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Sammanfattning 
År 1700 tog den svenska armén många troféer från ryssarna vid slaget i Narva. I 
Armémuseums utställning Segerns pris ingick 25 av dessa fanor och vimplar. Utställningen 
öppnades i oktober 2018 och till dess behövde fanorna konserveras. De var deformerade, 
skrynkliga, smutsiga, delvis fragmentariska och sköra. Fanorna är tillverkade i siden som är 
bemålat på båda sidor och de är tillverkade i textil intarsia.  

Den metod som tidigare använts för att skydda de bemålade ytorna under våtrengöring 
innebär att måleriet dränkts in i en blandning av bivax och balsamterpentin. Vaxet går inte 
att få bort och gör att måleriet mörknar.  

För att bättre bevara måleriet och sidenet i fanorna och utveckla konserveringsmetoder 
behövdes bättre kunskap om materialet i dem. Svar på följande frågeställningar behövdes: 
Vilket material består måleriet av, vilken teknik är måleriet utförd i, vilken kondition har 
sidenet och finns det en lämplig metod att isolera måleriet under våtrengöringen? 

Utifrån svaren på analyser och tester togs en konserveringsplan fram för fanorna. 

Analyssvaren visade att grunderingen och färgen i måleriet är oljebaserad och att några av 
proverna innehåller kaolinit, som är ett vanligt ämne i grundering. Det som ser ut som guld 
är äkta guld. Det finns silver i något fall, men många av proverna visar på bly och det 
tolkades som att dessa partier är målade med blyvitt. Silket i ST 21:33 är i mycket dålig 
kondition.  

Cyklododekan (CDD) i ett lager ger ett tillräckligt gott skydd vid våtrengöring för en färg 
som inte färgfäller utan bara behöver ett mekaniskt skydd. Tester i liten skala på autentiskt 
material med CDD på måleri under våtrengöring utfördes innan metoden användes i stor 
skala.   

1. Inledning 
Armémuseum i Stockholm har 272 fanor och vimplar som är tagna som troféer under slaget 
vid Narva år 1700. Hösten 2018 öppnades utställningen ”Segerns pris” där 25 av troféerna 
ställdes ut. Fanorna är tillverkade i siden, ofta kinesisk damast. Flera är också tillverkade i 
tuskaft, d.v.s. taft. Majoriteten av fanorna är tillverkade i tekniken textil intarsia. De är 
bemålade på båda sidor med färg som ser ut som oljefärg och färg som ser ut som gouache, 
flera partier är också dekorerade med guld och silver.  

Konditionen varierar mellan fanorna, men generellt är de som är tillverkade av taft i sämre 
kondition, men alla har skador på sidenet såsom trasigheter, ljusskador och deformationer. 
Gemensamt för alla fanor är att de är mycket smutsiga. De bemålade partierna har ofta 
trasigheter i sidenet runt själva måleriet, och lakuner på grund av färgbortfall finns spritt över 
ytorna.  
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För att kunna konservera fanorna inför utställningen behövde de få ett stöd genom 
applicering av ett ytterligare tyglager. För att kunna applicera ett tyglager behövde fanorna 
först rengöras och slätas ut. I de tidigare konserveringar som har utförts på fanorna under 
1900-talet har de bemålade partierna impregnerats med bivax löst i balsamterpentin för att 
skyddas under våtrengöringen. Metoden är icke reversibel och gör att måleriet, på grund av 
vaxet, får en mörkare ton. 

Det finns studier som berör ämnesområdet analyser av bemålad textil. I en studie av en 
bemålad 1600-talsfana användes Raman-spektroskopi och Röntgenfluorescens (XRF) för att 
bestämma pigment och andra material i fanan, för att i förlängningen kunna ta fram en 
lämplig monter till föremålet (Klisinska 2015). Det finns också ett pågående forsknings-
projekt där man började med en pilotstudie och därefter fortsatte studien i två delar med en 
översikt av analysmetoder för bemålad textil (Thompson, Smith & Lennard 2017). För att 
skydda färgblödande textil har cyklododekan provats och det finns en studie hur det kan 
användas inom konservering (Rowe & Rozeik 2008). Det finns också en kandidatuppsats 
från Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, där experiment vid våtrengöring av 
färgblödande textil utförts med cyklododekan, cyklododekan i kombination med Paraloid 
B72 och ultrarent vatten (Persson 2014). Det finns studier om nedbrytningsfaktorer för silke 
och artificiellt åldrande av silke. Ett par 1600-talsdräkter från Livrustkammaren i Stockholm 
har undersökts i ett par studier (Nilsson, Vilaplana, Sommer, Karlsson, Iversen & Bjurman 
2010 och Vilaplana, Nilsson, Sommer & Karlsson 2014). 

För att kunna utveckla konserveringsmetoderna för de fanor som skulle konserveras inför 
utställningen på Armémuseum hösten 2018 gjordes en undersökning av måleriets 
materialsammansättning och uppbyggnad gällande grundering och bindemedel. Silkets 
kondition undersöktes och tester av olika isoleringsmetoder för att skydda måleriet för vatten 
under våtrengöring utfördes. 

2. Material och metoder 
2.1 Föremål och prover  
För detaljer över föremål och provtagning se Bilaga 1 Provtagningsprotokoll.  

Följande föremål ingick i undersökningen: 

• Ett fälttecken, en så kallad Streltzerfana (ST 21:33) i taft med textil intarsia och 
bemålad med S:t Johannes som central figur i mittpartiet, omgärdad med sol, måne, 
stjärnor och en ängel i vardera hörn.  

• En kompanifana (ST 22:193,3) i gul damast med ett svärd i mitten som hålls av guds 
hand, svärdet är omgärdat med en ordenskedja i guld som omges av en krans med 
palmblad.  

• En dragonfana i en grön damast (ST 22:217,2) med ett vitt kors i mitten och 
nedanför korslagda vita palmblad.  

• En vimpel eller lansfana (ST 23:306,2) i taft med dubbelörn, sol, måne, stjärnor och 
en drake.  
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• Ett fragment från en vimpel (ST 23:305,4) med motiv av en dubbelörn. 

2.2 Referenser 
Standardsilke ISO 105-F06 Silk Adjacent Fabric användes till testerna av olika metoder för 
att skydda färgen under våtrengöring och som referens till inslagstrådarna i fanorna. 

2.3 Kemikalier 
Kemikalier för isoleringstest: 

• Cyclododekan, granulat (Kremer Pigmente). 
• Mikrokristallint vax Cosmoloid H 80 i pastill form (Kremer Pigmente). 
• Paraloid B 72 Ethyl-Methacrylat Copolymer fast form (Kremer Pigmente). 
• Siedgrenzbenzin 60/95 Petrolether (Kremer Pigmente). 
• 1-Metoxy-2 Propanol 98,5 % extra pure (VWR). 
• Aceton (VWR). 

