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Sammanfattning
Att säkra offentliga miljöer från brand i lättantändliga textilier är livsviktigt och stadgas i lagar
och förordningar. Eftersom textilier kan utgöra en brandrisk flamskyddas därför ofta gardiner
och möbeltyger för offentlig miljö. Även konstverk av textilt material flamskyddas – trots att
flamskyddsbehandling kan förkorta materialets livslängd. Offentlig textilkonst representerar
dock höga ekonomiska värden och ett textilt konstverk bör på grund av sina konstnärliga
och kulturhistoriska värden hanteras annorlunda än inredningstextil.
I fyra fallstudier har konstverk från olika offentliga miljöer studerats för att nå en fördjupad
kunskap om flamskyddsmedlens påverkan på material som textilfiber och färg. Fallstudierna
ingår i ett större projekt ”Hållbar textilkonst? Flamskyddsbehandling av textil i offentlig miljö”
som i sin tur hör samman med andra aktiviteter i utvecklingen av verksamhetsområdet
Riskanalys och katastrofberedskap vid Riksantikvarieämbetets Förvaltningsavdelning.
I fallstudierna har originaltextilier undersökts och analyserats samt jämförts med
referensmaterial. Dessutom har fyra nutida flamskyddsmedel studerats i jämförande syfte.
Fallstudierna har genomförts med noggrann dokumentation och okulära och taktila
jämförelser och bedömningar. Färgförändringar har dokumenterats med spektrofotometri
och fibrer har studerats i mikroskop och svepelektronmikroskop. Mätningar av pH-värden,
saltinnehåll och konduktivitet har gjorts. Mätningar av polymerisationsgrad och
draghållfasthet har belyst fibrernas nedbrytningsgrad.
Resultaten av fallstudierna pekar mot att nedbrytningen, efter att flamskyddsmedlet
applicerats, sätter in på ett tidigt stadium och att den sedan fortgår. Faktorer som
exponering för ljus fukt och värme spelar även in för att påskynda nedbrytningsprocessen.
Undersökningarna är gjorda på ett alltför litet och skiftande material för att man ska kunna
göra vetenskapligt säkerställda bedömningar– men resultaten pekar ändå mot att
flamskyddsbehandling av värdefullt konst- och kulturhistoriskt material bör undvikas.
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Bakgrund och syfte
Varje år köps konstverk in för betydande summor till offentliga byggnader i statlig och
kommunal ägo. Textilier i offentlig miljö anses utgöra en brandrisk och gardiner och
möbeltyger för offentlig miljö flamskyddas därför ofta. Även konstverk av textilt material
flamskyddas – trots att flamskyddsbehandling kan förkorta materialets livslängd. Det finns
ett stort antal typer av flamskyddsmedel som appliceras på textil med olika metoder, och det
är sedan länge är det känt att vissa kemikalier som används vid flamskyddsbehandling kan
vara hälsovådliga och skadliga för miljön. Det är också relativt väl känt att vissa medel kan
skada materialet.
Att säkra offentliga miljöer från brand i lättantändliga textilier är livsviktigt och stadgas i
bestämmelser och förordningar. Offentlig textilkonst representerar dock högre ekonomiska
värden än inredningstextil och ur denna synpunkt bör ett textilt konstverk ha en längre
livslängd än till exempel en bomullsgardin. Skador som synliga färg- och strukturförändringar kan lättare tolereras på en brukstextil än i ett konstverk där konstnären
medvetet arbetat med färg och form. Sådana synpunkter har dock framstått som oväsentliga
i jämförelse med de skador som brand kan orsaka på person och egendom och har därför
inte uppmärksammats tillräckligt i forskning och metodutveckling. Forskningen har dels
koncentrerats kring olika medels effektivitet mot brand, dels kring deras långsiktiga inverkan
på människans hälsa och miljö. I Riksantikvarieämbetets samlade arbete med riskanalys
och säkerhet har nu frågor om flamskydd för olika material uppmärksammats.
Fyra textila konstverk har valts ut för att ingå i en fördjupad studie kring flamskyddsmedels
påverkan på materialet. Två av fallstudieobjekten är kända i konserveringslitteraturen. Ofta
refereras till Marianne Richters ridå för Ekonomisk- och sociala rådets (ECOSOC) sal i FNbyggnaden i New York, ibland omnämnd endast som ”en stor vävd tapet i FN som har blivit
förstörd av flamskyddsmedel”. När man önskar veta mera är den enda referensen Karen
Finch´s artikel i Studies in Conservation. De analysresultat som togs fram av SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut) redan 1968 har inte publicerats och har därför inte kunnat
diskuteras i samband med flamskyddsproblematiken. Likaledes finns i litteraturen ofta
hänvisningar till en flamskyddad och skadad textil som behandlats vid Riksantikvarieämbetets textilkonservering i början på 1980-talet. Det gäller Alf Munthes gardiner för
Södertälje tingsrätt. Dock är det fallet inte tillräckligt väl beskrivet. Det har därför varit
angeläget att närmare undersöka och dokumentera dessa konstverk, deras tillkomst,
konserveringshistoria och de faktorer som har haft betydelse för materialets snabba
nedbrytning.
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De fyra fallstudierna ger fördjupad kunskap om flamskyddsmedlens påverkan på material
som textilfiber och färg. Det gör det möjligt att från Riksantikvarieämbetets sida ge väl
underbyggda synpunkter på, och verka för en miljömässigt rimlig användning av
flamskyddsmedel i syfte att säkra en långsiktig hållbarhet för konstverk och kulturföremål.
Fallstudierna ingår i ett större projekt ”Hållbar textilkonst? Flamskyddsbehandling av textil i
offentlig miljö” som i sin tur ingår tillsammans med andra aktiviteter i utvecklingen av
verksamhetsområdet Riskanalys och katastrofberedskap vid Riksantikvarieämbetets
Förvaltningsavdelning.
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Fyra fallstudier
Dokumentation och beskrivning
De fyra fallstudieobjekten har studerats noggrant och beskrivits. Deras tillkomst och material
och teknik har så långt det går noterats. Det har bland annat inneburit arkivstudier och
intervjuer med berörda konstnärer, producenter och brukare. En dokumentation av objekten
och deras ”åtgärdshistoria” har varit viktig för att förstå och förklara nedbrytning och skador.
Materialtekniska analyser som kan ge ytterligare förklaringar avseende kemiska och
fysikaliska nedbrytningsprocesser har genomförts. Dessa diskuteras i följande avsnitt.

