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Och så var det ett nytt år
och ett nytt decennium! Det
innebär nytt nummer, nytt
årsmöte etc etc.

För min del var en av
höjdpunkterna på det
gångna decenniet resan till
Nederländerna och Belgien,
som Lena har skrivit en
redogörelse om. Vi får
också läsa om en konferens
i Kyoto och mycket annat
spännande.

Ordföranden har ordet
Kära medlemmar

Efter en osedvanligt grå vinter går vi nu mot ljusare tider vilket
kanske kan inspirera till förvärvandet av nya kunskaper.
Lämpligt nog kommer vi att erbjudas en kurs i konststoppning i
samband med årsmötet, vilket i alla fall jag ser mycket fram
emot, även om jag tvivlar på att synen räcker till.
Som vanligt är det mycket som ska hinnas med i samband med
årsmötet men styrelsen hoppas ändå att många vill stanna kvar
och umgås under fredagkvällen samt delta i kursen, fastän det är
lördag.

Här på Stockholms slott har vi sedan oktober en stor utställning,
med verk av Märta Måås Fjetterström, som är beräknad att
stänga den 19 april. De normala öppettiderna är 10-16 men på
torsdagar håller utställningen öppet till kl. 20 (kanske ett
alternativ för den som reser till årsmötet dagen innan?).
Nästa utställning kommer att handla om kronprinsessan
Margareta, kungens farmor, som dog 1920 bara 38 år gammal.

Väl mött på årsmötet!
Kajsa Hammarsten
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Det händer på Acta konserveringscentrum:
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Välkomna till Sörmlands museum!
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Märtas mattor på Kungl. Slottet

https://www.kungligaslotten.se/artiklar-och-film/nyheter/2019-12-20-se-pa-mattorna---det-ar-jag.html
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Riksantikvarieämbetet delar med sig

https://www.raa.se/
https://www.raa.se/museer/
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/bevara/
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/bevara/materialval-for-samlingsforvaltning/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/
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Det händer i Sollefteå

Tre kursdagar vid International Academic
Projects i London i oktober 2019

I höstas deltog jag i tre endagskurser vid International Academic
Projects i London. Alla dagarna var väldigt intensiva och var som
vanligt fulltecknade. Denna gång gavs kurserna i fantastiska
British Library.

Museum and Gallery Lighting:Theory and Practice
måndag 7 oktober.
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Under dagen behandlades:
Ljus, strålning, mänsklig synförmåga, färg

Ljus och UV-strålning som nedbrytande faktorer

Tillgänglighet vs bevarande

Ljuspraktikaliteter

Utveckling av ljuspolicies och guidelines

Hazards in Collections 8 oktober
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Loans in Practice: Objects and Paintings 11 oktober
Resultat
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The 25th IC General Conference i Kyoto
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Redogörelse för SFT:s Studieresa till
Nederländerna och Belgien
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Kommande evenemang
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Vill du ha med något i nästa
nummer av SFT-nytt?

Skicka ditt bidrag till
sftnytt@sftkonservering.com

Nyheter från Instagramgruppen


