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Forord

Kanaliseringen av Haldenvassdraget er historien om en spenstig idé som gjennom ukuelig pågangsmot 

og stor oppfinnsomhet ble realisert. Mange gjorde en stor innsats, men ett navn stikker seg frem: 

Engebret Soot. Husmannssønnen som gjennom flere tiår la en voldsom glød og arbeidsinnsats for 

dagen. Uten Soot ville vi ikke hatt den kanalen vi har i dag. Heller ikke Halden by og bygdene langs 

kanalen ville vært de samme.

Eilif Mosbæk fra Ørje har i mange år samlet informasjon om den store kanalbyggeren og prosessen 

fra idé til ferdigstillelse av kanalen. Han har trålet dokumenter og historiske kilder. Et utvalg av 

hans artikler er bearbeidet av Øyvind Ottersen til dette heftet. Jørn Fjeld i Marker har bidratt med 

uvurderlig fotohjelp. Også Halden historiske Samlinger skal ha takk for stor velvilje. 

Heftet utgis av Haldenvassdragets Kanalselskap i forbindelse med feiringen av Ørje slusers 150 års 

jubileum 23. juni 2010 – med god støtte fra Marker Sparebank.

Ørje, juni 2010

Steinar Fundingsrud
Direktør i Haldenvassdragets Kanalselskap



«Fredriksten Festning». Halden by og Fredriksten festning på 1600 tallet. Fløterne i forkant manøvrerer tømmer (plank) buntet etter låkingsprinsip-

pet: treplugger i ytterstokkene og fl åten sammenbundet med låk på tvers. Sagbrukene i Fredrikshald, med påfølgende utskipning av trelast, var målet 

for tømmeret. Kanaliseringen av vassdraget gjorde fl øtingen mer effektiv. Det la grunnlaget for økt velstand i hele regionen. 

Litografi  av C. Bentley fra A. de Beaumonts Sketches in Denmark, Sweden, Lapland & Norway. London 1840.
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Prolog
«I vort forrige nummer udtalte vi, at de formaaende personer i 
Fredrikshald og i byens nabodistrikt, hvilke interesserer sig for 
vasdraget og trafiken der, sikkerlig kunde oparbeide en betyde-
lig turisttrafik, hvis de vilde reklamere ruten ordentlig, iøine-
faldende. Vi gjentager vort spørgsmaal: Hvormange er der vel 
i Kristiania, som ved, at Fredrikshaldsvasdraget eksisterer, og 
hvormange er der vel paa vest- og nordlandet, som ved det? Vi 
svarer trygt: Kun meget faa. Ruten Fredrikshald-Vasdraget har 
været meget lidet averteret og meget lidet beskrevet. Saavidt os 
bekjent findes der ikke nogen beskrivelse af ruten med illustra-
tioner, - ligesaa, lidet som der i Fredrikshald var at opdrive en 
beskrivelse af Fredrikssten. Dette tillader vi os at kalde en stor 
efterladenhed. Vedkommende bør tage sig sammen i høst og i 
vinter og foranstalte en omhyggelig og udholdene avertering af 
den vakre rute, saa vil de nok til vaaren og til sommeren se 
frugter af udlæggende».

Slik startet tidsskriftet «Hver Ottende Dag» sin artikkel 

i 1898/99. Om det ikke var for ortografien, kunne man 

mistenkt skribenten for å tilhøre det 2100 århundre. 

150 år
Det er i år 150 år siden Haldenkanalen ble fullt seilbar fra 

Tistedal til Skulerud. Med ett forbehold. Gjennom Skir-

foss, ved innløpet til Skulerudsjøen fra syd, var fremdeles 

passasjen for grunn for dampdrevne fartøyer. Først i 1862, 

med forutgående gunstige vintere og lav vannstand, kunne 

resterende sprengningsarbeider avsluttes.

Hvilket ufattelig kostnadskrevende og omfattende ar-

beid som ble utført fra 1852 og ut decenniet, kan vi først 

få et bilde av ved gjennomgang av ulike dokumenter og 

notater fra en nesten glemt periode av vår lokal- og regio-

nalhistorie. Mannen som trakk det hele i gang: Engebret 

Soot.

Men ideen var ikke helt ny. Allerede i 1827 ble ulike 

alternativer for en mellomriks kanalforbindelse brakt på 

bane av vår nytilsatte stattholder med det klingende navn: 

Baltzar Bogislaus von Platen. Platen og Saugbrugernes før-

ste kemner (direktør), haldenseren og riksforsamlingsman-

nen Carsten Tank, hadde diskutert kanaler, både mellom 

Stora Lee i Sverige og sydgående på norsk side fra Otteid 

5



kostnad 5.000 spesidaler, å forbinde Stora Lee og Øymark-

sjøen med en enkel og funksjonell kanalkonstruksjon.

Tømmerprisene steg og plankebaronene var såre til-

freds.

Etter de neste 20 årene å beskjeftige seg med alskens 

dam- og kanalarbeider, tilbyr han seg etter en sykdomspe-

riode i 1846, hvor saugbrugerne sågar pensjonerer ham, 

å bringe tømmer fra Vinger- og Mangenskogene på norsk 

side av grensen, motstrøms over til sjøen Setten i Aurskog-

Høland. Etter parlamentering om bruk av kjerrat kontra 

sluser, godt understøttet av egen familie og pengestøtte fra 

staten og Peder Anker i Halden, kom arbeidene i gang.

På to år, fra 1847 til 1849, organiserer og deltar Soot selv 

til Halden. En annen av Fredrikshald-grossererne, Mads 

Wiel, hadde også et åpent sinn for tekniske nyvinninger. En 

vannbåren kommunikasjonslinje mellom Vest-Wärmland 

og Norge sto høyt på agendaen hos Wiel og von Platen. 

Her var alle politiske vurderinger brakt inn, også de for-

svarsmessige. Men det var Soot som skulle sette handling 

til ideen.

Forbindelse ved Otteid
Den nytilsatte fløtningsinspektør Engebret Soot hadde 

overrasket sine oppdragsgivere saugbrugerne i Halden med 

på rekordtid fra 1825 til 1827, og til en fullt akseptabel 

Det er ingen sluser i Skirfoss, men 

den trange passasjen mellom Røde-

nessjøen og Skulerudsjøen måtte i 

sin tid sprenges ut for å gi plass til 

både tømmer og båter.
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har bedt Soot komme til byen for å diskutere viktige ting. 

«Men du har ei lystret». Bedre blir det ikke når han senere 

påtaler Soots «Slarverie og Skjødesløshed». Videre skriver 

Anker: «At Du ikke altid har gjort eller gjør dette har jeg 

ofte sagt Dog, men til liden Baade for Dig og Saugbrugerne, 

da du ikke tager Dig af, hva der siges Dig».

aktivt i bygging av femten slusekammere. 600 personer var 

i sving med tømmermannsarbeider, transport av kampe-

stein og ikke minst tettemateriale til slusemurene, rosen-

torv, som skaffes fra spadestikk nummer to i torvmyra.

Saugbrugerkorporationen
Vi kommer ikke forbi også en kort redegjørelse av den gode 

Soots uetterrettelige sider. Den første gang vi finner ham 

i klammeri med sammenslutningen av sagbrukere, kalt 

«Saugbrugerkorporationen», er i forbindelse elverensking 

i Høland og på Ørje. Etter utførte mineringer reiste han 

til Halden. Tømmerteller Anders Kind ved Ørje skriver i 

et brev til korporasjonen 27. mai 1823: «Da Engebret Sodt 

gikk hiem fra Frid:hald, hilste han fra statsråd Tank, at hvis 

det skjedde noe galt under tømmerslippingen i Ørjefos-

sen, skulle han straks tilkalle Soot for å reparere eventuelle 

skader».

En påfølgende flom ødela Soots arbeider, og tømmeret 

satte seg i Ørjeelva. Kind budsender Soot på Mangen, som 

lover å komme om få dager. Tiden går, men ingen Soot duk-

ker opp. Kind tar selv affære, og ved hjelp av ti mann klarer 

de den 6. juni å rense elven for tømmer og store stener.

Våren 1830 bygger Soot tømmerbommer ved Ganerød 

nedenfor Brekke. Samtidig skal han føre oppsyn med tøm-

merdrengene i Tistedal. Dette gikk over styr, og den gamle 

støttespiller Dines K. Mamen sender en rekke skjennebrev 

til Soot. Et av dem avsluttes slik: «Hvorfor skal I vise saadan 

Vrangvillighed med de Herrer Saugbrugeres, Eders Huus-

bonders Order».

De vekslende kemnere tar ofte tak i Soots unnlatelses-

synder. Størst risiko løper han ved å påkalle seg Peter An-

kers vrede. I 1833 skriver Anker at han to ganger tidligere 

Engebret Soot – husmannssønnen som med stort pågangsmot, opp-

finnsomhet og ikke minst dyktighet sørget for at Haldenvassdraget ble 

kanalisert på 1800-tallet.
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«Strømsfos 1882». Bildet viser det utgravde elveløpet mot slusen og slusemesterboligen. Ennå er ingen bru eller Holth landhandleri på plass.  

