
 

 

Till Herr Amiral och Landshöfdingen Anckarcrona.  

 

Controlleuren Joh: Kiellstedt, hwilken erhållit Kungl. Collegii 

Privilegium till ett Soude wärks inrättande, har hos Kongl: Collegium 

andragit, huruledes han skall hafwa anwändt mycken möda utsöka en 

tienlig plats till detta wärks anläggande och som han äntligen funnit 

sådana lägenhet wid Yxle och Kåhlswiks strand i Länna socken skiär så 

skall han af samtliga åboerne därstädes begiärdt att emot lösen få intaga 

en wid deras strand belägen berghäll eller udde, samt dertill äfwen 

erhållit deras bifall så att ej annat än platsens afdehlande återstådt, 

hwarföre han och nödigt timmer till wärkets upbyggande dit till orten 

låtit framskaffa: men sedermehra skola bemälta åboer som förmehnas, af 

andra hafwa blifwit intalte att ändra sin Låfwen och ehuru han fördenskull 

sökt N:N: hielp och handräckning i denna sin angelägenhet dåck 

därigenom icke kunnat ernå sitt påsyftade ändamåhl. I anseende här till han 

wändt sig till Kongl. Collegium med anhållan, det Kongl. Collegium så 

ville begå, att Yxle och Kåhlswijks åboar måtte förmås att lembna denna 

för dem onyttiga bergudde till hans ämnade inrättning. Biläggande 

äfwen en afskrift af deras skrift den 13 Jan 1745 till honom aflåtne bref, 

wharutinnan de wähl sig ytaf de för deras barn och efterkommande skull 

icke kunna tillåta något intrång på deras krono skatte ägor: Man dock 

därjembte förklara, sig vara lijka nögda, och att Controleurens om lag 

så dicterade wälkommen skulle på deras land wara ganska välkommen. 

Kongl.Collegium har wid öfwerwägande av denna saks omständigheter 

wähl befunnit, det, man eij just kan på lägga Yxlö och Kåhlswiks byarna 

att afstå den lägenhet, som Kiellstedt åstundar, emedan dem icke, emot 

deras wilja, någon rättighet öfwer deras egendom bör betagas: Men 

alldenstund Kongl. Collegium icke kan annat än hafwa en besynnerlig 

ömhet för den nyttiga inrättning, som Kiellstedt påsyftar, såwida det 

för Publicum wore en ansenlig fördehl, om Glasbruken här i landet 

samt andra wärk hwarwid Soda betarfwas med inrijkes tillwärkning af 

denna wahra kunde blifwa betienta; Fördenskull, emedan Kiellstedt 

förmähler sig icke weta någon annan för sin anläggning så fördehlacktig 

lägenhet, som här wid Yxle och Kåhlswiks stranden, hälst derstädes både 

skall finnas största ymnighet på sielfwa soude materien eller det så kallade 

tångegräset, och stället äfwen jembte andra förmåner, nära wid 

segelleden skall vara belägen, hwarigenom wärket ganska mycket kan 

befordras och faciliteras; ty finner sig Kongl: Collegium föranlåtit att 

härmedelst wäänligen anmoda N:N. det behagade N:N: så benådit antaga 

sig denna Kiellstedts angielägenhet at bemälta ägare af Yxle och 

Kåhlswiks hemman genom N:N:s goda föreställningar måtte blifwa 

förmådda at begifwa till ett wänligit öfwerenskommande med Kiellstedt i 

detta måhl, hwar af dessa åbor så mycket mindre något intrång i framtiden 

kunna hafwa att befrukta som Controlleuren Kiellstedt icke undan 

drager sig att giifwa den sin skrifteliga försäkran, det han hwarken nu 



eller framledes dem i deras ägande rättighet öfwer den plats som de till 

honom uplåta på något sätt skall oroa eller förolämpa. 

Stockholm D 9 Mars 1745 

 
Olof v: Törne    Jonas Alström   B: v: Hofsten  J:v: Duben  

Her Kolthoff    C:G:Bungen   Cron J: Silfverskiöld 

 


