Undersökning av grön färg på medeltida pergamentmanuskript
Gästkollegaprojekt vid Kulturvårdslaboratoriet, Riksantikvarieämbetet. Av: Fanny Stenback

BAKGRUND
Svenska kyrkan har sedan år 2014 arbetat med att gå igenom
böcker med kulturhistoriskt värde ute i kyrkobyggnader i flera
stift i landet. Bokinventeringsprojekten är i huvudsak KAEfinansierade, och för det här uppdragen har min firma
SCRIPTUM anlitats där jag, Fanny Stenback arbetar som bokoch papperskonservator samt bokhistoriker.
Under åren 2016-2018 har SCRIPTUM inventerat alla kyrkor i
Strängnäs stift, som omfattar hela Södermanland, Närke och
delar av Stockholms län. Inventeringarna syftar i huvudsak till
att hjälpa församlingarna att sortera ut sådant material som kan
kastas, och rekommendera sådant material som har ett
kulturhistoriskt värde, att skrivas upp på kyrkornas
inventarieförteckningar. Hjälp med råd och planering kring
fortsatt förvaring och hantering av det kulturhistoriska
materialet ingår också i det uppdrag som SCRIPTUM har åt
församlingarna i Svenska kyrkan.
Våren 2017 planerades en bokinventering att genomföras i
Ludgo kyrka, Rönö församling. När jag anlände till kyrkan
visade det sig att det i tornet fanns tre stora bokskåp fulla med
gamla böcker och dokument. Då vinden var mycket smutsig,
och även skåpen med böcker var lortiga och med en del mögel,
bars kulturhistorisk värdefullt material ut på kyrkbacken för att
fotograferas och dokumenteras. Instoppade i några mörka lådor
låg det tio stycken framgent av medeltida handskrifter på
pergament, och samtliga var bestrukna med en grön färg.
T.v: Ludgo kyrka, nedan: Jag utrustad med skyddskläder vid packning av pergamenten för
transport till Visby. foto: Fanny Stenback

HANTERING
På bilden längst till vänster ser man bokskåpet med
böcker, samt de mörka lådorna på nedersta hyllan som
Innehöll de gröna pergamenten.
När jag såg den gröna färgen fick jag en negativ
känsla, med vetskapen om att många gröna färger kan
vara mycket giftiga. Några veckor tidigare hade jag
dessutom läst om en undersökning som nyligen gjorts
på universitetsbiblioteket i södra Danmark där man
undersökt grön färg på böcker med X-ray flouroscence
analyser (micro-XRF). Där hade man funnit höga
koncentrationer av det giftiga ämnet arsenik (As), i den
gröna färgen, som man kunde konstatera var färgen
”Parisergrön”.
Jag packade ihop pergamenten i en låda och skrev till
församlingen att de inte fick öppna lådan förrän
innehållet hade undersökts på laboratorie. Jag har inget
eget labb, men jag skrev en ansökan till
Riksantikvarieämbetet om att få komma dit och
undersöka pergamenten.
T.v: Bokskåp på vinden i Ludgo kyrka. Två av de gröna pergamenten.
Foto: Fanny Stenback

UNDERSÖKNING
I juni 2018 åkte jag till Riksantikvarieämbetet i Visby med en låda med tio stycken gröna
pergament, efter att ha fått tillstånd från Länsstyrelsen i Sörmland att tillfälligt få flytta
pergamenten. Under fyra dagar planerade vi, jag och kemisterna Kaj Thuresson och Sara Norrehed,
för de undersökningsmetoder vi tänkte använda för att undersöka pergamenten, och vi utförde även
dessa. Vi gjorde en grundämnesanalys på de ingående grundämnena i den gröna färgen med ett
svepelektronmikroskop som med en laser kan avgöra de ingående grundämnena. Vi röntgade
pergamenten för att se om vi kunde avslöja något intressant skikt som ej var synligt för ögat. Vi
utförde också ett försök med Raman-spektroskopi.

RESULTAT
Svepelektronmikroskopet gav ganska fort ett mycket tydligt resultat. En hög topp som visade på
grundämnet As (arsenik) dök upp efter bara någon minut. Detta upprepades på samtliga tio prover. Det
var i princip de samma grundämnen som kunde konstateras på alla pergamenten, vilket då indikerar på
att den gröna färgen är av samma sort på alla pergament. De grundämnen som hittades var: As, Ca, Na,
Al, K och S. Man kunde se i datorprogrammet att Arsenik (As) och Svavel (S) matchade varandra och
genomgående befann sig tillsammans i grupperingar. Vi kom fram till att det högst troligt rörde sig om
en Svavel-arsenikförening (Arseniksulfid). Det är en gul kristall och går under benämningen
Auripigment, Orpiment, eller Orpigment.

Vi packade upp pergamenten inne i ett dragskåp och fyllde i ett provtagningsprotokoll för var och
ett av pergamenten. Vi gjorde ett destruerande test då vi var tvungna att skrapa loss en liten, liten
grön färgflaga från varje pergament. De små färgflagorna undersöktes i svepelektronmikroskopet.
Pergamenten lades därefter i plastfickor för enklare hantering.

Vi tolkade resultatet som så att vi tror att ett gult pigment (arseniksulfid), är blandat med ett blått
pigment för att göra en grön färg. Genom svepelektronmikroskopet kunde vi inte hitta några tydliga
resultat som motsvarade ett blått, oorganiskt pigment, därför undersökte vi också proverna med Ramanspektroskopi i vilket man kan hitta organiska föreningar. Vi letade bland annat efter Indigo, men kunde
inte få fram några resultat för detta från proverna. Vad orpimentet är mixat med är därför ännu oklart,
men det som jag befarade, att det var arsenik på pergamenten, stämde, vilket gör att manuskripten nu
klassas som hälsofarliga att hantera.

Nedan: Jag, Kaj och Sara preparerar stubbarna där flagor av grön färg ska placeras. Inplastade pergament för att undvika att någon får
hudkontakt med dem eller andas in dammpartiklar från dem. T.h: Prover tas med skalpell, samt resultatet från svepelektronmikroskopet som
syns på datorskärmen. Foto: Fanny Stenback

