Dette heftet sendes som en hilsen til venner og
forbindelser ved julen 1991, med takk for samarbeidet i året som er gått, og med de beste ønsker
for julen og det nye året.

Materialet til dette heftet er i hovedsak hentet fra tidligere vegsjef O. Benteruds
samling Vegvesenet i smaalenes amt, 1978. Andre kilder er referert. En spesiell
takk til Kjell Bekkhus, vegkontoret, for materiale omkring aprildagene 1940 samt
til Thorstein Torp Askim, for materiale om Onstadsund
Omslagstegningen er laget for «Illustrert Nyhetsblad», av Fossum bru under bygging
i 1854 Reproduksjon fra Østfold fylkes billedarkiv
Heftet er skrevet og satt av informasjonskonsulent Håkon Aurlien, i november
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Bruene ved Fossum

Like mye som Glomma i all tid har vært en transportåre, har den vært en barriere for
landevegstransport. En elvekryssing som idag er gjort unna på et øyeblikk, var i tidligere tider
til dels strabasiøs. Først kom trolig vadestedene. Så fergetransport. Endelig kom de faste
bruene. Utenom disse bruene, er Glomma fortsatt en barriere.
På amtskartet av 1826 er inntegnet tre kongeveger gjennom fylket. To gikk gjennom ytre
Østfold til henholdsvis Svinesund og Kornsjø. En gikk gjennom Indre Østfold til Ørje, og
krysset Glomma ved On-stadsund, nord for dagens Fossum bru på E18.
Dette heftet tar for seg kryssingen av Glomma nettopp i dette om-rådet, med ferge ved
Onstadsund, via de første bruer ved Langnes, Vittenberg og Fossum, og via en kommende bru
ved Fossum.
Onstadsund, et betydningsfullt fergeleie
Onstadsund ligger idag som et glemt område langs Glomma, men var i sin tid et meget
betydningsfult fergeleie. Veien ned til sundet er på steder me-get bratt, og man kan bare ane de
belastningene trekkdyrene ble utsatt for med tunge kornlass etter seg. Ennå lever historier om
lange køer av heste-kjøretøyer på begge sider av sundet, og amperhet blant dem som mente ha
en viss fortrinnsrett over sundet.
Idag er deler av den gamle kongevegen i bruk som fylkesveg. Langs ve-gen mellom
Hovsplassen og Vegger har de historisk interesserte funnet rester etter skysstasjoner, og også
etter forskansninger. Og selve vegkrop-pen er endret i tråd med tidens behov.
Men andre steder, blant annet ned mot Onstadsund, har vegen blitt liggende og brukes idag kun
som gårdsveg. Enkelte steder kan en finne spor etter gamle oldtidsveger. Under det øverste
jordsmonnet er det funnet ulike gjenstander fra tidligere tiders samferdsel. Nede ved sundet er
en steinmur delvis falt ned. En reparasjon av denne, fjerning av kratt og trær, samt en forsiktig
skraping og grusing, er aktuelle tiltak for å bringe Onstadsund til heder og verdighet igjen.
Skatt på fergeavgiften fra 1612
Første gang Onstadsund er omtalt, er i "Lensregnskapene" fra 1612-13, der det går frem at
skattemyndighetene hadde bestemt seg for å avkreve ferge-retteieren ved Onstad, Mattis
Knudszen, en avgift. Sundgarden var for liten til å makte den sum som er nevnt, og i
Fogdregnskapene bemerkes at denne skyld "maa uden tvifl være pålagt Sundet i seg self".
Det fulgte ansvar og forpliktelser med det å være fergemann. Tolv år senere ble Knudszen
suspendert som fergernann for seks år og ilagt en stor
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bot, fordi han hadde ført to rømte fanger over sundet. Da Nielsz Raffn overtok som fergemann i
1635, måtte han betale en "overdragelsesavgift" på 10 riksdaler til den Kongelige kasse.
Tyve år senere er sundet på nye hender, men det kommer klager på eieren. I 1661 blir Maren
Laugesdatter stevnet av Fogden, fordi hun ikke hol¬der fergefarkostene i orden. Seks
lagrettsmedlemmer har besiktiget flåtene og prammen, og funnet dem udyktige til sitt bruk.
Maren lovet bot og bedring.
Så blir det krangel om hvem som er den rette eier. Prosessen pågår i en årrekke, helt til 1682,
og ender med seier for fogd Christen Knudsen Vendelboe. I mellomtiden foregår den såkalte
Gyldenløvefeiden mellom Nor¬ge og Sverige i 1675, og Vendelboe ber om skattefritak for
dette året, på grunn av skadene som oppsto på fergene ved overflytting av tropper.
Også etter neste eierskifte blir det krangel om rettigheten til sundet. Pus-sig nok oppstår igjen
krangelen samtidig som store troppestyrker skal over sundet.
