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”Stenkjær og Namsos Automobilselskab” var blant pionerene i en samferdselshistorisk revolusjon da landets 
første postførende bilrute ble etablert i 1908. Her er selskapets vogn nr.1 klar for avgang fra Steinkjer, og 
passasjerene som skal til Rødhammer tar plass. Opptrinnet vekker interesse blant innbyggerne.    

 
Mer enn hundre år er gått siden det ble oppretta bilrute fra Steinkjer over Namdalseid til 
Rødhammer kai med dampskipssamband videre til Namsos. Sjøl om det enda skulle ta mange år før 
bilen ble allemannseie representerer året 1908 et gjennombrudd for motorisert ferdsel på vegene. 
Dette året ble det etablert flere automobilruter for befordring av passasjerer og gods. Den aller 
første som også førte post var bilruta over Namdalseid. 
Det var knapt noen som forsto hvilket omfang bilismen etter hvert skulle få, og det var slett ikke alle 
som så med begeistring på de tekniske nyvinningene. Flere mente at all biltrafikk burde forbys for å 
unngå ulykker på smale og svingete veger som var beregna for hest og kjerre. Dette førte også til 
debatt i avisene.  
 
Fra gang- og ridesti til kjøreveg 
 
Etter svartedauden midt på 1300-tallet gikk det tilbake med vegstellet som med så mye anna, men 
fra 16- og 1700-hundretallet fikk vegene større betydning som transportårer i militær sammenheng, 
og gjennom innføringa av postvesenet. I 1636 utstedte Christian IV en forordning om forbedring av 
vegene. Det var ”Generalveimesterene” som skulle sørge for at arbeidet ble gjennomført ved 
allmuens innsats uten vesentlige kostnader for staten. På denne tida ble hovedvegene gjennom 
landet kalt ”kongeveger” etter mønster fra Danmark der det var anlagt veger for kongen og hans folk. 
Fram til midt på 1700-tallet var det i Norge med få unntak bare snakk om gang, kløv- og rideveger 
sommers tid. Om vinteren ble det kjørt med slede, men vintervegene gikk gjerne andre steder der 
ferdselen bare var mulig når frosten hadde gjort myrer, elver og vatn framkommelige.  



Kravet om veger som kunne trafikkeres med hest og vogn sommers tid og med slede om vinteren 
førte til ei omfattende opprusting av hovedvegene i Sør-Norge i siste halvdelen av 1700-tallet. 
Vegene ble bygd etter ”det franske prinsipp” som betyr at de i størst mulig utstrekning skulle følge 
rette linjer. Dette ble gjennomført i Danmark av den franske vegingeniøren Marmillod uten store 
problemer, men da det skulle gjennomføres i det norske landskapet førte det til at veiene fikk bratte 
bakker, og stigning på 1:3 var ikke uvanlig. Det ble brukt mye stein til tørrmuring av vegfundament og 
bruer. 
Generalveimester Nikolai Fredrik Krohg (1732-1801) var en sentral skikkelse i vegbygginga nordafjells 
i denne perioden. Til tross for svært begrensa midler ble det etablert hovedferdselsårer som var 
kjørbare med vogn i hele Sør-Norge på slutten av 1700-tallet. I 1788 ble vegen fra Dovrefjell til 
Trondheim ferdig, og i samme periode ble vegen gjennom Innherred utbedra. På Østlandet ble det 
brukt militære mannskaper på veganlegg, men i Trøndelag ble arbeidet i hovedsak utført av allmuen i 
form av pliktarbeid.  
Fra 1814 gjaldt bare lokale forordninger om vegene, men i 1824 fikk vi ei ny veglov som gjaldt hele 
landet. Da var det slutt på ”veimesterperioden”, og ansvaret for vegen ble lagt på amtmenn og 
lensmenn. Vegene ble delt i hovedveger som skulle være 8 alen breie og bygdeveger som var 6 alen 
breie. Vegene skulle ha grøfter og hovedvegene milepæler og vegvisere. Både amtet og staten skulle 
bidra økonomisk til vegstellet. 
I 1846 fikk Indredepartementet en vegassistent som snart ble vegdirektør, og i 1851 kom ei ny 
veglov. Den innleda en ny periode i vegbygginga der ”horisontalprinsippet” ble innført. Det var om å 
gjøre å unngå stigninger slik at lasstørrelsen kunne øke og transporten bli mer effektiv. Vegene ble 
bygd som ”chausséer” etter kontinentalt mønster og lagt i slynger rundt åser og høgder i stedet for 
over. Det var teknologiske framsteg, ikke minst sprengstoff, som gjorde dette mulig ved at vegen 
kunne legges i fjellskjæringer. Ingeniørkunsten førte også til innføring av nye brutyper basert på 
beregninger i stedet for de gamle som var basert på handverk og erfaring. 
 

