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Indledning 
 
 
Nærværende kompendium omhandler spottest for et udvalg af de klassiske pigmenter. Ved de 
klassiske pigmenter, forstås både de pigmenter som har været anvendt siden oldtiden, og som blev 
fremstillet enten ud fra naturligt forekomne mineraler eller syntetisk, men også de uorganiske 
pigmenter som udvikledes fra begyndelsen af 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. 
 
Den brede vifte af pigmenter, som fremkommer i 1700-tallet som en naturlig følge af kemiens og 
naturvidenskabens udvikling, fandt udbredt anvendelse blandt samtidens store kunstnere. Disse 
pigmenter forefindes, i stort set alle de værker vi kender fra museernes samlinger, indenfor både 
romantikken, impressionismen, ekspressionismen og modernismen, og kan derfor i dag, med rette 
betegnes som klassiske pigmenter. 
 
Øvelsesvejledningen giver ikke en komplet beskrivelse af samtlige kendte pigmenter, hertil må der 
søges oplysninger i den omfattende faglitteratur som findes indenfor området. De udeladelser der er 
foretaget skyldes dog ikke, at disse pigmenter er uvæsentlige men udelukkende, at vejledningen er 
rettet mod et kursus af kort varighed. Formålet er derfor, at bibringe overskuelighed og forståelse 
for arbejdsgangen ved den kvalitative analyse af pigmenter, de såkaldte kemiske spottests. 
 
Identifikation af de oprindelige pigmenter er af stor vigtighed i forbindelse med konservering og 
restaurering af bemalede genstande. Ved valg af pigmenter til en restaurering bør der tages højde 
for kunstnerens oprindelige farvevalg og tilsigtede farve- og skyggeeffekter, ligesom pigmenternes 
resistens overfor lys, syre, base og sulfid skal tages i betragtning. 
 
Kendskab til de oprindelige pigmenter kan derudover give oplysninger om datering af genstanden, 
hvornår blev pigmentet tilgængeligt, og til afsløring af forfalskninger, hvis der er anvendt nutidige 
pigmenter i ”gamle” genstande. 
 
De kemiske reaktioner i vejledningen er hovedsageligt baseret på farvereaktioner og fældninger, 
som er karakteristiske for de forskellige pigmenter og de komponenter som de er opbygget af. Da 
pigmenterne i kurset udleveres som rene pigmenter, vil der ikke opstå forstyrrende reaktioner fra 
andre stoffer. Enkeltheden i disse spottest skal derfor tages med et vis forbehold, hvis det drejer sig 
om ægte pigment-analyser, hvor flere pigmentkorn kan være blandet sammen, og hvor bindemiddel, 
fernis og forurening kan være tilstede. De fleste af analysemetoderne er dog så specifikke, at de 
også anvendes i praksis på museer og konserveringsværksteder. 
 
Selv om moderne apparatur som IR, Raman, UV/VIS, SEM-EDX, GC-MS, HPLC etc. i dag bruges 
til identifikation af pigmenter, er det pga. pris og årlige driftsomkostninger, kun ganske få steder  
indenfor museumsverdenen, at sådant udstyr er tilstede. De kemiske spottest anvendes fortsat i 
praksis, og det er derfor af allerstørste betydning, at kommende konservatorer behersker og forstår 
identifikationsmetoderne og kemien bag dem. 
 
Ved alle manipulationerne anvendes præparernåle til at udtage pigmentet med, og væsker tilsættes i 
dråber fra små plastdråbeflasker. Reaktionerne udføres på objektglas med fordybning, og 
farvereaktionerne eller fældningerne iagttages under mikroskop. Inddampninger sker ved placering 
af objektglasset på en varmeplade, og hvis små reagensglas benyttes, opvarmes blandingerne i et 
vandbad placeret på varmepladen. Opvarmning i kapillarrør eller glødninger på kobbertråd sker på 
bunsenbrænderens vågeblus. 
 
Den mængde pigment der anvendes til de kemiske spottest, svarer derfor helt overens med den 
mængde som der vil være til rådighed ved virkeligt konserveringsarbejde. 



Pigmentudvikling 
 

Palæolitisk tid, ca. 15000 år f.v.t. - 
Sort Rød Gul Brun 

Trækul, sod Okker,   (hæmatit) Okker (Goethit) Okker 
Okker,   (magnetit)   Umbra 

Mangansort    
 
 

ca. 3500 år f.v.t.  -  1704 
Hvid Sort Blå Rød Gul Grøn Brun 

Kalk Lamp black Ægyptisk blåt Mønje Auripigment Grønjord Caput mortuum 
Blyhvidt Druesort Ultramarin Cinnober Massicot Malakit Rå Siena 

Gips Elfenbensort Azurit Realgar Neapelgult Grøn verditer Brændt Siena 
  Blå verditer  Blytingult Verdigris Bitumen 
  Smalte   Kobberresinat Egyptian Mummy 
  Maya blue     

  
 

1704  -  1920 
Hvid Sort Blå Rød Gul Grøn Brun 

Zinkhvidt  Berlinerblåt Chromrødt Turner’s yellow Scheele’s grønt Vandyke brun 
Barythvidt  Cobaltblåt Berzelius rødt Chromgult Schweinfurter grønt Florentiner brunt 
Lithopone  Cølinblåt Cadmiumrødt Barytgult Rinmans grønt Kobberbrunt 
Titanhvidt  Manganblåt Iodine scarlet Zinkgult Chromoxid grønt  

  Bremerblåt  Cadmiumgult Guinet’s grønt  
  Kalkblåt  Cobaltgult Mangangrønt  
    Marsgult   
    Nikkeltitangult   
  Cobaltviolet     
  Manganviolet  Cadmium orange   
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Sikkerhed 
 
 
 
De klassiske pigmenter, består af uorganiske salte som for størstedelens vedkommende er giftige. 
 
I denne vejledning arbejdes der med forbindelser, der indeholder barium, chrom, cobalt, kobber, 
cadmium, kviksølv, bly, arsen og sulfid, som alle i større eller mindre grad er klassificeret som 
giftige. 
 
Det er derfor vigtigt, at hudkontakt med pigmenterne undgås, og at evt. spild straks tørres op. 
 
For at undgå stænk i øjnene er beskyttelsesbriller påbudt ved arbejde i laboratoriet, ligesom der skal 
bæres kittel for at undgå forurening af tøj. 
 
Ved arbejde med syrer, baser og andre kemikalier bør der udvises den største agtpågivenhed, 
hvilket også indebærer hensyntagen til andre tilstedeværende. 
 
De anvendte mængder af pigment, mindre end et knappenålshoved, og anvendelse af enkeltdråber 
af de forskellige opløsninger, reducerer dog mulige risici til et absolut minimum. 
 
Derudover vil en rolig og almen fornuftig arbejdsgang, samt omhyggelig renlighed, i praksis 
eliminere risikoen for uheld. 
 
Skulle uheldet være ude, og kommer der kemikalier på huden eller i øjnene, eller sker der en 
forbrænding, skylles der straks grundigt med rindende koldt vand fra vandhanen, og lærer 
kontaktes.  
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Udstyr 
 

 
Objektglas med hulning                Præparernål til udtagelse       Kapilarrør 
hvor stoffet placeres.                af stof. 
 
 

 
Urglas til blanding af stof.              Spatel til at blande stof med.     Kobbertråd med korkhåndtag 
            til glødning af stof 
 
 

 
  
Reagenglas og klemme til               Varmeplade til objektglas og        Bunsenbrænder 
at holde med.                 vandbad. 
 
 

 
Mikroskop til iagttagelse 
af de kemiske reaktioner. 
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Kemikalieliste 
 
1 M HCl   1 M saltsyre 
4 M HCl   4 M saltsyre 
12 M HCl   12 M saltsyre 
4 M HNO3   4 M salpetersyre 
2 M H2SO4   2 M svovlsyre 
4 M CH3COOH  4 M eddikesyre 
 
2 M NaOH   2 M natriumhydroxid 
2 M NH3   2 M ammoniak 
 
5 % H2O2   5 % hydrogenperoxid 
 
0,3 M (NH4)2(C2O4)  0,3 M ammoniumoxalat 
1 M Na2S   1 M natriumsulfid 
0,1 M KI   0,1 M kaliumiodid 
0,5 M (NH4)2MoO4 i 4 M HNO3 0,5 M ammoniummolybdat i 4 M salpetersyre 
1 M KSCN   1 M kaliumthiocyanat 
0,5 M K4[Fe(CN)6]  0,5 M kaliumhexacyanoferrat(II) 
0,1 M Pb(NO3)2  0,1 M blynitrat 
0,05 M I2 i 0,3 M KI + 0,5 M NaN3 iod-azid reagens 
0,5 M BaCl2   0,5 M bariumchlorid 
0,5 M AgNO3  0,5 M sølvnitrat 
0,5 M FeCl3   0,5 M jern(III)chlorid 
0,5 M Na2SO4  0,5 M natriumsulfat 
0,5 M SnCl2 i 4 M HCl  0,5 M tin(II)chlorid i 4 M saltsyre 
0,05 M cyclam  0,05 M 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan 
 
isopentylalkohol   (CH3)2CHCH2CH2OH 
chloroform    CHCl3 
ethylacetat   CH3CH2OOCCH3 
2 M EATG   2 M ethanolamin thioglycolsyre 
   HOCH2CH2NH2  HSCH2COOH 
 
KHSO4   kaliumhydrogensulfat 
NaOH   natriumhydroxid, fast, perler 
CaO   calciumoxid  
K4[Fe(CN)6]·3H2O  kaliumhexacyanoferrat(II)trihydrat 
Na2CO3·K2CO3  natriumkaliumcarbonat 
Na2S2O8   natriumperoxodisulfat 
Zn   zink-pulver 
Fe   jern-pulver 
dithizon   diphenylthiocarbazon 
 
 
 
 
 
 

 
      dithizon    cyclam 

N

N N

N

S
HN
NH N N
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 Kalk 
 
 
Calciumcarbonat, CaCO3, (kridt, kalksten) er vidt udbredt overalt på jorden, og kalks særlige 
egenskaber har været benyttet af mennesker i de sidste ca. 5000 år. Mesopotamiske kulturfolk, 
babylonere og sumerer, ca. 3000 før vor tidsregning (f.v.t.) har haft kendskab til kalkbrænding, og 
indenfor kretisk-mykensk kultur 1700 - 1500 f.v.t. har fresco-teknikken været kendt. Dette fremgår 
af vægmalerier som er fundet i Knossos og i andre paladser i det ægæiske område. 
 
Anvendelse af kalk som bindemiddel mellem sten i murværk har været benyttet i Ægypten siden år 
300 f.v.t., og ovne til kalkbrænding, som i store træk minder om vore dages kalkbrændingsovne, er 
fundet flere steder i middelhavsregionen. 
 
Kalk forefindes i undergrunden i store dele af Danmark, og er skyld i det ”hårde” vand. Visse steder 
ved kysterne fremtræder kalk som klinter og skrænter. Størstedelen af dette kalk stammer fra små 
encellede dyr, coccolither, og muslingeskaller som hovedsageligt er opbygget af kalk. 
På visse altertavler kan oprindelsen af den anvendte kalk stedbestemmes ud fra coccolitherne. 
 
Det, der giver kalk dets helt specielle egenskab og store potentiale, er kalkbrændingen også kaldet 
calcinering. Calcinering foregår ved at kalk opvarmes til ca. 900 - 1200 °C, hvorved kalk under 
afgivelse af carbondioxid, CO2, omdannes til calciumoxid, CaO. 
 

CaCO3(s)     ����     CaO(s)   +   CO2(g) 
 
Det herved fremkomne calciumoxid, også kaldet brændt kalk, læskes efterfølgende i vand. Under 
denne proces sker en kraftig varmeudvikling, og man kan på sin vis sige, at den energi som først 
blev brugt til forbrændingen kommer tilbage. Ved læskningen reagerer CaO med vand og der 
dannes calciumhydroxid, Ca(OH)2. Calciumhydroxid kaldes også for læsket kalk. 
 

CaO(s)   +   H2O     ����     Ca(OH)2(s) 
 
Af formlen ses det, at calciumhydroxid indeholder OH− ioner der som bekendt er basiske, og selv 
om Ca(OH)2 er tungtopløseligt i vand, vil en del calciumhydroxid være opløst, og en opslæmning af 
Ca(OH)2 i vand er derfor stærk basisk, pH ca. 12. Der bruges i praksis ca. 2 - 3 kg vand per kg CaO 
ved læskningen (vådlæskning). 
 
Læsket kalk bruges bl.a. til vægmalerier. Industrielt bruges læsket kalk til mørtelfremstilling. 
Mørtel er en blanding af læsket kalk og sand som bruges i byggeindustrien. 
 
Både til brug i vægmalerier og i byggeindustrien, beror anvendelsen af læsket kalk på, at Ca(OH)2 
reagerer med luftens CO2 hvorved CaCO3 gendannes. 
 

Ca(OH)2(s)   +   CO2(g)     ����     CaCO3(s)   +   H2O 
 
Den gendannede kalk fastholder mursten hvis det er mørtel der har været benyttet, og i forbindelse 
med kalkmalerier er pigmenterne fastholdt inde i kalk-matricen. 
 
Ved anvendelse af pigmenter i fresco-malerier, er det et væsentligt og strengt nødvendigt krav, at 
pigmenterne skal være baseægte, dvs. at pigmenterne skal kunne tåle at være i kontakt med base. 
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De tre processer calcinering, læskning og carbonatisering skrives ofte på følgende vis, som let og 
overskueligt viser reaktionerne: 

CaCO3 Ca(OH)2

CaO

+
H

2 O

+ CO2

- C
O 2

- H2O  
 
Kalk er et stabilt materiale, som er tungtopløseligt i vand (Stevns klint står endnu). Kalk opløses 
dog i syre, og sur regn nedbryder langsomt kalk. Kalk er lysægte og sværtes ikke af hydrogensulfid. 
 
n12 = 1,49 - 1,66. Anisotrop. Olietal 18. (Dækker dårligt i olie) 
 
Prøve for Calciumcarbonat. 
 
Carbonater udvikler carbondioxid ved behandling med fortyndet mineralsyre eller eddikesyre, og 
bestemmelsen af carbonat beror på iagttagelse af gasudviklingen. 
 

CaCO3(s)   +   2 H+     ����     Ca2+   +   CO2(g)   +   H2O 
 
Calcium-ioner fældes af oxalat-ioner i eddikesur opløsning som tungtopløseligt calciumoxalat, og 
bestemmelsen af calcium foregår i dette tilfælde i opløsningen som har været brugt til påvisning af 
carbonat. Har der været anvendt saltsyre til påvisningen af carbonat inddampes opløsningen først, 
hvorefter inddampningsresten opløses 1 dr. eddikesyre. 
 

Ca2+   +   C2O4
2−     ����     CaC2O4(s) 

 
Test for CO3

2− 
 
CO3

2− påvises ved at tage nogle få korn af pigmentet og placere dem på et objektglas. Derefter 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og udvikling af gasbobler (CO2) iagttages under mikroskop. 
 
Test for Ca2+ 
 
Efter pigmentet er opløst inddampes opløsningen på varmepladen og inddampningsresten 
genopløses 1 dr. 4 M eddikesyre. Derefter tilsættes 1 dr. 0,3 M (NH4)2C2O4 (ammoniumoxalat), 
hvorefter objektglasset med opløsningen opvarmes kortvarigt på varmepladen hvorefter 
objektglasset placeres under mikroskop og dannelsen af hvide krystaller iagttages. 
 
Fejlkilder 
 
Da Pb2+ (bly(II)) også danner et tungtopløseligt bdf. med oxalat-ioner skal evt. tilstedeværelse af 
bly afgøres. Dette kan gøres ved at tilsætte en dr. Na2S (natriumsulfid) og iagttage om krystallerne 
sortfarves. 
Se under blyhvidt. 
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Blyhvidt 
 
 
Blyhvidt, (2PbCO3·Pb(OH)2), basisk blycarbonat, har været fremstillet siden antikken. Historisk set 
er Blyhvidt det mest anvendte hvide pigment inden for oliemaleri, og blyhvidt indtager indenfor 
oliemaleriet en lige så stor betydning som kalk inden for vægmaleriet. 
 
I værket Naturalis Historia af Plinius d. ældre (år 23 - 79) beskrives fremstillingen af blyhvidt ved 
at tage nogle blyplader og hænge dem i krukker over vineddike. Krukkerne skulle derefter placeres i 
en mødding og efter nogle måneder kunne det hvide pulver, der var dannet på blyet, Blyhvidt, 
skrabes af og anvendes. Blyhvidt anvendtes lige fra pigment til kosmetik (ansigtspudder). 
 
I princippet blev denne metode anvendt helt op til vore dage, og først i 1839 blev den såkaldte 
”tyske kammermetode” indført. Ved ”kammermetoden” ophænges blyplader i særligt konstruerede 
ovne og der tilføres eddikesyredampe og carbondioxid fra opvarmede kokskedler. 
 
Bly er særligt følsomt overfor eddikesyre (og myresyre) og fremstillingen af blyhvidt giver i første 
reaktionstrin blyacetat, 
 

Pb   +   ½ O2   +   2 CH3COOH     ����     Pb(CH3COO)2   +   H2O 
 
som derefter reagerer med CO2 og vand under dannelse af basisk blycarbonat. 
 

3 Pb(CH3COO)2   +    2 CO2   +   4 H2O     ����     2PbCO3·Pb(OH)2   +    6 CH3COOH 
 
Bly forekommer i naturen hovedsageligt som mineralet galena, blyglans (PbS, blysulfid) og som 
cerussit (PbCO3) og anglesit (PbSO4, blysulfat). 
 
Metallisk bly fremstilles ved ristning af PbS, dvs. omdannelse af sulfidet til oxidet, som derefter 
reduceres til metal. Denne proces er ret simpel og metallisk bly har derfor været kendt og anvendt 
siden oldtiden. 
 

2 PbS   +   3 O2     ����     2 PbO   +   2 SO2 
 

PbO   +   CO     ����     Pb(l)   +   CO2 
 
Metallisk bly smelter allerede ved 327 °C, så blyet der dannes ved reduktionen er smeltet. 
 
Blyioner danner et tungtopløseligt sort bundfald med sulfidioner, og blyhvidt sværtes (sortfarves) 
over pga. luftens indhold af hydrogensulfid (svovlbrinte). 
 

2PbCO3·Pb(OH)2   +   3 H2S(g)     ����     3 PbS   +   2 CO2(g)   +   4 H2O    
 
Blyhvidt er lysægte, men opløses let i selv svage syrer. Blyhvidt sortfarves hydrogensulfid, H2S, og 
tåler ikke at blive blandet med svovlholdige pigmenter, som f.eks. Ultramarin. Ved opvarmning 
gulfarves blyhvidt pga dannelse af oxider (PbO, Pb3O4). 
n12 = 1,94 - 2,09. Anisotrop. Olietal 9 - 13. 



 14 

Blyhvidt har over tid en tendens til at reagere med de organiske fedtsyrer som er i olie, og danne  
”blysæber”. Man kan derfor, i ældre oliemaleri fra 1500 - 1800 tallet, observere udvoksninger, 
såkaldte ”vorter”. Den nøjagtige mekanisme for dannelsen af disse blysæber kendes endnu ikke, og 
der findes stadig ikke en ordentligt konserveringsmæssig løsning på problemet. Det er derfor et 
område som har stor opmærksomhed i dag. 
 

Pb3(CO3)2(OH)2   +   6 R-COOH     ����     3 Pb(R-COO)2   +   2 CO2(g)   +   4 H2O 
 
 
Prøve for blyhvidt 
 
Carbonater udvikler carbondioxid ved behandling med fortyndet mineralsyre eller eddikesyre, og 
bestemmelsen af carbonat beror iagttagelse af gasudviklingen. 
 

2PbCO3·Pb(OH)2(s)   +   6 H+     ����     3 Pb2+    +   2 CO2(g)   +   4 H2O 
 
Bly(II)ioner, Pb2+, danner et tungtopløseligt og intensivt gult bdf. med iodid-ioner, I−.  
 