6000 svenske so/dater skal over
I 1716 har nemlig Karl den 12. rykket frem og beleiret Akershus festning. Etter fem ukers
mislykket beleiring finner han det betimelig å trekke seg tilbake. Innmarsjen gikk langs kysten,
men på veg tilbake går ferden, anslagsvis med 6000 mann og 3000 hester, via Onstadsund.
Det hele blir en gigantisk operasjon. Norske tropper har senket fergene og prammene med
steiner, på Askimsiden. En norsk styrke på 600 mann venter på østre elvebredd. Karl den 12.
sender en styrke på 40 mann over på en flåte, og nordmennene, som ikke har særlig lyst på å
sloss, trekker seg tilbake.
I mangel av fartøyer, river de svenske soldatene flere hus i området for tømmeret, bygger flåter
og setter igang den store troppeforflytningen. Dag og natt, fra 2. til 5. mai 1716, går fergingen.
Det hele er såpass anstrengende, at kongen beordrer to dagers hvile når alle er vel over.
Fritatt for soldathold
Roen faller igjen over Onstadsund, og etter en tid faller dom i striden om sundrettighetene.
Taperens sønn kjøper likevel sundet i 1728, og får brev på at sundsgården er fritatt for
soldathold. Bakgrunnen er at han i stedet skal holde ferger, som skal stå til disposisjon for
Kongens menn.
Nå blir det en lang periode med fredelige overdragelser. Men sundet har ikke sett svenske
soldater for siste gang. I 1814 braket det løs igjen. Stor
Dagens Fossumbru star majestetisk over Glomma. I tidligere tider ble elven krvsset med ferge,
ved Onstadsund som sees like oven for. Vittenberg-brustedet ligger lenger nord, og er ikke
synlig i bildet. (Foto: Håkon Aurlien)
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Sundrettighetene ble tildelt av kongen. Her et tildelingsbrev skrevet av kong Christian den
syvende, i 1777, til Morten Hansen. (Foto fra Østfold fylkes billedarkiv)
maktene ville ikke anerkjenne Norge som selvstendig stat, og kong Karl Johan ville ikke være
kronprins, om ikke Norge lå under Sverige. Skulle vi beholde var frihet, måtte vi kjempe for
den. General Sejerstedt laget en forsvarsplan, som innebar at vi skulle la eventuelle svenske
angrepsstyrker trenge inn forbi Oslo, men svekkes så mye på vegen at de skulle beseires ved et
endelig slag nord vest for Oslo. Oppgaven i Østfold ble derfor å trekke seg tilbake, samtidig
som man svekket angriperne.
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Flytebru ved Langnes
Nå var det ikke ved selve Onstadsund at stridighetene foregikk som verst i Østfold. Også denne
gang ble alt fergemateriell fjernet, og i stedet forskanset de norske styrkene seg ved Langnes,
noe nærmere Askim, dvs. der hvor jernbanen idag krysser Glomma. Når historien nevnes her,
er det fordi krigstaktikken innebar bygging av en flytebru over Glomma. Brua er sannsynlig
den første faste forbindelse over Glomma i indre Østfold.
Slaget ble blodig, med flere hundre falne. Svenske soldater prøvde stadig å angripe den godt
forsvarte pontongbrua, men klarte det ikke. Kong Chris¬tian Fredrik lå på Spydeberg
prestegård, og reiste opp til Langnes. Han ble forferdet over det han fikk se, og ga beskjed om
at flytebrua skulle kastes, dvs. ødelegges ved at fortøyningene ble kappet. Norske styrker som
med store tap hadde forsvart brua, var rasende, men ordre var ordre, og brua ble kastet såpass
raskt at to kanoner fra broskansen forsvant i Glomma. Så ble det inngått fredsforhandlinger
med svenskene, noe som resulterte i den såkalte Mossekonvensjonen.
Ulykken i 1834
Fergene og flåtene kom på plass igjen, og snart gikk trafikken over Onstad-sund som normalt. I
Morgenbladet for 2.mars 1834 fortelles det imidlertid som følger:
"Thorsdag Aften den 27.februar sank Fergen i Gommen ved On-stad Sund med 9 Mennesker, 6
hester og Læs. En rask Bonde fra Askim roede ud efter i en Ege og reddede 7 Mennesker. De 5
Hester svømmede til Land, men to Mennesker og 1 Hest blev strømmens Rov, ligesom
Læssene med Slæder og Fergen begroves i Flodsengen."
I artikkelen refereres klager over fergefarten, og det tas til orde for en bruforbindelse over
Glomma. Ved siden av klagene på selve fergefarten, tas opp "den svære Læsning, det lange
Ophold, det drukne Selskap av Bonder med Reisebrændevin fra Byen og ofte fordrukne
Færgemænd."