Material för ingjutning av prover till analys i tvärsnitt: 

• Technovit 2000 LC (phenoxyethylmethacrylat). 
• Silicon carbide paper 300–8000. 

2.4 Analysmetod 
Analysutrustning och metod finns beskriven i följande bilagor: 

1. Bilaga 2 Light microscopy and SEM-EDS instrument report 
2. Bilaga 3 µ-XRF instrument report 
3. Bilaga 4 FTIR instrumentrapport 
4. Bilaga 5 Mechanical testing instrument report 
5. Bilaga 6 Röntgen 

Måleriets stabilitet och fäste i sidenduken vid rengöring med saliv på tops och med 
avjoniserat vatten undersöktes i USB-mikroskop och filmades. De föremål som undersöktes 
på detta sätt var ST 21:33 och ST 22:306,2. 

För isoleringstester av färg gjordes 14 olika varianter med tre provlappar (standardsilke) av 
varje. Varje provlapp var ca 4 x 6 cm. Från en sida på varje provlapp drogs ett sträck med en 
turkos tuschpenna, en så kallad markeringspenna ”Friendly HighLighter” från Ballograf. 
Runt varje tuschstreck ritades en kontur med blyerts för att lättare kunna se om tuschet spred 
sig. Fyra olika lösningar förbereddes. 

6. Cyklododekan (CDD) värmt till 60–70 °C i vattenbad. 
7. 5 % Paraloid B 72 löst i 1-Metoxy-2 Propanol. 
8. 15 % (viktprocent) Paraloid B 72 löst i Aceton. 
9. Två delar Mikrokristallint Cosmoloid H 80 och en del Siedgrenzbenzin. 

Testvarianter för isolering av färg på standardsilke. All applicering av isoleringsmedel 
gjordes med pensel: 
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10. CDD 1x på framsidan. 
11. CDD 2x på framsidan. 
12. CDD 1x på framsida och 1x baksida. 
13. CDD 2x på framsida och 2x baksida. 
14. CDD 1x på framsidan och därefter ovanpå CDD applicerades 1x Paraloid B 72 löst i 

aceton. 
15. CDD 1x på framsidan och 1x baksidan och därefter ovanpå CDD applicerades 1x 

Paraloid B 72 löst i aceton. 
16. CDD 2x på framsidan och 2x baksidan och därefter ovanpå CDD applicerades 1x 

Paraloid B 72 löst i aceton. 
17. CDD 1x på framsidan och därefter ovan på CDD applicerades 1x Paraloid B 72 löst i 

metoxy. 
18. CDD 1x på framsidan och 1x baksidan och därefter ovanpå CDD applicerades 1x på 

var sida Paraloid B 72 löst i metoxy. 
19. CDD 2x på framsidan och 2x på baksidan och därefter ovanpå CDD applicerades 2x 

på var sida Paraloid B 72 löst i metoxy. 
20. Mikrokristallint vax löst i bensin 1x på framsidan. 
21. Mikrokristallint vax löst i bensin 1x på framsidan och 1x på baksidan. 
22. Mikrokristallint vax löst i bensin 2x på framsidan. 
23. Mikrokristallint vax löst i bensin 2x på framsidan och 2x på baksidan. 

Provlapparna placerades på filterpapper på glasskiva och 10 µl vatten applicerades mitt på 
strecket och täcktes därefter med ett filterpapper och ovanpå den en glasskiva. Provlapparna 
täcktes med Melinex (polyesterfilm) i 15 timmar. Därefter observerades resultatet i 
ljusmikroskop. 

Ytterligare ett test utfördes 20 dagar efter att isoleringsmediet applicerats på provlapparna. I 
mellantiden förvarades provlapparna i ett skåp liggandes på filterpapper och täckta med 
Melinex. 

1 ml vatten innehållande 1 ml tensid/liter applicerades på strecket och täcktes sedan med 
filterpapper och glasplatta. 15 timmar senare observerades resultatet i ljusmikroskop. 

3. Resultat 
3.1 Resultat från UV- och synligt-ljusmikroskopi och SEM-EDS 
Se Bilaga 2 Light microscopy and SEM-EDS instrument report för UV- och synligt-
ljusmikroskopibilder av textil och tvärsnittsprover som visar de olika lagren i måleriet och 
deras tjocklek samt sidenväven i fanan. Bemålningen består vanligen av flera skikt och har 
oftast, men inte alltid, en grundering som påvisar UV-fluorescens med gul-vit skiftning. De 
metalliska lagren framträdde tydlig i UV-ljus som hel absorberande svarta områden, liksom 
vissa röda, gröna och svarta pigmenten som absorbera UV-ljus. En uppskattning av 
bemålningens tjocklek utifrån de analyserade proverna är att kring 50 µm är vanligt, men 
med vissa ställen betydlig tunnare och de tjockaste ställena kring 100 µm.  
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SEM-EDS-analyserna utfördes på utvalda prover som ett komplement till XRF-analyser.  

Grundämnesanalysen av fragmentet ST 23:305,4 prov 1A visade att grunderingen innehåller 
bly tillsammans med sodium, aluminium, kisel, klor och kalium. Den överliggande 
försilvringen är gjord av ett tunt lager silver <1µm, möjligen med lite koppar och bly i. Det 
gröna pigmentet som delvis täcker försilvringen baseras på koppar, möjligen ett 
kopparkarbonat.  

Grundämnesanalys av kompanifanan ST 22:217,2 prov 4A visade på bly i grunderingen samt 
aluminium, kisel, calcium och järn. Över detta grunderingen ligger en förgyllning bestående 
av ett tunt lager guld <1µm. 

Grundämnesanalys av kompanifanan ST 22:193,3 prov 5A visade att grunderingen 
innehåller bly samt aluminium, kisel, calcium och järn under ett tunt lager guld <1µm. SEM-
bilderna av detta prov visade också ett tunt, till utseendet metalliskt skikt, under 
grunderingen. Detta verkade innehålla främst bly och möjligen svavel. 

Grundämnesanalys av fälttecken ST 21:33 prov 10A visade att det gula färglagret innehåller 
mycket kisel och bly samt aluminium och järn. Över detta färglager ligger ett tunt lager guld 
<1µm. Guldet täcks delvis med ett svart pigment som innehåller bly samt aluminium, kisel, 
kalium, calcium och järn. 

