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Inglinge hög.
Då det utan tvifvel kan intressera Svenska Fornminnesföreningens ledamöter att erhålla några nyheter rörande denna föreningens fastighet, meddela vi följande lagfaltshandling:
Utdrag af Lagfartsprotokollet, hållet vid
lagtima Höstetinget med Konga
härad å Ingelstads tingsställe den
22 December 1871.
§ 74.

S. D. Under anhållan om lagfart för Svenska Fornminnesföreningen å den så kallade kung Ingels hög, med deromkring belägna
jordrymd af 10,02 qvadratref eller 1 tunneland 25,3 kappland, afsöndrad från 1/4 mantal kronoskatte Ingelstad Postgård och 1/4 mantal
kronoskatte Ingelstad Bosagård, inlemnade nämndemannen Peter Nilsson i Wernlanda ett så lydande

"Gåfvobref.
Vi Salomon Fredrik Cervin och Anna Cervin, född Burman, egare
till 1/4 mantal kronoskatte Ingelstad Postgård och 1/4 mantal Ingelstad
Bosagård i Östra Thorsås socken, Konga härad och Kronobergs län,
samt lifvade af det fosterländska syftemålet med den år 1869 stiftade
Svenska Fornminnes-Föreningen och till minne af dess första sammankomst i det gamla minnesrika Wärendslandet, göra härmed vetterligt
det vi skänka och förära härigenom till Svenska Fornminnes-Föreningen
den på egorna till berörde hemmansdelar befintliga så kallade Kung
Ingels hög med deromkring belägna jorderymd af 10,02 qvadratref,
eller 1 tunnland 25,3 kappland, sådan den finnes upptagen å den af
v. kommissionslandtmätaren Axel Cedergren nu upprättade karta med
tillhörande beskrifning af den 12 i denna månad, med dervid fästadt
vilkor, att oss och blifvande egare till berörde hemmansdelar förbehålles, nu och allt framgent, att och fritt disponera den å berörde egovidd befintliga skog med mulbete, äfvensom att egarne till dessa hemmansdelar berättigas att uppbära den årliga afgäld, som enligt gällande
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författning kan blifva af vederbörande bestämd, med förklarande likväl
af oss, att så länge någon af oss är egare till samma hemmansdelar,
eller någon del deraf, all rätt till denna afgäld af oss efterskänkes
hvarjemte vi med denna gåfva vilja fästa det förbehåll att Svenska
Fornminnes-Föreningen icke må ega rättighet att denna lägenhet till
annan öfverlåta, utan skall, i händelse denna Förenings verksamhet
skulle af en eller annan orsak i en framtid upphöra, samma lägenhet
utan lösen till vederbörande jordegare afträdas.
Detta gåfvobref hafva vi egenhändigt underskrifvit och med vittnen
bestyrkt; som försäkras.
Wexiö och Ingelstad den 14 Januari 1871.

Sal. Fr. Cervin.

Anna Cervin,
född Burman.

Egenhändiga underskrifterna intyga på en gång närvarande vittnen:

J. Sjöbring.

J. Amosson."

Efter uppläsandat häraf företeddes, dels Häradsrättens den 9 Aug.
1854 för Löjtnanten vid Kongl. Kronobergs Regemente Salomon Fredrik
Cervin och hans fru Anna Burman utfärdade fastebref å Ingelstad Säteri 1 mantal med dertill lydande kronoskatterusthållshemmanen Backagården 1 mantal, Ryssagård 1 mantal och Hosagården 1/4 mantal, kronoskatte gästgifverihemmanen Bangtsgården 1/2 mantal och Postgården
1/4 mantal samt qvarn om två par stenar, hvilka hemman och lägenheter de, enligt afhandling den 25 Mars 1853 köpt af Öfversten och
Riddaren Wolmer Silfversparre och hans fru Kristina Liljehöök; dels
ock Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Länet den 20 i denna månad
meddelade resolution, hvarigenom afgälden för ifrågavarande lägenhet
blifvit bestämd till sextionio öre riksmynt att med fyratioett öre till
Postgården och tjugoåtta öre till Hosagården årligen utgöras; Och fann,
med anledning af hvad sålunda förekommit, Häradsrätten, i förmågo af
Kongl. Förordningen angående lagfart och börd af jord å landet den
13 Juni 1800, skäligt meddela Svenska Fornminnes-Föreningen å ifrågavarande från ett fjerdedels mantal kronoskatta Ingelstad Postgård och
ett fjenledels mantal kronoskatta Ingelstad Hosagård afsöndrade så
kallade Kung Ingels Hög med deromkring belägna jordrymd af 10,02
qvadratref eller 1 tunnland 25,3 kappland som denna Förening emot
stadgade vilkor, såsom gåfva erhållit, uppbud och lagfart första gången; och till bevis hvarom utdrag af protokollet samt påskrift å det
ingifna gåfvobrefvet meddelas skulle; som afsades. Som ofvan
På Häradsrättens vägnar:
Adolf P. Westman.