Sundtoll ga støtet til de første bruplaner
En del større eiendommer i området var pålagt å betale en såkalt sundtoll. Hvert år skulle de
sammen gi sundeierne 236 tønner havre for at innbyggerne i kommunene skulle slippe a betale
avgift for å bli ferjet over. I alt ni kommuner i Østfold, samt Enebakk og Høland i Akershus,
var omfattet av denne ordningen, som altså gjorde sundeierne noe mindre utsatt for svingninger
i trafikkmengden
Uansett sundtoll eller fergeavgift, det var mange som så på denne belastningen som en urimelig
utgift for innbyggerne, og at staten burde bekoste en bru over Glomma. B/ant dem som ville ha
en statlig bru, var amtsmannen I Smaalenene. Allerede 11831 ba han veginspektør Dahlin om å
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undersøke mulighetene for å bygge en permanent bru nedenfor eller ovenfor Onstadsund.
Arbeidet bød nok på komplikasjoner, for Dahlin ba om at saken matte bli nærmere undersøkt
av en ingeniøroffiser.
Året etter ble ingeniør-kaptein Garben, som i samme periode utarbeidet mange bruplaner for
amtet, engasjert til å utrede prosjektet, og Garben utarbeidet et detaljert overslag både for en
kjedebru av jern og for en trebru ved Fossumfossen, og for trebru ved Vittenbergfossen.
I 1834 ba amtet om nærmere planer for kjedebrualternativet, og disse oversendte Garben med
anbefaling om at de blir forelagt "indsigtsfulde Teknikere og Jernverkseiere". Planene ble også
oversendt "Ingeniør-Brigaden" som bl.a. uttalte: "Major Garbens konstrukstion af denne Bro er
udarbeidet med al den Tænksomhed, Orden, Tydelighed og Forsigtighed som med billighed
kan fordres".
Vittenbergbru billigst
Major Garbens overslag for kjedebru ved Fossum lød på 14848 spesidaler og for trebru 5713
Spd. Trebru ved Vittenberg-foss kalkulerte han til 3261 Spd. Hva et beløp av denne størrelse
den gangen representerte, kan nok være vanskelig å forestille seg idag. En viss illustrasjon far
vi ved å tenke på at vanlig vegarbeiderlønn den gangen for 10 timers dag var 40 skilling, dvs.
1/3 Spd. Omregnet i forhold til dagens vegarbeiderlønn, snakker vi om beløp tilsvarende
henholdsvis 35, 13 og syv millioner kroner.
Ingeniør-Brigaden uttalte bl.a. om Fossum-alternativet: "Kjædebru sikrer en lægere Varighed
end en af Træ ligesom det ville være hæderligt for Nationen om et sadant Kunstværk blev
utført". På den annen side, bemerket man at det ville bli atskillig billigere å bygge en trebru ved
Vittenberg.
På den bakgrunn anbefalte Garben at det ble bygget en trebru ved Vittenberg inntil det var
økonomisk grunnlag for å bygge en bru ved Fossum "af mindre forgængeligt Materiale". Han
utarbeidet ytterligere detaljerte planer for en trebru ved Vittenberg, og disse ble, sammen med
en uttalelse fra den "Commision" som ifølge vegloven skulle uttale seg ved alle brubygg som
kostet over 400 Spd., sendt departementet i 1837 med søknad om at brua ble bygd for
statskassens regning.
Forslag om privat bru ved Onstad sund
Men til amtstinget i 1838 forelå avslag fra staten om å bygge brua for statens regning. Samtidig
forelå et tilbud fra eierne av Onstadsund om å bygge en privat bru oven for sundet, mot rett til å
innkreve bompenger. Opprinnelig søkte de om en godtgjørelse på 10000 Spd. (24 milloner
kroner idag), dels som bidrag og dels som rentefritt lån, og i tillegg rett til å kreve brupenger.
Da saken kom til amtstinget, var søknaden redusert til å omfatte et rentefritt lån på 4000 Spd.
12 - 3 år.
Saken ble sendt til bl.a. veginspektør Michelet som frarådet hele planen
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og uttalte: "Efter Andragendet og Overslaget må man slutte at Sundeierne kun søge at sikre seg
en betydelig lndtekt uten at ville bidrage noget til Broens Opførelse og Vedligehold". Videre
påpekte han at ifølge vegloven skulle "omkostningene til bygging og vedlikehold av bruer
utredes ved utligning på amtets matrikkelskyld eller dekkes av statskassen og ikke falle den
reisende til last" (et argument som i våre dager heller ikke er ukjent når det gjelder lovligheten
av å kreve bompenger).
Dermed kunne det ikke bli noen avgjørelse i saken, men den kom opp igjen i full bredde år
etter år framover. Lettere ble det heller ikke da det senere dukket opp forslag om et nytt
brusted, nemlig ved Solbergfossen, mellom Vittenberg og Onstadsund.
Vurderingen av en ny bru ved Solbergfoss, og sammenligningen av alle tre alternativer, ble nå
overdratt til ingeniørløytnant Bergh, og veginspektør Michelet. (Bergh fikk i de kommende år
stor innflytelse på en rekke store veg- og bruarbeider her i fylket, og ble i 1863 utnevnt til
landets første vegdirektør.)