Analyserna av garnerna visade att standardsilket saknar snodd. Inslagsgarnet i ST 21:33 har 
en svag snodd. Inslagsgarnet i ST 21:33 har tvärgående brott. Brotten förekommer 
förmodligen i böjen där garnet möter varpen. Det går också att se föroreningarna på proverna 
av det gula, beigea och blåa garnet. Innehållet visar på främst svavel och calcium samt 
sodium, aluminium, kalium, kisel, och i vissa fall magnesium och järn. 

3.2 Resultat från µ-XRF spektroskopi 
Se Bilaga 3 µ-XRF instrument report för spektra och bilder av analyspunkter.  

Analyser med µ-XRF utfördes på nio punkter på fragment ST 23:306,2. Sex av 
analyspunkterna på måleriet hade en signifikant nivå av bly, förmodligen från blyvitt. I 
mätningen på en punkt med bara siden utan måleri och på pappersetiketten fanns endast 
mindre mängder bly. Bläcket på etiketten kan vara kol-baserat bläck då det inte finns några 
spår av järn i mätprovet av bläcket; pappret och bläcket visar väldigt lika spektra. Harnesket 
på ST 21:33, som ser silveraktigt ut, innehåller inte silver utan är förmodligen också blyvitt. 
Guld finns på både ST 23:306,2, som förmodligen också innehåller silver, och ST 21:33, 
som visar på ganska höga nivåer av guld i glorian. 

Kopparbaserade pigment användes för de gröna färgerna på både ST 23:306,2 och ST 21:33. 
XRF-spektra av de beigea, röda och svarta områdena på örnfjädrarna på ST 23-306,2 visade 
inga signifikanta skillnader. Olika jordpigment med liknande grundämneskomposition kan 
ha använts för alla tre färger, men även blymönja för rött och kolpigment för svart är 
möjligheter. Kvicksilver var inte närvarande, därför kan användningen av cinnober för rött 
uteslutas. 
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Calcium identifierades på varje mätpunkt, däremot visades förekomst av kalium på de flesta 
områdena på ST 23-306.2 men inte alls på ST 21-33. Detta kan bero på olika 
sammansättning av smuts på fanorna. 

ST 21-33 visade relativt högre nivåer av järn jämfört med ST 23-306,2. Detta kan bero på 
användning av ett järnbaserat betningsmedel till den röda färgen på sidentyget. Tyvärr 
analyserades inga andra nyanser av färgat tyg på samma fana. 

3.3 Resultat från FTIR 
ATR-FTIR-kartläggning genomfördes på två prover från kompanifanan ST 22:193,3 prov 
5A och 6C. Resultatet indikerar att måleriet är gjort med ett oljebaserat bindemedel. Det 
visar också på kaolinit som är vanligt i grundering. Även bly påvisas precis som i SEM-
EDS-analysen. Analyserna på fälttecknet ST 21:33 prov 9A visar att grunderingen liknar den 
på prov 5A men att kaolinit saknas. Det oljebaserade bindemedlet i den orangea 
grunderingen och i det gröna färgskiktet skiljer sig åt med en karbonyltopp på 1737 cm-1 och 
ett skift av toppen kring 1533 cm-1 för den orangea grunderingen. Se Bilaga 4 FTIR 
instrumentrapport för spektra och den detaljerade interpretationen.  

3.4 Resultat från draghållfastheststester 
Draghållfasthet testades på 27 inslagstrådar från ST 21:33 och 2 inslagstrådar från ST 
22:306,2 och jämfördes med 1 inslagstråd från standardsilke. TEX-värdet gick inte att få 
fram, men tjockleken på trådarna från fanan, vimpeln och standardsilket bedöms vara relativt 
lika. Standardsilkets fibrer är dock lösare packade. Standardsilket är många gånger starkare 
än inslagstrådarna i ST 21:33. Draghållfasthetstester visade att de sköra trådarna hade bara 
en bråkdel av sin ursprungliga styrka kvar trots deras relativt bra utseende. Resultaten 
indikerade också att de blåa trådarna var kanske lite bättre bevarade än de gula trådarna. Se 
Bilaga 5 Mechanical testing instrument report. 

3.5 Resultat från Röntgenundersökning 
Vimpeln ST 22:306,2 röntgades, men det gav ingen ny information. Se ihopsatt bild som pdf 
i Bilaga 6 Röntgen instrument report. 

3.6 Resultat från undersökningar av måleriets stabilitet vid rengöring 
Undersökningen av måleriets stabilitet i USB-mikroskop vid rengöring genom saliv på tops 
som försiktigt fördes över ytan visade att måleriet på ST 22:306,2 var mycket känsligt. Små 
färgfragment släppte och framförallt den röda färgen var känslig. Mycket av smutsen släppte 
dock när topsen fördes försiktigt över ytan. Måleriet på ST 21:33 var mer stabilt även om 
ytterst små färgfragment också lossnade när tops rullades över den bemålade ytan, men 
måleriet klarade droppar av vatten på sidenduken utan att skadas. 

3.7 Resultat från isoleringstester 
Resultatet av isoleringstestet visade att de metoder som fungerade bäst för att skydda mot 
färgfällning var de följande varianterna: 

• Ett eller två lager med Cyklododekan (CDD) på båda sidor av tyget över 
tuschstrecket (variant 3 och 4). 
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• Ett lager av CDD som beströks med ett lager av 15 % Paraloid B 72 löst i aceton på 
båda sidor av tyget över tuschstrecket (variant 6). 

• Två lager av CDD som beströks med två lager av 15 % Paraloid B 72 löst i aceton 
på båda sidor av tyget över tuschstrecket (variant 7).  

Varianten med endast CDD visade små spår av färgfällning.  

Resultatet av isoleringseffekten efter 20 dagar visar att variant 4 har en liten färgfällning på 
tyget utanför konturen av strecket, men inte på filterpapperet. För varianterna 6 och 7, med 
CDD och Paraloid B 72, sitter Paraloidlagret hårt fast, och sprickor i Cyklododekanet 
uppstår när provlappen böjs. Variant 6 visar en mycket begränsad färgfällning utanför 
konturen av strecket, men inte på filterpapperet. De övriga varianterna har färgfällt.  

Avdunstning av CDD i dragskåp tog tre dagar. I sluten miljö hade ingen avdunstning skett 
efter 20 dagar. Således behövs luftväxling och exponering av CDD för att det ska avdunsta. 

4. Diskussion 
Bemålade 1600-tals fanor i siden är ett område som i stort sett är helt outforskat vad gäller 
material, teknik och konservering. Tack vare de utförda analyserna av fanornas material och 
status har vi fått fram information som gjort att vi kunnat ta mer informerade beslut kring 
konserveringsåtgärder och metoder, men det finns mycket kvar att utforska. Antalet analyser 
som kunde genomföras var begränsade p.g.a. av tid och utrustning. Tidsbegränsningen 
gjorde att inte alla analysmetoder kunde användas på alla prover, vilket begränsade resultatet 
och gjorde att det inte gick att få en heltäckande bild av varje fana.  