Pb2+   +   2 I−     ����     PbI2(s) 
 
Bly(II)ioner, Pb2+, danner et tungtopløseligt sortbrunt bdf. med sulfid-ioner, S2−. 
 

Pb2+   +   S2−     ����     PbS(s) 
 
Test for CO3

2− 
 
CO3

2− påvises ved at tage nogle få korn af pigmentet og placere dem på et objektglas. Derefter 
tilsættes 1 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre) og udvikling af gasbobler (CO2) iagttages under mikroskop. 
 
Test for Pb2+ 
 
Efter at alt pigment i ovenstående forsøg er gået i opløsning, tilsættes 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) 
og evt. dannelse af gule krystaller iagttages under mikroskop. 
 
Alternativt kan pigmentet direkte behandles med en 1 dr. 1 M Na2S (natriumsulfid), og evt. 
sortfarvning iagttages. 
 
 
Omdannelse af Blyhvidt 
 
Ved opvarmning omdannes Blyhvidt først til det orangerøde Mønje, Pb3O4, og derefter til det 
gullige bly(II)oxid, PbO. 
 
 

2 (2PbCO3·Pb(OH)2)   +    O2     ����     2 Pb3O4   +   4 CO2   +   2 H2O 
 

2 Pb3O4     ����     6 PbO   +   O2 
 
Placer en smule Blyhvidt i et reagensglas og opvarm glasset langsomt over en Bunsenbrænder. 
Iagttag farveændringen. 
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Zinkhvidt 
 
 
Zinkhvidt, Kinesisk hvidt, Snehvidt, zinkoxid, ZnO, har rent empirisk været kendt i Europa og i 
Kina fra det tidspunkt man lærte at fremstille messing. Under smeltningen af kobber og zink, 
dannedes der en hvid belægning på ovnens indersider, og i ældre litteratur er dette bla. beskrevet 
som ”hvid kobberrøg” og ”nil album” (lat. hvidt af intet). 
 
Den kommercielle fremstilling af zinkoxid, bliver i Europa først udviklet i 1700-tallet, i forbindelse 
med produktionen af metallisk zink, og det første forsøg på at introducere zinkoxid som pigment, til 
erstatning for blyhvidt, sker i Frankrig i 1780. Introduktionen er dog ingen succes, hvilket sikkert 
skyldets at prisen for zinkoxid var fire gange dyrere end blyhvidt, samt at zinkoxid virker dårligt 
tørrende på olier. Først i 1835-40 begynder der i Frankrig en egentlig produktion af zinkoxid som 
pigment og ca. 10 år senere indføres zinkoxid på det danske marked. 
 
Pga. problemerne med den langsomme tørring af olie, blev zinkhvidt først introduceret som 
aquarelfarve hvor det blev solgt under navnet Kinesisk hvidt, hvilket sikkert har hentydet til det 
hvide kinesiske porcelain som var yderst populært i Europa i 1700- og 1800-tallet. 
 
I midten af 1840’erne udvikles zinkhvidt til anvendelse i oliefarve idet olien tilsættes secativ, eller 
forinden var kogt med brunsten, og i 1845 startede en større produktion i Frankrig, og fra 1850 i 
resten af Europa og USA. Zinkhvidt er blevet brugt både til grundering, til blanding med Blyhvidt 
og til iblanding i andre pigmenter for at lysne farven, og i dag blandes ZnO i Titanhvidt. 
 
Zinkhvidt er lysægte, ugiftigt og anvendelig som både lim- og oliefarve. I modsætning til blyhvidt 
sortfarves zinkhvidt IKKE af hydrogensulfid. ZnO er amfotert hvilket vil sige, at stoffet opløses 
både i syre og i base. Zinkhvidt kan derfor ikke anvendes sammen med læsket kalk. I olie udviser 
Zinkhvidt tendens til sæbedannelse med de frie fedtsyrer, hvilket medfører dannelse af sprød skorpe 
og pga. fotoaktivitet accelererer ZnO ”light-fading” af andre pigmenter. 
n12 = 2,00 - 2,02. Anisotrop. Olietal ca. 20 - 30. 
 
Prøve for Zinkhvidt 
 
Prøven for Zinkhvidt beror på, at ZnO er opløseligt i base under dannelse af tetrahydroxozinkat, og 
at zink i basisk opløsning danner et kraftigt hindbærrødt complex med stoffet dithizon. 
 
 

ZnO(s)   +   2 OH−   +   2 H2O     ����     Zn(OH)4
2− 

 
ZnII   +   2 dithizon     ����     Zn(dithizon)2 

 
 
Test for Zn2+ 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas, tilsættes 2 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid) og 
glasset opvarmes på vandbad i et par minutter. Derefter tages reagensglasset op og tilsættes 3 dr. af 
dithizon-opløsningen i CHCl3 (chloroform). Hvis chloroform-fasen skifter farve fra blågrøn til 
hindbærrød er Zn2+ påvist. 
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Titanhvidt 
 
 
Titanhvidt, Titandioxid, TiO2, er at betragte som det sidst tilkomne pigment af rækken af pigmenter 
som udvikledes fra 1700-tallet og frem. Titanhvidts egenskaber som pigment blev først beskrevet i 
1908, og en egentlig produktion af Titanhvidt begyndte først i 1918. 
 
I slutningen af 1930’erne blev Titanhvidt introduceret i Tyskland, men først efter 2. verdenskrig 
blev pigmentet almen tilgængeligt i resten af Europa. Siden 1950’erne og frem til i dag, har 
Titanhvidt overtaget rollen som det vigtigste hvide pigment, og har i dag fuldstændigt fortrængt 
brugen af Blyhvidt. Dette skyldes bla. af Titanhvidt ikke sværtes af luftens hydrogensulfid, men 
også at Titanhvidt er ugiftigt i modsætning til Blyhvidt, og at salg af blyholdige forbindelser i dag 
kræver særlig tilladelse. 
 
Titanhvidt anvendes i dag i papirindustrien som fyldstof og opacifier, i fotografisk papir, i tekstil- 
og læderindustrien, i plastindustrien og overalt i den industrielle malingproduktion. 
 
Den årlige produktion af TiO2 har været støt stigende siden den første kommercielle fremstilling, og 
nedenstående tabel viser den årlige produktion af Titanhvidt. 
 
 År 1925 1937 1975 1993 2003 
 
 TiO2(tons) 5.000 100.000 2.000.000 3.730.000 4.300.000 
 
 
Titanhvidt er udover at være ugiftigt, både lysægte, syreægte og baseægte, og Titanhvidt kan bruges 
i alle teknikker. Titanhvidt har et meget højt brydningsindeks, og er det bedst dækkende hvide 
pigment i olie. Titanhvidt tørrer dog langsomt i olie, og kan få den tørrede olie til at krakelere. Pga. 
Titanhvidts overordentlige ”hvidhed” blandes pigmentet for det meste med andre hvide materialer 
som f.eks. zinkoxid, bariumsulfat eller calciumsulfat. 
n12 = 2,6 - 2,9. Anisotrop. Olietal ca. 15 - 25. 
 
 
Prøve for Titanhvidt 
 
Prøven for Titanhvidt beror på at TiO2 som er uopløselig i både syre og base, kan bringes i 
opløsning ved at smelte stoffet med kaliumhydrogensulfat, KHSO4, og efterfølgende opløse smelten 
i syre. De dannede titan(IV)ioner reagerer i sur væske med hydrogenperoxid, H2O2, og danner et 
orange til gult peroxo-complex, som er karakteristisk for titan(IV). 
 

TiIV   +   H2O2     ����     TiIV(O2)   +   2 H+ 
 
 
Test for Titan(IV) 
 
En smule pigmentkorn blandes grundigt med 3 gange så meget KHSO4, og blandingen kommes i et 
lille reagensglas. Prøven smeltes dernæst under kraftig varme, ved at holde reagensglasset inde i 
flammen i ca. 30 sek. Glasset med prøven afkøles ved henstand, og tilsættes 2 dr. 2 M H2SO4 
(svovlsyre) og 1 dr. 5 % H2O2. Hvis opl. bliver orange eller gul er titan påvist. 
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Bensort 
 
 
Carbon, kulstof, er angiveligt det tidligste pigment som mennesket har anvendt indenfor billed-
kunstnerisk virksomhed. Palæolitiske hulemalerier, som kendes fra Frankrig og USA, består blandt 
andet af stregtegninger udført med trækul eller sod. 
 
Carbon som fremkommer ved ufuldstændig forbrænding af organiske stoffer som f.eks. træ, olie og 
harpiks, kaldes sod eller sodsort. Forskellige kvaliteter og nuancer af sort kendes også, f.eks. 
Druesort som udvindes ved forbrænding af vindrueskaller, nøddeskaller og kork, Kønrøg som fås 
ved ophedning af harpiks, eller Bensort også kaldet Elfenbensort, fordi farven tidligere udvandtes 
ved afbrænding af affald fra skæring af elfenben. Nu til dags fremstilles Bensort ved forbrænding af 
rensede, affedtede knogler fra slagterierne. 
 
Da knogler i store træk består af hydroxoapatit, Ca5(PO4)3(OH), calciumphosphat, Ca3(PO4)2, 
calciumhydroxid, Ca(OH)2 og collagen (protein), vil størstedelen af glødeproduktet bestå af 
calciumphosphat og ca. 10-20 % carbon. Glødeproduktet udvaskes derfor med saltsyre hvorved en 
del af calciumsaltene fjernes. Der er dog stadig en mindre mængde, ca. 10-20 %, Ca3(PO4)2 tilstede 
i bensort. 
 
Carbon er lysægte, samt syre- og baseægte og kan derfor anvendes inden for stort set alle teknikker. 
n12 = 1,65 - 1,70. Anisotrop. Olietal ca. 100 (carbon er ekstrem olieforbrugende). 
 
 
Prøve for Bensort 
 
Identifikation af Bensort beror på en afbrænding af pigmentet hvorved carbon om dannes til CO2 og 
forsvinder. 
 

C(s)   +   O2(g)     ����     CO2(g) 
 
Da Bensort i modsætning til Druesort og Kønrøg indeholder uorganisk materiale, vil der ved 
glødning efterlades en grålig rest som består af calciumphosphat, Ca3(PO4)2, som efterfølgende kan 
testes for phosphat, PO4

3−. 
 
 
Test for PO4

3− 
 
En smule prøvemateriale placeres på en udglødet kobbertråd med fladtrykt spids og korkhåndtag. 
Prøven udglødes ved at holde den inde i vågebluset i et par minutter, og en evt. grålig glinsende 
uorganisk rest testes herefter for phosphat. 
 
Glødningsresten overføres til reagensglas og tilsættes 2 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre) og blandingen 
opvarmes på vandbad. Derefter tilsættes 1 dr. 0,5 M (NH4)2MoO4-reagens (ammoniummolybdat i 4 
M salpetersyre) og blandingen betragtes under mikroskop. Dannelse af gule krystaller viser 
tilstedeværelse af phosphat. 
 

H3PO4   +   12 H2MoO4   +   3 NH4
+     ����     (NH4)3P(Mo12O40)(s)   +   3 H+   +   12 H2O 
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Magnetit 
 
 
Magnetit, jernoxidsort, Fe3O4, tilhører oldtidspigmenterne og anvendelse af jernoxider som pigment 
kendes fra de palæolitiske hulemalerier i Frankrig. De tidligste anvendelser af jernoxidpigmenter 
har dog beroet på forskellige okkere, som har kunne graves op, mere end på de rene jernoxider. 
 
Okker eller jordfarve er en upræcis betegnelse for forskellige lerarter som er farvet pga. af deres 
indhold af jernoxider. Disse jernoxider kan være Goethit, FeOOH, Limonit, FeO(OH)·nH2O, 
Hæmatit, Fe2O3 og Magnetit Fe3O4. Farven af okkere varierer og afhænger af indholdet, 
partikelstørrelse og typen af jernoxid, som igen afhænger af okkernes geografiske oprindelse. 
Derudover kan nye farvevarianter opnås ved opvarmning af okkere, f.eks. brændt Siena. 
 
Magnetit’s sorte farve har bla. været anvendt ved fremstillingen af keramiske genstande i oldtidens 
Grækenland (ca. 3000 f.v.t.) (eksempler fra Mesopotamien (ca. 5000 f.v.t.) er også kendt) hvor 
vaser blev illustreret med sorte og røde farver. Teknikken beror på, at rødt jernoxid, Fe2O3, ved 
opvarmning i iltfattigt miljø reduceres til sort Fe3O4, og ved opvarmning i iltholdigt miljø oxideres 
det sorte jernoxid til rødt jernoxid. 
 
Magnetit er baseægte og kan derfor anvendes i kalkmalerier, i hvilken den har en ren sort farve. 
Fe3O4 er opak. 
 
Prøve for Magnetit 
 
Testen for magnetit beror på at magnetit ved glødning omdannes til det rødlige jernoxid, Fe2O3, og 
at jern(III) efterfølgende påvises i glødningsresten. 
 

4 Fe3O4   +   O2     ����     6 Fe2O3 
 
Test for Fe3+ 
 
Den udglødede prøve overføres til et objektglas og tilsættes i 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og opvarmes 
et par minutter. Bemærk en evt. gulfarvning af opl. som er karakteristisk for Fe3+ i saltsur opl. 
Dernæst tilsættes 1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6]-opl. (kaliumhexacyanoferrat(II)), og hvis Fe3+ er tilstede 
vil et blåt bdf. af Berlinerblåt kunne iagttages under mikroskop. 
 

4 Fe3+   +   3 Fe(CN)6
4−     ����     Fe4[Fe(CN)6]3(s) 

 
Alternativt kan den udglødede prøve overføres til et reagensglas, tilsættes 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) 
og opvarmes til prøven er opløst, eller opløsningen begynder at antage en gullig farve. Dernæst 
tilsættes 1 dr. 1 M KSCN-opl. (kaliumthiocyanat) og 2 dr. isopentylalkohol. Glasset omrystes og 
hvis Fe3+ er tilstede, vil der dannes en rød farve af jern(III)thiocyanat-complex som ekstraheres over 
i den organiske fase. 
 

Fe3+   +   3 SCN−     ����     Fe(SCN)3 
 
Alternativt placeres nogle pigmentkorn i et reagensglas, tilsættes 3 dr. 2 M EATG og blandingen 
varmes på et vandbad. Hvis jern(III) er tilstede begynder der langsomt en violetfarvning af opl. som 
bliver mere og mere intens. Denne metode kan teste for jern(III) i mange mineraler, og beror på 
complexdannelse med thioglycolsyre og jern(III). (EATG = ethanolamin thioglycolat). 
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Brunsten 
 
Brunsten, mangansort, MnO2, hører ligesom jernoxiderne til de tidligste pigmenter, som mennesket 
har anvendt. I hulemalerier f.eks. fra  Big Bend regionen i det sydlige Texas, USA, på grænsen til 
Mexico, har tidlige indianere (3000-2000 f.v.t.) anvendt brunsten, og i hulemalerierne i Frankrig 
(ca. 30000 f.v.t.) er brunsten også blevet benyttet. 
 
Udover Brunsten, findes mangansort også i Umbra som er betegnelsen for brune okker-beslægtede 
lerarter, som forefindes mange steder i Mellem- og Sydeuropa. Umbra består ca. af 20 % 
manganoxid, 40 % jernoxid og 40 % lerjord, disse forhold kan dog variere meget, ligesom farven af 
umbra kan variere fra gråligbrunt til grønligbrunt. Ved brænding af umbra kan dybt rødbrune og 
mørkebrune farver opnås. 
 
Mangansort er lysægte og baseægte, og kan anvendes både i fresco- og olieteknik. I olie antager 
Brunsten en grålig tone. Brunsten virker så hurtigt tørrende på olier, at der praktisk taget ikke er 
nogen lagerholdbarhed. MnO2 er opak. 
 
 
Prøve for Brunsten og mangan 
 
Prøven for Brunsten beror på at MnO2 katalyserer spaltningen af hydrogenperoxid til ilt og vand. 
 

→2
2 2 2(g) 2

MnO
2 H O O + 2 H O  

 
I sur opløsning reducerer hydrogenperoxid brunsten til Mn2+ hvorved en farveløs opløsning dannes. 
 

MnO2(s)   +   H2O2   +   2 H+     ����     Mn2+   +   O2(g)   +   2 H2O 
 
Ved en oxiderende alkalismeltning oxideres brunsten til den grønne manganat(VI)ion, MnO4

2−. 
 

MnO2(s)   +   S2O8
2−   +   4 OH−     ����     MnO4

2−   +   2 SO4
2−   +   2 H2O 

 
I sur væske disproportionerer den grønne manganat(VI)ion til den violette permanganation (MnO4

−) 
(oxidationstrin +7) og mangan(IV)oxid (MnO2). 
 

3 MnO4
2−   +   4 H+     ����     2 MnO4

−   +   MnO2(s)   +   2 H2O  
 
Test for Brunsten 
 
Nogle få pigmentkorn placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 5 % H2O2 (hydrogenperoxid) og 
blandingen iagttages under mikroskop. En kraftigt brusen indikerer Brunsten. Dernæst tilsættes 2 
dr. 4 M HNO3 (salpetersyre) og det iagttages hvordan pigmentet går i opløsning. 
 
Test for Mn 
 
En smule pigment kommes i et reagensglas og tilsættes 1 perle fast NaOH og en spatelspids 
Na2S2O8 (natriumperoxodisulfat). Prøven smeltes dernæst forsigtigt ved at holde reagensglasset 
inde i flammen i ca. 1 minut. Ved fremkomst af en blågrøn til grøn smelte er mangan påvist. 
Glasset med prøven afkøles ved henstand og til den kolde prøve tilsættes ca. 10 dr. vand og smelten 
udludes. Til den grønlige opløsning tilsættes dråbevis 4 M HNO3 (salpetersyre) indtil opløsningen 
skifter farve til rødlig. 
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Ægyptisk blåt 
 
Ægyptisk blåt, CaCuSi4O10, er et calciumkobbersilikat som har været fremstillet i Ægypten fra 
omkring år 3100 f.v.t. Ægyptisk blåt fremstilles ved at gløde sand, kalk og en kobberforbindelse, 
sikkert malakit, CuCO3·Cu(OH)2, som har kunne findes i området. (Blandingen som reelt er mere 
kompliceret end ovenfor beskrevet blev glødet til ca. 850 °C. Ved højere temp. ødelægges stoffet og 
bliver grå-grønlig). 
 
Ægyptisk blåt har muligvis været et alternativ til det mineralet Azurit, 2CuCO3·Cu(OH)2, et dybblå 
kobbermineral, som kunne findes i Middelhavsområdet, men som også både var dyrt, eftertragtet og 
sjældent. 
 
Ægyptisk blåt er fundet i vægmalerier, på relieffer i pyramiderne, på kalkstensskulpturer og på 
vaser. Anvendelsen af Ægyptisk blåt bredte sig til hele Middelhavsregionen og i Grækenland, Kreta 
og Italien (Pompeii) er der fundet vægmalerier i templer og på gravpladser, som har været farvet 
med det blå pigment. Den udbredte anvendelse af Ægyptisk blåt som pigment har muligvis været en 
årsag til, at det dyre Ultramarin stort set kun blev anvendt til smykkearbejder. 
 
Fra den østlige Middelhavsregion, over Mesopotamien og vores dage Iran, muligvis via Silkevejen, 
bredte Ægyptisk blåt sig til Centralasien, Indien og Kina, hvor vægmalerier fra år 1000 f.v.t. er 
fundet. 
 
I Kina skete der en ændring i fremstillingsmetoden af Ægyptisk blåt, hvor der anvendtes BaCO3 i 
stedet for kalk. Farven, der herved fremkommer, er lysere blå end den ægyptiske udgave og 
betegnes Kinesisk-blå eller Han-blå, og har sammensætningen, BaCuSi4O10. Kineserne fremstillede 
også en violet variant kaldet Han-purple, BaCuSi2O6. Hvorfor kineserne benyttede barium, som er 
mindre udbredt end calcium vides ikke. Terracotta-skulpturerne (år 479 - 221 f.v.t.) var malet med 
både Han-blå og Han-purple. 
 
