
 Årsmelding for Kaupangprosjektet 2016  

Styresaker

Styret som ble valgt på årsmøtet i februar 2016 har bestått av:

Leder Wenche Hellum 

Sekretær/referent Vigdis Helmersen

Kasserer Arne H. Holjem

Styremedlem Inger Merethe Johnsen 

Styremedlem Bjørn Atle Krohn-Johansen

Varamedlem Ragnar Ridder-Nielsen

Varamedlem Eli Mette Lillerødberget

Varamedlem Tor Inge Nevland

Valgkomite:

Ragnar Ridder-Nielsen

Catharina Darre

Huskomiteens leder:

Inger Merethe Johnsen

Ansvar for Budstikka:

Bjørn Atle Krohn-Johansen

Styrearbeid

Det har vært 5 styremøter i 2016. En del styrearbeid har også foregått på telefon og via epost.

Økonomi

Styret har vært aktive med søknader til Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune for å skaffe 
de økonomiske midlene vi er avhengige av for å drifte Kaupang. Vi søkte også om momsrefusjon. 
Det er jobbet med å få bedre oversikt over hvordan vi bruker ressursene, og det er derfor gjort 
noen endringer i regnskapsførselen.

Nettverk og kompetanse

I forbindelse med Vestfold fylkes satsning på vikingtid har flere av styrets medlemmer i år som i 
fjor vært aktive som representanter i fylkeskommunens forskjellige politiske og kulturelle fora for 
utvikling av vikingfylket Vestfold. Vi deltar i nettverket «Vikinger i Vestfold» som er for 
vikingforeninger og i regi av Kulturarvsavdelingen i fylket.
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Kaupangprosjektet er også med, via Vestfold Vikingutvikling, i nettverket Destination Viking som er 
et EU-prosjekt. Dette er profesjonelt nettverk for aktører som formidler vikingtid i Europa. Inger 
Merethe Johnsen, Eli Mette Lillerødberget, Ragnar Ridder-Nielsen og Wenche Hellum deltok på 
seminar i Danmark 27. og 28. september 2016. Temaet var: Presenting the Vikings: Exhibition 
techniques and design

Utvikling av formidlingen

Vi har jobbet aktivt med videreutvikling av forskjellige undervisningsopplegg for de gruppene med
barn og unge som besøker oss med Den kulturelle skolesekken, familieaktivitetsdagene, SFO 
besøkene, «Bli kjent dager» for videregående skole og grupper som bestiller skreddersydde 
formidlingsopplegg hos oss. 

Kurs i vikingleker

1. og 2. oktober var Kaupangprosjektet lokal arrangør av kurs i historiske leker. Dette var i 
samarbeid med «Vikinger i Vestfold» Kurset var ved Lekegoden og trollet. Dette gjorde vi for å få 
mer kunnskap og utvide reportoaret av leker for våre gjester på Kaupang. 

Planer for Kaupang

Styret har søkt å delta i prosessen og komme med innspill til kommunens arbeid med å lage ny 
reguleringsplan for Kaupang. Vi var til stede og orienterte da plankomiteen i Larvik Kommune var 
på befaring på Kaupang 13. september. Styremedlemmer har også møtt opp på et par åpne 
møter om saken og styret har sendt høringsuttalelse i januar 2017.

Kaupanghuset

Husgruppa har ansvaret for vedlikehold, samt arrangement og utleie i tilknytning til vikinghuset. 
Taket på vikinghuset ble tjæret på våren.

Oppgraderinger og investeringer

Vi har fått malt en vikinghusfrue-figur på forsiden av museumsbygget.

Benker og bord har blitt sett over og reparert, samt at det har blitt snekret noen nye benker. Våren
og deler av sommeren har blitt brukt til mye gartnerarbeid med bl.a. fjerning av hageavfall o.l. 

