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Innledning 

Vi350bletittelenpå Larviks350årsbyjubileum. Jubileethandletomfolki Larvikogderes 
historieri dagoggjennom 350år. Detergjennommenneskeneogderesperspektivervibest 
kan forståhvordan Larvikharblittformetogutvikletsegtil detlokalsamfunnetvi idaglever 
i. Historien,fortellingene,hendelseneogperspektiveneerviktigogtamedsegnårvi skal se 
fremoverogutvikle Larvikforfremtidigegenerasjoner. 

Formidling,opplevelserogaktivitetertilknyttetLarvikshistoriemedmål om ågjøredet 
relevantogtilgjengeligfordagensinnbyggereharværtfokusgjennomjubileet. Detharogså 
værten anledningtil åfremmealledegodekreftenesom er i  Larvikoghvilkenkraftdeter 
nårmangegårsammen ometfellesmål: engasjementogstolthetforegen byforåøke 
samholdogsterkeretilhørighetmellominnbyggerne. 

GjennomføringenavVi350haddeikkeværtmuliguten detstoresamarbeidetoglagetav 
kreftersom hardeltatt. Tilsammenhar150ulikelokalelag,foreninger,aktørerogbedrifter 
bidrattmedinnhold. Detinnebærerhundrevisavmenneskersomharbidrattmedtusenvisav 
arbeidstimerogdugnadstimer. Tusentakktil hverogen somharbidratttil a tLarv ikkke tså  
mangfoldigogriktjubileumsår. Takkfortålmodighet,standhaftighetogviljetil å 
gjennomførealleprosjekterogtiltakietutfordrendemen destomerkreativtår. 

Dennerapporten oppsummereropparbeidetsom ernedlagtgjennom 2,5årmed 
planlegging,forberedelseroggjennomføringavVi350. Detervanskeligåoppsummeredet 
pånoensidersdokument,detharmedandreordblitten fyldigrapport. Håpeteratdetkan 
væreenrapportog setilbakepåomhvamankktil,inspirerefremtidigeprosjekteroglære 
avarbeidetsomharværtnedlagt. 

Takkfortilliten ogsamarbeidet! 

Styringsgruppen 
Vi350 Larvik Byjubileum1671-2021 
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Bakgrunn 
MarkeringavLarviks350årsbyjubileumblevedtattioktober2018 (KST-221/18)hvor 
Kommunestyretvedtokatdetskullenedsettesenkomitésom skulleledesavordførerog 
komitémedlemmenevarenrepresentantfrahvertpolitiskparti. Kommunedirektøren ved 
administrasjonenskulleivaretasekretariatbehovet. Komiteénshovedoppgavevarå 
utarbeideforslagtil hovedprogramformarkeringavjubileet,mednansieringavden enkelte 
aktivitet,ogfremmedettesomsaktil kommunestyretinnen juni2019. 
Komiteén avholdtfemmøterhvoravetavdemvaretåpentfolkemøteforinnspill ogideertil 
program. Påbakgrunnavmøtenesom varavholdtfremmetkommunedirektøren ennysaki 
juni 2019 (KST-120/19)påvegneavkomiteén hvor Kommunestyretvedtokhovedtemaer, 
verdier,organisering ogarbeidsmetodeforarbeidet. Detblevedtattatdetskulleetableres: 

 En styringsgruppesom haroverordnetansvarforressurser,innholdog 
gjennomføring. 

 En koordineringsgruppesomharansvarforåsikresamordningavulikeaktiviteterog 
tiltak. 

 En ellerereiverksettingsgruppersom haransvarforpraktiskgjennomføringavulike 
aktiviteterogtiltak,ograpporterertil koordineringsgruppa. 

Viderebledetlagtfrem enprosjektskisse (Melding FSK-174/19)forbyjubileettil 
Formannskapetnovember2019. Skissen tokforsegmerdetaljertorganiseringen avarbeidet 
ogmandattil deulikegruppene,målsettinger,temaer,verdier,avgrensningerogvidere 
fremdrift. I mai2020lastyringsgruppenfrem for Kommunestyret(KST-030/20)rammevilkår 
forbyjubileethvordetvarutarbeidettrepakkeløsningersom inneholdtulikeaktiviteterog 
tiltak. Kommunestyretvedtokmellomløsningen ogdetblevedtatttotal budsjettsum på9080 
000 NOKsom kommunensbidragtil markeringav350årsjubileet. 
Prosjektlederharhattorienteringom statusrundtarbeidetmedbyjubileetbådefor 
Hovedutvalgformiljø,kulturognæringog Formannskapethøsten2020. 

Organisering 

Styringsgruppa 
Medlemmer: 
Rune Høiseth-varaordfører (styreleder), Aina Aske-Vestfoldmuseene Larvik Museum, Jan 
Fredrik Jonas-Larvik Havn, Jørn Haga-Larvik By, Knut Pihl-Larvik Kulturråd,Tore Hansen- 
Larvik Næringsforening, Ingvild Aartun-tidl. Larvikkommune, Hilde Bøkestad-tidl. Larvik 
kommune. (Hege Lundh-Larvik Næringsforeningvarmedlemavstyringsgruppen2019og 
våren 2020). 

Styringsgruppableetablertoghaddesittførstemøteaugust2019. Styretgjennomførte22 
styremøterfrahøsten 2019ogfremtil februar2022. Gruppautarbeidetsammenmed 
prosjektlederprosjektskissen somstyrendedokumentforjubileetogpakkeløsningenesom 
blelagtfremfor Kommunestyretsomøkonomiskrammeforprosjektet. Styringsgruppable 
løpendeorientertunderveismedøkonomistyring,statusforaktiviteterogtiltak,ogbehandlet 
innkomneforslag. Gruppabesluttetogsåendringerunderveissom følgeavpandemien, 
sørgetforfremdriftihenhold til planerogmålsettingerforjubileet. Medlemmenei gruppa 
varviktigeambassadørerforprosjektethvordefremsnakketbyjubileetisinenettverkog 
invitertemed inn samarbeidspartnere. Medlemmenevarvertskapogrepresenterte Vi350i 
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forbindelsemed arrangementerogaktivitetertilknyttetbyjubileethvorjubileumshelgen 
23.-26.septembervarhovedmarkeringen. 

Prosjektgruppa 
Medlemmer: 
Alexander Oxholm-Vestfoldmuseene Larvik Museum, Ane Ringheim-Vestfoldmuseene 
Larvik Museum, Christian Lorentzen-Bølgen Kulturhus, René Beathe Hansen-Larvik 
kommune, Arve Karlsen-Larvikkommune, Anne Bente Korssjøen Johnsen-Larvikkommune, 
Stig Hatlo-Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum, Geir Thorstensen-Larvik Kulturråd, Vibeke 
Høeg Næss-Larvikkommune, Tore Hansen-Larvik Næringsforening, Gillian Hockly-Larvik 
kommune. 
I førstefasevinter/vår2020deltokvarogsåfølgendemedi prosjektgruppen: Agnes H. 
Bjellvåg-Larvik Havn, Hildegunn Riksfjord-Larvikkommune, Paal Espen Wingaard-Larvik By 
og Tor Atle Odberg-Citiplan As, Jarle A. Melby-Larvikkommune. 

Prosjektgruppen haddesittførstemøtedesember2019oghaddemånedligmøtergjennom 
året2020ogetterbehovi2021. Prosjektgruppenbledeltoppiundergrupperetter 
temaer/områdersom blevedtatti prosjektskissen,undergruppenehaddearbeidsmøteretter 
behovsom blefulgtoppsammen med prosjektleder. Gruppautarbeidetideerogforslagtil 
tiltakogvaroperativmedansvarforatallearrangementene,aktiviteterogtiltakble 
gjennomført. SammensetningenavgruppagjordeatVi350nåddefremtil mangemålgrupper 
ialder,men ogsåulikegruppersomharværtsamarbeidspartnereogdeltattiarbeidet. Det 
harværtbådenæringsliv,frivilligelagogforeninger,aktørerogenkeltpersoner. 
Prosjektgruppen varsværtviktigforatprosjektetskullekunnenåmål ombredde,mangfold 
ogikkeminstsom etsamskapingsprosjekt. 

Administrasjon 
Prosjektleder (60%stillingi1,5år)jobbettettsammen medkommunikasjonsrådgiver (20%i 
1,5år)ogarrangementskoordinator (20-40%i 1,5år)foråsikrekontinuerligdrift, 
gjennomføringogsynliggjøringavalletiltak,aktiviteterogprosjekter. Foråkunne 
gjennomførebyjubileeti detomfangetsom bleplanlagtvardetheltnødvendigmed 
dedikerteressursersom jobbetmedprosjektetilønnetarbeid. 

Detbleogsåinnleiden stedsdramaturg/rådgiveri6mndi2020som varmedåutvikle 
konsepterforåsikrebreddeogmangfoldavulikehistorierogpersonersom varviktigåfå 
frem iforbindelsemedbyjubileet. Hunvarogsårådgiverinn istartfasen påprosjektersom 
Herregårdshagen,månedligtemaerforportretteneogpodcastene,utviklingavaudioguiden 
for Larvikogvarmedpåsaksbehandlingen fortilskuddssøknader. 

