
 

Her i Bøkeskogen ligger en av 
Vestfolds største ansamlinger 
av gravhauger. I dag kjenner vi 
rundt 85 graver, hvorav 66 er 
synlige. Opprinnelig har det nok 
vært enda flere. Haugene ligger 
fordelt i to gravfelt, ett her du 
står og ett i den lavere delen av 
skogen.

Fra vikingtiden
Haugene skriver seg i hovedsak 
fra vikingtiden (800-950 e. Kr.), 
men noen kan være eldre. 
De har aldri vært arkeologisk 
undersøkt. Inntil 1870 var de 
fleste fortsatt urørte. Men frem 
til Fornminneloven trådte i kraft 
i 1905 ble mange hauger plyndret  
og ødelagt, både av amatør-
arkeologer og skattejegere.

Gravfunn
Bare noen av funnene er bevart. 
De skriver seg fra fem hauger; 
fire mannsgraver og en kvinne-
grav. I en av dem har det vært en 
liten båt. Gjenstander som har 
fulgt med den døde i graven, 
som våpen, redskaper, smykker 
og vektlodd forteller om viking-
tidens samfunn. 

Vikingene brukte bøketre til håndtak på skjold. Fordi bøkematerialet er tett, seigt, hardt og kompakt, 
passer det godt til å utforme ulike gjenstander. For eksempel er toppspantene på Klåstadskipet laget 
av bøketre. (Foto: Espen Winther).
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English summary
85 grave mounds have been registered, but originally there were many 
more. This is one of the two main concentrations of mounds. 

Many mounds are from the Viking Age (880-950 AD), but none of 
them have been professionally excavated. Most of them were intact 
in 1870, but by the time the Cultural Heritage Act was introduced 
in 1905, many mounds had been plundered by treasure hunters or 
amateur archaeologists. 

Only a few finds have been preserved. They stem from five mounds, 
four male graves and one female. Objects such as weapons, tools 
and jewellery give us an insight into Viking Age society. 

Many mounds have been restored.

Det øvre gravfeltet du står foran består av ca. 20 hauger. De skjøttes av Bøkeskogen 
og Kilens Venner i samarbeid med Larvik kommune, Fylkesmannen og Vestfold 
fylkeskommune. (Kart: www.kulturminnesok.no - her kan du gå inn og finne 
opplysninger om kulturminner i en kartbasert database).

Gravhaugene i Bøkeskogen er fra jernalderen, de fleste fra 800-950 e. Kr. . 
Amatørarkeologer fant på slutten av 1800-tallet våpen og smykker i 
haugene. Glassperlene på bildet var del av smykkeutstyret til en viking. 
Perlene fikk den døde med seg i graven. (Foto: Kulturhistorisk museum).

(Foto: Jan Lindh).

Bruk QR-koden hvis 
du ønsker å få 
tekstene lest opp.
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