Berghs utredning forelå til amtstinget i 1841 og konkluderte med at Solbergfoss alternativet
burde velges.

Vittenbergfoss-brua bygges
Vegkomiteen i amtstinget ble stilt overfor et vanskelig valg. Men si kom det, mens amtstinget
var samlet, melding fra Veginspektør Michelet om at bygging av privat bru var på begynt over
Vittenberg-fossen. Den ene av eierne ved Onstadsund, Hans Kaatorp, hadde satt i gang på
egnhånd, noe som nok ikke falt i særlig god jord hos hans kompanjong Christopher 0lsen
Vennevold.
Etter endel år ble Vennevolds problem løst ved at brua ble tatt av flommen, forøvrig sammen
med eieren som akkurat da befant seg pi brua.
Dermed kunne Vennevold og hans sønn Ole drive fergetrafikken videre, heit til den
første Fossumbrua sto klar i 1856. Men for amtstinget i 1841 førte Michelets melding til at
saken ble utsatt påny.
Ved neste års amtsting var den private brua ferdig og det forelå spørsmål om innløsing av
denne. Dette viste seg ikke a være enkelt. Vegkomiteens innstilling til amtstinget lød:
"Formedelst de forviklede og indgribende Forhold med Onstad Sunds Eiere udsettes
Beslutningen". Komiteen påpeker at brua over Glomma burde være et statsanliggende, og ga
uttrykk for håp om at den nye vegloven som var i emning vil bli til støtte for dette syn.
Si blir det stille om saken til i 1847, noe som vel kunne trenges. / denne tiden foregikk bI.a.
striden om brua over Agårdseelven i Tune. (Brua falt ned under bygging, og det ble en
dramatisk kamp i amtstinget før ny bru til slutt ble bygget lenger nede (se heftet "Bruene ved
Solli", utgitt 1990)). Planlegging av bru over Sarpsfossen ble også satt i gang i denne tid og
spørsmålet om bru over Tista ved Skodsberg ble tatt opp i samme tidsrom.
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Ny trasé for kongevegen

Men til amtstinget i 1847 forelå en sak som i høy grad aktualiserte planene om bru over
Glomma i indre Østfold. Amtmannen hadde da fått seg oversendt resultatene av en
undersøkelse som Ingeniørbrigaden (ved den samme løytnant Bergh) hadde fått i oppdrag
utføre, nemlig å planlegge en kortere og bekvemmere hovedveg mellom Christiania og
Karlstad enn de vegtraséer en da hadde om Kongsvinger og om Ørje.
Bergh var kommet til at det ikke trengtes noen ny hovedlinje for denne vegen, derimot visse
omlegginger av det daværende vegsystem innen Akershus og Smaalenene. Hans nye linje her I
fylket gikk betydelig lenger nord enn den daværende ferdselsveg over Stokstad. Linjen krysset
fylkesgrensen mellom Mjærvatnet og Lyseren og gikk videre om Haugen over Vittenberg bru
og om Heistad til Mørktvedt i Askim
Denne linjen ble godt mottatt i amtstinget i 1847. Vegkomiteen påpekte de store fordeler det
ville være å få forbedret vegen til Christiania, «der må betegnes som Hovedsstedet for
Afsetningen af Amtsdistriktets Produkter". Utgiftene til bygging av den nye vegen innen
Smaalenene var beregnet til 16740 Spd. og det var antydet at amtet skulle bidra med 1/5 av
utgiftene.
Vegkomiteen innstilte på at amtet skulle gi tilsagn om å gå med på dette, men med to viktige
forbehold. Amtet skulle ikke dekke eventuelle overskridelser, og brua over Glomma skulle
kjøpes eller bygges ny uten utgift for amtet.
Ordføreren i Askim hadde imidlertid et tilleggsvotum om at det ville tjene trafikken innen
fylket bedre at brustedet ved Fossum ble valgt, men da dette skulle gi 1/2 mil lengre veg til
Christiania enn over Vittenberg, foreslo han at brua skulle bygges ved Solbergfoss, noe som
skule gi 3/8 mil kortere veg til Christiania. I plenum stemte han likevel med flertallet.
Så greit gikk det likevel ikke. I Akershus fant amtet ikke å kunne makte sin del av de store
anleggsutgiftene. Dermed kunne ikke prosjektet komme i gang som forutsatt.
I mellomtiden hadde departementet gitt dets "Assistent i Veianliggender", ingenieur Kaptein
Finne, I oppdrag å se nærmere på Berghs planer for en ny hovedvegforbindelse mot Sverige.
Det ble en god del forandringer I Akershus, den største kanskje at det ble foreslått
chaussedekke (pukkstens-dekke) på hele strekningen til Mørktvedt. Dette ble betydelig dyrere
enn opprinnelig forutsatt, og departementet var betenkt over de store utgifter og foreslo å ta et
mindre stykke først, nemlig strekningen Oslo grense - Ljabro. Parsellen ble bygget, og ble den i
norsk veghistorie sal bekjente "Ljabrochausseen ".