Av stor betydelse var informationen att måleriet och grunderingen var oljebaserad och 
därmed inte vattenlöslig. Ett bra komplement till den uppgiften var de mekaniska 
undersökningar som gjordes av måleriets tålighet vid rengöring. Utifrån de uppgifterna 
kunde vi ta beslut om hur fanorna skulle hanteras vid konserveringen.  

Testerna med CDD visade att det skulle kunna skydda måleriet under rengöring av sidenet, 
men att tester på riktiga föremål behöver göras för att veta hur användbart det är och hur lång 
tid det tar för CDD att avdunsta. Det blev dock tydligt att CDD spricker lätt vid hantering 
vilket är en nackdel. CDD-behandlade områden måste hanteras mycket försiktigt. I 
litteraturen har kombinationen CDD och Paraloid B 72 framhållits som en bra kombination, 
men av de tester vi gjorde framkom det att Paraloid B 72 förhindrar CDD att avdunsta och 
att det är också en stor risk att Paraloid B 72 appliceras utanför det tänkta området (ovanpå 
där CDD applicerats). Eftersom Paraloid B 72 är så lättflytande finns det också en risk att det 
kan tränga igenom eventuella sprickor som kan uppstå i CDD lagret och därmed innebära att 
behandlingen blir irreversibel. 
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Undersökningarna med SEM-EDS och draghållfasthet av silket visade tydligt att silket är 
mycket skört och att det måste hanteras med största försiktighet. Bara genom att titta på 
fanorna går det att se att de är mycket ömtåliga, men som ett pedagogiskt redskap är siffror 
och bilder värdefullt. 

5. Slutsatser 
I denna rapport beskrivs materialanalyserna av två sköra 1600-tals fanor och förarbetet till 
utvecklingen av en lämplig konserveringsmetod inför Armémuseums utställning Segerns 
pris, 20 oktober 2018–30 november 2020, där 25 fanor ingår. Fanorna består av siden med 
textilintarsia och måleridekoration. De var deformerade, skrynkliga, smutsiga, delvis 
fragmentariska och sköra. För att kunna konservera fanorna behövde de få ett stöd genom 
applicering av ett ytterligare tyglager. För att kunna applicera ett tyglager behövde fanorna 
först rengöras och slätas ut. För att åstadkomma detta behövde bemålningen fixeras och 
skyddas med ett isoleringsskikt. Resultat från undersökningar genom mikroskopi, SEM-
EDS, μXRF, ATR-FTIR och draghållfasthetstester, samt undersökningar av måleriets 
stabilitet vid rengöring och isoleringstester, gav underlag för den efterföljande utvecklingen 
av konserveringsmetoder. 

6. Förvaring 
De ingjutna färgproverna och SEM-stubben med inslagstråd förvaras på Armémuseum, 
Riddargatan 13 i Stockholm. 

Rådata från undersökningen lagras på Riksantikvarieämbetets rådatabas Lida (L:). 
Projektdokumentation lagras under diarienummer på G: och i Platina, samt fysiskt i 
Riksantikvarieämbetets arkiv.  

7. Övriga deltagare och bidrag 
Kaj Thuresson (Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdsavdelningen, enheten för teknik och 
vetenskap) utförde SEM-EDS-analys och röntgen-undersökning. 

Kathrin Hinrichs Degerblad (Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdsavdelningen, enheten för 
teknik och vetenskap) utförde UV- och ljus-mikroskopi. 
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PROVTAGNINGSPROTOKOLL 

Providentifikationskod 
RAÄ Dnr 3.5.1-05966-2016 

Benämning Fanor  
Identifierande Trofésamling  
Datering 1600-tal  
Plats Armémuseum 
Objekt no Prov no 
ST 23:305,4 1 
 2 
ST 23:306,2 Inga prover togs 
ST 22:217,2 3 
 4 
ST 22:193,3 5 
 6 
 7 
ST 21:33 8 
 9 
 10 
 
Frågeställning 
Armémuseum har i sina samlingar bemålade fanor av siden som är krigsbyten från 

slaget vid Narva, sent 1600-tal. Fanorna är deformerade, skrynkliga, fragmentariska 

och sköra. Det finns också problem från tidigare konservering. 

Undersökningarna ska fungera som underlag för val av lämplig metod för 

konservering inför utställning. Museet får ökad kunskap om fanornas material och 

tillverkningsteknik. 

 
Planerade analyser 
Undersökning av måleriteknik, bindemedel och eventuellt pigment genom 

mikroskopering, FTIR, Raman, SEM-EDS och, vid behov och i mån av tid, XRF.  

 

Hantering efter analys 
Prover ska utlämnas till gästkollegan och förvaras på Armémuseum. 

  
Ansvarig 
Tillståndsgivare  Carl Zarmén 

Ägare Armémuseum, Statens försvarshistoriska museer 

Kontaktperson  Johanna Nilsson   

Adress  Box 140 95, 104 41 Stockholm 

Telefonnr   08-519 563 06       e-post  johanna.nilsson@armemuseum.se 

Datum 2018-03-27 
Dnr 3.5.1-05966-2016 
Löpnr: -  
 
Ext Dnr 68:4-1.42/17 
Fyndnr. - 
 
RAÄ Handläggare 
Marei Hacke 
 
Datum provtagning 
2017-05-17 
 
Provtagare 
Johanna Nilsson 
 
Bilder Johanna Nilsson 
 

Riksantikvarieämbetet 
Artillerigatan 33 
Box 1114 
621 22 Visby 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
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Objekt ST 23:305,4 
Objekt storlek ca 40x45 cm 

Provbeskrivning 1: mörkgrönt; 2: rött 
Provstorlek < 5x5 mm 

Provplatser indikerade med röda pilarna på bilden 
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Objekt ST 23:306,2 
Objekt storlek ca 97x40 cm utan stång 
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Objekt ST 22:217,2  

Objekt storlek ca 137 x 100 cm  

Provbeskrivning 3: svart; 4: guld 
Provstorlek < 5x5 mm 

Provplatser indikerade med röda pilarna på bilden 
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Objekt ST 22:193,3  

Objekt storlek ca 200 x 195 cm  

Provbeskrivning 5: guld-svart; 6: svart-silver från svärd; 7: svart på grönt 
Provstorlek < 5x5 mm 

Provplatser indikerade med röda pilarna på bilden 

 

