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Kaupangundersøkelsen
Rapport for Vestfold fylkeskommune

Innberetning fra registrering i forbindelse med reguleringsplan for
gang-/sykkelvei og parkering langs
fylkesveg Z 154 på Kaupang (gnr.
1012, 1029) og Dreng (gnr. 1010),

Larvik kommune, Vestfold.
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1. INNLEDNING
Denne rapporten behandler registrering utført i forbindelse med reguleringsplanen
for gang-/sykkelvei og parkering langs fylkesveg Z 154 på Kaupang (gnr. 1012,
1029) og Dreng (gnr. 1010), Larvik kommune, Vestfold. Kun de deler av
reguleringsplanen som ligger utenfor det fredete område på Kaupang behandles
her, da forskriftene ikke gir anledning til å foreta registreringer innenfor ffedningssonen.

I rapporten blir det gitt en kort beskrivelse av de berørte områder, både mht. til
topografi og grunnlagsmateriale. Deretter blir det redegjort for registreringsmetodene før resultatene beskrives. Rapporten avsluttes med en sammenfatning.
Som vedlegg til rapporten følger et kart over området med inntegnet
fredningssone, kart over reguleringsområdet med inntegnede søkesjakter, plantegninger i 1 :100 over positive søkesjakter, fotos av sjakter, anlegg og kulturlag,
katalogisering av fimn, samt to rapporter fra Larvik kommunes oppmålingsavdeling om innmåling av søkesjakter.

Feltarbeidet og rapporten er utfi7rt av Kaupang-undersøkelsen for Vestfold
Fylkeskommune. Ansvarlig for registrering og rapport er Lars Pilø. Feltarbeidet
ble utført i perioden 4.-12. oktober 1999.

2. OMRÅDEBESKRIVELSE
Den delen av reguleringsplanen som behandles her faller i to områder, delt av

gaeftdångå::g:tnfi::::rå::iepriång#=n:,`vedlegg1.).Detvisesengangforalletil
1 sørvest berører reguleringsplanen et lavtliggende område på Dreng (2-4 m.o.h.),
hvor det er planlagt en parkeringsplass (P1). Fra parkeringsplassen er det planlagt

gang-/sykkelvei videre østover langs fylkesvei Z 154, opp til tunet på Kaupang
søndre, gnr. 1012/11 (ca. 4. m.o.h.). Bredden på det berørte område i forbindelse
med sykkel-/gangveien er ca. 10 m, basert på kartgrunnlaget. I forbindelse med
tunet er det foreslått to altemative ffemføringer - en som går i et lavtliggende
område i nedre kant av tunområdet, og en som følger eksisterende veitras6. I
tillegg er foreslått en mellomløsning hvor sykkel- og gangveien fi3rst går i nedre
kant av tunområdet og deretter går opp til eksisterende vei og følger denne videre.
Et vesentlig terrengmessig element ved tunet på Kaupang søndre, gnr. 1012/1 er
' Under anvendelsen av kartgrunnlaget ble det konstatert en feil i uttegningen av kotene, som har

ført til at 3 m-koten mangler ffa østsiden av Drengskilen, og vest for tunet på Kaupang nordre
(1029/1). Feilene ligger ved bolighuset på matrikkelnr.1012/13 på Kaupang søndre, hvor 3 meter
koten slutter, samt sør for tunet på Kaupang nordre (gnr. 1029/1), hvor 3 meter kurven også slutter,

antagelig i overgangen mellom to kartblad med uensartet kartgrunnlag. Dette er av betydning for
evalueringen av områdenes egnethet for aktivitet i forbindelse med handelsplassen, da vikingtidens
havnivå gikk nettopp i denne sonen (ca. 3 meter over dagens havnivå). Ved bedømmelsen av
områdene og i rapportteksten er det tatt hensyn til nevnte feil i kartgrunnlaget, bl.a. ved at
Grunnlagskartet (Blindheim et al. 1981) er trukket inn., og ved at det er angitt høyder på innmålte

