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mig så mycket säkrare hopp, som detta år en ny för alla hwalf- och murtäck
ningar samt alla docke, Sluss och andra byggnader under watn i Riket owär- 
derlig uptäckt, som tillika utgör en stor Nationale winst, i anseende till be
sparingar af de Summor, hwiika i längden skulle utgå för den Italienska Puz- 
zolanen eller andra utländska Cimenter, hälst både det Polhemska och alla öfriga 
Kitt Sorter, på långt när icke äger det bestånd och medför den säkerhet emot 
wäta och fugtighet, som ett Ciment bruk af denna Puzzolanan.

A: M: v: Arbin.

Denna notis om användandet av hydrauliskt murbruk eller cement har väl
villigt ställts till Dasdalus förfogande av överste S. Erik Bjuggren.

Red.

Notis otn Boulton och Högwälborne Herr General Major, Directeur af Kongl Fortification
Watts ångmaskiner ocJy Riddare af Kongl Swärds Orden!
1776.

Innan wi lemnade London tänckte jag få uppvackta Herr Generalen där
ifrån: men sedan wår resa inuti landet af England medtagit mycken tid så at den, 
som war ämnad til wår t wistande där, war redan förfluten innan wi kommo 
tilbaka til London; Så måste wi til slut så skynda at jag ej fick tid därtil. D. 20 
sistl. straxt efter wår ankomst hit, fick Herr Gr ef ven en tidning som gorde at wi 
ganska mycket ångrade at hafva skyndat så mycket; ty Hans Excellence Herr 
Ricks Rådet Grefve Scheffer hade i samråd med Herr Baron och Presidenten 
Ro sin be slutit: at Herr Gr ef ven skulle blifwa här til nästkommande februari 
månads slut, så at wi ännu kunnat förblifva i London en månad til, som uH 
af hjertat önskat.

Mit sista bref af d. 20 Martii hoppas jag Herr Generalen bekommit igenom 
Herr Tottie, til hvilken Herr Lindegren i London skickat det.

Utom Italien på sina ställen: såsom Lombardiet, Florentz och Neapel, har 
jag ännu ej sedt et så wackert och fruktbart land som England; hvarest både 
åkerbruk och ängsskiötsel är bragt til den högd som man ej ofta finner annor
städes. Manufacturer och i synnerhet all slags stålarbete är där i sådant tilstånd 
at jag tror det til politur och utarbetning ej kan förbättras, så snart de hafva 
goda modeller at göra efter; ty det synes som de ej woro fallna för at påhitta 
något som har, hvad man kallar, smak: men wäl det som kommer an på specula- 
tion och uträkning. Prof därpå ser man wid Birmingham och alla dess fabriquer, 
hvarest de använda mycket simpla machiner och göra därmed en stor wärckan 
samt spara mycket folck. Af Eld- och Luft-Machin betjäna de sig mycket och 
hafva i Birmingham förbättrat densamma ganska mycket.
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af en Mechanicus Mr Watt, har arbetat mycket här uti och den senare har i 
anledning här af äfven up funnit et Hjul som kan användas på alla ställen, 
hvarest vatnhjul och wäderquarnar brukas; utan både watn och blåst allenast 
med vatnångor.

Sjelfwa Machin war ännu ej färdig utan de arbetade nu på sjelfwa Hjulet, 
som jag såg allenast stycken af: Dess diameter war 9 fot och sjelfwa ringen war 
en iholig ordinair sexkant af 7 tums diameter. En tredjedel av ringen eller peri- 
pherien skulle fyllas med någon tung materia til exempel quicksilfver, den 
andra tredjedeln med ångor och den öfvriga delen skulle lemnas tom, hvarige- 
nom hjulet således skulle hållas i rörelse. Så wäl sjelfwa ringen som dess strålar 
och axel war af gutit jern: på ändan af axeln var en dosa hvaruti ångorna 
samlades, hvilka sedermera genom jne särskilta öpningar gingo igenom rör inuti 
hjulets ring, så at då den ena öpningen war framför dosan, som war upfyld 
med ångor, passerade den andra framför en slät plan som tiltäpte den och 
twingade ångorna in i hjulet genom förenämnde rör; då emedlertid de ångorna, 
som gordt sin wärckan, gingo ut igenom et annat rör, hvarefter den jd,e öpning
en kom fram och hämtade andra ångor til hjulets kringdrifwande hvarigenom 
det höks i en beständig rörelse så länge man åstundade. Alla öppningar på 
ringen woro med skrufvar sammanhäftade och på sjelfwa axelen war rum för 
et kugghjul hvarigenom all rörelse kan åstadkommas som med watnwärck.

