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Elin Strømsvik, Stian Kristoffer Sande, Tore Kalleberg, Oda Gomnes, Eistein Guldseth, Willy Sæther, Ingebrigt Ustad og Helge Muhle deltok på befaringa på Nerøra.

Skal gjøre
Nerøra attraktiv
NTNU-studenter søker informanter til å hjelpe dem
kartlegge hvilke tiltak som skal til for å heve Nerøras
status.
JAN ARE MELGÅRD

Onsdag dro tre masterstudenter
fra NTNU, innen fagfeltet medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, på befaring på
Nerøra.
Med seg hadde de representanter fra både Orkanger historie,
som fortalte de oppmøtte om
historien til så godt som hver
bygning på turruta, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Orkdal
kommune.
Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune, ved rådgiver innen
digitale innovasjoner, Eistein
Guldseth, som har laget og gitt
dem oppgaven.

Foreslå kommunikasjonstiltak
Dette er hva fylkeskommunen
har gitt studentene oppgave om
å jobbe med;
«Hovedfokuset vil være på å
endre diskursen om Nerøra gjennom en bevisstgjøring om områdets historie/kultur.
Identiteten til Nerøra er uty-

delig for mange i dag grunnet liten kunnskap. Målsetningen er
altså å øke attraktiviteten til området, gjennom å bruke historien
til å etablere og utvikle en identitet for området. Oppdraget består i å først utrede, så utvikle
eller foreslå ulike kommunikasjonstiltak for å nå denne målsetningen.»

Givende arbeid
– Vi ønsker å kartlegge hva som
skal til for å heve Nerøras status.
Blant annet skal vi undersøke
om kunnskapsspredning omkring områdets historie kan
bidra til en slik heving. For å
greie det, trenger vi lokale informanter vi kan intervjue, sier
Stian Kristoffer Sande.
Han synes det er motiverende å
jobbe med en oppgave som kan
komme til og bli brukt i ettertid,
og ikke bare stues vekk som det
så ofte gjøres med annet skolearbeid.
– Vi har akkurat kommet i

gang, men det jeg allerede liker
er at undersøkelsene vi foretar
virker å være veldig etterspurte,
sier Sande.
Dette er et såkalt halvårsprosjekt, og leveres dermed inn når
skoleåret nærmer seg slutten.

Digitale turstier
Eistein Guldseth fra SørTrøndelag fylkeskommune ser
for seg å lage en «digital tursti»
på Nerøra.
– På Refsnes i Rissa har vi laget en digital tursti med 6-7
punkter med gratis WiFi-nett.
Der kan folk laste ned historier
om plassen de står på til mobiltelefonen sin, ved hjelp av
QR-koder som er plassert rundt
om kring langs løypa, sier Guldseth.
Han tror det vil oppleves autentisk å se historiske videoer på
mobilen, samtidig som du står
på plassen historien er hentet fra.
Det blir studentenes oppgave å
gå i dybden for å kvalitetssikre
informasjonen som skal brukes
til dette.

Bevisstgjøring
– Å bevisstgjøre folk, så Nerøras
historie blir mer verdsatt, synes
jeg er en viktig oppgave. Den

NTNU-studentene Tore Kalleberg og Stian Kristoffer Sande får en historietime fra Orkanger histories Helge Muhle (i midten).

største utfordringa blir å endre
folks holdninger, for området
har allerede massevis av potensiale. Vi må skape en positiv diskurs, ved hjelp av toveiskommunikasjon, sier Guldseth.
Ingebrigt Ustad fra Orkanger
historie synes dette er et veldig
fornuftig prosjekt.
Å videreformidle historien den
gamle trehusbebyggelsen på Nerøra bærer på, er noe de historieinteresserte herrene har brent for
lenge.
– For å skape interesse, er det
viktig at de som har eiendom på

Nerøra opplyses om verdiene
som befinner seg her. Så blir det
opp til ungdommene å komme
med ideer. Så får vi håpe at vi i
hvert fall kan realisere noen av
dem, sier Ustad.
Han forsikrer om at historielagets dokumenter og fotografier, samt medlemmenes kunnskap, vil være til studentenes
disposisjon gjennom hele prosjektperioden.

