfattende arbeid. Vaktmannshytta ble revet. Både fundament og
vegger/tak trengte fornyelse. Ny hytte ble satt opp på dugnad. Dette
var helt nødvendig for fortsatt å kunne få ansatt vaktmann til å ivareta
den daglige driften av holmen. For å finansiere driften, ble avgiften
pr. båt satt til kr. 2,- pr døgn.
Også på båttomta ble det gjort investeringer. Påbudt overvektsbryter
til krana ble montert, og det ble innkjøpt en mindre traktor til å trekke
båtene på plass med.
Kommunen åpnet den nye småbåthavna på Verven, som ble fulltegnet
på kort tid.
Planene om båthavn i Korterødkilen var fortsatt til behandling – uten
at noe skjedde.
Etter mange års tjeneste takket følgende vaktmenn på Kjerringbygga
for seg i 1977: Ole Hansen, Olaf og Arne Andreassen.
Klaus Nilsen trådte inn som vaktmann i en overgangsperiode, men ny
vaktmann begynte samme år: Odd Hansen.
Driften av Kjerrringbrygga opptok det meste av styrets tid dette året.
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Tiden fra 1978 og framover mot 90-tallet:
Samtaler innledes med brødrene Harridsleff om leie av klubblokale.
Det ble arrangert et orienteringsløp for medlemmene fra Brattholmen
i regi av Odd Finholt. Et populært tiltak som ble gjentatt flere ganger.
Lorang Thoresen blir ny vaktmann etter Hans Håkonsens lange periode.
Det arbeides med etablering av båttransport fra Otteid til Stora Le.
Foreningen er representert i et interkommunalt utvalg.

Lorang
Thoresen var
en av de store
drivkreftene
bak Naustet.
Han var også
en gjenganger
ved dugnadene
på Brattholmen
og vaktmann
fra 1978.
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På et medlemsmøte 19/1-79 ble det enighet om leie av “Naustet”.
Investeringer og oppussing kostet kr 29455,10 og ca 1500 dugnadstimer.
Lokalet ble åpnet 27/10 med stor fest. Damegruppa begynte å bruke lokalet
annenhver mandag. Den andre mandagen ble brukt til “gubbeaften”.
Lokalet er videre åpent hver lørdag for alle medlemmer. Servering av kaffe
og kaker. Aktiviteten i foreningen økte sterkt med disse tiltakene.
Et skjær i sjøen dukket opp: Halden kommune ønsket å overta tomta
for opplagsplass. Foreløpig var dette bare på planstadiet, men som
senere historie viser – noe var på gang.
I 1980 var Naustet i flittig bruk. Lokalene ble benyttet til møter og
kurs, bl.a. i gammeldans.
Kommunen åpner Halden gjestehavn. Videre etableres det nye båtplasser i Tista. Problemet med mudring var ikke lenger så stort siden
Saugbrugs hadde fått renseanlegg. Foreningen ønsket å disponere
noen av plassene, men dette gikk ikke kommunen med på. Leieprisen
ble satt altfor høyt i forhold til foreningens syn. Avgiften til en båtplass
ble en betydelig utgift for en gjennomsnittlig lønnsmottaker.
På Brattholmen ble en bølgebryter utlagt i nordbukta på Brattholmen.
Bukta er svært utsatt når østavinden overrasker iblant.
Året etter fortsetter med mer kursvirksomhet i Naustet. VHF-kurs og
gammeldanskurs blir arrangert. Godt besøkte arrangementer ellers
er juletrefest for barn og nyttårsfest i regi av damegruppa.
HBF deltar i kommunens småbåtutvalg og jobber for at båtplassene i
Tista blir lettere å benytte. Takstene tas opp til vurdering.
I 1982 har man igjen mange vellykkede arrangementer på Naustet
og Brattholmen. Arrangement av tur til “Sjøen for alle” får også god
oppslutning.
Småbåtutvalget fullfører småbåtplasser i Tista på grønlandssiden, og
disse blir meget bra. Det oppnås enighet med kommunen om å fryse
prisene noen år framover.
Utmelding av Kongelig Norsk Motorbåtforbund blir foreslått, men
nedstemt på ekstraordinært årsmøte 19/3-82. Tilhengerne mener at
det er viktig å ha et sentralt talerør, mens motstanderne mener at
HBF får lite igjen for pengene. Utmeldingen skjedde likevel, det ble
flertall for utmelding på et noe senere årsmøte.
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Ordfører Pettersen besøker et medlemsmøte. Foreningens synspunkter
på ny opplagsplass oversendes kommunen, som har planer om
redskapssentral og brannstasjon på Kjerringbrygga.
Det forelå planer om anlegg av brygge for store båter i HBFs regi.
Planen ble imidlertid avvist av formannskapet. Samtalene om flytting
av opplagsplass fortsatte. Flere alternativer ble vurdert.
I 1986 trengte bryggene på Brattholmen hardt til reparasjoner. Is og
mange års bruk hadde tæret hardt på anleggene. Styret bevilget inntil
kr. 25000,- til dette formål. Vaktmannshytta ble utvidet med et soverom, et lite kjøkken og veranda.
En felles grill ble murt opp ved Makøsundet og var i flittig bruk.
Teltenes tidsalder på Brattholmen nærmet seg slutten.
Denne sommeren var det bare 3 telt på plassen.
Ny vaktmann på Brattholmen etter Lorang Thoresen var
Einar Normann Heen.
Nattseilas etter fyr og lykter arrangeres for første gang og blir et
populært arrangement som gjentas flere ganger i de kommende år.
Mange fikk verdifull praksis på dette feltet.
HBF’s 75 års-jubileum ble feiret i Halden klub oktober 1987.
Ole Ekeberg slått til Ridder av den gyldne Gnist.
Vaktmannshytta på Kjerringbrygga måtte totalrenoveres og ble også
utvidet.. Styret bevilget kr. 10 000,- til dette.
Arrangement av sportsbåtrace i samarbeid med Sportsbåtklubben
i Moss. Dette ble økonomisk vellykket, og etablering av sportsbåtgruppe innen HBF var aktuelt.
Det ble satt fram krav om at medlemmene skulle få medlemskort.
Dette ble ordnet i samarbeid med banken som en del av kontingentinnkrevingen. Familiemedlemskap fantes ikke den gang. Pr. 1987 var
239 enkeltmedlemmer registrert. Det var forholdsvis store utskiftninger
av gamle og nye medlemmer.
Arbeidet med brygga i Makøsundet fortsatte, og den fremsto nå som
en koselig uteplass med flere sitteplasser og med flere båtplasser.
Foreningen kjøpte aggregat og blandemaskin for å gjøre vedlikeholdet
enklere.
16

Diskusjonen med Halden Kommune og Saugbrugs fortsatte.
Kjerringbrygga skulle disponeres til andre formål.
Vaktmann på holmen var Lorang Thoresen, som var tilbake etter Heen.

Turer og arrangementer i 1980-årene:
Vi siterer fra Lorang Thoresens notater:

 Båtfolkene ønsker å være frie på havet og gjøre som de selv
«
vil. Båtstandarden i dag gjør at de kan dra langt av sted, og
det gjør mange. Men mye foregår i foreningens regi, ledet av
eskadrekomiteen med Finholt, Nordrum og Svanholm i spissen.
Det har vært avholdt høst- og vårregatta og mange eskadreturer
med til dels god oppslutning. Brattholmen har vært utgangspunkt for det meste av disse arrangementer.»
Av regattaer kan nevnes flere båtløp med utlagte poster og konkurransespørsmål: 24. juni 1979 fra Brattholmen, vårregatta 29/6-85 og
høstregatta august 1985.
I 1983 og 1984 jobbes det med aktivt med bl.a. arrangementer
av båtturer med utgangspunkt i lokal historie.
7. juni 1984 arrangeres det historisk kveldstur med Svein Norheim
som guide til Glanarudden og Skriverøya. 50 deltakere, medlemmene
stilte med egne båter til transport av deltakerne. Man behøvde ikke
å være medlem for delta på turen.