Ridå för ECOSOC-salen, Marianne Richter 1952
Ridån komponerades av Marianne Richter och utfördes av Märta Måås-Fjetterström AB,
Båstad, för ECOSOC-salen i FN-byggnaden i New York 1952. Redan 1960
uppmärksammades tecken på fibernedbrytning och färgförändring. 1966 sändes ridån till
Sverige för rengöring och stödkonservering. Karen Finch, konservator i London,
konsulterades då angående möjliga orsaker till ridåns nedbrytning. Ridån hade flamskyddats
av en firma i New York, som använde sig av Flamex Cls no.110 med delvis okända
kemikalier. Enligt ”The Swedish research institute” (SP Statens Provningsanstalt, numera
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är Flamex ett vattenlösligt kristallint salt baserat på
ammoniumsulfamat med ett pH -värde på 6,5. Den troliga orsaken till den ovanligt snabba
nedbrytningen uppgavs vara flamskyddsmedlet i kombination med starkt solljus och hög
luftfuktighet. En textil av ull på linvarp av god kvalitet skulle annars inte kunna ha skadats på
detta sätt. (Se Finch, i Studies in Conservation 1969, 132-135). SP rekommenderade att
ingen ny flamskyddsbehandling skulle göras efter renoveringen. I januari 1989 togs ridån
ner för gott och bedömdes då vara så förstörd att ingen ny konservering var aktuell.