Nei til kjøp av Vittenberg bru
For vårt fylke ble planen redusert til å gjelde innkjøp og forsterkning av Vittenberg bru og
ombygging av vegen på begge sider, men uten pukksten
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dekke. Men denne gang sa amtstinget i Smaalenene nei, og begrunnet dette dels med hen
visning til det tidligere vedtak om ikke å ha noen utgifter til Vittenberg bru og dels med slette
Conjunkturer, trykkende Pengemangel og Stansning i alle Næringsveier". Dette med dårlige
tider går også igjen I andre saker og var nok det bitre alvor.
Til amtstinget i 1849 forelå beskjed fra departementet om at Vittenberg bru måtte ombygges og
vegene utbedres til bedre standard enn tidligere foreslått. Dette ville kreve en bevilgning på
1170 Spd. i tillegg til det som tidligere var bevilget til hele anlegget. Vegkomiteen foreslo dette
bevilget, men under den uttrykkelige forutsetning at det først skulle foreligge grundig
undersøkelse med hensyn til en eventuell bru ved Solbergfoss.
En slik undersøkelse, foretatt av Bergh, forelå ved neste amtsting som en sammenligning mot
de to andre aktuelle brusteder (se kartet, neste side).
Dette var en omfangsrik betenkning som opptar hele 12 trykksider i "For-handlingene".
Undersøkelsen viste at linjen over Solbergfoss både hva lengde og stigninger angår var den
fordelaktigste, men den var ikke så lite dyrere enn linjen over Vittenberg bru.

Fossum-alternativet blir valgt
Når det gjelder sammenligningen med bru ved Fossum påpekte Bergh at han i 1847 hadde
frarådet dette brusted både av hensyn til at det ville betinge større lengde til Christiania og at
det ville medføre sterke stigninger på begge sider av brua og i tillegg store jordskader. Nå
mente han imidlertid at de sterke stigninger kunne unngåes, og la til at "et blikk pi amtskartet
måtte overbevise enhver om at det fordelaktigste overgangspunkt for så godt som alle
distrikters samferdsel måtte søkes løst nedenfor Onstad sund og sannsynligvis ved Fossum". Og
med det utgangspunkt for øye, var han kommet til at det med tiden bør bygges to bruer, en ved
Fossum og en lengst opp mot Øyeren.
Men også nå kom delvis utenforliggende årsaker til i få innvirkning på linjevalget. For det
første ble brua ved Vittenberg ødelagt av flom. For det andre, og antagelig viktigere, besluttet
Akershus å forlenge Ljabroanlegget fram til Ski, noe som pekte mot Fossumalternativet.
I 1852 trådte den nye vegloven i kraft. Ifølge denne skulle bevilgninger til hovedvegsbruer gis
av Stortinget og ikke av departementet som før. Samme år meddelte departementet at det
ønsket oppgaver over bruer som ønskes bygget i perioden 1854-60 og opplyste samtidig at det
hadde for øye å forelegge Stortinget i 1854 en plan for bygging av bru over Glomma ved
Fossum-fossen.
Vegkomiteen i Smaalenene behandlet saken, og sa at den ikke hadde noe imot det forslaget,
forutsatt at amtsbidraget ikke ble satt høyere enn tyve prosent.
Til amtstinget i 1853 forelå tegninger og overslag for en kjedebru i ett
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spenn over Fossum-fossen, utarbeidet av førnevnte Chr. W. Bergh som nå var blitt
departementets "Assistent I Veivesenets Anliggender". Samtidig forelå planer og overslag for
veganlegg fra "Pladsen Brennemo i Eidsberg til plassen Knapstad i Hobøl " utarbeidet av
løytnant F. Berg.
Overslaget for brua lød på 29.150 Spesidaler, og for 18,2 km ny veg 48.750 Spd., i alt 77.900
Spd.
Departementet fastslo at amtsbidraget ikke kunne settes lavere enn en femtedel. Men for at
dette ikke skulle bli for byrdefullt, kunne bidraget nedbetales med 2500 Spd. årlig fra
amtsbidraget til den nye Sarpsbrua var innfridd.
Vegkomiteen innstilte på at amtet skulle bevilge "1/5 af den hele Udgiftssum, dog ikke over
15580 Spd. ". Ordføreren i Trøgstad hadde et særvotum som gikk ut på at saken skulle utsettes
til det var nærmere undersøkt en linje over Enebakk, Mørkfoss og Rodenes til Østervallskog i
Sverige. Dette var en gammel ferdselsåre, også benyttet av fientlige styrker. Basmo festning,
som ble revet 100 år før, lå inntil denne. Komiteens innstilling ble likevel enstemmig vedtatt i
amtstinget, og Stortinget ga sin godkjenning samme år.

