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SMÄRRE MEDDELANDEN 
ÄR INGLINGE HÖG PLUNDRAD? 

Frågan om Inglinge hög, Smålands ståtligaste fornlämning, blivit un
dersökt av skattsökare eller ej har vid flera tillfällen diskuterats i den 
vetenskapliga litteraturen. 

Uppgiften om att högen blivit föremål för skattgrävningar återfinnes tidi
gast hos J. C. Linnerhielm (Bref under resor i Sverige, I, Stockholm 1797, 
sid. 124), som härom skriver: »Ar 1774 blef Högen midt uti rätt nedåt 
ända lill bottnen genomgräfd af Rådman Schcnberg från Skeninge, hvar
vid ej annat skall hafva funnits, än en Urna med aska och ett på spetsen 
ställdt tvääggadt Svärd. Högen blei väl efter många omständigheter och 
öfver tio års förlopp åter igenlagd, men on stor del af den utkastade 
jorden säges icke hafva blifvit äter uppförd, och Högen skall derigenom 
hafva förlorat en eller halfannan aln af dess höjd, sin fordna spetsighet, 
jämnhet och den grönska, sora förr betäckte den. 

N. II. Sjöborg (Försök till en Nomenklatur för nordiska fornlämningar, 
Stockholm 1815, sid. 70, noten) lämnar något avvikande uppgifter: »En 
fornsägen, att Ingel blifvit jordad med Krona och spira af guld samt 2:ne 
års skatt, har någon gång satt penningegräfvaro i rörelse, i synnerhet 
hände vid år 1782, då General Hederstjerna var Landsböfding, att en 
Rådman från Skenninge i sådan afsigt höll på med högens fruktlösa för
störande men måste efter flera ledsamheter och betydande kostnader rätt-
visligen återställa allt i sitt fordna skick. Han skall hafva funnit ett med 
spetsen uppstående svärd och derunder en massa lera, som betäckte en 
urna ra. m. dylikt.» 

Suno Lindqvist, som i Rig 1925 (sid. 113 ff.) publicerat en uppsats, 
Inglingehögen och Tynwald Hill, anser, att de anförda uppgifterna äro 
missvisande och sannolikt avse den även ganska ansenliga högen ome
delbart söder om Inglingo hög, vilken enligt Sueciastickot redan var ut
grävd före Schenbergs tid. Häremot opponerade sig Gotthard Virdestam 
(Rig 1926, sid. 78 f.), som höll dessa uppgifter för autentiska. Lind
qvist replikerade omedelbart (ibid., sid. 79 f.) och framlade nu skäl för 
sin åsikt. Inglingo högs platå, som överensstämmer mod Nordbns högs, 
måste vara ursprunglig och kan ej ha åstadkommits genom ett återstäl
lande efter verkställd avgrävning. Erfarenheterna vid undersökningar av 
större högar ha även visat svårigheterna att utplåna spåren efter en grund
ligare grävning. Denna uppfattning vidhåller Lindqvist även i sitt stora 
arbete Uppsala högar och Ottarshögen (Stockholm 1936, sid. 10). Även 
förf. har tidigare anslutit sig till Lindqvists åsikt (Inglinge hög, Sv. forn-
minnespl. nr 20). 
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Birger Norman har emellertid ej godtagit Lindqvists uppfattning (Ing
lingehögens och Inglingeklotets ålder, Fv. 1935, sid. 84 ff.). Han anser, 
att Linnerhielms uppgift verkligen rör Inglinge hög, och att hans be
skrivning av fynden tyder på bronsålder. Även klotets ornering anser 
Nerman vara av bronsålderskaraktär. 

Här står sålunda mening mot mening. Emellertid finns det en hittills 
ej utnyttjad källa, som torde kunna kasta nytt ljus över detta problem. 
Jag åsyftar härmed J. Wallman, som i början av 1800-talet besökte plat
sen (Anteckningar öfver Gamla Fylkeslandets Verends Historia och Forn
lemningar, samlade under Resor igenom Provinsen, åren 1819, 1822, I, 
Landets historia och Hedniska Fornlemningar, manus i ATA). Han skri
ver (sid. 128) härom: »Sjöborg, Nomenclatur, s. 71, nämner väl en be-
rättelse, att skattsökaren Schenberg i högen funnit en urna och ett på 
spetsen stående svärd, men gammalt folk på orten, som bevistade under
sökningen påstodo, att han icke fann något. På Norra sidan synes ännu 
spåren efter hans fruktlösa försök, ehuru högen då för tillfället återställ
des.» 1 Rättelser, samma vol. sid. 165, tillägger emellertid Wallman: »Kong-
lig Sekreter Agrell har meddelat en uppgift, att i Förteckningen öfver 
Fiscberströms samlingar förekommer en Urna funnen i Kong Ingels graf.» 