Odd Finholt
var sentral i
planleggingen av flere
turer og løp.
Bildet er tatt
på historisk tur
1984, stedet er
stenbrygga ved
Hellesmørk.
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16. og 17. juni arrangeres årets eskadretur, som går rundt Hvaler med
overnatting på vestsiden av øyene. 18. august arrangeres båtløp med
6 poster i området rundt nordre Sandø.
Historisk kveldstur ble også arrangert 5. juni 1985. Turen gikk denne
gang til Rødhella på Liholt.
Eskadreturen 15. og 16. juni gikk til Ramsø og Ursholmen. Det var god
deltakelse på denne turen, selv om leden inn til Ursholmen er trang
med mange omkringliggende skjær.
Senere eskadreturer: Ursholmen- Ramsø 30. til 31. august 1986,
Syd-Koster og Ramsø 11. til 12. juni 1988.
Av senere historiske arrangementer kan nevnes tur med Per Linge til
Sponvika skanse 4.juni 1985 og 7. juni 1988. Ny historisk tur på
Iddefjorden 1. juli 1993.
Det ble forsøkt å samle deltakere til regattaer også etter 1985, men
interessen var laber. Tur og regattakomiteen konsentrerte seg
heretter om eskadreturer.
Ovenstående eksempler får stå som eksempel på de mange tur- og
regattakomiteers innsats. Det har vært arrangert mange vellykkede
eskadreturer også på 1990 og 2000-tallet. De senere år har
utviklingen gått i retning av konsentrasjon om arrangementene på
selve Brattholmen, da disse har fått absolutt størst oppslutning.

Astrid
og Sverre
Gulbrandsen
var mangeårige medlemmer som flittig
deltok på HBFs
arrangementer
og turer. Her på
Akerøya under
en eskadretur.
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Roy Andreassen
m. fl skuer
utover sundet
ved Akerøya.

Innseiling til
Ursholmen.

Gunnar
Nordrum,
Gunhild
og Arne
Kristoffersen
på Ursholmen.
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Roy Andreassen
mottar pokal
av formann
Ole Ekeberg
for deltakelse i Båtløpet
1984. Roy var
ansvarlig for
koordinering
av servering og
underholdning
på mange av
HBF’s arrangementer på
1980-tallet..

Hans Sjøstrøm
var aktivt
medlem fra
1950 tallet og
langt opp til
90-tallet.
Han var mye
benyttet som
dirigent ved
årsmøtene
også i sine
eldre år.

Tiden etter 1987:
I 1988 er holmen igjen i fokus og den mest kostnadskrevende
utfordringen det året. Det var behov for utbygging og reparasjoner av
bryggene. Taket på hytta viste seg å være i dårlig stand, noe som krevde
reparasjoner/fornyelser. Sportsbåtgruppas fremtid ble diskutert på
årsmøtet, etter en noe laber interesse fra medlemmene og det kreves
ganske store investeringer. Året etter ble sportsbåtgruppa nedlagt.
Ny opplagsplass på Rødstangen ble diskutert. Et utvalg ble satt ned.
Denne saken ble senere beskrevet som å ”stå i stampe” og ble etter
hvert henlagt.
Fra årsmøteprotokollene i 1989 kan vi lese i forbindelse med forslag
om kontingentforhøyelse at det skilles mellom enkelt/familiemedlemskap. Det er usikkert når dette begynte, men i dag er familiemedlemskap obligatorisk og ektefeller/samboere stiller likt som fullverdige
medlemmer siden 2002.
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Dette året ble det diskutert oppheising/frakt av båter til svenske
vassdrag, noe som hadde foregått fra Kjerringbrygga i mange år.
Grøtfesten ble forøvrig avlyst dette året på grunn av dårlig oppslutning.
I 1990 nådde foreningen nesten en topp i medlemsmasse – 231
medlemmer var registrert dette året, bare overgått av 1987 med 239
medlemmer. Det ble satt opp gjerde ved Kjerringbrygga og styret
skulle ta dette opp med kommunen med håp om at opplagsplassen
forble i foreningen 5 til 10 år fremover.
På holmen ble nordrebrygge i Makøsundet fornyet og hytta fikk ny
peis, dør og trapp.
Øko-gruppe ble opprettet i 1991 – Tori Nilsen ble kontaktperson mot
styret.
Rutsjebane til holmen ble vedtatt innkjøpt og satt opp samme år.
Denne ble meldt stjålet to år senere. Ny og større rutsjebane ble
montert. Et par år senere ble den vi trodde var stjålet funnet på sjøbunnen i Makøsundet. Den er nå rutsjebane på land. Den nye og større
stod i noen år som vannrutsjebane før den ble utslitt og kastet uten
å bli erstattet.
Medlemsmøter var tydeligvis populært, noe som går igjen
i beretningene er møter hos Båt-Holm.
Lørdag 29 juni 1991 fikk Halden besøk av kongeskipet i forbindelse
med signingsferden for det nye kongeparet. HBF stilte mange båter
i sjøen denne dagen.
Det ble organisert nattvaktordning i småbåthavnen etter initiativ fra
havnefogd Øyvind Johannessen. Avtalen gikk ut på at medlemmene
gikk nattevakter i kommunens småbåthavner på dugnad. De fikk inn
30 tusen for jobben. Det var et verdifullt økonomisk bidrag selvfølgelig,
men det ble etterhvert vanskelig å skaffe nok mannskaper til dette,
og ordningen opphørte i 1994.
80 års jubiléet gikk av stabelen 14 nov 1992 i Haldens Klub. Egil Olsen
ble slått til ridder av den gyldne gnist. Golden Memories spilte opp til
dans.
Formannen deltok i planleggingen av aktivitetsdager på indre havn.
Fiskekonkurranse fra egne båter på Brattholmendagen er nevnt første
gang dette året.
Vinner Bjørg Strømsbo i seniorklassen, Lars-Erik Røyter i juniorklassen.
Det ble kjøpt inn brannsprøyte til hytta og murt opp krabbekoker
i bukta.
Av øvrige foreningssaker på 90-tallet nevnes: I 93 er styret
i forhandlinger med Isebakke Marina om leie av egen brygge.
1995 er et begivenhetsrikt år: Det ble vedtatt å legge strøm til
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Brattholmen, årsmøtet vedtok utmelding av KNBF uten å sette ned
kontingenten, da det betød 80 kroner ekstra i inntekt pr. medlem.
Utmelding hadde vært foreslått på flere tidligere årsmøter uten å
oppnå flertall, men denne gang gikk det altså, med delvis finansielle
argumenter.
Vi ble kastet ut fra Kjerringbrygga, ny damegruppe ble opprettet, det
var møter med turistkontoret om deltakelse på mat og trebåtfestivalen
og på et ekstraordinært årsmøte 29. Mars ble Kai Olsen valgt til ny
kasserer.
I 1998 meldte vi oss som forening inn i Oslofjordens BåteierUnion
(OBU) hvor vi fortsatt er medlem. I 1999 forelå forslag og planløsning
for nytt klubblokale i Søndre Sjøbod etter et godt tibud fra Halden
Havnevesen hvor Jahn Harboe er en god samarbeidspartner.