Fra ca. år 1000 begynder anvendelsen af Ægyptisk blåt at ophøre og kendskabet til fremstillingen af 
pigmentet synes at være gået i glemmebogen. Forklaringen til dette kendes ikke, og man må undres 
over at et pigment med så stor geografisk udbredelse helt kan forsvinde. 
 
Ægyptisk blåt genopdages først i 1814, da en krukke med pigmentet findes under en udgravning i 
Pompeii. I dag er der stor forskning i Ægyptisk blåt og pigmentet er fundet på klassiske græske og 
romerske statuer, og nu også i et enkelt maleri fra middelalderen. Denne opdagelse af Jørn Bredal-
Jørgensen et al. (Striking presence of Egyptian blue identified in a painting by Giovanni Battista 
Benvenuto from 1524. Analytical and Bioanalytical Chemistry 401 (2011) 1433-1439), har givet 
anledning til helt nye overvejelser. Hvor kom det anvendte Ægyptisk blåt fra ? og findes det i andre 
middelaldermalerier ? 
 
Ægyptisk blåt er lysægte, og modstandsdygtigt overfor både syrer og baser. Farven varierer en del 
med kornstørrelsen (grovkornet = mørk og finkornet = lys). Pga. det relativt lave brydningsindeks 
dækker pigmentet ikke særlig godt i olie. I modsætning til andre kobberpigmenter sværtes Ægyptisk 
blåt IKKE af hydrogensulfid. Pga. den gode stabilitet af pigmentet er det yderst velegnet til fresco 
og udendørs vægmalieri. n12 = 1,61-1,65. Anisotrop. 
 
Prøve for Ægyptisk blåt 
 
Da Ægyptisk blåt er et silikat findes der ingen simple spottest. Pigmentet kan smeltes i en blanding 
NaOH og K2CO3 og den afkølede smelte kan derefter ekstraheres med salpetersyre. Cu2+ påvises 
derefter i ekstraktet. 
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Ultramarin 
 
 
Ultramarin, Lazurit, Na8(Al6Si6O24)(S2,S3), er et intensivt blåt pigment, som forekommer i den 
sjældne bjergart Lapis Lazuli. De største forekomster findes i det nordøstlige Afghanistan, og 
tidligere tiders ultramarin stammer derfra. Pga. af sin sjældenhed og smukke farve har Ultramarin 
været meget eftertragtet og er samtidig et af de dyreste pigmenter. 
 
Fra Cennino Cennini (ca. 1370 - 1440) ”Il Libro dell´ Arte” er prisen på Ultramarin af god kvalitet, 
angivet til 8 dukater per unse. En unse var ca. 27 - 30 g og en dukat var en venetiansk guldmønt 
som vejede ca. 3,5 g, dvs. at 1 g Ultramarin kostede 1 g guld. Samme værdiforhold er også fundet 
efter arabisk møntfod, og udtrykket at Ultramarin er sin vægt værd i guld er derfor helt bogstaveligt. 
 
Fra tidlig ægyptisk tid (5000-3000 f.v.t.) og i Mesopotamien, Ur (ca. 2500 f.v.t.) er der fundet perler 
og amuletter lavet af mineralet Lapis Lazuli. I tidlig tid blev det blå mineral, Lapis Lazuli, kun brugt 
til smykkearbejder og ikke til pigment, og det er først i middelalderen, at Ultramarin bliver 
udvundet fra mineralet og benyttet som pigment. 
 
Pga. prisen på Ultramarin blev der både i England og Frankrig udlovet priser til den, der kunne 
opfinde en metode til kunstig fremstilling af Ultramarin. Det franske industriselskab udlovede i 
1826 en præmie på 6000 frc., hvilket efter datidens forhold var en høj pris, og vinderen af 
konkurrencen blev den franske kemiker Guimet, som i 1828 fremstillede syntetisk Ultramarin til en 
pris af 200 frc. per kg (naturligt Ultramarin kostede ca. 5000 frc / kg og guld ca. 3000 frc. / kg). 
 
Farven i Ultramarin skyldes de to svovlradikaler S2

− og S3
−, som er fanget inde i hulrummene i 

zeolit-mineralet, og afhængigt af forholdet mellem disse to, kan nuancen variere fra blåviolet til ren 
blå over til blågrøn. 
 
Syntetisk Ultramarin består af ensartede og afrundede små korn, hvorimod naturlig Ultramarin 
består af både store og små uensartede korn. (Denne forskel på syntetisk og naturlig Ultramarin kan 
benyttes ved undersøgelse af forfalskninger). 
 
Ultramarin er lysægte og baseægte, og kan anvendes både i fresco og i oliemaleri. Pigmentet tåler 
IKKE syrer. n12 = 1,5. Isotrop. Olietal ca. 35. 
 
Prøve for Ultramarin 
 
Testen for Ultramarin beror på at den blå farve forsvinder ved tilsætning af syre, da protonerne 
trænger ind i hulrummene og omdanner svovlradikalerne til hydrogensulfid, H2S, som gasser af og 
pigmentet bliver herved hvidt. H2S kan lugtes i meget små koncentrationer og kan testes ved 
reaktion med bly(II)ioner (sort bdf.) 
 
Test for S2− 
 
Et lille stykke filterpapir eller køkkenrulle pådryppes 2 dr. 0,1 M Pb(NO3)2 (blynitrat) og holdes 
parat. Nogle korn af pigmentet placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre), 
samtidig med det fugtede papir holdes hen over prøven. Sortfarvning af papiret påviser sulfid. 
 

Pb2+   +   H2S(g)     ����     PbS(s)   +   2 H+ 
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Azurit 
 
 
Azurit, basisk kobbercarbonat, 2CuCO3·Cu(OH)2, er et naturligt forekommende blåt mineral, som 
oftest findes sammen med det grønne kobbermineral, Malakit, CuCO3·Cu(OH)2. 
 
Azurit har været anvendt som pigment siden år 2500 f.v.t., hvor eksempler er fundet i Ægypten. 
Anvendelsen i Ægypten var dog ikke særlig stor, hvilket tilskrives tilgængeligheden af det 
syntetiske Ægyptisk blåt. Fra det klassiske Grækenland og Italien er Azurit fundet på skulpturer, og 
i vægmalerierne i Pompeii og Herculaneum. Ligeledes kendes Azurit fra Sydamerika, og i både 
Kina og Japan har Azurit været det vigtigste blå pigment. 
 
I middelalderen blev Azurit særligt anvendt som underfarve til Ultramarin, og Azurit har på mange 
måder altid stået i skyggen af det mere eksotiske Ultramarin. Ved fremkomsten af Berlinerblåt 
ophører anvendelsen af Azurit i europæisk malerkunst. 
 
Azurit fremstilles direkte fra mineralet, der knuses, slemmes, tørres og sigtes. Gennem tiderne har 
det været forhandlet som bjergblåt, Bleu de Montagna eller Azzurro della Magna. 
 
Calciumhydroxid, Ca(OH)2, medvirker til at Azurit omdannes til den grønne form Malakit, og 
Azurit er derfor ikke anvendelig i fresco-teknik. 
 

2 Cu3(CO3)2(OH)2   +   H2O     ����     3 Cu2(CO3)(OH)2   +   CO2(g) 
 
Azurit opløses i syre og i stærk base, og direkte sollys kan langsomt ondanne Azurit til Malakit. 
Azurit sværtes langsomt af hydrogensulfid, H2S. Pga. det relativt lave brydningsindeks dækker 
Azurit bedre i tempera end i olie. 
n12 = 1,73-1,84. Anisotrop. 
 
Prøve for Azurit 
 
Prøven for Azurit beror på at kobbercarbonat kan opløses i syre under brusen og afgasning af CO2. 
Til opløsningen tilsættes efterfølgende en opløsning af hexacyanoferrat(II) hvorved kobber(II)ioner 
fældes som det tungopløselige brunviolette Florentinerbrunt. 
  

2 CuCO3·Cu(OH)2(s)   +   6 H+     ����     3 Cu2+   +   4 H2O   +   2 CO2(g) 
 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
 
Test for CO3

2− 
 
CO3

2− påvises ved at tage nogle få korn af pigmentet og placere det på et objektglas. Derefter 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og udvikling af gasbobler (CO2) iagttages under mikroskop. 
 
Test for Cu2+ 
 
Efter stoffet er opløst i saltsyre tilsættes 1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). 
Udfældning af et brunviolet voluminøst bundfald bekræftiger tilstedeværelsen Cu2+. 
(For det grønne pigment Malakit gælder samme tests). 
Alternativt kan cyclam-testen (p 57) benyttes. 
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Smalte 
 
 
Smalte, K2O·CoO·6SiO2, er kalium-cobalt-silikatglas uden helt fast sammensætning, og cobaltoxid 
indholdet kan variere fra 2 - 18 %. 
 
Smalte fremstilles ved at blande cobalt-malm f.eks. CoAsS (cobaltit) med K2CO3 og sand (SiO2), 
hvorefter blandingen opvarmes til ca. 1200 °C og en glas bliver dannet. Hældes denne varme 
smeltede glas i vand splintres glasset (afskrækkes = chokafkøles) og der fremkommer et dybblåt 
granulat, som efterfølgende knuses. 
 
Smalte har været kendt i forbindelse med keramik-fremstilling (fritte-glasur) siden oldtiden, og fra 
Mesopotamien, Iran og Ægypten er der fundet smalte-glasurer og cobaltfarvet glas. Også Romerne 
havde kendskab til fritteglasurer og resterne af en fritteovn stammende fra ca. år 300, er fundet i 
Nordfrankrig, som på den tid hørte under det romerske rige. I Kina, Tang dynastiet (ca. år 600 - 
900) var blåfarvning af keramikglasur vidt udbredt. 
 
I Europa begyndte smalte at blive anvendt i maleriet omkring midten af 1400-tallet. En af 
hovedårsagerne til brugen af Smalte var som erstatning for det dyre ultramarin. Brugen af smalte i 
maleriet begynder at ebbe ud i 1700-tallet, da syntetiske blå farvestoffer såsom Berlinerblåt og 
cobaltblåt blev opfundet. 
 
Smalte er lysægte og syreægte, men nedbrydes langsomt af base. Den blå farve varierer meget med 
kornstørrelsen (grovkornet = mørk og finkornet = lys). Pga. brydningsindekset dækker Smalte ikke 
særlig godt i olier, og er tit brugt til blå himmelbaggrund. 
n12 = 1,46-1,55. Isotrop. 
 
 
Prøve for Smalte 
 
Da Smalte er en glas er der ikke nogen særlig gode kemiske spottest, og smalte identificeres bedst 
ved mikroskopi. 
 
En anden metode er at smelte prøven i en gasflamme. På en kobbertråd med øje anbringes nogle 
korn, og øjet med korn holdes ind flammen i ca. 1 minut. Er stoffet Smalte, smelter kornene 
sammen til en mørkeblå masse. 
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Indigo 
 
Indigo, C16H10N2O2, er blåt organisk plantefarvestof, som i tidligere tider i Europa blev udvundet 
fra vajdplanten. I tropiske områder findes bælgplanten indigofera, og indigo-planten har i både 
Ægypten, Indien og Kina været dyrket i flere tusind år f.v.t., med henblik på udnyttelse af det blå 
farvestof. Med opdagelsen af Amerika ophørte den europæiske produktion og Indigo blev herefter 
importeret fra Sydamerika hvor en intensiv produktion fandt sted. Siden 1880 har Indigo været 
syntetisk fremstillet, og der produceres stort set ikke naturligt Indigo længere. 
 
Indigo har været benyttet som farvestof til indfarvning af tøj, til farvning af skulpturer og senere til 
både olie- og akvarelmalerier. Fra Ægypten kendes bandager fra mumier som er indfarvet med 
Indigo, og udvindingsprocessen af Indigo findes optegnet på ægyptiske papyri, og i Indien har 
Indigo været anvendt både til tøjfarvning, farvning på papir og til vægmaling. 
 
I Sydamerika har både Inka’erne i Peru og Maya’erne i Mexico anvendt Indigo. Maya’erne 
udviklede en metode til fremstilling af det såkaldte Maya-blåt, hvor Indigo blev opvarmet sammen 
med mineralet Palygorskit (Attapulgit). Attapulgit findes i store mængder som hvid jord i den 
nordlige del af Yucatan, og blev flittigt anvendt af indianerne til lertøjsfremstilling. Ved 
opvarmning af Indigo sammen Attapulgit fremkommer der et pigment, som både er lysægte og 
vejrbestandigt, og Maya’erne benyttede dette, både til maling af lertøj, skulpturer og vægmaling. 
Ydermere var Maya’erne i stand til at variere mængden af Indigo i Attapulgiten, således at nuancer 
fra ren blå til grøn kunne opnås. 
 
I dag anvendes Indigo hovedsageligt til farvning af cowboy-bukser, og metoden til dette, den 
såkaldte kype-farvning, beror på at Indigo kan opløses i en varm opløsning af natriumhydroxid og  
reduktionsmidlet natriumdithionit, hvorved der dannes en gullig opløsning. Tøjet bliver derefter lagt 
i den varme opløsning og efter passende tid tages tøjet op, skyldes og tørres. Under tørringen 
reagerer det reducerede Indigo med luftens ilt og gendanner den blå Indigo. 
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Indigo er relativt lysægte og tåler base, hvilket betyder, at Indigo kan anvendes i frescoteknikken. 
 
Test for Indigo 
 
Testen for Indigo svarer til kypefarvningteknikken. Et par farvekorn anbringes i et lille reagensglas 
hvorefter der tilsættes 2 dr. frisk fremstillet opløsning af basisk dithionit reagens (0,5 g Na2S2O4 + 
0,5 g NaOH opløst i 10 ml vand). Blandingen opvarmes på vandbad i 2 - 3 minutter indtil kornene 
er opløst og der er dannet en gullig opløsning. Derefter køles reagensglasset i koldt vand og der 
tilsættes 2 dr. ethylacetat. Glasset omrystes og en blåfarvning af den organiske fase påviser Indigo. 
 
Ofte kan reduktionen udelades og man kan blot undersøge om pigmentet kan opløses chloroform, 
da alle de andre klassiske blå pigmenter er uopløselige. 
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Berlinerblåt 
 
Berlinerblåt, Preussisk blå, Fe4[Fe(CN)6]3, indtager en særlig status blandt pigmenterne, da det er 
det første af de mange nye pigmenter, som udvikledes i 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1900-
tallet. Opfindelsen af Berlinerblåt tilskrives den tyske kemiker og kunstner Diesbach, som 
fremstillede Fe4[Fe(CN)6]3 i 1704. Fra ca. 1724 blev Fe4[Fe(CN)6]3 produceret og forhandlet 
adskillige steder i Europa, under mange forskellige navne som hovedsageligt beskrev hvor stoffet 
blev fremstillet i.e. Pariserblåt, Erlangenblåt, Hamburgblåt, Antwerpenblåt osv. 
 
Ift. til prisen for andre blå pigmenter kunne Fe4[Fe(CN)6]3 fremstilles til en brøkdel af dette, og  
Berlinerblåt fik hurtigt stor anvendelse inden for malerfarver, og har op til ca. 1970 været et af de 
mest anvendte pigmenter. Berlinerblåt blev anvendt lige fra maling af husfacader og tapeter, til 
cyanotypi indenfor den fotografiske teknik, til fremstilling af blæk og til indfarvning af tøj. De 
meget mørkeblå militæruniformer som tyskerne i Preussen benyttede var indfarvet med preussisk 
blåt. Populariteten af Berlinerblåt voksede ikke kun i Europa, men også i USA og Japan som 
ligeledes påbegyndte produktion af Fe4[Fe(CN)6]3, og i Japan blev Berlinerblåt anvendt som 
supplement til Indigo. 
 
Berlinerblåt er et yderst finkornet og farvekraftigt pigment. Kornstørrelsen er meget lille < 1 µ, 
hvilket betyder at kornene klumper sammen og danner hårde aggregater som kun vanskeligt lader 
sig findele. Denne sammenklumpning kan ses i mikroskop. Da rent Berlinerblåt har en meget stærk 
farvekraft, nærmest ubehageligt sværtende, kan det med fordel blandes med op til 200 % fyldstof, 
som f.eks. kridt (CaCO3), baryt (BaSO4) eller lithopone (ZnS·BaSO4). Dette gør samtidig pigmentet 
mere arbejdsvenligt ift. dækkekraft og strygbarhed. 
 
Berlinerblåt er lysægte, men tåler IKKE base og kan derfor ikke til anvendes fresco- eller silikat-
teknik. n12 = 1,56. Isotrop. Olietal ca. 40-72. 
 
Prøve for Berlinerblåt 
 
Prøven for Berlinerblåt beror på at stoffet ved tilsætning af base sønderdeles og danner et rustrødt 
bdf. af Fe(OH)3(s). Ved tilsætning af syre gendannes det blå Fe4[Fe(CN)6]3. Ved glødning af 
Berlinerblåt dannes rødt Fe2O3 som kan testes for jern(III) vha. thiocyanat complexdannelse. 
 

Fe4[Fe(CN)6]3(s)   +   12 OH−     ����     4 Fe(OH)3(s)   +   3 [Fe(CN)6]
4− 

 
4 Fe(OH)3(s)   +   12 H+   +   3 [Fe(CN)6]

4−     ����     Fe4[Fe(CN)6]3(s)   +   12 H2O 
 

Fe3+   +   3 SCN−     ����     Fe(SCN)3 
Test for Berlinerblåt 
 
En smule pigment placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid). 
Blandingen opvarmes kortvarigt og omdannelse af de blå korn til et rustrødt bdf. iagttages. Dernæst 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og gendannelse af det blå pigment iagttages. 
 
Test for Fe3+ 
 
En smule prøvemateriale placeres på en udglødet kobbertråd med fladtrykt spids og korkhåndtag. 
Prøven udglødes ved at holde den inde i vågebluset i ca. 30 sek. Den udglødede prøve overføres til 
et reagensglas og tilsættes 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og blandingen opvarmes på vandbad til opl. 
bliver svag gullig. Dernæst tilsættes 1 dr. 1 M KSCN-opl. (kaliumthiocyanat) og en evt. rødfarvning 
af opl. bekræfter tilstedeværelse af jern(III). 
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Cobaltblåt 
 
Cobaltblåt, Thénards blåt, Leithner blåt, CoAl2O4·Al2O3 blev første gang fremstillet i 1777 af den 
svenske kemiker Johan Gottlieb Gahn (1745-1818). Gahn glødede aluminiumoxid tilsat forskellige 
flux midler, og observerede en intens dybblå farve ved tilsætning af cobalt(II)sulfat. Cobaltblåt 
udvikles dog først som pigment i 1802 af den franske kemiker Louis Jaques Thénard (1777-1857), 
som var blevet ansat af den franske regering til udvikle og forbedre kunstnernes farvepalet. 
 
I 1807 startede en egentlig produktion af cobaltblåt i Frankrig og pigmentet fik udbredelse både 
indenfor malerkunsten og i porcelainsindustrien. 
 
Den blå farve som kendes på kinesiske porcelainsvaser fra især Ming dynastiet (1368-1644), og 
som var utroligt populære og eftertragtede blandt Europas kongelige og adelige, består også af 
cobaltaluminumoxid. De blå farver på Ming-vaserne indeholder dog også andre metaller såsom jern 
og mangan, og er derfor ikke hundrede procent identisk med Thénards blåt. Pga. indholdet af andre 
metaller varierer farverne på Ming-vaserne fra lyseblå til mørkeblå og blågrøn. 
 
Cobaltblåt og cobaltpigmenter er generelt relativt dyre, og anvendes derfor kun som kunstnerfarve 
blandt de mere velbeslåede kunsterere. Renoir (1841-1919) har f.eks anvendt Cobaltblåt i ”Boating 
on the Seine” (ca. 1879-80) og ”The umbrellas” (ca. 1881-85), og blandt de franske impressionister 
var Cobaltblåt et af favoritpigmenterne. 
 
