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Bestridelse og chemist Undersogelse
af

en Viergart, som findes i tvende Kongsbergffe Gruber, 
under Navn af Sotv-Branderts.

Ved

P. C. Abildgaard.

nyere Opdagelser i den physisie Chemie, med hvilke især en scheele, 
Bcrgmalln, Priestley, Lavoisier, Cavendish med stere have beriget Vi- 
densiaben, ere saa store og indtil Pdmygelse forbavsende, at det ikke er at 
undre over, at denne Masse af nye Sandheder, nye, forhen utæukte, Begreber 
om Tingenes Natur, fom disse Opdagelser saa pludseligcn have næsten paa
tvunget den menneskelige Forstand, deels forvilder ikke alene de efter Nyhed 
jagende Naturkyndige af ringere Klasse, men endog Videnskabens dybsindigste, 
og mecst erfarne Kiendere, deels vel ogsaa ringeagtes og modsiges, som Hjer
nespind af dem, der hvile aldeles paa det Gamle, og mangle Lyst og Kræfter 
eller Tid til at arbeite sig ind i disse nye Systemer, som saa meget afvige fra 
det Gamle.

Men hvad enten man vil antage, eller forkaste, de nyere Hypokheser i 
den p hy si si'e Chemie, saa ere dog de Opdagelser, de Forseg og Erfaringer, 
fom i fær i de sidste 20 Aar have givet denne Videnskab saa betydelig Tilvæxt, 
uncrgteligcn af den Beskaffenhed, at man ikke kan have endog fim blot histo
risk Kundskab, om siamme, uden at'nedeS' til at forandre meget i de Begreb
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man forhen havde om Elementer, om Legemernes Sammen seeming og Be
standdele, cm Giæring og Forraadnelse, om de forbrændelige Legemer eg 
deres Antændelse, om Salke, om Jordarter og Metaller, og næsten alt 
hvad der henhorer til den egentlige Chemie.

Allerede have disse Opdagelser giert en vcrsentlig Forandring i Begre
berne om Aarsager og Virkninger i Meteorologie, i Physiologie og i adffil- 
lige techniffe Arbeider; men Mineralogien er iscer en af de Videnskaber, som 
nærmest har vundet ved disse Opdagelser. Flere Jordarter, flere Metaller, 
flere Salte, flere Arter af brandbare Legemer have de noiere Undcrsogelscs- 
maader og finere Haandgreb (ært at kiende, som man for faa Aar siden ikke 
vidste at adskille, fordi man manglede Middel og Maade til at undcrsoge dem.

Dersom den uforglemmelige Scheele, hvis Arbeider saa meget bidrog 
til at giere den berømte Bergmann stor, ikke havde opdaget Blyanters Egen
skaber og Bestanddele, som man for ham aldeles ikke kiendte, saa ffulde det 
nu ikke have været mig mueligt al give nogen bestemt Oplysning om en af vore 
steldnere Norske Bicrgarter, som jeg i Aften ffal have den 2Ere at forelægge 
det Kongelige Vidcnffaberneö Selskab.

Denne Biergart har længe været bemærket som særdeles, men man har 
ikke vidst hvad det egentlige var. Da denne ualmindelige Biergart ikke er be
skreven, og det af dens udvortes Anseelse ikke kan ffiennes, hvor den ffal 
henfores, saa har jeg troet at gavne Mineralogiens Elffere ved at beffrive 
den, og meddele de Forjog, ved hvilke jeg har (ært at kiende den; den findes 
i de tvende Kongsbergffe Gruber, Gottes Hülfe in der Noth og Huns 
Oldenborg, og man har givet den Navn af Solv-Branderts.

Den saa kaldte Selv^BrandertS, som brydes i Gruben Gottes Hülfe 
in der Noth, er forffiellig fra den der falder i Gruben Huuö Oldenborg. 
Den forste er ældre og længere kiendt, ligesom Gruben, der allerede er funden 
imellem Aarene 1640 og 1650. Den findes der i Kiertler, men sielden; sid
dende udi en graa med fort Mulm blandet QvartS, der har en sort Farve og 
nogen Lighed med Steenkol. Den brydes i ubestemt Form; er haard og 
spred, med blank Muffelbrud; springer let i smaa Stykker, som ere skrap- 
kantige af ubestemt Form; farver ikkun lidet af paa Papir, og er meget let. 
Denö speeifike Tyngde mod Vandet er i, 727. Den er rigeligen og tæt 
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indsprcengt med gedieget Selv tilligemed noget indblandet Kalkspat. Mesten- 
deels er Solvet i bladig Form, men undertiden klumpformig og af temmelig 
Tykkelse. Jeg har af i Lod ErtS, renset fra Klippesteen, udsmeltet 70 Gran 
Selv, uagtet dette Stykke ikke var af de rigeste.