punkter.
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en markant knaus, som er en utløper av Kaupang-åsen. Tras6en i nederkant av
tunene og på vestsiden av knausen ligger lavt (3-4 m.o.h.). Fra tunet på Kaupang
søndre, gnr. 1012/1, og sørøst for knausen er sykkel-/gangveien planlagt å gå i
åkerkanten nedenfor fylkesveien (ca. 6 m.o.h.), adskilt ffa veien ved en skråning,
hvor det står en rekke bjørketrær. Ca. 30 meter fra veien til Huestranda begynner
fredningssonen, slik den er markert på Økonomisk Kartverk.

I nordøst slutter fredningssonen ved Lamøyaveien. Fra Lamøyaveien er sykkel/gangveien planlagt å løpe mot nord, langs østsiden av fylkesveien. Sykkel/gangveien skal lede ffem til to altemative parkeringsplasser - en som ligger på
østsiden av fylkesveien, på grunnen til Kaupang nordre, gnr. 1029/1 (P1) og en
som ligger øst for Bikjholberget med adkomst over tunet til Kaupang nordre, gnr.
1029/5. Terrenget nord for Lamøyaveien består av en slak østvendt skråning, som
i vest avsluttes mot en bratt bergvegg (Kuleåsen), mens den i øst ender i en
lavtliggende flate. Den nordligste parkeringsplass (P 1) ligger i en største høyde av
9 m.o.h. Sykkel-/gangveien sør for dette parkeringsplassaltemativet løper på ca. 7
meters høyde i nord ned til ca. 5 meters høyde i sør..Parkeringsplassaltemativet
øst for Bikjholberget ligger svært lavt, kun 1-2 m.o.h, og dermed godt under
vikingtidens havnivå.

3. GRUNNLAGSMATERIALE
Det vises til Blindheim et al. 1981 og Tollnes 1998, samt innberetninger ffa
forprosjektet for Kaupang-undersøkelsen 2000-2006 (Skre 1998, Pilø 1999a-c) for

bakgrumsinfomasjon om bosetningsområdet og gravplassene på Kaupang. Det er
også viktig å merke seg at det var en agrar middelalderbosetning på Kaupang.
Dette ffemgår av to diplomer ffa ca. 1400 (Krohn-Holm 1970:82). Gården
Kaupang ble delt i nordre og søndre før 1528, men de tune.ne på Kaupang søndre
som er berørt av feltarbeid i forbindelse med denne rapporten er anlagt etter 1811,
da de ikke er markert på Grevskapskartet ffa dette året.

3.1. Sørvest for fredningssonen
Parkeringsplassen i sørvest (P1) på Dreng (gnr. 1010) 1igger i eller under
vikingtidens havnivå. Det er ikke kjent noen fimn ffa området tidligere. Det er

heller ikke kjent at det skal ha vært graver i dette område. Derimot er det kjent at
det skal ha vært graver i området ved tunene på Kaupang søndre, gnr. 1012/1 og
11.

Nicolaysen omtaler i Norske Fomlevninger (1862-66) at "..i;GcZ SØ7!dre Kczwpcz72g

paa skraaningen stræx nedenf;or husene en samling ctf 20 runde hauger, hvorhos
der ogsaa hc[vde triffet spor af ga;mle hisetomter."
Opplysningen baserer seg på forholdene i 1859. I 1867 gravde Nicolaysen selv

fire resterende hauger på dette sted, samt fire hauger nord for husene på gården
(Ab.1867:86ff -nykatalogisering i Blindheim et al.198l:207fD. Særlig verdt å
legge merke til her er graven i haug nr. 6 (C 4293-4315) som er en meget rikt

utstyrt ryttergrav med fiillt våpenutstyr - en båtgrav fra første halvpart av 8002

Q

tallet (Blindheim et al.

1981:99,

117,

153).

Graven må utfra Nicolaysens

beskrivelse ha ligget rett sørvest for driftsbygningen på Kaupang søndre, gnr.
1012/1.

