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INNLEDNING
Alta museum har fått delegert ansvar fra Finnmark fylkeskommune for verdensarven Struves
meridianbue og leier ut en verdensarvkoordinator til arbeidet. Struves meridianbue er skrevet inn
på UNESCOs verdensarvliste. Et faglig råd er det styrende organet for arbeidet inntil et eget
verdensarvråd er etablert. Faglig råd består av representanter for Alta, Hammerfest og Kautokeino
kommuner, Kartverket, Riksantikvaren og fylkeskommunen.
I februar 2018 ble det vedtatt en forvaltningsplan for Struve 2016 – 2022. Museet mener det
også bør utarbeides en formidlingsstrategi for Hammerfest, Alta og Kautokeino kommuner.
Alta museum skal gjennomføre en prosess for å definere en formidlingsstrategi knyttet til Struve.
Formålet med formidlingsstrategien er å styrke kvaliteten på informasjonen, formidlingen og
tilretteleggingen og bidra til at verdensarven får en viktig funksjon i lokalsamfunnene, som igjen
vil støtte opp om forvaltningen av verdensarven. Kreativ industri ble engasjert for å planlegge og
gjennomføre to prosess-samlinger for å få innspill til formidlingsstrategien.

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV IDEDUGNADENE
Verdensarvkoordinator Gerd Valen har vært Kreativ Industri sin kontaktperson i prosjektet.
Sammen la vi en plan for arbeidet, som innebar at Kreativ Industri tok ansvar for arbeidet med
invitasjoner, påmelding, planlegging og gjennomføring av det prosessuelle arbeidet på selve
dagene. Vi kalte prosess-samlingene for idedugnad, for å markere at formålet var å komme med
nye ideer.
Kreativ Industri og Gerd Valen gjennomførte planleggingsmøter i juni, juli og oktober. Vi hadde i
tillegg dialog på epost i løpet av sommeren og høsten.
Etter en kartlegging av større møter innen skole, kultur og reiseliv ble vi enige om å arrangere
idedugnadene 6. november i Alta og 7. november i Hammerfest. Målgruppene for idedugnadene
ble definert til å være Alta, Hammerfest og Kautokeino kommuner, museer, historielag, turlag
samt aktører i reiselivsnæringa. Alta museum hadde kontaktinformasjon til en rekke av aktørene
og ba Kreativ industri kartlegge ytterligere og ha samtaler med kommunene. Kreativ industri
hadde dialog med Struve-ansvarlig i Kautokeino kommune og fikk innspill og kontaktinformasjon
til organisasjoner og aktører i Kautokeino.
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Invitasjonen til idedugnadene gikk ut på e-post 5. september. Innen påmeldingsfristen 1. oktober
var det kommet inn totalt åtte – ni påmeldte.
Vi sendte ut purringer. Siden det var viktig å få med representanter fra skolene, tok vi spesielt
kontakt med oppvekstsjefene i Alta og Hammerfest. Nordnorsk vitensenter gjorde en innsats for
å få påmeldinger fra skole-siden, spesielt fra Newton-rommene i Alta og Hammerfest. Det var
ingen påmeldte fra Kautokeino, og her hadde Gerd Valen dialog med kommunen ved flere.
Ordføreren i Kautokeino ytret ønske om en egen idedugnad i Kautokeino. Det kom en deltaker fra
Kautokeino kommune til idedugnaden i Alta.
For å få ytterligere oppmerksomhet laget Kreativ Industri en pressemelding 18. september.
Kreativ Industri tok nye foto av Gerd Valen ved Lille Raipas og pressemeldingen resulterte i en
artikkel i Altaposten. Det ble også publisert et Facebook-innlegg om idédugnadene på både Alta
museums og Struves Meridianbues Facebook-sider.
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Vi tok i mot påmeldinger frem til prosessdagen. Den siste påmeldingen kom på selve dagen for
idedugnaden. Totalt var det 26 som deltok på idedugnadene, derav 11 i Alta og 15 i Hammerfest.
Det var deltakere fra historielag, museer, kommuneadministrasjon innen plan, kultur og skole,
reiselivet. Ingen turlag var representert.
Det ble lagt opp til samme program i Alta og Hammerfest med en prosess på totalt to timer.
Programmet var lagt opp med innledninger fra verdensarvkoordinator Gerd Johanne Valen og
Nordnorsk vitensenter v/ Anne Bruvold. Dette for å informere deltakerne om Struves
meridianbue, verdensarv/Unesco og målearbeidet. Begge var innom muligheter for
formidlingsprosjekter.
Etter innledningene kjørte Kreativ industri ved Marianne Pedersen prosessen resten av møtet.
Det ble gjennomført som gruppearbeid med to grupper både i Alta og Hammerfest. Gruppene var
satt opp på forhånd. Selv om gruppene var satt opp tverrfaglig la vi vekt på at det i en av
gruppene var samlet skole-utdanningskompetanse.
Gruppearbeidet ble delt opp i to hovedbolker med følgende problemstillinger:
1) Strategi og målgrupper
- Hvilke tema/områder bør prioriteres i formidlingsarbeidet?
- Hvilke målgrupper bør prioriteres?
2) Prosjekter og utviklingsarbeid
- Hvilke prosjekter eller tiltak bør man iverksette i kommunen(e)?
- Hvem bør være samarbeidspartnere i prosjektene/ tiltakene?