Då ju Wallman icke blott varit på platsen utan även talat med per
soner, som varit närvarande vid Schenbergs grävning, måste hans vittnes
mål bliva avgörande. Det är tydligt, att Schenbergs grävning, antingen 
den ägt rum 1774 eller 1782, avser Inglinge hög. Schenberg synes ha gjort 
ett försök att intränga i högen från norra sidan, men har synbarligen snart 
uppgivit försöket. Platån med den resta stenen och klotet har han ej rört. 

Denna gravplundring satte givetvis folkfantasien i livlig rörelse och 
har bevarats i ortstraditionen. Virdestam (Rig 1926, sid. 78) har på orten 
upptecknat följande: »En gammal Torsåsbo, född 1835 i Ingelstads by, i 
högens grannskap, har för undertecknad omtalat, att i hans ungdom levde 
en gubbe, vilken som barn biträtt nämnde rådman vid grävning i kungs
högen. På grund av de onda makter, som ansågos bo i graven, använ
des vid bortschaktningen av jorden endast pojkar, som ännu ej läst sig 
fram (med ett gammalt Torsåsuttryck kallade 'vanvettingar'). Dessa små
pojkar, över vilka de onda makterna saknade inflytande, arbetade natte
tid under rådmannens ledning, ända tills man kom till högens bullen, där 
'skattkammaren' skulle finnas. Då fingo pojkarna ej längre vara med, 
och en morgon var rådmannen rymd med de förmodade skatterna ulan 
att varken betala sina medhjälpare eller iordningställa högen.» Om man 
bortser från de tillägg, som folkfantasien gjort, synes det även härav 
framgå, att inga fynd av större betydelse gjorts i högen. 

Uppgifter om urnan, funnen i »Kong Ingels graf» och tillhörande 
»Fiscberströms samlingar» (Johan F.?), torde numera ej kunna kontrol
leras. Måhända påträffade Schenberg en sokundärgrav? I alla händelser 
kan hans grävning i högen knappast ha varit av mera Ingripande art, 
sannolikt är dess kärna liksom platån med klotet och den resta ste
nen orörd. 
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Vad slutligen Nermans i o. a. a. framkastade teori beträffar, att Inglinge 
hög och dess klot skullo vara frän bronsåldern, kan jag liksom Sune 
Lindqvist ej acceptera densamma. Överensstämmelsen med andra kungs
högar i det yttre och närheten till en forntida kungsgård tala för en 
datering till folkvandringstid. Ej heller klotets ornamentik, vartill mot
svarigheter finnas under denna tid, exempelvis å gotländska bildstenar, 
behöver enligt min mening dateras till bronsåldern. Lindqvist har ju även 
framhållit (Uppsala högar etc, sid. 11), alt dylika klot förekomma, där 
veiidelknlliiren gjort sig starkast gällande. 

Erik Floderus 

SÖRMLÄNDSK FORNMINNESVAHD FÖR 150 AR SEDAN 

Bland -Lerbo kyrkas arkivalier i Landsarkivet i Uppsala ligger nedan 
avbildade handling skriven på ett folioark och mod framsidan målad i 
klara, granna färger. Papperets mening och innebörd framgår med all 
önskvärd tydlighet av dokumentets innehåll: 

»Ar 1785, Midsommars Afton, lätt Landt Räntemästaren Fabian Eric 
Blom på Hässlö, denne kullfallne Sten af Sex Alnars högd, på sitt ställe 
apresa och på en liten Kullo i Gårdens östra Akcrgärde sätta, hvaraf 
Fem Alnar och 8 tum är ofvan jord, samt samma pryda ined ott uthugget 
Turkhufvud af Ek och framantill inbära ett bart huggande Svärd. 

A sidan åt norr, med ränsade och updragno Runor och Sirater, och den 
Andra åt Sjön, målad som en Turck, altsammaiis enligit å andra sidan 
giorde ritningar, att som ett sällsynt Antiqt Monument, i framtiden, för 
Orten och detta ibland Lerbo Kyrckas handlingar, förvaras. 

Runeskriften är tolckad, af 2:ne vittre Man, Herr Commerce Rådet M. 
Adlcrstam och Herr Kongl. Bibliotekarien Johan Björnstierna, sålunda 
Guna raista stan thansi a Ragna sun Sangr, than i vak vathna thruas vith. 

Det är: Gunnar reste sten thennc åt Ragnar Sangurson, den i valln-
vaken starck blef 
eller 
Gunnar roste Sten Ihenno, vid Torsunds viken, lian som i vattn-vaken Ing 
till i slyrcka. 

Anmärkningar. 

Gunnar är än brukeliget nomen proprium, betydde fordom, Konung eller 
Höfdingo. 

Taga till i slyrcka, det är att uplifvas och vederqvickas. J hedentima, var 
simmande ibland större Jdrotter. 

K: Olof Tryggvadson kunde afkläda sig sin vapn på Sjöbottn och 
Torsten Vikingson, striddo med Bersercken Apulfaxe på Hafsbotton 

och dräp honom. 
Förmodeligen har denne varit en betydande höfdingo i Lerbo trackten, 