Ridå för ECOSOC-salen,”Pythagoras” 1989
År 1989 monterades en ny ridå i FN-byggnaden, med mönstret ”Pythagoras” tryckt på
bomullssammet, komponerat av Sven Markelius, ECOSOC-salens arkitekt. Tyget
flamskyddades i Sverige med Pyrovatex CP®, en organisk fosforförening, innan ridån
sändes till New York. Troligen har den inte rengjorts eller åtgärdats på annat sätt sedan
1995. Vid ett besök 2008 i oktober konstaterades att ridån var i starkt behov av rengöring
och ny montering. Ridån togs ner tidigt i2010 och en våd avskildes och sändes till Sverige
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tillsamman med en mindre bit av tyget (troligen inte flamskyddat), som legat i förvar i FNbyggnaden.

Södertälje tingsrätt. Gardiner komponerade av Alf Munthe 1964
Gardiner till Södertälje tingsrätt eller Södertälje stadshus komponerade av Alf Munthe och
utförda 1964 på Handarbetets Vänner i Stockholm (HV). De 6 yllegardinerna rengjordes och
konserverades vid Riksantikvarieämbetet 1981 (se Pietas beskrivning nr 5859/81). Enligt
beskrivningen var de ”mycket smutsiga och sotiga” och ”flambehandlade med ojämnt
besprutad spray på baksidan”. Vid rengöringen i vatten ”utlöstes gaser och obehaglig lukt
samt geléaktiga klumpar i vattnet troligen beroende på medlet som gardinerna
flambehandlats med”. Det flamskyddsmedel som kan ha använts är en blandning av kalk
och kalciumsulfat. Efter konserveringen monterades gardinerna åter i tingsrätten. Det är
idag okänt om de fick en ny flamskyddsbehandling. År 2007 färdigställde HV en
rekonstruktion av de då helt nedbrutna gardinerna. Mindre fragment av originalet finns
bevarade på HV.

Gardiner för Domstolsverket i Jönköping, komponerade och
utförda av Susanne Henriques 1986
Gardinerna beställdes av Statens konstråd för en sessionssal i Domstolsverket när
byggnaden invigdes 1987. Enligt medarbetare på Domstolsverket förändrades gardinerna
relativt snabbt, en färgförändring från ljusa pastellfärger till brunt skedde inom en tidsrymd
kortare än 10 år. Materialet är nu mycket nedbrutet. 2008 tvättades en av gardinerna hos
Handarbetets Vänner. Man ville se om den bruna färgen kunde avlägsnas – kanske var det
bara smuts? Den bruna färgen bleknade något men inte så mycket att det ansågs värt att
åtgärda de andra. I stället sändes gardinerna åter till Statens Konstråd varifrån de
vidarebefordrades till Förvaltningsavdelningen vid Riksantikvarieämbetet i Visby 2009 för
undersökning. Konstnären har ställt en stor mängd referensmaterial till förfogande.

Referensmaterial
För tre av fallen har referensmaterial funnits tillgängligt, om än i varierande mängd. Endast i
fallet Södertälje finns fragmentariska bitar kvar. Här har istället testväv av ylle använts för
jämförelser. Även nyinköpt lingarn och ulltråd av samma märke som originaltextilierna har
använts som referens. Dessutom undersöktes fyra nutida flamskyddsmedel applicerade på
testväv av bomull, ”Cotton Adjacent as per ISO 105-F02” från Testfabrics Inc. De fyra
flamskyddsmedlen valdes utifrån olika kriterier, de skulle representera olika grupper av
flamskyddsmedel och de skulle också vara lätt tillgängliga på marknaden.
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Kortfattad teori och
metodikdiskussion
Dokumentation och beskrivning
En noggrann dokumentation av de fyra fallstudieobjekten så som den beskrivits ovan är
viktig för förståelsen av analyserna och för att kunna sätta in dem i ett korrekt sammanhang.
En tillkomst- och åtgärdshistoria behövs som utgångspunkt för att diskutera och förklara
nedbrytning och skador i ett historiskt material.