Cobaltblåt fremstilles i laboratoriet ved at opløse cobaltsulfat og aluminiumsulfat i vand, og dernæst 
tilsætte en vandig opløsning af NaOH hvorved cobaltaluminiumhydroxid udfælder som et lyserødt 
bundfald. Bundfaldet udvaskes, isoleres, tørres og finknuses, og sluttelig opvarmes stoffet til 1000 - 
1100 °C hvorved det stærktblå pigment fremkommer. 
 
Cobaltblåt er både lysægte, baseægte og syreægte, og tåler meget høje temperaturer. Cobaltblåt kan 
bruges i alle teknikker, samt i porcelainsindustrien, og pga. ekstreme holdbarhed på mange måder 
maleriets bedste blå farve. Som oliefarve er Cobaltblåt halvlaserende og hurtigtørrende, og olie-
forbruget er forholdsvis stort. Da konsistensen i olie er ret sej, tilsættes der ofte aluminiumhydroxid, 
Al(OH)3, som fyldstof, ca 20 %. n12 = 1,74. Isotrop. Olietal ca. 90 - 140. 
 
Prøve for Cobaltblåt 
 
Da Cobaltblåt tåler kogning i både stærke syrer og baser er stoffet forholdsvis svært at påvise. 
Cobaltblåt kan dog bringes i opløsning ved en såkaldt oxiderende alkalismeltning, hvor fast 
natriumhydroxid (NaOH), kaliumnitrat (KNO3) eller Na2O2 (natriumperoxid), og natriumkalium-
carbonat (Na2CO3·K2CO3) smeltes sammen med pigmentet. Herefter kan både cobalt og aluminium 
påvises efter udludning med vand. 
 
I dette kursus vil oxiderende alkalismeltning ikke blive benyttet. Cobaltblåt identificeres ved at 
pigmentet er uopløseligt i varm syre, og at stoffet bevarer sin blå farve ved opvarmning over 
bunsenbrænder. 
 
Nogle korn af Cobaltblåt placeres på et objektglas og betragtes under mikroskop. I modsætning til 
Smalte er Cobaltblåt opakt. Til kornene tilsættes 3 dr. 4 M HCl (saltsyre) og blandingen inddampes 
til tørhed. Det iagttages, at der ikke sker nogen ændring af pigmentet. 
 
Nogle pigmentkorn placeres på en udglødet kobbertråd og prøven holdes inde i flammen i ca. 1 
minut, hvorefter der i mikroskop iagttages, at kornene er uændrede og ikke sammensmeltet cfr. 
Smalte, og at farven stadig er blå. 
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Cølinblåt 
 
 
Cølinblåt, Cerulean blue, CoO·MgO·SnO2, fremstilledes første gang af den tyske kemiker Andreas 
Höpfner i 1805. Stoffet blev dog først introduceret som pigment omkring 1860 under navnet 
caeruleum (lat. caeruleum = himmelblå) og som navnet antyder er Cølinblåt et køligt blåt pigment. 
 
Nuancen på Cølinblåt er ikke veldefineret og den svinger fra mørkeblåt til lyst cobaltblåt, alt efter 
den kemiske sammensætning og glødningstemperatur. Ved et højere magnesiumindhold bliver 
farven lysere blå. 
 
Cølinblåt som købes i dag er ofte lys himmelblå og består af cobaltmetastannat (CoSnO3 eller 
CoO·SnO2) tilsat et substrat af kvarts eller calciumcarbonat. Man skal derfor være opmærksom på 
den nøjagtige kemiske sammensætning når man taler om Cølinblåt. I faglitteraturen bliver Cølinblåt 
også beskrevet med forskellige sammensætninger. 
 
Cølinblåt fremstilles ved at blande oxiderne af cobalt, magnesium og tin grundigt i en morter eller 
kuglemølle, og derefter gløde blandingen i en ovn ved 1100 - 1200 °C. 
 
 

2 3 2 2 2(g)

1100 1200 C
2Co O 4MgO 4SnO 4(CoO MgO SnO ) O

− °− °− °− °
+ + → ⋅ ⋅ ++ + → ⋅ ⋅ ++ + → ⋅ ⋅ ++ + → ⋅ ⋅ +  

 
 
Som andre cobaltholdige pigmenter er Cølinblåt forholdsvis dyrt. Cølinblåt har dog en decideret blå 
farve, uden nogen form for grønligt eller violet skær, og i olie bevarer Cølinblåt sin blå farve bedre 
end andre blå pigmenter. Cølinblåt var derfor eftertragtet blandt landskabsmalere til maling af 
himmel. 
 
Cølinblåt er lysægte, syre- og alkaliægte, og anvendeligt i enhver maleteknik. I olie har pigmentet 
stor dækkeevne og gode tørreegenskaber. 
Olietal ca. 20-25. 
 
Prøve for Cølinblåt 
 
Cølinblåt er i modsætning til Cobaltblåt ikke stabilt i stærk syre. Cobalt kan derfor påvises ved 
opvarmning af pigmentet i 4 M HCl (saltsyre) hvorved der fremkommer en lyserød opløsning af 
cobalt(II)ionen. Ved tilsætning af 1 M KSCN (kaliumthiocyanat) til opløsningen dannes der et blåt 
cobalt thiocyanat complex som kan extraheres over i isopentylalkohol. 
 
 

( )2

2 4

isopentylalkohol
Co 4SCN 2H H Co SCN+ − ++ − ++ − ++ − +

+ + →+ + →+ + →+ + →  
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Cobaltviolet 
 
Cobaltviolet, Co3(PO4)2, cobalt(II)phosphat synes at være beskrevet første gang i 1859 af den 
franske kemiker Jean Salvétat, i artiklen ”Matieres Minerales Colorantes Vertes et Violettes”. 
 
Fremstillingen af cobalt(II)phosphat var sandsynligvis et ønske om at udvikle et violet pigment, 
som var mindre giftigt end det allerede kendte Co3(AsO4)2·8H2O som blev fremstillet af Thénard 
omkring 1803 ud fra det rødviolette mineral Erythrit (græsk: erythos = rød og lithos = sten). 
 
I faglitteraturen dækker navnet Cobaltviolet oftest over forskellige former for violette cobalt-
forbindelser, hvilket ved en pigmentanalyse er vigtigt at forholde sig til. 
 
 Cobaltarsenat  Co3(AsO4)2·8H2O rosa til rødviolet 
 Cobaltphosphat  Co3(PO4)2  violet 
 Ammoniumcobaltpyrophosphat (NH4)CoP2O7 dyb rødviolet 
 
Cobaltviolet fremstilles ved sammenblanding af en opløsning af CoSO4·7H2O (cobalt(II)sulfat) med 
en opløsning af Na3PO4·12H2O (natriumphosphat), hvorved det violette cobaltphosphat fælder ud. 
  
Som andre cobaltholdige pigmenter er Cobaltviolet forholdsvist dyrt, og Cobaltviolet forefindes 
kun hos de bedre stillede malere. Cobaltviolet er bla. påvist i Paul Cézanne’s (1839-1906) sidste 
store oliemaleri ”Large Bathers” (1899-1906). 
 
Cobaltviolet er lysægte, alkali- og syreægte, og anvendeligt i alle maleteknikker. Pigmentet er dog 
vanskeligt at uddrive med olie (meget trægt) og hurtigttørrende, og der tilsættes op til 20 % 
hjælpestof som f.eks. Al(OH)3 (aluminiumhydroxid). Pigmentet sortfarves af sulfid. 
Olietal ca. 20-25. 
 
Prøve for Cobaltviolet 
 
Prøven for Cobaltviolet beror på at pigmentet er opløseligt i stærk syre. I opløsningen påvises Co2+ 
vha. SCN− som det blå complex, H2Co(SCN)4, og PO4

3− som gule krystaller af (NH4)3P(Mo12O40). 
 

( )2

2 4

isopentylalkohol
Co 4SCN 2H H Co SCN+ − ++ − ++ − ++ − +

+ + →+ + →+ + →+ + →  
 

H3PO4   +   12 H2MoO4   +   3 NH4
+     ����     (NH4)3P(Mo12O40)(s)   +   3 H+   +   12 H2O 

 
 
Test for Co2+ 
 
Nogle få pigmenkorn kommes i et reagensglas, tilsættes 1-2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og opvarmes på 
vandbad til pigmentet er opløst. Dernæst tilsættes 2 dr. 1 M KSCN (kaliumthiocyanat) og 2 dr. iso-
pentylalkol. Reagensglasset rystet, og hvis der fremkommer en blå farve i den organiske fase er 
cobalt påvist. 
 
Test for PO4

3− 
 
Et par pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes 2 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre). Glasset 
opvarmes kortvarigt, hvorefter der tilsættes 1 dr. 0,5 M (NH4)2MoO4-reagens (ammoniummolybdat 
i 4 M salpetersyre). Blandingen betragtes under mikroskop og dannelse af gule krystaller viser 
tilstedeværelse af phosphat. 
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Hæmatit 
 
 
Hæmatit, Fe2O3, hører til oldtidspigmenterne og anvendelse af Hæmatit som pigment kendes fra de 
palæolitiske hulemalerier i Frankrig. De tidligste anvendelser af jernoxidpigmenter har dog beroet 
på forskellige okkere som kunne graves op, mere end på de rene jernoxider. 
 
Okker eller jordfarve er en upræcis betegnelse for forskellige lerarter som er farvet pga. af sit 
indhold af jernoxider. Disse jernoxider kan være Goethit, FeOOH, Limonit, FeO(OH)·nH2O, 
Hæmatit, Fe2O3 og Magnetit Fe3O4. Farven af okkere varierer og afhænger af indholdet og typen af 
jernoxid, som igen afhænger af okkernes geografiske oprindelse. Derudover kan nye farvevarianter 
opnås ved opvarmning af okkere, f.eks. brændt Siena. 
 
Hæmatit anvendt som pigment kendes fra det gamle Ægypten hvor det er fundet på kister og figurer 
(ca. år 2500 f.v.t.), på vægmalerier i Maya’ernes pyramider (ca. 400 f.v.t.), til græske og romerske 
muralmalerier og til middelalderlige fresco-malerier, og på keramiske genstande. 
 
Hæmatit er baseægte og kan derfor anvendes i kalkmalerier. Ren Hæmatit tilsættes oftest hjælpestof 
f.eks. gips (CaSO4·2H2O) for at gøre pigmentet mere arbejdsvenligt. 
n12 = 2,2 - 3,0. Anisotrop. 
 
 
Prøve for Hæmatit 
 
Testen for Hæmatit beror på at det rødlige jernoxid, Fe2O3, langsomt opløses i saltsyre under 
dannelse af en gullig opløsning. Jern(III) påvises herefter i opløsningen. 
 

Fe2O3   +   6 H+     ����     2 Fe3+   +   3 H2O 
 
Test for Fe3+ 
 
Prøven overføres til et objektglas og tilsættes 3 dr. 4 M HCl (saltsyre) og blandingen inddampes 
under opvarmning. Denne procedure gentages et par gange indtil opl. bliver gullig, hvorefter der 
tilsættes 1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis Fe3+ er tilstede vil et blåt bdf. 
af Berlinerblåt kunne iagttages under mikroskop. 
 

4 Fe3+   +   3 Fe(CN)6
4−     ����     Fe4[Fe(CN)6]3(s) 

 
Alternativt kan lidt prøve overføres til et reagensglas som tilsættes 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og 
opvarmes til opl. er blevet gullig, hvorefter der tilsættes 1 dr. 1 M KSCN-opl. (kaliumthiocyanat). 
Hvis Fe3+ er tilstede, vil der dannes en rød farve af jern(III)thiocyanat-complex. 
 

Fe3+   +   3 SCN−     ����     Fe(SCN)3 
 
Alternativt placeres nogle pigmentkorn i et reagensglas, tilsættes 3 dr. 2 M EATG og blandingen 
varmes på et vandbad. Hvis jern(III) er tilstede begynder der langsomt en violetfarvning af opl. som 
bliver mere og mere intens. Denne metode kan teste for jern(III) i mange mineraler, og beror på 
complexdannelse med thioglycolsyre og jern(III). (EATG = ethanolamin thioglycolat). 
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Mønje 
 
Mønje, Minium, Pb3O4, er et kraftigt orangerødt pigment, som i sjældne tilfælde kan forekomme i 
naturen som mineralet Minium. Mønje har været kendt og anvendt siden det antikke Grækenland, 
men opdagelse af fremstillingsprocessen synes at bero på et tilfælde. 
 
Iflg. Plinius d. ældre (år 23-79) blev farven opdaget efter en brand i byen Piræus. På brandstedet 
havde der stået nogle kar med blyhvidt, som på grund af varmen var omdannet til Mønje. 
 

2 Pb3(CO3)2(OH)2   +   O2     ����    2 Pb3O4   +   4 CO2   +   2 H2O 
 
Gennem middelalderen var Mønje et af de mest udbredte røde farvestoffer. Mønje anvendtes både i 
romansk og gotisk muralmaleri, og kendes også fra danske kirker. Farvelagte illustrationer og 
initialer i håndskrevne bøger, incl. det danske værk Flora Danica (1761 - 1883), havde en udstrakt 
anvendelse af Mønje.  
 
Man bliver dog i 1400 tallet klar over at Mønje egner sig bedst til oliefarve, og at den røde farve 
sortsværtes i fri luft. Problemet er beskrevet af Cennino Cennini (ca. 1370 - 1440). Det er 
interessant, at dette fænomen pludseligt bliver et stort problem i middelalderen, og måske fortæller 
det om den manglende hygiejne i middelalderens byer, med henkastet affald, møddinger og utallige 
begravelser i kirkerne, som har bevirket at luftens indhold af hydrogensulfid, H2S, har været ret 
højt. I dag fremtræder de oprindelige mønjerøde partier i de danske middelalderlige kalkmalerier, 
også som sorte til brunsorte partier. 
 
Mønje har en stor dækkeevne og farvekraft, og virker hurtigttørrende på olier. Pigmentet er 
baseægte, men opløses af syrer. Mønje sortfarves af luftens hydrogensulfid, H2S, og tåler ikke at 
blive blandet med svovlholdige pigmenter, som f.eks. Ultramarin. 
n12 = 2,42. Anisotrop. Olietal 10-15. 
 
Prøve for Mønje 
 
Testen for Mønje beror at Pb3O4 reagerer med saltsyre under dannelse af chlorgas og bly-ioner, og 
at Pb2+, bly(II)ioner, danner et tungtopløseligt og intensivt gult bdf. med I−, iodid-ioner. 
 

Pb3O4   +   2 Cl−   +   8 H+     ����     3 Pb2+   +   Cl2(g)   +   4 H2O 
 

Pb2+   +   2 I−     ����     PbI2(s) 
 
Bly(II)ioner, Pb2+, danner et tungtopløseligt sortbrunt bdf. med sulfid-ioner, S2−. 
 

Pb2+   +   S2−     ����     PbS(s) 
 
Test for Pb2+ 
 
En smule pigment placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og opvarmes. Efter 
at farven på pigmentet er skiftet fra orangerød til hvid, tilsættes 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) og evt. 
dannelse af gule krystaller iagttages under mikroskop. 
 
Alternativt kan pigmentet behandles med et par dr. 1 M Na2S (natriumsulfid) og evt. sortfarvning 
iagttages. 
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Cinnober 
 
Cinnober, HgS, Vermillon, er et rødt kviksølvsulfid mineral, som er naturligt forekommende, 
Cinnober, eller syntetisk fremstillet, Vermillon. I Europa er de vigtigste forekomster af Cinnober fra 
minerne i Almaden, Spanien. I romertiden var Cinnober en handelsvare som var under streng 
kontrol af statsmagten og en omgåelse af dette blev betragtet en statsforbrydelse. Cinnober-minerne 
i Spanien var under romersk kontrol, og sammen med sølv-minerne i Cartagena, var disse miner 
blandt de væsentligste årsager til romernes tilstedeværelse i Spanien. 
 
I Kina, hvor der også er en væsentlig forekomst af Cinnober, har stoffet været anvendt som pigment 
fra ca. år 2000 f.v.t., og fra ca. år 1000 f.v.t. - 1500 har Cinnober været udbredt benyttet til 
vægmalerier i gravkamre og templer, lak-arbejder og til illustrationer på silkepapir. Det menes også 
at være kineserne som opfandt den syntetiske fremstilling af Cinnober. I Europa er Cinnober bl.a. 
kendt fra vægmalerier i Pompeii og Herculaneum, og i Kong Herodes Palads i Jericho (ca. år 100) 
er Cinnober anvendt i fresco-malerierne. Det er dog bemærkelsesværdigt, at Cinnober ikke har 
været anvendt af Ægypterne. 
 
Fra middelalderen og op til vore dage har Cinnober været udbredt anvendt til både væg- og  olie-
maleri, samt til illustrationer i bøger f.eks. det danske værk Flora Danica (1761 - 1883). 
 
Cinnober er kun et delvist lysægte pigment. Ved længerevarende udsættelse af lys mellem 400 - 570 
nm (området hvor HgS absorberer) omdannes Cinnober fra rød til en sort modifikation. 
 
Cinnober er både syre og baseægte, og har en stor dækkeevne i olie og et ret højt brydningsindeks. 
Selv om Cinnober er sulfid-holdig sværter pigmentet ikke blyhvidt, pga. dets lave opløselighed. 
n12 = 2,82 - 3,14. Anisotrop. Olietal 15-20. 
 
Prøve for Cinnober 
 
Prøven for Cinnober beror på at stoffet skifter farve fra rød til sort ved opvarmning til ca. 320 °C, 
og at Hg2+ reduceres til metallisk kviksølv. Da HgS er meget tungtopløseligt kan S2− ikke påvises 
med saltsyre og Pb2+. I stedet benyttes en iod/azid-opløsning hvor S2− virker katalytisk. 
 

4 HgS(s)   +   4 CaO(s)     ����     4 Hg(l)   +   3 CaS(s)   +   CaSO4(s) 
 

→3 2 2(g)

2-S- -2 N + I 3N + 2I  

Test for Hg 
 
Nogle pigmentkorn blandes grundigt med ca. 5 gange så meget CaO (calciumoxid), som forinden er 
blevet tørret ved opvarmning i et reagensglas. Blandingen kommes i et kapillarrør som er lukket i 
den ene ende ved smeltning over vågeblus. Blandingen glødes derefter forsigtigt over vågeblus i 
nogle sekunder, og betragtes efterfølgende i mikroskop. Hvis blandingen er blevet sort og der kan 
iagttages sølvglinsende dråber længere oppe i kapillarrøret er Hg påvist. 
(NB ! kapillarrøret med Hg skal opsamles separat). 
 
Test for S2− 
 
Nogle pigmentkorn placeres på et objektglas, tilsættes 1 dr. iod-azid opløsning (0,05 M I2 i 0,3 M 
KI + 0,5 M NaN3) og betragtes under mikroskop. Hvis der udvikles gasbobler og den rødbrune 
opløsning langsomt bliver affarvet, er sulfid påvist. (I reaktionen virker S2− katalytisk, dvs. det 
forbruges ikke). 



 32 

Realgar 
 
Realgar, As4S4, er et rødt arsensulfid mineral, som kan findes i naturen ofte sammen med bly, sølv 
og guld-årer. Det er derfor heller ikke overraskende at Realgar har været kendt og anvendt som 
pigment siden oldtiden. 
 
Fra Ægypten (ca. år 3000 f.v.t. - 1400) er Realgar fundet i vægmalerier, på skulpturer, sarcofager og 
papyri. I Europa kendes Realgar fra Pompeii (ca. år 100), og i Kina og Indien har Realgar været 
anvendt siden år 400 f.v.t. Selv om pigmentet også har været kendt i Grækenland, findes der kun få 
eksempler på dets anvendelse der, medens der i Japan ikke er fundet eksempler på det anvendelse. 
 
Det største brug af Realgar synes at være i middelalderen, hvor pigmentet bla. er anvendt til 
altertavler, skulpturer, vægmalerier og oliemalerier. 
 
