Årsmelding for Kaupangprosjektet 2017
Styret som ble valgt på årsmøtet 28 februar 2017 har bestått av:
Leder:
Wenche Hellum gjenvalgt for 1 år
Kasserer:
Ikke valgt. Regnskapsfører har utført dette. Styret har fulgt dette opp.
Styremedlem: Arne Holhjem har 1 år igjen, fortsetter som styremedlem
Styremedlem: Sonja Mandt. Ny for 2 år
Sekretær:
Ikke valgt. Er løst fra møte til møte.
Styremedlem: Eli Mette Lillerødberget for 2 år
Styremedlem: Bjørn Atle Krohn-Johansen har 1 år igjen
Varamedlem: Ragnar Ridder-Nielsen gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Tor Inge Nevland tar gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Inger Merethe Johnsen for 1 år
Valgkomitè:

Ragnar Ridder-Nielsen

Komiteer og spesialområder:
Munnskjenk:
Hus komiteens leder:
Budstikka:
Arr/foredragskomite:

Eli Mette Lillerødberget
Inger Merethe Johnsen
Bjørn Atle Krohn-Johansen
Ragnar Ridder-Nilsen, og Bjørn Atle Krohn-Johansen.

Revisor utnevnt av styret: Kjerstin Berby johansen

Styrearbeid:
Det har vært 5 styremøter: 4 april, 15 mai, 6 september, 7 desember 2017, 23 januar 2018. En del
styrearbeid har også foregått på telefon og via epost. Leder har vært ansvarlig for oppfølging av
ansatte og hvem som ansettes.

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 om og fikk momsrefusjon.

Medlemspleie og foredragskvelder høst og vinter-aktivitet:
Årsmøtet valgte to personer med ansvar for foredragskvelder. Dette er et samarbeid med Tjølling
Historielag. På våre 3 møter høsten 2017 var det totalt 230 besøkende. Styret har lagt opp til å
fortsette med dette positive tiltaket.
Vi jobber med å bedre kommunikasjonene og tilbudene med og for medlemmene. Vi maser stadig
om å få epostadresser (og mobilnummer) til medlemmene våre, slik at det blir lettere og rimeligere
å kommunisere.
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Kaupanghuset:
Husgruppa har ansvaret for vedlikehold, samt arrangement og utleie i tilknytning til vikinghuset.

Budstikka:
Budstikka kom ut 23 juni. 2017. Vi hadde en sponsor: Kåre Mortensen. Budstikka kom også ut 11
februar 2018.

Nettverk og kompetanse:
Vi er medlem i Visitvestfold og har deltatt på flere møter med nyttig informasjon og utveksling av
erfaringer.
Vi deltar i nettverket «Vikinger i Vestfold» som er for vikingforeninger og i regi av avdelingen
Kulturarv i fylket. Flere av styrets medlemmer har vært aktive som representanter her i
fylkeskommunens fora for utvikling av vikingfylket Vestfold.
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. Vi har
meldt inn at vi ønsker å være direkte representert, og vi håper å få med egen representant i styret.

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 2016. Styremedlemmer har også møtt opp på et par åpne
møter om saken og styret har sendt høringsuttalelse i januar 2017. På nytt i 2018. Syret har hatt
innspill hver gang den kommer opp, enten for noe nye synspunkter eller for å presisere viktige sider
ved saken. Planen er ikke ferdigbehandlet. Vi får fortsette med den formidlingsformen vi har frem
til det blir et nytt formidlingssenter. Om det er om noen få eller flere år vites ikke.

Forprosjekt Vikingby:
Vi har også i 2017 søkt Vestfold Fylkeskommune om midler til å undersøke hvordan en kan bygge
en levende formidling med fullskala hus på/ved Kaupang. Vi ser slik formidling som vesentlig for å
lykkes som attraksjon i tiden som kommer. Vi har foreløpig ikke fått noe tilskudd.

Opprydding og vedlikehold.
Hvert år må tomt, hus og materiell ryddes og gjøres klart før sesongen starter om våren. Dette
gjøres hovedsaklig på dugnad. Det er en viktig jobb som tar tid og må gjøres ordentlig. Benker og
bord ble sett over og reparert, og det ble laget noen nye benker.
Kommunens vedlikehold av hus og tomt begrenser seg til det mest nødvendige for at det skal kunne
gå an å bruke det.

Turistsesongen sommeren 2017.
Det var dukketeater med Teater Fabel "Jakel og Kong Olav den Uheldige" på familiedagen hver
tirsdag. Hver onsdag var det ekspedisjon på gravfeltet på nordre Kaupang. Forøvrig har vi et lite
museum, guidet tur til Bikkjholberget, arkeologisk sandkasse, matlaging, bueskyting, leker,
kunnskaps sti med spørsmål, vikinghus med vev og garn o.s.v.
Til ekspedisjonen på gravfeltet på tirsdager anskaffet vi i 2017 forskjellige kopier og
formidlingsmateriell for ca 20.000,- kr. Til dette har vi fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.
Inngang og omvisning på museet og i området kostet 60,- kr. Tirsdager og onsdager med
aktiviteter/vandringer var prisen 80,- kr.
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Fra St. Hans til midt i august holdt vi åpent alle dager, unntatt mandag, fra kl. 10 til kl. 16.
Vi opprettet kalender som viser hvilke aktiviteter som skjer når på vikingbyen.org, slik at publikum
skulle ha muligheten til å forholde seg til hva som skjer når. Vi erfarte at det ble bedre struktur og at
både formidlere og gjester opplevde dette som positivt.
Vi markedsførte oss med plakater og brosjyrer i nærmiljøet - på internett og i turistbrosjyren via
visitvestfold - med annonser i ØP og SB - og med egne nettsider og facebook.

Besøk:
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.
Vi har solgt 950 ordinære billetter til turister i sommersesongen 2017. Dette er 112 flere enn i 2016
Vi hadde DKS på vårparten og aktiviteter for SFO i høstferien. Vi har også hatt forskjellige andre
betalende grupper.

Ansatte på Kaupang 2017.
I løpet av våren og sommeren 2017 hadde Kaupangprosjektet 8 ansatte for å formidle på Kaupang.
Noen arbeidet mye på Kaupang og noen arbeidet bare noen få timer. Gressklipping og skjøtsel er
også betalt arbeid.
Vi opprettet «lukket» arbeidsliste på kaupangprosjektet.no, slik at det ble lettere å følge med på
hvem som skulle jobbe når.

Vi er stolte av våre kunnskapsrike og dyktige formidlere på Kaupang.
To av dem er nå autorisert i Norges Guideforbund, med vikingtid som spesialområde. Det er Vigdis
Helmersen og Inger Merethe Johnsen.

Takk til alle som bidrar til å holde Kaupang og Vikingtiden levende!
Larvik, februar 2018.
Tor Inge Nevland og Wenche Hellum
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