Etter hver runde la gruppene frem sine forslag i plenum. Det ble ikke stilt krav om at gruppene
måtte være enig om forslagene, da det var viktig å få frem ideer og mangfold. Det ble tid til en
drøfting av forslag og ideer i plenum både i Alta og Hammerfest.

FORSLAG, IDEER OG ANBEFALINGER
Det var stort engasjement under idedugnadene, begge steder. Det kom en rekke forslag til tiltak
og prosjekter. Det er et ikke helt entydig bilde av prioriteringene fra idedugnadene i Alta og
Hammerfest. Det var likevel stor enighet om at skoler/elever/lærere bør prioriteres i et
pilotprosjekt samt at det er viktig at lokalbefolkningen får mer kunnskap om Struve.
Vi har valgt å systematisere forslagene slik at det skal bli enklere for oppdragsgiver å forholde
seg til mangfoldet.
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Målgrupper
Gruppene var enige om at følgende målgrupper er viktige i formidlingsarbeidet:
1) Skoler, elever, lærere
2) Lokalbefolkningen
3) Turister

Prosjekter og tiltak
Forslag til tiltak og samarbeidspartnere som kom på idedugnadene er et godt utgangspunkt for
arbeidet med formidlingsplanen. Noen forslag var mer konkrete enn andre. Vi skisserer her
forslagene, med korte kommentarer slik de fremkom i plenum eller i skriftlig dokumentasjon fra
gruppearbeidene.

1) Det må utvikles et formidlingsopplegg i skolene

o

Utvikle et undervisningsopplegg der flere kompetansemål kan oppnås, innen fag om
geografi, matematikk, trigonometri, lokal og internasjonal historie. Det ble understreket at
det er viktig med dypdelæring.

o

Utvikle konkrete oppmålingsprosjekter som kan gjennomføres både på skolen og på
punktene.

o

Sommerskole om Struve, der man lager et eget opplegg for kunnskapsformidling til barn
og unge, gjerne ungdommer som guider.

o

Utvikle et eget formidlingsopplegg som kan formidles gjennom Den kulturelle
skolesekken.

2) Formidling om/på punktene

o

Utvikle egne turer til punktene med formidling/opplevelser underveis, som gjør de mer
attraktive og besøksvennlige. Det er behov for mer informasjon, som skilting. Det bør
være målrettet informasjon til de ulike målgruppene.

o

Sikre at man har fri sikt til punktene, da man får bedre forståelse av hvordan punktene
ble brukt i målearbeidet når det er sikt mellom de. Struves meridianbue må forankres i
kommunalt og regionalt planverk, som arealplaner.

o

Utvikle felles formidlingsplattform/guideopplegg for punktene og Struve slik at man har
et felles utgangspunkt og kunnskapsbase som kan brukes av flere.
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o

Utvikle et konsept med Struve-turer i Finnmark, en tursti i tre kommunene i Finnmark.
Dette kan bli et større regionalt prosjekt der strategier rundt friluftsliv, folkehelse og
fysisk aktivitet kobles med historie, kulturminner og realfag.

o

Utvikle et opplegg for de som ikke kommer seg til punktene, f.eks. film/animasjon
og/eller app.

o

Aktiv kunnskapsformidling på nett ved å ha oppdaterte og gode nettsider.

3) Merkevaren Struve

o

Utvikle felles profil for alle punktene, standardisert merking, samme skilting, skjorter,
krus m.m. Her kan man hente finansering fra spillemidler til merking av stier og løyper.

o

Fokusere på historien om Struve selv. Hvem han var, hvorfor han tok ansvaret,
utholdenheta mm.

o

Fokusere på historien og forholdene i lokalsamfunnene da oppmålingsarbeidet pågikk,
for å sette Struve inn i en lokalhistorisk sammenheng. Man bør fokusere på storytelling.

o

Arbeidet med formidling av Struves meridianbue må ses på som et
stedsutviklingsprosjekt.

