
 

Ödmjukt Memorial 

Till ödmjukast följe af Eders höga nådes nådiga orders om Herr Kontroleuren Johan Kiellstedts 

ansökningsakt till thes Soudewerks anläggande. Så uptaga en del af twenne Bonde Byars Åboer 

Yxla och Kålswik benämnda uti Länna Skiärgården belägen, icke långt ifrån Furusund, mig noga 

underrättad giöra och sedan med berättelse häröfwer inkomma; Alltså hafwer Jag detta mål då 

alla thesa Bönder wid Upbördsstämman å Furusundslandet den 12 hujus församlade woro, dem 

denna ansökningen, på allt sätt till bifallande sökt föreställa, men som sådant hos dem eij wihle 

något förmå, utan theras enhälliga talan wore: det på sin ö, redan emottagit en uppsyningsman 

med des hus samt twenne lotsar och således numera så trångbodda wore, flera främmande at 

kunna emottaga och på sin skatte ö tillåta hus bygga och therstädes boende blifwa; de nekade 

äfwen det Herr Kiellstedt någon lofwen här tihlämnat utan hafwer han allenast härwid talt med 

några unga af deras Byar uti deras fiskeläger, hwilka whäl tillstodo: det Herr Kiellstedt efter eget 

uppsättande dem föreläst en skrift som de dock på hans begäran undertecknadt,  men att det då 

war af det innehållet, kunde de nu icke erhindra sig. Och som herr Kielstedt wid denna ö sig 

ingen kostnad gjort emedan ännu ingen stock dit fördes är eller blifwit så förmente Bönderna 

thet kan öfwer någon igenom dem honom åkommen olägenhet, eij hade någon ordsak att 

klaga, utan anhöllo enhälligt wid nyttjande och bibehållande å den jord och egendom, hwarå the 

laga fång och skatte bref bekommit ifrå andras intrång och förolämpande befriade blifwa 

underkasta sig dock med all undersåtelig wördnad och lydnad hwad höga öfwerheten dem 

allernådigst skulle binda och pålägga. Widare hafwer Jag här utinnan eij kunnat komma, utan 

hafwa härmedelst den ähran efter befahlning såwäl den Communicerade skriften som Bönderna 

mig lämnade här ofwan anförda förklaring ödmjukast öfwerlämna.  

Edholma den 21 Junii 1746 

Carl M Pahl 