Fratidligvår2021 ogutjubileumsåretbledetogsåengasjerttoprodusenterilønnetarbeid 
somi hovedsakjobbetmedplanlegging oggjennomføringavarrangementerogaktiviteteri 
Herregårdshagen gjennom heleperiodenden stooppe,ogtil jubileumshelgen 
23.-26.september. Den eneprodusenten jobbetogsåmedmarkedsføringstiltakforåsikre 
synligheti erekanalerogtilgjengeliginformasjontil enhvertid,som en støttefunksjontil 
kommunikasjonsrådgiver. Produsentenevarviktigefunksjoneritilleggtil 
arrangementskoordinatorforåsikreatlokaleaktører,lagogforeningerkktilgjengelig 
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arenaerogmulighetforågjennomføresinearrangementer. Innleid arrangementskoordinator 
fra Bølgen sørgetforatmangeaktørerkkplasstil ågjennomføresittarrangementpå 
Bølgeni tryggeomgivelser,noesomblesværtviktigogkrevdemyeoppfølginggrunnet 
kontinuerligendring ismittevernregler. 

Prosjektledersviktigsteoppgavervaråkoordinerealleplanlagteaktiviteter,prosjekterog 
arrangementersamtsikrefremdriften oggjennomføringihenhold til vedtatteplanerog 
målsettinger. Prosjektledervarbindeleddmellomstyringsgruppenog prosjektgruppen,og 
holdtkontaktmedalleeksternesom jobbetmedprosjekterutenom detprosjektgruppen 
utførte. Støttefunksjontil alleundergruppene,tettsamarbeidi administrasjonen til Vi350og 
økonomistyringvarviktigoppgaverforprosjektleder. Rollen innebarogsååvære 
ambassadørforbyjubileet,framsnakkeogbyggenettverk. Prosjektlederholdt 
presentasjonerfordetpolitiske,internti kommuneadministrasjonen,forerebedrifterog 
foreninger. I etterkantavbyjubileetharprosjektlederværtidialogogholdtpresentasjonerfor 
ereandrebyersom iårenefremoverskal markerebyjubileumogsom gjernevil læreog 
inspireresavarbeidetsom ergjortmed Vi350i Larvik. 

Næringslivogsamarbeidspartnere 
Detbleinngått10sponsoravtalemedlokaltnæringsliv,avtalenehaddeen verdii form av 
tjenesterellerrenesponsormidlerinni budsjettetpå1,7mill NOK. Detblelagettre 
sponsornivåer:gull: 200000 NOK,sølv:100000 NOK,bronse:50000 NOK. Debedriftene 
sombleforespurtkkvelgeselvnivåetdehaddemulighettil åinngåavtalepå,noenvalgteå 
gåinn påavtalei form avtjenesterognoen renemidlerinn i budsjettet. Beggedelervarlike 
verdifulltforarbeidetmed Vi350ogi enhøystusikkerpandemitidfornæringslivetvardet 
stortakknemlighetfordissebidragene. 

Gullsponsorer: 
 Larvikbankenbidromed500000 NOKsom gavetil byen øremerketvinterbelysning 
 LOS Digital ASbidromed tjenesterpåtrykkogdesign. 
 Østlands-Posten/Amediabidromedannonserogjubileumsmagasin. 
 Ringnes AS/Farrisbidromedmidlertil budsjettsom blekanaliserttil 

Herregårdshageprosjektet 
 LABObidromedmidlerinni budsjettetøremerketTanzyFumitoryprosjektetpå 

Bøkkerfjellet 

Sølvpsonsorer: 
 Bergene Holmbidromedmaterialertil prosjektene TanzyFumitoryog 

Herrehårdshagen 
 Norconsultbidromedtjenestertil detforberedendearbeidetmed Herregårdshagen 
 Bertel O. Steen Larvikbidromedleasingavtalepå Vi350-bilen 

Bronsesponsor: 
 Affair ASbidromed designtjenestertil Vi350prolen 
 ASKObidromed matvarertil allestudentenefra NTNU somvari Larvikogjobbet 

med Herregårdshagen 

I tilleggtil sponsorenevar Vestfoldmuseene Larvik Museumensværtbetydningsfull 
samarbeidspartnersombidrosterkti arbeidetmed Vi350hvordedikerteressurserjobbet 
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med Vi350gjennomhele2020og2021. Bølgen Kulturhusvarogsåenverdifull 
samarbeidspartnersomstiltehusettil disposisjonogsørgetforatmangelokaleaktører,lag 
ogforeningerkkholdesittarrangementogutstillingher. Larvik Næringsforeninggjordeen 
viktigjobbi kontaktenmedbedrifteri Larvikogvarbetydningsfull isponsorarbeidet. Larvik 
Havn varogsåensamarbeidspartnersom stiltemed ressurserogsørgetforatdetble 
skipsbesøkfra Hestmannen og KVNornen i Larvikijubileumshelgen,oglatil retteforat 
Sommerbåten fra NRKkomtil Stavern. Kulturrådeti Larvikstiltemedfrivilligei Vi350og var 
viktigeambassadørerforbyjubileetinn motfrivilligelagogforeninger,og Colabbidromed 
nettverkogkontaktinn motgründereogselvstendignæringsdrivendehvorerekkoppdrag 
fra Vi350. 

Målsettinger 

Formål: 

· Byjubileumetharsomhensiktåmarkereogfeireat Larvikbyer350år. 

· Markeringen skal itilleggtil åformidle Larvikshistorieogposisjonsom sjøfarts- 
oghavnebyfremme Larvikbysomlokalsamfunnogbidratil åskapevarige 
positiveringvirkningerforutviklingen avbyen. 

· Jubileetskal væreforalleogikkekun enkeltegrupper. Medborgerskapog 
samskaping erstyrendeverdierformarkeringen. 

· Jubileetskal inneholdeethovedarrangementrundtstiftelsesdatoen, 
byutviklingsrettedeprosjekterogsikresamordningavalleinitiativ,aktiviteter, 
arrangementerogtiltakijubileumsåret. 

Målsettinger: 

· Larviksbyjubileum skal bidratil åstyrkeinnbyggernesengasjementog 
stolthetoverbyen,gjennom samskapingogbred involvering. 

· Gi Larviksinnbyggerekunnskapombyenshistoriegjennom opplevelserog 
formidling. 

· Løftefrem Larviksposisjonsomsjøfarts-oghavneby,ogdenuniketilknytning 
til vann. 

· Synliggjøreogbyggeoppombyensidentitet,kvaliteterogmuligheterfor 
fremtiden. 

· Væreetbærekraftigjubileumi etsosialt,økonomiskog miljømessig 
perspektivitrådmed desyvutpektebærekraftsmål for Larvikssamfunnet. 

· Skapevarigeverdierogringvirkningersom kommerbarn,ungeogframtidig 
generasjonertil gode. 

Historieformidling,opplevelserogdeltakelserundtLarvikbyshistoriefragrevskapstid til 
dagenssamfunn harværtheltsentraltgjennomjubileumsåreti trådmedvedtattformål og 
ogmålsettinger. Detharværtviktigågiinnbyggernei allealdrekunnskapogmerkjennskap 
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til byenshistorie. I dettearbeidethardetværtviktigåslippetil mangestemmerforåfåfrem 
ulikeperspektiver,meningerogfortellingerombyenshistorieogutvikling. Detteharkommet 
frem gjennom podcastsendinger,portretter,intervjuerpåtrykkogivideo,foredrag,teater, 
lm,publikasjoner,utstillinger,audioguideogbilder. Myeavdenneformidlingen erprodusert 
slikatfremtidigegenerasjonerkan hagledeavoglæreavdettedadetertilgjengeligibøker 
oggjennomdigitaleplattformersomlm,lydogfoto. Erfaringenfraarbeidetmedjubileeter 
attilgjengeligheten avslikinformasjon erviktigforåfåinnsiktogforståelseavhistoriske 
hendelserogutvikling. Larvik Museumshistoriskearkivharværtheltsentralti dette 
arbeidet. 

I trådmedmålsettingeneom åskaperingvirkningerogfremtidsmulighetervarprosjektet 
med herregårdshagen etstortogviktigsamskapingsprosjektmedmål om øktkunnskap, 
erfaringogdeltakelsetil innbyggernei noesomerenstordel avLarvikshistorie. 
Herregårdshagen varalleredepågåendeprosessermedkommunen, Vestfoldmuseene IKS, 
Vestfoldog Telemark Fylkeskommuneog Riksantikvaren påetregionaltnivåsom jobbermot 
etnasjonaltnivå,mensdettemporæreprosjektetiforbindelsemedjubileetvaråinvolvere 
innbyggernei Larvik. Prosjektetvarmedpååøkeaktivitetforåstyrkeområdetrundt 
Herregårdenogfremtidsmulighetenesomnnesher. 

Bredinvolveringogåskapeetjubileum sammenvarbærebjelkeni detteprosjektet. Ca40 
personerhargjennom heleperiodenfrahøsten 2019til ogmeddesember2021 arbeidet 
med jubileetoghattdetsom en del avsin arbeidshverdag,enten somendel av 
styringsgruppen,prosjektgruppen,administrasjonellerprosjekter. Over150lag,foreninger, 
aktører,næringsdrivendeogstørrebedrifterhardeltattmedinnhold,tjenesterogaktiviteter. 
Påden måtensikretprosjektetbreddeltakelseogdetviserogsåhvadetermuligåfåtil når 
mangekreftergårsammenmedmål om åengasjeresegogbidratil samholdogtilhørighet. 

En viktigverdi etterdettejubileetermerkjennskaptil hverandreognettverk. Prosjektethar 
værten plattformforatereharfåttrelasjonermedfolkdeikkekjentefraførogsamarbeid 
påtvers. Detharværten arenaforåkunneprøveutogbli bedrepåsamskapingipraksis, 
detteblevirkeligsattpåprøvedapandemien inntraffogvedvarte. Fysiskemøterogpraktisk 
samarbeidernestenavgjørendeforåsikregodsamhandlingfordidethandlerom 
menneskerogvårefølelser,detåblisett,lyttettil ogkjennetilhørighet,noesom er 
utfordrendegjennomskjermellerisolertiegethjem. Påtrossavpandemien hardetværtvist 
etstortengasjementogviljetil ålikevel fåti l tiltakeneogprosjektenesomvarplanlagt. Dette 
erverdifulleerfaringerogrelasjonersom kanbyggesviderepåidetstørrearbeidet 
kommunen harmed åløsefremtidenssamfunnsoppgaver. Detviserogsåhvilken kraftdeter 
i Larviknårmanersamletom noe,ogforhåpentligvishardetteverdiskapendearbeidet 
bidratttil en videreretningogidentitetforkommunen om athernnesenstorsamlende 
kraft, Larvikleverersammen. 