 
 
Utsikt nordover mot Namdalseid sentrum fra toppen av Storåsen i 1880-åra. Fotografen står på den første 

kjørevegen fra tidlig på 1800-tallet som gikk i rett linje over åsen, mens den nye vegen som ble anlagt i 1870-åra 

ble lagt utenom, som vi ser på bildet. Hundre år seinere ble vegen igjen lagt i rett linje i skjæring gjennom åsen. 



Vegen Steinkjer Rødhammer 
 
I siste halvdel av 1800-tallet ble hovedvegene i landet vesentlig ombygd og forbedra. Nordre 
Trondhjems Amtsformandskab ba i 1860 vegdirektøren foreta undersøkelser med ”hensyn til 
omlægning av Hoveveien fra Stenkjær nordover gjennem Egge og Beitstaden til Overgaard på 
Namdalseidet”. I 1870 ble parsellen fra Fosnesplass til Aunmyr ferdig med ny veg langs sjøen forbi 
Hjellnesset, der årstallet 1867 er meisla inn i berget. Deretter ble vegen delvis rusta opp fram til 
Rødhammer. Strekningen mellom Steinkjer og Østvik stod igjen. Amtsformandskabet gjorde et nytt 
utspill og i 1872 var det satt av midler i Veidirektørens budsjett til ”veianlegget Stenkjær – 
Fosnæsplads”. Innherredsposten kommenterte dette slik 16. april 1872: ”Der er altsaa nu aabnet 
Udsigt til i en nogen nær Fremtid at skulle blive befriet for alle de Afskrækkende Høiderygge eller 
Kleve, saasom Eggevammen (Brattvammen), Snevebakkene, Rungstadbrekken og hva de nu heder 
allesammen, hvilke som har krævet en del yderstegaaende Styrkeprøve baade for hest og Folk at 
komme opad, især naar føret har været glat”.  
Året etter var arbeidet i gang og 30. mai 1873 kunne dette leses i Innherredsposten: ”For nogen tid 
siden aabnedes arbeidet opad Hegge- og Eggelien og er nu avanseret saa hvidt, at man kan gjøre sig 
en mening om den betydelige lettelse der vil vindes, naar veien i sin tid bliver færdig og man da bliver 
fri for at benytte den halsbrækkende Eggevammen (Brattvammen) der i forening med de mange 
andre bakker og kleve paa den gamle vei nordover har været en sand plage saavel for Folk og Heste. I 
en jevn Skraaning er den nye vei strukket opigjennem de nævnte lier, idet stigningen er saa 
ubetydelig, at den i sammenligning med hva vi før havde at drages med, næsten maa kaldes 
umærkelig, og forsaavidt der kan dømmes om halvfærdigt arbeide, ser det du til at det vil blive en i 
alle dele solid og velbygget vei, vi nu faar i stedet for den gamle Rutsjebane”. 
På Eidet var det lokal uenighet om vegen skulle gå om Greppmo eller Elda, men i 1879 fatta 
kommunstyret vedtak med 10 mot 8 stemmer for Elda, og da gikk det ikke lang tid før hovedvegen 
var omlagt og utbedret til ”Chausse-vei” med fire meters bredde gjennom store deler av Innherred 
og fram til Rødhammer. 
I 1902 skrev lokalhistorikeren Lars Vaggen en artikkel om ”Gamle ferdavegar” som slutter slik: ”No 
kan dei med eimbåten lenda anten dei vil på Steinkjer og taka yver Snaasi, eller paa Fosnesstrandi og 
halda over Namdalseidet. Og vegarne er no gode baae stader, særleg den yver Eidet, men likevel 
mindre brukte enn fyrr i tidi, no dei hev snar-rutorne utanom Fosni”. 
Få år seinere hadde bilene gjort sitt inntog på vegene. Det førte til at pendelen svingte igjen og 
landevegstransport ble mer konkurransedyktig i forhold til dampskip, ikke minst når det gjaldt 
hastighet og reisetid. 
 