Prov 5  

Prov 6  

Prov 7  
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Objekt ST 21:33  

Objekt storlek ca 190 x 185 cm  

Provbeskrivning 8: svart på guldlinje; 9: grönt; 10: rött från ängel, nedre hörn höger 

sida 
Provstorlek < 5x5 mm 

Provplatser indikerade med röda pilarna på bilden 

 

Prov 8   

Prov 9    

Prov 10  
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Light microscopy and SEM-EDS instrument report 

Samples  

Identification codes 
Sample Colour Object number 

1A dark green ST23-305,4 

2A red ST23-305,4 

3A black ST22-217,2 

4A gold ST22-217,2 

5A gold-black ST22-193,3 

6A black-silver ST22-193,3 

7A black on green ST22-193,3 

8A black on gold ST21-33 

9A green ST21-33 

10A red ST21-33 

Yellow thread yellow ST21-33 

Beige thread beige ST21-33 

Blue thread blue ST21-33 

Standard silk 

ISO105-F06 
undyed / 

 
Type  x   reference material   x  art object/artifact 

Description samples from flags from the battle of Narva (1700) and samples of standard 

silk ISO 105-F06 

Form yarn samples and embedded and polished cross-sections of painted textile 

Colour various 

Age 17th century 
Material  painted silk textile 
Point of analysis See appendix file: 3.5.1-05966-2016 provtagningsprotokoll 

       

 

Purpose 

SEM-EDS of some selected samples was carried out as an addition to XRF analyses. The 

purpose of the analyses was to identify the pigments and metal foils present in the painted 

textiles and to compare the morphology of standard silk with that of silk yarn samples from 

the 17th century flags.  

Datum 2018-03-27 
Dnr 3.5.1-05966-2016  
Fyndnr.       
Löpnr:        
Handläggare: Marei Hacke 
Date of analysis  
2017-06-08–09; 2017-08-31       
Analyst  
Kathrin Hinrichs Degerblad, 
Kaj Thuresson   
 
UV and light microscopy 
images Kathrin Hinrichs 
Degerblad 
 
SEM images Kaj Thuresson 
                           
 

Riksantikvarieämbetet 
Artillerigatan 33 
Box 1114 
621 22 Visby 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
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Method 

Sample preparation  
Samples 1A-10A were embedded in Technovit 2000 LC inside cure 

(phenoxyethylmethacrylat) and cured under blue light in Easysection 

(polymethylmethacrylat) embedding molds. The blocks were then polished to reveal cross-

sections.   

Thread samples were mounted on conductive carbon tape on SEM stubs. 

Light microscopy instrument parameters 
Nikon Optiphot microscope with Nikon digital camera 

 x  Reflected light (visble) 

    Transmitted light (visble, polarised) 

 x  Nikon super high pressure mercury lamp (UV reflected) 

    Polariser filter for cross-polarised light 

    Retardation plate 

    Compensator 

    Bertrand lens 

    Chelsea filter 

Note: all scale bars show 250 µm. 

SEM-EDS instrument parameters 
LEO 1455 VP / INCA 400 (SEM/EDS) 

Filament: tungsten 

EHT  15 kV  

I probe 300-470 pA  

Working Distance 15 mm 

Magnification 100 - 1500 X 

Vacuum mode   x   VP       HP    

Detector   x   BS       SE     VPSE   

EDS live time 100 s   

Notes: EDS data for the thread samples was saved as Word .doc files only; the spectra 

could therefore not be edited to fit the report style.  

EDS spectra were collected in variable pressure mode because technical problems with the 

instrument did not allow switching to high vacuum.  
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Results 

Sample ST23-305,4 1A 

Visible light microscopy (sample ST23-305,4 1A) 

 
 

 

 

UV light microscopy (sample ST23-305,4 1A) 
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SEM images (sample ST23-305,4 1A) 

 

 
 

EDS data (sample ST23-305,4 1A) 
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EDS data overlay of spectra (sample ST23-305,4 1A) 
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Sample ST23-305,4 2A 

Visible light microscopy 

  

 
 

 

UV light microscopy 
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Sample ST22-217,2 3A 

Visible light microscopy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV light microscopy 
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Sample ST22-217,2 4A 

Visible light microscopy 

 

 

 
 

 

 

 

UV light microscopy 
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SEM images (sample ST22-217,2 4A) 

 

 

EDS data (sample ST22-217,2 4A) 

 

Spectrum 2

Spectrum 3 
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EDS data overlay of spectra (sample ST22-217,2 4A) 
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Sample ST22-193,3 5A 

Visible light microscopy 

 

 

UV light microscopy 
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SEM images (sample ST22-193,3 5A) 

 

EDS data (sample ST22-193,3 5A) 
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EDS data overlay of spectra (sample ST22-193,3 5A)  
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Sample ST22-193,3 6A 

Visible light microscopy 

 

 

 

 

UV light microscopy 
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Sample ST22-193,3 7A 

Visible light microscopy

 

 
 

 

 

 

UV light microscopy 
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Sample ST21-33 8A 

Visible light microscopy 

 

 

UV light microscopy 
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Sample ST21-33 9A 

Visible light microscopy 

 

 

UV light microscopy 
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Sample ST21-33 10A 

Visible light microscopy 

 
 
 
 
 

 

UV light microscopy 
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SEM images (sample ST21-33 10A) 
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EDS data (sample ST21-33 10A) 
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EDS data overlay of spectra (sample ST21-33 10A) 
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Sample ST21-33 yellow thread 

Visible microscopy 

 

 
 

 

 

 

 

SEM images 

 
(note wrong file name on image) 

 
(note wrong file name on image) 
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EDS data (sample ST21-33 yellow thread) 
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Sample ST21-33 beige thread 

SEM images 

 
(note wrong file name on image) 

 
(note wrong file name on image) 
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EDS data (sample ST21-33 beige thread) 
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EDS data (sample ST21-33 beige thread) 
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EDS data (sample ST21-33 beige thread) 
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Sample ST21-33 blue thread 

SEM images 

 

EDS data 
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Sample standard silk ISO 105-F06 
 

SEM images 
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EDS data (sample standard silk ISO 105-F06) 
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µ- XRF instrument report  

Sample Identification Code  
RAÄ Dnr 3.5.1-05966-2016    Object no.  ST 23-306,2 (pennant)  and ST 21-33 

(banner) 
 
Description of sample ST 23-306,2 (pennant) och ST 21-33 (banner) är krigsbyten 

från slaget vid Narva och en del av Armémuseets trofésamling. 