Undersöknings- och analysmetoder
Mekaniska metoder för test, däribland dragprovning, är mycket vanliga inom textilindustrin
och har även använts för att testa konserveringsmetoder eller material avsedda för
konservering. Effekten av efterbehandlingar undersöks också med mekaniska metoder som
till exempel draghållfasthetstest. Nedbrytningen eller polymerisationsgraden hos materialet
efter färgning eller olika efterbehandlingar kan mätas. Däremot är det inte alltid lätt att
anpassa dessa metoder till naturligt nedbrutet kulturhistoriskt material, bland annat på grund
av de stora provmängder som behövs. Prover och referensprover från historiskt material är
sällan tillgängliga för tester. Istället för dessa tester är man inom kulturmiljövården oftast
”utelämnad” till att använda sig av analysmetoder som påverkar föremålet eller provet så lite
som möjligt. Så kallade ickeförstörande metoder ger å andra sidan inte alltid säkra eller
lättolkade resultat
Den stora provmängden från Jönköpingsvävnaderna och FN-ridån Pythagoras erbjöd därför
ett unikt tillfälle att genomföra tester, som annars skulle ha varit omöjliga att göra på
historiskt och naturligt åldrat material. Marianne Richters ridå för FN erbjöd mycket små
provmängder men här fanns ändå referensmaterial i tillräcklig mängd för att kunna
genomföra en någorlunda tillförlitlig jämförande dragprovning av fibrer. Dragprovning av
material från Pythagoras och Jönköpingsvävnaderna kommer att utföras senare.
Södertäljegardinerna är alltför nedbrutna för att alla tester ska kunna genomföras.

Besiktning, okulära och taktila jämförelser och bedömningar
De fyra objekten har alla avlägsnats från sin plats i den offentliga miljön beroende på att det
varit tydligt att deras estetiska uttryck och deras färg och hållfasthet förändrats.
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Bedömningarna har då skett utifrån okulära besiktningar. Det är viktigt att även i
fortsättningen först genomföra denna typ av besiktning och dokumentation, innan andra
undersökningar och analyser påbörjas. Att utarbeta ett schema eller handledning för
dokumentation och besiktning av konstverk eller andra kulturhistoriska föremål i offentlig
miljö är angeläget för framtida förvaltning av offentlig konst i bruk.

Färgförändringar, optisk bedömning och spektrofotometri
De synliga färgförändringarna har bedömts och mätts med en Konica-Minolta CM 2600d
spektrofotometer med en 8mm ”aperture mask”. Mätningarna kan bekräfta de okulära
besiktningarna men den exceptionella brunfärgningen i vissa av textilierna har inte
förklarats.

Mikroskopiska undersökningar inklusive
svepelektronmikroskopi
Proverna studerades i och dokumenterades med ett Nikon Optiphot mikroskop i
genomlysning. Vidare studerades proverna i ett svepelektronmikroskop med tillhörande
analysutrustning (LEO 1455 VP med LINK-enhet för EDSanalys och en
accelerationsspänning vid 10-25 kV. Bilder togs och grundämnesanalyser utfördes.
Undersökningarna visar på nedbrutna fibrer och närvaro av rester av grundämnen från
flamskydds medel konstaterades.

Mätning av pH-värde, saltinnehåll och konduktivitet
Mätning av pH-värden har genomförts dels med Sentron Argus X genom
urkokningsmetoden (2 g av textilt material kokas ur under ett antal minuter enligt
Textilhögskolans laboratoriekompendium), dels med ett instrument som medger betydligt
mindre provmängder (Horiba B212 Twin pH-meter). De olika mätmetodernas relevans har
på så sätt kunnat jämföras. Generellt sänks pH värdet i såväl cellulosa- som proteinfibrer
när flamskyddsmedel adderas.Mätningar av saltinnehåll och konduktivitet har genomförts på
liknade sätt, dels genom vätska från urkok och Crison EC-meter GLP 31+, dels genom
användning av instrument avsett för mycket små provmängder (Horiba B212 Twin Cond B173). Resultaten är ett komplement till pH-mätningarna.