Landevegslokomotiv og automobiler 
 
Allerede i 1875 importerte grosserer Meyer i Levanger et dampdrevet landevegslokomotiv fra 
England. Hensikten var å starte godstrafikk mellom Levanger og svenskegrensa på Jämtlandsvegen 
gjennom Verdal. Selve lokomotivet på 10 tonn skulle trekke to vogner lasta med plank. Prøvekjøring 
viste at vegene var av altfor dårlig beskaffenhet til at slik trafikk kunne gjennomføres. Det hele endte 
med at Meyer gikk konkurs og lokomotivet ble sendt tilbake til England. 
Det gikk ikke stort bedre da det ble gjort forsøk på å starte personbefordring med en dampdrevet 
omnibuss i Trondheim i 1900. Doningen, som bar navnet ”Alpha”, hadde framhjulstrekk og veide 4 
tonn. Under prøvekjøringa oppsto det en rekke tekniske problemer og forsøket måtte oppgis. 
Byborgerne måtte fortsatt nøye seg med hestedrosjer og hestetrukket omnibus, men allerede året 
etter, 3.desember 1901, ble den første elektriske sporvegen i Trondheim satt i drift. 
”Den første Automobil suste gjennem vore Gader i dag” sto det i Adresseavisen 8. august i 1905.  
Bilen tilhørte grosserer Meinhardt fra Stockholm og må ha kommet til Trondheim med jernbane, for 
det var kjøreforbud på vegene i amtet, og det ble trolig heller ikke noe av en biltur til Hjerkinn, som i 
følge avisa var planlagt. Hensikten var trolig å demonstrere bilen for potensielle kjøpere.  



I Nord-Trøndelag var imidlertid allerede den første automobilen på plass. I januar 1905 kjøpte 
brukseier Johan Collett, Bangsund, en Wartburg som ble registrert som automobil nr.1 i Nordre 
Trondhjems Amt. Bilen var importert fra Tyskland av artillerikaptein Berger, og var i hans eie 
registrert som automobil nr.7 i Kristiania. Collet fikk 9. mai 1905 ”inntil videre tilladelse til kjørsel paa 
offentlige Veie i Nordre Trondhjems Amt”, men med de vegene han hadde tilgang til med Bangsund 
som utgangspunkt hadde han trolig liten glede av bilen, og allerede i 1909 ble den solgt til Ole 
Storaunet i Lierne.  

 

 
 
Automobilruta brakte posten fra Steinkjer til Rødhammer og stoppet undervegs ved poståpnerier på Dyrstad, 

Beitstaden, Sprova, Elden og Namdalseid. På bildet ser vi poståpner Albert Sprauten i Sprova med postsekken 

Sjåfør og assistent er klar til å kjøre videre med passasjerene som venter i bilen. 

 
Automobilene skaper forventning og bekymring 
I utlandet hadde bilbruken bilbruken allerede i 1908 fått et omfang som førte til ulykker og 
problemer for annen trafikk. Automobilene var i hovedsak modifiserte hestekjøretøyer, og 
hovedutfordinga var å sørge for at motor og drivverk fungerte. Det var ingen formelle krav til teknisk 
standard for styring og bremser, eller til kjøreopplæring. I Danmark hadde myndighetene sett seg 
nødt til å innføre fartsbegrensninger og Adresseavisen hadde 5. juli 1908 dette oppslaget: 
”Automobilene knebles i Kjøbenhavn. Den nye Lov om Automobilernes Kjørefart har sat 
Automobildroskernes fart til 2 Mil og i befærdede Gader til 1 Mil i Timen. Byens Droskechauffeurer 
har modtaget Loven med nedlæggelse af Arbeidet. Bøderne er sat til 50 Kr., og da Politiet holder 
stræng Kontrol, paastaar de, at det er umulig at kjøre uden stadig Mulkt.” 
Men også i Trøndelag hadde bilene gjort sitt inntog. Det var Amtmennene som ga tillatelse til 
bilkjøring, og 8.juli hadde Adresseavisen ei melding fra Nordre Trondhjems Amt: ”Motorkjørsel i 
Nordre Amt. Amtmanden har meddelt Automobil Compagniet Ltd., Kristiania, og Direktør P. C. 
Solberg, Fredrikstad, Tilladelse til at benytte Motorvogne paa de offentlige Veie inden Amtet.”  
Amtmennene hadde bedt kommunene uttale seg om sin holdning til ”automobilkjørsel” på vegene, 
og mange kommuner ga uttrykk for bekymring og ønsket en restriktiv holdning. Oppdal herredsstyre 
uttalte at ”Herredsstyret agter ikke at modsætte sig, at Tilladelse til at kjøre med Automobiler eller 
Motorvogne inden Herredet meddeles dertil skikkede Personer, men at saadan Meddelelse kun 