En af grundene til den relative lave anvendelse af Realgar, kan skyldes at pigmentet kun er lidet 
lysægte og afbleges relativt hurtigt af sollys. En anden årsag kan være at arsensulfider er yderst 
giftige og allerede Cennino Cennini (ca. 1370 - 1440), advarede mod brugen af Realgar og 
Auripigment, som er den gule udgave af arsensulfid. Andre forklaringer kan være, at den røde farve 
kan variere fra  rødbrun til orange, og at både Cinnober og Mønje var billigere og gav en bedre rød 
farve, men også at Realgar sværtede blyhvidt. 
 
Som oliepigment er Realgar i besiddelse af en god dækkekraft. Det er forholdsvis syreægte, men 
ikke baseægte. Anvendt i fresco dekomponerer pigmentet under afgivelse af hydrogensulfid, H2S, 
og dannelse af arsenik, As2O3. Realgar er heller ikke lysægte og afbleges af sollys. 
n12 = 2,4 - 3,0. Anisotrop. 
 
Prøve for Realgar 
 
Prøven for Realgar beror på at arsensulfid under opvarmning med vandfri K4[Fe(CN)6] reduceres til 
frit arsen, og at dette sublimerer og danner sorte metalglinsende krystaller. Ved påvisningen af 
sulfid i Realgar benyttes iod-azid reagens hvor en lille mængde sulfid katalyserer reaktionen 
mellem iod og azid-ioner. 
 

” As4S4(s)   +    K4[Fe(CN)6](s)     ����     4 As(s)   +   K4[Fe(CN)2(SCN)4](s) ” 

→3 2 2(g)

2-S- -2 N + I 3N + 2I  

Test for As 
 
En smule fast K4[Fe(CN)6]·3H2O placeres i et reagensglas og krystalvandet fjernes ved opvarmning 
over vågeblusset (bemærk vanddråberne som dannes på glassets inderside). 
Stoffet må ikke varmes så hårdt, at det bliver brunt !!! 
Nogle pigmentkorn blandes grundigt med ca. 5-10 gange så meget K4[Fe(CN)6] og blandingen 
kommes i et kapillarrør, som er lukket i den ene ende ved smeltning over vågeblus. Blandingen 
glødes derefter forsigtigt over vågeblus i nogle sekunder, og betragtes efterfølgende i mikroskop. 
Hvis blandingen er blevet sort, og der iagttages sorte metalglinsende krystaller som er sublimeret et 
lille stykke op i kapillarrøret, er As påvist. 
 
Test for S2− 
 
Nogle pigmentkorn placeres på et objektglas, tilsættes 1 dr. iod-azid opløsning (0,05 M I2 i 0,3 M 
KI + 0,5 M NaN3) og betragtes under mikroskop. Hvis der udvikles gasbobler og den rødbrune 
opløsning langsomt bliver affarvet, er sulfid påvist. 
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Chromrødt 
 
Chromrødt, Chromcinnober, Pb2OCrO4, er et af de mange chromatholdige-pigmenter som 
udvikledes i 1809 af den franske kemiker og pharmaceut Louis-Nicolas Vauquelin (1763-1829). 
 
I 1797 isolerede Vauquelin oxidet af et nyt grundstof fra et sibirisk mineral, og året efter isolerede  
han det nye grundstof som blev navngivet chrom (græsk: chroma = farve) pga. de mange farver som 
dets forbindelser kunne antage. Det sibiriske mineral, PbCrO4, kaldes i dag for Crocoit. 
 
I 1809 arbejdede Vauquelin med at undersøge forskellige parametres (pH og temp.) indflydelse på 
farven af fældede chromatsalte, og fremstillede på denne måde en række gule, orange og røde 
pigmenter, som fik stor udbredelse både indenfor kunstmaleriet og industriel maling. 
 
Chromrødt fremstilles i laboratoriet ved at koge blyhvidt med overskud af kaliumchromat, hvorved 
blyhvidt omdannes til Chromrødt. 
 

2 2

3 3 2 2(s) 4 2 4(s) 3 2(g) 2

kogning
2 Pb (CO ) (OH) 3CrO 3Pb OCrO 3CO CO 2 H O− −

+ → + + +  

 
Chromrødt er forholdsvis lysægte, men sværtes ligesom andre blyholdige pigmenter af luftens 
sulfid. I olie er Chromrødt dækkende og hurtigtørrende. 
n12 = 2,3-2,7. Anisotrop. Olietal 15-20. 
 
Prøve for Chromrødt 
 
Påvisningen af Chromrødt beror på at Pb2+ sortfarves af sulfidioner,  
 

Pb2OCrO4(s)   +   2 S2−   +   H2O     ����     2 PbS(s)   +   CrO4
2−   +   2 OH− 

 
og at Chromrødt kan opløses i stærk saltsyre hvorved der sker reduktion og dannelse grønne Cr3+ 
ioner. 
  

Pb2OCrO4(s)   +   2 H+     ����     2 Pb2+   +   CrO4
2−   +   H2O 

 
2 CrO4

2−   +   2 H+     ����     Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Cr2O7

2−   +   14 H+   +   6 Cl−     ����     2 Cr3+   +   3 Cl2(g)   +   7 H2O 
 
 
Test for Pb2+ 
 
Et par pigmentkorn placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 1 M Na2S (natriumsulfid). Hvis 
pigmentet bliver sort er bly påvist. 
Alternativt tilsættes nogle pigmentkorn 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og inddampes til tørhed. Dernæst 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl og 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) og dannelse af gult bdf. af PbI2 iagttages. 
 
Test for CrO4

2− 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes 2 dr. 12 M HCl (saltsyre). Glasset 
opvarmes på vandbad. Hvis farven ændrer sig fra orangegul til grøn er chromat påvist. 
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Berzelius’ rødt 
 
 
Berzelius’ rødt, Nellikerødt, CoO·6MgO blev fremstillet af den svenske kemiker og naturforsker 
Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), som i årene omkring 1820 eksperimenterede med og udviklede 
en lang række magnesiumholdige forbindelser. 
 
Berzelius’ rødt fremstilles ved at blande oxiderne af cobalt og magnesium i forholdet én til seks, og 
grundigt rive stofferne sammen. Derefter glødes blandingen ved 1300 °C, hvorved det rosa pigment 
fremkommer. 
 

2 3 2(g)

1300 C
2Co O 24MgO 4(CoO 6MgO) O

°°°°
+ → ⋅ ++ → ⋅ ++ → ⋅ ++ → ⋅ +  

 
Det er tvivlsomt om Berzelius’ rødt har haft den helt store udbredelse, og indenfor de kendte 
pigmentanalyser af berømte værker er pigmentet ikke beskrevet. 
 
Berzelius’ rødt er lysægte, men opløses langsomt af syrer og baser. Pigmentet er dog bestandigt i 
læsket kalk og kan i princippet bruges i fresco-teknikken. I olie er pigmentet halvlaserende og 
hurtigtørrende. I lighed med cobaltviolet og cobaltblåt udviser Berzelius’ rødt en tendens til at blive 
sejt og trægt ved udrivning i olie, og der kan med fordel tilsættes op til 20 % Al(OH)3 som fyldstof. 
Olietal 20-25. 
 
Prøve for Berzelius’ rødt 
 
Prøven for Berzelius’ rødt beror på at pigmentet kan opløses i saltsyre. Cobalt kan derfor påvises 
ved opvarmning af pigmentet i 4 M HCl (saltsyre) hvorved der fremkommer en lyserød opløsning 
af cobalt(II)ionen. Ved tilsætning af 1 M KSCN (kaliumthiocyanat) til opløsningen dannes der et 
blåt cobalt thiocyanat complex som kan extraheres over i isopentylalkohol. 
 

2

2 4

isopentylalkohol
Co 4SCN 2H H Co(SCN)+ − ++ − ++ − ++ − +

+ + →+ + →+ + →+ + →  
 
 
Magnesium kan i Berzelius’ rødt påvises ved først, at adskille cobalt og magnesium og derefter 
benytte, at Mg(OH)2 danner en karakteristisk blå farvelak med stoffet chinalizarin. 
Denne adskillelse skal dog ikke udføres i dette kursus. 
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Cadmiumrødt 
 
Cadmiumrødt, CdS·CdSe, cadmiumsulfidselenid blev indført som pigment omkring 1910, og kan 
ses som en videreudvikling af de gule og orange cadmiumsulfid-pigmenter som blev introduceret 
ca. 100 år tidligere, med den tyske kemiker Friedrich Stromeyer’s (1776 - 1835) opdagelse af 
grundstoffet cadmium i 1817. Året efter i 1818 foreslog Stomeyer, at det gule cadmiumsulfid, CdS, 
kunne anvendes som pigment i kunstnerfarve. 
 
I modsætning til Cadmiumgult og Cadmiumorange kan Cadmiumrødt ikke fremstilles ved simpel 
fældning af en cadmium(II)opløsning med sulfid. Til fremstilling af CdS·CdSe anvendes CdS og 
sort selen, Se, som blandes grundigt sammen og efterfølgende opvarmes i en ovn ved 500-600 °C.  
 

( )g

550 600 C
2CdS Se CdS CdSe S

− °− °− °− °
+ → ⋅ ++ → ⋅ ++ → ⋅ ++ → ⋅ +  

 
Under reaktion frigives svovldampe som ved reaktion ved luftens ilt antændes og bliver til SO2(g), 
ligesom der også dannes en vis mængde af det meget giftige SeO2(g). Fremstilling af Cadmiumrødt 
skal derfor foregå i specielle ovne med godt aftræk. Forholdet mellem Cd og Se kan varieres 
hvorved forskellige nuancer fra lys rød til mørk rød fremkommer. 
 
I begyndelsen blev Cadmiumrødt, ligesom Cadmiumgult og Cadmiumorange stort set kun anvendt 
til kunstnerfarve, men efter 2. verdenskrig blev Cadmiumpigmenter anvendt i stor udstrækning i 
industrielle produkter og i særlig grad indenfor plastindustrien, keramisk coating og til glas. Glasset 
til røde de signallys som kendes fra jernbaner og skibe var f.eks. farvet med CdS·CdSe. 
 
Cadmiumrødt er lysægte og forholdsvis syre- og baseægte. I olie har pigmentet en stor dækkeevne, 
men er langsomttørrende. n12 ≈ 2,5. Olietal ca. 20-25 
 
Prøve for Cadmiumrødt 
 
Prøven for Cadmiumrødt beror på at pigmentet er termisk stabilt, og at det under opvarmning bliver 
sort og ved afkøling genfremkommer den røde farve. Ved påvisningen af sulfid benyttes iod-azid 
reagens hvor en lille mængde sulfid katalyserer reaktionen mellem iod og azid-ioner. 
Selen kan ikke påvises simpelt. 
 

opvarmning

afkøling
CdS CdSe CdS CdSe

rød sort

→→→→⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅←←←←  

 

→3 2 2(g)

2-S- -2 N + I 3N + 2I  

Test for Cd 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et kapillarrør som er lukket i den ene ende. Pigmentet glødes derefter 
forsigtigt på en bunsenbrænder i nogle sekunder og farveændringen iagttages. Betragt efterfølgende 
i mikroskop, at pigmentkornene er uændret efter glødningen. 
 
Test for S2− 
 
Nogle pigmentkorn placeres på et objektglas, tilsættes 1 dr. iod-azid reagens (0,05 M I2 i 0,3 M KI 
+ 0,5 M NaN3) og betragtes under mikroskop. Hvis der udvikles gasbobler og den rødbrune 
opløsning langsomt bliver affarvet, er sulfid påvist. (I reaktionen virker S2− katalytisk, dvs. det 
forbruges ikke). 
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Auripigment 
 
Auripigment, Orpiment, As2S3, også kaldet King’s yellow er et gult arsensulfidmineral, der ligesom 
den røde form kan findes i naturen sammen med bly-, sølv- og guld-årer. Auripigment har været 
benyttet siden oldtiden, og anvendelsen er betydeligt mere udbredt end den rødlige form, Realgar. I 
tidlige tider troede man at Auripigment indeholdt guld, deraf navnet (auripigmentum = guldfarve). 
 
I Ægypten er Auripigment fundet i vægmalerier, på skulpturer, sarcofager, ansigtsmasker og paypri 
i de gamle kongegrave (ca. år 3000 f.v.t.- 1400). I Ægypten blev Auripigment også benyttet som 
kosmetik, hvilket givetvis må have haft visse følger da arsensulfid er yderst giftigt. I Europa kendes 
Auripigment bla. fra Pompeii (ca. år 100), og på roret af et norsk vikingeskib (år 850-900). Både fra 
Kina, Indien, Persien og Japan kendes eksempler på anvendelse af Auripigment. 
 
Det største brug af Auripigment foregår i middelalderen, hvor pigmentet er anvendt til altertavler, 
skulpturer, vægmalerier og oliemalerier. I flere norske kirker er der på alterfrontaler og polychrome 
træfigurer benyttet Auripigment. 
 
Selv om man havde kendskab til giftigheden af Auripigment, Cennino Cennini (ca. 1370 -1440), 
advarede mod brugen af både Auripigment og Realgar som er den røde udgave af arsensulfid, blev 
Auripigment anvendt i en vis udstrækning. En af årsagerne kan måske skyldes, at det var svært at 
skaffe et alternativ til den kraftige gule farve. 
 
Som oliepigment er Auripigment i besiddelse af en god dækkekraft. Det er forholdsvis syreægte, 
men ikke baseægte. Anvendt i fresco dekomponerer pigmentet under afgivelse af hydrogensulfid, 
H2S, og dannelse af arsenik, As2O3. Auripigment er ikke lysægte. n12 = 2,4 - 3,0. Anisotrop. 
 
Prøve for Auripigment 
 
Prøven for Auripigment beror på, at arsensulfid under opvarmning med vandfri K4[Fe(CN)6] 
reduceres til frit arsen, og at dette sublimerer og danner sorte metalglinsende krystaller. Ved 
påvisningen af sulfid benyttes iod-azid reagens hvor en lille mængde sulfid katalyserer reaktionen 
mellem iod og azid-ioner. 
 

” As2S3(s)   +    K4[Fe(CN)6](s)     ����     2 As(s)   +   K4[Fe(CN)3(SCN)3](s) ” 

→3 2 2(g)

2-S- -2 N + I 3N + 2I  

Test for As 
 
En smule fast K4[Fe(CN)6]·3H2O placeres i et reagensglas og krystalvandet fjernes ved opvarmning 
over vågeblusset (bemærk vanddråberne som dannes på glassets inderside). 
Stoffet må ikke varmes så hårdt et det bliver brunt !!! 
Nogle pigmentkorn blandes grundigt med ca. 5-10 gange så meget K4[Fe(CN)6] og blandingen 
kommes i et kapillarrør, som er lukket i den ene ende ved smeltning over vågeblus. Blandingen 
glødes derefter forsigtigt over vågeblus i nogle sekunder, og betragtes efterfølgende i mikroskop. 
Hvis blandingen er blevet sort, og der iagttages sorte metalglinsende krystaller som er sublimeret et 
lille stykke op i kapillarrøret, er As påvist. 
 
Test for S2− 
 
Nogle pigmentkorn placeres på et objektglas, tilsættes 1 dr. 0,05 M I2 i 0,3 M KI + 0,5 M NaN3 og 
betragtes under mikroskop. Hvis der udvikles gasbobler og den rødbrune opløsning langsomt bliver 
affarvet, er sulfid påvist. (I reaktionen virker S2− katalytisk, dvs. det forbruges ikke). 
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Massicot 
 
 
Massicot, Litharge, PbO, er i ren tilstand et lyst gult stof, der kan forekomme i naturen som 
mineralet Lithargit. Forbindelsen går også under navnet Sølverglød der er afledt af navnet Lithargit 
(lithargyrum = sølvsten), som refererer til tidlige tiders fremstilling af sølv ud fra blyholdige 
malme, fortrinsvis PbS, og hvor PbO fremkom som et biprodukt. 
 
Blyoxid, PbO, findes som mineral også i en rød form som ligeledes betegnes Litharge. Når ordet 
Litharge optræder i litteraturen bør man derfor være opmærksom på hvilken farve der er tale om. 
 
Massicot har været kendt siden oldtiden, og er påvist i de pompeianske vægmalerier (ca år 100), i 
vægmalerier i Feng Hui gravkamrene i Kina (år 907-960), i illuminerede middelalder manuskripter, 
og i det danske værk Flora Danica (1761 - 1883). 
 
Nyere undersøgelser af gule pigmenter, som tidligere betegnedes som værende Massicot, har vist at 
det ikke er det rene blyoxid som har været anvendt. Fra ca.  år 1300-1750 indeholder de fleste gule 
pigmenter også tin og kvarts, selv om de i datiden også benævntes Massicot. 
Blytingult som disse pigmenter kaldes i dag, blev fremstillet ved at gløde PbO og Cassiterit, SnO2, 
ved ca. 850 °C og visse tilfælde tilsattes også sand, SiO2. Pga. fremstillingsmetoden virker det 
sandsynligt at pigmentet oprindeligt stammer fra glasindustrien. 
 
En af grundende til Blytingult overtager rollen som gult pigment skyldes givetvis at rent blyoxid, 
PbO, sværtes overordentligt let af luftens hydrogensulfid, hvorimod Blytingult sværtes noget 
langsommere. Tillige er Blytingult både lysstabilt, baseægte og kun svagt opløseligt i syre. 
 
Massicot, PbO, opløses i syrer og angribes over tid af base, sortfarves let af luftens hydrogensulfid. 
n12 = 2,51-2,71. Anisotrop. Virker hurtigttørrende på olier. 
 
Prøve for Massicot 
 
Prøven for Massicot beror på, at PbO kan opløses i syre og danner en farveløs opløsning af bly(II)-
ioner, Pb2+. Ved tilsætning af iodid-ioner, I−, dannes et tungtopløseligt og intensivt gult bdf. af 
blyiodid. 
 

Pb2+   +   2 I−     ����     PbI2(s) 
 
Bly(II)ioner, Pb2+, danner et tungtopløseligt sortbrunt bdf. med sulfid-ioner, S2−.  
 

Pb2+   +   S2−     ����     PbS(s) 
 
Test for Pb2+ 
 
En smule pigment placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre) og opvarmes 
indtil alt pigment er gået i opløsning. Dernæst tilsættes 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) og evt. 
dannelse af gule krystaller, som bekræfter tilstedeværelse af bly(II)ioner, iagttages under 
mikroskop. 
 
Alternativt kan pigmentet behandles med et par dr. 1 M Na2S (natriumsulfid) og evt. sortfarvning 
iagttages. 
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Neapelgult 
 
 
Neapelgult, blyantimonat, 2PbO·Sb2O5, kendes fra ca. år 600 f.v.t. I Mesopotamien og i Babylon 
anvendtes pigmentet i glaserede teglstensrelieffer, som mange paladser, templer og fæstningsværker 
blev udsmykket med. Fra Babylon har blyantimonat bredt sig, og pigmentet blev anvendt både i 
middelalderens keramik og renæssancens fajance. 
 
I malerkunsten blev blyantimonat indført i 1700-tallet, og ordet Neapelgult anvendtes første gang i 
1702 af den italienske maler og arkitekt Andrea dal Pozzo, i en beskrivelse af et fresco-maleri. Fra 
ca. 1700-1850 er Neapelgult den dominerende gule farve indenfor malerkunsten, hvor den afløser 
Blytingult. (Pigmenterne blychromat, ca. år 1800, og senere cadmiumsulfid, ca. år 1850, overtager 
derefter pladsen som de førende gule pigmenter). 
 
Neapelgult er et syntetisk pigment som fremstilles ved at gløde blyoxid, PbO, eller Mønje, Pb3O4, 
og antimon(III)sulfid, Sb2S3, også kaldet spydglans, ved ca. 950 °C. Fremstillingsmetoden er højst 
sandsynligt empirisk udviklet, og begge udgangsmaterialer har været til rådighed i Mesopotamien. 
 