Det er sommerstemning, høyslått og raking i baller. Og i elveløpet mot dammen og fossen ser vi ei eke med to personer i. 

Av O. Amundsen. Fra Ny Illustrert Tidende 1882. 
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Vi runder av med en oppsummering av hva Soot blant 

annet foretok seg i 1835. Det var ikke småtteri. Han besør-

get fløtingen i Østelva ved Skulerud, med bielv til Bøens-

dammen, oppførte «Sootedammen» i Lundsklomma, tre 

dammer i Finstadbekken, en ny Bøendam, alt i Høland, 

reparerte Svanedammen i Stenselva og ved Skoningsfoss 

ved Halden by og renset Tista for stein. Her var slaver fra 

Fredriksten med på arbeidene.

I 1836 trer sønnen Ole støttende til som inspektør i Øs-

telva. Vi finner også sønnene Dines og Gunerius engasjert 

i ulike fløtningsarbeider. All kjeft til tross, Soot hadde vist 

seg uunværlig.

Det Fredrikshaldske Vasdrag
I sin noe oppstyltrede ordlyd lar vi 1890-tallets kanalve-

sen gi oss sin versjon av bakgrunnen for kanaliseringen av 

Haldenvassdraget, «Farbargjørelsen av Det fredrikshaldske 

Vasdrag»:

«Det fredrikshaldske Vasdrag gaar igjennem vigtige 

Skovtrakter og var allerede ved tidligere udførte private 

Anlæg ved Grasmoen og Ottei sat i saadan Forbindelse 

med Dele av Vingers Præstegjeld og de svenske Nabodis-

trikter, at de kunde optage Tømmer fra dem. Tømmerflød-

ningen i selve Vasdraget var imidlertid paa Grund af de 

mange Søer besværlig, saa man sjelden kunde paaregne at 

faa Tømmeret frem til Tistedalen før etter et Par Aars For-

løb. Fredrikshald var det naturlige Afsætningssted for Tøm-

meret, og da dette udgjorde Distrikternes vigtigste Udfør-

selsartikkel, synes disse som Følge deraf idethele nærmest 

knyttede til denne By. Kommunikasjonsmidlerne mellem 

Byen og dens Opland bestode kun i en gammel og daar-

lig Vei, hvorfor blot Aremarks Præstegjelds Hovedsogn, 

Mye av oppstrammingen er velfortjent, men Soot har 

selvsagt også tatt på seg for mange oppgaver, hvilket sag-

brukerne skjønner og tilsetter oppsynsmenn som kan av-

laste ham, blant annet i Tistedal.

Sagbrukerne imellom diskuterer Soots uetterrettelig-

het. De har vondt for å finne passende forføyninger.

Riktig ille så det ut til å ende i 1838 da Soot ble konfron-

tert med en avtale om vannfallsoverdragelse i Strømsfoss. 

Soot kjøpte en del av fosseområdet i 1827 og resten i 1832. 

Han satte opp møllebruk og teglverk. En klausul fulgte 

med for at sagbrukene i Tistedal skulle være sikret nok 

vann. Avtalen var grei nok, men skjøte uteble. 15. februar 

1838 er sagbrukernes tålmodighet oppbrukt. De gir ham 

åtte dagers betenkning på å godta deres krav. 26. februar 

svarte Soot at dette ikke ble godtatt, og dokumentet, som 

ble utferdiget som svar fra sagbrukerne, lød avslutningsvis 

«blev Soot oppsagt enhver Bestilling som han har indehavt 

for Saugbrugerne, fra i Dag».

Det er uklart hva som videre skjedde, men 22. mars deltar 

Soot på en sagbrukersamling hvor han skriftlig godtar en tre 

måneders oppsigelse. Men så lett slipper ikke sagbrukerne. 

Diskusjoner pågår like til 13. november. Tidligere avtaler fra 

1827 ble her langt overskredet i Soots favør, og aktiviteten 

i Strømsfoss opprettholdes. Videre forhandler han en ny ar-

beidsavtale med sagbrukerne som gir ham tittel som inspek-

tør over Otteid kanal med årlig lønn på 500 specidaler.

Det psykiske presset må ha vært enormt i denne pe-

rioden, på toppen av alle arbeidsoppdrag, men intet ser 

ut til å bite på kjempen. Han fortsatte eksakt som før. I 

1843 mottok han sågar et gratiale på 50 spd for, som det 

står, «da det for en stor Deel skyldes Soots Paapassenhed 

og Drivtighed at Canalens Fortjeneste dette Aar maa blive 

Temmelig betydelig».
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terverket: Full kanalisering og sluselegging av vannveien 

like til Halden.

Så går det da heller ikke mer enn to år (11. mars 1851) 

før følgende bulletin står å lese i Frederikshalds Budstik-

ke:

«Et for Fredrikshalds By og dens Opland saavel i Sverige 

som i Norge uberegnelig vigtigt Foretagende har Tid og 

Omstændigheder bragt under alvorlig Overveielse, og er 

det os en fornøielse at kunne underrette Almeenheden om, 

hva der for denne i saa Manges Interesse indgribende Sag 

hidentil er foretaget. Efter udstedt Indbydelse fra vor utr-

ættelige Landsmand Engebret Soot og en del Tiendemænd 

af Oplandet i Anledning af Farbargjørelsen for Flodfartøier 

af det frederikshaldske Vasdrag imellem Femsøen i Bergs og 

Bjerkelangen i Hølands Præstegjælde, mødte paa Gaarden 

Braarud ved Ørje-Fos efternævnte Herrer nemlig: Pastor 

Heyerdahl, Anders Iversen Taalsby, Gulbrand Evensen 

Eng, Peter, Ole og Andreas Aarnæs. Ole Soot, Christian 

Størstedelen af Ødemarks Annexsogn og en liden Del af 

Rødnes og Hølands Præstegjelde i Forening med en mindre 

Del af de tilgrændsende svenske Præstegjelde i det Hele 

søgte Fredrikshald som Marked. Ved Ottei ligger Vasdraget 

ganske nær de svenske Inlandssøer, saaledes at man uden 

uoverkommelige Omkostninger kunde bringe det i Forbin-

delse med disse.

De beskrevne Forholde i Forbindelse med den isolerede 

Beliggenhed, som de øvre Distrikter idetheletaget havde, 

vakte Tanken paa ved en kanalisering av Vasdraget at opnaa 

et fuldkomnere Kommunikasjonsmiddel. Det var væsentlig 

afdøde Flødningsinspektør Engebret Soot, der virkede for 

Ideen».

Full kanalisering
Det er liten tvil om at kanal- og sluseanlegget på Grasmo 

hadde spøkt i hodet på Soot som overtyren til selve orkes-

Gulbrand Evensen Ole Andreas Aarnæs Ole Soot
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I regjeringen på tidlig 1840-tall, som leder for «Depar-

tementet for det indre» fant vi Fredrik Stang. Like suveren 

fra Stortingets talestol, sosialøkonomen og professoren i 

rettslære Anton Martin Schweigaard. Begge var sentrale i 

utformingen av jernbaneloven, og ikke minst viktige støt-

tespillere for Engebret Soot.

De forfektet at ikke bare privatøkonomi, men også sta-

ten måtte igangsette de store kostnadskrevende foretagen-

der i landet, slike som ikke ga umiddelbar profitt og krevde 

demokratisk styring, for eksempel kommunikasjonsanlegg, 

jernveier, landeveier og kanaler.

Imponerende aktivitetsnivå
Soots aktivitetsnivå på 1840-tallet er intet mindre enn 

utrolig. Hør bare: Tilkalt som rådgiver ved kanaliseringen 

i Trollhättan og Göteborg, forberedelsene til Telemarkska-

nalen ved Skien, fersksvannsdammer (brannslukningsreser-

voarer) i Fredrikstad, Tønsberg, Land, Hadeland, Eidsvoll. 

For regulering av Akerselva bygget han den første dammen 

for Maridalsvannet. Her fikk Soot benyttet elitestyrkene 

sine. Et fast lag av fløtere fra Mangenvassdraget og Setsko-

gen besørget sommerfløting i Maridalsvassdragets fosser.

Med marsvedtaket fra Braarud på Ørje i ryggen nøler 

ikke Soot med å frembringe et overslag over kostnadene 

ved «Farbargjørelse af Vasdraget». Han legger kort tid etter 

frem et dokument som forkynner at 100.000 kroner er be-

løpet som trengs. Med et dampskip i sving på kanalen loves 

det sågar et overskudd på kr 10.706,67 årlig!

Beregningen overbringes regjeringen, som ønsker sak-

kyndig assistanse. Ingeniørkaptein Alexander Waligorski 

utarbeider et revidert overslag på kr 120.000. Interessent-

skapet, med Soot i spissen, igangsetter tegning av aksjer.