Detøkonomiskebidragetfra Larvikkommune,sponsorerogtilskuddsmidlerfraeksterne 
samtressursersomharværtsatttil disposisjon spesieltfrakommuneadministrasjonen, 
Vestfoldmuseene, Bølgen Kulturhus,Østlands-Posten, Larvik Næringsforeningog Larvik 
havn harværtheltavgjørendeforåkunnefågjennomførtdetteprosjektet. Detharvært 
nedlagttusenvisavdugnadstimertotaltfraallesomharbidrattogtotalverdien avprosjektet 
is in helheterlangtstørreenndenfaktiskebudsjettsummen. Detharværtnødvendigå 
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kunnebetalefortjenester,honorereoppdrag,lønneressurseroggi tilskuddtil frivilligeforå 
kunnefåalletil ådedikeresegogvietidtil alletiltakeneogprosjektene. Mangeinvolvertei 
detteprosjektethardettesom sittlevebrødogdetharværtspesieltsårbarti en langperiode 
med pandemi. Kunstogkulturharværtenviktigdrivkraftgjennomheledettejubileet,dethar 
ogsåværtenbransjeogetfrivilligmiljøsom harspesieltfåttmerkepandemiens 
nedstenginger. Formangehardetværtekstrameningsfyltatbyjubileetstandhaftig 
gjennomførtesåmyesom muligoggamangeaktøreroppdragogmulighetfordeltakelse. 

Detervanskeligåskullesetteen sum,måleellerførestatistikkpåprosjektersomdettehvor 
målsettingeneermenneskeligverdiskaping. Hvordan målesstolthetogengasjement, 
tilhørighetogsamhold,meningsfulleopplevelserogrelasjoner? Detviveteratdet harvært 
tilbudaktiviteterfra Vi350gjennom etheltårti l  allealdersgrupperpåveldig mangeåpne 
arenaerhvordetharværtlavterskel foråkunnedeltadadetallermesteharværtgratis,eller 
lavbillettpris. Myeharforegåttiskole,barnehageogeldresenter,samtpådigitaleatersom 
harværtåpneoggratis. Møteplassersomdetharværtlagttil retteforoglagtmyeressurser 
isom Herregårdshagen,Bøkkerfjelletogjubileumshelgeneråpne,offentligeplasserhvoralle 
hartilgang. Detharheletiden værtjobbetmålrettetogen bevisstholdningom atalle 
innbyggerneskullefåmulighettil ådeltaiaktiviteterogopplevelserknyttettil Vi350ieneller 
annenform,dersomman ønsketdet. 

Prosjekteneogtiltakene 

Totaltbledetplanlagtover17ulikeprosjekterogtiltaksom styringsgruppe,prosjektgruppa 
ogadministrasjoneni samarbeidmedeksterneskullegjennomføre. Avde17vardetkun3 
tiltaksom måtteavlysesgrunnetpandemien. Detbleogsåtildelttilskuddtil 45ulike 
prosjekterogtiltakiregi avlag,foreningogandreaktører,kunreavdem måtteavlyseseller 
yttespåmedgodkjenningom åkunnegjennomførei2022. 
Prosjektgruppen bledeltiundergrupperuti fratemaerellerområdetdetblevedtattatskulle 
hafokusijubileumsåret. Viderefølgeren kortrapportogoppsummeringom prosjekteneog 
tiltakenesomblegjennomført. 

Proleringogkommunikasjon 

Deviktigstemålsettingeneforkommunikasjonsarbeidetvaråskapeengasjementrundtalle 
aktivitetenesomblegjennomførtiforbindelsemedjubileet,ogskapestolthetforegen by. 
Kommunikasjonsarbeidetvarriggetforåbygge Vi350som etmerkevarenavn som skapte 
begeistring,tilhørighetogstolthet. Logoen blebenyttetavsværtmangeisineaktiviteter, 
markedsmaterielletbleetterspurtavbutikkene,ogarrangørenevillegjernebenytte 
materielletsynligpåarenaeneundersinearrangementer. 

 L o g o o g g r a s k p r o l  
DettearbeidetbleutformetogdesignetavLarviksrmaetAffair AS. Disseble 
utfordretavprosjektgruppentil ålageenlogosommarkertejubileum,haddenoe 
historiskoverseg,men mestavaltrepresentertemenneskerogfolki Larvik. Detvar 
ogsåetønskeomatlogoogprol  skulleværeuavhengigavLarvikkommuneeller 
andresamarbeidspartner,men ståsegselv,ogværenoemangeønsketogtaibruk 
ogproleresegmed. Affairdesignetlogoen sombleenkronelikengrevekronehvor 
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hverkronespissrepresenterteetmenneskeiulikform. I utarbeidelsen avlogoen kom 
ogsåtittelen forbyjubileetVi350hvorinspirasjon varhentetfra Kristian Bålsrødsitt 
tidligereprosjektVi i Larvikogatdetvarbestemtatjubileetskullehafokuspåfolki 
Larvik,tilhørighetogengasjementforbyen. 
Affairutarbeidetogsåengraskprol som blegjenbrukti altfysisk 
markedsmateriell,trykksakerogdigitaleater. Dettevarviktigforåbyggeopp Vi350 
som“merkevare”,noefolkkjenteigjen ogskaptetilhørighettil byjubileet. 

 Nettsideogarrangementskalender 
Nettsiden Vi350.noerlagetavLarviksrmaetInsite ASogvarførstogfremsten ren 
informasjonskanal,enhovedbaseforall informasjon rundtprosjekter,tiltakogdet 
somskulleskjegjennom jubileumsåret. Detvarogsålandingssideforalleannonser 
somblepublisert. 

En avdeviktigstefunksjonenenettsidenhaddevararrangementskalenderen. En 
åpenkalenderhvoralleaktøreri Larvikkunneleggeinn sinearrangementerogtiltak 
gjennom2021. Aktivitetenesomvardirekteknyttettil Vi350blemerketmed 
jubileumslogoen. Påtrossavpandemi ogmangeavlystearrangementerbledet 
registrertover100aktiviteterikalenderenhvoravsværtmangeavdem ble 
gjennomført. Deviktigsteerfaringerogtamedsegfraen slikarrangementskalender 
eratdetkrevermyeadministrasjon. Altmåti l  enhvertidværeoppdatertogaktuelt, 
all informasjon måværeriktigogbildekvalitetmåværebra. Detkreveren del dialog 
mellomarrangøreneogadministrasjonen dersom detskjerendringerunderveisi 
arrangementetog informasjonenmåjevnligoppdateres. Kalenderfunksjonen erlaget 
slikatdenkan tilpassesogvidereutviklesdersom Larvikkommunevil benytteden 
videre. 

 Markedsmateriellogannonser 
Detblelagetenproleringspakkemedmarkedsmateriell til allebutikken som ønsket 
åhengedetopp,ca150stk,detblelagetaggti l  allekommunensaggstenger,15 
storebannereblehengtopprundti sentrum ogpåsynligebyggtilknyttetsentrum. På 
detmesteavmateriellevarsponsorlogoenetrykketogbleenviktigproleringsate 
forsynliggjøringavdem. Detvar2-5annonseriØPpapirogdigitalthvermåned 
gjennom2021 somvarmed pååmarkedsføreallearrangementerogaktiviteteriregi 
avVi350,men ogsålag,foreningerogandreaktørersom bidromedprosjekterog 
tiltak. Den bredesynligheten bådefysiskog digitalthaddeikkeværtmuligutengode 
sponsoravtalersomvarrauseogsværthjelpsomme. Østlands-Posten/Amediaog 
LOSdigitaltvarheltessensielleiåkunnefåtil dette. 

 Jubileumsmagasin 
Magasinethaddeetopplagpå17469eksemplarerogbledeltuttil allehusstanderi 
Larviksom ikkeharreservertseg,detvarogsåtilgjengeligpåulikestederi Larvik 
sommuseet,biblioteket,kulturhuset,caféermed mer. I magasinetvarartiklerskrevet 
avlokaleskribenterogansatteved Larvik Museum. Artiklenehandletomdetsom 
skulleskjei jubileumsåret,intervjuermedfolkbakprosjekteneogandreaktuellefolk 
fra Larvik. Magasinetvarogsåenviktigproleringsateforallesponsorenesom k k  
annonseplassogsynlighet. 
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 Jubileumslm“VårtLarvik” 
DetvarmediebyråetMixed Pepperfra Larvikmedtilhold på Colabsom bletildelt 
oppdragetmedåprodusereselvejubileumslmen til Vi350. Filmen blanderhistorisk 
materiell ogformidlingavLarvikhistorieogegenart,samtidigsom densetterfokuset 
påmenneskenesom harvært,ogeri Larvikidag. I lmenerdetvekt lagtåfåfrem 
elementerfradagenssamfunn forat lmenogsåskal  fåenhistoriskverdiog 
dokumentasjonforfremtidensgenerasjoner. Deteretenormtarbeidsom ernedlagti 
lmenmedresearch ihistoriskearkivforåplukkeutrelevantehendelsergjennom 
Larvikshistoriesamtidigsom deterskrevetmanusogregissertsituasjonerom 
dagens Larvik. Filmen kan benyttesvidereiproleringavLarvikforågiinnsikti byen 
oghvasom kjennetegnerosssomborogleverher. 
Filmen haddepremierepå Larviktorgi forbindelsemedjulegrantenningen ogblevist 
somutekino. Detvaretsmekkfull t torgoglmen blegodtmottatt. 