meddeles for Gjennemreise eller for enkelte Ture, samt at Tiden for disse forud bekjendtgjøres paa 
hensigtsmessig Maade for Herredets Indvaanere.” 
Rennebu herredsstyre ga også uttrykk for sterk skepsis: ”Paa Grund af de smale Veie, skarpe Kurver 
og bratte Styrtninger paa mange Steder her i Districtet, finder man det meget betænkeligt, at der 
tillades Kjørsel her, med mindre en Cyklist kjører en passende Afstand fra Automobilen og varsler 
Kjørende.” 
Men automobilene hadde også sine talsmenn. Dette kom til uttrykk gjennom anonyme leserbrev i 
avisene. Et innlegg i Adresseavisen 4.juli 1908 lyder slik: ”Hr. Redaktør! Jeg ser i Deres Avis i Referater 
fra forskjellige Herredsstyrer angaaende Autobilkjørsel, at der er Frygt for at saadan Kjørsel skal 
afstedkomme Ulemper og Skade, dels paa Grund af veiens Svingninger etc., saa der endog anbefales 
at Automobilen skal sende en Cyklist i Forveien for at varsle Folk. Vi har nu i en Maaneds tid havt 
Automobilkjørsel mellem Molde og Battenfjorden uden at nogen Skade har vist sig, undtagen et 
enkelt Tilfelde da en Ko blev overkjørt; dette var dog et særligt Uheld, idet Koen, der gikk og græssede 
udenfor Veikanten, i det samme Automobilen med sagte Fart passerede, gjorde et Kast og hoppede 
op paa Veien lige foran Automobilen. Chauffeuren har jo også Automobilen aldeles i sin magt – kan 
standse den paa faa Meters Distance, den gaar jo lydløst og støt – er saare let at dirigere, saa man 
maa sige, at al saadan Frygt og Ængstelse er ugrundet – ialfald med den Fart, hvormed der her 
kjøres.” 

 

 
 
Postbilen ved Elda på veg sørover fra Rødhammer til Steinkjer for utvekslig av post. Poståpner Kristoffer Elden 

er mannen med det kvite skjegget. Han var også ordfører i Namdalseid og levde fra 1840 til 1932. 
 

En måned senere er det en annen innsender som maner til fornuft på bilismens vegne:  
”Automobilernes Plads i det daglige Liv. Jeg gaar ud fra, at ethvert oplyst Menneske er paa det Rene 
med, at Automobilerne betegner et Kulturfremskridt i Lighed med Jernbane og Dampskib. Visstnok er 
det her hjemme endnu væsentlig Rigmænd, som kjører. Men man skal erindre, at alt nyt skal først 
prøves af de Rige.  
Automobilerne skræmmer Hestene og gjør det ulidelig at ferdes paa Veiene. Men husk, at dette er 
bare en Overgang. Vi ved af erfaring, at ved fornuftig Behandling venner Hestene sig til 



automobilene, ligesaavel som de har vennet sig til Jernbane og Cykler. Men da maa de som kjører 
optræde fornuftig og ikke fly fra Hest og Vogn i Rædsel, som det ofte hænder. 
Og skulde det end hænde, at din Hest bliver skræmt i dag og du selv kunde blive skadet, saa er det 
blot, fordi du i morgen skal faa sælge dit Smør til høiere Pris end i Dag, fordi du skal få din Avis hver 
dag i stedet for nu hveranden, fordi du da skal kunne hente Læge på en Time, hvor du nu bruger 6.  
Lad det derfor være slut med Motstanden mod Automobilkjørsel i sig selv. Den trænger sig alligevel 
frem med Fremskridtets Ret.” 