Aksjetegningen gikk glimrende, og Indredepartementet 

Gunneng, Jens Braarud og doktor Heidenreich, samtlige fra 

Aremark og Øymark. Videre J. Brynildsen og And. Chris-

tensen Maaseby af Rødenæs, Brugsforvalter Bernhjelm og 

Ing.-Lieut. Sahlin fra Sverige samt Jacob Østby, Engebr. 

Soot, Ole og Christian Hanneborg, R. Simensen, Henrik 

Lund, Gunerus Soot, Halvor Hanneborg og Lorange, samt-

lige af Hølands Præstegjæld».

Uten å vikle oss videre inn i 1800-tallets kanselispråk 

kan vi raskt konkludere med at møtet oppløstes etter at 

et såkalt «Interessentskap» var dannet. Kort tid etter var 

befaringen av det langstrakte området i full gang.

Årsaken til at kondisjonerte trelasthandlere fra Halden 

ikke deltok, kan vi kun spekulere i. Soots egenrådighet, for 

ikke å si uryddighet i pengesaker, gjorde sikkert sitt til at 

«man la seg på været». En årsak kunne også være frykt for 

konkurranse når sagbruksprivilegiene bortfalt. Allmenn 

ferdsel i vassdraget var heller ikke prioritert. Her gjaldt det 

først og fremst tømmerfremføring.

Tungvektere
Sørøst-Norges viktigste byer for bearbeiding og utskiping 

av trelast på denne tiden var 

Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Oslo. Her regjerte de 

virkelige tungvekterne innen bransjen: Peder (på Bogstad 

gård) og Bernt Anker (med kolossale trelastlagre i Vika). 

De var slektninger av herren til Rød: Peter Martin Anker.

Konkurransen om kongekronen innen denne handels-

sektoren var enorm. Med hele Nordmarka og halve Rin-

gerike i ryggen, var selvsagt ikke de to førstnevnte lette 

å skubbe seg på. Men Soot la stadig frem fristende åte på 

bordet; «slik kan vi bringe tømmer hurtigere å enklere frem 

til sagbrukene».
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Hva som nå inntreffer i sakens gang må sies å være i god, 

freidig Soot-stil. Kalkylene på Stenselvarbeidene (mellom 

Aspern og Femsjøen) spriker med 125.000 kroner, ingen 

småpenger den gang. Aksjetegningen hadde imidlertid gått 

glimrende, så med Engebret i spissen avholder komiteen 

generalforsamling på Otteid 27. februar 1852, hvor det 

også bestemmes og utarbeides statutter. 

forlangte ny detaljert undersøkelse. Etter befaring av kanal-

direktør, amtmann og «nogle trelasthandlere», med komi-

teens formann G. Lorange i spissen, avgir de sin innstilling 

8. oktober. De konkluderer med at kr 228.000 må være et 

mer korrekt beløp. Det ganske oppsiktsvekkende var at her 

var også en kanalforbindelse mellom Otteid og Stora Lee 

på kr 120.000 inkludert.

«Kanalanlægget i Steenselven». Brekkeanleggene besto av to sluseanlegg, hver med to kamre. Dette var Soots første anlegg i Stenselva.  

Elveløpet på høyre side på bildet ble utgangspunktet for Nye Brekke sluser, ferdig i 1924. Kanalen ovenfor ble oppdemmet ved bygging av  

kraftstasjon i det gamle sluseanlegget. Fra Skilling-Magazin 1859.
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Med tungvekterne fra Kristiania i ryggen frigis områ-

dene, og 18. mars gis Soot frie tøyler til lokalisering og tek-

niske løsninger av de to Brekke-anleggene. Et pent stykke 

forhandlingskunst etter bokstavelig talt å ha befunnet seg 

mellom barken og veden. 30. mars sender han en skrivelse 

om at arbeidene er påbegynt.

Fløting hadde pågått i elva fra Aspern til Ganerød i år-

For å lirke prosjektet i gang, halvveis loves nedre del ved 

Svalefoss og Bomfoss (Brekke) oppført for 80.000 kroner, 

med et lønnlig håp om statsbidrag på 40.000 kroner. Mon 

tro om ikke Soots overtalelseskunster her ble oljen som fikk 

maskineriet i gang? En lei hake ved det hele var at grunnav-

ståelse manglet. Og hvem var så den mer eller mindre glade 

grunneier - om ikke herr Peter Martin Anker på Rød!

«Sluserne ved Krappeto». Et praktfullt tresnitt som yter Haldenkanalens vakreste anlegg full rettferdighet.  

En sterkt ombygget D/S «Engebret Soot» stevner inn mot nedre kammer.  

Av O. Amundsen. Fra Ny Illustrert Tidende 1882.
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gebret Soots storslåtte planer for å revolusjonere samferd-

selen i distriktet?

I jubileumsskriftet for de første 100 år med Herredssty-

ret i Aremark og annekset Ømark, finner vi at formannska-

pet den 13. juni 1851 mottok et brev fra Komiteen for far-

bargjørelsen av «Tistedalsvassdraget» om å støtte planene 

med å oppta lån i «Oplysningsvesenets Fond». Hvilket ble, 

som protokollen sier: «Omforent efter nogen ventilasjon». 

Aksjonistene garanterte for lånet (28.000 spd.) med pant 

i sine eiendommer. Tilbakebetaling i 25–28 terminer til 

4 prosent rente. Men, da formanns- og representantskap 

møttes 26. juli, ble forespørselen blankt avslått! De staute 

naturalhusholdningens lokale medlemmer ville slett intet 

ha av noen pengehusholdning i soknet.

Dette blir startskuddet til den mer utviklingsorienterte 

delen av politikerne. Øymarks Gulbrand Evensen Eng sat-

ser alt på ett kort, med god drahjelp av den eldste Soot-

sønnen Ole på Otteid. En stilltiende, men avgjort aktiv 

støttespiller blir gammelordføreren i Aremark, Anders 

Jensen Taalsbye. De fulgte eksemplet fra nabobygdene 

og stiftet en sparebank, Marker Sparebank, 13. august 

1851.

På formannskapsmøtet 20. desember samme år god-

kjennes søknad om låneopptaket, «Bifalt med 10 mot 8 

stemmer». Mindretallet ønsket regjeringens approbasjon. 

Landets politiske ledelse støttet mindretallet.

Den gode Gulbrand E. Eng krevde prompte at saken 

skulle forelegges bare Øymarks representanter. Hans hjem-

bygd ville ha størst fordel av om saken ble gjennomført. 

Tre aremarkinger slo lag med anneksets representanter, og 

saken ble avgjort i kanalens favør.

Hvor fremskrittsvennlige vi var på dette tidspunktet, 

kan illustreres med «en ansøkning til Kongen» fra jomfru 

hundrer, og dammer var det ved Sten og Krappeto. Nå byg-

ger Soot fire sluser, to ved Svalefoss og to ved Bomfoss. Med 

et relativt beskjedent budsjett bruker Soot samme modell 

som fra Grasmokanalen, murer av uthogd stein, tettet med 

rosentorv og innvendig plankekledning. Tempoet er av god 

Soot-standard, og 7. juni 1853 inviteres til «Stens-Elv-Ka-

nalens Aabning».

600 mennesker møtte opp, og pastor Faye fra Høland 

«aabnet med en lang og indholdsrig Tale, paa en i denne 

Anledning smykket Pram i hvilken 300 Mennesker (Herrer 

og Damer) havde taget Plads».

Under stor jubel ble prammen sluset opp på en time, 

som langt overgikk forventningene. En «uendelighed af 

Skaaler» ble utbrakt, og to sanger foredratt til Soots pris. 

Høy munterhet brakte kandidat Samuelsen fra Christiania 

til «paa Stedet at forfatte en komisk Sang» og «Fredrikshalds 

Sangforening assisterede med Omqvædet – Julia, Julia 

hopsasa». Militærmusikken spilte flere stykker, og det ble 

avholdt en rekke taler. Rekorden sto Soot selv for, da han 

«under Publikums enthusiastiske Bifaldsytringer» betrådte 

talerstolen hele ti ganger!

Lokal støtte
Krevende arbeid fordrer forståelse fra oppdragsgivere og 

ledere. Dette forsto Soot. Han var selv fysisk deltager på 

ulike felter. All sin erfaring fra farens hus på Mangen, som 

tømmermann og smed, ga ham fortrinn hele livsløpet. Når 

så tunge tak gjennom uker og måneder nærmet seg avslut-

ning, hva var mer naturlig enn en heidundrende fest?

Men litt vel tidlig var de nok ute med feiringen. Krap-

peto-anleggene var ennå ikke fullført.

Hvordan oppfattet så vassdragets lokale politikere En-
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«Krappeto Vandfald». Kanalanlegget i Stenselva hadde betydelige dimensjoner allerede da det ble bygget. 