2000-tallet:
På årsmøtet i 2000 ble det foreslått å starte bygging i sjøboden med et
budsjett på hundre tusen kroner, det ble enstemmig vedtatt,
og bygging startet ganske umiddelbart.
Mat og trebåtfestivalen ble gjennomført med rekordstor deltagelse
dette året.
I 2001 ble ytterligere 50.000,- bevilget til bygging og innredning av
klubbhuset i søndre sjøbod og en byggekomité ble opprettet.
En ungdomskomité ble stiftet med formål å komme opp med forslag
til aktiviteter og utstyr for barn og unge.
Foreningens tredje, og foreløpig siste damegruppe ble oppløst dette
året. De ble avløst av en ny arrangementkomité.
I sjøboden jobbes det bra.
På årsmøte i 2002 ble det vedtatt en endring av type medlemskap;
medlemmer av egen husstand fikk rettigheter.
Klistremerker for betalt sesongavgift på holmen ble vedtatt.
Harding Harridsleff og Erling Lund ble utnevnt til æresmedlemmer av HBF.
Byggekomitéen for sjøboden ble lagt ned; deres arbeid var over og en
huskomité for sjøboden ble dannet. De arrangerte åpen sjøbod bl.a. på
17. Mai og andre anledninger i en del år. Mange hyggelige tilstelninger
for medlemmene i vårt nye klubbhus.
2002 var også året for 90-års jubiléum som ble feiret i Haldens Klub
med mange gjester og medlemmer til stede.
På et ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt å endre havneavgiftene
for gjester på Brattholmen.
Klubblokalet i sjøboden ble offisielt innviet under mat og trebåtfestivalen
dette året.
Nybrygga på holmen stod ferdig, og gapahuken ble bygd.
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Utover 2000-tallet lå medlemstallet stabilt på omkring 150
medlemmer, med en liten topp i 2006 og 168 medlemmer.
Varetellingen på Coop Prix Næridsrød fortsatte etter at damegruppa
ble nedlagt, men med etterhvert mindre oppslutning opphørte ordningen
i 2007. Med mat og trebåtfestivalen som en ny og større inntektskilde
ble innsatsen her prioritert.
Den en gang så aktive og viktige komitéen for opplagsplass ble
nedlagt i 2003; Kjerringbrygga var for lengst tapt for oss, og vi ble bare
møtt med velvilje, gode ord og vennlige avslag på alle våre henvendelser
til Halden Kommune om en erstatning for opplagsplass. Siste ord er
imidlertid ikke sagt i den anledning, vi er stadig i dialog med kommunen
og håper en dag å kunne opprette en ny komité på en permanent
opplagsplass til beste for oss og andre båteiere i Halden.
En egen komité for mat og trebåtfestivalen ble opprettet i 2003;
festivalen var blitt et stort arrangement, og styret så behovet for en
selvgående organisasjon som kunne konsentrere seg om denne
oppgaven. Terje Henriksen og Tore Johansen ble valgt. Se forøvrig
eget avsnitt om dette senere i beretningen.
Tori Nordrum ble foreningens første kvinnelige leder i 2005.
Vedtektene var endret, vi hadde ikke lenger formann, viseformann
og varamenn, men leder, nestleder og vararepresentanter.
Den årvisse bussturen til sjøen for alle på messesenteret sjølyst i Oslo
ble arrangert for siste gang i 2005. En mangeårig tradisjon var over,
med Båt-Holm som billettsponsor og Harding Harridsleff som skaffet
oss rimelig bussleie -han var attpåtil sjåfør på mange av de tidligere
turene.
Fra 2005 og frem til jubileumsåret har det videre vært god aktivitet
blant medlemmer og tillitsvalgte, noe som vil gjenspeile seg i de
resterende kapitler av denne beretning. Vi avslutter dette kapittel med
den store 100 års-festen i Haldens Klub. 22. September 2012.
Til stede var:
Haldens ordfører Thor Edquist med ektefelle. Han representerte
kommunen samt Jugertangen Ro –motor – seil – og fiskeforening,
som han er medlem av. Det ble overbragt gaver og hilsninger med
godord fra begge institusjoner.
Leder i OBU Trond Larsen, også han med kvinnelig mannskap.
De ga en flott ”jugekrakk” til påtrengende bruk for fiskeskrøner
og andre viktige meddelelser. Også her vanket det gratulasjoner
og lykkønskninger.
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Leder i Arbeidernes Motorbåtforening Odd Erik Karrestad med kone
kom med gave og velvalgte ord, samt ønsker om godt fremtidig
samarbeid både sosialt og praktisk.
Mange av foreningens medlemmer møtte også opp den store dagen,
vi var totalt 66 i tallet.
Foreningens leder, Atle Slang, innledet og ønsket velkommen.
Dagens hovedtaler var nestleder Tore Johansen som bidro med en
liten oversikt over foreningens historie og virke til nå, krydret med
anekdoter og gode ønsker for framtiden. Takk for maten tale ble
fremført av Lars Woldberg. Kveldens toastmaster Terje Henriksen
limte det hele sammen på utmerket måte, støttet av gode historier
fra medlemmer rundt bordet.
Etter jubileumsmiddagen var det kaffe i ballsalen, baren var åpen,
og utpå kvelden ble det dans til levende musikk ut i de små timer.