 

 
 
Automobilen er kommet til kaia på Rødhammer og dampskipet er i ferd med å legge til. Etter utveksling av 

passasjerer, gods og post starter returen til Steinkjer. 

 
Stenkjær og Namsos automobilselskab 
 
Da jernbanen kom til Steinkjer i 1905 førte det til økt trafikk over Namdalseid. Mye av trafikken til 
Namdalen hadde gått med dampskip langs kysten, men nå foretrakk både postverket og mange 
reisende å bruke toget til Steinkjer, landevegen over Eidet til Rødhammer og båt derfra til Namsos.  
Skyssboka på Rødhammer viste at det årlig var omkring 250 reisende som leide skyss. Det var flere 
skysstasjoner undervegs, og med hest og vogn tok strekningen fra Steinkjer til Rødhammer 6 timer. 
Dette medførte at posten som gikk fra Trondheim med morgentoget var framme i Namsos seint på 
kvelden og ble distribuert først neste dag.  
”Stenkjær og Namsos automobilselskab” ble oppretta 31.mars 1908 med en aksjekapital på 30000 
kroner. Amtsingeniør Jens Munch ble valgt til styreformann. Formålet var å opprette ei bilrute som 
skulle befordre passasjerer og post og tilbakelegge strekningen Steinkjer Rødhammer på 3 timer i 
korrespondanse med jernbane og dampskip. 
Det ble innhenta anbud på biler fra engelske, franske og tyske leverandører og valget falt på firmaet 
Richard & Hering i Ronneburg i Sachsen, Tyskland som skulle levere to biler av merket Rex Simplex. 
Vognene var overbygde med plass til sjåfør og 7 passasjerer. Motoren hadde 4 sylindre og ytelse på 
17 til 30 HK. Bilen hadde egenvekt på 1600 kg og lasteevne på et tonn. Fargen var mørkegrønn med 
lysere stafferinger. Oliver Ivarsen som hadde bakgrunn som maskinist og mekaniker ble ansatt som 
sjåfør, og ble sendt til Tyskland for å hente bilene og for nødvendig opplæring. Bilene kom med 
dampskip til Trondheim 18. juli og gikk derfra til Steinkjer med jernbanen. 



I Adresseavisen for 23. juli 1908 finner vi denne notisen: ”Automobilerne er nu kommet til Stenkjær, 
melder Indtrøndelagen. Efter lidt Forsøgskjøring i Stenkjær Søndag tog man Mandag den første 
prøvetur til Rødhammer. Automobilen viste sig tilfredsstillende og Turen løb i det hele vel af. 
Styresmedlemmerne fra Stenkjær var med og havde Møde med Styresmedlemmerne fra Namsos paa 
Rødhammer for Antagelse af de 2 Automobiler og fatte Beslutninger i Anledning af Driftens 
Igangsættelse. De første Dage vil bli benyttet til Prøvekjøring, hvorpaa Ruterne bekjendtgjøres. Det 
skal være Tanken at at kjøre 2 Ture til og fra Rødhammer hver Dag i Korrespondanse med Jernbane 
og Dampskib. Til Turen fra Stenkjær til Rødhammer bruges 2 ½ Time. En Automobil har Plads til 7 
Mand foruden Føreren. Den Mand, som nu indtager Pladsen som Fører af denne Automobil er 
Trønder og har lang Øvelse som Automobilfører, hvilket jo er af megen Vigtighed. At der nu i alle Dele 
iakttages den største Forsigtighed, baade ved ikke for hurtig Kjøring og ellers, er jo en Selvfølge. 
Eftersom alle Parter, baade Dyr og Mennesker, faar Tid til at blive fortrolige med dette letvinte 
Kommunikasjonsmiddel, vil jo ogsaa Vanskelighederne fordufte.” 
 

