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Kapitel 1 – Förord

I den här e-boken får du läsa mer om gravhögen Inglinge hög i 
Småland. 

Du får en kortfattad beskrivning av högen med dess unika stenklot 
samt flera teorier om dess användning genom åren. 

Den här texten publicerades 1881 i den svenska tidskriften ”Läs-
ning i hemmet”. Texten skrevs av fornforskaren Herman Hofberg 
(1823–1883).

Den här e-boken publicerades på sajten e-boksbiblioteket.se i ok-
tober 2016.

Du får gärna länka till den här e-boken eller skicka vidare e-boken 
till vänner och bekanta. Du får till och med ladda ner den och spri-
da den vidare på din egen sajt eller blogg – men då kan vi inte göra 
eventuella ändringar, rättelser eller kompletteringar.  

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den 
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi 
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Förord
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Kapitel 2 – Skildring av Inglinge hög år 1881

Skildring  
av Inglinge hög  
år 1881

Den här texten publicerades ursprungligen år 1881 i boken 
”Läsning i hemmet för hvar dag i året. Illustrerad svensk fa-
miljebok utgifven af Herm. Hofberg” med rubriken ”Inglinge 
hög i Småland”.  Texten publicerades under signaturen ”H. 
H.” (1823-1883).

Nära Ingelstads gästgifvaregård, halfannan mil från Vexiö, 
ligger ett af södra Sveriges berömdaste minnesmärken: 
»Inglinge hög», eller, som han äfven kallas, »Kungshögen 

vid Ingelstad». — Högen, hvilken för några årtionden sedan, då han 
mättes, hade en höjd af 68 fot och en omkrets vid basen af mer än 
400 fot, skall enligt sagan vara uppkastad öfver en konung Inge af 
Inglingaätten. Härmed må nu vara huru som helst, ty hvarken i den-
na tradition eller i högens storlek ligger Inglingehögens arkeologiska 
märkvärdighet; den beror af en helt annan omständighet. På högens 
spets, från hvilken man har en vidsträckt och herrlig utsigt, står en 
rest sju fot hög sten, med så jemna, släta sidor, att de se ut som om de 
vore huggna. Vid foten af denna sten ligger en annan, som har formen 
af en rund dyna och på öfra sidan är prydd med koncentriska orna-
ment, hvilkas midtparti utgöres af ett kors och yttre kant af en ring 
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med dubbelspiraler. Hvilande emot den högre, resta stenen, erbjud-
er den lägre, runda, en ganska beqväm sittplats, hvarför man i den 
samma velat se ingen ting mindre än en konungatron eller sätet, på 
hvilket de forna Virdahöfdingarna togo plats, när de höllo ting med 
folket. — Bevisligt är, att Inglinge hög varit brukad som tingshög, och 
att man ännu så sent som i början af 1500-talet der samlats för att 
efter hednisk sed hålla ting under bar himmel. Att högens ursprung-
liga bestämmelse varit den, att tjena som tingshög, torde emellertid 
få anses som högst osäkert. Med vida större skäl anse vi honom hafva 
varit en gammal blothög eller offerhög, och att den på dess topp ännu 
qvarliggande runda stenen stått i samband med denna blotskult. — 
Enligt våra hedniska förfäders föreställningssätt, blef den aflidne 
efter döden ett slags alf eller vätte, som bodde i sin grafhög och ef-
ter omständigheterna bragte lycka eller skada åt sina efterlefvande. 
Man sökte derför förvärfva sig hans bevågenhet och genom blot på 
grafhögen låta honom njuta andel i de framburna offren, så mycket 
hellre, som man var lifligt öfvertygad om icke allenast gudarnes utan 
äfven de aflidnes osynliga närvarelse vid de lefvandes offersamqväm.

Den märkliga Inglinge hög tillhör jemte kringliggande smärre 
fornlemningar sedan 1870 Svenska fornminnesföreningen. Vid det 
möte, föreningen samma år, den 1—3 juli, höll i Vexiö, skänkte hö-
gens, egare, major Cervin, genom laga kraftvunnet gåfvobref Ing-
linge hög åt föreningen, hvars närvarande ledamöter högtidligen vid 
ett besök på stället togo föreningens »fasta» egendom i besittning.
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Kapitel 3 – Bild. Inglinge hög.

Inglinge hög i Småland.
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Kapitel 4 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Cervin, Salomon Fredrik.
[1817–1888] Militär och godsägare. Drev Ingelstads säteri i 
Småland. Är i dag mest känd för att ha skyddat området kring 
fornminnet Inglinge hög. 

Fot.
Längdmått. En fot motsvarar 29,6 cm.

Hofberg, Herman. 
[1823–1883] Svensk läkare och fornforskare. Är mest känd för 
sitt arbete på Nationalmuseum och för sitt verk ”Genom Sveriges 
bygder” från 1882.

Mil. 
Längdmått. En svensk mil var 10 688 meter när den här texten 
skrevs.

Virdar.
Äldre beteckning på befolkningen i Värend.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer 
du att gilla utbudet hos E-boksforlaget.se

Det här förlaget är specialiserat på utgivning av 
äldre texter om arkeologi, resor och biografier. 

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhan-
dlare, i iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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Fler titlar från E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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Fler titlar från E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”En	resa	på	Rhen	år	1866”

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