Brandertsen fra Huus Oldenborg cr nyere, Gruben selv er sorst 
fundet i Aaret 1767. Den falder der mindre sielden, end den forrige, og 
ligesom den, kirtelviis, i en graa med Kies indsprcengt fast og haard Gneis. 
Eckscn cr omgiven og tildeels indblandet med Kalkspat og Qvartökorn. Den 
har en sort Farve, cr haard, men spredere end den forrige. Den er ind
vendig stcerk glindsende, mestcndeelS med metallist Glands, og herved stilles 
den let fra den forrige. I Bruddet cr den noget krumstivrig, og neermer sig 
overalt mere til del stivrige end hiin. Den springer lettere end den forrige i 
smaa starpkantige Stykker af ubestemt Form; den smitter mindre af cni) den 
forrige, og er ligesaalidet fom hiin kold eller fettig for Folelscn. Den er me
get mere fattig paa Solv end den forrige. Selvct er vel ogsaa gedicgct i 
denne Biergart, og bladigt, men meget tyndt, ar det norften kun er som paa
stevet (angcflogen). Undertiden sindes lidet Kies indsprcengt. Et Lod af 
denne ErtS gav ikkun 4 Gran Solv; dog findes den undertiden rigere; 
men jeg har intet Stykke feer, der var saa riigt paa Solv, som de ringeste 
Branderts-Stuffcr fra Gruben Gottcö Hülfe i tt der Norh. Derfor ere og 
Skuffer fra denne sidste Grube sieldnere ar sinde i Samlinger.

Hvorvidt denne ErtS- eller Biergart fortiener det Navn af Branderts, 
vil det folgende vise. Ganste upassende er det ikke, endstiont det er givet 
uden at kiende Ersten; det er givet efter dens udvortes Anseelse og Lighed 
med Kol; men dersom man havde kiendt den, havde man dog ikke givet den 
dette Navn. At dct ikke var en KolertS, derom har man ved Gruben ei 
kunde! vcere uvidende, da den ikke forbrcendcr i Ilden.

Mineralogerne forstaae ved Branderts et antcrndekigt metalholdigt Mi
neral, en metalholdig Kol- eller BeegertS.

Saadan en Kobber-BrandertS sindes i Sverrig ved Bispbierg og i 
Slcedkcenes Grube paa Dal (Cronstedt Mineral. §. i6u A Edit. Stockh. 
1781). Denne ErtS antcrndes og udbrcrndcr, efterladende en kobberholdig 
Aste. Jern-BrandertS findes og i Sverrig ved Vastbierget i Norrberke, 
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og ved Finnbierget i Grydhytten. Denne ErtS giver en hastig Lue i Calci- 
nationsheede, hvorved den laber neget i Vægten, men beholder Form og 
Volumen.

Antændelig Qvægsolv-ErtS eller Ovægselv-Branderts findes ved Kirch
heim i Nassau, og ved Idria. Denne antændes ligeledes, og brcender med 
Flamme. Andre Arter af virkelig Branderts cre mig ikke bekiendte.

Men dersom Antændeligheden ffal være Carakteer for Branderts, saa 
kan dette 97avn ikke tilkomme vor Norske Branderts.

Jeg havde lænye kiendt denne sølvholdige Biergart fra Gottes Hülfe in 
Der Noth, og, deels forfort af Navnet, deels af dets Lighed med Steenkol, 
holdt det for at være en solvholdig Biergbeeg eller Steenkol, indtil jeg for tre 
Aar siden faldt paa
1) Ak prove det paa Kol for Blæfereret, da jeg ikke alene fandt det ganske

uantcendeligt, men endog aldeles usmelteligt og uforanderligt i Form og 
Farve.

2) Et andet Stykke provede jeg for Vlæferoret i en Selv - Probeerskee, og
det blev ligeledes uforandret i Form og Farve, men jeg mærkede at det 
tabte noget i Vægten.