Mätning av närvaro av ammonium, nitrat, klor, fosfat och kalium
Mätningarna utfördes på vätska av urkokt provmaterial med Merckoquant teststickor.
Närvaro av ammonium, fosfat och kalium kunde påvisas medan nitrat och klor endast fanns
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i några få fall. Detta skulle kunna vara ett enkelt sätt för till exempel konservatorer att påvisa
några av de grundämnen som kan ingå i ett flamskyddsmedel.

Fluiditetsmätning
Bestämning av polymerisationsgraden genom fluiditet enligt EWN –metoden (SIS 650038)
genomfördes på Textilhögskolan i Borås i augusti 2010. Här visade testresultat av
flamskyddsbehandlad bomull på att cellulosamaterial som behandlats med
flamskyddsmedel omedelbart försvagas av behandlingen. De originaltextilier som kunde
testas enligt metoden visade på ovanligt hög nedbrytningsgrad. Undersökningsmetoden är
dock inte tillämplig för proteinmaterial som ull på grund av de kemikalier som används.

Mätning av draghållfasthet
Dragprovning av prover från Marianne Richters FN-ridå och gardinerna ifrån Jönköping
genomfördes vid Swerea IVF i oktober 2010 enligt SS-EN ISO 5079:1996 med en Lenzing
Vibrodyn tensile tester. Testerna visar att både ullinslag och linvarp från FN-ridån är
märkbart försvagade jämfört med bevarade referenser som inte flamskyddats. När det gäller
vävnaderna från Domstolsverket i Jönköping är ullen inte lika försvagad som linvarpen men
denna är sin tur starkt nedbruten och försvagad. Ull (protein) och lin (cellulosa) har olika
egenskaper och visar också olika mönster i sin reaktion på flamskyddsmedlen. Vad detta
beror på kan vara av intresse för fortsatta undersökningar.
Riksantikvarieämbetet köpte 2010 in en dragprovare Shimadzu AGS-X. Avsikten är att
genomföra fler provningar på referensmaterial från fallstudierna.
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Resultatens placering i förhållande till
nationell och internationell översikt
av tidigare forskning inom området
Forskning på flamskyddsmedel har bedrivits främst på deras brandhämmande egenskaper,
och på senare tid har särskilt hälso- och miljöaspekter intresserat forskare. Här finns en
omfattande litteratur. Det finns dock ytterst litet skrivet som behandlar flamskyddsmedlens
långsiktiga verkan på textilt material och då särskilt på konst och kulturhistoriskt material.
På 2000-talet har två svenska uppsatser inom kulturvårdsområdet behandlat
flamskyddsmedel ur ett bevarandeperspektiv men också ur hälsosynpunkt. Pia
Christensson skriver om flamskyddsmedel i museer 2004, och Cajsa Hallgren beskriver
flamskyddsmedel ur konservatorns perspektiv i sin kandidatuppsats från 2008. Hon går här
igenom de flesta kända typer av flamskyddsmedel på den svenska marknaden. Avsikten
med detta är att konservatorer ska kunna göra aktiva val under konserveringsarbetet och för
att göra det krävs grundläggande kunskaper om flamskyddsmedlen.
I internationell konserveringslitteratur tas ämnet upp för första gången när Karen Finch
beskriver den ridå som 1952 komponerades av Marianne Richter för Ekonomisk och sociala
rådets sal i FN- byggnaden i New York. I sin korta notis uppmanar Karen Finch till vidare
forskning i flamskyddsmedlens påverkan på det textila materialets egenskaper. Hennes
artikel nämns i fortsättningen av nästan alla som skriver något om flamskyddsmedel och
textilkonst. Ofta är artikeln den enda referensen i ämnet. Som sådan är den dock inte
särskilt uttömmande eller informativ och förklarar inte heller hela det förlopp som ledde till
ridåns nedbrytning. Detta var dock inte Finch´s intention, hon ville se sin korta notis som en
första uppmaning till vidare forskning. Det dröjer dock till 1984 när Doreen Rockliff och