Fra Skilling-Magazin 1859.
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ter var også representert. Studenter fra Oslo (Kristiania 

Universitet) var i sin tid ofte på besøk og fant verdifulle til-

skudd til sine herbarier. En antagelse var at også pilegrimer 

på sin ferd mot Nidaros (Trondheim) kunne ha «mistet» 

noen av sine dyrebare frø.

Kanalsjef Aug. Paulssen-Næss i Haldenvassdraget (1932–

57) samtalte i 1953 med Hildeborg Brække, gift med sluse-

mester Petter Brække. Paulssen-Næss gjorde opptegnelser 

av samtalene, som vi her serverer i lett bearbeidet form:

«Ved nedløpet til stien mot Brekke lå forholdene vel til 

rette for et steinbrudd til den nye kanalen som Engebret 

Soot ville bygge. Han fikk minert ut svære mengder gråstein 

av store dimensjoner, og det fortelles at arbeidet gikk i to 

skift à 12 timer. Om natten hadde arbeiderne små para-

finlykter og tyrifakler til belysning. Arbeidene gikk godt 

i godvær, men var ganske strabasiøst i regnvær og blest. 

Murene fra den tid står fortsatt.

Arbeidene i steinbruddet skulle dessverre ikke foregå 

uten tap av menneskeliv. En natt gikk et stort steinras som 

begrov fire mann. Det hørtes ynk og stønn inne i ura hele 

natta. Arbeidskameratene jobbet febrilsk og fikk tre av dem 

ut – døde. Den fjerde ble brutt frem ved frokosttid, men 

døden inntrådte i det samme han ble fri.

De fire ble begravet ved Idd kirke under stor deltagelse. 

Bisettelsen var ved Anders Eriksen Ganerød. Lærer og kir-

kesanger Hans Andersen, som i den tid holdt skole for kret-

sens barn på Næss, tok ut fire gutter med god sangstemme 

til å synge ved bisettelsen og ved kirken. Disse fire var Se-

verin Olsen, Johannes Halvorsen Ganerød, Haldor Hansen 

Brække og Jørgen Eriksen Ganerød.

Etter begravelsen var det minnestund i salen på Brekke. 

De fire guttene fikk her overrakt 80 øre hver som erkjent-

lighetsgave for sin gode sanginnsats.

Hanna Langthim om tillatelse til å opprette landhandleri i 

Aremark. Hun ønsket formannskapets anbefaling.

Svar: «Man anser opprettelsen av et landhandleri for 

meget skadelig, da det i almindelighet opelsker en luksus 

som er mindre ønskelig!» Den 8. september 1856 søker 

handelsmann Hesi amtet om lov til å opprette landhand-

leri ved Ørje mens kanaliseringen pågår. Hesi mottar det 

samme svar som jomfruen.

Men Hanna Langthim var av den standhaftige typen. 

8. januar 1862 søkte hun atter en gang om anbefaling på 

å starte landhandleri på Fladland. Denne gang lyktes det, 

med ordførerens dobbelstemme. Men «Obs! Intet salg av 

spirituosa».

Brekke – hvor vandringsleder  
og gangstier møttes
Ved gården Aarnæs Øymark startet i gamle dager en van-

dringsled som helt til i dag har båret navnet: «Haldsveien» 

(veien til Hall el. Hald). Vandringsleden utgjør cirka 60 

kilometer og krysser to kommunegrenser, Rakkestad (den 

gang Degernes) og Aremark. Den går gjennom skogs- og 

våtmarksområder, hvor tuss og trollpakk sammen med sko-

gens ville dyr satte fantasien i sving og brakte fargerike be-

retninger tilbake til hjembygdene. Et hovedsamlingspunkt 

på leden var Brekke, fossestryket hvor Stenselva tumlet ut 

mot Ganerød og videre ut i Femsjøen. 

En gangsti fra Torpedalen slo seg inn på stien like før 

nedstigningen til Brekke, Harelundkleva.

Langs stien, og især nede langs vannet ved Brekke, vok-

ste det mange egenartede blomster og vekster: Vill Timian, 

Bergmynte, Løkblomster, Pengegress, Reinfang, Slåksjå, 

Gul-kløver og forskjellige slyngplanter. En masse soppar-
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Ole Grasmoen sluttet ved fylte aldersgrense 70 år. Der-

etter var Johan Lund slusevokter. Han var sykelig det meste 

av tiden og døde våren 1912.

Slepebåtene lå gjerne i opplag ved Brekke, og vedlike-

holdsarbeidene begynte omkring 12. mars. Dermed var 

våren i anmarsj, og det ble liv og røre over alt. Det var den 

gang en masse vilt av alle slag i skogene omkring Brekke. 

Severin Olsen og Andreas Pettersen var ivrige jegere og 

hadde mange uforglemmelige opplevelser sammen. De 

hadde begge god sangstemme, så det falt dem lett å herme 

fuglene og på den måten lokke viltet til seg.

En morgen da mannskapet kom om bord på slepebåten 

D/S «Thor» fikk de høre et fryktelig leven inne i fyr’n. Mas-

kinisten kom springende og ropte: «Kom med børsa, for nå 

har vi fått sjølve Gamle-Erik i fyr’n». To mann la ned skor-

steinen, og opp flakset en diger, sotet og forkommen hubro. 

Et velrettet skudd fra Severin Olsen endte dens dager. Den 

målte to meter mellom vingespissene.

Etter vedlikeholdsarbeidene på slepebåten kom kanal-

bestyrer Oftedal ned til Brekke. Det ble fest om bord, og 

da var taffelaquavitten udrøy.

Skogbrann
Den 15. juli 1911 brøt det ut en voldsom skogbrann i 

Brekkefjellet. 12.000 mål storskog ble flammenes rov. 

Ikke bare skogen røk med, men også jordbunnen ble svidd 

av. Hele viltbestanden forsvant fra Brekke-trakten. Smått 

om senn dannet det seg jordsmonn, og de første vekster 

var bringebær, som laget jord for bjørkeskog, som i sin tur 

laget grobunn for nåleskogen, som nå i 1953 begynner å 

titte frem i drågene. Hvordan brannen oppsto ble aldri 

oppklart. Mistanken ble rettet mot Underoffiserskolen i 

Når anleggsarbeidene kom i full sving, ble arbeiderbrak-

kas store sal ominnredet til værelser. I det øverste rom-

met startet Olaves og Katrine Brekke handel med det mest 

nødtørftige av kolonialvarer. Kaffe, sukker, smør, mel, salt 

og såpe var de første basisvarene i hyllene, for ikke å for-

glemme, kanskje først og fremst, snus og tobakk!

Olaves og kona kokte også middagsmat og solgte til an-

leggsarbeiderne: 1 salt sild og så meget poteter de måtte 

begjære. Potetene ble kokt med skrellet på. Inkludert var 

også en bolle havregrynsvelling eller melk. Prisen: 12 øre! 

Erter kjøtt og flesk kostet 25 øre pr. porsjon.

Folkenes bestikk på den tid var universalvåpenet slire-

kniven. Den ble brukt både som kniv og gaffel. Ellers hadde 

hver mann sin treskje og tretallerken, som enkelt og greit 

ble slikket ren etter inntatt måltid.

Slusene tar form
Tiden led og skred, og anleggsarbeidene med den. Den ene 

mur etter den andre ble ferdig, og det første slusekammer 

tok form. Da slusene var ferdige, ble den gamle brakka re-

vet og et nytt beboelseshus for slusevokter og assistent ble 

oppført. Rundt århundreskiftet var huset overbefolket.

Den første slusevokter het Aadne. Han forulykket da 

han skulle sette igjen nål-løpet i øvre dam ved nedgående 

flom. Han ble tatt med av vannmassene gjennom begge 

dammene og funnet i en bakevje under nedre dam.

Etter ham fulgte Ole Grasmoen som slusevokter. Ole 

hadde fem barn, tre av dem vokste opp. Eldste datteren 

Annethe, ble gift med gårdbruker Ola Ugjesteby i Torpe-

dalen. Sønnen Aksel ble senere eier av Rød i Torpedalen, 

og datteren Karoline ble gift med politikonstabel Sigvart 

Ohlegren i Halden. To av barna døde som små.
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tet. Pengeknapphet er omkvedet både i privat og statsfi-

nanser. Selv Anker på Rød opplever tiden som utfordrende. 

Kanaldirektørens kalkyle i 1853 over resterende arbeider i 

kanalens fulle lengde lyder nå på kr 258.000. Overføringen 

ved Otteid er sløyfet.

Ny søknad stiles til Stortinget, samtidig som innbydelse 

sendes til aksjetegning i nytt selskap, hvor det gamle skal 

inngå som kontraktør. De kan selv spytte inn kr 72.000.

