Seniortreff på Stiklestad Nasjonale Kultursenter onsdag 5 september kl. 12.00:
Roald Bergstrøm: «Fra Bottenviken til Atlanterhavet – historier om
ferdselsveiene over Kjølen»
I 1860 ble Jämtlands kommunikasjonsaktiebolag stiftet. Formålet var å bygge en
kommunikasjonslinje med båter og annen transport fra Sundsvall til Levanger. Prosjektet
hadde et budsjett som var like stort som et halvt svensk statsbudsjettet. I 1863 var prosjektet
ferdig med 4 dampbåter på de svenske innsjøene og et postkontor med lager og
omlastingsmuligheter i Melen ved Anjan, ikke så langt fra grensa til Norge. Norge skulle
bygge og forsterke veien fra Melen til Levanger, bl.a. for å gjøre det mulig å kjøre med
landeveisdamplokomotiv fra Levanger til Melen.
Prosjektene ble ingen suksess, hverken dampbåtene eller landeveislokomotivet. Motstanden
var stor, det ble uår og ny teknologi som jernbanen var på vei inn. Meråkerbanen ble åpnet i
1882 og Hell-Sunnan-banen kom til Verdal i 1904.
I foredraget vil du få høre mer om det fantastiske båtprosjektet samt noen interessante
historier om hvorfor både vei og jernbanetraseer ligger der de er i dag:



Hvorfor havarerte prosjektet om båtforbindelse fra Melen til Sundsvall?
Hva hendte St.Hanskvelden 1876 på Bye gård da beslutningen om hvor Meråkerbanen
skulle gå ble tatt?
 Hvorfor var billetten til jernbanefesten dobbelt så dyr på Levanger som i Verdal da
jernbanen ble åpnet?
 Hva lå bak de ulike beslutningene og er det noen likheter mellom dagens politiske
beslutninger og de vi hadde for 150 år siden?
Her er mye spennende, men vi må heller ikke glemme vikingene, forbøndene fra Jämtland
handelsmenn, karolinerne og alle andre som har brukt denne veien mellom øst og vest. Roald
ser på det også.
Roald Bergstrøm fra Verdal, er ikke bare opptatt av teknologi, men har
også stor interesse for kultur og historie og finner fram de utroligste
historier og anekdoter. Vi gleder oss til foredraget.
Som vanlig blir det kaffe og sosialt samvær. Kjenner du noen som bør bli med eller som
trenger skyss, ta kontakt med dem.
Inngang kr. 150 (ikke medl. kr. 200). Vi har fått kortterminal og Vipps og ønsker at flest
mulig skal benytte dette.

Hjertelig velkommen!
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