Bildet viser ordfører Thor Edquist som gjestetaler.
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Kjøp av Brattholmen nordre samt
historien om bygging av medlemshytta.
Det hele begynte med at styret hadde fått vedtak på årsmøtet 1936 om
å vurdere innkjøp av et utfartssted. 1935 var styret på Hvaler for å se
på mulighetene. Året etter var styret både på Mørvika og Hvaler igjen.
Styret var av den bestemte mening at foreningen først måtte sikre seg
tomt, og så fikk husly komme i annen rekke. Medlemmene sluttet seg
til dette, og i november 1936 fikk styret fullmakt til å bruke inntil kr.
3500,- til innkjøp av «Braateholmen» på Hvaler under forutsetning
av at den kunne bebygges. Eierne forlangte imidlertid kr 10 000,- for
holmen, og det var mer enn foreningen kunne greie. Holmen fant en
annen kjøper, og den nye eieren kom med tilbud om leie. Medlemmene
var meget oppsatt på kjøp – de ville ha sitt eget. Styret ble pålagt å
forhandle om kjøp av hele eller deler av holmen. Etter forhandlinger
kjøpte Halden båtforening Brattholmen nordre i 1938 for kr 1500,-.
I kjøpekontrakten stilles betingelse om at salget ikke skal være til
hinder for jakt og hareavl på Brattholmen, og det er forbudt å ta med
hunder og katter i land. Kopi av skjøtet og skylddelingsforretningen
med grensebeskrivelse finnes i HBF’s arkiv.
Brattholmen ble nå et yndet utfartssted sommertid, med bading og
telting som hovedaktiviteter. Bryggefasilitetene var av enkleste sort,
men i forhold til båtenes antall og størrelse var de tilstrekkelige.
I årene som fulgte ble det mye diskusjon om bygging av et såkalt
“uværsskur” hvor medlemmene kunne holde til i dårlig og kaldt vær.
Krigen 1940-45 kom imellom med bensinrasjonering og båtene på land.
Først i 1953 begynte det å skje noe. Verksmester Haarby ansatt
på Saugbrugsforeningen formidlet tilbud om en gammel huspram
liggende i Tista til en lav pris. Dette ble behandlet på et medlemsmøte
i april, og den eneste betingelsen fra selger var at rivingen av prammen
måtte starte omgående. Prammen inneholdt mange grove og bra
materialer, som kunne brukes til reisverk.
Tilbudet ble mottatt med takk av tilstedeværende medlemmer, og de
fleste meldte seg straks til dugnad. Disse ble oppdelt i grupper på 6-7
mann som avløste hverandre. Prammen ble omgjort til en haug med
planker og bjelker. Noe av arbeidet foregikk nede ved vannbredden, og
en arbeiderne fikk seg en dukkert underveis, heldigvis uten følger.
Deretter skulle materialene fraktes til Brattholmen så billig som
mulig. Dette ble gjort av en jakteskipper på Skjærhalden. Materialene
ble hentet i kraftig regnvær den 4. juni 1953.
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18 juni var det medlemsmøte på Håndverkeren og en byggekomite på
7 medlemmer ble valgt. Støping av pilarene startet i begynnelsen av
juli 1953. Ansvarlige byggmestere ble to snekkere som bodde
i Apalvika, Nordre Sandø. Reisverket ble påbegynt 24. august 1953.
Arbeidet gikk raskt framover og flere materialer måtte kjøpes inn
fra Saugbrugs. Disse ble hentet i byggmesternes egen båt. Taket ble
tekket med papp og ble ferdig 29.september, og huset ble tildekket av
gamle lemmer for vinteren. Til materialer, arbeidslønninger og frakt
var det nå brukt kr. 3626,-.
Byggefondet hadde fra starten vært på kr. 3000,- og dette var godt
og vel oppbrukt. På medlemsmøte 10. november ble det besluttet å
tegne andeler blant medlemmene for å fullføre byggingen. Andelene
ble fastsatt til en lav pris, kr 10,- for at alle skulle ha mulighet til å
være med. Andelslaget “Brattholmen” ble stiftet. Lovene for laget ble
fastsatt i samråd med advokat . Et eksemplar av loven og et brev med
oppfordring om å tegne andeler ble sendt til samtlige medlemmer. En
del tegnet seg straks, men siden langt fra alle kom på medlemsmøtene, måtte kassereren ta seg en besøksrunde hjemme hos
medlemmene. Dette var meget vellykket. Kassereren traff mange
interesserte medlemmer med familier, og til slutt hadde man tegnet
466 andeler – altså til en verdi av kr. 4660,-.
På årsmøtet den 13. mars 1954 ble det foreslått å låne inntil 5000,kroner for å bli ferdig med byggingen i 1954. Ved fullføringen hadde
man brukt kr 4000,- av dette lånet. Dette lånet ble innfridd allerede
året etter, da formannen hadde gjort en god jobb med en søknad til
det statlige Feriefondet om et tilskudd til bygging og innbo. HBF fikk
en bevilgning på kr. 5000,- .
8. mai 1954 ble vinduer og flere materialer innkjøpt og sendt utover,
og arbeidet startet opp igjen. Siste sending av materialer ble mottatt den 5. juni 1954. Innvendig paneling ble foretatt. Huset var ferdig
i august og ble oljet utvendig. Det som gjensto var oppsetting av
brannmur og pipe, men dette måtte vente til neste år da det viste seg
umulig å få tak i en murer til å gjøre jobben tidligere. Imidlertid støpte
man undersålen til pipen og oljet gulvene innvendig.
Våren 1955 begynte med rengjøring, oljing og lakkering av huset
innvendig. En murmester på Herføl påtok seg å sette opp pipa og
brannmuren, og dette var gjort i slutten av juli. Nå måtte kjøkken og
stue rengjøres, og deretter ble den avsluttende jobben gjort. Det var
maling av kjøkkenet og hytta utvendig. To medlemmer påtok seg dette
på dugnad og jobbet 1 ½ uke av ferien sin. Noe arbeid gjensto, og en
maler i Apalvika fikk denne jobben.
26

Hytta var nå ferdig – en milepel var nådd! Innvielsen skjedde søndag
den 14, august kl. 1200. M/S Truls – Hvalerbåten – anløp Brattholmen
på vei mot Skjærhalden. Båten gikk fra Halden kl. 0900 og ankom
Brattholmen kl. 1030. Det var allerede fullt av båter ved brygga.
Klubbhuset var pyntet med flagg og vimpler. Byggekomiteen stod klar
og tok imot de reisende da Truls la inntil fjellet der hvor man hadde
tenkt å anlegge rutebåtbrygge senere.
Samtlige fremmøtte, i alt 150 personer samlet seg på sletta foran
hytta. Havnefogden i Halden var også tilstede. Formannen redegjorde
for den store dugnadsinnsatsen som var blitt gjort av medlemmene.
Også dameklubben “Motoren”s medlemmer ble fremhevet, dels for bistand og dels for innsats i form av penger. De fikk mye ros for gardinene
på kjøkkenet og i stua, som allerede var på plass. Havnefogden fikk
velfortjent takk for interesse og hjelp til foreningen gjennom flere år –
først med opplagsplassen og nå med brygga på Brattholmen.
Dameklubbens formann hadde også ordet og overrakte 10 flotte duker
som gave. Deretter ble samtlige tilstedeværende invitert inn i huset på
kaffe og kringle.
Ved innvielsen bestod inventaret av 10 bord og 40 stoler. Kjøkkenet
hadde fullt service med HBF-initialer og propangassapparater med
aluminiumskjeler. Nøkler til hytta kunne leies for kr. 3,- pr stk.

Byggekomiteen:
Alf Harridsleff,
Omar
Andreassen,
Hjalmar
Langedal,
Einar Larsen,
Leif Haarby,
Carl M. Olsen,
Karl
Strømberg,
Ebbe
Samuelsen,
Eilif Hegge og
Arthur Larsen.
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Senere har både hytta og vaktmannshytta undergått store forandringer.
Når det gjelder hytta har mye av endringene skjedd i senere tid, dvs.
1990-tallet og 2000-tallet. Vaktmannshytta ble fornyet allerede i 1986,
men er igjen ombygd 2005-2006.
Her er Lorang Thoresens ord om arbeider på Brattholmen 1986 – 87:
Fra “utdrag av virksomheten i Halden Båtforening fra 1982 tom sept.
1987”:
I 1986 ble vaktmannshytta påbygd og tilfredsstiller de beste krav.
Sommeren 1987 ble det tatt et kjempeløft. Brygga mot Makø ble
ombygd delvis med leid hjelp, men mest på dugnad. Det er blitt plass
til flere båter samt at den er utvidet med platå over til badeplassen.
Det ble dyrt, men den er beregnet til å tilfredsstille kravene i mange
år og kostnadene må beregnes etter dette.”
Ved opphøret av Naustet ble salongene overført til hytta på Brattholmen.
Dette skapte et mye hyggeligere interiør. Innkjøpet av disse var
opprinnelig finansiert av damegruppa og var fra begynnelsen
ment å være nettopp på hytta.

Ole Ekeberg,
ukjent, Yngvar
Håkonsen,
Lorang
Thoresen og
Bjørn
Thoresen tar
opp holmeneka
for sesongen

Tore Johansen og Atle Slang foreslo for årsmøtet i 1995 å legge strøm
til holmen fra Makø. De la fram et budsjett på 60.000,-. Etter en lengre
debatt ble forslaget vedtatt mot to stemmer.
1996 ble strømmen installert.
31 mai 1997 ble det avholdt ”lysfest” for å feire at strøm er installert.
I oktober ble det bygd større brygge i bukta i huken ved strengen, slik
at båter kunne legge til her uten å slå baugen i steinene inntil denne.
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Beretningen for 1999 referer til første sesong med strøm på bryggene
og installasjon av snurredass.
I 2009 var det store investeringer og iherdig dugnad på holmen. Den
gamle brygga ved strengen ble revet og helt ny brygge satt opp.
Brygga rundt fjellet i nordbukta ble også revet ned og bygget opp igjen.
Hytta ble renovert, deler av bunnsvilla er ny, ny kledning på alle
vegger som nå ble isolert, 5 nye vinduer, nytt tak. Hytta ble deretter
malt. Dette store arbeidet ble kyndig ledet av Arne Fuglerud med god
hjelp av en stor, dyktig og iherdig dugnadsgjeng.

Hytta etter
renoveringen.