3) Med Borax smeltet for Blæserorct blev der og uforandret, og gav Bo-
raxglasset ingen Farve.

4) Urinsalt, smeltet dermed for Blæseroret, giorde heller ingen Virkning dec-
paa; det vilde ikke ecngang hefte sig ved Glasperlen.

5) To Qvimin af denne Errs blev kogt med Kongevand; det tabte i denne
Oplosning 12 Gran, og det ovrige frasiede Pulver synkes uforandret.

6) Oplosningen med Kongevand No. 5 blev p rov et og fældet med Berliner-
blaa-Luud; det affatte n4 Gran hvid Jord, som vax Kalkjord.

7) De overblevne 108 Gran af Ertsen, som Kongevandet ikke havde foran
dret, blev smeltet i en Digel med dobbelt saa meget fast Planke-Luudsalr; 
Massen blev sortagtig, og da den blev oplost i Vand, fandtes den forte 
Biergart alene at være fordeelt og et oplest i Saltet. Nogle smaa Selv
korn fandtes, som veicde 3 Gran. At her fandtes saa lidet Selv, var 
fordi jeg havde, saameger mueligt, frastilt del gediegene Solv, da Ert
sen blev stedt til Pulver.

8) Fer
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8) For at forsikre,mig, om oft det Selv, font udbringes af denne ErkS, var
gedieget, og ei mincraliferet med Ertfen, ndkaagte jeg halvandet Lod 
deraf med destilleret Eddike, efkerat jeg forst havde under Skodningen 
frastilt, saameget mneligt, det metalliske Solv.

9) Da Eddiken ikke meer ved Kogning opleste noget, blandede jeg al Eddi
keoplosningen tilsammen, og foldede den opleste Jord med Luudsalt; jeg 
erholdt da io Gran, som var recn Kalkjord.

10) Paa den fra Eddikeoplosningen No. 8 tilbageblevne udvaffede og tor
rede Erts hældede jeg 2 Lod Salpetersyre, for at oplefe det gediegene 
Solv, fom endnu m aa tt c være tilbage; da denne Syre intet meer oplo- 
ste, blev fri^ Salpetersyre paagydet, indtil det srahceldct og provet med 
Kiokkensalt ikke meer blev uklart. Paa denne Maade fik jeg i6| Gran 
Hornsolv, altfaa 12 Gran reenl Solv.

11) Et Lod af denne faaledes fra det metalliske Selv og fra Kalkjorden ren
sede kolartede Erts, fom i evrigt ved denne Behandling fyntcs at være 
uforandret, blandede jeg med 10 Lod Salpeter, og fatte det i en Digel 
i Glodeild. Salpeteren fmcltede, og ingen Oplosning eller Forandring 
mærkedes ved Ertfen, fom fyntes ligcfom i Forfogct No. 7 alene at 
blande sig med Saltet. Men da Massen blev gloende, antændtes 
Salpeteret og afbrændte, hvorved jeg altfaa blev forvisset om, at denne 
Erts indeholdt noget Brændbart.

12) Den tilbageblevne Saltmaffe oploste jeg i reent Vand; intet Solvkorn 
var at sinde. Oplosningen affatte et bruunligt Pulver, som blev fra
skilt ved Filtrering.

13) Til Luden No. 12 blev gydet Vitriolfyre, hvorved fremkom tn Lugt af 
Svovellever, men Luden blev ikkun meget lidet uklar.

Jeg har ved igienkagne Forfog befunden, at denne Svovcllever- 
Lugt ikke altid indfinder sig ved denne Behandling, og formoder, at det 
kun træffer, naar der i den Erts, fom underkastes Prove, er noget 
SvovelkieS tilfældig indblandet.

14) Paa del brune Pulver, fom ved Forfoget No. 12. blev tilbage, og som 
vejede 14 Gran, gydede jeg Saltsyre, indtil dette intet mere oploste; 
der var da 2 Gran tilbage, fom besandleS at være Kieseljord.

15) I
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15) I denne Opløsning med Saltsyre gydede jeg Blcdluud, som ikke var 
jernholdig; den fældede Bcrlincrblaa, som samlet og udtørrer veicde 12 
Gran.

16) 30 Gran af denne ErtS, som var skilt ved sin indblandede Kalkjord og 
Selv, blev i 5 Timer holdt i stærk Ild under Muffel i en Probeerovn; 
det fordnnftedc uden 91 øg, indtil der alene blev 3 Gran tilbage, som 
befandtes at være 1 Gran Kieseljord og 2 Gran Iernkalk.