Heyerdahl-Larsen har argumentert for at det har vært et stort antall graver ved
tunet på Kaupang søndre (Blindheim et al.1981:59), selv om det ikke er kjent så
mange her som på Kaupang nordre.

I tillegg til gravene ved tunet på Kaupang søndre, gnr.1012/1, er det oppgitt at det
skal ha ligget et gravfelt på nedsiden av husene på Kaupang søndre, gnr.1012/11
(Blindheim et al.1981:60). Feltet skal ha bestått av branngraver med steinheller
over. Det er uklart om dette er et flatmarksgravfelt eller et haugfelt. Det er
innkommet ett fimn fi.a dette feltet (C 2270-80).

Det er klart at de deler av reguleringsplanen som behandler arealet nær tunene på
Kaupang søndre, gnr. 1012/1 og 11 kommer i berøring med områder, hvor det har
ligget gravfelt. Det er også verdt å merke seg Nicolaysens kommentar om "gczm/e
Æ#Sefomfer" i området for driftsbygningen på Kaupang søndre, gnr.1012/1. Dette
areal ligger imtil ffedningssonen for det antatte bosetningsområdet.

3.2. Nord for fredningssonen
Også i nord berører reguleringsplanen et område med kjente gravfimn - i dette
tilfelle det nordligste parkeringsplassaltemativ (P2) som ligger i et område, om
hvilket Nicolaysen i Norske Fomlevninger skriver at det i 1859 var "...pczcz/czde#
nordenf;or gactrdens bygninger ..... tæt sammen hauger i hundrewis, runde og
cz/ø7!ge om Æi;erc!7!dre" QTicolaysen 1862-66:199). Da Nicolaysen undersøkte

dette feltet i 1867 var det bevart 115 hauger. Forut for undersøkelsen ble

gravfeltet målt opp av en landmåler, slik at kvaliteten på oppmålingen bør være
god. Utfra kartet kan en se at de sørligste bevarte hauger i 1867 lå nordligst i det
planlagte parkeringsplassområde, mens det da ikke var kjent noen hauger lenger
sør. At slike hauger likevel kan ha vært tilstede i dette område tidligere tidligere
ffemgår av en skisse av maleren Johs. Flintoe, sannsynligvis ffa 1837, som viser
syv gravhauger helt inntil tunet på Kaupang nordre, gnr.1029/5 (Blindheim et al.
1981:55).

I området mellom den nordlige parkeringsplassaltemativet (P 1) og Lamøyaveien
er det kjent en rekke fimn, særlig i den søndre del og i forbindelse med
Bikjholberget (Blindheim et al.1981 : 50ff). Utfra fimnenes karakter kan det virke
som om bosetningsområdet fortsetter også nord for Lamøyaveien. Det er gjort
sikre gravfiinn rett nord for Bikjholberget, samt rett nordøst for tunet på Kaupang
nordre, gnr. 1029/5. Det er vanskelig på bakgrunn av de foreliggende data å trekke
noen grense mellom bosetningsområdet og gravene i dette område.
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4. REGISTFÆHNGSMETODE
Registreringen foregikk ved at det ble gravd søkesjakter innenfor parkeringsplassarealene, langs tras6en for gang-/sykkelveien og langs gårdsveien øst for
tunet på Kaupang nordre (gnr. 1029/5). Sjaktene hadde en bredde på 3 m, unntatt
sjakten langs gårdsveien, som på grunn av det begrensete inngrep her (veiforsterkning) hadde en bredde på kun ca. 1,2 m. Sjaktene ble renset manuelt opp
samtidig med den maskinelle avdekningen, slik at løs masse er fiemet fra
sjaktenes overflate. Observasjonsforholdene var generelt svært gode, da under-

grunnen besto av lys siwleire. Unntaket er den øverste del av jordet på nordligste
parkeringsplassaltemativ, hvor det var mer steinete. Det er kun sjaktet i dyrket
mark.