En politisk prosses med økonomi som hovedtema bøl-

ger nå i ulike byråkratkabinett. Bak dem troner en person 

i ensom majestet: Christian Haneborg. Han stiller i praksis 

med velfylt «tegnebog», gårdog grunn som sikkerhet. Kon-

gerikets oratoriske begavelse Anton Martin Schweigaard 

gir 30. mars 1857 Soot full anerkjennelse fra Stortingets 

talerstol: 

«Skal sagen gaa maa en eller annen, der ikke er rædd at 
vove skinntrøien, gaa foran, At lade Mænd, der har gaaet i 
Spidsen – lade de Mænd som havde gjort baade det mulige og 
umulige – i Stikken, vilde være baade ubillig og uklogt. Smaa-
lændingerne har i del hele gjort meget til Kommunikasjonsvæ-
senets Fremme, Saaledes har blant andet Soot ved sine Anlæg 
skaffet Trælasthandelen i Fredrikshald en stor Tilvext. Det er 
fast utrolig, hvor denne Mand uden Formue og uden Theore-
tisk Uddannelse, har kunnet sætte saa meget igjennom. Hans 
Værk står der, og det gjør Nytte. Man kunne ikke anvende de 
menneskelige Kræfter paa en mer fruktbringende Maade. Man 
har sagt, at Kanalen ikke vil forrente sig og det kan være saa, 
naar man ser hen til det direkte Udbytte. Ser man derimod 
hen til den Nytte, Anlægget gjør, vil man faa du en ganske an-
nen Facit. Det er ikke sedvanlig Folk, der optræder med saa 
meget Energi».

Halden, som hadde vært på utmarsj til fanejunker Dahl 

i Veggesdal.

Her følger også Hildeborg Brækkes versjon av storbryl-

lupet på Brekke. En hendelse av slikt kaliber holdt selvsagt 

folkepraten i gang gjennom flere generasjoner. Gehalten av 

riktighet når del gjaldt brudeparenes navn kunne vel også 

variere en del:

Engebret Soot fikk en gang i stand et massebryllup ved 

Brekke. Det ble stor stas. En okse ble stekt hel på spidd. 

Den ble oppstilt på et langbord midt i salen over en øl-

tønne, slik at de tappet øl fra en kran ved oksens hale og 

brennevin fra hodet. Det var digre tretraug med poteter, 

og gjestene gikk der og «flenset» til seg kjøttstykker hvor 

best de slapp til.

Brudeparene var: Lena og Ulrik Brække, Katrine og Ola-

ves Brække, Oline og Anders Andersen Ganerød, Anne og 

Martin Lera, Martine og Simen Nythe samt Martine og 

Lars Huset Mostrøm.

Ulykker
Ved gjenoppbygging av sluseanleggene i Stenselven i 

1870-årene var det to ulykker, og det omkom fire arbeidere. 

Under flommen i 1877 omkom det en mann. Åpningen av 

slusene ble forsinket på grunn av flom i vassdraget, men 

den 12. juni 1877 ble de åpnet for vanlig trafikk og drif-

ten overtatt av Kanalselskapet. Under flommen den 4. juni 

1877 omkom oppsynsmann Aadne Sando.

Økonomi en stor utfordring
Mens Soot bygger kanal og sluser i Stenselva, legger kanal-

direktøren til rette for totalgjennomføring av kanalprosjek-
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pestein, rosentorv og plankekledning. Arkitektonisk et 

praktverk og estetisk en perle. Synd at det i dag er totalt 

neddemmet grunnet kjempeanlegget ved Brekke med sine 

26,6 meter løftehøyde.

Krappeto
Med Brekkeanleggene i sluttfase, forflytter Engebret seg 

nå til Krappeto, en drøy kilometer lenger opp i vassdraget. 

En liten øy i kanalen blir her bindeleddet mellom dam og 

sluseanlegg, Fire sluser anlegges i velkjent stil med kam-

«Sluseanlægget ved Krappeto». Sluser og damanlegg sett nedenfra. Robåtaktivitet ved nedre slusekammer. Slusene besto av tre kamre av hugget 

sten, tettet med rosentorv mot elva. Fjellet innenfor var kammervegger. Kamrene ble innvendig kledd med bord, også bunnen. Etter at Brekke ble 

utvidet, ble slusene på Krappeto liggende under vann. Huset le liggende på ei øy midt i elva. Boligen var residens for kanalsjefen til innpå 1870-tallet. 

Huset står fortsatt. Fra Skilling-Magazin 1859.
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Eidskogs bibliotekar Bjørn Andresen fant for noen år siden et brev fra kanalbyggeren Engebret Soot.  

Brevet var bortgjemt blant gamle, gulnede dokumenter i Ankerarkivet i Halden. Ryktet om Soots manglende 

ferdighet med penn og papir blir her ettertrykkelig bekreftet.
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av sted. En bonde han møtte på veien fikk så vidt ropt et-

ter ham: «Det går nok godt det!» «Ja, dette går forsyne meg 

galant!», svarte Soot. I det samme svingte oksen gjennom en 

skigard, inn i en rugåker og ble liggende. Den hadde steile 

Brekke-bakker forut, og de bakkene hadde den vel ingen 

lyst på. Oksen var sta og ville ikke videre. Den snarrådige 

Soot, som sjelden sto fast, bandt en brennende bjerkekvist i 

halen på den. Oksen av sted i fullt firsprang med den bren-

nende halen høyt til værs.

Da Soot begynte på arbeidene ved Krappeto, var oksen 

byttet ut med yndlingshesten, en blå hoppe. Med denne 

red han over Krappetofossen på en smal klopp, hvor andre 

hadde vanskelig for å balansere seg over. En del ingeniører 

holdt på med veiarbeid og Soot var med. Diskusjon utspant 

seg om veien skulle gå over eller under høyden. Soot mente 

at veien burde legges uten stigning rundt høyden, men de 

andre vil ha den rett over, for som de sa, den ville da bli 

kortere. Soot serverte de senere så velkjente ord: «Gryte-

hanken er like lang enten den står eller ligger».

Sluser i Tistedal
Kreativitet, energi og virketrang så ikke ut til å ha noen 

ende. Mens Stenselv-arbeidene pågikk som mest intenst, 

henvendte Soot seg i november 1853 til sagbrukerne med 

forslag om å bygge kanal med sluseanlegg mellom Tistedals-

brukene og Halden by! Dette var liflig musikk for sagbru-

kerne. En forbedret kommunikasjon på denne strekningen 

ville ha store fordeler, men sakkyndigheten burde få uttale 

seg. Disse bemerket at en jernbane mellom de foran nevnte 

steder kanskje ville bli billigere og mer hensiktsmessig.

Soot henvendte seg direkte til departementet og ba om 

at kanaldirektøren måtte utarbeide en plan. I løpet av 1854 

engebret Soots sirlige håndskrift
Blant gamle gulnede dokumenter dukket et brev fra kanal-

byggeren opp i Ankerarkivet i Halden.

Brevet har levet sitt liv i glemselens rike, inntil det havnet 

i hendene på førstekonservator James R. Archer ved Halden 

historiske samlinger. Her ble «hieroglyfene» tolket:

 Ottey den 11 Dessember 1855
 Vel baarende herr Th Stang
 Kiere god Consel Vor dan gaar
 Det. For jeg de om skrive
 Svenske Penger jeg venter
 Meget paa samme.
 Jeg har før om talt ved dem
 Om betydelig arbeide i Stens-
 Elven med en Nye Dam ved
 Røykiern med mer og saaledes
 Er der Ræst paa 19 Spd 3 ort 16 sk
 Expressen 1” –”-
 Til sammen 20 Spd 3 ort 16 sk
 Som de udbetaler han paa min Rægning
                                   I f er der teener [?]
 D at 12 decb. 1855
                                                   E.Soot

godt likt av arbeiderne
Med sitt liketil og endeframme vesen ble Soot en yndling 

blant arbeiderne. De forgudet ham og historier med mer 

eller mindre hold i vrimlet:

En søndag Soot holdt på med kanalarbeidet ved Brekke, 

reiste han sydover til kirke i karjol, forspent en drabelig 

okse. Det gikk i begynnelsen godt, idet oksen galopperte 
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«Tistedalsfossen». For virkelig å gå inn i bildet og forstå alt hva det rommer av historie og miljø anbefales varmt boken  

«Sør i landet – nord i sjøen» av tistedalforfatteren Fridtjof E. Bye. Tistedalsfossen.  

Trykk etter H.A. Grosch.
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aldrende Soot gir seg ikke. Mads Wiel, Stang og flere sag-

brukere inviterer Soot til Tistedal. De ville spørre ham om 

råd angående en dam for Tistedalsfossen. En smal trespire 

var lagt ut over elveleiet kloss ved fossefallet. I sin iver et-

ter å demonstrere ideene om dambygningen la han ut på 

denne spiren. Forskrekkelsen ble selvsagt stor ved å se gub-

ben balansere der ute like over fossestupet. Med største 

forsiktighet ble han fanget inn og brakt i sikkerhet.