Bygging av Fossum bru, 1854-56.
Bruarbeidet ble etter anbud bortsatt til eieren av Fritzøe Verk. Denne hadde etter alles mening
utført et utmerket arbeide ved byggingen av den nye Sarpsbrua, men hadde kommet ut med et
betydelig tap. Som anleggsbestyrer for bruanlegget ble ansatt løytnant Engelstad som hadde
stor erfaring fra Sarpsbrua. Etter i ha gått nærmere gjennom planene, fant Engelstad ut at
overslaget for kjedebrua måtte forhøyes med 6040 Spd. til 35.190 Spd.
Arbeidet ble påbegynt høsten 1854, men 7. februar 1855 underrettet departementet amtmannen
om at det under den eksepsjonelt lave vannstanden om høsten var oppdaget et skjær ute i
fossen. På dette skjæret var det mulig å sette opp en bru pillar. Det store spennet kunne nå deles
opp i to spenn à 37,50 meters lengde, og departementet foreslo at i stedet for den planlagte
hengebru skulle bygges en trebru I to spenn. Denne losning var vesentlig billigere enn en
kjedebru. Overslaget gikk ned fra de nevnte 35.190 Spd. til 17.830 Spd., medregnet en
godtgjørelse på 2000 Spd. til Fritzøe Værk, som erstatning for at den opprinnelige kontrakten
ble annullert.
Til tross for at besparelsene var formidable, var amtets myndigheter nærmest mellomfornøyde.
De stolte ikke helt på departementets utsagn om at trebrua skulle vare i 40 Jr, og fryktet at det
sparte ville "tapes i Soliditet og storartet Præg". Amtstinget gikk likevel med på at det skulle
bygges en tre-bru, men henstilte til amtsmannen å arbeide for at de 2000 Spd. som skulle
erstattes Fritzøe Værk, helt og ho/dent skulle b/i Statens erstatning, dvs. ikke skulle belastes
med amtsbidrag. Dette godtok departementet.
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Bruanlegget ble gjort ferdig på utrolig kort tid. Midtpillaren ble satt opp i tiden februar til mai
1855 og trekonstruksjonen satt på plass fra januar til mai 1856. Utenom disse tider var
vannføringen i Glomma så stor at det ikke lot seg gjøre å foreta seg noe i bruløpet. Av samme
grunn, ble buene i broen først bygget sammen på land og så skjøvet på plass. Treverket, 10x12
toms plank, ble forøvrig skåret i Sverige og kjørt til Fossum med hest og vogn.
Også byggingen av de tilstøtende vegene gikk greit, ikke minst takket være den mulighet man
den gang hadde til å pålegge bøndene å utføre gratis vegarbeide. 700 "Karle og hest" ble
utskrevet fra Eidsberg, 300 fra Askim og 400 fra Spydeberg, og de fikk grei beskjed om arbeide
til vegen var ferdig. De som mukket, ble ilagt tvangsmulkt.
Opphevelse av sundtollen ved Onstad sund.
Som tidligere nevnt, var en del eiendommer i kommunene omkring Onstadsund pålagt å levere
en viss mengde korn til sundeierne for at kommuners innbyggere skulle ferges gratis over
sundet.
Da sundeierne fortsatte med å kreve inn denne sundtollen også etter at Fossum bru var bygget,
ville gårdeierne stanse innbetalingen og ta sjansen på at sundeierne skulle prove sin rett ved
domstolene. Fogden i Rakkestad rådet dem imidlertid først til å prøve forhandlingsveien, og
sundeierne la frem krav om en engangserstatning på 2.850 Spd. Dette ble ansett som rimelig,
men spørsmålet ble hvordan pengene skulle skaffes.
Det tidligste bilde av Fossumbrua som er bevart, er tatt i 1906. Bildet er tatt fra
Spydebergsiden. (Foto fra Østdfold Fylkes billedarkiv)
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Som en mulig løsning ble det foreslått at kommunene skulle påta seg en femtedel, amtet det
samme, og at man skulle søke staten om resten. Amtstinget i1862 bevilget 500 Spd. På
betingelse av at staten og de respektive kommunene betalte resten.
Staten sa nei, og det er noe usikkert hva som ble enden på det hele. Tidligere vegsjef Olav
Benterud forteller i sin bok "Vegvesenet i Smaalenenes Amt", at kommunene betalte både sin
og statens del av erstatningen. I Askim Bygdebok heter det at sundtollen ble innløst av
kommunen i1870, med 314 Spesidaler og 80 skilling.
Selve brukonstruksjonen.
Det finnes ingen originale tegninger av brua, men tegningen som er gjengitt på heftets omslag,
skal være laget under byggingen eller kort tid etter åpningen for publisering i "Illustrert
Nyhetsblad".
