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INGLINGE HÖGENS OCH INGLINGEKLOTETS 
ÅLDER 

AV 

BIRGERNERMAN 

I
nglingehögen (fig. 1), belägen i Östra Torsås socken i Växjö
trakten, är icke endast Smålands, utan kanske hela södra Sve
riges ryklbaraste gravhög. Redan dimensionerna äro impone
rande: en basdiameter av nära 40 m och en höjd av över 6. 

Men berömd är högen framför allt genom det på dess avplanade topp 
befintliga »konungasätet» (fig. 2), bestående av en hög rest stenhäll 
och vid dennas fot det märkliga stenklot (fig. 3), vilket Tegnér be
sjungit i Kronbruden: 

»Thorslund hava vi där, och Inges hög med sitt stenklot, 
ristat med runor, om runor det är, oläsliga ännu.» 

Runor är det väl icke, men en ovanligt vacker geometrisk ornering. 
Man antager allmänt, att Inglingehögen skulle härröra ifrån en 

sen del av vår forntid, tiden omkring mitten av första årtusendet 
e. Kr.1 Orsakerna äro framförallt, att högen är försedd med en platå, 
vilket karakteriserar flera av de stora högarna ifrån folkvandrings
tiden, och att klot av liknande form äro kända ifrån högar, som 
givit fynd ifrån sistnämnda tid.2 

* 

Emellertid har det alltid synts mig svårt att inpassa Inglingehögens 
klot i folkvandringstidens stilkrets. Intet järnåldersklot har en så 
rik ornering — på säkra klot från denna ålder saknas även alla 

1 L i n d q v i s t i Rig 1925, s. 120; F 1 o d c r u s, Inglingc hög (= 
Svenska Fornminncsplatser. Vägledningar utg. gonom Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, nr 20), s. 20 f. 

2 T. ex. ett klot ifrån on hög vid Lill-Bjärs i Stenkyrka socken på 
Gotland, avbildat hos Nerman , Die Völkerwanderungszeit Gotlands, S. 
30, Fig. 101 d. 
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Fig. 1. 
Inglingo hög med närmaste område ifrån väster. Foto E. Floderus. 

Fig. 2. 
Den resta hällen och stenklotet på Inglingo hög, 

sedda ifrån sydväst. Foto M. Sjöbeck. 



86 B I R G E R N E R M A N 

Inglingeklotets karakteristiska ornamentsmotiv. Och vad beträffar 
formen, rundat kuddlik, är den för enkel för att vara tidsbestäm
mande. 

Men det finnes en grupp föremål ifrån det nordiska kulturområdet, 
vilka äga en ornering, som står Inglingeklotet ytterst nära. Det är 

Fig. 3. 
Stenklotet på Inglinge hög. 

Foto K. Kjellmark. 
Diam. 7 dm. 

Fig. 4. 
Undersidan av hängkärl av brons. 
Sophienhof, Kr. Demmin, Pommern. 

Diam. 22 cm. 

bronsålderns hängkärl. I fig. 4 återges bottnen av ett hängkärl ifrån 
bronsålderns 5:te period, funnet vid Sophienhof, Kr. Demmin, i Pom
mern.3 Det behövs knappast i detalj redogöras för, hur slående detta 
hängkärls ornering överensstämmer med Inglingeklotets. Jag fram
håller endast en likhet: i bägge fallen är den inre cirkeln omgiven av 
en strålkrans av eldtungeliknande figurer. Så vitt jag vet, förekom
mer en ornering som denna strålkrans endast under yngre brons
åldern, närmare bestämt dess 5:te period. På Inglingehögens klot ha 
de löpande S-figurerna mera upprullade ändar än på dot pommerska 
hängkärlet, bilda således en meanderfris, men sådana friser äro van
liga på 5:te bronsåldersperiodens hängkärl — se t. ex. den i fig. 5 
återgivna orneringen på ett kärl ifrån Stenbro i Silte socken på Got
land. Även den blomkalkliknande frisen på Inglingehögens klot hör 
tydligen samman med ett på hängkärlen förekommande motiv: den 
meanderartade frisen på t. ex. kärlet fig. 6 ifrån Äreklinta i Alböke 
socken på Öland. Motivet på Inglingeklotet ger onekligen intryck av 
en lotusfris; jämför t. ex. fig. 7, som utgör del av en sådan fris på en 

3 Avbildat t. ex. hos K u n k o l , Urgescbichtlichcs aus dem Kreise 
Demmin (ur »Unscr Pommorland» XII), Taf. XVI, Fig. 35. 
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bronsskål, funnen på berget Ida på Kreta och härrörande ifrån 600-
eller 700-talet f. Kr., alltså en tid, som torde delvis sammanfalla med 
Nordens 5:te bronsåldersperiod.4 

Det synes mig därför mycket antagligt, att Inglingehögens klot 
härstammar ifrån Montelius' 5:te bronsåldersperiod. 