Nancy Kerr, vid University of Alberta, Canada, presenterar sin undersökning om
flamskyddsmedel för textil konst på ICOM CC:s 7:e möte. Fortfarande är det till dessa två
artiklar som de flesta hänvisningar i ämnet görs.
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Diskussion
Flamskyddsmedel utgörs av kemiska ämnen av starkt varierande art. De medel som har
undersökts här tillhör de grupper som kan rubriceras som organiska och oorganiska salter
och fosforföreningar. Trots variationen tycks de flesta ha egenskaper som bryter ned det
textila materialet, om än med olika hastighet och kraft. Dessa effekter har till stor del varit
kända sedan länge men man har valt att ändå använda dem till exempel av ekonomiska
skäl. Flamskyddsbehandling har för många varit en billig försäkring mot brand, enklare än
att vidta andra åtgärder eller välja andra material.
Fallstudiernas undersökningar är gjorda på ett alltför litet och skiftande material för att man
ska kunna göra vetenskapligt säkerställda bedömningar. Detta är troligen ett dilemma man
alltid kommer att ställas inför när man arbetar med historiska artefakter. Flera tolkningar av
analysresultat är då möjliga. Detta aktualiserar även frågan om försök med accelererad
åldring och hur de ska tolkas i jämförelse med ”naturligt” åldrat och nedbrutet material.
Resultaten av fallstudierna pekar mot att nedbrytningen sätter in på ett tidigt stadium och att
den sedan fortgår. Faktorer som exponering för ljus, fukt och värme spelar även in för att
påskynda nedbrytningsprocessen. Resultaten sammanfaller ändå så väl att man kan säga
att flamskyddsbehandling av värdefullt konst- och kulturhistoriskt material ska undvikas.
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Kvarstående arbetsinsatser
Ett antal tester och provningar kvarstår som till exempel test av färgförändringar och
dragprovningar. Analyser av grundämnen med FTIR och XRF har påbörjats men inte
slutförts. Grundämnesanalyser samt undersökningar av referensprover måste utföras i
större mängd. Referensprover behandlade med dagens flamskyddsmedel kommer att bli
föremål för ytterligare undersökningar och försök med accelererad åldring av material.
En delrapport med full dokumentation av fallstudieobjekten och analyser med resultat samt
bildmaterial är under arbete. Den kommer att ingå som en del i redovisningen av projektet
”Hållbar textilkonst”. Resultaten är också avsedda att delges projektets externa
referensgrupp som bestått av bland annat representanter för MSB-myndigheten,
kulturvården, utbildningar, producenter och beställare av textil konst. Deras synpunkter har
varit viktiga i arbetet med denna undersökning.
Resultaten kommer att kommuniceras bland annat vid ICOM-CC Triennial meeting i
Lissabon 2011 och seminarium inom ramen för FoU-projektet Förvaltning av offentlig konst
vid Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet i oktober 2011.
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Bilaga
Abstract för ICOM-CC 16th Triennial meeting 2011

Fire! A twofold risk for textile art.
An investigation into the consequences of fire
retardant treatments.
Introduction
Textile art has always been considered an important part of Swedish national identity with
many renowned artists and workshops. This textile art has traditionally been of a high quality
regarding design and craftsmanship as well as in the choice of material. Some of these
artworks have however undergone rapid deterioration attributed to the use of fire proofing
agents. The Swedish National Heritage Board has therefore started an investigation of four
prominent textile works of art for public buildings in order to analyze what properties of FR
may have caused their deterioration.