 Vi350-bilen 
Dapandemienvedvarteogdenplanlagteaktivitetshelgen imai måtteavlyseskom 
ideen om atVi350måttetafeiringen utt i l  folketnårdetikkevarmuligåinvitereinn. 
Detbleinngåttensponsoravtalemed Bertel O. Steen Larviksom stiltetil disposisjon 
en helelektrisk8-seter Mercedes. Bilen reistepåturnéihele Larvikmedlokaleartister 
somspiltekonserteri nærmiljøene,ogden besøkteallekommunenscampingplasser 
ogstrendermeddans,musikkogkonkurranserforbarna. ØPlagdekonseptet 
“intervjupåhjul”hvorkjente Larviksfolkbleintervjuetmensdekjørtetil stederi Larvik 
dehaddeen tilknytningoghistorieåfortelletil. Detbleogsålystuten 
facebook-konkurransehvorinnbyggerekunnenomineresittnabolagtil enutekonsert 
med Ole Børud. Ole Børudpakketbilen medutstyrogreistetil Stavern,nærmere 
bestemtSolstadsom vantkonserten. 
Vi350-bilen skaptemyebegeistring ogdetvaren n m å t e å n å u t t i l  mange 
innbyggeremedjubileumsfeiringen ienpandemitid. Bilenskapteogsåmyesynlighet 
om byjubileetogbleen synligproleringsateforallesponsorenefor Vi350somble 
prolertpåbilen. 

Jubileumshelg 
Jubileumshelgen blegjennomført24.-26.september,nærmestehelgtil stiftelsesdatoenfor 
Larvikbysomer29.september. I jubileumshelgen ble17ulikearenaeri Larviksentrum tatti 
brukogoggodtover70arrangementerogaktiviteterblegjennomført. Innholdetvariall 
hovedsaklokaltavfrivilligelagogforeninger,lokaleartisterogkunstnere,men mednoe 
programmertinnholdfra Vi350prosjektgruppa. Deterestimertatca5000-6000innbyggere 
deltokpåjubileumshelgen. Dealleresteaktivitetenevargratisellermedsværtlav 
billettpris. Flereavaktiviteteneblegjennomførteregangerslikatestmuligkunnefådelta. 
Helgen varen viktigmarkeringogfeiringav350årsjubileethvorformåletvaren folkefestfor 
alleiallealdre. Arrangementeneogtiltakenebleplanlagtihenholdtil gjeldende 
smittevernregler. Norgegjenåpnetlørdageni jubileumshelgenetteren langperiode 
nedstengt,til storgledeforpublikumogikkeminstallearrangørene. Restauranter,kafeerog 
puberibyen meldteomfullehusnesten lørdagen. 
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Detvaropprinneligogsåplanlagten aktivitetshelgimai måned som skullefåmaritimtfokus 
hvoraktiviteterogopplevelserknyttettil Larvikssjøfartshistorievarplanlagt. Larvikhavn 
haddeogsåinviterterestørreskiptil åleggetil havn. Dessverresattepandemien en 
stopperfordetteoghelgen måtteavlyses. 

Barn og unge 

 "Byen Vår"nysangogdanstilbyjubileet 
Til jubileetble Ole Børudforespurtometbestillingsverkiformaven heltnysangtil 
Larvik. Børudharskrevetogprodusertmusikken ogbidratttil tekstsammen med 
Winona Løversomogsåervokalistpålåtasammenmed Amanda Rusti og Malekko. 
Alleartisteneerfraellerhartilknytningtil Larvik. Måletmed sangen varatdenskulle 
skapefellesopplevelservedatallekunnelyttetil denogatdenvarenkel ålære. Det 
bleskrevetarrtil korpsogbandavlåtasom blesendtuttil allekorpsenei 
kommunen. 

Detbleogsåkoreografertenegen danstil låtaavelevenefradanselinjapå THVGS. 
Sangen ogdansen skaptestortengasjementogsamletmangebarn i Larvik,noesom 
ogsåvarformåletmeddettetiltaket. Veldigmangebarn påalleskolenerundtom i 
kommunen og i  barnehagenelærtesegdansen ogsangen. Detblesattigangen 
konkurransehvorskoleneogbarnehagenekunnesendeinn sittbidragmed sangog 
dans. Toklasserogtobarnehagervantkonkurransenogkkværemed iden o s i e l l e  
musikkvideoen somogsåblelagettil låta. 

Sommeren 21 reiste Vi350-bilenrundtpåallekommunenscampingplasserog 
strendermeddanseeleverfra THVGSmedpop-updansogkonkurransermed 
premier. Dettevaren n måteåformidlesangen ogdansentil innbyggerne,ikke 
minstgavdetungdommenesomvarmed ågjennomføredetteen sommerjobb. 

I jubileumshelgenblelåtafremførtliveforførstegangmed Marinemusikken, Ole 
Børudmedsittbandog Winona Løvertil storbegeistring forpublikum. 

 Ungdomsarrangementer 
Detvaretmål i gjennomføringen avVi350atungdommeri Larvikskullefåmedvirkei 
storgradogiverksettetiltakdeselvønsket. Pandemien gjordedetvanskeligå 
gjennomføredetteitrådmed slikdetvarplanlagtdadetvarusikkerthvormyedetvar 
realistiskåfåtil. Detblelikevel etablerten liten gruppepå5ungdommerfra THVGS 
ogungdomsrådetsomkktildelten sumpengertil åkunneutføreetønsket 
arrangement. Gruppakom selvfrem til atdeønsketåarrangereetklesbyttemarkedi 
forbindelsemed jubileumshelgen. Detteprosjektetblerealiserti etsamarbeidmed 
Larvik Husidslagsom stiltemed frivilligesomkunnesyogtilpasseklærpublikum 
kjøptepåmarkedet. Detvarogsåplanlagtetinspirasjonsforedragogworkshopmed 
Ingrid Bergtun som erdesignerogdriversy-kollektivetFæbriki Oslo. Pågrunnav 
sykdommåtteforedragetogworkshopen dessverreavlyses. Men ungdommene 
arrangerteetottklesmarkedi Verksgården i Hammerdalen. 
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Detbleogsåarrangerttoungdomskvelderi Munken isamarbeidmed Larvik Barne- 
og Ungdomsteater. Ungdommertilknyttetteatermiljøetarrangertetoåpnekvelder 
med disco,quiz,caféogåpenscene. 

 Demokratidagforungdom 
Vi350tokinitiativtil åarrangereen demokratidagforungdom iforbindelsemed 
jubileet,detteitettsamarbeidmedskole, SLTkoordinatorogandrefunksjoneri 
kommuneadministrasjonen som jobbermedungdom. Sammen bledetsendtinn en 
søknadtil Gjensidigestiftelsenogprosjektetkkdelt200000krtil dette. 
Demokratidagen blegjennomførtfor10trinn ogpågrunn avpandemienbleantallet 
begrensettil 200ungdommer,dadettevarantall begrensningenforhvadetvarlovå 
hai  storsalenpå Bølgen. Temaforarrangementetvarfokuspåutfordringerknyttettil 
brukavytringsfriheti dagoghvordanytringerogsåmedføreransvarforåskapeen 
inkluderendeoffentligsamtale. Formåletvaråbevisstgjøreungdomhvordan hard 
språkbrukkan påvirkebådeskolemiljøetogungdomsdeltakelse,oghvilkenrollede 
kan hai  åforebyggeogbekjempehatytringerogekskludering. 

Arrangementetblegjennomførti samarbeidmed organisasjonen Stopp Hatpratsom 
gjennomførtepraktiskworkshopmedungdommeneogdagenbleinnledetavBerit 
Reiss Andersensom holdtforedragom hvaytringsfrihetbetyr,hvasierlovverketog 
eksemplerpågrensegangen mellomhatefulleytringersomerulovligoghvasom er 
lovligeytringer. 

Sammekveld blealleungdommeri Larvikinviterttil gratiskonsertmed Hkeempå 
Bølgen,til storbegeistringoggledeforungdommenesom haddeienlangperiode 
værtuten noesærligkulturogfritidstilbudpågrunnavpandemien. Måletmed 
konserten varåsamleungdommenetil ensosial kveld ogfellesopplevelse. 

Arrangementetblegjennomførtsomenpilotogmåleteråvidereutvikle 
arrangementettil en årlighappeningforalle10.klassingerikommunen. Ny 
demokratidagfor2022erunderplanleggingidissedager. 

 Aktiviteteriskolenogbarnehagen 
Detvaravsattmidleri budsjettettil besøkogworkshopforelevermed 
kunstprosjektet Lifeboats-seilendeskulpturer. Detrestoreseilendeskulpturene 
bennersegi  DanmarkogerlagetavSkienskunstner Marit Bente Norheim som 
holdertil i Danmark. Dettebesøketvaretsamarbeidsprosjektmellom Skien 
kommune, Porsgrunn kommune, Tønsbergkommune, Horten kommune, Larvik 
kommuneogden danskefrivilligestiftelsensom organisererkunstprosjektet 
Lifeboats. Måletvaratskulptureneskullekommehitogseilemellom kystbyene 
våren ogsommeren 21. Ettermangeendringer,justeringerogplanleggingsrunderble 
dettil sluttforvanskeligåfåskulpturenehitpågrunn avallerestriksjonenetilknyttet 
pandemien. Larvikkommunevalgtelikevel ågjennomføreden planlagteworkshopen 
med MaritBente Norheimforskoleelevergjennom ordningen Den kulturelle 
skolesekken våren 2022. 
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Detvaravsattmidleri budsjettettil tiltaki Den kulturelle Skolesekken for THVGS, 
dettebleogsåvanskeligåplanleggeoggjennomførepågrunn avalle 
nedstengingeneoghjemmeskoleforelevene. Midleneblekanalisertinni andretiltak 
forungdom som åpneungdomskvelderi Munken, Demokratidagen ogsommerjobb 
forungdom med Vi350-bilen og i  Herregårdshagen. Detbleogsågittetøkonomisk 
bidragtil Fargespill slikatdekunneavholdetogratisforestillingersomvaråpenfor 
alle. 