Damegruppene
FORENINGENS FØRSTE DAMEKLUBB 1932 -66
På Halden Motorbåtforenings årsfest den 6/2-1932 foreslo brolegger
Jens Jensen at damene burde slutte seg sammen og danne en dameklubb. Det ble enighet om å kalle sammen til et møte for å se hvor stor
interessen var.
Allerede den 18/2 møttes 18 motiverte damer, og dameklubben ble
stiftet. Formål: Å skaffe midler til et klubbhus eller sommerhus for
foreningens medlemmer. Navnet på klubben ble “Motoren” – som et
symbol på den fremdrift man ønsket å stå for. Styret besto av
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5 medlemmer. Klubben jobbet iherdig og kunne etter ett år vise til
medlemstall på 49 og en nettoformue på kr. 486,89.
Området Brattholmen nord ble kjøpt i 1938, og hytta ble bygd i
1953/1954. Dameklubben ga kr. 1000,- til foreningen i 1938 og fulgte
opp med kr 500,- i 1939, så damene finansierte kjøpet av Brattholmen
nord med hele kjøpesummen.
Senere har mye penger gått til foreningen, men gruppa drev også et
betydelig humanitært arbeid på 40- og 50- tallet. Det har vært bevilget
penger til Flyktninghjelpen, Europahjelpen, Nasjonalhjelpen,
Kreftsaken, Ungarnhjelpen og mye annet.
Under 2. verdenskrig var foreningsdannelse forbudt, og damegruppen
oppløste seg selv offisielt i 1941. I virkeligheten gikk den under jorden
og var oppgående igjen ved krigens slutt i mai 1945.
Dameklubben hadde sine faste 14-daglige møter med underholdning,
håndarbeid og utlodning. Økonomien var preget av små, men regelmessige inntekter som kom foreningen til gode både på medlemshytta
og i andre sammenhenger.
Dameklubben besto av utholdende medlemmer – formannen ved
foreningens 50-års jubileum i 1962 var den samme som i stiftelsesåret
1932. Bortsett fra ett år hadde dameklubben da hatt samme formann
gjennom 30 år – en prestasjon det virkelig står respekt av.
Foreningens damegruppe avsluttet samarbeidet med foreningen etter
34 års virke i 1966. Årsaken var at de forutsetninger som før var til
stede for tilknytning til HMBF var bortfalt.

På bildet under
ser vi dameklubben på tur
til Brattholmen
1960.
30

Bildet viser dameklubbens mangeårige
formann Hermane Andreassen ved
åpningen av hytta. Formann Andreas
Olsen i bakgrunnen.

Den første dameklubben på hytta til Haarby 1967: Stående fra venstre: Ragnhild Haarby,
Hermane Andreassen, Aaslaug Jensen, Gudrun Lindquist, Solveig Clasen, ukjent,
Harriet Olsen, Thora Andreassen, ukjent, Else Bärnholt.Sittende: Hjørdis Andersen,
Miss Dahlset, Ingrid Hoel, ukjent, Astrid Lindell.

Damegruppe nummer to.
Foreningens annen dameklubb ble startet 1967.
Vi kjenner til noen av medlemmene:
Ellen Heen, Ulla-Britt Heen, Solveig Thoresen, Reidun Thoresen,
Tordis Johansen, Astrid Gulbrandsen, Eli Berger, Turid Kjær,
Margot Andreassen, Elisabeth Guttormsen, Kari Slang,
Irene Bøhmer Olsen, Laila Olsen, Elin Hansen.
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Gruppa bestod stort sett av nesten alle de damene som var på Holmen
den tida. Lista skulle sikkert vært lenger, og det var nok noen som kom
og gikk den gang som nå. De bidro blant annet med midler til møbler og
utstyr til både hytta på Holmen og til Naustet i byen som nevnt i andre
deler av beretningen. De hadde som alle foreningens damegrupper et
uavhengig forhold og leverte ikke egne beretninger til styret, noe som
gjør det vanskelig å finne særlig skriftlig materiale, men det fremgår av
styrets beretninger når de har donert gaver og penger. Det er usikkert
når denne gruppa ble oppløst.

Foreningens tredje damegruppe
1995 – 2001
Styret dannet en øko-gruppe bestående
stort sett av jenter i 1991, denne var
underlagt styret som en vanlig komité
og ble forholdsvis kortlivet.
Halden båtforenings tredje uavhengige
damegruppe ble startet i mars 1995
etter oppfordring fra styret. Dette etter
mange år med en arrangementskomite og ovennevnte øko-gruppe som
hadde ivaretatt arrangementer og
utlodninger. På dette tidspunkt var det
vanskeligheter med å besette vervene
i arrangementskomiteen, og det var 3
kvinnelige medlemmer - Anne Hilde
slang, Tone Ingerø og Liv Johansen
som tok ansvaret for å sende ut en
invitasjon til samtlige kvinner i tilknytning til foreningen – medlemmer eller ikke. 13 damer stilte opp,
og dermed var damegruppa et faktum.
Damegruppa ble oppnevnt av styret i foreningen som en selvstyrt
gruppe utenom styre og komiteer. Gruppa skulle overta to av styrets
oppdrag. Disse var St.Hans feiringa på Brattholmen og juletrefesten.
Ellers stod gruppa fritt til å finne oppgaver som ville komme foreningen
til gode. Damegruppa var en lystbetont gjeng, og med god organisering
fungerte virksomheten bra.
De første åra ble det laget håndarbeider til julemesser og utlodninger.
Dette var mye arbeid, og ga ikke alltid så mye igjen i kassa. Videre
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ble det arrangert kiosksalg og utlodning på aktuelle arrangementer.
Til sammen ble det et bra overskudd, som ble overrakt foreningen på
årsmøtene.
Det at damene i foreningen kom mer på banen økte den sosiale virksomheten. Unge og gamle som tidligere ikke hadde så mye omgang
var ofte sammen om arrangementer og festligheter. Gruppa hadde
også en intern fest hvert år av oppsamlede kaffepenger på møtene.
Etter hvert ble gruppa invitert til å delta på styremøtene med en
representant. For å kunne gjøre dette, måtte representanten være
medlem i foreningen, og de fleste tegnet seg etter hvert som familiemedlem i foreningen. Dermed fikk de også stemmerett ved årsmøtene.
Virksomheten økte. Kaffeservering og utlodning på medlemsmøter og
turer ble vel mottatt. På superlørdager i sentrum på våren og høsten ble
det arrangert kakebasar. Dette ga både inntekter og PR for foreningen.
Gruppa fikk et tilbud om å delta på 3 vareopptelling på Prix Næridsrød
pr. år.. Dette ga 15000,- i inntekt, og loddsalget, som det etter hvert var
blitt litt mye av, kunne reduseres. Det krevdes mye telefonering for å
få fulle lag 3 ggr i året. Dette økte slitasjen på de aktive, og samtidig
var det en del som ikke lenger deltok. Det ble gjort verveforsøk for å få
inn friskt blod, men få var interessert.
På et møte den 3/12-2001 ble gruppas framtid diskutert, og det ble
besluttet å avvikle virksomheten med virkning fra sommeren 2002.
Vi vil rette en stor hyllest til de driftige medlemmene i gruppa. De
bidro sterkt både sosialt og økonomisk!
Etter denne tid er det igjen oppnevnt en arrangementskomite, som tar
seg av kiosksalg og utlodninger på St Hans-feiring og Brattholmendagen. Også disse gjør en stor innsats og bør få en hyllest ved 100-års
milepælen som et jubileum er.