17) 20 Gran af denne ErtS, som var renset fra Kalkjord og Selv, blev 
lagt i dcphlogifticerer Saltsyre-Luft. Efter 8 Dages Forlob var 10 Gran 
deraf oploft i Syren. Ved Undersøgelse befandtes alene 4 Gran Jern 
opløft. Det øvrige Tabte har vævet brændbart Væsen, som er bleven 
forbunden med Saltsyren.

18) Med Brandertsen fra Huns £Mt>en6or$ anstillede jeg ligeledes de flefte 
af disse opregnede Forsøg, men jeg vil kun anføre delte ene, som tilstræk
kelig til Hensigten. Et Lod af denne ErtS, renset fra Kalk og Sølv, 
blev siinl reven og blandet med 6 Lod Salpeter; denne Blanding blev 
indsat i Glodcild, og da Massen blev gloende, afbrændte Salpeteret, 
som i Forsøget No. 11.

19) S alt massen derefter oploft i Vand og frasiet, gav ved tilgydet Vitriol
syre ingen Svovellever-Lugt, og blev ikke uklar. Der fandtes intet 
Sølvkorn.

20) Den fraskilte Giensats var brunere end den i Forsøget No. ir,, og var 
10 Gran Iernkalk med 3 Gran Kieseljord.
Af disse Forsøg læres, al denne kollignende Biergart forholder sia alde

les som Blyant, og er en virkelig Blyant neiere forbunden tuet) Jernet end 
almindelig Blyant, at det derfor uden Tvivl er haardere og afsmitter mindre. 
Af Forsøget No. 8 læres, at Kalkjorden er alene tilfældig iblandet, og ikke 
væsentlig forbunden med Ertsen. Derfor er den Mængde af Kalkjorden, 
som ved forstiellige Forsøg erholdes, ikke altid den samme. Af Forsøgene 
No. 10 03 12 læccS, at Sølvet i denne Biergart ikke er forertset, men alene 
gediegen Af Forsøgene No. 19 og 20 læres, at den saa kaldte Branderts 
fra Huus Oldenborg er væsentlig den samme, men at den holder mindre 
Jern, og har formodentligen deraf den større Sprødhed. Den Kieseljord, 
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font fandtes vcd Forsogene No. 14 og 20, er ogsaa fttti tilfcrldig iblandet, 
hvilket (et kan tiendes af Kornenes Grovhed og Form, naar de betragtes ved 
ForstorrelseSglaS. Ved igientagne Forseg erholdes og derfor ulige Mcsngde 
af Kieseljord.

Da denne Biergart alisaa er Blyant, fordi den forholder sig ved For- 
sog som Blyant, saa er den ogsaa, uagtet den Vanskelighed med hvilken den 
afbrænder, er virkeligt Kul, da Blyant bestaaer af samme vcesemlige Be- 
staudele som alt Kul, nemlig brorndbar Luft forenet- med Luftsyre.

Ved BlyantetS Egenstab ot vceve uantcendelig og vansteligen at kunne 
forbrcrudes, ligner den det dyriste Kul, saasom Kul af Blod, af Ost og flere 
dyriste Substantser, hvilke ligesom Blyant imodstaae Ildens Virkning i frie 
Luft flere Timer uden at breendeS til Aste.

De forbeneevnte veesentligc Bestanddele i Kul, nemlig brcendbar Luft i 
bunden Tilstand og Luftsyre, c ve de samme i Blyant, i Plante- eller Trceekul, 
i dyrist Kul og i Steenkul. Diste Bestanddele cre i Blyanter mere eller 
mindre neie forenede med mere eller mindre Jern. I Trceekul ere diste samme 
vcesentlige Bestanddele forenede med Plantejord, forsticllige faste Middelsatte, 
mestcndeelS altid noget Bruunsteen og en Mcengde Luudsalt. I det dyriste 
Kul er det Brcendbare og Luftsyren forenet med phosphorist Kalkjord. I 
Steenkul et*  dct Brcendbare og Luftsyren forbundet med flygtigt Luudsalt og 
Leerjord. Svovlet er tilfceldig iblandet, og Olien, som ved Destillation af 
Steenkul frembringes, er et Product og intet Eduet; var Olie i Steenkul til- 
stcede som Olie, saa mnatte den med Viingeist, eller med der crdsende Luud
salt eller med de fede Olier kunne uddrages, hvilket dog ikke steer. Imid
lertid fattes der meget i, at vi endnu kunne med Neiagtighed bestemme Steen- 
kuls Sammenscetning og Bestanddele. Dette Mineral er, saa almindeligt 
de! er, ikke endnu nok undersogt.

