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Innbrudd
i Rockehuset

Tyver har brutt seg inn i en
kommunal brakke like ved
Rockehuset. – De tok seg inn
gjennom en takluke, og stjal
nøkler, sier krimsjef Mona
Bergseth. Politiet fikk melding klokken 14.30 onsdag,
og har fått et konkret tips fra
vitner som var i området.

Tips om
stjålet henger

En stjålet Tysse-henger ble
funnet mellom Vestgård og
Tolvhaugen onsdag formiddag. Hengeren ble meldt
stjålet fra Fredrikstad 3. september. Politiet fikk melding
om den hensatte hengeren
klokken 11.30. De er interessert i tips fra eventuelle
vitner.

Bøtelagt
for alkosmugling

To polske vogntogsjåfører
kan vente seg forelegg for
alkoholsmugling over Svinesund. Først ut var en 30 år
gammel mann, som hadde
med seg 6 liter brennevin,
6 liter øl og 400 sigaretter.
Han ble stoppet klokken
02.20. Noen timer senere ble
nok en polsk vogntogsjåfør
avslørt. Denne gangen var
det en 45 år gammel mann,
som hadde med seg 6 liter
brennevin, 8 liter øl og 600
sigaretter. Han ble stoppet
klokken 07.00.

Skadd elg
i Torpedalen

En elg ble skadet, da den
ble påkjørt av en bil i Torpedalen klokken 07.00torsdag
morgen. Bilisten slapp fra
sammenstøtet uskadd. Elgen
sprang til skogs, og Viltnemda er på saken.

Porno til
skatteparadis

Bjørn-Endre Andersen, som
står bak omstridte pornonettsteder, sier han har solgt
nettstedene til sitt eget
utenlandske selskap på
Kypros for å spare skatt.
Politiet skal etterforske
Andersen for mulig spredning av barneporno.
Tidligere denne uka ble
det gjennom VG kjent at
Andersen driver et nettsted
der det blant annet har vært
lagt ut bilder av svært unge
jenter og manipulerte bilder
av kjendiskvinner.
– Jeg selger verdiene i
mitt eget aksjeselskap til et
europeisk selskap som jeg
selv eier. Dette gjør jeg rett
og slett for å spare skatt. Det
er slik John Fredriksen og de
andre gjør det, sier BjørnEndre Andersen til Bergens
Tidende. (ANB-NTB)

Rock og historie i skjønn forening. Fra venstre: Fredrik Ahlsen, John Solberg, Gunnar Arholt, banksjef Jørn Berg, Reidar Finsådal, Hilde Gløckner,
Jens Bakke, markedssjef Anette Henning. Foran fra venstre: Patrick Møller, Christian Hedalen og Kim Robert Westerheim i metalbandet Wugherum.

Idd og Enningdalen Historielag tok jomfruturen i Rockehuset.

Halden-rockere gjennom tidene i bildegalleriet.
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Rocket
historielaget
Ungdommene på Rockehuset og medlemmene i
Idd og Enningdalen Historielag har kanskje ikke
så veldig mye til felles, men de deler i hvert fall
en ting: Berg Sparebanks Nærmiljøpris for 2008.
AV ANNE TØNNESEN

– Hvorfor er det så mange
voksne her i dag a’, spør en av
ungdommene som henger
utenfor Rockehuset.
Det er tydeligvis ikke hver
dag de får besøk av den litt
eldre garde. Men det de ikke
vet ennå, er at de har minst
en ting til felles med medlemmene av Idd og Enningdalen
Historielag.
I år deler de på æren å motta
Berg Sparebanks Nærmiljøpris
for 2008.

Alle foto: Stein Johnsen

Jens Bakke (ytterst til høyre) fikk litt lyst til å lære å spille el-gitar.

Rockehistorie
For medlemmene i laget er det
første gang de tar turen inn i
ungdommenes rockemekka i
det gamle tilfluktsrommet under Rødsberget.
Daglig leder Fredrik Ahlsen
tar dem derfor med på en liten
omvisning i øvingsrom, konsertsal og innspillingsstudio.
Et bildegalleri av Haldenrockere gjennom tidene, får
naturlig nok de historieinteresserte til å stoppe opp.
– Se, der er Harald Rønneberg. – Og Henning Kvitnes.
– Og Sha Boom.
Det er mange kjente navn,
som har tilbrakt ungdomstida
innenfor disse veggene.
I et av øvingsrommene er
metalbandet Wugherum i aksjon. De er ikke på alles lepper
foreløpig, men hvem vet hva
som skjer om noen år.
– Deler dere ut hørselsvern
eller, sier Gunnar Arholt spøkefullt.
Han og de andre medlemmene i Idd og Enningdalen
Historielag er imponerte over
det de har sett på Rockehuset.
Brannsikre sofaer
Ahlsen forteller at mellom
20 og 50 ungdommer daglig
er innom, både unge musikere og de som bare er musikkinteresserte. Det er også en av
grunnene til at Berg Sparebank
valgte å gi Rockehuset årets
nærmiljøpris.
Den offisielle overrekkelsen
skjer når omvisningen er avsluttet, og vi er tilbake i kon-

sertsalen igjen. Her har det
samlet seg en del spente ungdommer.
– Nå skal jeg fortelle hvorfor
vi er her, sier banksjef i Berg
Sparebank Jørn Berg, og ber
om at musikken som spilles
over høyttalerne dempes litt.
Han leser fra juryens begrunnelse:
«Rockehuset får prisen for
sin mangeårige og fremragende innsats som miljøskaper
for unge musikere i Halden».
Applausen uteblir ikke. 50.000
kroner kommer utvilsomt godt
med.
– Hva betyr prisen for dere?
– Det betyr veldig mye. Uten
prisen hadde vi måttet spinket
og spart for å få til noe som vi
nå klarer på relativt kort tid.
Pengene skal gå til innkjøp av
brannsikre sofaer i konsertsalen, og til benker og bord og
andre ting som skal gjøre det
hyggelig utenfor dørene våre,
sier Ahlsen.
Prosjekt-WC
Så er det Idd og Enningdalen
Historielags tur til å motta
nærmiljøprisen. I begrunnelsen står det blant annet:
«De får prisen for sin innsats for nærmiljøet på gården
Gamle Prestebakke. I årevis
har historielaget restaurert den
gamle hovedbygningen, slik at
den i dag framstår som et samfunnshus for hele lokalbefolkningen.».
– Prisen på 50.000 kroner er
en kjempeinspirasjon for oss
som driver på dugnadsbasis,
sier leder Jens Bakke.
– Hva skal pengene brukes til?
– Det helt konkrete prosjektet er nye toaletter på Gamle
Prestebakke.
– Så pengene går rett i dass
altså, spøker banksjefen. Idd
og Enningdalen Historielag
har over 500 aktive medlemmer.
– Men vi trenger flere unge,
sier John Solberg.
– Så historieinteresserte
unge rockere er hjertelig velkomne til Gamle Prestebakke?
– Ja, definitivt.
anne.tonnesen@ha-halden.no

