
 

Stormäktigste Aller Nådigste Kånung 

 

( Med påteckningar den 11 mars 1746 av Gust: Boneauschiöld. 

den 10,12 och 23 April av Ankarcrona) 

 

Sedan jag av någon erfarenhet uti glaskonsten, kommit såväl i betraktande av de mått 

som här i riket vid bemälte vetenskap tagna blivit, som och på vilket sätt, 

desamma till  Publicnytta, än vidare kunna ansenligen kunna förbättras och utvidgas; 

Så har jag och av undersåtlig pligt, tro och nit at tjäna Publicum och mit kiära 

fädernesland till en begynnelse af mit påsyftade ändamåhl, allerunderdånigst bordt 

anföra des första egenskap som egentligen består av tången eller Häuter gräs till 

spanska Soudas tillredande för Glasbruken, Porselin- Bruken, Krukmakare, 

Buldens- och Linne fabrikerne samt färgerierna i hela riket, hvilket gräs wid 

hafsklippor och skiärstränderna kring hela salt sjö skären af storm på Landet mehr 

och minder upkastadt warder, och at beqwämligast ärhålla det samma, som först 

i stränderna bör sammanstagas och förbrännas, så har jag och, så wähl för 

segelledens skull af Roslagen, Godtland, Öhland och Finska skiären, som för hamn 

och friska vattnet som där Kiällor finnes och äro oundgänglige för wärket, utsedt 

en för åkermän eller hemmans brukare aldeles onyttig, bergacktig och mäst 

omfluten holma eller udde half mihl ifrån Byarna Yxlö och Kåhlwijks Krono-

skattehemmans strand i Länna socken skiär belägne; har och för 2-ne åhr sedan, 

af bemälte byamän begiert samma udde, som är situerad enligt närgående Charta 

Lit.A och den till wärkets anläggande mot betahlning få intaga hwar till de och då 

enhälligen gåfwo sit samtycke, men så snart iag låtit anskaffa huus och timber med 

mehra samt med anläggningen begynnt wille återkallade de sin förra låfwen, under 

föregifwande, att iag i framtiden skulle bringa theras efterkomande at blifwa 

bruket som vasaler undergifna, hwar på jag ytterligare icke allenast igenom 

föreställningar och lagliga försäkringar, sökt handleda dem till ett trygdt begrep om 

samma måhl, utaan och igenom höglåflige Kongl: Commersie Collegii 

recommendation till wählborne Herr Landshöfdingen Ankarcrona, att för den tienst 

Riket igenom detta Souda werk hafwa kunde, befordra det samma som närgående 

afskrift. Lit.B utvisar, men ehuru bemälte Yxle och Kåhlswijks bönder, igenom 

skriwelse den 13 Jan 1745 Lit C, förklara sig icke allenast wara lika nöjda, utan 
önska mig wara mycket wählkommen på theras Land ! om allenast Lag så tillåter så 

ber iag doch, blådt för deras skatterättighet skull, ifrån wärkets fortsättiande och all 

min gjorda omkostnad, afwist. Och som detta Soude wärk är det första som i 

Riket blifwit Privilieradt, så har och Rijksens, Höglåfl. Ständers Manufactur 

Deputation uppå Högloft. Manufactur Contoirets föredragande sista Riksdag, i nåder 

behagat förordna förslag till des wärkställande förr hwilka anförda orsakers skull iag 

är föranlåten till Eders Kongl Maij-stt taga min allerunderdånigste tillflyckt och 

bönfaller Eders Kongl: Maij:t täcktes allernådigst låta anslå denna lilla udde och 

plats till berörda Soude värks anläggande och fortsättande, och at Yxle och 

Kåhlswijks byarna må avstå densamma om icke elliest, emot wederlag då iag igenom 

Guds Nåd till nästa Riksdag skall hafwa samma wärk uti gådt tillstånd och drift. 

Giörandes mig … om så mycket mera försäkrad som tången eller häuter gräset i sig 

sielft är landtmän skadeligt utvisar Söder- och Norröra åboers attest enligt Litt. D 

Hwars hemman eij mehra än half Mihl ifrån Yxle och Kåhlswijk äro belägna, 

hwilka sednare äfwen hafwa ängsparker wid hafstranden, och till sina hemmans 



förmåhner igenom detta wärk, kunna äga en stor fördehl, Och jag framhärdar med 

allerdånigste Zale. 
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