Fig. 5. 
Orneringen pä undersidan av ett hängkärl av brons. 

Stenbro, Silte socken, Gotland. C:a '/,• 

Att stenklot förekommit i Värend redan senast under bronsåldern 
framgår av en uppgift, som Kjellmark lämnat i sin värdefulla av
handling »Värends fornminnen» (separat ur Smålandsposten 1932— 
1935). I ett röse av 16 m diam., beläget vid Majorshagen i öjaby 
socken, ses delar av en större hällkista. »Vid södra ändan av kistan 
ligger en större klot- eller nästan klotformad sten (45 X 40 X 30 cm 
stor), vilken möjligen legat inne i kistans fyllning bland gravgodset.» 
I denna kista eller i en bredvid liggande, även i ett röse befintlig 

Musoo italiano di antiohitå classica, II, Tav. IX, Fig. 2. 
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Fig. 6. 
Undersidan av ett hängkärl av brons. Äreklinta, Alböke socken, 

Gotland. Vr 

vJuSxVt Vv • ' ^at 

Fig. 7. 
Del av lotus-fris på bronsskäl. Idaborget, Kreta. 
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hällkista ha hittats typiska fynd från hällkisttiden (spjut- och pil
spets av flinta, simpel skafthålsyxa, skifferhänge) och efterbegrav-
ning ifrån bronsåldern (lerkärl, ben och kol). 

Men om Inglingehögens klot tillhör bronsåldern, kan man ju lik
väl tänka sig möjligheten, att själva högen är betydligt yngre, ifrån 
folkvandringstiden, och att klotet vid högens uppförande tagits ifrån 
någon bronsåldersgrav (jfr nedan om sådana i högens närhet) och 
placerats på den stora högen. 

Men även ifråga om Inglingehögen finnas omständigheter, som 
tala för att den härstammar redan ifrån bronsåldern. 

På många ställen i äldre litteratur föreligga uppgifter om en un
dersökning av Inglingehögen. Tidigast möta de i Linnerhielms år 
1797 utgivna Bref under resor i Sverige I, sid. 124: »Straxt därinvid 
[invid Ingelstad gästgivaregård] i ett åkergärde är den bekanta K. 
Ingels Hög, på hvilken ses en upprättstående hög sten och en annan 
af rund form. i det närmaste sådane som de finnas aftagno i Grefve 
Dahlbergs Verk [Suecia antiqua], men de uthuggna prydnadernc 
mera förnötte. Är 1774 biet Högen midt uti rätt nedåt ända till bott
nen genomgräfd af Rådman Schenberg från Skeninge, hvarvid ej 
annat skall hafva funnits, än en Urna med aska och ett på spetsen 
slälldt tvääggadt Svärd. Högen blef väl efter många omständigheter 
och öfver tio års förlopp åter igenlagd, men en stor del af den ut
kastade jorden säges icke hafva blifvit åter uppförd, och Högen 
skall derigenom hafva förlorat en eller halfannan aln af dess höjd, 
sin fordna spetsighet, jämnhet och den grönska, som förr betäckte 
den.» Lindqvist och Floderus ha antagit, att här skulle föreligga ett 
missförstånd och att grävningen icke skulle ha gällt Inglingehögen, 
vilken verkar oskadad, utan en annan stor, alldeles intill belägen hög 
(nr 84 å kartan fig. 8, där Inglingehögen utgör nr 60). Men det synes 
mig vanskligt att på grund av, att högen nu ser orörd ut, förneka 
Linnerhielms uppgifter. 

Linnerhielms notiser om fynden tyda icke på järnålder. De stora 
järnåldershögarna i vårt land innehålla aldrig vapen, och likaså har 
aldrig i någon sådan anträffats blott en »urna med aska», utan van
ligen gömma do ett brandlager, vari stundom ett lerkärl med brända 
ben kan befinna sig. Däremot passa uppgifterna mycket väl in på 
bronsålder. I de stora bronsåldershögarna äro svärd ytterst vanliga, 
särskilt i den äldre bronsålderns, men även i sådana från början av 
den yngre bronsåldern, per 4 (mest bekant bland de senare är Haga-
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Fig. 8. 
Karta över gravfältet vid Inglinge hög. 