De positive søkesjaktene ble målt opp med utgangspunkt i lokale målesystem.
Disse lokale målesystemene er målt inn i forhold til NGO av Oppmålingsseksjonen i Larvik kommune (se vedlegg 6). Negative søkesjakter er relatert til
stående bygninger, telefonstolper og lignende. Dette gjelder dog ikke sjakten i det
sørvestre parkeringsplassaltemativet på Dreng. Her førte mangelen på gode
relasjonspunkter til at hjømene på sjakten ble målt direkte inn i forhold til NGO.

På strekningen mellom Lamøyaveien og gårdsveien inn til gnr. 1029/5 ble det
slått ned et sond6rbor for å undersøke jorddybde og evt. tilstedeværelse av svartjordsla.g i ormådet.

Dessuten er det anvendt metallsøker i det nordligste parkeringsplassaltemativet

(P2), langs sykkel-/gangveien mot sør ffa denne, og i området for veiforsterkning
nord for Bikjholberget. I tillegg er det foretatt en visuell observasjon av
åkeroverflaten i det nordre parkeringsaltemativet.

5. RESULTATER
5.1. Søkesjakter
Det ble gravd 6n øst-vest-orientert søkesjakt (A) på 30x3 m i det lavtliggende
område for det sørvestre parkeringsplassaltemativet på Dreng, gnr. 1010. Det
vises en gang for alle til det vedlagte oversiktskart med alle sjaktene inntegnet

(vedlegg 2). Sjakten ble lagt i det sørvestre hjøme av området, hvor terrenget er
høyst. Det ble ikke fiimet spor etter anlegg i sjakten, hvilket heller ikke var
forventet på grunn av den lave høyde over havet. Av denne grunnen ble det heller
ikke sjaktet i det lavtliggende område øst for pumpestasjonen.

Det ble lagt en sjakt (8) på 40x3 m langs fylkesveien, fra driftsbygningen på
Kaupang søndre, gnr.1012/11, og videre langs veien mot nord. Det ble ikke
fiinnet spor etter automatisk ffedete kultuminner i sjakten. Derimot var deler av
sjaktarealet ødelagt av to dreneringsgrøfter, som løp parallelt med sjakten.
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Det ble ikke sjaktet vest for driftsbygningen på gnr.1012/11, da det nylig har gått
et leirras her. Heller ikke vest for våningshuset på gnr.1012/11 ble det sjaktet da
området her ligger på bare ca. 3-4 m.o.h., og den vesentligste delen av tras6en går

gjennom en hage.
Derimot ble det lagt en 13x3 m lang søkesjakt (C) orientert nordøst-sørvest i et

parti med dyrket mark sør for nevnte våninghus. Det ble ild{e fiinnet spor av
automatisk fredete kultuminner i sjakten, men derimot to dreneringsgrøfter.
Det ble ikke sjaktet nedenfor bergknausen på gnr. 1012/1. Området her er en
lavtliggende beitemark, ca. 3-4 m.o.h.

Det ble ikke registrert langs tras6en som følger eksisterende vei gjennom tunene

på kaupang søndre.