Bryggene på Brattholmen:
Da Brattholmen ble kjøpt i 1938 og fikk navnet ”Nordre Bratholmen” på
et medlemsmøte 16. mai samme år, var det naturlig at spørsmålet om
brygge kom opp nesten før kontrakten var undertegnet. Dameklubben
lovte igjen støtte og etter at forskjellige alternativer var drøftet og anbud
innhentet, fikk styret av generalforsamlingen i 1939 i oppdrag å bygge
en betongbrygge. Det ble også vedtatt å bygge WC og det samme året
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stod begge deler ferdig. Dameklubben bidro med en gave på 500,Året etter brøt 2. verdenskrig ut med rasjonering og restriksjoner
på alt, ikke bare i krigsårene men i mange år etterpå. Eiendommen
på Brattholmen ble sett etter, men det var alt. Bensin var ikke å få,
båtene lå i opplag.
Som vi kan lese om i fortellingen om hytta, var det planer om en
brygge for rutebåtanløp. Det ble ikke noe av disse planene, rutebåtselskapet mente vel at det var nok med anløp på Makø som jo i likhet
med de andre anløpsbryggene er kommunal.
Bryggene på Brattholmen er i dag tre i sundet:
Søplebrygga som vi kaller den i dag siden søplestativene står der.

Her et bilde fra 1950-tallet. Vi ser at støttene til brygga i bukta er satt opp, mens snekkerarbeidet gjenstår. Vi ser også en motorbåt innerst. Noen stålwire til akterfeste i «Huken»
er ennå ikke satt opp. Mannen bak planleggingen og mye av det grunnleggende arbeidet
var Leif Haarby.

Her ser vi søplebrygga med nyrestaurert ”leskur” i bakgrunnen.
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Bildet viser
nordbrygga,
som raskt ble
populær som
en lun fortøyningsplass.

Vestre brygge eller longside-brygga som ble bygd i 1975 og senere
utvidet og bygget på hvor strømkabelen går over til Makø, og den
nordre brygga i sundet hvor det en gang var en liten slipp for reparasjon
og vedlikehold av båtene. Dette er den nyeste brygga, ofte kalt
”nybrygga” eller nordbrygga bygd i 2001.
I nordbukta er det en lang sammenhengende brygge fra stranda og ut til
”strengen” som den ytterste delen kalles på grunn av stålwiren som er
spent opp til akterfortøyning slik at en ikke behøver å bruke dregg på disse
plassene. Dermed unngår vi kryssende dreggtau med båter lenger inn.
I strengen ligger du trygt i all slags vær, men med nordøstlig vind kan
det være en utfordring å komme seg ut herfra.
Som en kan se av gamle bilder, og som mange eldre medlemmer vil
huske, var bryggene før nærmest for smale gangveier å regne. Det var
på de opprinnelige bryggene i bukta og den såkalte søplebrygga
i sundet åpent til vannet og spisse stener på innsiden flere steder, slik
at det gjaldt å gå forsiktig. Unger ble alltid, med god grunn, formanet til
å gå, ikke springe på bryggene, men unger var unger også den gang..
I dag er det tettet igjen til fjellet og bygd plattinger med benker
og bord som er populære sosiale samlingspunkter hele den lange
båtsesongen som moderne båter tillater.
Bygging av nye, og vedlikehold av eksisterende brygger har alltid
vært på agendaen for medlemmene i styret og forskjellige komiteer
gjennom årene. Atskillige dugnadstimer er nedlagt i historiens løp.
Som for eksempel i 2009 da det var store investeringer og iherdig dugnad
på holmen. Den gamle brygga ved strengen ble revet og helt ny brygge satt
opp. Brygga rundt fjellet i nordbukta ble også revet ned og bygget opp igjen.
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Her sees
brygga i Makøsundet før den
store ombyggingen i 1986, da
vi fikk platting
og plass til
bord og benker
i forbindelse
med brygga.

Den vestre
brygga i Makøsundet fra 1975
er vesentlig
utvidet siden
dette bildet ble
tatt i 1984.

Nyrestaurert
brygge i bukta.
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Parti av nyrestaurert brygge i bukta.

Opplagsplass og slipp:
Den første opplagsplassen med slipp ble etablert i 1915 på Grønland.
Tomta fikk foreningen låne av Haldens Bryggeri uten å betale leie,
men med forpliktelse til å flytte hvis tomten ble solgt. Året etter ble
det satt opp en redskapsbod på plassen. Tomta ble solgt i 1916.
Foreningen fikk leie plassen mot en avgift av kr. 100,-. Allerede året
etter ble leieforholdet oppsagt, og foreningen fikk da leie plass ved
«Arken» for kr. 225,- pr år inkludert gratis kran.
I 1919 opptok foreningen igjen forhandlinger med kommunen om å få
en opplagsplass på Grønland. Året etter ble tomt leiet av garver Dahl
for kr. 200,- pr år. Konsul Jeffery, et aktivt medlem i foreningen, stilte
gratis kran til disposisjon. 1922 ble det ansatt en lønnet oppsynsmann
på plassen. I 1924 ble plassen igjen solgt. FMBF bød kr 12000,-, men
ble overbydd av Halden kommune med kr. 6000,- som dermed fikk tilslaget. Imidlertid fikk foreningen fortsatt leie tomta. Dette skulle vare
helt fram til juni 1941. Med båtene liggende på plassen fikk slippstyret
3 dagers varsel for å rydde tomta, da tyskerne skulle ta plassen i bruk.
Slippstyret fikk utvidede fullmakter og greide jobben. Opplagsplassen
ble bebygd av tyskerne. Etter krigen ble disse bygningene overtatt av
industrien, og tidligere opplagsplass var dermed gått tapt.
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Kjerringbrygga:
Først etter 4 års møter med Halden kommune, Saugbrugsforeningen
og andre impliserte gikk det i orden med leie av området ved Kjerringbrygga. Navnet kommer av at dette området ble brukt av husmødrene
til klesvask i tidligere tider. Her skulle foreningen dele området med
Arbeidernes motorklubb. Styret sendte samme år søknad til Havnedirektoratet om kr 27000,- til opparbeidelse av plassen. Bakgrunnen
for søknaden var at foreningen ikke hadde fått noen erstatning for den
opplagsplassen foreningen hadde før krigen. Dette gikk bra, foreningen
fikk kr. 10000,- dette året og kr. 17000,- neste år. Slippstyret nedla et
stort arbeid de neste årene. Plassen ble fylt opp og planert, brygge ble
støpt, kraner satt opp, transportvogn ble anskaffet, bensinpumpe kom
i 1955 og vaktmann ble ansatt.
Allerede det første året ble det solgt 40 000 liter bensin fra pumpen,
og Norsk Brenselsolje ga foreningen kr 1500,- til oppføring av vaktmannskiosk i 1956. Antall båter i opplag lå på ca 145. Plassen var
allerede sprengt, men utvidelsesmulighetene var små.
I 1960 fikk kranen elektrisk motor, og foreningen fikk tillatelse til å
leie ut plassen til tivolier i sommersesongen. Inntektene ble brukt til
utvidelse av vaktmannshytta med sanitæranlegg, som kom i midten av
60-tallet.

