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Påklaging -riving av Gudå stasjon Gnr/bnr 0004/0013
Den trønderske avdeling av Fortidsminneforeningen er kjent med at BaneNOR Eiendom har søkt om
rivingstillatelse for stasjonsbygningen på Gudå stasjon på Meråkerbanen, og at Meråker kommune
administrativt har gjort et vedtak om riving.
Vår vurdering er at stasjonsbygningen er verneverdig, og vi har derfor ført den opp på
Fortidsminneforeningens nasjonale rødliste over truede, verneverdige bygninger, se
www.fortidsminneforeningen.no/rødlista.
Bygningen har verneverdi som ett av fem gjenlevende av opprinnelig ti stasjonsbygg langs
Meråkerbanen, sammen med Ranheim, Hegra, Meråker og Teveldalen (den siste opprinnelig en
vokterbolig som senere fikk ekspedisjon).
Bygningen har også verneverdi som bygning i seg selv, som god arkitektur langt på vei bevart upåvirket
og uten endringer.
Bygningen har verneverdi som lokalhistorisk identitetsmarkør og er sentral med hensyn til å forklare
lokalsamfunnet/tettstedet Gudå. Grenda fikk skole og eget posthus, og mange jernbanefolk bosatte seg
her som følge av at stasjonen var knutepunkt på Meråkerbanen. I Årbok for Meråker historielag 2010
omtales stedet slik: «Gudå var litt av et sted før krigen. Til tross for de harde 30-årene, så blomstret
denne lille stasjonsbyen - på linje med flere slike jernbanestasjoner. Her var det foreninger, lag idrett,
kultur. Det var 10 minutters stopp og restaurant på jernbanestasjonen». Ved å gi rivingstillatelse av
stasjonsbygningen frarøver kommunen lokalsamfunnet en viktig brikke i forståelse og tilhørighet til
bygda.
Vi vil også påpeke at BaneNor er en stor, profesjonell og økonomisk solid eiendomsbesitter, slik at fullt
opprettbare bygningsmessige skader oppstått som følge av mange års manglende vedlikehold, ikke er
hørbart grunnlag for en rivetillatelse.
Vi er oppmerksom på at det for tiden ikke foreligger aktuelle planer for bruk, men det er heller ingen
hørbar grunn til å rive en verneverdig bygning. Dersom BaneNOR oppfyller sitt ansvar for nødvendig
skadeoppretting, er det meget tenkbart at lokale krefter etterhvert vil finne anvendelse for bygningen,
slik Nedre Gudå velforening også har gitt uttrykk for.
Vi oppfordrer Meråker kommune til å prioritere arbeidet med en kulturminneplan for kommunen, hvor
Gudå stasjon tas inn som et viktig kulturminne som skal bevares.
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