Neapelgult er lysægte, men kan pga. blyindholdet sværtes af luftens hydrogensulfid. Sammenlignet 
med Massicot sker dette dog langsomt. Neapelgult er tungtopløseligt i både syrer og baser, og kan 
anvendes i frescomaleri. I olie har Neapelgult en stor dækkeevne og gode tørreegenskaber. 
n12 = 2,01-2,38. Isotrop. Olietal = 18. 
 
Prøve for Neapelgult 
 
Prøven for Neapelgult beror på at antimon-forbindelser reduceres af Zn i sur opløsning, og at det 
dannede stibin, SbH3, reagerer med sølv-ioner og danner sort Ag3Sb. Bly påvises ved at tilsætte en 
sulfid-opl., hvorved pigmentet sortfarves. 
 

Sb2O5(s)    +   5 Zn(s)   +   10 H+     ����     2 SbH3(g)   +   5 Zn2+   +   H2O 
 

3 Ag+   +   SbH3(g)     ����     Ag3Sb(s)   +   3 H+ 
 

Pb2+   +   S2−     ����     PbS(s) 
 
Test for antimon 
 
Nogle få pigmentkorn placeres i et lille reagensglas og tilsættes en spatelspids Zn-pulver. Derefter 
tilsættes 1 dr. 2 M H2SO4 (svovlsyre), og et stykke papir som forinden er fugtet med 2 dr. 0,5 M 
AgNO3 (sølvnitrat) sættes i glassets munding. Hvis antimon er tilstede iagttages en sortfarning af 
papiret. 
 
Test for Pb2+ 
 
Pigmentet behandles med 1 dr. 1 M Na2S (natriumsulfid) og evt. sortfarvning, som bekræfter 
tilstedeværelsen af bly, iagttages. 
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Blytingult 
 
Bly-tin-gult, 2PbO·SnO2 eller PbO·2SnO2·SiO2, har ud fra analyser af billeder fra middelalderen, 
renæssancen og barokken, været anvendt siden 1300-tallet og frem til ca. 1750. Fremkomsten af 
Blytingult er forholdsvis uklar, og i ældre italiensk litteratur synes ordet Giallorino (ital.: lysegul) at 
dække over både Massicot og Blytingult. 
 
Forvirringen om Massicot og Blytingult har været gældende helt frem til vor tid, idet ingen bøger 
om pigmenter fra 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig beskriver et gult bly-tin-oxid. I litteraturen 
bliver det gule bly-holdige pigment beskrevet som Massicot, PbO. 
 
Først i 1941 bliver Blytingult ”genopfundet” af R. Jacobi fra Doerner Institutet i München, som 
under sit arbejde med emissionsspektre af farvesnit fra forskellige malerier observerede, at det gule 
blyholdige pigment altid indeholdt en stor mængde tin sammen med bly. 
 
I modsætning til de mikrokemiske test, så afslører spektroskopiske teknikker ofte tilstedeværelsen 
af andre stoffer end dem man umiddelbart leder efter, og da man ikke kendte til blytingult, ledte 
man i de kemiske spottest kun efter bly. Senere undersøgelser af tidligere beskrevne malerier har nu 
vist, at disse indeholder Blytingult og ikke Massicot som først antaget. Ligeledes er det blevet 
afklaret at Blytingult findes i to typer som hhv. beskrives type I og type II: 
 

Blytingult: Type I = 2PbO·SnO2     og Type II = PbO·2SnO2·SiO2 
 
Iflg. det såkaldte ”Bologneser-manuskript” fra begyndelsen af 1400-tallet, og som senere er blevet 
fortolket, er der en beskrivelse af gult pigment som fremstilles ved at smelte bly og tin sammen, og 
derefter riste legeringen. Dette gule stof kan efterfølgende blandes med Mønje og sand og ristes 
igen. Forsøg med denne fremstillingsmetode har vist at give hhv. Blytingult Type I og Type II. 
 
Begge typer af Blytingult er lysægte og baseægte, men opløselig i syre og sværtes af sulfid. I olie er 
pigmentet dækkende og hurtigtørrende. n12 > 2. Olietal ca 15-25. 
 
Prøve for Blytingult 
 
Prøven for Blytingult beror på at blyoxidet i pigmentet er opløseligt i stærk syre, hvorved der 
dannes farveløse bly(II)ioner, Pb2+, samt et hvidt bdf. af SnO2. Ved tilsætning af iodid-ioner, I−, 
dannes et tungtopløseligt og intensivt gult bdf. af blyiodid. 
 

Pb2+   +   2 I−     ����     PbI2(s) 
Test for Pb2+ 
 
En smule pigment placeres på et objektglas og tilsættes 3 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre) og opvarmes 
indtil pigmentet er blevet hvidt. Dernæst tilsættes 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) og evt. dannelse af 
gule krystaller, som bekræfter tilstedeværelse af bly(II)ioner, iagttages under mikroskop. 
Alternativt kan pigmentet behandles med et par dr. 1 M Na2S-opl., og evt. sortfarvning iagttages. 
 
Bemærk at Massicot opløses fuldstændigt i salpetersyre og at Neapelgult bevarer sin gule farve ved 
tilsætning af syre. Blytingult bliver derimod hvidt pga. SnO2 og dette kan benyttes til skelne mellem 
de tre blyholdige pigmenter. (Tin kan godt påvises kemisk ved gentagne behandlinger af pigmentet 
med konc. kongevand og efterfølgende påvise SnCl6

2− med Rb+, dette skal dog ikke gøres i kurset). 
 
Der kan ved spottest ikke skelnes mellem Blytingult type I og II, da SiO2 kan stamme fra andre 
pigmenter såsom Okkere og Grønjord. 
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Chromgult 
 
Chromgult, blychromat, PbCrO4, er et af de mange chromatholdige-pigmenter som udvikledes i 
1809 af den franske kemiker og pharmaceut Louis-Nicolas Vauquelin (1763-1829). 
 
I 1797 isolerede Vauquelin oxidet af et nyt grundstof fra et sibirisk mineral, og året efter isolerede  
han det nye grundstof som blev navngivet chrom (græsk: chroma = farve) pga. de mange farver som 
dets forbindelser kunne antage. Det sibiriske mineral, PbCrO4, kaldes i dag for Crocoit. 
 
I 1809 arbejdede Vauquelin med undersøgelser af forskellige parametres (pH og temp.) indflydelse 
på farven af fældede chromatsalte, og fremstillede på denne måde en række gule, orange og røde 
pigmenter som fik stor udbredelse både indenfor kunstmaleriet og industriel maling. 
 
De chromatholdige pigmenter blev hurtigt populære, og en af de tidligste omtalelser findes hos den 
danske guldaldermaler Eckersberg. I sin dagbog beskriver Eckersberg hvorledes han køber et ounce 
”jaune de crome” i Rom d. 18. september 1815. Chromgult fandtes i paletten hos alle samtidens 
kunstnere, og er fundet i malerier af bla. Turner, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, van Gogh, 
Seurat og Picasso. 
 
Indenfor industrien har chromgult haft en ubredt anvendelse til alt lige fra rustbeskyttelsesmiddel til 
maling af togvogne og busser og de berømte gule taxier i New York var tidligere malet med 
chromgult. 
 
Chromgult fremstilles ved at tilsætte en opløsning af kaliumchromat, K2CrO4, til en opløsning af et 
letopløseligt blysalt f.eks. blynitrat, Pb(NO3)2, hvorved PbCrO4 udfælder. Stoffet kan herefter 
frafiltreres, vaskes, knuses og tørres. 
 

Pb2+   +   CrO4
2−     ����     PbCrO4(s) 

 
Fældet blychromat har ofte en orangegul farve. En mere lys gul farve opnås ved at tilsætte blysulfat, 
PbSO4, jo mere blysulfat der tilsættes jo lysere gul bliver farven. 
 

4 Pb2+   +   CrO4
2−   +   3 SO4

2−     ����     PbCrO4·3PbSO4(s) 

 
En egentligt orange farve fås ved at tilsætte natriumhydroxid hvorved det orange basisk blychromat 
fældes, PbCrO4·Pb(OH)2. 
 

2 Pb2+   +   CrO4
2−   +   2 OH−     ����     PbCrO4·Pb(OH)2(s) 

 
En grøn udgave af chrompigmentet blev introduceret under navnet ”Grøn Cinnober”. Dette var en 
blanding af Chromgul og Berlinerblåt. 
 
Chromgult skulle dog senere vise sig, at have flere ulemper mht. holdbarhed. 
 
Chromgult er ikke lysægte, og over tid bliver pigmentet mørkere og brunligt, nogle gange med et 
grønligt skær, hvilket skyldes reduktion af chromat-ionen til chrom(III). Chromgult er hverken syre- 
eller baseægte. I syre omdannes pigmentet til orange dichromat, Cr2O7

2−, der virker som oxidations-
middel, og i base omdannes pigmentet til basisk blychromat, hvorfor Chromgult ikke kan anvendes 
i fresco-teknikken. Derudover sværtes Chromgult af luftens sulfid pga. bly-indholdet. 
Chromgult har en stor farvekraft og dækkeevne, og tilsættes derfor ofte fyldstof som f.eks. gips 
(CaSO4·2H2O), baryt (BaSO4) eller kaolin (Al2Si2O5(OH)4). 
n12 = 2,3-2,7. Anisotrop. Olietal ca 16-27. 
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Påvisning af Chromgult 
 
Påvisningen af Chromgult beror at Pb2+ sortfarves af sulfidioner,  
 

PbCrO4(s)   +   S2−     ����     PbS(s)   +   CrO4
2−  

 
og at Chromgult kan opløses i stærk saltsyre hvorved der sker reduktion og dannelse grønne Cr3+ 
ioner. 
  

PbCrO4(s)    ����     Pb2+   +   CrO4
2−  

 
2 CrO4

2−   +   2 H+     ����     Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Cr2O7

2−   +   14 H+   +   6 Cl−     ����     2 Cr3+   +   3 Cl2(g)   +   7 H2O 
 
 
Test for Pb2+ 
 
Et par pigmentkorn placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 1 M Na2S (natriumsulfid). Hvis 
pigmentet bliver sort er bly påvist. 
Alternativt tilsættes nogle pigmentkorn 2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og inddampes til tørhed. Dernæst 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl og 1 dr. 0,1 M KI (kaliumiodid) og dannelse af gult bdf. af PbI2 iagttages. 
 
Test for CrO4

2− 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes 2 dr. 12 M HCl (saltsyre). Glasset 
opvarmes på vandbad. Hvis farven ændrer sig fra orangegul til grøn er chromat påvist. 
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Barytgult 
 
 
Barytgult, Bariumgult, Citrongult, BaCrO4 er et bleggult pigment, som blev markedsført fra midten 
af 1800-tallet. Pigmentet fremstilles ved at fælde bariumchlorid med kaliumchromat. 
 

Ba2+   +   CrO4
2−     ����     BaCrO4(s) 

 
I lysægthed og andre tekniske egenskaber overgår Barytgult de andre chromatholdige pigmenter. I 
modsætning til både Chromgult og Zinkgult er Barytgult alkaliægte og kan anvendes i kalk og 
fresco-malerier. Ydermere sortfarves Barytgult IKKE af luftens sulfid. 
 
Selv om de tekniske egenskaber af Barytgult på mange måder er bedre end Chromgult, så er der 
intet der tyder på at Barytgult udkonkurrerede det blyholdige Chromgult. Dette kunne muligvis 
skyldes at dækkeevnen og farvekraften af Barytgult er lavere. 
 
Barytgult er forholdsvis lysægte, men får langsomt over tid et grønligt skær. Barytgult er ikke 
syreægte, men til gengæld alkaliægte og kan anvendes til fresco-maleri. I olie er Barytgult 
halvlaserede og hurtigtørrende. 
Olietal ca. 20-25. 
 
Prøve for Barytgult 
 
Prøven for Barytgult beror på at BaCrO4 er opløseligt i saltsyre under dannelse af Ba2+ og Cr2O7

2−. 
De dannede bariumioner kan herefter påvises med sulfationer, SO4

2−, da BaSO4 er tungtopløseligt 
selv i stærk sur opløsning. Chromat påvises herefter som det blå oxoperoxo complex som extraheres 
over i iso-pentylalkohol. 
 

2 BaCrO4   +   2 H+     ����     2 Ba2+   +   Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Ba2+   +   SO4

2−     ����     BaSO4(s) 

 
Cr2O7

2−   +   4 H2O2   +   2 H+     ����     2 Cr(O2)2O   +   5 H2O 
 
Test for Ba2+ 
 
Nogle få pigmentkorn placeres i et reagensglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre). Blandingen 
opvarmes på vandbad indtil pigmentet er opløst og en orange opløsning er dannet. Dernæst tilsættes 
1 dr. 0,5 M Na2SO4 (natriumsulfat) og blandingen iagttages. Udfældning af hvide krystaller viser 
tilstedeværelse af Ba2+. Blandingen gemmes til testen for chromat. 
 
Test for CrO4

2− 
 
Glasset fra testen for Ba2+ afkøles på isbad og tilsættes 2 dr. isopentylalkohol. Derefter tilsættes 1 
dr. 5 % H2O2 (hydrogenperoxid) og glasset rystet. Hvis der fremkommer en blå farve i den 
organiske fase er chromat påvist. 
 
Denne test for chromat er alternativ til reduktionen af chromat til chrom(III), begge kan anvendes. 
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Zinkgult 
 
 
Zinkgult, ZnCrO4 synes første gang at være fremstillet i begyndelsen af 1800-tallet, men som 
pigment bliver Zinkgult først markedsført fra midten af 1800-tallet. Ligesom Barytgult kan Zinkgult 
fremstilles ved at fælde et letopløseligt chromatsalt med et letopløseligt zink-salt. 
 

Zn2+   +   CrO4
2−     ����     ZnCrO4(s) 

 
Zinkgult har en ren gul farve og sortfarves IKKE af luftens hydrogensulfid. Lysægtheden er en del 
bedre en for Chromgult, men over tid falmer den gule farve og bliver grågrøn. Zinkgult er opløseligt 
både i syre og i base. 
 
Et af de kendteste malerier indeholdende Zinkgult er ”A Sunday on La Grande Jatte - 1884” (1884-
86) af den neo-impressionistiske maler Georges-Pierre Seurat (1859–1891). Maleriet som er olie på 
canvas er et eksempel på stilen Pointillisme og er et af Seurat’s kendteste billeder. Seurat anvendte 
Zinkgult sammen med grøn til fremhæve græsbunden, men i dag er den gule farve blevet brun pga. 
nedbrydningen af chromat-pigmentet. 
 
Zinkgult er forholdsvis lysægte, men får over tid et grønligt skær. Zinkgult er hverken syre- eller 
baseægte. I olie er Zinkgult forholdsvis dækkende og hurtigtørrende. 
n12 = 1,84-1,90.  Olietal ca. 20-25. 
 
Prøve for Zinkgult 
 
Prøven for Zinkgult beror på at pigmentet er opløseligt i base under dannelse af tetrahydroxozinkat, 
og at zink i basisk opløsning danner et kraftigt hindbærrødt complex med stoffet dithizon. 
 

ZnCrO4(s)   +   4 OH−     ����     Zn(OH)4
2−   +   CrO4

2− 
 

ZnII   +   2 dithizon     ����     Zn(dithizon)2 
 
Chromat påvises som det blå oxoperoxo complex som extraheres over i iso-pentylalkohol. 
 

2 ZnCrO4   +   2 H+     ����     2 Zn2+   +   Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Cr2O7

2−   +   4 H2O2   +   2 H+     ����     2 Cr(O2)2O   +   5 H2O 
 
Test for Zn2+ 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas, tilsættes 2 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid) og 
glasset opvarmes på vandbad i et par minutter. Derefter tages reagensglasset op og tilsættes 3 dr. af 
dithizon-opløsningen i CHCl3 (chloroform). Hvis chloroform-fasen skifter farve fra blågrøn til 
hindbærrød er Zn2+ påvist. 
 
Test for CrO4

2− 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes 1 dr. 2 M H2SO4 (svovlsyre). Glasset 
opvarmes på vandbad indtil der er dannet en gullig opløsning hvorefter glasset køles på isbad. 
Dernæst tilsættes 2 dr. isopentylalkohol og 1 dr. 5 % H2O2 (hydrogenperoxid). Glasset rystet og 
hvis der fremkommer en blå farve i den organiske fase er chromat påvist. 
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Cadmiumgult 
 
 
Cadmiumgult, CdS, blev første gang anbefalet som pigment i 1818 af den tyske kemiker Friedrich 
Stromeyer (1776-1835), som også opdagede grundstoffet cadmium i 1817. 
 
Stromeyer arbejdede med undersøgelser af zinkmineraler, og observerede i den forbindelse en 
gullig belægning på mineralet cadmia, ZnO. Den gule belægning viste sig mod forventning ikke 
stamme fra jern, men derimod fra sulfidet af et nyt grundstof, der som følge heraf blev navngivet 
cadmium. 
 
Cadmiumgult vinder dog først udbredelse som pigment omkring midten af 1840’erne, men bliver til 
gengæld et af de mest eftertragtede gule og orange pigmenter indenfor både oliemaleri, aquarel og 
industrifarvning. 
 
I modsætning til Chromgult, er Cadmiumgult lysægte og sværtes ikke af luftens hydrogensulfid, og 
fra slutningen af 1800-tallet er CdS fast pigment i paletten hos alle de store kunstnere. Hos Claude 
Monet (1840-1926) indgår CdS som et af de gule pigmenter i størstedelens af hans arbejder. 
 
Inden for industrien tager anvendelsen af Cadmiumgult for alvor fart i 1920’erne hvor det bla. 
bruges til maling af sporvogne, farvestof til sæbe og additiv til gummi. Indenfor plast-emner finder 
Cadmiumgult også stor udbredelse og den gule farve kendes fra både Legoklodser og regnfrakker. 
 
Cadmiumsulfid fremstilles ved at fælde en letopløselig cadmiumforbindelse med sulfid-ioner, men 
afhængig af fremstillingsmetoden bliver farven enten gul eller orange. 
 
Fremstilles Cadmiumgult ved at tillede hydrogensulfidgas, H2S, til en opløsning af cadmiumsulfat 
fås et gult bundfald af CdS. Stoffet skal dog frafiltreres forholdsvis hurtigt, og for lang tids 
tilledning af H2S medfører at stoffet begynder at antage en orange tone. 
 

Cd2+   +   H2S     ����     CdS(s)   +   2 H+ 
 
Fremstilles cadmiumsulfid derimod ved at fælde CdS med natriumsulfid, Na2S, fås et orange 
bundfald af Cadmiumorange. 
 

Cd2+   +   Na2S     ����     CdS(s)   +   2 Na+ 
 
Cadmiumgult kan også fremstilles ved fældning af cadmiumsulfid sammen med andre stoffer såsom 
zinksulfid, ZnS, og bariumsulfat, BaSO4. På denne måde kan de gule nuancer varieres således at 
både lyse køligt gule, mellem gule og kraftig gule farver opnås. Jo mere substrat cadmiumsulfidet 
indeholder, jo mere lys bliver den gule farve. 
 

Cd2+   +   3 Zn2+   +   4 S2−     ����     CdS·3ZnS(s) 
 

CdSO4   +   BaS     ����     CdS·BaSO4(s) 
 
Udover ovenstående vådprocesser anvendes der i dag også såkaldte tørprocesser hvor f.eks. 
cadmiummetal, Cd, cadmiumoxid, CdO, eller cadmiumcarbonat, CdCO3, blandes med pulveriseret 
svovl, S. Blandingen opvarmes herefter i inert atmosfære i en ovn til temperaturer mellem 400 - 700 
°C. Farven på CdS afhænger her blandt andet af den anvendte calcineringstemperatur. 
 

2 CdO(s)   +   3 S(s)     ����     2 CdS(s)   +   SO2(g) 
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Cadmiumgult er ikke kompatibelt med alle pigmenter, da det indeholder sulfid. Det drejer sig især 
om de kobberholdige grønne pigmenter som Spansk grønt og Schweinfurter grønt, samt blyholdige 
pigmenter som over tid sortfarves pga. dannelsen af hhv. kobbersulfid og blysulfid. 
 
