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Viktige aktører fra kul-
turvernorganisasjoner på 
Agder og Kulturvernfor-
bundet møttes i Lille-
sand lørdag, for å snakke 
om hvordan mer samar-
beid kan føre til økt in-
teresse for kulturvern. 

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Representert på nettverksmøtet for 
kulturvernorganisasjoner og mu-
seer på Agder var blant annet Kul-
turvernforbundet, Agder Historie-
lag, Norges Husflidslag og Kystla-
get Terje Vigen.

– Det er vel første gangen at så 
mange viktige kulturvernaktører 
på Agder er samlet på ett sted, smi-
ler Heidi Thöni Sletten, informa-

sjonsrådgi-
ver i Kultur-
vernforbun-
det.
Lokale Lille-
sandsorgani-
sasjoner som 
Lillesand 
husflidslag, 
Blindleia 
Kystlag, Lil-
lesand by- 
og sjøfarts-
museum var 
også til ste-
de.

Målet for 
dagen var å bli bedre kjent med 
hverandre og diskutere hvilke sam-
arbeidsmuligheter som finnes.

– Selv om en holder til i samme 
region er det ikke sikkert at en vet 
hva de forskjellige organisasjonene 
holder på med. Derfor er det gi-
vende med nettverksmøter, for å bli 
bedre kjent og legge langsiktige 
planer. Det fører til at organisasjo-
nene i større grad vil synliggjøre og 
fremsnakke hverandre, sier Sletten.

Nye medlemmer
Lillesanderen Kristian Sundtoft fra 
Agder Historielag har et godt ek-
sempel på hva økt samarbeid kan 
føre til.

– Flere lokale organisasjoner 
gikk i år sammen om å arrangere 
Vervendagen på Kokkenes i Lille-
sand. På noen få timer fikk histo-
rielaget 28 nye medlemmer. Det 
har jeg aldri opplevd før, sier Sund-
toft, som i likhet med de andre 
mener Lillesand-organisasjonene 
allerede samarbeider godt.

– Men nå ser vi på ting i et re-
gionalt perspektiv. Det at vi har ett 
historielag for hele Agder er en 
kjempebragd, men vi kan få til mye 
mer.

Digitale hjelpemidler
Anne Sophie Høegh-Omdal fra Lil-
lesand by- og sjøfartsmuseum me-
ner kulturvernorganisasjonene på 
Agder kunne fått mye ut av å ta i 
bruk sosiale medier som Facebook.

Under møtet lørdag fremmet 
hun forslag om å lage en Facebook-
side, hvor alle aktørene på Agder 
kan dele nyheter om arrangemen-
ter og hendelser. Hun viste til po-
pulariteten til Facebook-sider som 
«Gamle Lillesandsbilder» og «Hva 
skjer i Lillesand».

– På en slik side kan en legge ut 
alt som har med kulturvern og his-
torie å gjøre. Som følge av dette 
nettverksmøtet vil det være mye 
lettere å få til en slik felles platt-
form.

Ønsker samarbeid  
om kulturvern
l – Veldig sjelden så mange viktige kulturvernaktører samles 

GIVENDE MØTE: Mange viktige aktører stilte opp på nettverksmøtet i Lillesand lørdag.

SER POTENSIALET: Inger Mosgren (Husflidslaget), Kristian Sundtoft (Agder Historielag), Heidi Thö-
ni Sletten (Kulturvernforbundet), Anne Sophie Høegh-Omdal (Lillesand by- og sjøfartsmuseum) og 
Per Kristian Vindi (Blindleia Kystlag).

Organisa-
sjonene må 
bli bedre 
kjent og 
legge lang-
siktige 
planer
Heidi Thöni Sletten

22 Tirsdag 4. november 2014