Fösta försöket war gordt med et hjul; vars diameter war mycket mindre och 
ringen af en parallelipipedisk form, samt axeln af träd: men hade dock genom 
försök gordt så mycken wärckan som 10 karlars handkrafter. Där wistes också 
en ny invention af wäggur, som med et Hjul allenast wisade timmar, minuter, 
slog och repeterade timar, hvarpå de undfått privilegium i 2^ år igenom en 
Parlaments Act förledit år: men de hafva ännu ej utlemnat något däraf; efter 
de söka at bringa dem förut til sin fullkomlighet. Om jag skulle beskrifva alla 
de märckwärdiga saker jag sedt under denna resan i England skulle jag för 
mycket missbruka Herr Generalens tolamod. Jag nämner derföre ej en gång 
den berömda Duc de Bridgewatters canal; efter afledne Herr Hof mar skalken 
Jennings beskrifvit den uti et Tal för Kongl Swenska Wettenskaps Academien, 
hvartil får läggas att den är nu nästan aldeles fulbordat och kan ej utan för
undran åskådas. Herr Generalen torde dock nådigt tillåta mig få nämna något 
om Porthmouth såsom den enda befästa stad jag sedt i England: ehuru där 
gifwas många lemningar af gamla slott och fästen samt Battalie-platser i in
bördes Krigen. Porthmouth har en af de bästa hamnar i England, som är betäckt 
för nästan alla wäder dels af ön Wigt dels af högder och berg på sidan wid 
Gosport och Southamton, och kan rymmas däruti et tusende stora Skepp. Åt 
landsidan är staden befäst med 5 hela och 2ne halfva bastioner med faussebray 
framför flanquerna och äfven framför courtin efter Waubans maner.

Hufvudwärcken och gr äfven är o med tegelsten rewetterade och framför 2ne 
Polygoner war dubbel glacis som war wäl pallissaderad. Ungefär en fjerdedels 
mil ifrån staden voro 2ne linier dragna öfver hela näset, försedde med gr af var 
och bröstwärn samt en sort tete de Pont framför wägen, hvilka skulle hindra 
fienden at approchera. 133
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Den så kallade common war äfven försedd med fästningswärck som ej ännu 
woro färdiga men arbetades dock mycket därpå. Åt siösidan war den försvarat 
af jne Plate formes som woro wäl bestyckade med 48, 18, 12 och 6 pundiga 
canoner som bestryka watnhorizonten utom 4 stycken forts som tycktes flanquera 
hvarandra.

Med diup wördnad framhärdar städse at wara
Högwälborne Herr Generalens 

allra ödmjukaste tjenare 
O. WETTERQU1ST

Paris d. ij Juni 17-76
Originalhandlingen finnes i Krigsarkivet, 1776 års dokumenter (inkomna 

handlingar, ej kungabrev).
Enligt Kungl Fortifikationens Historia IV: 1 blev fil kand Olof Wetterquist 

8.3. 1764 informationsadjutant t v utan lön, 12.8. 1776 löjtnant med informa- 
tionsadjutants lön, 24.6. 1778 kapten samt premierlöjtnant för kadetterna vid 
Finska brigaden (av Fortifikationen), 12.11. 1782 premierlöjtnant för kadetterna 
vid Stockholmsbrigaden, 28.8. 1783 kaptens lön vid Skånska brigaden, 21.9. 
1786 avsked med pension (upptagen som premiermajor vid finska brigaden). 
Födelseår ej angivet.

S. Erik Bjuggren
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