Age late 17th century 

Material painted silk 

 
Number and types of analysis A total of 14 single point analyses were carried out 

ST 23-306,2: beige örnfjäder (beige eagle feather) 
 bläck på papper (ink on paper) 
 lakun örnfjäder (lacuna eagle feather) 
 ljus-grön örnfjäder (light green eagle feather) 
 mörkgrön örnfjäder (dark green eagle feather) 
 papper (paper) 
 röd örnfjäder (red eagle feather) 
 svart örnfjäder (black eagle feather) 
 tyg utan färg (cloth without colour) 
 
ST 21-33: brunröd grundering på guldbård (brown red ground on gold) 
 guldgloria (gold halo) 
 mörkgrön girland (dark green garland) 
 silvergirland (silver garland) 
 silverharnesk (silver harness) 
 

 
Purpose An investigation of the types of pigments used. 

 
Method  
Sample preparation XRF-measurements were taken in-situ.   

 

 
Instrument Parameters 
x  µ-XRF Artax 800, Mo X-ray tube with polycapillary lens, Bruker; Berlin, Germany    

  x   single point analysis (spot size <100µm) 

Voltage 50 KV 
Current 600 µA 

Scan live time 20 s 

Filter x  no filter      Al 315 µm      Mo 12.50 µm     other _____________ 

Lens 0.060 

Atmosphere   x   air      He for light element detection  

Datum 2016-11-29 
Dnr 3.5.1-05966-2016 
Fyndnr.       
Löpnr:       
Handläggare Marei Hacke 
Date of analysis 2017-08-29 
Analyst Marei Hacke 
Images Marei Hacke  
                             
 
 

Riksantikvarieämbetet 
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Qualitative Results - Notes 

• All spectra contain peaks for molybdenum (from the incident X-ray source) and 

argon (instrument specific).  

• The data shown here is not intended to be used for quantification. A semi-

quantitative assessment of the relative levels of elements present in the various 

pigments can be made on the assumption that the thickness of paint and textile 

layers are comparable. 

• Significant levels of lead are present in all areas analysed, apart from the paper, 

ink and bare cloth on ST 23-306,2 where only low levels of lead were detected. 

Lead in the paint layers is most likely present as the pigment lead white (basic 

lead(II) carbonate 2PbCO3·Pb(OH)2) 

• All spectra show low levels of calcium. 

• Low levels of potassium were detected in most areas on ST 23-306,2 but not on 

ST 21-33. 

• The presence of sulphur is unclear as the peak at 2.3 keV is masked by one of the 

lead peaks (Pb M-alpha) and molybdenum (Mo L-alpha). 

• ST 21-33 shows relatively higher levels of iron compared with ST 23-306,2. This 

may be due to the red dye of the ground cloth for which an iron mordant could 

have been used. Unfortunately no other shades of dyed cloth were analysed on 

the same banner. 

• The analysis of green shades on both ST 23-306,2 and ST 21-33 show the use of 

copper-based pigments. 

• Gold was shown at relatively high levels in the golden halo on ST 21-33, it is also 

present in the eagle feather colourants on ST 23-306,2, possibly together with low 

levels of silver. 

• The silver tinted areas on ST 21-33 were shown not to contain any silver. The 

silver tint is most likely based on lead white. 

• On the eagle feathers on ST 23-306,2 the beige, red and black areas showed no 

significant differences in their XRF spectra, Various earth pigments with similar 

elemental composition may have been used for all three colours, but red lead and 

carbon black are also possibilities. Mercury was not present, therefore excluding 

the use of vermillion for red. 

• The spectra for the paper and ink on ST 23-306,2 are very similar, indicating that it 

is not an iron-based ink but more likely a carbon based ink. 

  

 



 

Bilaga 3 
 

 53 

ST 23-306,2 beige örnfjäder (beige eagle feather) 
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ST 23-306,2 ljusgrön örnfjäder (light green eagle feather) 
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ST 23-306,2 mörkgrön örnfjäder (dark green eagle feather) 
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ST 23-306,2 röd örnfjäder (red eagle feather) 
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ST 23-306,2 svart örnfjäder (black eagle feather) 
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ST 23-306,2 lakun örnfjäder (lacuna eagle feather) 
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ST 23-306,2 bläck på pappret (ink on paper) 
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ST 23-306,2 pappret (paper) 
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ST 23-306,2 tyg utan färg (cloth without colour) 
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ST 21-33 brunröd grundering på guldbord (brown red ground on gold) 
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ST 21-33 guldgloria (gold halo) 
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ST 21-33 mörkgrön girlang (dark green garland) 
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ST 21-33 silvergirlang (silver garland) 
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ST 21-33 silverharnesk (silver harness) 

0 10 20 30
- keV -

0

5

10

15

20

25

x 1E3 Pulses

 S 

 S 

 Ar 

 Ar 

 Ca 

 Ca 

 Mn 
 Mn 

 Fe 

 Fe 
  

 Pb 

 Pb 

 Mo 

 Mo 

 Mo 

 
 



 

Bilaga 4 
 

 58 

FTIR instrumentrapport 

Prover 
RAÄ Dnr  3.5.1.-05966-2016     
Objekt no. / Prov no.  ST 22-193,3 prover 5A, 5C och 6C och ST 21-33  prov 9A 

Typ        referens      x  föremål 

Beskrivning prover av bemålning på fanor från Armémuseums trofé-samling.        

Ålder 1600-tal 

 
  

Datum 2017-11-22 
Dnr  3.5.1-05966-2016  
Fyndnr - 
Löpnr -  
Handläggare: Marei Hacke 
Författare: Marei Hacke 
Datum av analys  
2017-05-18/19  
2017-06-07/08        
Analyst Marei Hacke 
Bilder Marei Hacke 
 
 

Riksantikvarieämbetet 
Artillerigatan 33 
Box 1114 
621 22 Visby 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
 

Färgprover och bilder 

5A  
ST22-193,3 
guld på grundering 

 

5C 
ST22-193,3 
svart 

  
prov på KBr-pellet 

6C 
ST22-193,3 
svart 

  
prov på KBr-pellet 

9A  
ST21-33 
guld på grundering och grön på orange bottenfärg 
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Syfte 
Identifikation av bindemedel och eventuell annat material som ingår i grunderingen 

eller bemålningen. 

 
Metod  
Provpreparering Prover 5A och 9A ingöts i akryl (Technovit 2000 LC) och 

slipades för att få ett tvärsnitt av silke med bemålningslager på båda sidorna.  

Prover 5C och 6C separerades mekaniskt under stereomikroskopi och enstaka 

material (bindemedel med pigment, grundering, silke) pressades tunt på en KBr-

pellet. 