Arbeidene i kanalen går sin gang og som med alle pro-

sjekter av en viss størrelse, utgiftene øker, opprinnelige 

budsjetter sprekker. Kostnadsøkningen er likevel ikke av 

en slik karakter at arbeidene innstilles.

Ørje og Strømsfoss
Med Soots mer eller mindre frivillige retrett fra gjenstå-

ende arbeider nordover i vassdraget, lyser det nye «Inter-

essentskabet» ut anbud på sluseanleggene Strømsfoss og 

Ørje, med mellomliggende elvestrekning. Nyutdannede fra 

Tyskland, tilfaller arbeidene ingeniørene Bruun og Meltzer 

for respektive kr 44.000 og kr 76.600. Kontrollingeniør I. 

Vogt skulle følge arbeidene ved slusestedene.

Det gamle vadestedet ved Tistedal, Børnstadvadet, Tor-

dyvelen mellom Ara og Aspern og utløpet fra Brekke mot 

Femsjøen, Ganerødelva, trengte alle kraftig elverensking. 

Arbeidene ble ledet av ingeniørløytnant Gedde. 27. april 

1858 skyter så Stortinget til kr 27.760 for «Fuldførelsen af 

Vasdragets Kanalisation» i tidsrommet 1857–60.

Universalgeni
Noen formell utdannelse hadde han ikke, tusenkunstneren og 

universalgeniet som vokste opp på Søndre Mangen i Aurskog 

utarbeidet denne hele fire kanalplaner, som alle i tur og 

orden ble henlagt. Men noe kom det i alle fall ut av an-

strengelsene. Årene 1855 og 1856 kom en tømmerrenne 

på plass. Den såkalte Lorangs renne ble anlagt på nordsiden 

av Tistedalsfossen.

Ved å la tanke og fantasi rotere rundt Soots spenstige 

innspill, kunne vi i dag kanskje ha hatt et «Verdens 8. Un-

derverk». Tenk å kunne seile direkte fra Iddefjorden og opp 

i Haldenvassdraget!

Heder
Velfortjent heder og ros dukket omsider opp under 

Stenselv-arbeidene. I Departementstidene 1854 står det:

Under 30 december sidsleden har det i, Overensstem-
melse med Departementet for det Indres og den norske Re-
gjerings Indstillinger, behaget Hans Majestæt at meddele 
forhenværende Flødningsinspectør Engebret Soot Medaillen 
for Borgerdaad i Sølv til Anerkjendelse af hans mangeaarige 
fortjenstfulde Virksomhed i Vandbygningsfaget.

Soot ble innkalt til kongen for å orientere om sitt seneste 

kanalprosjekt. Under audiensen med kong Oscar I, hvor 

denne hadde kommentarer til kanalbyggerens medbrakte 

dokumenter, utbrøt den svært så engasjerte Soot: «Du er 

slett ikke dum du!». Denne replikken moret kongen slik at 

han lot navnet sitt risse inn i ei stålklype som han brukte 

rundt dokumentene. Den ble senere overlevert Soot som 

et minne om audiensen.

alt har en ende
Selv kjempekrefter og jernvilje må ha en ende. Men den 
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for. For maken til feberaktiv fremferd og originale løsninger 

på arbeidsoppgaver skal man lete lenge etter. 

Omkring århundreskiftet 1700–1800 finner vi en ung, 

vitebegjærlig mann på husmannsplassen Sot. I hvilestun-

dene på slåttemarken studerer han en gammel fysikkbok. 

Ynglingen, som etter hvert skal bli forløper for den stolte 

ingeniørstanden som vokser frem i landet. Han har ved 18 

mens den norske industrialderen var i emning. Tre år før den 

franske revolusjon bryter ut og snur rundt på så mangt i Eu-

ropa ble Engebret Soot født. Datoen 26. mai, årstallet 1786.

Knappe 73 år senere går han ut av tiden, den 3. mars 

1859 på Otteid sier noen. Svigerdatteren Elise, gift med 

Dines, skriver i sine notater til egne barn at han døde i 

Strømsfoss. Soots livsgjerning må vi i ærbødighet bøye oss 

«Slusen ved Ørje». Øverst ligger slusemester- og sluseassistentbolig med uthus. I øvre slusekammer skimtes D/S «Engebret Soot.  

Nedenfor slusene ligger en kubbflåte, stokker av ens lengde, krysslagt i fire høyder. Teknikken ble avløst av mosemaskinen i 1890. Øverst til høyre 

ligger Hansegården, bolig og serveringssted oppført av Chr. Hansen i 1857/58. Møtested i juli 1859 da beslutning ble fattet om «anskaffelse af et damp-

fartøi tilpasset befolkningens- og distriktenes behov». Det var D/S «Engebret Soot», og Chr. Hansen ble skutas første kaptein.  

Av O. Amundsen. Fra Ny Illustrert Tidende 1882.
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erne får lov til å drive sagbruk på egen grunn, finner vi den 

gode Engebret overalt på Aurskog og omliggende distrikter, 

ivrig beskjeftiget i bygging av sagbruk, dammer og tømmer-

renner. I smie-essa former han dørlåser og hengsler. Heller 

ikke urmakerfaget unngår hans oppmerksomhet.

Aktiviteten vekker interesse hos plankeadelen i Fred-

rikshald, hvor tidligere oppdragsgiver og skogeier Mamen 

års alder utviklet seg til en habil smed og dyktig tømmer-

mann. Ved utløpet av sjøen på hjemstedet, Sotbekken, set-

ter han opp en kvern. Kvernsteinen til maling av kornet har 

han selv hogd ut, formet og fraktet over sjøen i pram.

Etter å ha giftet seg får Soot ansvaret for skogsdriften til 

skogeier Mamen og innlosjeres på hans gård. Etter ytterli-

gere lempning på sagbruksprivilegiene i 1818, hvor skogei-

«Tordyvelen». Sammen med passasjen nord i vassdraget, Skirfoss, er «Tors dyvel» eller 

Tordyvelen i Aremark kanalens flaskehals. En noe overlastet D/S «Engebret Soot» stevner opp 

Skodsbergelva. Strømmen var av og til svært sterk, og lenser var nødvendig både for båter og 

tømmerbunter. Av O. Amundsen. Fra Ny Illustrert Tidende 1882.

DEN SMAALENSKE FAUN

(En minihistorie om Engebret Soot)

Det er godt det finnes tømmer 
Enda i verden
Og velteplasser nok
Enda
For det er stor fred i tømmeret
Og et stort lys i det
Som kan skinne langt inn i kveldene
Om sommeren.
      Rolf Jacobsen
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kanaler i begge ender, sørger han for ved hjelp av en kjerrat 

å bringe tømmeret fra Stora Lee opp i kanalen, fl øte det 

over tjernet og droppe det i en renne ut i vassdraget til 

Fredrikshald. Norges første kanal av sitt slag blir en ubetin-

get suksess. Byggetid to år! Tømmertilførselen til Tistedals-

brukene økte betraktelig, og tømmerprisene steg.

Fremdeles tok transporten altfor lang tid. Opptil to-tre 

år kunne det ta med transport fra hogstplass til sagbruk. 

Store mengder med tømmer av mindre dimensjoner har 

også blitt liggende uproduktivt i skogene. Mye gikk på 

denne måten til spille.

har slått seg ned. Veien til brukspatronen og stortingsman-

nen Carsten Tank på Rød Herregård er ikke lang, og med 

Mamens anbefalinger fi nner vi Soot på elverensking i Tista 

på begynnelsen av 1820-tallet. I 1824 bryter han opp fra 

Mangen og bringer familien med til gården Solerød ved 

Otteid. Han kan smykke seg med tittelen fl øtningsinspek-

tør. Han er selv med på oppføringen av den herskapelige 

Sootgården (i dag Zimmergården) på Otteid.

Fredrikshaldgrossererne gir ham i oppdrag å forenkle 

tømmertranporten fra Stora Lee over eidet til Fredrik-

haldsvassdraget. Ved hjelp av Skinnarbutjernet og utgravde 

Carsten Tank Engebret Soot bosatte seg på Øste Otteid og fi kk oppført den staselige Soot-gården, som senere har 

gått under betegnelsen Zimmergården. Foto: Siri M. Dalnoki.
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kjempen sjarmerte omgivelsene sønder og sammen. Riks-

forsamlingsmannen Carsten Tank og svigersønnen Peter 

Martin Anker sammen med Dines K. Mamen blir gode 

støttespillere i Fredrikshald. Inngiftene i Aarnæs-slekten i 

Øymark har også betydning. Denne slekten har i generasjo-

ner vært toneangivende i bygdas styre og stell.

Musikalsk 
En annen side ved Soot er hans musikalitet, som de senere 

generasjoner til fulle skal praktisere. Allerede sønnen Dines 

Fra slutten av 1820-tallet til midten av 1840-tallet eta-

blerer Soot ulik aktivitet i Strømsfoss. Borkestampe for 

vadmel, mølle, sagbruk, kvern, ja sågar en spikersmie blir 

oppført. Området er en nøkkel for vannføringen videre 

mot Tistedalsbrukene, og Soot forsøker å bemektige seg 

spesielle fordeler like ovenfor sagbrukene. Dette lykkes 

bare delvis.