Background
In 1952 a large curtain designed by Marianne Richter for the Economic and Social Council
chamber was donated as a national gift from Sweden to the United Nations building in New
York. Already after 10 years the textile material showed signs of deterioration and was finally
taken down in the 1980´s. It was substituted in 1988 by a printed velvet curtain with the
pattern ”Pythagoras” by Sven Markelius who also was the architect responsible for the
design of the ECOSOC chamber. With the ongoing restoration of the United Nations building
complex (2009 -2013) conservators and scientists from the Swedish National Heritage
Board now have the unique opportunity to perform a closer study of the two curtains. It has
for a long time been known that the original fire proofing treatment was a contributing factor
to the damage of the first curtain and there are several other similar cases of damage to
textile art known in Sweden.
Flame retardants (FR) are in many ways damaging to textile material as well as to the
environment and to human health, but have been deemed necessary in order to save lives
and property from the outbreak of fire. Textiles are considered a risk in public buildings and
laws and regulations for fire safety are becoming more demanding. The fire authorities often
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require that textile artworks be fireproofed without considering other methods for making the
interior of the building fire safe. Modern textiles for interiors such as curtains or upholstery
material are usually not expected to last longer than ten years but textile art should have a
longer lifespan and be treated with more care. Furthermore, some flame retardants affect
the colour and shape of the material and thus alter the esthetical effect drastically.

Methods of Study
The study focuses on four cases–
1.The curtain for ECOSOC chamber in the U.N. building, designed by Marianne Richter
2.The curtain for the ECOSOC chamber by Sven Markelius
3. Wall hanging by Alf Munthe for the Södertälje City Court, in Sweden
4. Window hangings by Susanne Henriques for the Swedish National Courts Administration
The artworks are all from the latter part of the 20th century. They have been on display in
public buildings for around 20 years and have all subsequently been taken down due to
visible deterioration. The climatic conditions of the buildings are fairly well known. The
textiles are all made of natural materials (wool, linen and in one case cotton velvet) and the
dyes are in most of the cases known. The fire retardants used are known by their product
names but need to be investigated further. Material sampled from the four damaged and
naturally aged textiles will be compared to original material that has been saved in the
archives of the artists or the workshops.
All samples will be carefully documented and photographed as well as examined optically
using stereomicroscopy. Since flame retardants have been known to degrade textiles and
cause colour changes, the acidity (pH) and conductivity of the samples will be analyzed as
well as the colour, using a pH-meter and spectrophotometer, respectively. Mechanical
tenacity tests will be performed on samples in order to evaluate the strength of the fibers.
The degree of polymerization will also be investigated by measuring fluidity according to the
EWN-method (SIS 650038). In order to investigate and document fiber structure on a
micro scale, fiber analysis of the samples will be performed using scanning electron
microscopy (SEM). The elemental composition of the fiber will be analyzed by energydispersive X-ray spectroscopy (EDS) and X-ray fluorescence (XRF) analysis, using both
SEM/EDS and µ-XRF technology. The fiber composition will also be analyzed with Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The analysis will be done to confirm what type of
flame retardant that the textiles have been treated with and to determine how and why the
decomposition of the original art objects has occurred. Analysis will also be performed in
order to document deviations and differences between samples, compared to collected
references.
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Results
All measurements and tests of the samples from the artworks and the reference material will
be concluded in early September 2010 and hence the results are forthcoming.

Conclusion
The objective of the study is to explain the risks of treating works of art and cultural heritage
objects with fire retardants. The aim is to arrive at recommendations for alternative
measures to be taken in public buildings in order to make them fire safe. The study will point
to materials and finishes that can be considered or recommended for public art. The
recommendations will be of value to those who commission works of art as well as to those
who make the objects - the artists and craftspeople- and to those who take care of the
objects in museums – the conservators.
Contemporary textile works of art should be given the same opportunity for long time
survival as tapestries and wall hangings from earlier periods.