Neste sjakt (D) ble gravd i området sør og sørøst for driftsbygningen på Kaupang
søndre, gnr. 1012/1. Dette var det første sted registreringen foregildc i et område
med tidligere fimn (se ovenfor). Det ble gravd en sjakt på 38x3 m. I motsetning til
de øvrige sjaktene, var denne sjakten ikke rett. Den ble påbegynt 5 m ffa kanten
av ffedningssonen i en .bue langs veien, opp mot toppen av jordet. Her ble det
endret retning på sjakten slik at den gikk i en rett linje mot søndre hjøme av
driftsbygningen. Sjakten ble avsluttet på punktet hvor den kom i berøring med
driftsveien. I den nederste del mot ffedningssonen ble det fimnet tre sikre og fire
mulige anlegg, samt to dreneringsgrøfter. Det vises til plantegningen (vedlegg 3a)
og foto (vedlegg 4). Resten av sjakten var tom. Nederst i sjakten ble det fimnet et
stort noe utflytende anlegg (a). Fyllmassen i anlegget var humusholdig sand. Det
ble fimnet et par små biter med brent bein (ikke innsamlet). I en mindre del av
anlegget var det en konsentras].on av små stein. Sannsynligvis utgjør dette anlegg
flere ulike anlegg som overlapper hverandre. Ca. 3 m vest for dette er det et
avlangt anlegg (b) som er fi7lt med gråbrun grus. To steder er det mindre
humuskonsentrasjoner, som kan markere stolpehuller. Rett vest for dette anlegget
er det et stort ovalt anlegg (c), fiJlt med grus og med en mørk fyllmasse i midten. I
den mørke fyllmassen stikker det opp to steiner, hvorav den ene er meget stor.
Hadde det ikke vært for størrelsen (1,50xl,30 m, mørkfargingen er O,85xO,50)
hadde det vært naturlig å tolke dette anlegget som et stolpehull. I tillegg til disse
tre anleggene er det som nevnt fire andre mulige anlegg. Lengst i vest er det et
ovalt mindre anlegg (d), som kan være et stolpehull, men fyllmassen virker
pløyelagsaktig. Mellom anlegg b og e er det et lite anlegg (e) muligens et lite
stolpehull. Mellom anlegg b og a er det to små anlegg (f), muligens stolpehuller, i
nordlig kant av sjakten (ikke observert i flaten).
På grunn av fi.edningssonen ble de neste sjakter gravd i den nordre del av
reguleringsområdet. Det ble åpnet en sjakt (E) langs veien, rett nord for tunet på
Kaupang nordre, gnr. 1029/5. Denne sjakten målte 12x3 m og var orientert nordsør. Det vises til plantegningen (vedlegg 3b) og foto (vedlegg 4). I sør kom det
ffem et kulturlagsområde i de første 5 m av sjakten. Det dreier seg om fire ulike
kulturlag. Lengst i sør var det et markant kulturlag bestående av et brunt humuslag
med trekull, skjørbrent stein og brent bein (lag 1). Dette gikk i nord over i et mer
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gråbrunt humuslag med noe færre kulturindikatorer (lag 2). Begge disse
kulturlagene inneholdt mindre linser med grus. I vestre kant av sjakten er det
anlegg i disse lagene, som kan tolkes som stolpehull. Lag 2 ble i nord avløst av et
grått humuslag med litt trekull (lag 3), som i nord gikk over i en tynn stripe med
mørkegrå sand med litt trekull (lag 4). Da lagene kun ble renset opp og ikke
undersøkt næmere er det ikke mulig å si noe om hvorvidt lagene står i et vertikalstratigrafisk forhold til hverandre eller om de avløser hverandre i flaten. Lag 4's
avslutning mot nord forandret seg ikke ved avrensingen, og det antyder at dette
laget kan representere en nedgravning. Det ble ikke gjort noen daterende fimn
under avrensingen. Det er demed ikke mulig å avgjøre om kulturlagene knytter
seg til kaupangens fimksjonstid eller om de kan tilhøre en middelalderfase i gårdsbebyggelsen på Kaupang. Nord for kulturlagsområdet ble det påvist to sikre og to
tvilsomme anlegg. Anlegg g er et stort, men kun delvis avdekket anlegg av uviss
fimksjon. I pløyelaget over anlegget var det en høy frekvens av stein, så det er
mulig at anlegget opprinnelig har vært dekket med en steinlegging. I nordre kant
av sjakten ble det fimnet rester av en kullflekk (anlegg h). I tillegg kommer to
tvilsomme anlegg fiJlt med grå sand (i og k).

