
Meddelanden

Till Kongl: Maif underdånigst. Notis om Puzzolan.
Stockholm d: i: Augusti 1776.

Sedan Eders Kongl: Mai):t i Nåder fastställt Arbets Summorne till Fästnings- 
byggnaderne för innewarande år har mig emot förmodan den swårighet mött 
wid Contracts slutande om Puzzolana såsom enda tillåtliga medlet till hwalf- 
och murars bewarande mot fuktighet och watn, at handelsmannen i Götheborg 
P e 11: Sam: Bagge, som är den enda hwilken till erforderlig quantitet här 
innom riket tilwerkar och brender denna waran, och som dermed förledit år 
försedt Fästnings Byggnaderne wid Sweaborg Götheborg och Nya Elfsborg ej 
kunnat finna sin utkomst med sama pris, som då faststältes till 9: DT Smnt 
Tunnan för Sweaborg och 8: Dl D° mynt för de öfriga fästningarne, och det 1 
anseende på T ull omkastningar och andra umgälder wid dess T ransporterande, 
ifrån tilwärcknings stället wid Huneberg i Westergöthland förbi Trollhätte
fallen och genom Eds Slussar till Götheborg och derifrån til Destinerade orter 
för hwilka olägenheters skull han för detta år påstådt 1: Dr 5mnt tilökning på 
hwarje Tunna; Men som dena Difference hade på hela erforderlige quantiteten 
endast för Sweaborgs Fästning och docke byggnad en drygare Summa, än 2000:
Dr Smnt utöfwer hwad dertil i förslagerne för innewarande år blifwet upfördt, 
och i Nåder bestådt, samt hwad derföre förledit år betaltes; Så har jag warit 
nödsakad, at med bemälte Handelsman, nu tils widare inskränka uphandlingen 
och ej af sluta om större partie än 1800: Tunnor för Sweaborg, i stället för det 
til samma fästning och Docke byggnader erforderlige hela quantum af 2300 TV; 
hwilka 1800 £r jag omsider erhållit til det för förledit år stipulerade pris, med 
wilkor, at ej allenast tilskynda bemälte lefwerant, billigare Frachter, utan ock 
at i underdånighet anhålla om Eder Kongl: Maijls Nadigste bifall til Tullfrihet 
för den till Fästnings Byggnaderne erforderlige Puzzolanan, då äfwen det ännu 
för innewarande år återstående quantum til förledit års pris kunde erhållas;
Hhartil jag warit nödsakat, i anseende till den eljest i arbets Summan för inne
warande år upkommande brist af mer än 2000: Dr Smnt, ej kunnat undgå at 
härtil mig förbinda, hälst, sedan jag förnummit den wid Arboga Slussar nytt
jade Ciment Materien, hwarken kunna erhållas för så lindrigt pris ej heller 
tillwerkningen drifwas, så högt som requireradt blifwit.

Hos E: K: MP föranlåtes jag fördenskull at detta ärende i djupaste under
dånighet anmäla, med lika underdånig anhållan, det täcktes F: K: MP i Nåder 
lämna des höga bifall till dena Tullfrihet, för det årligen till Fästnings Bygg
naderne enliget formele Contraeter, erforderlige quantum Puzzolana, af Han
delsman Bagges tilwerkning wid Huneberg hwarom jag i underdånighet gör 1 31
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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, hwilka 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 wd 
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.

132 Det är Mr Boulton såsom Directeur af denna fabrique hvilken, med tilhjelp