 

 

Instrumentinställningar för prover 5A och 9A  
   Spectrum One FTIR spektrometer, Perkin Elmer    

Med      Golden Gate diamant ATR, Specac 

     Transmissionstillbehör 

 

x   Spectrum Spotlight FTIR microscope, Perkin Elmer 

Med     µ-ATR germanium crystal, Perkin Elmer    

x   imaging ATR 100µ germanium crystal, Perkin Elmer 

     KBr-pellet som prov underlag för transmissionsmikroskopi 

Mode       transmission     x  reflektans 

 

Prov 5A Kartläggningsstorlek : 400 µm x 400 µm 

Aperturstorlek: 80 µm x 80 µm (20 µm x 20 µm pixelstorlek) 

Antal skanningar: 4 

Antal bakgrundsskanningar: 32 

Prov 9A Kartläggningsstorlek: 500 µm x 220 µm 

Aperturstorlek: 40 µm x 40 µm (10 µm x 10 µm pixelstorlek) 

Antal skanningar: 8 

Antal bakgrundsskanningar: 64 

Skanningsintervall: 4000 cm-1–750 cm-1 

Upplösning: 4 cm-1 

Baseline correction       yes     x  no 
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Instrumentinställningar för prover 5C och 6C 
   Spectrum One FTIR spektrometer, Perkin Elmer    

Med      Golden Gate diamant ATR, Specac 

     Transmissionstillbehör 

 

x   Spectrum Spotlight FTIR microscope, Perkin Elmer 

Med     µ-ATR germanium crystal, Perkin Elmer    

     imaging ATR 100µ germanium crystal,  Perkin Elmer 

 x   KBr-pellet som provunderlag för transmissionsmikroskopi 

Mode    x   transmission         reflektans 

 

Bländaröppning: 100 µm x 100 µm  

Antal skanningar: 16 

Antal bakgrundsskanningar: 16 

Skanningsintervall: 4000 cm-1–750 cm-1 

Upplösning: 4 cm-1  

Baseline correction       yes     x  no 
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Resultat: ST 22-193,3 (prov 5A, 5C, 6C) 

ATR-FTIR-kartläggning av 400 µm x 400 µm genomfördes på ett prov (5A). FTIR 

transmissionsmikroskopi genomfördes på två prover (5C och 6C). Se tillhörande provtagningsprotokoll 

för information om proverna.  

 

Figur 1 till 3 ger en överblick av kartläggningsområden och placeringen av valda spektra som visas i 

rapporten som representativa för de olika identifierade materialen. Resultatet av ATR-FTIR-

kartläggningen visas som en PCA-bild (huvudkomponentanalys) i Figur 2 där varje pixel är ett 

spektrum och de områden med statistiskt olika spektrala karaktär är avbildade med olika färger; akryl-

ingjutningsmedlet är rosa, silke är ljusblått, ett hål (dåligt kontakt mellan ATR-kristallen och provytan) 

är mörkblått och grunderingen är grön.   

   

Prov 5A ATR-FTIR spektra för grunderingen (Figur 4) visar stark kolvätestretching (2922 cm-1 och 

2852 cm-1) och karbonylstretching (1712 cm-1) som indikerar ett oljebaserat bindemedel. Topparna 

kring 1400 cm-1 och 837 cm-1 kan peka på blykarbonat eller blyoxid vilket är sannolikt eftersom SEM-

EDS resultaten också visade förekomst av bly på detta prov. Topparna vid 1028 cm-1, 1005 cm-1 och 

909 cm-1 kan härledas till kiseloxid- och kiselhydroxidstretching, särskilt kaolinit. Topparna kring 1533 

cm-1 och 1188 cm-1 kunde inte identifieras eftersom en mängd kemiska bindningar vibrerar i det så 

kallade fingerprintområdet. 

Figur 5 visar ett typiskt fingerprintspektrum för protein, i detta fall silke, med amid A och N-H 

stretching på 3285 cm-1, amid I (huvudsakligen C=O stretching i polypeptidkedjan) på 1624 cm-1, amid 

II (N-H böjning och C-N stretching) på 1516 cm-1, CH2 vibrationer (scissoring) på 1447 cm-1 och amid 

III (NH, CN och CC vibrationer) kring 1231 cm-1, såväl som peptid C-C stretching på 1067 cm-1. 

Figur 6 är en överläggning av FTIR-spektra (både från transmissionsmikroskopi och ATR-

kartläggning) av bindemedel från olika prover (5 och 6) tagna från samma fana (ST 22-193,3) där alla 

signifikanta toppar är närvarande i alla tre spektra som pekar på att det handlar om samma typ av 

oljebaserat bindemedel, dock går det inte att bestämma vilken typ. 

 

Resultat: ST 21-33 (prov 9A) 

Figur 7 till 9 ger en överblick av kartläggningsområden och placeringen av valda representativa 

spektra. I PCA bilden i Figur 8 avbildas akrylingjutningsmedlet som rött, silke som blått, och olika 

lager av grundering och färg som grönt. Figur 10 visar att grunderingen under guld på prov 9A liknar 

grunderingen på prov 5A (se Figur 4) förutom att det inte finns kaolinit (frånvaro av toppar vid 1028 

cm-1, 1005 cm-1 och 909 cm-1). Oljebaserat bindemedel i de orangea och gröna färgskikten skilja sig 
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något från prov 5A i ST 22:193,3  , se Figur 11, med en karbonyltopp på 1737 cm-1 och ett skift av 

toppen kring 1533 cm-1 till 1517 cm-1 för den orangea bottenfärgen. Kaolinit finns i den orangea 

bottenfärgen men inte i det gröna färgskiktet. Spektrumet för silke visas i Figur 12. Spektra för 

akrylingjutningsmedlet från både prover 5A och 9A visas i Figur 13.      

   

 

 
Figur 1. Tvärsnitt av ST 22-193,3 prov 5A i UV mikroskopi (ovan) och vitljusmikroskopi med markeringar av ATR-
FTIR kartläggningsplacering (röd heldragen linje: vald placering; röd streckad markering: faktisk placering). Viss 
förflyttning av provet kan ske när ATR-kristallen trycks ner. 
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Figur 2. Tvärsnitt av ST 22-193,3 prov 5A under vitljusmikroskopi, bild tagen med kamera i FTIR-mikroskop 
(vänster); huvudkomponentanalys (PCA), avbildning av ATR-FTIR-kartläggning (höger). 
 

 
Figur 3. Placeringsmarkeringar för urval av spektra från ATR-FTIR-kartläggning på prov 5A. 
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Figur 4. ATR-FTIR spektra 6, 10 och 11 på ST 22-193,3 5A kartläggning (grundering under guld). 