Med sine 18 lag 3-toms plank oppå hverandre, fikk buene en anselig dimensjon, med et snitt på
hele 1,5 meter. Arbeidet måtte utføres meget omhyggelig slik at belastningen skulle overfores
slik som forutsatt. Et problem var krymping. Selv om plankene var tørket på alminnelig vis, var
det ikke til å unngå at det ville forekomme krymping som kunne sette stabiliteten i fare. For a
motvirke dette, utarbeidet byggelederen, Engelstad, en meget nøyaktig instruks om
vedlikeholdet og ga bestemte anvisninger om etterdraging av bolter og kiler.
Det viktigste for a bevare konstruksjonen, var a beskytte treverket mot fuktighet. Etter at
krympingen var over, ble det gjennomtørre treverket satt inn med en blanding av tjære og bek.
For å beskytte de vitale deler, selve buene, ble det lagt et ekstra "tak" over disse i totoms plank.
"Taket" skulle innsettes med en blanding av like deler av tjære og bek. Det skulle inspiseres
ofte, og i særdeleshet når den overliggende slitebanen skulle skiftes.
Engelstad sørget også for at det ble bygget en gangbane mellom buene for inspeksjon. I
vedlikeholds instruksen understreket han at det "ansees som en selvfølge at ( ... ) gangveien, for
bestandig bliver liggende, samt at tilsynet når det ikke lengere kan udføres af
veiarbeidsbestyreren, bliver pådraget veiinspektøren personlig". Gangbanen lå der inntil brua
ble revet omkring 1965.
Konstruksjonen ser ut til å ha vært vellykket. Da det omkring 1890 ble utført en
hovedreparasjon av brua, var det ikke nødvendig med noen innskiftning i buene. Derimot ble
"taket" og en del av treverket ellers skiftet. Ved en gjennomgåelse i 1922 viste det seg at
bæreverket var solid nok til at det kunne legges et dekke av armert betong på brua og at denne
deretter var sterk nok for kjøring med 10t. vogn ved langsom og sentral kjøring. For
ukontrollert kjøring med vogn, ble maksimaltyngden satt til seks tonn. Dermed ble
betongdekket lagt på. Om brua ikke hadde blitt sprengt 1940, ville den antagelig ha vart i full
funksjon ved hundreårsjubileet i 1956.
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Etter sprengningen i 1940 var Fossumbrua tydelig skadet (se rekkverket), men den ble likevel
brukt frem til høsten 1944. På bildet sees også en vakthytte. (Foto fra Østfold fylkes
billedarkiv)
kuriositet kan nevnes at den norske sjåføren i den første bussen overlevde fordi han kastet seg
bak motoren, og slapp med skuddsår i et øre samt i et ben!
Den 9. april 1940 var det enda en god del sno igjen, etter en kald og lang vinter. Dammene i
Kykkelsrud og Vamma var lavere enn i dag, og det var eksepsjonelt liten vannføring i Glomma.
Dette ga angriperne mulighet til å forsere Glomma utenom brua (ved vading, bruk av prammer
m. v.) Kryssning av Glomma utenom brua ble forsøkt av tyskerne flere ganger. Nettopp i et
slikt forsøk og da det befant seg mange tyskere ute i elva, ble det gitt beskjed til
dammannskapene i Solberg foss om å slippe på vann ved å fjerne damlukene. Den plutselige og
større vannføringen forte til at isen ble brutt opp, slik at anslagsvis 150 tyskere druknet.
Men tyske forsterkninger kom til, og de norske styrkene kom etterhvert i en meget vanskelig
situasjon. Brua skulle tidlig ha vært sprengt, men det mislyktes, pga. ledningsbrudd. Da
situasjonen nå begynte å bli kritisk, påtok en av sersjantene seg a tenne en tjærelunte for
eventuelt å detonere dynamittladningene som var anbragt på brua. Denne tjærelunta var bare
fem meter lang, og sersjanten sprang ut på brua mens ildgivningen pågikk fra begge sider. Han
fikk tent lunta og kom seg i dekning helskinnet, men det viste seg at bare den ene ladningen
(opprinnelig 3 x 20 kg dynamitt) gikk av. I stedet for å falle ned, ble brua hengende, noe
nedsunket på begge sider av midtre brukar og landkarene. I ytterligere et døgn holdt de norske
styrkene stillingene, men så måtte de gi seg.
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Den provisoriske brua er hengt på plass over den skadde Fossumbrua. Slik ble den hengende
frem til 1962. «Foto fra Østfold fylkes billedarkiv

Provisorisk reparert
Sprengningen svekket brua slik at den etter provisorisk reparasjon bare kunne brukes for lettere
trafikk. Vegsjefen i Østfold tok opp med vegdirektøren spørsmålet om bygging av en helt ny
bru ved Fossum, og sendte inn et detaljert forslag som innebar bygging av en hengebru med
130 meters tårnvidde pluss to sidespenn.