 
I en annonse i ”Stenkjær Avis” 28.juli bekjentgjøres at kjøring 
av ruta tok til mandag 27.juli, foreløpig med en tur daglig. I 
samme avis har selskapet en ny annonse 15.august som viser 
at det nå er to avganger hver veg daglig. Denne annonsen 
opplyser også om takstene for gods og passasjerer. Trafikken 
pågikk fram til et betydelig snøfall 4. og 5. november. Det ble 
også gjennomført en prøvetur på vinterføre med kjettinger i 
november med snødybde på inntil 25 – 30 cm, men det ble 
fastslått at kjøring under slike forhold var ”i høi grad besværlig 
og uøkonomisk”. 
 

 
Bilruta var kommet for å bli. 
 
Til tross for skepsis og dystre spådommer ble bilruta stor suksess, og trafikken over Eidet økte kraftig. 
Skyssboka fra Rødhammer viser at det i perioden 1904 til 1908 i gjennomsnitt var 245 personer som 
ble befordra med hest. Første året (1908) hadde bilruta 668 gjennomgangsreisende passasjerer, og 
bare 5 år seinere i 1913 hadde antallet økt til 1734. Med tog, bil og båt kunne strekningen fra 
Kristiania til Namsos nå tilbakelegges på bare litt over et døgn, nærmere bestemt 26 ½ time, om alt 
gikk etter ruta. Det var langt raskere enn med dampskip langs kysten. 
14.september 1908 hadde Adresseavisen følgende oppslag basert på et innlegg av Amtsingeniør 
Munch i ”Morgenbladet: ”Automobiltrafiken over Namdalseidet. Fra først blev dette 
Befordringsmiddel mødt med Ilvilje og til dels Modarbeidet fra Befolkningens Side. Man nærede 
overdreven Frygt for, at hestene ikke skulde kunne tilvænnes med saadanne larmende ”Uhyrer”, at 
den øvrige Veitrafikk vilde bli i høi Grad generet herved. Ærfaring viser imidlertid nu, at al Frygt for 
Hestene var ugrundet. Ved forsigtig og hensynsfuld Kjørsel i den første Tid fik man lidt efter lidt 
Hestene dresserede til at passere Automobilerne selv der, hvor Veien var forholdsvis smal og laa på 
bratte Styrtninger. 
Intet Uheld er hændt i den Tid Automobilerne har kjørt, Vognene har holdt Ruten uanseet vekslende, 
til dels overordentlig sølete Føre, og Befolkningens Opfatning af dette Trafikmiddel har allerede 
forandret sig til en samstemmig Anerkjendelse af Automobilernes Fortrin og store Fremtid som 
Befordringsmiddel paa vore Landeveie. 
Hvis Trafiken holder sig nogenlunde, som den har begyndt, er der ikke Tvil om at Foretagendet ogsaa i 
økonomisk henseende vil give et tilfredsstillende Resultat. I saa Tilfælde vil det neppe vare længe før 
alle vore Landeveier er trafikeret med Automobiler.” 
 



Våren 1909 summerte amtsingeniør Jens Munch opp erfaringene 
fra første driftsår i en artikkel i ”Teknisk ugeblad”. Til tross for at 
det fram til 1.august ble kjørt bare en tur daglig ble det befordret 
1126 passasjerer. Av disse var 668, eller 60 %, med på hele 
strekningen. Posten ble forsinket i alt 15 ganger. Dette skyldtes i tre 
tilfelle dampskipet. Av de 12 gangene bilene ble forsinket skyldtes 
det 3 ganger motorstopp på grunn av tenningsfeil. De øvrige 
forsinkelsene var forårsaket av punkteringer. Dekkene skapte store 
problemer og var årsak til vesentlige kostnader som bidro til et 
negativt driftsresultat etter første sesong.  
Om forholdet til øvrig veitrafikk sier Munch at problemene ble 
langt mindre enn antatt. Det oppsto riktignok en del situasjoner 
der hester sprang ut, men i følge Munch skyldtes dette 
hestekjørerens uforstandighet. I to tilfelle ble det reist 
erstatningskrav.  
Som eksempel på at påstandene om at bilene hindra annen trafikk 
var grunnløse forteller han at ” en aften i markedsuken møtte den 
ene automobil paa sin ordinære tur på strækningen fra Beitstaden 
til Stenkjær (ca.1 ½ mils vei) 59 hester uten at forbifarten var 
forbundet med nogen særlig vanskelighet tiltrods for, at det var 
mørkt og automobilens lyskastere var tændt”. 