Forøvrigblemangeplanlagteaktiviteterogopplevelseri Den Kulturelle Skolesekken 
programmerttil åværerelaterttil byjubileet,hvertenesteklassetrinnkkdette 
tilbudet. Foreksempel kkalle6.klassingeneaktiviteten "Herregårdskjøkkenet"-hvor 
Marianne Sørensen fra Larvikmuseum fortalteom Herregårdshagenpå1600-tallet 
ogskolekjøkkensuppasom blelagetpå Mesterfjelletskoleomkring1914. Elevene 
kklagesuppaogspistedensammenpåskolekjøkkenetigamle Mesterfjelletskole, 
ogkketbesøkidettemporærehageanlegget. En annenaktivitetvar8. trinn som 
besøktekunstutstillingen "Værhernå"med Kristian Bålsrødog Larvikkunstforening. 
Alle8. klassingenekkreektereoverhvemvi ervisom bori Larvik,oghvaville 
elevenehattøverstpåsin listehvisdevar"Ordførerforendag"? 

Alle6åringenei kommunen besøktei løpetavåret Pi-parken hvordelærteom 
Larvikshistorieoghvorforvifeiret350år,delagdetidslinjeogsnakketom sin egen 
bursdag. Debygde Larvikbyi pappeskeroggjenbruksmaterialeroglagdesegselvav 
dorull-mennesker. Dekkfeireskikkeligbursdagmed pizzaogkake,ogallekklage 
egnejubileumskroner. 
Allebarnehagenekkogsåtilbudomen forestillingi Herregårdenhvor Larvik 
kulturskoleog Larvikmuseuminvitertetil jubileumsforestillingi salen i Herregården. 
Debarnehagenesomønsketkkogsåegneplantekassermed jordogfrøsom de 
såddeogpassetpåfremtil debleplassertiherregårdshagenogdettemporære 
anlegget. Mangebarn synesdetvarveldigstasåfåseigjensin egen kassemed 
blomsteri“jungelen”avplanterihageanleggetdadebesøktedeti etterkant. 

Tilskudd lag og foreninger 
Detbletildelttilskuddtil 45uliketiltak/prosjekterfraaktører,lag ogforeninger. Kun r e a v  
dem måtteavlyseselleryttespåmedgodkjenning omåkunnegjennomførei 2022. Ellers 
hardeandretiltakenesomkktilskuddgjortjusteringerogtilpasningersomhargjortatde 
kunnegjennomføreijubileumsåretpåtrossavpandemien. Tilskuddsordningensom ble 
etablertvarmedåstimuleretil aktivitetoginvolveringavmangeulikeaktører,detsørget 
ogsåforenbreddeavtypeaktiviteter,blantannetteaterforestillinger,danseforestillinger, 
nyskrevetmusikkogkonserter,kunstutstillinger,humorshow,foredragogpublikasjoner. Det 
bledeltuttotalt1 480200 NOKitilskudd,1 280200 NOKgjennom tilskuddsordningenfor 
jubileumsprosjekterogtiltak,og200000 NOKbletildeltsom støttetil ulikelag,foreninger, 
aktørersomvillebidraunderveismedaktiviteter. Sevedlagtlistefortildelingergjennom 
tilskuddsordningen. 
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Historieformidling 

 Jubileumsutstillingogpublikasjon"byenoggrevskapet", Larvik Museum 
Til byjubileetkk Larvik Museumlåneinntoprotokollerfra Rigsarkiveti København. 
Den førsteerkong Christian Vslensbok (1671–1699)som inneholderlensbrevetpå 
Larvikgrevskapfra1671,ogdetfornyedelensbrevetfra1692. Beggeinneholder 
bestemmelserfor Larviksom grevskapsby. Detandreinnlånetertilleggettil 
Kieltraktaten av14. januar1814,meddeneneavtohemmeligeartiklersominnledet 
grevskapetsavvikling. Sammeårble Larviksnyebygrensevedtatt,sommarkerer 
starten påen nytidforbyen. Dissetoinnlåneneinngåri jubileumsutstillingen “Byen 
oggrevskapet– Larvikigrevskapstiden 1671–1821”. Utstillingen fortellerom 
hvordan Larvikbleetgrevskapoghvadettekkåbetyforfolksom boddeibyen. 
Men ogsåhvordanmenneskerfraandrestederoppfattetLarvik. 

Til denneutstillingenbledetskrevetog gittuten publikasjon“Byenoggrevskapet”. 
Forfatterer Aina Askeerkonservator NMFogprosjektlederved Vestfoldmuseene. 

 Bokutgivelser"I kirkenogpåhospitalet" 
Detteeren bokom en kirkeogethospital. Beggeinstitusjoneneharhattstor 
betydningforbyen Larvik. Larvikhospital og Treenighetskirkeerimidlertid også 
uttrykkfornoesom erstørreenn lokalsamfunnet. Verken kirken ellerhospitaletbletil 
ietkulturelt,religiøstellerpolitisktomrom. Snarereerdetriktigåsiatbeggedisse 
Larvikinstitusjonenevaruttrykkforogformidletvidereimpulserogideerfraheledet 
dansk-norskeriketogfradetprotestantiske Europa. I etlitebysamfunn som Larvik 
harnokdeestekjent t i l  hverandre,oggjennomhandel,sjøfartog reisevirksomhet 
hardesamtidighattetbetydeligutblikkogmyeinformasjonom detsomskjedde 
utenforlokalsamfunnet. Disseperspektiverstårsentraltidenneboken. 

Forfatteravbokener Arne Bugge Amundsensomerteologogprofessori 
kulturhistorieved Universiteti Oslo. 

 Historisktidslinjeforbarn,trykkethefte 
4000historiehefterbleprodusertogdeltuttil alle1.-7.klassingeri Larvikkommune. 
Hefteterutformetsomen tidslinjemedutdragfrauliketidsepokeri Larvikshistoriei 
tekst,fargerikeogdetaljerteillustrasjoner. TeksterskrevetavSigne Steinnes Fevik 
somertekstforfatterogsamarbeidetmed Larvik Museum,og Sandnes Mediahar 
ståttforillustrasjonerogdesign. Heftetblelagetforåtilgjengeliggjøre Larviks 
historieogviktigehendelserpåbarnaspremisser,ogetverktøylærerekan brukei 
skolen is in undervisningrundtlokalhistorie. 

 Larvikspodden Vi350,foreningen Ropert 
Geir-Atle Johnsenog Kjetil Volderdrivernebak Larvikspodden ogdetvardesomtok 
initiativettil ålageen egen jubileumspodcastmedaktuelletemaeroggjester 
omkring Larviks350årshistorie. Geir-Atle Johnsenharmangeårsradioerfaringfra 
blantannetHalloiuken og NRK P2. Geir-Atleerprodusentfor Larvikspodden. Kjetil 
Vold erlokalpatriot,lokalpolitikerogmedprogramlederi Larvikspodden. 
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I etsamarbeidmednoen fraprosjektgruppen til Vi350og Kristian Bålsrød bledet 
utarbeidet12temaerforjubileumsåret,en forhvermåned. Dettebleen slags 
emneknaggforen podcastsendingsom blelanserthvermåned. Geir-Atleog Kjetil var 
beggeprogramledere,invitertegjesterinn istudioellervaruteogintervjuetaktuelle 
personerrelaterttil temaet. Noensendingen overlotdeprogramlederrollen til andre 
personersom varmedogutarbeidetinnhold. 

Detbleproduserthele47sendingertil relaterttil Vi350,etstortstykkearbeidmed 
mangetimersresearch,forberedelser,regi oglydarbeidernedlagt. Sendingeneer 
verdifullesomhistoriskmaterialeogsørgerforen dokumentasjon avåret2021 og 
samtiden,samtidigsomdedokumentereviktighistorier,fortellingerogperspektiver 
på Larvikshistorie. Larvikspodden haddeetverdifulltsamarbeidmedØPsom 
publisertepodcastenegjennomdereskanalerhvermånedogsørgetforen synlighet 
rundtdem itilleggtil atdebletilgjengliggjortpå Vi350.noog Larvikspoddensegne 
kanaler. 

 Vi i  Larvik350,portrettene 
Prosjektet Vii Larvik350handletommenneskenesom bori  Larviki dag,men også 
om desomharlevdlivenesinei Larvikgjennombyenshistorie. Prosjektetharhatt 
sommål åfåframhistorieneom menneskenedetikkestårom ihistoriebøkene,og 
presentereetmangfoldavmenneskeroghistorier. Noenavmenneskenesomble 
presenterthardu kanskjehørtomfør,andrevil væreheltukjente. Noenavdem bori 
Larviki dag,andrelevdeibyen for100,200ellerkanskje300årsiden. Noenvetvi 
myeom,andrennesdetnesten ikkesporetter. 