I de tidlige udgaver af Cadmiumgult var der ofte overskud af sulfid eller frit svovl, hvilket medførte 
at sortfarvning kunne ske forholdsvis hurtigt. Dette betød at holdbarheden af pigmentet blev 
diskuteret i begyndelsen af dets introduktion. Problemet blev dog hurtigt elimineret da man fik 
bedre styr på fremstillingsprocesserne, og Cadmiumgult er på trods af sulfidinholdet at betragte som 
er ganske holdbart pigment. 
 
Både Cadmiumgult og Cadmiumorange er lysægte og forholdsvis kalkægte, og kan anvendes i alle 
teknikker. De er en smule opløselige i stærk syre og base. I olie er Cadmiumgult halvlaserende 
medens Cadmiumorange er mere dækkende. Begge pigmenter er langsomtørrende. 
n12 = 2,5-2,53. Olietal ca. 30 for Cadmiumgult og ca. 25 for Cadmiumorange. 
 
 
Prøve for Cadmiumgult 
 
Prøven for Cadmiumgult beror på at pigmentet er termisk stabilt, og at det under opvarmning bliver 
rødt og ved afkøling genfremkommer den gule farve. Ved påvisningen af sulfid benyttes iod-azid 
reagens hvor en lille mængde sulfid katalyserer reaktionen mellem iod og azid-ioner. 
 
 

opvarmning

afkøling
CdSe CdS

gul rød

→→→→
←←←←  

 

→3 2 2(g)

2-S- -2 N + I 3N + 2I
 

 
Test for Cd 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et kapillarrør som er lukket i den ene ende. Pigmentet glødes derefter 
forsigtigt på en bunsenbrænder i nogle sekunder og farveændringen iagttages. Betragt efterfølgende 
i mikroskop, at pigmentkornene er uændret efter glødningen. 
 
Test for S2− 
 
Nogle pigmentkorn placeres på et objektglas, tilsættes 1 dr. iod-azid reagens (0,05 M I2 i 0,3 M KI 
+ 0,5 M NaN3) og betragtes under mikroskop. Hvis der udvikles gasbobler og den rødbrune 
opløsning langsomt bliver affarvet, er sulfid påvist. (I reaktionen virker S2− katalytisk, dvs. det 
forbruges ikke). 
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Grønjord 
 
 
Grønjord, Celadongrønt, Terra Verte, Veroneser grønjord, Cyprisk grønjord, er et grønt til grågrønt 
jordagtigt forvitringsprodukt, som hovedsageligt består af to mineraler, Celadonit og Glauconit, 
samt sand og kalk. Det der giver den grønne farve er tilstedeværelsen af jern i oxidationstrin +2 og 
+3. Grønjord angives med en general formel K[(Al, FeIII), (FeII, Mg)] (AlSi3, Si4) O10(OH)2, som 
angiver jern i to oxidationstrin. 
 
Det grønne pigment fås ved at rense den brudte grønjord fra grene, grus, sand osv. Dette kan gøres 
ved at komme alt materialet i vand, hvorved grene og planterester flyder ovenpå og det tungere grus 
synker til bunds, og grønjorden flyder i vandet. Denne proces kan så gentages. 
 
Det at Grønjord kræver en rensningsproces er sandsynligvis årsag til at pigmentet ikke findes i de 
tidligste hulemalerier sammen med okkerne, men først begynder at optræde nogle hundrede år f.v.t. 
Grønjord er bla. beskrevet af Plinius d. ældre (år 23-79), og pigmentet er vidt udbredt i romerske 
vægmalerier, eksempelvis i Pompeii. I Ægypten blev det anvendt på sarcofager oftest iblandet mere 
farvekraftige kobberpigmenter. I middelalderen kendes Grønjord fra mange frescomalerier, og en 
særlig anvendelse i oliemaleri fra denne periode, er som undermaling i hudfarve. 
 
Grønjord består af en blanding af både grågrønne, gullige, blålige og farveløse partikler, hvilket kan 
ses i et mikroskop. Ved opvarmning kan farven ændres fra grøn til gulbrun eller brunlig, pga. 
oxidation af jern(II) til Jern(III), dette kaldes også for brændt Grønjord eller Verona brunt. 
 
Grønjord er yderst stabil og angribes ikke af luft eller hydrogensulfid. Grønjord angribes kun delvist 
af syre og er baseægte, og er derfor særdeles velegnet til fresco- og kalkmaleri. I olie dækker 
Grønjord dårligt, har ringe farvekraft og er langsomttørrende. 
n12 = ca 1,62. Anisotrop. Olietal = 75-80. 
 
Prøve for Grønjord 
 
Da Grønjord ikke er særligt opløseligt i syre eller andet opløsningsmiddel beror prøven på flere 
indikationer og sluttelig en test for jern(III). 
 
Pigmentet betragtes i mikroskop for at se de forskellige partikler. 
 
Pigmentet glødes over en flamme, og farveændring fra grøn til brunlig iagttages. 
 
Test for Fe3+ 
 
En smule pigment placeres på et objektglas og tilsættes 3 dr. 4 M HCl (saltsyre) og opl. inddampes 
til tørhed og proceduren gentages et par gange indtil opl. får en gullig farve. Derefter tilsættes 1 dr. 
0,5 M K4[Fe(CN)6]-opl. (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis Fe3+ er tilstede vil et blåt bdf. af 
Berlinerblåt kunne iagttages under mikroskop. 
 

4 Fe3+   +   3 Fe(CN)6
4−     ����     Fe4[Fe(CN)6]3(s) 

 
Alternativt placeres nogle pigmentkorn i et reagensglas, tilsættes 3 dr. 2 M EATG og blandingen 
varmes på et vandbad. Hvis jern(III) er tilstede begynder der langsomt en violetfarvning af opl. som 
bliver mere og mere intens. Denne metode kan teste for jern(III) i mange mineraler, og beror på 
complexdannelse med thioglycolsyre og jern(III). (EATG = ethanolamin thioglycolat). 
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Malakit 
 
 
Malakit, basisk kobbercarbonat, CuCO3·Cu(OH)2, er et naturligt forekommende grønt mineral, som 
oftest findes sammen med det blå og mere eftertragtede kobbermineral, Azurit, 2CuCO3·Cu(OH)2. 
Malakit anses for at være malekunstens første grønne pigment. 
 
Malakit har været anvendt som pigment siden år 3000 f.v.t., og blev i vid udstrækning anvendt til 
gravdekorationer i Ægypten, og det menes også, at ægypterne benyttede pigmentet som kosmetik til 
øjenskygge. Fra det klassiske Grækenland er Malakit fundet i gravmonumenter og skulpturer, og 
romerne benyttede Malakit i vægmalerierne i Pompeii og Herculaneum. Ligeledes kendes Malakit 
fra Sydamerika, Kina og Japan. 
 
Gennem middelalderen var Malakit det vigtigste grønne pigment og anvendelse har fundet sted helt 
op til vor tid. Malakit har særligt været anvendt til oliefarve og tempera, men kan også anvendes i 
fresco-teknikken. Malakit sværtes kun langsomt af luftens hydrogensulfid, og fresco-malerier fra 
middelalderen er stadig grønne. 
 
Malakit fremstilles direkte fra mineralet, der knuses, slemmes, tørres og sigtes. Gennem tiderne har 
det været forhandlet som bjerggrønt, verde di montagna eller green Verditer. 
 
Malakit opløses i syre og i stærk base, men er forholdsvis bestandig overfor calciumhydroxid, 
Ca(OH)2, og kan derfor bruges i fresco-teknik. Malakit sværtes langsomt af hydrogensulfid, H2S. 
Pga. det relativt lave brydningsindeks dækker Malakit bedre i tempera og fresco end i olie. 
n12 = 1,65-1,91. Anisotrop. 
 
 
Prøve for Malakit 
 
Prøven for Malakit beror på at kobbercarbonat kan opløses i syre under brusen og afgasning af CO2. 
Til opløsningen tilsættes efterfølgende en opløsning af hexacyanoferrat(II) hvorved kobber(II)ioner 
fældes som det tungopløselige brunviolette Florentinerbrunt. 
 
  

CuCO3·Cu(OH)2(s)   +   4 H+     ����     2 Cu2+   +   3 H2O   +   CO2(g) 
 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
 
Test for CO3

2− 
 
CO3

2− påvises ved at tage nogle få korn af pigmentet og placere det på et objektglas. Derefter 
tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og udvikling af gasbobler (CO2) iagttages under mikroskop. 
 
Test for Cu2+ 
 
Efter stoffet er opløst i saltsyre tilsættes 1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). 
Udfældning af et brunviolet voluminøst bundfald bekræftiger tilstedeværelsen Cu2+. 
(For det blå pigment Azurit gælder samme tests). 
Alternativt kan cyclam-testen (p 57) benyttes. 
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Verdigris 
 
 
Verdigris, Spansk grønt, neutralt kobber(II)acetat, Cu(CH3COO)2·H2O eller basisk kobber(II)acetat, 
Cu(CH3COO)2·2Cu(OH)2, er en samlebetegnelse for syntetisk fremstillede kobber(II)acetater med 
varierende sammensætning. 
 
Verdigris kendes fra både græsk og romersk litteratur, og Plinius d. ældre (år 23-79) beskriver i 
værket Naturalis Historia, hvordan pigmentet kan fremstilles ved at hænge kobberplader over vin- 
eddike, hvorved der dannes grønlige skorper, som kan skrabes af. 
Theophilus Presbyter (ca. 1070-1125), som var en Benediktiner munk, og som skrev flere tekster på 
latin med detaljerede beskrivelse af middelalderlig kunst og metode, angiver, at Verdigris skal 
fremstilles ved at udsætte kobber-plader for dampe af urin og vin-eddike. 
 

2 Cu   +   4 CH3COOH   +   O2     ����     2 Cu(CH3COO)2·H2O 
 
Ved udsættelse for fugt og varme omdannes neutralt kobber(II)acetat langsomt til det blågrønne 
basiske kobber(II)acetat. 
 

3 Cu(CH3COO)2·H2O   +   H2O     ����     Cu(CH3COO)2·2Cu(OH)2   +   4 CH3COOH 
 
Verdigris er fundet på vægmalerier i Pompeii, men den største anvendelse er fra middelalderen og 
frem til 1800-tallet. (I 1778 opfindes Scheele’s grøn, Cu(AsO2)2, og senere i 1802 opfindes Emerald 
Green også kaldet Sweinfurter grønt, Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2, og brugen af Verdigris ophører). 
Verdigris anvendes bedst i limfarve hvor pigmentet er relativt holdbart. I olie nedbrydes pigmentet 
under dannelse af brunlige oleater, dvs. salte af oliesyrerne, og i læsket kalk udfældes det lyseblå 
kobber(II)hydroxid, Cu(OH)2, som langsomt omdannes til sort CuO. 
 
Den neutrale form er mere holdbar end den basiske, og Cennino Cennini (ca. 1370 -1440) anbefaler, 
at man lader Verdigris trække i eddike inden anvendelse, hvor evt. basisk form omdannes til den 
neutrale. 
 
I middelalderen synes der at være opstået en hel industri til fremstilling af diverse grønne og blå 
kobberpigmenter, som alle er baseret på korrosion af kobberplader. Theophilus Presbyter (ca. 1070-
1125) beskriver bla. at kobberplader indsmøres i honning og drysses med salt og efterfølgende 
udsættes for dampe at vin-eddike, eller at kobber og vineddike placeres i en mødding. Verdigris 
menes i middelalderen at dække over mere end kun acetat-saltet. 
 
I en undersøgelse af Gotiske alterstykker i Barcelona af Jaume Huguet’s (ca. 1415-1492), er der 
fundet forskellige former for kobberpigmenter som alle kan betegnes som korrosionsprodukter i.e. 
Paratacamit, CuCl2·Cu(OH)Cl, Calumetit, Cu(Cl,OH)2·2H2O, samt syntetisk malakit. Sidstnævnte 
kan dannes hvis der er CO2 tilstede, f.eks. i en mødding. 
 
Verdigris er hverken syre- eller baseægte. Ved opvarmning bliver pigmentet sort pga. dannelse af 
CuO. Anvendes bedst i limfarve. Pigmentet nedbryder papir. Det har vist sig at mange kobber-
pigmenter nedbryder cellulose (papir) over tid. Verdigris sværtes af hydrogensulfid, H2S. 
n12 = 1,53-1,56. Anisotrop. 
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Prøve for Verdigris 
 
 
Prøven for Verdigris beror på, at acetat-ioner danner et intens rødfarvet complex med jern(III)ioner,  
 

3 Fe3+   +   7 CH3COO−   +   4 H2O     ����     [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3](CH3COO)   +   2 H+ 

 
og at Cu2+ med hexacyanoferrat(II) danner et tungopløseligt voluminøst bundfald af det brunviolette 
Florentinerbrunt. 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
 
 
Test for CH3COO− 
 
Et lille stykke filterpapir eller køkkenrulle, ca 1 x 2 cm, dryppes med 0,5 M FeCl3 (jern(III)chlorid), 
og lægges på et objektglas. På det fugtede papir placeres nu nogle få korn af pigmentet og kornene 
iagttages under mikroskop. Hvis der dannes en rødlig ring omkring pigmentkornene er acetat påvist. 
 
NB ! Carbonat og andre basiske salte, kan ved denne test give fejlreaktion for acetat-ioner, idet der 
dannes brunligt rust, men dette bevæger sig sjældent og danner mest en brunlig prik, hvorimod jern-
acetat complexet danner en større ring. 
 
 
Test for Cu2+ 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og dernæst 
1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis der sker udfældning af et brunviolet 
voluminøst bundfald er Cu2+ påvist. 
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Grøn Verditer 
 
 
Grøn Verditer er oprindeligt en betegnelse for kunstigt fremstillet Malakit, men reelt dækker ordet 
over alle de kunstigt fremstillede grønne kobberpigmenter, pånær Verdigris. 
 
De vigtigste Grønne Verditer er: 
 

Atacamit basisk copper(II)chlorid CuCl2·3Cu(OH)2 
Brochantit basisk copper(II)sulfat CuSO4·3Cu(OH)2 
Pseudomalakit basisk copper(II)phosphat Cu3(PO4)2·2Cu(OH)2 

 
 
Prøve for Grøn Verditer 
 
Prøven for Grøn Verditer beror på, at alle pigmenterne er opløselige i syre og at Cu2+ med 
hexacyanoferrat(II) danner et tungopløseligt voluminøst bundfald af Florentinerbrunt. 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
Anionen påvises herefter ved fældning idet chlorid, sulfat og phosphat danner tungtopløselige 
forbindelser med hhv. sølvioner, Ag+, bariumioner, Ba2+, og ammoniummolybdat, (NH4)2MoO4. 
 

Ag+   +   Cl−     ����     AgCl(s) 
 

Ba2+   +   SO4
2−     ����     BaSO4(s) 

 
H3PO4   +   12 H2MoO4   +   3 NH4

+     ����     (NH4)3P(Mo12O40)(s)   +   3 H+   +   12 H2O 
 
 
Test for Cu2+ 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og dernæst 
1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis der sker udfældning af et brunviolet 
voluminøst bundfald er Cu2+ påvist. 
 
Test for Cl− 
 
Et par korn af pigmentet tilsættes 1 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre). Når pigmentet er opløst tilsættes 1 
dr. 0,5 M AgNO3 (sølvnitrat). Hvis der sker udfældning af hvidt stof er chlorid påvist. 
 
Test for SO4

2− 
 
Et par korn af pigmentet tilsættes 1 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre). Når pigmentet er opløst tilsættes 1 
dr. 0,5 M BaCl2 (bariumchlorid). Hvis der sker udfældning af hvidt stof er sulfat påvist. 
 
Test for PO4

3− 
 
Et par pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes 2 dr. 4 M HNO3 (salpetersyre). Glasset 
opvarmes kortvarigt, hvorefter der tilsættes 1 dr. 0,5 M (NH4)2MoO4-reagens (ammoniummolybdat 
i 4 M salpetersyre). Blandingen betragtes under mikroskop og dannelse af gule krystaller viser 
tilstedeværelse af phosphat. 
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Scheele’s grønt 
 
 
Scheele’s grønt, Svensk grønt, kobber(II)arsenit, Cu(HAsO3) blev opfundet i 1775 af den svenske 
kemiker Carl Wilhelm Scheele (1742 - 1786) under sit arbejde med arsen-forbindelser. 
 
I 1778 præsenterede Scheele sin opdagelse for det Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, hvor 
han foreslog, at det grønne stof kunne bruges som kunstnerpigment. Da stoffet havde bevaret sin 
farve og virkede stabilt efter tre de år, anbefalede Scheele, at pigmentet både kunne bruges i olie og 
i aquarel. I 1778 publicerede Scheele også sin fremstillingsmetode og pigmentet blev kendt under 
navnet Scheele’s grønt eller Svensk grønt. 
 
Scheele havde opløst arsenik, As2O3, i en opløsning af potaske (kaliumcarbonat, K2CO3) og tilsatte 
en opløsning af kobber(II)sulfat, CuSO4·5H2O, hvorved der udfældedes et grønt stof. 
 
Scheele’s grønt har en lidt mat grøngul farve og var især populært til maling af tapeter. Dette skulle 
dog vise sig, at være en yderst uheldig anvendelse. Over tid blev bindemidlerne nedbrudt af varme 
og fugt og hensmuldrede til arsenholdigt støv, hvilket forårsagede alvorlige forgiftninger. 
 
Ligesom Verdigris har Scheele’s grønt en ringe holdbarhed og pigmentet bliver hurtigt sortfarvet. 
Scheele’s grønt opnåede da heller ikke den helt store udbredelse, men er dog påvist i enkelte værker 
bla. Édouard Manet’s (1832-1883) ”Music in the Tuileries Gardens” (1862). Joseph Mallord 
William Turner (1775-1851), som var kendt som en de mest eksperimenterende malere mht. brug af 
nye pigmenter, anvendte Scheele’s grønt fra ca 1806 til 1807. 
 
Scheele’s grønt er forholdsvis lysægte, men sværtes af luftens hydrogensulfid og ved kontakt med 
sulfidholdige pigmenter. Pigmentet er hverken syre- eller baseægte. 
n12 = 1,55-1,75 
 
Prøve for Scheele’s grønt 
 
Prøven for Scheele’s grønt beror på at Cu2+ danner et tungopløseligt voluminøst bundfald af 
Florentinerbrunt med hexacyanoferrat(II), og at tin(II)chlorid reducerer As(III) til frit arsen i stærk 
saltsur væske. 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
2 As(III)   +   3 Sn(II)     ����     2 As(s)   +   3 Sn(IV) 

 
Test for Cu2+ 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og dernæst 
1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis der sker udfældning af et brunviolet 
voluminøst bundfald er Cu2+ påvist. 
 
Test for As 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas tilsættes 2 dr. 0,5 M SnCl2 (0,5 M tin(II)chlorid i 
4 M HCl). Dernæst opvarmes objektglasset i nogle sekunder på varmepladen og iagttages under 
mikroskop. Hvis der er dannes et sort bundfald er arsen påvist. 
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Schweinfurter grønt 
 
Schweinfurter grønt, Emerald green, Mitis’ grønt, Papegøjegrønt, Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2, blev 
opfundet i 1802 af den østrigske kemiker Ignaz von Mitis (1771 - 1842) i forsøg på at videreudvikle 
og forbedre Scheele’s grønt. 
 