Amtsingeniørens tilfredshet var likevel ikke tilstrekkelig til at all motstand og skepsis opphørte. 
Namdalseid herredsstyre vedtok så seint som 30. oktober 1909 ei uttalelse som konkluderer slik: ”Af 
hva der er anført vil det fremgaa, at herredet har liden nytte af Automobiltrafikken, da den kun leder 
til ubehageligheder for kjøretrafikken, tillæg i  veibyrden og skattetab”. Herredstyret viser til at bilene 
skremmer hestene, og at en mann har brukket benet ved møte mellom bil og hesteskyss. 
Hovedvegen, som tidligere var en av de beste i amtet, er ødelagt av de tunge automobilene og krever 
økt vedlikehold og opprustning. Det vises også til at Autmobilselskapet har overtatt postbefordringen 
og nesten all persontrafikk i sommerhalvåret, og at herredet taper skatteinntekter på dette fordi 
selskapet er fritatt for skatt til kommunen.”  
  
Båtruta Rødhammer – Namsos 
 
Ladestedet Namsos ble oppretta ved kongelig resolusjon av 7. juni 1845. På denne tida var kystfarten 
med dampskip godt etablert, men Namsos ble liggende i ei ”bakevje” i forhold til denne trafikken. Fra 
lokalt hold ble det gjort framstøt for å få ”Prinds Gustav” til å ta turen innom Namsos på ruta, men 
dette førte ikke fram. Første dampskipsanløp i Namsos var det hjuldamperen ”Nidelven” som stod 
for 30. april 1851, da den gikk i rutefart til Nord-Norge, men regelmessig trafikk ble det ikke, og lokale 
næringsdrivende tok saken i egne hender. Namsos Dampskibsselskap ble stifta i 1867. Med skipene 
”Namsen” og deretter ”Namsos” ble det drevet kystfart og noe lokaltrafikk fram til 1876 da 
virksomheten opphørte. I en kort periode drev ”Kolvereid Dampskipsselskap trafikk med skipet 
”Trio”, men da dette selskapet gikk konkurs ble ”Namsos Dampskipsselskap”, forløperen til Namsos 
Trafikkselskap, etablert. 
 
Da det nybygde dampskipet ”Herlaug” ble satt i trafikk i 1891 ble det regelmessig lokalrutefart med 
avgang til Folla søndag og onsdag, Rødhammer mandag og torsdag ettermiddag, Leka mandag kveld 
og Vikna torsdag kveld. En rutetabell for vintersesongen 1891-92 viser at dampskipet ”Herlaug” fra 
28. september gikk to ganger ukentlig til Rødhammer inntil isen la seg. Det var avgang fra Namsos 
tirsdag og fredag kl. 15 med anløp av Bangsund, og eventuelt Reitan på signal, undervegs. Returen 
gikk fra Rødhammer kl. 17.  
 



 
 
D/S Herlaug ved Rødhammer kai. Herfra var det dampskipsrute til Namsos fram til vegen videre nordover og 

brua over Namsen ble fullført på 1920-tallet. 

 

Da automobilruta ble etablert i 1908 var det fortsatt Namsosbåtene ”Herlaug” og ”Rollaug” som 
anløp Rødhammer, men seinere satte Automobilselskapet inn egne båter som korresponderte med 
bilruta.  Den første var D/S ”Oma”, et lite fartøy på knapt 50 fot, som ble satt inn i fart 20. april 1912. 
Den ble avløst av den noe større ”Kaulgarden” i 1921. Fylkesbilene, som overtok redervirksomheten 
ved etableringa i 1920, solgte skipet i 1924. ”Kaulgarden” gikk i rutefart på Trøndelagskysten fram til 
1944. 
 