Noe av Engebret Soots genialitet må også tilskrives hans 

evne til dannelse av hva vi i dag betegner som nettverk. 

Med penn, papir og blekk var ferdighetene elendige. Men 

i muntlig dialog var han makeløs. Den høyreiste, blonde 

Mye har forandret seg i Strømsfoss siden dette bildet ble tatt.

Bildetekst
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korporasjonen pensjonerer ham, og som den aller første 

i organisasjonen innvilges han også halv årlig lønn. Men 

i Soots hode har planer av gigantiske dimensjoner rotert. 

Dem har vi allerede redegjort for.

Båter og tømmer
Båter, passasjerer og tømmertrafikk er i gang i kanalen i 

1858. Noen dampende «flodfartøier» er det ennå ikke, men 

414 båttransporter og i alt 950 passasjerer kan noteres i 

sluseprotokollen.

Den 3. mars 1859 er virkedagen endt. En sagnomsust 

person går ut av tiden. Engebret Soot etterlater seg et 

livsverk som på mange måter ble banebrytende for regio-

nen, like fra Hedemarks-skoger og til kystbyen Halden. 

Hva treforedlingsindustrien utviklet seg til å bli, er ett 

kapittel. Minst like viktig for innbyggerne langs vassdra-

get er hvilken betydning kommunikasjonen fikk gjennom 

ferdsel på sjøene og oppblomstringen av tettsteder og 

arbeidsplasser tilknyttet disse. Historien om Haldenkana-

lens første 100 år forteller Arvid Johanson og Arild Brun-

vand i sin bok: «I Turistens kjølvann». Kanalen betegnes 

som «Livsnerven».

Soot selv ble ingen rik mann. Vinje uttrykte det slik: 

«Engebret Soot er som en glimrende Mælkeko – der yder 

en mængde Mælk, men så sparker han eftertykkelig Span-

det ut efterpaa!»

Sønnene fulgte i farens fotspor. Gunerius som fløtnings-

inspektør i Glommas øvre del, Dines i den nedre og Ole 

ved overføringen på Otteid og ned til Halden. Dynastiet 

fikk sin forlengelse i Gunerius svigersønn Ragnvald Bødt-

ker, som kom inn i Haldenvassdraget med inspektørtittel 

i 1890.

var en habil utøver av strengemusikk. I juli 1838 er ver-

densberømte Ole Bull på Christiania-besøk. I en avis ser 

Soot at konserten skal finne sted samme dag. Via et antall 

skysstasjoner haster han av sted, men ankommer flere ti-

mer for sent. Bull har gått til sengs, men Soot lykkes i å få 

tiltrede til soverommet. Vi lar forfatteren Jonas Lie skildre 

episoden:

– Jeg har reist tretten Mile i dag for at høre Dig – ja, men 
i morgen maa jeg være i Aremark. Du faar spille for mig, Ole 
Bull!

De to betragter hverandre, det var de to fysisk bedst udrus-
tede Mænd Norge den gang eiede, og to mer geniale Kraftan-
sigter har sjelden stirret ind i hinanden. De begreb hverandre, 
og lidt efter sidder Ole Bull med sin Guarnerius i Sengen og 
spiller for Bjørnen ved Sengekanten.

At Bjørnen stridgraad og tørrede sig med Labben, er det 
ingen tvivl om, og Bull spillede I en Begeistring, som stod han 
til Eksamination til selve Dovregubben.

Det er hektiske tider for kanalbyggeren. Et utall av fersk-

vanndammer over store deler av Østlandet bærer Soots 

signatur. Den aller første dam for utløpet av Maridalsvan-

net er Soots verk. Han inspiserer Drammenselva like frem 

til Tyrifjorden for enklere tømmertransport. Her kommer 

han i kontakt med skribenten Aasmund Olavsson Vinje. I 

svenske grensetrakter er Soot en hyppig gjest. Sagbrukerne 

i Fredrikshald har store skoger her inne. Ved Töcksfors byg-

ger han en løftedam, og i Lennartsfors en vanndrevet kjer-

rat for tømmerløft fra sjøen Lelången. Like til Göteborg og 

bygging av bykanalene blir han tilkalt. Vi bør ha i mente at 

all ferdsel på den tid foregikk på eller bak hesteryggen, til 

fots eller i båt. Det tok tid

Men så blir Soot syk og må i 1846 ta en pause. Sagbruks-
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gravlagt i Øymark
Engebret Soot er gravlagt på Øymark kirkegård, og hus-

truen Anne ga gravsteinen innskriften: «Under korset fant 

han hvile».

  Kvil etter lange Verkedag, 
  du gode gamle Soot
  Du var ein mann av rette slag,
  just av den gamle Rot.
  Du vel saa mykjit rakk som ti
  paa Baat og Stoggu golv
  paa Veg og op i Furulid
       Aasmund Olavson Vinje

Originale løsninger
Estetisk eller «Smuk Frihaandstegning» var en av betegnel-

sene på Engebret Soots slusekammere og tekniske løsnin-

ger. Kammere av høyst irregulær form og størrelse i kombi-

nasjon med svært så originale løsninger i tilveiebringelse av 

nødvendige vannmengder for slusing. Tettemidler og bruk 

av stein med ulik fasong sto heller ikke foreskrevet i noen 

skolebok. Men det fungerte. 

Noe annet med ingeniørene Meltzer og Bruuns tekniske 

løsninger. Her gikk, uten forkleinelse for produktene, alt 

etter læreboka.

Den ene av entreprenørene; Oskar Meltzer må også ha 

dyrket sosial omgang i egnen. Ved kanalens ferdigstillelse i 

Engebret Soots to 

sønner sammen 

med sine koner. 

Fra venstre Gune-

rius Soot, Marie 

Soot-Ryen, Dines 

Soot og Elise Soot.  

Bak: Johan Darbo.
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ster av dampdrevet mudderapparat var i sving begge steder. 

Vi var 30 år for tidlig ute for dynamittsprengning. Boring 

med hammer og feisel og kruttmineringer kompletterte 

sprengningen av slusekammerne. For et arbeid! Stikk gjerne 

ned i områdene og kikk på fjellveggene i kammerne.

1860, spleises han med presten Johan Ludvig Heyerdahls 

datter Anna Kathinka. Bryllupet sto på Aremark prestegård.

Gjennomskjæringene for slusene i Strømsfoss og på 

Ørje gikk på fjellgrunn. Det var i alt vesentlig kanalene ut 

fra sluseområdene som krevde graving og mudring. Et mon-

Fra byggingen av sluseanlegget i Soots Kanal (Grasmo).
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Etter å ha balet med både gotisk skrift og mange krume-

lurer i skrivemåter, lar vi også avslutningen av vår beretning 

foregå i «Departementet for det Indres» ånd og bokstav:

Den 13de og 14de Juni (1860) bleve Anlæggene ved Ørje 
og Strømsfos overleverede af Entreprenørerne som færdige og 
modtagne af Interessentskabet, der samtidig afholdt Direk-
tionsmøde og Generalforsamling paa Ørje, ved hvilken Lei-
lighed Kanaldirektøren ogsaa var tilstede.

Fredrikshaldskanalen blev en mektig Løftestang fra elvene, 
som faller i Kanalsjøene fra Oplandet og at Landtømmer til 
disse kunne sammenlegges i Kanalfløter på en langt lettere 
måte enn ved den såkalte Bomfløtning bringes over Sjøene og 
passere Forbindelseselvene mellom disse og Slusene. Liksom 
Tømmeret sikres mot å bli liggende over fra det ene År til det 
annet på grunn av Vannmangel. 

Båtene
3. mars 1860 legges det inn bestilling hos Nyland Mek. 

Verksted i Kristiania på et nymotens dampskip. At Dines 

Soot (sønn av kanalbyggeren) etter hvert blir andelshaver i 

fartøyet, ser vi av et aksjebrev på 50 Spd av 1866. Navnet 

på skuta medførte ingen diskusjon: «Engebret Soot».

Om «Soot» er Nylands første byggenummer, blir den like-

vel ikke første fartøy med dampdrift i Haldenvassdraget.

Saugbrugsforeningen i Halden engasjerer båtbyggere fra 

Ränken ved Lennartsfors i Sverige til å bygge en trebåt på 

jernspant, med dampmaskin. Hvilket skjer ved Tistedalen 

i 1861. Via løftedammer i de demolerte sluseanleggene i 

Stenselven, løftes fartøyet opp og settes i drift i sjøsyste-

mene ovenfor samme år.

Dampskipet «Engebret Soot», som har et jernskrog, 

bygges ferdig som et byggesett i Kristiania 1861. Grunnet 

ujevn tilførsel av midler, er den ferdig året etter og fraktes 

til Tistedal, hvor den klinkes sammen. 11. oktober 1862 er 

dåpsdatoen, og transporten opp til Aspern skjer på samme 

måte som med D/S «Thor».