I området for det nordligste parkeringsplassaltemativ ¢2) ble det gravd to østvest-orienterte sjakter, som målte ca. 15x3 m. Den sørligste av disse
ffembrakte en tydelig fotgrøft (anlegg 1) til en slettet gravhaug. Det
plantegning (se vedlegg 3c) og foto (vedlegg 4). I fotgrøften, som var fylt av et
nesten steinffitt grått humuslag ble det fimnet små biter med brent bein (ikke
innsamlet). hdre tvemnål på fotgrøften kan anslås til ca. 7-8 m. Fotgrøften ligger
ca. 30 m sør for det kjente store gravfeltet, som ble undersøkt av Nicolaysen i
1867.

Den nordligste av sjaktene (G) ligger innenfor området til gravfeltet som ble
kartlagt av Nicolaysen. Det ble ikke gjort noen fiinn som kan knyttes til graver.
Derimot ble det fimnet en rekke anlegg. Det vises til plantegning (se vedlegg 3d)
og foto (vedlegg 4). De fleste av anleggene ble i utgangspunktet betraktes som
tvilsomme fordi fiJllmassen virket pløyelagsaktig. I tillegg kom at undergrumen i
sjakten -i motsetning til de øvrige sjaktene -var nokså steinet, slik at muligheten
for at anleggene representerte opptrukne stein var til stede. For å få avklart om det
var automatisk ffedete kultuminner blant anleggene ble disse nøye avrenset. I
forbindelse med denne avrensingen ble det i to anlegg (m og n), som hadde en
mer kulturlagsaktig fyllmasse, fimnet brent bein. Disse ble følgelig ansett å være
automatisk ffedet og ble ikke nærmere undersøkt. Det samme gjaldt et lite anlegg
(o) rett sør for anlegg m, som inneholdt grå humusholdig sand, og som i likhet
med anlegg m og n kunne tolkes som et mulig stolpehull. Disse tre anlegg lå i den
øvre, vestlige del av sjakten, ca. 8,5 m.o.h. De øvrige anlegg i sjakten ble snittet
og viste seg å representere opptrukne stein.
Det ble gravd en ca. 1,2 m bred sjakt (H) langs nordsiden av gårdsveien østover
fra tunet på Kaupang nordre, gnr. 1029/5, ffa en bergknaus i vest til kant på
Bikjholberget i øst. Denne var negativ.
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Det ble ikke sjaktet i området for parkeringsplassaltemativet øst for Bikjholberget.
Området ligger meget lavt, og inneholdt partier med stående vann i undersøkelsesperioden.

5.2. Metallsøking
Det ble anvendt metallsøking tilsvarende ett dagsverk. Arbeidet ble utført av Ame
Skaug, Larvik (Norsk Metallsøkerforening). Søkingen ble konsentrert til den
nordøstlige del av reguleringsplan-området. Her ble parkeringsplassaltemativ P2
søkt over, i likhet med sjaktområdet rett nord for tunet på Kaupang nordre, gnr.
1029/5. Dessuten ble det søkt innenfor sjaktningsområdet langs gårdsveien nord
for Nordre Bikjholberget. Dessuten ble de avrensede deler av sjaktene gått over.

Det ble fimnet et stykke blystøyp i pløyelaget i midten av sjakten rett nord for
tunet på Kaupang nordre, gnr. 1029/5. Øverst i sjakten langs gårdsveien ble det i
pløyelaget fi]met et avlangt blysøkke med to huller. Se vedlegg 5. Det ble ikke
fimnet sikre artefakter i området for parkeringsplassaltemativ P2. Ved søking i
sjaktene etter avrensing ble det ikke konstatert utslag i påviste anlegg og
kulturlag.

5.3. Visuell observasjon
Åkeren for parkeringsplassaltemativ P2 var tilgjengelig for visuell observasjon av
kulturspor etter opptak av avgrøde. Overflaten var godt utvasket. Det ble
observert en enkelt skjørbrent stein, ellers var det ingen synlige kulturspor i
åkeren.