Vi i Larvik350eretprosjektvedjournalistKristian Bålsrød,historiker/konservator 
NMF Ane Ringheimved Larvik Museum ogillustratør Christina Disington. Hverlørdag 
iløpetav2021 harlesereblittpresentertforettavtotalt350portrettersomutgjør 
prosjektetVii Larvik350. Disseharblittpubliserti Østlands-Postenogpå Vi350.no. I 
desember2021 bledetutgitten bokhvorde58publiserteportretteneblesamlet 
mellomtopermer. Påsammemåtesommedpodcasteneerogsådetteenviktig 
publikasjonsomivaretarogdokumenterer Larvikshistorie,ogtilgjengeliggjør 
informasjonforkommendegenerasjoner. 

Portrettenesom harværtpublisertharværtorganisertunderde12temaenefor 
byjubileet. Larvikspodden Vi350harogsålagetradioteateravnoen avdem. Allede 
350portretteneersattsammen til etstortbilde,dettebildennespåenvegginnepå 
Larvikmuseum. Måletvaratdettebildeskulleopppåenveggi Larviksentrumi løpet 
avjubileumsåret. Dettebleforutfordrendeåfåtil,derforbledetvalgtåfådem 
publisertien boki stedet. 

Kristian Bålsrødinnlemmeten del avportretteneogsåi sin fotoutstilling"Værhernå" 
somogsåbasertesegpågrunntankenom åpresentereetmangfoldavmennesker 
fra Larvik. 

 Audioguide,lydløyperi Larvik 
Måletmeddetteprosjektetvarformidlingavbyenskultur,historieogseverdigheter 
med audioguide. Prosjektetkom oppsom etresultatavpandemienogbehovetforå 
iverksettetiltakogtilbudtil innbyggernesom kunnegjøresuavhengigavpandemien. 
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Audioguiden eretløypenettmedtematiskeorganiserteaudioguider. Dettekan tasi 
brukforbyensbeboeresåvel som turisterogbesøkende. Ogkan brukessomen 
gratispedagogiskressursforkommunensskoleelever. 

Audioguiden ergratisoglastesnedviaappen Voice OfNorway. Denkan lastestil en 
hvilkensomhelstsmarttelefon ellernettbrett. Mankanhøregjennomløypenepå 
skolen ellerhjemmefra,ellergåtil steder,husogområderforåtaen nærmeretittpå 
hvorbyenshistorieharutspiltseg. 

Etfokusforarbeidetmedaudioguiden harværtåløftefremhistoriersom ikkeerså 
kjente. Publikumkan vandrelangsbryggeroggaterpå Torstrandog Langestrand og 
høreomartigehendelser,fargerikepersonligheterogindustrihistorien somutfoldet 
segibydelenegjennom tidene. I løypa Kvinnerisentrum som gårfra Trudvang til 
Tollerodden,erdetløftetframåttesterkekvinnerfrabyen somharhattstor 
betydningforkvinnesaken. I løypa Tolleroddenssjøfartshistorieblirman nærmere 
kjentmed båter,husogfolksom haddebetydningfordennedelenavbyenshistorie. 
Deterogsålageten spennendedetektivløypemed Tiril og Oliverfra Detektivbyrånr. 
2somfamilierkangjøresammeni Larviksentrum. Thor Heyerdahl Institutteti 
Vestfoldmuseeneharlageten egenløypeom Thor Heyerdahl som blelanserti 
starten av2022ogereløypererunderproduksjon ogvil lanseresi løpetavåret. 

Deterlokaleskribenterogforfatteresomharskrevetinnholdiløypeneoglokale 
skuespilleresomharlestinn. Bølgen kulturhusharstiltmedstudioogteknikkerfor 
innspilling,ogprosjektetharværtledetavinnleiddramaturgsomharbidrattmed 
utvikling,regi ogveiledningunderinnspilling. Måleterathistorielagogandreaktøreri 
Larviksom interesserersegforhistorieformidling skal kunnefåbidramed løyper 
viderei audioguiden. 

 Annenformidling 
Gjennom jubileumsåretvardetplanlagtmånedlighistoriskeforedrag. Dea l leeste  
foredrageneblegjennomført,mangeavdem digitaltoglive-streamet. Noenbleogså 
gjennomførtmedpublikum tilstedenårsmittevernreglenetillotdet. Foredragenevar 
etsamarbeidsprosjektmellom Larvik Museum oghistorielagenei Larvik. 

Byutviklingsprosjekter 

 TanzyFumitorypå Bøkkerfjellet 
Detemporæreinstallasjonene TanzyFumitorypå Bøkkerfjelleti Larvikbestårav 
tilsammen 4arkitektoniskeskulpturertegnetavRintala Eggertsson arkitekter,hvorav 
den enetarform avåkunnebenyttessom sceneogutendørsgalleri. Detreøvrigeer 
åpneallromforrekreasjonogsosialemøteplasser. Prosjektetertemporærtogvil stå 
oppetil september2023,men hvortidsaspektetvil blivurdertutvidetetterhvertsom 
man fårerfaringmedhvordanmenneskerogbyen tarinstallasjoneneibruk. 
Konstruksjoneneerbyggetprimærtavrobusttreverkogfundamentering gjennomført 
ibetong. 
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Prosjekteterinitiertavkunstnergruppa Sirene,beståendeavNina Heum og Eirin 
Støen. Sammenmed Rintala Eggertssonarkitekterhardesamarbeidetmed 
Larvikskunstner Chris Bouldoghentetinspirasjon frahanskunstnerskap. Arkitektene 
ønsketatTanzyFumitoryskal gi assosiasjonertil Bouldslivsloso,oghvordan han 
oftestillerspørsmål vedetablerteholdningerogkonvensjoner. Medutgangspunkti 
detgjenkjennbareogarketypiskehusetsom repeteres,men monteresulikt,henviser 
installasjonenetil samfunnetsrammerogmåtenetablissementetsettergrenserfor 
våreliv. Bouldsymbolisererpåmangemåternoesomerstørreennhamselv,ogdet 
somkan deneressomutenforskap. Bouldhargjennom tiårværtentydelig 
kunstneriskstemmei Larvik. Hanhartidligereskapteresosialeogskulpturelle 
uterom,ogplassertobjekteruti offentligheten,men ofteerfartåbli bortvist,ellerat 
installasjoneneharblittødelagteogfraktetbort. Han harilitengradblitttattpåalvor. 
I bådearkitektensog Sirenesøynerepresenterer Bouldbærekraftmed sittnøkterne 
levesettogkonstantesøken ogkunstneriskebearbeidelseavgjenbruksmaterialer. 

Tittelen TanzyFumitoryer hentetfra etBouldslitteræreprosjekt-The TanzyFumitory 
som består av i alt 8 hefter og ble påbegynt i 1990. Tittelen refererer til plantene 
Tansy og Fumitory, på norsk Reinfann og Jordrøyk. Sirene kuraterte også en større 
utstilling våren 2021 sammen med Chris Bould med stor hjelp fra hans familie. 
Utstillingen Tre pinner i Kors viste en stor representasjon av hans mangeårige og 
omfattende verksproduksjon. Aldri førhar Bouldblittpresentertforetlokaltpublikum 
på denne måten, og gjennom utstillingen k k  mange muligheten til å bli kjentmed 
hans omfattende produksjon. Under utstillingsperioden kom det også mange 
tilreisende,ogutstillingenkkbreddekningilokal presse. 

Sirenesmotivasjonmedprosjektetharværtåfremmekunsten ogkunstneresom 
reelleaktørerinn idialogom hvordanbyensoffentligerom utvikles. Prosjektetstiller 
ogsådemokratiskespørsmål omhvemsomdenerervåroffentlighet,trossavat 
samtidskunstenikkealltidforstås,anerkjennesellerlikesavalle. Sireneharsom mål 
gjennomdetteprosjektetåsynliggjøreogløftefremkunstensbetydningi et 
samfunnsogbyutviklingsperspektivogskaperom foren øktforståelseog 
verdsettelseavkunstogkunstneriskvirke. 

Lag, foreninger, lokale aktører, grupper, enkeltpersoner m . .  kan benytte denne 
scenepaviljongen og leie den gratis. Den kan benyttes både til konserter, mindre 
sceneproduksjoner, utstillinger, markeringer og annen aktivitet. Det er også lagt til 
rette strømkapasitet på Bøkkerfjellet, kommunen låner også ut enkelt lydanlegg, 
parkbenkerogbord samtmarkedstelt. 

I 2 års perioden prosjektetståroppfårmantestetutBøkkerfjelletsom en møteplass 
ogen parkforaktivitetogarrangementerihåpøktbylivogsentrumsutvikling. Nårdet 
nærmer seg to års periodens slutt vil kommuneadministrasjonen sammen med 
Sirene og arkitektene evaluere bruken av installasjonene for så ta stilling til veien 
videre. 

Prosjektet ble muliggjort gjennom et bredt samarbeid hvor Sirene og arkitektene 
jobbet tett sammen med frivillige i foreningen Fokus Larvik som arrangerer Allsang 
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hver sommer. Detvargoddialogmednaboerogfolksombruker Bøkkerfjelletdaglig. 
KORO (kunst i offentlig rom) har bidratt med tilskudd, det samme har 
Sparebankstiftelsen DNB og Vestfold og Telemark Fylkeskommune. LABO og 
Bergene Holm gikk inn i prosjektetsomsponsoreri tilleggtil bevilgningfra Vi350sitt 
budsjett. 