Bilde fra vårpuss
på 60-tallet.
Kjell Johansen og
sønn.
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Fra Lorang Thoresens beretning ved HBF’s 70-års jubileum(1982):
	“Vi forsto tidlig den utvikling fritidsbåten ville få, men det var
vanskelig å få de politiske kommunale instanser til å forstå sitt
ansvar. Drøftinger med dem ble gjerne avsluttet med svevende
svar. Elva Tista som tidligere ga plass til 250 båter var i ferd med
å gro igjen av slam fra Saugbrugs. Leia utover mot Singlefjorden
var pga drivtømmer livsfarlig å seile. Iddefjorden var livløs - bading helsefarlig. Ingen plass for gjestebåter. Men – tro det eller ei:
alt har snudd seg til det bedre. Elva er mudret opp – båtplasser
er opparbeidet – renseanlegg er bygd. Ny flott gjestehavn er også
bygd – ja vi kommer oss i Halden også. Fra vår opplagsplass i
Tista foregår transport av båter som skal til eller fra den naturskjønne Dalslands kanal.”
I årsberetningen for 1987 leser vi at Kjerringbrygga igjen er i søkelyset.
Halden kommune og Saugbrugsforeningen er begge interessert
i å disponere eiendommen for sine formål. HBF er i kontakt med
kommunen, og Rødstangen lanseres som mulig ny opplagsplass.
Lite skjer de neste årene, og i 1990 må HBF koste på en del vedlikehold på Kjerringbrygga – bl.a. et nytt gjerde, og styret ble anmodet om
å ta kontakt med kommunen og sikre at plassen ble i foreningens eie
de neste 5 -10 år slik at investeringen kunne forsvares.
I 1996 var det enden nådd på Kjerringbrygga. Tista senter ble godkjent av
kommunen, og HBF fikk oppsigelse av plassen med så å si øyeblikkelig
varsel. Vaktmann Odd Hansen stod uten jobb, og foreningens eiendeler på
plassen var stort sett faste installasjoner som ikke hadde noen verdi ved
flytting. Vogner og transportmateriell var nedslitt. Bukker og opplagsmateriell ble hentet av de som hadde anledning til det, resten ble skrot.
Styret fikk etter påtrykk en avtale med kommunen, som skaffet
opplagsplass fra Saugbrugsforeningen på det tidligere tømmermottaket ved jernbanestasjonen. Her ble det satt opp ei arbeidsbrakke og
noe utstyr. Videre ble det lagt fram en vannledning i plast, ikke egnet
til helårsbruk. Det største ankepunktet var likevel grunnen, som var
fuktig og porøs og lite egnet til båttransport og båtopplag. Få båteiere
så seg tjent med å bruke plassen.
I år 2000 var det slutt på dette prosjektet. Halden båtforening var uten
opplagsplass og en epoke var over. Det skal tillegges at dette skjedde
parallelt med at båtene vokste i størrelse og mobilkraner og kranbiler
tok over markedet. Dette gjorde det langt lettere å legge opp båtene på
private eiendommer langt fra sjøen. Private marinaer har også vokst
frem. HBF har prioritert medlemslokaler, trebåtfestival og gjort store
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investeringer på Brattholmen. Dette må helt klart sies å være etter
medlemmenes ønske og til alles fordel.

Nostalgi fra
Kjerringbrygga: Thor
Andreassen
i gang med
båtpussen i
1984.

Teltepoken:

Det er ikke mye å finne av skriftlig materiale om denne tiden i beretninger eller årsmøtepapirer for øvrig. Naturlig nok, siden det nærmest
var en naturlig utvikling som styrte seg selv. Derfor velger vi å la Tore
fortelle sin subjektive versjon basert på egne erfaringer og minner fra
sin barndom på Brattholmen.
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På denne tiden var gressletta full av telt om sommeren, det startet
på 50-tallet og vi var mange som tilbrakte hver sommer der ute, min
første var i 1964.
Det var telt i hver en krok, også i skråningen opp mot hytta hvor Furu
nå holder til og på vestsiden der longside brygga er nå. De fleste
hadde sine faste plasser hvert år, og jeg kan ikke huske at det noen
gang var diskusjoner om dette. Mange hadde laget lemmer som en
platting under teltet for å hindre vann på gulvet ved langvarig nedbør.
De flest hadde små tresnekker som lå ved bryggene og satt opp sine
telt for bruk i ferien og helgene ellers i sesongen. Rutebåten ”Sandø”
som senere ble avløst av ”Makø” gikk i rute helt fra indre havn i
Halden, via Sponvika til Makø og videre til de øvrige anløp på østre
Hvalerøyene. Familiemedlemmer og gjester kunne altså ta rutebåten
helt fra byen ut til Makø og bli hentet på brygga i holmeneka som
den gang var en ekte treeke. Det var viktig at eka var tilgjengelig ved
rutebåtens anløp så man kunne hente folk og post når båten kom.
Mange omadresserte post og avisa til brattholmen på sommeren da
rutebåten gikk. Husmødrene kunne være på Holmen med oss barn,
mens mannen var på arbeid og kom ut i helgene.
Eka ble også flittig brukt til fiske i Makøsundet om kveldene, det var
mest vanlig å fiske småsild med hekle. Sild var det rikelig av på denne
tiden og man nøt stekt småsild til kveldsmat. Det var også satt opp
et sløyebord på stranda hvor en kunne rense fangst av større fisk og
kaste fiskesloet rett på sjøen hvor måkene umiddelbart tok seg av avfallet. Ikke noe problem, selvsagt. Et vilkår for å bruke eka var at man
ikke skulle ro lenger ut enn at man kunne høre ”anrop fra land” som
det stod i ordensreglene.

Holmeneka
på 60-tallet.
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Hytta med propankjøkken ble en del brukt til matlaging, det ble
arrangert bingo, mange spilte kort eller andre spill på kveldene,
særlig på regnværsdager.
Månelanding.
Apollo 11 skulle lande på månen den 20. juli 1969. Asbjørn Olsen var
et medlem som jobbet på Senter Elektrisk den gangen. Han tok med
seg en reise-tv og bilbatteri ut på holmen, slik at alle kunne følge den
historiske overføringen på tv. Dagen før, en lørdag, fikk vi ungene mast
oss til å se på den populære tv-serien kruttrøyk som dette året hadde
startet på NRK. Vi benket oss til foran skjermen og introen på programmet var som vanlig at Matt Dillon skjøt med revolveren mot oss,
teksten ”GUNSMOKE” stod på skjermen noen sekunder før skjermen
gikk helt i grått og tv-en var ”skutt”. Det ble til å høre månelanding på
radio.
Den nå avstengte utedassen med to hull stod, som i dag, ved sjøen og
var selvrensende. Ved hjelp av bølger og tidevann ble møkka silt gjennom veggen som stod ned i vannet. Dassen var opprinnelig bygd på
land, et sted over den gamle betongtrappa i skråningen, men folk den
gang som i dag ble lei av å skuffe møkk, så de flyttet den ned til vannet
hvor den gjorde tjeneste i mange år, helt til miljøkrav og naboklager
tvang oss til å ta affære og installere snurredass på hytta i 1998. Den
ble døpt ”Arne Petter Dass” etter to av idsjelene i byggingen av denne
hygieniske fasilitet. For øvrig viste det seg snart at selv om vi kjøpte
markedets største utgave av snurredass ble kapasiteten for liten,
alle kammerne ble fylt opp i løpet av to sesonger og vi var tilbake til
å skuffe møkk i stedet for kompostjord som jo er meningen at en slik
innretning skal produsere.
I dag er det sjelden å se telt på Holmen, noen setter opp et telt av og
til for unger eller gjester. I styrets beretning for 1986 kan vi lese at
det bare var 3 telt det året, medlemmene fikk stadig større båter, og
foretrakk å bruke disse.

Naustet
Lorang Thoresens notater:
“Foreningen har drevet en utstrakt virksomhet med Naustet som
samlingssted i perioden utenom båtsesongen. Det har vært holdt en
rekke møter med film og foredrag angående stell av båt og motor.
Mange av medlemmene har også deltatt i kurser gjeldende sjømannskap og navigering som AOF og Friundervisningen har stått for. Ole
Ekeberg har vært instruktør i mange av disse. Vi har også hatt møter
av mer kulturell art – med konservator Norheim, Kiel Jacobsen, Robby
Olsen m.fl.
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Ved siden av de mer kulturelle og maritime møter har det vært en
masse møter og sammenkomster til nytte og hygge, med god mat,
musikk og dans. Det har vært “gubbekvelder” som var populære.
Lørdag formiddag har det vært servering for medlemmer og familie
i Naustet hele vinterhalvåret.
Damegruppa har hatt sine møter her. Hvert år har disse hatt barnejuletrefest med godt fremmøte.”
Hovedansvarlige for virksomhetene på Naustet var HBF’s arrangementskomite. Leieavtalen for lokalene til Naustet opphørte ved utgangen av 1986 da huseieren skulle benytte huset til andre formål.