5.4. Sondering med jordbor
På strekningen langs fylkesveien på gnr. 1029/16 kunne det med bakgrunn i

grunnlagsmaterialet antas å være en forekomst av svartjord, selv om dette område
ligger utenfor fredningssonen som er markert på Økonomisk Kartverk.
Kontrollboringer utført med et tynt sond6rbor påviste en klart svartjordshorisont
av ca. 20 cm's tykkelse omtrent ffem til garasjen på matrikkelnr.1029/16. Videre
mot nord er det en generell kultuijordsdybde på 50-60 cm, også rett nord for
gårdsveien. Selv om det er planlagt gang-/sykkelvei videre nord fi-a Lamøyaveien
ble resultatene ffa boringen tatt som bekreftelse på tilstedeværelse av kulturlag
tilhørende handelsplassen. Demed var området å anse som automatisk ffedet, og
det ble derfor ikke sjaktet i dette område.

6. SAMMENFATNING
Kaupang-undersøkelsen foretok i perioden 4.-12.10.1999 en registrering for

Vestfold Fylkeskommune i forbindelse med reguleringsplanen for gang-/sykkelvei og parkering langs fylkesvei Z 154 på Kaupang, Larvik kommune. Registreringen omfatter kun de deler av planen som ligger utenfor fredningssonen for
handelsplassen.
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Det ble sjaktet i to av tre parkeringsplassaltemativ, og på ulike steder langs
tras6en for sykkel-/gangveien. Det ble i alt gravd åtte sjakter. I tillegg ble det
utført metallsøking i den nordøstre del av planområdet, foretatt en visuell

bedømming av åkeroverflaten i en del av nordøstre planområdet, samt sond£rboret
rett nord for Lamøyaveien.
Det ble fimnet anlegg, som mest rimelig kan tolkes som bosetningsspor, i den
delen av tras6en på Kaupang søndre (gnr. 1012/1) som ligger inn til fredningssonen. Dette tyder på at handelsplassens bosetringsområde i sør kan strekke seg
utenfor ftedningssonen. Kanskje kan dette settes i sammenheng med Nicolaysens
opplysninger om "Spor cz/gczm/e Æ#5'eJomfer" omtrent i samme område.

Sond6rboring langs fylkesveien nord for Lamøyaveien viste en forekomst av
svartjord. 100 m lenger nord ble det ved sjakting fiinnet kulturlag ffa vikingtid/
middelalder. Her ble det også påvist noen anlegg, hvis fiinksjonsmessige tolkning
er noe usikker. Om dette er uttrykk for at handelsplassens bosetningsområde
strekker seg opp hit kan ikke avgjøres sikkert på bakgmnn av de innsamlede data.
Tidligere fimn av æenstander, som best tolkes som boplassmateriale, er gjort
omtrent midt mellom de to områdene med påvist kulturlag, og dette kan støtte en
hypotese om bosetning også i dette område i handelsplassens tid. Karakteren og
omfanget av deme bosetning er imidlertid vanskelig å avgjøre, da en står med
liten kjennskap til kulturlagstykkelse og kompleksistet, samt antallet anlegg. Beliggenheten nær tunet kan også ha medført modeme inngrep i området.

Sjaktingen i parkeringsplassaltemativet P2 viste at det har vært gravhauger også i
området sør for gravfeltet som ble kartlagt i 1867. På det høyeste punktet i nord
ble det fimnet anlegg, som kan tolkes som bebyggelsesspor. Dersom dette er riktig
bør de i så fall helst være fia tiden rett fi}r gravfeltets anleggelse, dvs. fra
folkevandringstid eller merovingertid, fordi stedet bare ligger ca. 8 m.o.h., og
neppe var tilæengelig for bebyggelse før dette tidspunkt.

Det ble ikke påvist automatisk ffedete kultuminner i sjakten langs gårdsveien på
Kaupang nordre, gnr.1029/5. Det er imidlertid gjort gravfiinn i området tidligere,
slik at området inn på plenen mot vest kan inneholde gravfimn, selv om disse ikke
lenger finnes i den dyrkede marken.
Det ble ikke påvist automatisk fredete .kulturminner i den delen av planområdet
som ligger vest for tunene på Kaupang søndre, gnr.1012/1 og 11.
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