Jeg finder ellers hos de celdre Mineraloger intet Spor, at de have 
kiendt noget Mineral, som ligner dette vor Kongsbergste Product. Crotl- 
stedt er den ferste, som paa foranforte Sted i hans Mineralogie melder om 
en flygtig Branderts (Mi ner a ferri phlogiftica volatilis) fra Kronprindsens 
Schürf ved Kongsberg, og om en anden svensk fra O.vistbro Sogn i Nerikc. 
Han bestriver den at vcere uforanderlig paa gloende Kul, men at den under
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Mussel forsvinder og efterlader noget Jern. I Cron>stedts Tid var Blyan- 
iel6 Natur og Bestanddele endnu ukicndt; han kunde derfor ikke henfere hans 
Brandens til sil rekte Sted. Men det synes som de nyere Mineraloger have 
Decks misforstaaek, deels ei agtet paa det Besynderlige i Cronstedts Forfag 
med hans flygtige Branderts, og derfor mi fart denne ErtSart i deres Syste
mer under Jernertfcr *),  uagtet Cronstedt faa rigtig har adstilk den fra 
Jerncrkfcrne, og givet den, som alle hans Brandertfer, en egen Plads ved 
Slutningen af de brandbare Mineralier. Et Gehalt af 5 pro Cent og min
dre Jern kan ikke giere et Mineral til en Jernerts. Siden Cronstedt har 
ingen Mineralog bcmcerket nogen faadan Brergart far Herr Morveatt bestrev 
og bekicndtgiorde i Memoires de Dyon for 1783 at er heclr Lag af denne 
Biergarr, 11 Fod meegtigt, var fundet ved Rive de Gier. Han kalder 
Den Charbon incombuftible, men hans Forfag dermed vift noksom at det 
er den samme som Cronstedts flygtige Branderts **).  Nyligere har Ober- 
bergamts-Sscretair Widenmann bestreven dette samme Mineral fra Chem
nitz som en ny Biergart ogsaa under Navn af uforbrcendelig Kul f). Pro
fessor Klaproth i Berlin har undcrfagt det tf), og vi i st nt det dog ikke er 
saa ganste uforbrcendelig, men disse Forfag vise tillige, at den faa kaldte Un
gerste KohlcrtS er det samme som vor Kongsbergste saa kaldte Brandens, 
undtagen at det ikke er selvholdig.

Da af de foranfarte Forfag er viist, at det Kongsbergste Selv-Brand
erts ikke er antcrndeligt, faa burde dels Navn forandres. Morveaus og 
Widenmanns uforbrcendelige Kul er en Bencevnelse, som synes mindre pas
sende, deels fordi man ved det Navn Kul altid forbinder Begrebet om For- 
brcendelighed, og deels fordi dette Mineral, stiont ikke egemlig antcendeligt, 
dog virkeligeu er farbrcendeligt.

Da det er et Minerale, af samme vcesentlige Bestanddele som Blyant, 
hvilket Werner har givet det Navn Graphit, for at udmcrrke det desmere fror 

det

*) Valer. Mineralogie 2. S. 251. Gmelin Mineralogie S. 482.0. si.
**) Lrells Annalen 1789. 1» Sk. S. 43.
t) Bergmännische Zourn. 1789. S. 609.
it) Lrells Annalen 1790, 4, St. S. 293.
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det andet Mineral, Molybdenen, fom ogsaa almindelig kaldes Blyant, men 
som er vcesentlig forffielligt fra hiint, saa var det maaffee rigtigere, ar be
stemme delte Mineral under Navn af haard sort Graphit med gediegen Solv 
fra Kongsberg.

Det Navn af Kohlenblende, som Werner sildigere har givet dette 
Slags Minerale, udmoerkede det maafkee endnu mere, og det er at formode, 
at en Benævnelse, givet af en saa bersmt og stor Miueralog som Werner, 
vil blive almindelig antagen.
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