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BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 

Mitt diplomprosjekt omhandler vikingbyen 
Kaupang i Larvik. Målet mitt med prosjektet er å 
designe et nytt museum på tomten hvor 
museet står i dag. Jeg vil også finne en måte å 
visualisere den gamle vannlinjen fra 800-tallet
(da Kaupang var en aktiv by), og de 115 
gravhaugene som i løpet av århundrene har blitt 
jevnet med jorden. Med disse inngrepene håper 
jeg at flere vil ønske å besøke Kaupang, og 
dermed få en mer personlig tilnærming til 
vikingtiden. 

Jeg husker at jeg besøkte den siste utgravningen i 
2002. Det var satt opp en plattform som de 
besøkende kunne gå på mens man kunne se på 
arkeologene som jobbet. Jeg husker dette 
besøket godt, og det er denne spenningen og 
nærheten til historien og stedet som jeg føler 
mangler i dag. 

Kaupang er et historisk viktig knutepunkt, men 
som jeg mener ikke er utviklet til sitt beste 
potensiale. Det er flere slike historiske punkter i 
Norge, og om flere av disse hadde blitt «aktivert» 
så ville man kunne satt opp en løype som kunne 
ha tatt for seg hele Norge. 

Norge legger mye fokus og penger inn i å utvide 
museumer som blandt annet Vikingtidsmuseet. 
Dette er selvfølgelig veldig flott, og det trengs, 
men jeg vil med denne oppgaven også vise 
potensialet i å utvikle disse historiske 
knutepunktene og la folk oppleve stedet hvor
historien faktisk skjedde.

Jeg tror at man vil lære mer ved å reise til stedet 
hvor historien fant sted, enn å se på gamle 
mynter gjennom et glassmonter på et museum, 
flere timer unna stedet de ble funnet. Det er 
derfor jeg har fokusert på Kaupang som ett av 
disse stoppene, og prosjektet vil også fungere 
som en mulighetsstudie for hvordan man kan 
behandle slike steder i fremtiden.



OM KAUPANG

Kaupang var en vikingby som var aktiv mellom år 
800 og ca 970. Deler av byen har blitt utgravd over 
tre hovedutgravninger, men bare en liten prosent 
av totalområdet er faktisk utgravd. Kaupang har 
vært en av de største vikingfunnene i arkeologisk 
historie i Norge, og som har også trukket til seg 
utenlandsk oppmerksomhet. Arkeologer og 
historikere mener at Kaupang var en av, hvis ikke 
den første, handelsbyen i Norge.

Det er også spor i gjenstandene de har funnet 
som peker mot andre land som for eksempel 
Frankrike og England, noe som tyder på at dette 
var et internasjonalt handelssted. 

Kaupang bestod av en landsby med hus, og 
verksteder i tillegg til store områder med 
hundretalls gravhauger.

På Kaupang I dag er det det et museum som blir 
drevet av gruppen Kaupangprosjektet som er en 
frivillig gruppe som tar besøkende med rundt i 
naturen i området og viser hvor vikingene levde. 
Ellers i landskapet er få tydlige spor etter 
vikingene.

Johannes Flintoe, Havnen i Skiringssal fra 1835



REISEN

Jeg var på besøk på kaupang i sommer, men følte 
at jeg trengte en tur til. Det er bare så mye man 
kan gjøre gjennom en pc skjerm i Bergen når 
tomten er på andre siden av landet. Oppgaven 
min handler også mye om å oppleve stedet hvor 
historien skjedde, så det å besøke stedet var helt 
essensielt for min prosess. Målet ved turen var å ta 
nye bilder og finne en måte hvordan jeg 
kunne fremvise den gamle vannlinjen og 
haugene, muligens gjennom 1 til 1 skissering.
Jeg hadde også avtalt et møte med Wenche 
Hellum som er lederen for Kaupangprosjektet 
(gruppen som drifter Kaupang museet) Jeg ville 
også gjøre mer kartlegging av stedet da jeg ikke 
fikk gjort like mye av dette på besøket i sommer. 

Jeg begynte med å snakke med Wenche inne på 
museet. Der var de i full gang med oppussing og 
reorganisering av utstillingen. Hun fortalte meg 
om deres planer for den neste sesongen, og hjalp 
meg med å peke på ting i landskapet som jeg 
burde ta en titt på. 

Etter dette møtet gikk jeg rundt i området og 
registrerte elementer jeg synes var viktig. Det 
veldig nyttig å kunne oppleve tomten på nytt. 
Siden det er en annen sesong, var det også 
visse elementer som var lettere å se nå som det 
var mindre vegetasjon. 

Jeg fikk også prøvd å gjøre noen 1 til 1 skisseringer, 
men det viste seg at jeg ikke kunne gjøre så mye 
da det er ulovlig med tanke på vern. Jeg måtte 
derfor være kreativ å bruke min egen kropp og 
noen enkle rekvisitter for å illustrere det jeg ville. 

Dette var et viktig gjensyn med tomten for meg 
og jeg føler nå at jeg kan fortsette arbeidet med 
en bedre forståelse for tomten. Jeg vil derfor 
kunne lage et bedre prosjekt som vil være 
hensynsfull til historien og tomten, men også 
være spennende for de besøkende i fremtiden.