I 1814 begyndte Mitis produktionen af pigmentet på sin egen kemiske fabrik i Kirchberg i Østrig, 
og Schweinfurter grønt blev med det samme utrolig populært pga. den tiltalende smukke grønne 
farve. Produktionen i Kirchberg stoppede i 1818, men blev på det tidspunkt allerede produceret i 
stor skala i den tyske by Schweinfurt hvoraf navnet på pigmentet opstår. Med fremkomsten af 
Schweinfurter grønt ophører anvendelsen af Scheele’s grønt stort set. Schweinfurter grønt er 
identificeret i værker af bla. Turner, Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Gauguin og van Gogh 
 
Schweinfurter grønt blev anvendt til alt lige fra maling af tapeter, oliefarve, aquarel, crayons, 
vandfarver til børn, konditorkager og insecticid. Schweinfurter grønt er i alle henseender ligeså 
giftigt som Scheele’s grønt og den udbredte anvendelse voldte store sundhedsmæssige problemer. I 
1839 udstedte regeringen i Bayern en advarsel om faren ved brug af pigmentet, og i 1882 blev det i 
Tyskland forbudt at anvende Schweinfurter grønt i legetøj, tapeter og køkkenredskaber. 
 
Schweinfurter grønt er forholdsvis lysægte, men sværtes af luftens hydrogensulfid og ved kontakt 
med sulfidholdige pigmenter. Pigmentet er hverken syre- eller baseægte. I olie er Schweinfurter 
grønt dækkende og hurtigtørrende. n12 = 1,71-1,78. Anisotrop. Olietal ca. 25-30. 
 
Prøve for Schweinfurter grønt 
 
Prøven for Schweinfurter grønt beror på at Cu2+ danner et tungopløseligt voluminøst bundfald af 
Florentinerbrunt med hexacyanoferrat(II), og at tin(II)chlorid reducerer As(III) til frit arsen stærk 
saltsur væske, samt at acetat-ioner danner et intens rødfarvet complex med jern(III)ioner. 
 

2 Cu2+   +   [Fe(CN)6]
4−     ����     Cu2[Fe(CN)6](s) 

 
2 As(III)   +   3 Sn(II)     ����     2 As(s)   +   3 Sn(IV) 

 
3 Fe3+   +   7 CH3COO−   +   4 H2O     ����     [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3](CH3COO)   +   2 H+ 

 
Test for Cu2+ 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas og tilsættes 1 dr. 4 M HCl (saltsyre) og dernæst 
1 dr. 0,5 M K4[Fe(CN)6] (kaliumhexacyanoferrat(II)). Hvis der sker udfældning af et brunviolet 
voluminøst bundfald er Cu2+ påvist. 
 
Test for As 
 
Et par korn af pigmentet placeres på et objektglas tilsættes 2 dr. 0,5 M SnCl2 (0,5 M tin(II)chlorid i 
4 M HCl). Dernæst opvarmes objektglasset i nogle sekunder på varmepladen og iagttages under 
mikroskop. Hvis der er dannes et sort bundfald er arsen påvist. 
 
Test for CH3COO− 
 
Et lille stykke filterpapir, ca. 1 x 2 cm, dryppes med 0,5 M FeCl3 (jern(III)chlorid), og lægges på et 
objektglas. På det fugtede papir placeres nu nogle få korn af pigmentet og kornene iagttages under 
mikroskop. Hvis der dannes en rødlig ring omkring pigmentkornene er acetat påvist. 
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Rinmans grønt 
 
Rinmans grønt, cobaltgrønt, CoO·nZnO, blev fremstillet i 1780 af den svenske kemiker Sven 
Rinman (1720—1792). Pigmentet kom dog først i handelen omkring 1830. 
 
Cobaltgrønt kan fremstilles ved enten at blande oxiderne eller carbonaterne af cobalt og zink, og så 
gløde disse, eller ved først at fælde hydroxiderne og derefter udvaske og gløde bundfaldet ved ca. 
1050 °C. 

Co2+   +   5 Zn2+   +   12 OH−     ����     Co(OH)2·5Zn(OH)2(s) 
 

2 2(s) (s) 2 (g)

1050 C
Co(OH) 5Zn(OH) CoO 5ZnO 6H O

°°°°
⋅ → ⋅ +⋅ → ⋅ +⋅ → ⋅ +⋅ → ⋅ +  

 
Cobaltgrønt er dog ikke én farve, men flere forskellige nuancer af grøn. I ovenstående er antallet af 
zink angivet til 5 hvilket giver en mellemgrøn farve. Zinkindholdet indvirker på farven således, at et 
mindre indhold af zink giver varme mørkegrønne nuancer, medens et større indhold giver lyse 
køligtgrønne farver. 
 
Som alle andre cobaltholdige pigmenter var Rinmans grønt forholdsvis dyrt, og pigmentet fik ikke 
den helt store udbredelse, hvilket muligvis også hænger sammen pigmentets halvlaserende 
egenskaber og svage dækkekraft. 
 
Cobaltgrønt er lysægte og anvendeligt i olie-, tempera- og aquarelteknik. Det er opløsligt i syrer og 
baser hvorfor det er uegnet i frescomaleri. Pigmentet tåler høje temperaturer og kan anvendes til 
grønne glasurer i porcelainsindustrien. I olie er Cobaltgrønt halvlaserende og hurtigtørrende. 
n12 = 1,94-2,09. Anisotrop. Olietal ca. 15-30. 
 
Prøve for Cobaltgrønt 
 
Prøven for Cobaltgrønt beror på, at pigmentet er opløsligt i både syre og base, og at zink i basisk 
opløsning danner et kraftigt hindbærrødt complex med stoffet dithizon, og at cobalt i sur værske 
danner et blåt complex, H2Co(SCN)4, med thiocyanat, SCN−. 
 

ZnO(s)   +   2 OH−   +   2 H2O     ����     Zn(OH)4
2− 

 
ZnII   +   2 dithizon     ����     Zn(dithizon)2 

 

( )2

2 4

isopentylalkohol
Co 4SCN 2H H Co SCN+ − ++ − ++ − ++ − +

+ + →+ + →+ + →+ + →  

 
Test for Zn2+ 
 
Nogle pigmentkorn kommes i et reagensglas, tilsættes 2 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid) og 
glasset opvarmes på vandbad i et par minutter. Derefter afkøles reagensglasset og tilsættes 3 dr. af 
dithizon-opløsningen i CHCl3 (chloroform). Hvis chloroform-fasen skifter farve fra blågrøn til 
hindbærrød er Zn2+ påvist. 
 
Test for Co2+ 
 
Nogle få pigmenkorn kommes i et reagensglas, tilsættes 1-2 dr. 4 M HCl (saltsyre) og opvarmes på 
vandbad til pigmentet er opløst. Dernæst tilsættes 2 dr. 1 M KSCN (kaliumthiocyanat) og 2 dr. iso-
pentylalkol. Reagensglasset rystet, og hvis der fremkommer en blå farve i den organiske fase er 
cobalt påvist. 
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Chromoxid grønt 
 
 
Chromoxid grønt, Cr2O3, blev fremstillet af den franske kemiker og pharmaceut Louis-Nicolas 
Vauquelin (1763-1829), som i 1797 isolerede oxidet af et nyt grundstof fra et sibirisk mineral, som i 
dag kaldes for Crocoit, PbCrO4. Året efter isolerede Vauquelin det nye grundstof som blev 
navngivet chrom (græsk: chroma = farve) pga. de mange farver som dets forbindelser kunne antage. 
 
I laboratoriet kan Chromoxid grønt fremstilles ved at reducere dichromat, og det simpleste er blot at 
afbrænde ammoniumdichromat, (NH4)2Cr2O7, hvorved der dannes chrom(III)oxid, nitrogen og 
vand. 

(NH4)2Cr2O7(s)     ����     Cr2O3(s)   +   N2(g)   +   4 H2O(g) 
 
Chromoxid grønt blev i begyndelsen af 1800-tallet anvendt som pigment i porcelainsindustrien, og 
først i midten af 1800-tallet introduceredes pigmentet til malerkunsten. Der kendes dog enkelte 
tidlige anvendelser af Chromoxid grønt bla. ”Somer Hill, Tunbridge” (1811, Olie på lærred) af den 
engelske maler Joseph Mallord William Turner (1775-1851), som var yderst eksperimenterende 
mht. nye pigmenter. 
 
Chromoxid grønt har en forholdsvis mat olivengrøn farve og undersøgelser af ældre værker har vist, 
at pigmentet kun fandt en begrænset udbredelse indenfor oliemaleriet. Dette hænger måske sammen 
med at prisen på Chromoxid grønt var to til tre gange dyrere end Schweinfurter grønt, og tre til fire 
gange dyrere end det grønne blandingspigment som kunne fremstilles af Chromgult og Berlinerblåt. 
 
Chromoxid grønt er lysægte, syre- og baseægte og kan benyttes i enhver maleteknik. Pigmentet har 
i olie en stor dækkeevne og er hurtigtørrende. Chromoxid grønt tåler desuden høje temperaturer og 
kan anvendes som keramisk farvestof. 
n12 = 2,5. Isotropt. Olietal ca. 20-25. 
 
Prøve for Chromoxid grønt 
 
Prøven for Chromoxid grønt beror på, at pigmentet, selv om det uopløseligt i både syrer og baser, 
kan bringes i opløsning ved oxidation med peroxodisulfat i en basisk opløsning, hvorved den gule 
chromation dannes. Chrom påvises herefter som det blå oxoperoxo complex som extraheres over i 
iso-pentylalkohol. 
 

Cr2O3(s)   +   3 S2O8
2−   +   10 OH−     ����     2 CrO4

2−   +   6 SO4
2−   +   5 H2O 

 
2 CrO4

2−   +   2 H+     ����     Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Cr2O7

2−   +   4 H2O2   +   2 H+     ����     2 Cr(O2)2O   +   5 H2O 
 
Test for Cr 
 
Nogle få pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes en lille spatelspids Na2S2O8  
(natriumperoxodisulfat)  og 2 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid). Reagensglasset opvarmes derefter 
på vandbad indtil der fremkommer en gul opløsning af chromationer. 
 
Den gule opløsning isafkøles. Herefter overføres en dråbe af den gule opløsning med en plast-
pipette til et isafkølet reagensglas indeholdende 2 dr. 2 M H2SO4 (svovlsyre), 2 dr. 5 % H2O2 
(hydrogenperoxid) og 2 dr. isopentylalkohol. Glasset omrystet og hvis der fremkommer en blå farve 
i den organiske fase er chrom påvist. 
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Guignet’s grønt 
 
Guignet’s grønt, Pannetier’s grønt, Viridian green, chromoxidhydrat, Cr2O3·2H2O, blev opfundet af 
den parisiske farvemager Panetier omkring 1838. Fremstillingsmetoden blev hemmeligholdt, men 
på trods af dette udviklede den franske kemiker Charles Ernest Théodat Guignet (1829 - 1906) en 
metode som han tog patent på i 1859, og pigmentet omtales i dag som Guignet’s grønt. 
 
Fremstillingen af Cr2O3·2H2O er mere kompliceret end Chromoxid grønt, og indebærer opvarmning 
af kaliumdichromat med borsyre, og efterfølgende udvaskning med kogende vand. 
 

2 2 7(s) 3(s) 2 4 7 3(s) 2 4 7(s) 2(g) 2 (g)

700 C
2K Cr O 32B(OH) 2Cr (B O ) 2K B O 3O 48 H O

°°°°
+ → + + ++ → + + ++ → + + ++ → + + +  

 

2 4 7 3(s) 2 3 2 (s) 3

H O2
100 C

Cr (B O ) Cr O 2H O 12B(OH)
°°°°

→ ⋅ +→ ⋅ +→ ⋅ +→ ⋅ +  

 
Guignet’s grønt har en tiltalende stærk lys grøn farve med en kølig tone, og man kunne have 
forventet at Guignet’s grønt ville have erstattet det giftige Schweinfurter grønt. Prisen for Guignet’s 
grønt var dog i begyndelsen ganske høj ca. 100 gange dyrere end Chromoxid grønt, og først med 
Guignet’s fremstillingsmetode kom prisen ned på samme niveau som Chromoxid grønt, som dog 
stadig var ca. to til tre gange dyrere end Schweinfurter grønt.  
 
Indenfor oliemaleriet blev Guignet’s grønt langt mere udbredt end Chromoxid grønt, og pigmentet 
er fundet i adskillige værker af Monet, Renoir, Manet, Cézanne og van Gogh. 
 
Guignet’s grønt er lysægte, syre- og baseægte og kan benyttes i enhver maleteknik. I olie er 
pigmentet hurtigtørrende, laserende og dækkeevnen er kun en fjerdedel af Chromoxid grønt. 
n12 = 1,82-2,12. Anisotropt. Olietal ca. 80-100. 
 
Prøve for Guignet’s grønt 
 
Prøven for Guignet's grønt beror på, at pigmentet, selv om det uopløseligt i både syrer og baser, kan 
bringes i opløsning ved oxidation med peroxodisulfat i en basisk opløsning, hvorved den gule 
chromation dannes. Chrom påvises herefter som det blå oxoperoxo complex som extraheres over i 
iso-pentylalkohol. 
 

Cr2O3·2H2O(s)   +   3 S2O8
2−   +   10 OH−     ����     2 CrO4

2−   +   6 SO4
2−   +   7 H2O 

 
2 CrO4

2−   +   2 H+     ����     Cr2O7
2−   +   H2O 

 
Cr2O7

2−   +   4 H2O2   +   2 H+     ����     2 Cr(O2)2O   +   5 H2O 
 
Test for Cr 
 
Nogle få pigmentkorn kommes i et reagensglas og tilsættes en lille spatelspids Na2S2O8  
(natriumperoxodisulfat)  og 2 dr. 2 M NaOH (natriumhydroxid). Reagensglasset opvarmes derefter 
på vandbad indtil der fremkommer en gul opløsning af chromationer. 
 
Den gule opløsning isafkøles. Herefter overføres en dråbe af den gule opløsning med en plast-
pipette til et isafkølet reagensglas indeholdende 2 dr. 2 M H2SO4 (svovlsyre), 2 dr. 5 % H2O2 
(hydrogenperoxid) og 2 dr. isopentylalkohol. Glasset omrystet og hvis der fremkommer en blå farve 
i den organiske fase er chrom påvist. 
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Vandyke brun 
 
 
Vandyke brun, Kassler jord, Kölner jord består af en blanding af jord (aluminiumsilikater), 
humusstoffer, tørv, brunkul og okker. Pigmentet er derfor ikke et entydigt stof som de fleste andre 
pigmenter, men sammensætning af flere komponenter som varierer fra sted til sted. De forskellige 
navne refererer oftest til den geografiske lokalitet hvor pigmentet er opgravet, men i litteraturen 
optræder stoffet også under navne som Rubens brunt, Spansk brunt og Kässel umbra. 
 
Pigmentet eksisterer også i en calcineret (brændt) udgave, som skulle gøre farven mere lysfast, men 
som samtidig giver en mere rødlig nuance da det relative indhold okker bliver større. Der skelnes 
dog ikke klart mellem det calcinerede og ikke-calcinerede pigment. 
 
Vandyke brun fremstilles direkte ved at opgrave materialet fra jorden, hvorefter det våde materiale 
tørres og anvendes.  
 
De tidligste referencer til det brune pigment stammer fra begyndelsen af 1600-tallet, og i et 
manuskript fra ca. 1620-1637 af Theodore Turguet de Mayerne (1573-1655), refereres der til ”la 
terra de Cologne”. 
 
Vandyke brun er fundet i malerier af bla. Peter Paul Rubens (1577-1640), Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn (1606-1669) og Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). 
 
Vandyke brun er laserende i olie og har en ringe farvekraft, og blev derfor oftest anvendt til at male 
skygger. 
 
Vandyke brun bleges af lys pga. af oxidation af de organiske stoffer, men blegningen anhænger 
meget af indholdet af organisk materiale. Pga. indholdet af humusstoffer er pigmentet delvis 
opløseligt i base og kan ikke anvendes i fresco-teknikken. I olie er pigmentet laserende og kun ringe 
dækkende. Olietallet er ret højt ca. 200, men olietal på ca. 50 er også beskrevet. 
 
Påvisning af Vandyke brun 
 
Da Vandyke brun består af flere forskellige komponenter er spottesten ikke helt entydig. Man kan 
dog benytte sig af at humusstofferne er opløselige i base under dannelse af en brun opløsning. 
Ligeledes kan jern findes som det violette EATG complex. Man skal dog være klar over at jern også 
er tilstede i brune okkere og umbra, og at jern påvisning ikke er entydig for Vandyke brun. 
 
Test for humusstoffer 
 
En smule af pigmentet kommes i et reagensglas, tilsættes to dråber 2 M NaOH (natriumhydroxid) 
og glasset opvarmes på vandbad. Hvis der efter et par minutter er dannet en brun opløsning er 
humusstoffer sandsynlige. 
 
Test for Fe3+  
 
En smule pigment kommes i et reagensglas, tilsættes 3 dr. 2 M EATG og blandingen varmes på et 
vandbad. Hvis jern(III) er tilstede begynder der langsomt en violetfarvning af opl. som bliver mere 
og mere intens. Denne metode kan teste for jern(III) i mange mineraler, og beror på complex 
dannelse mellem thioglycolsyre og jern(III). (EATG = ethanolamin thioglycolat). 
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Florentinerbrunt 
 
 
Florentinerbrunt, Hatchett’s brown, Berlinerbrunt, Preussisk-brunt, Cu2[Fe(CN)6]·aq er af uklar 
oprindelse. Den første fremstilling må være sket efter opdagelsen af Berlinerblåt i 1704, og højest 
sandsynligt i slutningen af 1700-tallet eller begyndelsen af 1800-tallet i kraft af kemiens udvikling. 
Ligeledes er der ingen klar reference til hvem opdagelsen af Florentinerbrunt skal tilskrives. 
 
Florentinerbrunt fremstilles ved at fælde et opløseligt kobbersalt med en opløsning af K4[Fe(CN)6] 
(kaliumhexacyanoferrat(II), gult blodludsalt). Det dannede Florentinerbrunt udfælder herved som et 
voluminøst brunt bundfald som indeholder et ikke nærmere bestemt antal vandmolekyler. 
Bundfaldet vaskes, filtreres og tørres, hvorved en stor del af vandet forsvinder, og det brune stof 
kan herefter finknuses og anvendes. 
 

2+ 4-

6 2 6

H O22 Cu Fe(CN) Cu [Fe(CN) ] aq+ → ⋅+ → ⋅+ → ⋅+ → ⋅  
 
Florentinerbrunt har især fundet anvendelse indenfor håndværksmaleriet til ådring, dvs. årer, der 
maledes på simpelt træ f.eks. fyr eller gran, for at imitere finere træsorter. 
 
Der findes ikke de store beskrivelser af pigmentet, og det synes ikke at være anvendt inden for 
malerkunsten. Udrevet med olier er pigmentet udpræget laserende og hurtigtørrende. 
 
Påvisning af Florentinerbrunt 
 
Florentinerbrunt er usædvanligt tungtopløseligt i vand, og fældning af Florentinerbrunt er normalt 
måden hvorpå kobber(II)ioner påvises. Cu2+ i Florentinerbrunt kan dog påvises ved at reaktion med 
den organiske ligand cyclam (1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan) som er en stærk complex-danner 
over for kobberioner og som giver en lyserød farve. Jernet i Florentinerbrunt kan påvises ved 
gentagne inddampninger i saltsyre, hvorved pigmentet går i stykker og Fe2+ oxideres til Fe3+. Fe3+ 
kan herefter påvises med SCN− som det røde thiocyanatcomplex. 
 

Cu2+   +   cyclam     ����     Cu(cyclam)2+ 
 

Fe3+   +   3 SCN−     ����     Fe(SCN)3 
 
Test for Cu2+ 
 
En smule pigment overføres til et reagensglas og tilsættes 2 dr. 0,05 M cyclam. Glasset placeres på 
vandbadet og opvarmes nogle minutter. Dannelse af en lyserød opløsning bekræfter tilstedeværelse 
af kobber(II). 
 
Test for Fe3+ 
 
En smule pigment overføres til et objektglas og tilsættes 3 dr. 4 M HCl (saltsyre) og blandingen 
inddampes under opvarmning. Denne procedure gentages et par gange indtil opl. bliver gullig. Den 
gullige opløsning overføres herefter til et reagensglas og tilsættes 1 dr. 1 M KSCN-opl. 
(kaliumthiocyanat). En rødfarvning af opl. bekræfter tilstedeværelse af jern(III). 
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