 

 
Figur 5. ATR-FTIR spektra 7 och 12 (silke) på ST 22-193,3 5A kartläggning. 
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Figur 6. ATR-FTIR spektra 10 (grundering under guld) på ST 22-193,3 5A kartläggning och FTIR-spektra tagna 
under transmissionsmikroskopi från prover 5C och 6C (bindemedel med svart pigment). 
 

 
Figur 7. Tvärsnitt av ST 21-33 prov 9A under UV-mikroskopi (ovan) och vitljusmikroskopi med markering av ATR-
FTIR-kartläggningsplacering. 
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Figur 8. Tvärsnitt av ST 21-33 prov 9A vitljusmikroskopibild tagen med kameran i FTIR mikroskop (vänster); 
huvudkomponentanalys (PCA) avbildning av ATR-FTIR-kartläggning (höger). 
 

 
Figur 9. Placerings markeringar för urval av spektra från ATR-FTIR-kartläggning på prov 9A. 
 

 
Figur 10. ATR-FTIR spektrum 10 på ST 22-193,3 5A kartläggning och spektra 15 och 16 på ST 21-33 9A 
kartläggning (grundering under guld). 
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Figur 11. ATR-FTIR spektra 9, 10, 11 och 12 på ST 21-33 9A kartläggning (orange och grönt färgskikt). 
 

 
 
Figur 12. ATR-FTIR spektrum 13 (silke) på ST 21-33 9A kartläggning. 
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Figur 13. ATR-FTIR spektrum 8 på ST 22-193,3 5A kartläggning och spektrum 17 på ST 21-33 9A kartläggning 
(akrylingjutningsmedel). 
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Mechanical testing instrument report  

Sample Identification Code  
RAÄ Dnr 3.5.1-05966-2016    Object no.  ST21:33 and ST22:306,2    
 

Sample Colour Object number Comment 
13 threads blue ST21:33 2 broke pre-test 
3 threads beige ST21:33 1 broke pre-test 
11 threads yellow ST21:33  

2 threads  ST22:306,2 (vimpel) missing image of 
sampling position 

1 thread undyed Standard silk ISO105-F06  
 
Type  x   reference material   x  art object/artifact 

Description samples from flags from the battle of Narva (1700) and samples of new 

standard silk ISO 105-F06 

Form yarn thread samples ca 30 mm in length 
Colour various 

Age 17th century 
Material painted silk textile 
Point of analysis See appendix file: 3.5.1-05966-2016 provtagningsprotokoll 

Test environmental conditions temp 20 °C, 50% RH 
 
Purpose 
Condition assessment of the silk from the historic flags in comparison to new standard 

silk 

 

Method 
Sample preparation The thread samples were pre-conditioned for 24h at 20 °C and 

50% RH. The samples were manually clamped in the flat grips, the pressure of which 

caused several samples to break before the test.  

 
Instrument Parameters 
Shimadsu AGS-X; City, Country 

With x   100 N load cell 

 x   flat grips with rubber pads 

     

Gauge length  20 mm 
Speed  0,5 mm/min 
Load   / 
Pre-test slack mounting (slack was manually removed from the data before 

processing) 

Datum 2018-04-04 
Dnr 3.5.1-05966-2016  
Fyndnr. - 
Löpnr -  
Handläggare Marei Hacke 
Date of analysis 
2017-06-07–2017-06-09 
Analyst Kaj Thuresson 
Images Marei Hacke 
 
 
 

Riksantikvarieämbetet 
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Org.nr 202100-1090 
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Results 
 

Samples from the flags were visually compared with samples from the standard silk using optical microscopy 

and SEM images. The threads were all of similar thickness (ca 300µm) and had no twist. The fibres in the 

threads from the flags appeared more tightly packed than the standard silk. However, a thread count was not 

taken and tex values for the threads were not estimated as the weight of real samples would be obscured by 

contamination from ingrained dust and dirt. Therefore, results are presented as measured values of force and 

displacement rather than the more conventional stress and strain. 

 

Sample Maximum 
force in N 

Displacement at 
max force in mm 

Mean max force 
(standard deviation) 

Mean displacement 
at max force 
(standard deviation) 

Standard silk 2,22 6,32 / / 
     
ST21:33 blue 01 0,27 0,25 

0,19 (SD 0,11)   0,38 (SD 0,15) 

ST21:33 blue 02 0,28 0,31 
ST21:33 blue 03 0,01 0,41 
ST21:33 blue 04 0,23 0,46 
ST21:33 blue 05 0,07 0,24 
ST21:33 blue 06 0,14 0,26 
ST21:33 blue 07 0,10 0,35 
ST21:33 blue 08 0,22 0,54 
ST21:33 blue 09 0,30 0,40 
ST21:33 blue 10 0,13 0,29 
ST21:33 blue 11 0,18 0,27 
ST21:33 blue 13 0,39 0,75 
     
ST21:33 beige 05 0,09 0,32 / / ST21:33 beige 13 0,17 0,52 
     
ST21:33 yellow 01 0,05 0,25 

0,08 (SD 0,06) 0,30 (SD 0,10) 

ST21:33 yellow 02 0,06 0,36 
ST21:33 yellow 03 0,06 0,48 
ST21:33 yellow 05 0,09 0,24 
ST21:33 yellow 06 0,09 0,23 
ST21:33 yellow 07 0,06 0,24 
ST21:33 yellow 08 0,26 0,24 
ST21:33 yellow 09 0,03 0,25 
ST21:33 yellow 10 0,04 0,47 
ST21:33 yellow 11 0,07 0,34 
ST21:33 yellow 12 0,05 0,16 
     
ST22:306,2 Vimpel 0,11 0,28 / / ST22-306,2 Vimpel 2 0,41 2,75 
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X-ray instrument report  

Sample Identification Code  
RAÄ Dnr  3.5.1-05966-2016    Object no.  ST 23 306.2    
 
Sample(s)  
Object(s): pennant 
Material: painted silk and paper label 
Thickness: ~ 1 mm 
 

 
Purpose 
X-ray images of the small flag (pennant) were taken to see if damages of fabric and 

paint layers at micro-level could be visualized and if it could be used to estimate the 

localized correspondence of the painting on the front and back sides of the pennant.  

 
Instrument Parameters 

   EG&G Torrex 150D X-ray cabinet 

x  GE Eresco 42MF4 portable X-ray unit 

With 33X18 cm or 46X38 cm IPC2 phosphor imaging plate 

 

Digitial editing 
Includes cropping, brightness/contrast adjustment, ”Weld filter”, gradient filter and 

others. 
 

Datum 2019-05-09 
Dnr 3.5.1-05966-2016 
 
Handläggare Marei Hacke 
Date of analysis 2017-08-29        
Analyst Kaj Thuresson 

Image Johanna Nilsson                           
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Result 
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