
Ingers Høj
En af landets største gravhøje
Ingers Høj er et af Tåsinges største for-
tidsminder, som med sine 7 m i højden og 
41 m i diameter i øvrigt ikke overgås af 
mange andre gravhøje i Danmark. Højen 
er ikke udgravet, men den stammer efter 
al sandsynlighed fra ældre bronzealder, 
perioden 1700 f.Kr – 1100 f.Kr. 

I højen ligger én eller nok snarere fl ere 
begravelser. Dens størrelse og placering 
i landskabet giver et fi ngerpeg om, at de 
gravlagte har været fremtrædende 
personer i samfundet – måske en 
storbonde eller høvding og hans 
familie. Indtil for omkring 
150 år siden var Ingers 
Høj omkranset 
af store rand-
sten, men 
de er blevet 
fjernet og brugt 
til andre formål. 
 
Buler i 
landskabet
Som det så ofte er 
tilfældet med fynske 
gravhøje fra bronzealderen, ligger 
også Ingers Høj tilsyneladende alene. 
Det er dog kun tilsyneladende. 
Anderledes så det nemlig ud i oldtiden, 
hvor højen havde selskab af seks andre 

på landskabets højt liggende områder, 
hvorfra de kunne ses viden om.

Fra toppen af Ingers Høj kan du se 
over til gravhøjen på Højensvej i Rant-
zausminde (mod nordvest).

Inger og det brudte løfte
Navnet har højen efter et gammelt sagn 
om en pige ved navn Inger. Hun havde ved 
sin forlovelse lovet, at hvis hun brød sit 
ægteskabsløfte, måtte Fanden tage hen-
de. Ifølge sagnet brød hun alligevel sit 
løfte og lod en anden føre sig til alteret 
i Bregninge Kirke. Her dukkede Fanden 
selvfølgelig op, greb Inger ved alteret 
og førte hende med sig ned i gravhøjen. 
Siden har højen haft navnet Ingers Høj.

gravhøje af tilsvarende dimensioner. 
Disse er i dag kun synlige som 1 m høje 
og 40 m i diameter store buler i land-

skabet. Fra tre af dem er der 
efterretninger om fund af 

urner og forskel-
lige oldsager af 
bronze, men intet 
er bevaret i dag. 
Højene er anlagt 
på dyrket mark 

og er opbygget 
af omhyggeligt 

udskårne græstørv 
fra markerne omkring. 

Bygningen af Ingers Høj har 
krævet i tusindvis af græstørv, og et 

betragteligt areal omkring højen må i 
mange år efter have været ufrugtbart. 

Med højens landskabelige placering, 
møder vi atter bronzealderfolkets karak-
teristiske placering af gravmonumenter 

Ingers Høj burial mound
Højbjerg hill protrudes 112 metres 

above sea level. It is the highest point in the 
Dongs Bakker hills, and one of the highest points 
in Svendborg municipality.

From Højbjerg hill you can look out over much 
of Southern Funen. From here the Dongs Bakker 
hills continue southwest where together with the 
Egebjerg Bakker hills they form a contiguous belt 
of forested and hilly landscapes north of Svendborg.

In geological terms Dongs Bakker hills are 
closely related to the large hill ranges of southern 
and western Funen. These hills are all classifi ed 
as marginal moraine hills.

1. Græstørv
2. Randsten
3. Egekiste
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