Dette førte ikke frem, og den gamle brua ble holdt åpen selv om det hersket stor tvil om hvor
stor trafikk som burde tillates over brua. Den 4.mai 1942 gikk det et brev fra vegkontoret i
østfold til "herr Veidirektøren", hvor det het at man ikke vil innlate seg på noen statisk
undersøkelse (dvs. undersøkelse av bruas styrke). -En kan vel også gå ut ifra at de vogn laster
som har passert brua siden sprengningen, i et av de mange tilfeller må ha funnet den svakeste
punkt og når så brua fremdeles står, må en kunne betrakte trafikken I dette tidsrum som en
brukbar prøvebelastning, sto det å lese. Idag kan man fryse på ryggen av den konklusjonen.
Senhøstes 1944 ble en provisorisk hengebru spent opp over den gamle trekonstruksjonen. De
tyske myndighetene forlangte at den gamle brua skulle demonteres straks den nye var på plass,
men gikk senere bort fra
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Det ble til slutt bru også ved Solbergfoss. Kraftanlegget ble bygget i 1920, og det er anledning
til å kjøre over demningen med lette kjøretøyer. (Foto: Håkon Aurlien)
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I en oversikt over bruer over Glomma, hører muligens også med gangbrua som ble
spent over elva i forbindelse med byggingen av Solbergfoss-anlegget. Dette bildet er
tatt i 1920, øyensynlig etter et arbeidsuhell. (Foto fra Østfold fylkes billedarkiv)
dette. Dermed oppnådde den gamle brua fra 1856, en alder av over 100 år før den ble
revet etter byggingen av dagens Fossumbru.
Hengebrua hadde en spennvidde på 84 meter og bredde på 3,6 meter, og var opprinnelig
bestilt av Vegdirektoratet for settes opp ved Grensefoss i Finnmark. Konstruksjonen
hadde ligget ferdig på verkstedet i et par år da den ble "omdirigert" til Fossum. Selv om
hengebrua fra starten hadde ordet «Provisorisk» i navnet, ble også den hengende i
mange år. Da den hadde hengt oppe i 15 år, viste en inspeksjon at det var nødvendig å
male kablene på nytt. Også endel spikring av dekket måtte til, men det ble understreket
at dette skulle gjøres lett. For n var det klart at brua skulle demonteres halvannet år
senere.
Dagens bru åpnet i 1961
En ny og permanent bru skulle settes opp. Denne gangen var planleggingen betydelig
enklere enn vel 100 år tidligere. Gamle tegninger og traseer ble tatt frem, og snart ble
det enighet om a bygge den nye brua like nord for det gamle brustedet, og i stor grad
slik vegkontoret hadde foreslått en fly bru like etter sprengningen i 1940.
22.november 1961 ble den nye brua åpnet. Hovedspennet var på 125 meter, og vegsjef
Benterud kunne fortelle at brua hadde kostet 2,3 millioner kroner, og i tillegg var det
bygget tilstøtende veger for 1,1 millioner kroner. Arbeidet var utført i egen regi, og som
et kuriosum kan nevnes at

Bruene ved Fossum 21

anleggsleder Ivar Winge hadde klart å sikre anlegget en ettertraktet lisens for innkjøp av en
folkevognbuss. Argumentet var at en slik buss kunne gi anleggskarene en mulighet til å bo
hjemme, slik at vegvesenet sparte brakkeutgifter ved brua.
Brua var bygget for tillatt akseltrykk på 13 tonn. Det skulle snart vise seg at kombinasjonen av
hengebru og tung lastebiltrafikk, ikke var den beste. Et tungt vogntog over brua førte til reneste
bølgebevegelsen, og etter noen år måtte en avstivning til. Men siden har brua gjort god tjeneste
for biltrafikken.
Gangbru på "gamlebrua"
Etter at den nye brua var åpnet i 1961, ble brukonstruksjonene over det gamle brustedet tatt
ned. Planken ble solgt for 1 krone meteren, og blant annet benyttet til oppsetting av 28
campinghytter ved Gjendesheim, like nord for Valdresfløya. Stålwirene ble buntet sammen og
kjørt til vegvesenets lager på Rakkestad, og det samme skjedde med de grove stålbjelkene.
Imidlertid viste det seg at det ikke var praktisk mulig å utnytte de gamle brudelene på en
fornuftig måte, og etter ti års lagring ble det hele solgt til en skraphandler.
Brupilarene og landkarene ble imidlertid stående igjen, og nå ser de ut til å komme til nytte. Da
den nye brua sto ferdig i 1961, var det nemlig uten fotgjenger- eller sykkelfelt. I valget mellom
å "henge" en gang- og sykkelsti utenpå den nye brua, eller å bygge en ny konstruksjon over de
gamle brufestene, er valget falt på det siste. Brua inngår nå i vegvesenets byggeprogram for
1992, finansiert med riksvegmidler.
Slik blir den nye gang- og sykkelvegbrua, som i 1992 skal bygges over de gamle brufestene
ved Fossum.
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