4) Internasjonalt samarbeid om Struve
o

Utvikle route-Struve, en kjøretur langs hele ”ruta” , fra Ismail til Hammerfest. Man bør
utvikle konseptet i tett samarbeid med kompetansemiljøene i de andre landene som inngår i
Struves meridianbue.

o

Formidle at dette er et stort internasjonalt prosjekt, der Norge og Finnmark inngår som
en viktig del.

o

Vektlegge verdensarven, statusen og Unesco-verdiene i formidlingen, og hvorfor er det
verdensarv.

o

Vektlegge at dette var et banebrytende internasjonalt arbeid, spesielt sett i lys av at det
ikke var så vanlig med internasjonalt samarbeid da dette arbeidet ble igangsatt.

o

Markere at dette også er et internasjonalt fredsprosjekt.

I etterkant av idéprosessene, ble det publisert bildeserier på både Struves Meridianbues og
Kreativ Industris Facebook-sider. Innlegget på Kreativ Industris Facebook-side gjorde det svært
godt og nådde over 1.600 personer.
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Oppsummering og anbefaleringer
Idedugnadene viser at det er et engasjement rundt Struves meridianbue i lokalsamfunnene i Finnmark.
Det er rimelig å anta at det er stort potensiale for enda mer engasjement og interesse, noe som er et
godt utgangspunkt for arbeidet med en formidlingsplan.
En formidlingsplan for Struve bør ha store ambisjoner om å få til mer omfattende og mer målrettet
formidling av en viktig historie. Vi anbefaler at formidlingsplanen har tydelige strategier og tiltak som
skal gjennomføres på kort og litt lengre sikt.
Vi anbefaler at man umiddelbart starter et arbeid med å utforme et formidlingsopplegg for skolene i
de tre kommunene, eller noen av de. Man bør starte i mindre skala med et pilotprosjekt der man får
prøvd ut ideer og opplegg, med mål om å skallere det til et større opplegg. Et skoleformidlingsprosjekt
kan inneholde så mye, både geografi, historie, flere retninger innen realfag. I et pilotprosjekt bør en
prioritere noen få områder, ikke favne for bredt. Det er krevende nok å få til et samarbeid og utvikle et
godt prosjekt. Det bør settes av god tid til å innlede samarbeidet med skolene og
skoleadministrasjonen i kommunene, for å få forankret ideene og ambisjonene. Vi mener at det er en
forutsetning for å få til gode prosjekter i skolene.
Det var enighet om at man bør starte med å formidle historien om Struve til lokalbefolkningen først. Vi
anbefaler at man iverksetter tiltak som er synlige og vil markere Struve i lokalsamfunnene på en god
måte. Det kan være enkel merking av punktene eller stiene til punktene. Dette også om de konkurrerer
med Perleturer. En egen Struve-tur i Finnmark der man besøker alle punktene og får en premie, vil gi
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oppmerksomhet. Man kan arrangere enkle formidlingsseminarer, f.eks. lørdagsformiddag der folk kan
komme innom museet 1 times tid for å få innsikt og kunnskap.
En bør starte det langsiktige og systematiske arbeidet med å utvikle merkevaren Struve. Struves
meridianbue er spennende og inneholder så mange lag av historier som vil interessere mange – det
unike internasjonale samarbeidet, personen Struve, det banebrytende oppmålingsarbeidet,
treffsikkerheta i målingene, historiene fra lokalsamfunnene der oppmålingene ble foretatt mm. Å
utvikle en merkevare handler om et arbeid på mange plan. Det handler om hva man kommuniserer,
både visuelt, digitalt og hva man faktisk gjennomfører av konkrete tiltak og prosjekter. Det bør utvikles
en felles profil som kommuniserer verdiene og det Struve står for. Dette kommuniseres igjen på så
flere måter, gjennom f.eks. skilting, informasjonsmateriell, all digital kommunikasjon mm.
Et konkret internasjonalt samarbeidsprosjekt på formidling vil vekke interesse. Man kan f.eks. utvikle
en form for ”klippekort” for besøk langs Struve-”løypa”. Det er også en rekke turister som har interesse
av å besøke steder med verdensarv-status. En status som man må gi verdi også lokalt i Finnmark.
Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til i det videre arbeidet med å fremme verdensarven Struves
meridianbue.
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