Tømmer i store ringbommer over åpne sjøsystemer er 

To riktig gamle og svært ulike bilder av dampbåtaktivitet i vassdraget.
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en tilbakelagt epoke. Nå kan tømmer i bunter fremføres til 

reservoaret utenfor Veden i Femsjøen, så gjennom skilleste-

det, før en siste etappe, oppsplittet gjennom Lorangs renne 

fra Tistedal og ned til hva som etter hvert blir kjent som 

papir- og trelastindustrien Saugbrugsforeningen i Halden.

For øvrig flommet det på med fartøyer. Hele 25 av ulik 

fasong og størrelse og til ulikt formål befant seg i sjøsyste-

mene til innpå 1960-tallet. Flere av dem er hentet tilbake 

til vassdraget og restaurert. Nevnes spesielt bør DS «Turis-

ten», DS «Engebret Soot» og MS «Thor». 

Støtte fra Stortinget
Stortinget står kanaldireksjonen bi hva økonomi angår og 

tilfører suksessivt prosjektmidler. Idet kr 5.200 bevilges til 

opprensking av flaskehalsen «Tordyvelen», «erklærer Un-

dertegnede Direksjon i det Fredrikshaldske Kanalselskab, 

at Kanalselskabet overtager ethvert af Arbeidet muligens 

flydende Ansvar og indestaar for, at intet Erstatningsansvar, 

som maatte kunne fremkomme paa Grund af Arbeidet, 

skal medføre Utgift for det Offentlige». 

Sluttspurten i de langtrukne restaureringsarbeidene 

D/S «Engebret Soot» var pyntet med norske flagg da hun gjorde tjeneste med å frakte folk til stemmelokalet i 1905.
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foregår på en lang og kald vinter og vår i 1877. Så, endelig 

12. juni 1877 er «Interessentskabet» klar til å overta driften. 

Kanalen er åpen for trafikk, men regelverket for fløting og 

ferdsel er ennå ikke sandpåstrødd av Stortinget.

En passus i regelverket faller Herredsstyret i Aremark 

tungt for brystet: «den for Distriktet saavelsom for Kana-

len meget skadelige bestemmelse, at Lastepramme ikke 

skal have Adgang til at passere Kanalen uden efter Tour 

med den til Kanalen anmeldte Last i Flaader». Med harme 

fortsetter Aremarkpolitikerne: «saaledes kan Pramme med 

Mandskab blive liggende ved Kanalen i længere Tid, hvilket 

maa skjønnes at være en feilagtig Bestemmelse».

Korreksen ble tatt til følge, men nye år hadde passert, 

25. mai 1880 er det endelige kanalregulativ approbert.

Ulike interesser
Forlik og overenskomster er to ord som vel i stort kan 

gjelde i forbindelse med grunnavståelser under kanalbyg-

geperioden. Sagbrukernes bekymring gikk i hovedsak ut 

Dampskipet «Thor» på vei sørover en vindstille dag i Strømsfoss.
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maskiner og utstyr, var med og skjøv på, gjorde prosjektet 

ytterlig mer spennende. Selv med periodiske vanskelige 

økonomiske kår, hersket en ukuelig optimisme. To per-

soner som utrettelig fulgte Soots halsbrekkende ferd og 

aldri viste vankelmodighet, var G. Lorange og Christian 

Haneborg. Lorange representerte den kreative kremmer-

ånd og dynamikk. Christian Haneborg var ofte tungen på 

vektskåla som fikk saker til å gli når en etappe var tilba-

kelagt og prosjektet skulle videreføres. I 1857 figurerer 

han i Stortingets beslutningsprosess som Entreprenør C. 

Haneborg med sitt bidrag på kr 8.000. 

Uten slike støttespillere ville den «videnskapelig udan-

nede» husmannssønnen fra Mangen neppe kunnet gjen-

nomføre sitt bravurnummer i Stenselven. Så er det da også 

disse tre personenes kontrafei som pryder salongpanelet i 

D/S «Turisten» da denne sjøsettes i 1887.

ragnvald Bødtker
Fløtningsforeningen ansetter i 1890 ny sjef for fløtingen: 

Ragnvald Bødtker. Han var svigersønn av Engebret Soots 

nest yngste barn Gunerius, som tidligere bestyrte fløtnin-

gen ved Fetsund lense. Vi kan i sannhet snakke om et fløt-

ningens Soot-dynasti.

Med Bødtker i organisasjonen triller nye ideer og spen-

stige tanker frem. Det settes også resolutt handlekraft bak. 

Blant annet tanken om et forenklet bunteapparat for tøm-

mer finner sin løsning i hva vi kommer til å kjenne som 

mosemaskinen. Her trekkes stokker av ulike lengder opp 

via kjedetrekk til en veltebro hvor stokken ekspederes ned 

i en jerngrime eller dokk. Der sammenbuntes den med wi-

rer. Moser på rekke og rad, to og to i bredden, blir så slept 

gjennom sjøsystemene til Tistedal.

på tilgangen på tilstrekkelig vannmengde til sagene langs 

vassdraget og spesielt i Tistedalen. Stor spenning knyttet 

seg også til den allmenne ferdsel i en ferdig kanal. Man 

søkte fortrinnsrett som myndighetene selvsagt ikke kunne 

godta. Sprøytes det offentlige midler inn, må alle impliserte 

parter godskrives bruksrett. 

Elias Lillemørk var på sett og vis representativ for 

grunneierne i Stenselven. Med grunn nedenfor Krappeto 

og fjellområder egnet for minering og byggematerialer til 

både dam og sluseanlegg, måtte både Kanaldirektør, selska-

pets direksjon og «Underskjønnet» inn i bildet. Skog som 

måtte hugges i områder skulle også prissettes. Noe dyrket 

mark hørte også med.

Østensvigmosen var et nøkkelområde i Soot-konseptet 

når et gjaldt bryting av torv. Forlik ble oppnådd og omfo-

rent beløp utbetalt.

I store trekk ble dette malen for videre saksbehandling 

mellom direksjon og grunneiere i hel kanalområdet. Årlige 

erstatningssummer for eventuelle flomskader i strandso-

nen utbetales, om enn med beskjedne beløp, den dag i dag. 

Fortsatt gjelder retten til landtrå (cirka 60 centimeter av 

strandbredden) for fløtermannskapene, selv om alminnelig 

fløting opphørte i 1982.

Oppsummering
Helt fra Stortingets beslutning om å tilføre midler til 

Soots storstilte planer gjennom sin beslutning i 1854 til 

sluttstrek settes ved fullføringen og åpning i 1877 har kr 

720.287.05 rullet inn i nesten hele Haldenvassdragets 

lengde. Selv med dagens kroneverdi (omkring 15 millio-

ner kroner) var dette slett ikke avskrekkende. At nyvinnin-

ger innen teknikkens område, for eksempel dampdrevne 
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Vi har her bare så vidt vært innom Bødtkers merittliste. 

Han bekler fløtningssjefrollen til 1932. Da blir han avløst 

av Aug. Paulsen-Næss.

De virkelige sliterne i kanalen skal heller ikke glemmes: 

Skogsarbeiderne og fløterne. Med sag og øks ervervet de 

sine skillinger i dunkle, snøtunge skoger i vinterhalvåret. I 

Otteid-avsnittet utgjorde de organiserte arbeiderne, cirka 

60 i alt, Øymarks største fagforening. Etter hvert som ra-

sjonalisering innen bransjen gjorde seg gjeldende, ble de en 

etter en fanget opp av moderfabrikken ved Tistas utløp.

epilog
Bakgrunnen for – og tanken bak denne trykksak - er et 

forsøk på å anskueliggjøre den veritable innsats som ble 

gjort midt på 1800-tallet for å kanalisere Haldenvassdra-

get fra Bjørkelangen i Aurskog-Høland og like til kysten og 

Halden by. Vi våger påstanden at prosjektet sto eller falt 

med en person: Universalgeniet Engebret Soot. Uten hans 

inntreden på arenaen hadde vi ikke hatt noen seilbar kanal 

gjennom grensekommunene. Med en viss rett kan vi også 

stille spørsmålet: Hva med tettstedene og knutepunktene 

langs kanalen, og treforedlingsindustrien ved vassdragets 

utløp? Hadde de fulgt det samme utviklingsløp uten ka-

nalens tilblivelse?

Det er valgt å føre denne noe forenklede historien i store 

trekk frem til kanalbyggerens utgang av tiden i 1859. Av-

slutningsvis måtte selvsagt også fullføringen av slusesyste-

mene i kanalen tas med. På forsommeren året etter er de 

klare.

Ragnvald Bødtker Utviklingen av mosemaskinen i 1890 var et stort teknologisk fremskritt for 

fløterne i Haldenvassdraget.
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