 Stedskapingskolen/Camp Larvik 
Larvikvarettavreutvalgtepilotstederi Norgesom satteigangnærmiljøprosesser 
frajanuar2021. Deltagernesom representertedeulikepilotstedenebleguidettil åbli 
debestetilretteleggerneforinnbyggerdrevnenærmiljøprosjekter. Stedskapingskolen 
eren digital løsningforstorskaladugnaderilokalsamfunn: etdigitaltverktøyogen 
ressursbanksom girstøttetil åkunneplanleggeoggjennomførestorskaladugnader. 
Metoden vektleggerstorinnbyggermedvirkningogdeltagelse,ogheleprosessenskal 
gjennomførespå6månederog 6dager. Camp Larvikskulleværtgjennomførti2021, 
dessverregavpandemien prosjektetsåstoreutfordringeratdetmåtteutsette 
gjennomføringtil våren 2022. 

I Larvikblepiloten“Camp Larvik”ogutvalgtstedfordugnadsprosjektetble 
Bøkkerfjellet. Camp Larvikbestoavengruppepå12ulikeinnbyggeresomdeltok 
frivilligmedetønskeogstortengasjementformeraktivitetogbylivi Larviksentrum. 
Gruppagjennomførteeremedvirkningsprosesserbådedigitaltogfysiskulikesteder 
ibyen,ogdeinviterteinn til åpneverkstederhvorfolkkunnekommemed ideér. Det 
bleutviklet4ulikekonsepterbasertpåinnspillenesomkom inn. Gruppasjekketut 
ereulikestederisentrumhvorprosjektetkunneforegå,dessverrevardetmange 
hindringer,valgetfalttil sluttpå Bøkkerfjellethvorman såatdetvarmuligåkunne 
gjennomføreereavtiltakenesomblestemtfrem. Dettevarogsåetavdestedene 
hvorestinnbyggereispørreundersøkelserhaddeoppgittsometområdedemente 
haddepotensialeforetdugnadsprosjektogønskeforøktaktivitet. 

Detbleutarbeidetmangetiltakforhvagruppaønsketågjørepå Bøkkerfjellet. I løpet 
aven ukesdugnadsom bleavsluttetmeden festivaldagharnå Brannvakttårnetblitt 
restaurertogskal åpnesmeroppforbesøk. Deteretablerten iskioskavHolmfoss 
isbarsomskal holdeåpentgjennom sommerenogområdetrundtiskioskenharblitt 
hyggeligesitteplassermedbeplantningogen liten labyrintmedplantekassersom vil 
groi løpetavsommeren. Detersattoppen liten bod hvordetvil blitilgjengelig 
sommerlekertil utlån. Detersattoppsykkelstativervedinngangentil Bøkkerfjellet. 

Detsom erskaptbådeavtiltakogarrangementharskjeddinnenforen rammepå 
rundt200000kr,derca. 25-30%ersponsingfralokalevirksomheter. Deterogså 
mangesom harbidrattmedredusertpris,ekstrainnsatsellermertidenn deharfått 
betaltfor. I tillegg hargruppaogfrivilligei dugnadsukabidrattmedtusenvisav 
dugnadstimer. Måleti Camp Larvikharværtåforsøkeåviseatmansom innbygger 
kan bidraaktivtibyensutviklingogetønsketomågjøre Bøkkerfjellettil etstedfor 
alle. 

Camp Larvikharværten viktigerfaringsreisebådeforgruppaog 
kommuneadministrasjonen som hardeltatti detteforålæreogblibedre 
tilretteleggereforinnbyggerinitiativ. Myelærdom handleromforventningsavklaringer 
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om hvakommuneadministrasjonen kanbidramedi forholdtil planerogønskerfra 
gruppa. Internforankringavprosjektetblantallefagavdelingersomblirberørtav 
slikedugnadsprosjektermådetjobbessystematiskmediadminstrasjonen,ogdet 
måvieskapasitettil åhåndteredet. Rekrutteringavbådenokfrivillige, 
samarbeidspartnereogsponsorerkrevermyejobb,ogmåsikresgodtnokførslike 
prosjekteriverksettes. Stedskapingharutvikletetviktigdigitaltverktøyogen metode 
somskal ledefrem til vellykkedestorskaladugnader. Stedskapingmelderomatde 
pilotenesomharfulgtmetodensystematiskharværtmestvellykket. Camp Larvik 
harnokmerålæreherbådehoskommuneadministrasjonenogden frivilligegruppa. 
Piloteringsarbeideterendaikkeavsluttetogferdigevaluert,detvil detbl i i  løpetav 
2022. 

 Vinterbelysningisentrum 

Larvikbankenønsketåbidrameden gavetil byen iforbindelsemed350årsjubileet. 
Gavesummen varpå500000krogbleøremerketnyvinterbelysningi sentrum. Det 
bleutarbeidetenbelysningsplan forsentrumavlysdesignerhos Cowi. Denneplanen 
inneholderereelementerenn detsomkompåplassi desember2021 ogkan brukes 
videretil åutvidebelysningenpåsikt. Vinterbelysningenbleveldiggodtmottattav 
innbyggerneogbutikkeneisentrum som opplevdedetsometløftforbyen. 
Belysningenertenktatkansettesoppfranovembertil februarhvertår,ogatdetblir 
supplertmedjulebelysningidesember. 

 Herregårdshagen 
20studenterogfaglærerefralæringsmiljøetMakingis Thinking/faggruppe FORM 
ved Fakultetforarkitekturogdesign, NTNU,skaptedettemidlertidigehageanlegget 
med dennestorestillaskonstruksjon kalt«Akselerator». Prosjektetvaren kraftig 
arkitektoniskfortolkningavdetopprinneligehageanleggetfra1600-tallet. Etviktig 
aspektvarutsiktspunktethvorman visueltkan fåetinntrykkavden opprinnelige 
aksen motLarviksfjorden. Navnet«Akselerator»henspiltebådepåden barokke 
hageplanensaksemotfjorden,samtetønskeom åretteoppmerksomheten mot 
detteaktuelleområdetforfåfartpådiskusjonen omstedetsframtid. Prosjektetvar 
eteksempel påmidlertidighetsomstrategi ibyutvikling,som iøkendegraderen 
etterspurtmetode. 

Anleggetvarplanlagtogbyggetavstudenteneogfaglærerneisamarbeidmed Larvik 
kommuneogmedbidragsyterefra Larviksbefolkning,somharbidromedplanterde 
såddeogsteltegjennom våren. Dettestoresamskapningsprosjektetinvolverte 
barnehager,skoler,bygdekvinnelag,hagelag,fengselsinnsatte,aktørerfra 
næringslivet,landbruksnæringen,kunstnereogandrefrivilligelagogforeningerblant 
annet. 

Dettemporærehageanleggetstooppeframidten avjuni til ogmedseptember21. 
FireavNTNU studentenekksommerjobbavprosjektethvordeferdigstilteanlegget, 
vannetogformidletom prosjektettil besøkende. Gjennom sommeren vardetmange 
besøkende,bådebarnehagerog SFObenyttetanleggetogdetvaretmål forturen 
blanteldresenterogandregrupper. Hagelagogandrefrivilligevarinnom anlegget 
gjennomhelesommerenforåstelleogvanneblomstenei tilleggtil ungdommersom 
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kkjobbianleggetiaugustog septembernår NTNU studentenevarreisttilbakei 
slutten avjuli. 

Detblebyggetoppen sceneogetutekjøkkeni anleggetforåskapemeraktivitetog 
arrangementer. Detvargratisarrangementerogaktiviteteri anleggeti augustogalle 
helgeri september. Tilsammenvardetnærmere50aktiviteterogarrangementersom 
blegjennomførtianleggetiperioden detstooppe,allevaråpneoggratisfor 
innbyggerne. Detvarfortsattstrengesmittevern restriksjonergjennomdenne 
periodenlikevel vardetregistrertover1000publikummeretil sammen påkonsertene. 
I åpningshelgen foranleggetvardetca500besøkendebådelørdagenog søndagen, 
og i  jubileumshelgenca800besøkende. Detharikkeværtregistrertbesøkendei 
anleggetutenom arrangementer,men NTNU studenteneogungdommenesomhadde 
sommerjobbtaltei gjennomsnitt50-70stksom varinnom anleggethverdag. 

Herregårdshagen varetprosjektileddavkommunedelplanenfor Larvikby,som blant 
annetinneholderforslag til utviklingavHerregården medomliggendeområde. 
Herregårdsanleggetbeskrivessomen kulturhistoriskattraksjon avbådenasjonal og 
internasjonal verdi. I planeneerdetforespeiletøktmuseumsaktivitetpåstedet– og 
dessutenenmuligreetableringavdenhistoriske Herregårdshagen. Alleredei 2020 
begyntearkeologerfrafylkeskommunen åundersøkedetgamlehageområdetmed 
georadar. Arkeologer,museum,vernemyndigheteroghagehistorieforskereønskerå 
nnesporetterhagen ogtilegnesegmerkunnskapomhageanleggfra1600-tallet. 

ProsjektetvarmedpååøkeaktivitetforåstyrkeområdetrundtHerregården og 
fremtidsmulighetenesomnnesher. Dettearbeidetvidereutviklesi dag vedatgamle 
Mesterfjelletskoleskal tasibrukvedat Larvikmuseum ytterditt,kommunale 
tjenesterog frivilligelagogforeningerskal fåplass. I etterkantavjubileeterdetogså 
stifteten frivilligforening“Herregårdensvenner”som ønskeråengasjeresegvidere 
foretableringavherregårdshagen. Allemed sammemål omatLarvikskal fåen 
erbruksarenasombådeeren attraksjon forkommunen iden fremtidige 
byutviklingen,etnasjonal senterforhagekunstogen samskapingsarenafor 
helsefremmendearbeid,til inkluderingogarbeidstrening,forurbantlandbrukog 
læring. 