Trebåtfestivalen og Sjøboden:
Det er to store saker som vi vil ta med i 100 års beretningen som har
hatt stor betydning for HBF i de siste 10-20 årene.
M&T festivalen startet for HBF sin del i 1999 25 juni til 27 juni. Atle Slang
og Roy Eriksen satt i den første komitten for M&T festivalen. Som medarrangører var Turistkontoret, kulturkontoret, Havnevesenet og Mitt Halden.
Hovedoppgavene var organiserering av parkering, trafikkdirigering,
vakthold,utleie av salgsboder og ikke minst ta seg av båtfolket.
Gjennom de årene festivalen har vært til nå har komitéene hatt andre
medlemmer og arbeidsoppgaver , organisering og medarrangører.
2010 var det siste året som Turistkontoret hadde hovedansvaret
for festivalen.
2011 tok serveringsnæringen i
Halden over arrangementet som
et AS.
M&T festivalen har sitt utgangspunkt i trebåtfestivalen som hadde
sin spede begynnelse i 1991 igangsatt av stiftelsen for Søndre Sjøbod
som et ledd i Verdensfestivalen og
besøk av Kongeskipet Norge. Det
første året kom det tre trebåter,
men de ga seg ikke. Andre året
hadde de en formidabel økning,
da var det nemlig hele 16 båter.
Tredje året var båtene blitt til 78.
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De kommende årene kom det over 100 trebåter til hver festival,
forteller Hjalmar Lothe.
Han forklarer at det hele startet som en trebåtfestival i regi av Halden
kysthistoriske forening, i forbindelse med Stiftelsen Søndre Sjøbod,
og at matfestivalen kom til etter hvert.
Halden turist og kulturkontoret gjorde det hele om til en
Mat og trebåtfestival i 1997.

Morgenstemning på
havna under
festivalen i
2006.

Mangeårig
organisasjonsleder i komitéen, Terje
Henriksen i
sekretariatet i
sjøboden.
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Fra den spede bygynnelse i 1999 for HBF sin del til til i dag er det lagt
ned utallige dugnadstimer av medlemmer og kjærkomne intekter til
HBF er rullet inn på konto.
Ved årets festival (2012) som opp gjennom årene har blitt en Båtfestival
da andelen av plastbåter overstiger trebåtene ble det registrert ca 50
trebåter av de over 100 båtene som ble registrert.

Søndre Sjøbod.
Behovet for et klubbhus i byen var årsaken til att HBF i dag har sitt
klubbhus i Søndre sjøbod.
På årsmøtet 2000 ble det fremlagt et forslag fra styret vedrørende
Søndre sjøbod.
HBF hadde da fått et tilbud fra Halden havnevesen med gode betingelser
mot at vi selv innredet det forskriftmessig. Tegninger ble utarbeidet,
og en kostnadsramme på 100.000.- ble gitt av årsmøtet.
En byggekomite bestående av Atle Slang, Arne Fuglerud og Tore Johansen
fikk i oppdrag å organisere framdriften etter att styret hadde brukt ett
år for å få avklart leiekontrakter, byggesøknader og godkjennelser.

Byggekomitéen
og Jahn Harboe.
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I 2002 etter utallige dugnadtimer og jobbing 3 ganger i uka og ytterligere bevilgning fra årsmøtet på 50.000 kunne Sjøboden tas i bruk
som klubbhus og festivalsekretariat.
Men også sjøboden har en forhistorie.

Steinar Lauritzen på dugnad i sjøboden.

Bildet under: Gro Harlem Brundtland med ordfører Knut Pettersen.
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Som tidligere nevnt, ble den benyttet av stiftelsen Søndre Sjøbod som
kysthistorisk museum under trebåttreff som er forløpere til dagens
M&T festival.
Stiftelsen Søndre Sjøbod fikk overdratt sjøboden fra halden kommune
i 1991.
Etter en durabelig strid, som ga gjenklang langt inn i hovedstadsavisene om vedtaket i 1977 om å rive bodene som var blitt oppført i
1830 etter en stor bybrann i 1826. Fredrikshalds Dampskipsselskap
overtok dagens to boder i 1910. Så kom Arbeiderpartiets daværende
modige miljøvernminister Gro Harlem Brundtland til Halden og kullkastet disse miljøfiendtlige rivningsplanene med sitt fredningsvedtak
den 22 desember 1978.
Vi har idag gleden av å ha to fullrestaurerte trebygninger i okergult
og mørkerødt.

Sjøboden
utvendig med
ny trapp.
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Vaktmenn Brattholmen:
Fra 50 tallet til 1961:
1962 – 1977: 		
1978 – 1984:		
1985:			
1986 - 1987:		
1988 - 1989:		
1990 – 2000: 		
1993:			
2001 – 2002:		
2003 – 2006;		
2007:			
2008 – 2011:		
2012-			
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Hjalmar Langedahl
Hans Håkonsen
Lorang Thoresen
Einar Normann Heen
Lorang Thoresen
Eskild Jensen
Erling Lund
Jan Eskild Jensen
Sven Erik Arneberg
Karsten og Inger Pettersen
Ronny Jørgensen
Monica og Roger Hansen
Jan Ivar Hansen og Mette Slang

Den gyldne gnist:
Vi siterer fra vedtektenes paragraf 5:
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for
foreningen, kan etter innstilling fra styret av årsmøtet innvoteres som
æresmedlemmer . Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent, kan
av et enstemmig styre tildeles ridderordenen “Den gyldne Gnist”. Det
kan utnevnes tre riddere samtidig.
Halden Motorbåtforenings Ridderorden «Den gyldne Gnist» ble
opprettet i anledning foreningens 15års jubileum den 12. juni 1927.
Det kan årlig bare utnevnes inntil 2 riddere. Ved særlige anledninger,
som for eksempel jubileer, kan utnevnes inntil 5 riddere.
Innehavere av ordenen:
Hans Ringvold, Karl Enger, Paul Johannesen,
C.M. Olsen og Andreas Olsen - 12/6-27
Eivind Steenstrup, Otto Børresen og Nils Rustad – 20/6-29
Romar A. Krogstad-8/3-30
Halvor Nygaard og Karl Jensen – 6/2-32
Anders Jensen – 18/1-36
Alf Harridsleff, Tage Andersson og Jack Gram – 12. juni 1937
Einar Larsen, Omar Andreassen og Ernst Thorsell – 14. juni 1952
Hjalmar Langedahl, Leif Haarby og Karl Strømberg- 22. oktober 1955
Håkon Wagenknecht – 21. juli 1957
Ole Ekeberg – 24.oktober 1987
Egil Olsen – 14. november 1992
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Æresmedlemmer:
Følgende er utnevnt:
Hans Ringvold – 1951
Carl M. Olsen – 1952
Andreas Olsen – 1952
Alf Harridsleff – 1958
Emil Heidenstrøm - 1958
Einar Larsen – 1959
Harding Harridsleff- 2002
Erling Lund - 2002

Kilder:
HBF’s jubileumsberetninger fra 1937 og 1962.
Årsmøteprotokoller fra årene 1962 og framover
Halden historiske samlinger
Lorang Thoresens personlige notater 1982 – 1987
(ligger i arkivet hos Hhs)
Fotografier og dokumenter i foreningens arkiv
Fotografier og utklipp fra Reidun Pettersen (født Haarby)
Fotografier og dokumentasjon fra Odd Finholt
Dokumentasjon fra Alf Borgar Andersen
Fotografier og artikler fra Halden Arbeiderblad
Halden Turistkontor
Halden Biblotek
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