Av Erik Floderus. 
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högen i Uppland); härvid är att märka, att i brand-
gravarna från dessa tider föremålen aldrig varit med 
på bålet. Mycket ofta är ett svärd det enda föremål, 
som anträffas i en bronsåldersgrav, eller finner man 
jämte ett svärd endast helt obetydliga pjäser, som lätt 
förbises av icke-sakkunniga. Och lerurnor med brända 
ben (i små stenkistor, under små stenläggningar eller 
fritt i jorden) utgöra ju det vanligaste gravskicket i 
den yngre bronsålderns högar. Bronsåldershögarna 
innehålla ju vanligen flera begravningar, och Linner
hielms uppgifter tyda snarast på, att man stött på dels 
en grav med svärd (sannolikt ifrån äldre bronsåldern 
eller per. 4), dels en urnegrav ifrån yngre bronsåldern. 
Om, såsom ju är ytterst vanligt, svärdet haft sin plats 
i en kista av trä, kan vid dennas förnmltning lätt en 
sättning ha inträffat, som skulle kunna förklara upp
giften att svärdet var ställt på spetsen. 

Men även om det skulle föreligga en förväxling av 
Inglingehögen och den därintill belägna stora högen, 
är det sannolikt, att den förra är den äldre och i 
så fall även den ifrån bronsåldern. Enligt vad ama
nuensen Floderus välvilligt meddelat mig, beröra näm
ligen högarna varandra på ett sätt, som antyder, all 
Inglingehögen är äldst. 

Att under alla förhållanden platsen använts till 
gravfält redan under den äldre bronsåldern har ett 
viktigt fynd givit vid handen. I Växjö museum för
varas en i fig. 9 avbildad dolkklinga av brons ifrån 
per. 2, vilken uppges vara funnen väster om Inglinge 
hög. Floderus förmodar i roset nr 55. Från brons
åldern härröra möjligen också de stora skeppssätt- Hg. 9. 
ningarna nr 27 och 64. Av dessa är den förstnämnda Dolkklinga av 
blott halv, vilket kunde tyda på, att den avskars, då vtoter om*11 

Inglingo hög. 
Längd 310111111. 

högen under yngre bronsåldern utökades. 
Stora bronsåldershögar finnas, som bekant, utom i 

Skåne, västra Blekinge och södra Halland, sporadiskt även på andra 
håll i Sverige. Jag erinrar från Småland om högarna från Bäckarycl 
i Hamneda socken och'Väcklinge i Rofteled socken, från östergöt-



92 B I R G E R N E R M A N 

land om högen från Tjugby Brunnsgård i Heda socken intill Al

vastra, från Uppland om Hågahögen. 

Som mycket antagligt kunna vi alltså betrakta, att Inglingehögens 

klot tillhör bronsålderns 5:te period, och vad själva högen beträffar, 

synes sannolikheten tala för, att även den tillhör bronsåldern. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

B I R G E R N E R M A N : Das Alter des Hiigels und der Kugel von 

Ingliuge. 

Der grosse Hiigel von Inglinge, Ksp. östra Torsås, unweit Växjö in 
Småland, mit dem bortibmten »Königsstuhl», aus einor aufrechtstehondeii 
bobon Stcinplatte und an deren Fuss einer verzierten Stcinkugel bostohond, 
ist bis jetzt immer dom Anfang der jiingeren Eisenzeit zugewiesen worden. 
Verf. sucht indessen zu zeigen, dass die Ornamente der Kugel fiir dio 
jiingere Bronzezeit sprechen — besonders nahe Uberoinstimmungon findon 
sich mit der Verzierung der Unterseite der Hängogofässo der Per. V der 
nordischen Bronzezeit; dagegon fehlen Parallolon aus der Eisenzeit. Dor 
Hiigel soll im Jahre 1774 untersucht worden sein, wobei »ein Tongefäss 

.mit Asche und ein auf dio Spitze gestclltes zwoisebneidiges Schwert» 
angetroffen worden sein sollen. Diese Angaben deuten auch auf die 
Bronzezeit, wobei besonders hervorzuhcben ist, dass Schworter sehr ge
wöhnlich in don Hiigeln der Per. I—IV der Bronzezeit sind, während sie 
in den grosson eisonzeitlichen Hiigeln Schwedens fobien. 