Sesongen på Kaupang

Ansatte og frivillige

I år har det vært 8 ansatte og 1 fast frivillig som har jobbet hele eller deler av sesongen. Styret 
har også stilt opp med mye dugnadsarbeid i løpet av året. Under Den kulturelle skolesekken var vi
forsterket med en person fra Vestfoldmuseene. I sommer var det ikke smykkestøpere eller smeder 
som hadde anledning til å stille. 

Besøk

Den kulturelle skolesekken besøkte oss som tidligere år med litt over 1300 6. klassinger. 
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Vi har også hatt opplegg for barnehager. Ca 70 barn til sammen.

Vi hadde besøk av en klasse fra videregående skole og hadde besøk av godt og vel 200 barn 
fra SFO o.l. i høstferien. Noen private grupper, ca 120 personer til sammen har vi også hatt.

I sommersesongen har vi registrert rett under 1000 besøkende fra Norge og nærmere 300 
besøkende fra utlandet, fordelt på 18 – 20 forskjellige land: 

Museumsområdet besøkes både av folk som ønsker omvisning/aktiviteter o.l. og av folk som velger 
å ikke komme innom museet, men bare rusle rundt på egenhånd. Av totalt 1274 registrerte 
besøkende i perioden fra st.hans til 14. august er det 838 som har betalt billett.

Til sammen har vi registrert ca. 2990 besøkende i 2016, mot 3100 i 2015 og 2.900 i 2014.

DKS

6. klassinger fra sydfylket kom, som vanlig til Kaupang i mai/juni. Det er hyggelige, men også 
hektiske dager for alle som jobber. Aktivitetene i år har vært: Arkeologisk sandkasse, bålplassen 
og brødsteking, vikingliv og fortellinger i det lille vikinghuset, fortellinger om liv og død i Kaupang 
inne i museet og på Bikkjholberget, aktivitetssletta med bueskyting og vikingleker. I 2016 
bemannet Kaupangprosjektet museet og Bikkjholberget, det lille vikinghuset og bålplassen, 
Midgard lønnet en person som var ansatt av Kaupangprosjektet for å ta ansvaret for de 
arkeologiske sandkassene. Aktivitetssletta med bueskyting og vikingleker hadde Midgard ansvaret 
for. 

Aktivitetsdagene

Aktivitetsdagene i juni/juli/august var godt besøkt. Sandkassene er veldig populære hos alle 
generasjoner. De siste årene har vi hatt aktivitetsdager på onsdager for aldersgruppe 4 – 12 år 
med voksne i følge. I år utvidet vi med aktivitetsdag på tirsdagene også. Alderstilbudet var 
forskjellig på de to dagene. 

På tirsdager har vi hatt en ny guidet/forteller tur på Nordre gravfelt. En liten ekspedisjon hvor vi 
har hatt med oss replika av gravfunn, bilder og kart, for å gi våre besøkende kunnskap om det vi 
“ikke lengre ser”, og for å gjøre dem kjent med historien rundt Nicolaysens utgavninger, og 
hvordan landskapet har forandret seg her, siden Vikingbyens tid.

Det har også blitt laget to Quizløyper, hvor våre gjester uten guide/leder men ved hjelp av kart 
og poster har kunnet gå en løype og lett etter poster med spørsmål om Kaupang og vikingtid. Nye
leker har også blitt laget og plassert nede på lekesletta.

Generelt

Værgudene var med oss i 2016 som året før. Lite dårlig vær og sommeren var til tider i overkant 
litt for varmt til å tiltrekke seg strie strømmer av turister alle dager. 

Turister og andre besøkende parkerer der de måtte finne det for godt og det er behov for bedre 
parkeringsfasiliteter med bedre merking. 

Veien som går gjennom museumsområdet og ut til Lamøya blir bredere og bredere for hvert år. I 
2013 ble grøftene langs veien fylt igjen med veimasser og det gjør at deler av gravfeltene blir 
veldig vannsyke i perioder.  Det er problematisk på flere måter med kjøreveien tvers gjennom 
området. Vi tør å håpe på at den blir flyttet om en stund.

Larvik 22. februar 2017. 
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