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Redaktörens rader
Efter ett mycket märkligt
år hoppas vi nu på nya
tider med vaccin och
mänsklig kontakt. Men
ett litet tag till får vi
hålla ut, så det kommer
bli fortsatt mycket
digitalt framöver,
inklusive årsmötet.
Men vi har i varje fall
fått en riktig vinter, till
och med i Skåne!
Åsa
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Nytt år men tyvärr samma sociala begränsningar som förra
året!
I Stockholm har vi nu haft stadig minustemperatur ett bra tag
och det ser ut att hålla i sig ytterligare en tid vilket inte precis
underlättar uteträffar heller så den sociala bubblan får kvarstå
som norm.
På slottet är det tomt och tyst eftersom de flesta jobbar
hemifrån, dock inte vi på textilkonserveringen. Vi arbetar i
stället med förberedelsen för en utställning om Kungens farmor
Kronprinsessan Margareta som förhoppningsvis ska öppna i
sommar, nästan ett år försenad.
P.g.a. neddragningar i utställningsbudgeten kommer vi
konservatorer att bidra med en del ovanliga arbetsuppgifter
som t.ex. tillverkning av rekvisita, spackling, målning etc. Ovant
men lite spännande att prova något nytt. Förra sommaren
arbetade all fast anställd personal några veckor var i
visningsverksamheten eftersom det inte fanns pengar till att
anställa sommarpersonal, och det ser ut att bli likadant även i
år. En positiv sida av detta var att personalen blandades och vi
lärde känna kollegor som i vanliga fall arbetar på andra
avdelningar. Så om ni kommer hit i sommar finns chansen att få
se mig i hovets blå guideuniform!
Så här års brukar vi ju annars se fram emot ett årsmöte med
många trevliga samtal och diskussioner, men för att så många
som möjligt ska kunna delta även i år så testar vi nu ett helt
digitalt årsmöte med flera intressanta föredrag från Göteborg.
Förhoppningen är att ljud- och bildkvalitén ska bli bättre än sist,
nu när var och en sitter vid sin egen dator.
Bästa hälsningar
Kajsa Hammarsten

Uppdatering från Hanna Johanson
Hej!
Efter en liten paus från kyrkliga textilier startade jag under hösten 2020 egen firma,
Textilkonservering Hanna Johanson. Den första tiden har jag jobbat på uppdrag för Lunds
Domkyrka med textilier från Eslövs pastorat. Så roligt att få dela erfarenheter och tornrum med
Cajsa Hallgren. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete.
Jag kommer under året öppna en ateljé i Mariestad. Min hemsida är under uppbyggnad, håll utkik
efter textilhanna.se.
Allt gott, Hanna

Lägesrapport från Varberg
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Det händer på Göteborgs stadsmuseum
och Sjöfartsmuseet akvariet
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Hänt i Lunds domkyrkoateljé
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Kommande evenemang
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Ny redaktör för SFT-nytt
sökes

Vill du ha med något i nästa
nummer av SFT-nytt?
Skicka ditt bidrag till
sftnytt@sftkonservering.com