Vegen Rødhammer – Namsos 
 
Landevegen videre nordover fra Rødhammer gikk fortsatt om Andskardet, og ferdsel med hest der 
var ansett som dyrplageri. I 1902 foreslo Amts-ingeniøren å bygge ny veg fra Rødhammer til Namsos 
med fire meters bredde. Han hadde fått søknad fra en engelskmann som ønsket å ha med seg 
automobil til Namdalen, men Vegdirektøren mente det måtte klare seg med 2,5 meters bredde etter 
som det neppe noen gang ville bli tale om biltrafikk til Namsos.  
Da det ble starta bilrute fra Steinkjer til Rødhammer kai i 1908 var dampbåt samband derfra til 
Namsos i mange år, men når is eller andre forhold hindra båttrafikken var ferdselen nordover 
vanskelig eller umulig på grunn av manglende veger. Bangsund som den gang var et industristed i 
vekst led også under manglende landverts forbindelse.  
Men ny veg var i emning. ”Nordtrønderen” for 22. mai 1908 forteller at det arbeides ”med fuld kraft” 
paa Fjær- Bangsund parcel af den projekterte Hovedveiomlægning Namsos – Rødhammer”. 
Strekningen var på 3 km og hadde ei kostnadsramme på 170000 kroner. Anlegget omfatta to store 
bruer og en tunnel. Bogna bru ble utført i jernbetong som den andre i sitt slag i landet. Bangsund bru 
over Straumen hadde et spenn på 41 m og var landets største veibru av stein. Tunnelen ved 
Fjærbotnet hadde en lengde på 76 m og var på den tid landets lengste vegtunnel.  
Det tok likevel mange år før vegen stod ferdig og biltrafikken kunne nå Namsos direkte fra Steinkjer. 
Bygginga av Namsbrua tok til i 1912. Den var på den tid et banebrytende arbeid med kombinasjon av 
flere teknikker, brukar i tørrmur og fire spenn i jernbetong. Da den etter 10 års innsats stod ferdig i 



1922 var den Skandinavias største bru i armert betong med total lengde på 220 m. Med den var siste 
ledd i vegsambandet Steinkjer – Namsos på plass og behovet for båtruta til Rødhammeren forsvant. 
 
Bilismens gjennombrudd 
 
I 1912 fik vi ei lovending som omfatta vegene. Da hadde bilene gjort seg gjeldende i den grad at den 
nye loven ble kalt ”Motorvognloven”. Den hadde bestemmelser om trafikkregulering og innførte krav 
om førerkort. I 1927 kom en ny motorvognlov og det ble også innført register over førerkort. 
I mellomkrigstida økte bilparken sterkt, men i krigsårene 1940-45 fik motorisert ferdsel og transport 
et kraftig tilbakeslag, ikke minst på grunn av mangel på drivstoff til sivile formål.  
Vegene som ble bygd i siste halvdel av 1800-tallet etter ”Chaussé-prinsippet” passa bra for de første 
bilene. Med lita motorkraft og dårlige bremser var bakkene den største utfordringa. Etter hvert som 
bilene fikk større motor og hydrauliske bremser ble svingene det som reduserte hastighet og 
sikkerhet mest. Utover på 1900-tallet ble det investert mye i å rette ut kurver på vegene ved å gå 
gjennom hindringer ved hjelp av skjæringer eller tunneler, noe som ble mulig gjennom ny teknologi 
og billig energi. 
Med opphevinga av kravet om kjøpetillatelse for privatbiler i 1960 og sterk økning i kjøpekrafta fikk 
privatbilismen en eksplosiv økning. Opphør av tømmerfløting i elvene og overgang fra sjøverts til 
landverts godstransport førte også til sterk økning i tungtransporten på vegene. Stor trafikk og høge 
hastigheter har ført til mange ulykker, og i dag handler vegbygging ikke bare om framkommelighet og 
transportbehov, men i like stor grad om trafikksikkerhet. 
Hundre år etter kan innvendingene som ble reist den gang bilene inntok vegene virke både latterlige 
og bakstreverske. Biltransport har vært en av forutsetningene for økonomisk vekst og 
velstandsutvikling i vår del av verden det siste hundreåret. Men samtidig maner det til ettertanke at 
tusentalls mennesker blir drept i trafikken hvert år, samtidig som bilen for mange er like mye 
statussymbol eller leketøy som transportmiddel. Den energi- og miljøkrisa vi i dag står overfor har 
bilismen i høg grad bidratt til. Det er gode grunner til å spørre om bilen ut fra den kunnskap vi nå har 
ville blitt tillatt for alminnelig bruk dersom den hadde blitt oppfunnet i dag.  
 
 