Oppsummering 
Larviksbyjubileum Vi350blegjennomførtmedaktiviteterogprosjektergjennomheleåret 
2021. Påtrossavatmestepartenavåretvarpregetavpandemi ognedstengningersamt 
kontinuerligendring avsmittevernreglerbledetgjennomførtsværtmangeaktiviteter. Detble 
tildelttilskuddtil 45uliketiltak/prosjekterfraaktører,lagogforeninger. Kun r e a v d e m  
måtteavlyseselleryttespåmedgodkjenningom åkunnegjennomførei2022. Ellersharde 
andretiltakenesom kktilskuddgjortjusteringerogtilpasningersom hargjortatdekunne 
gjennomførei jubileumsåretpåtrossavpandemien. I sakenomrammevilkårforbyjubileet 
bledetvedtattatdetskullegjennomføres17ulikeprosjekter,kuntreavtiltakenemåtte 
avlysesheltgrunnetpandemien;besøkavkunstprosjektet Lifeboatsfra Danmark,maritim 
jubileumshelg28.-30.maiogproduksjon iden kulturelleskolesekken for VGSelever. Øvrige 
tiltak/prosjekterblegjennomførtmed tilpasningerogjusteringerderdetvarbehovfordet. 

20av25 



Pandemien utløsteogsånyeideersom bletiltakiverksattforålikevel kunnegiettilbudtil 
innbyggerne,ogsom fulgtedemålsettingersomvarvedtattatbyjubileetskulleoppfylle. Det 
innebaratmidlerbleomdisponertinnadi budsjettettil planlagteogjustertetiltaksom det 
varmuligågjennomføreitiden med nedstengningerogstrengtsmittevern. 

Detbleinngått10sponsoravtalemedlokaltnæringsliv,avtalenehaddeen verdii form av 
tjenesterellerrenesponsormidlerinni budsjettetpå1,7mill NOK. Detblesøktmidleri 
eksternetilskuddsordningertil jubileumsprosjekterogkktilsagn påtotalt2218mill NOK. 
Deterogsåerelagogforeningerpåegetinitiativsomkktildeltmidlergjennom 
søknadsordningertil sinejubileumsprosjekter. Deterikkekartlagthvorstordennesummen 
er. Larvik Museum bidromed250000 NOKi renemidlertil jubileumsbudsjetteti tilleggtil 
betrakteligmedressurseroggjennomføringavegneprosjekter. Larvikkommunebidromed 
bevilgningpå9105000 NOKogitilleggtildeltekommunen tilskuddsmidlertil 
jubileumsprosjekterpåtilsammen800000kri 2020. Larvikkommuneharogsåstilttil 
rådighetviktigfunksjonergjennomressursersom harbidrattidettotalejubileumsarbeideti 
perioden2019-2021. Totaltsettharbudsjettetfor Vi350irenemidlerværtpå14128000 
NOKhvorav3918000 NOKereksternebidrag. Avtotalsummenhar1 615089,87 NOKgått 
til ådekkelønnsutgifterforadministrasjonoginnleidhjelptil åkunnegjennomføreprosjektet 
is in helhet,resterendebudsjettsum12512910,01 NOKgåtttil kjøp avtjenesterogutstyr, 
investeringer,honorartil utøvereognæringsdrivendeogtilskuddtil lag ogforeningersom i 
all hovedsakhartilhørigheti Larvik. 

GjennomføringavVi350haddeikkeværtmuligutenetstortogbredtsamarbeid. Dethar 
værtetmål omåslippetil es tmul igavdesom ønskeråbidramedaktiviteteroginvitere 
bredtut. Selvommangemåttesetteaktiviteten sin påpausepågrunnavpandemienerdet 
likevel over60ulikefrivilligelag,foreninger,aktørerogutøveresomharbidrattmed 
aktiviteterogprosjektergjennom jubileumsåret2021. Over50ulikeartister,band,kunstnere 
ogkreativenæringertilknyttet Larvikharfåttoppdragfra Vi350ogdeterkjøpttjenestertil de 
ulikeprosjekteneogtiltakenegjennomminst40ulikebedriftertilknyttetLarvikogomegn. 

Etstortogviktigarbeidgjennom byjubileetharværtkommunikasjonsarbeidog synlighetav 
alletiltakene. Østlands-Postenvaren sværtviktigsamarbeidspartnerforatinnbyggerne 
skullefåtilgangtil informasjon om altsomskulleskje,ikkeminstvarlokalavisen en viktig 
plattform fortilgjengeliggjøringavprosjektersom podcastogportrettenehverlørdag. 
Sponsoravtalenmed Amedia/Østlands-Posten gavogsågodeannonsemuligheterforå 
synliggjørejubileumsarrangementeneogaktivitetene. Deterpublisertover170sakerom 
Vi350iløpetav2020-2021,detvar2-5annonseri ØPpapirogdigitalthvermånedgjennom 
2021 ogetegetjubileumsmagasin bleprodusertogdistribuerttil allehusstanderi Larvik. 
Ved siden avØPvar Vi350sin facebooksideen viktigkanal foråsynliggjøreaktivitethvor 
detvarioverkantav3500følgereog Vi350.novarhovedkanal forinformasjonom alt 
tilknyttettil jubileetogarrangementskalenderhvordetbleregistrertover100ulike 
arrangementergjennom 2021. Viktigbidragtil synliggjøringavVi350,mendestoviktigere 
historieformidlingvarmånedligpodcasterhvor Larvikspodden produsertetil sammen47 
sendinger,ogukentligportrett52stkavulikepersonerfra LarvikavKristian Bålsrød, Ane 
Ringheimog Christina Disington. 
Detblelagetenproleringspakkemedmarkedsmateriell til allebutikken som ønsketåhenge 
detopp,ca150stk,detblelagetaggti l  allekommunensaggstenger,15storebannereble 
hengtopprundtisentrum ogpåsynligebyggtilknyttetsentrum. 
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En avdeviktigstemålsettingeneforbyjubileetvaratdetskulleværeenmarkeringoget 
jubileumsårforalle. Detharværtgjortprosjekterogaktiviteteruttil allekommunens 
barnehager,skoler,sykehjemogeldresenter. Veldigmangeavarrangementeneharvært 
gratisellerhattlavbillettpris. Detharværtlagttil rettemøteplassersomeråpneforallehvor 
detertilbudtinnholdsomharforsøktistørstmuliggradånåallealdersgrupper,sliksom 
herregårdshagen,kunstinstallasjonerpå Bøkkerfjellet,utstillinger,jubileumshelgen med mer. 
Detblelagettilbud fordemsomavulikeårsakerikkehaddemulighettil ådeltapåfysiske 
arrangementer,mensomlikevel kunnetadel i byjubileetgjennom månedligpodcastersom 
vargratisålyttetil,streamingavforedrag,gratisjubileumsmagasin ipostkassa,ukentlig 
portretteriØP(ikke+saker)og Vi350.no,nyskrevetsangogmusikk“byen vår”med 
musikkvideo,jubileumslm “VårtLarvik”,publikasjon avtohistoriskebøkeroggratis 
streamingav350minutterslive-sendingen. Dadetbleenrealitetatpandemien ogsåble 
langvarigvardissenevntetiltakeneviktigforåkunneopprettholdeettilbudogaktiviteterfra 
Vi350gjennom jubileumsåretsom mangehaddetilgangtil uavhengigavåmåttefysisk 
møtesi periodermednedstenging. DetbleogsåiverksattnyetiltakforatVi350skullevære 
tilgjengeligmedaktivitetersomblantannetetableringavaudioguiden med 
historieformidlingfraulikestederi Larvikby, Vi350-bilen somkjørterundtiallekommunens 
nærmiljøermedminikonserter,intervju påhjul serien hvorØPintervjuetulikepersonerfra 
Larviki Vi350bilenrundtomi Larvik. 

Detblevedtattogforankretiprosjektskissenfor Vi350atbyjubileetskullehaen 
konsentrasjon påbyenbådetematiskoggeogrask,jubileethandletomatbyen Larvik 
markerte350år. Likevel varikkedeten avgrensningsomskulleutelukkesamarbeid, 
initiativerellerengasjementfranærmiljøeneeller Stavernby. Tilskuddsordningervaråpnefor 
allekommunenslagogforeninger,ijubileumshelgen bleallelagogforeningerinvitertmedtil 
åkunnelageaktiviteter,detharværtsakeriØPhvordetharværtinviterttil atallekan 
kommemedforslagogideer,ogallearrangementerharværtåpneforatalleinnbyggerne 
kan delta. Detharlikevel kommettilbakemeldingerfranoen innbyggere,frivilligelagog 
foreningeromatereønsketsegmeraktivitetogtilbudi nærmiljøeneog Stavern by. Deter 
behovforatdetogsåleggestil retteforatdetskjertilbud inærheten avderman bornår 
slikestoreprosjekterskal prioriteresogjobbesmed. Detteertilbakemeldingerogerfaringer 
ogtamedsegvideretil andrestørresamskapingsprosjekterihåpom bredereeierskapog 
engasjementblantendaereinnbyggere. 

Tilbakemeldingerfrainvolverteaktører,sponsorer,samarbeidspartnere,prosjektgruppeog 
styringsgruppe somblespurtom hvordan deopplevdeåværeen del avjubileumsarbeidet 
eratdesyntesdetharværtmeningsfyltåkunneengasjeresegforsin egenbyogatdethar 
værtspesieltpositivtåjobbei felleskap omnoei envanskeligtid medpandemi. På 
spørsmål omhvordan detharpåvirketdemellersinbedrift/foreningerdetestsomhar 
svartatdethargittstolthetogengasjementinternt,atman harfåttnykunnskapomegenby 
oghistorieogatdetharværtpositivtåkunnepåvirkeutviklingogaktiviteti Larvik. 
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