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Det var med stora förväntningar som jag snabbt kla-
rade av registreringen dag ett för att hinna med en 
kaffe och lite prat innan jag slog mig ner i en stol i 

väntan på att konferensen skulle ta sin början. 
Jag blev långt ifrån besviken! Konferensen började med att 

ge oss en inblick i hur IPM har integrerats i museer runt om 
i världen. Vi fick redogörelser från Storbritannien, USA och 
Kanada, ja även från Nya Zeeland. Självklart var Sverige med 
och det redogjordes för vad som hänt här. Vikten av stand-
arder diskuterades också och vi påmindes om de gifter som 
tyvärr kan gömma sig i våra samlingar, som DDT och arsenik.

Ständigt närvarande fiskar 
Den andra dagen började med ett kärt personligt återseende: 
de långsprötade silverfiskarna! 

Jag tror de flesta som arbetar med skadedjur i museivärlden 
har ett personligt förhållande till denna insekt. Vi kan ha 
regionala skillnader angående andra skadedjur, men vi har 
alla samma problem med de långsprötade silverfiskarna, och 
denna insekt kommer säkert göra ett gästspel även på nästa 
konferens. Det finns tyvärr inga tecken på att de kommer för-
svinna innan dess.

Därefter blev det föredrag om tekniska hjälpmedel och olika 
förebyggande metoder som exempelvis frysning. Det tekniska 
hjälpmedel som intresserade mig lite extra var användandet 
av hund i samlingarna. En specialutbildad beagle har tränats 
att känna igen brödbaggar som kan ställa till mycket problem 
i en samling. Att hundar har ett enormt bra luktsinne är känt 
sedan tidigare, men frågan är hur kostnadseffektivt det är att 
använda hundar på det här sättet. 

Men tanken är tilltalande, och visar på vikten av att tänka 
nytt och ”utanför boxen” även när det gäller skadedjurs-
bekämpning på museer.

Förändrat klimat påverkar
Den sista dagen började med klimat, ett tecken i tiden. 
Deltagarna fick en redogörelse för hur klimatet i Skandinavien 
och Nordeuropa kommer att förändras, bli varmare och mer 
fuktigt. För Sveriges del har klimatet redan förändrats till viss 
del, vilket också ökar riskerna för vårt kulturarv. Därför finns 
ett behov att ändra vårt sätt att arbeta med klimatfrågan till att 
omfatta en längre tidsperiod. Det är viktigt att klimatet hålls 
under uppsikt, data samlas in och analyseras så att vi kan få 
indikationer om, och när, vi behöver göra åtgärder. 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT 
FOR CULTURAL HERITAGE
Likt större idrottsevenemang inträffar de inte varje år utan återkommer först med 
några års mellanrum, och platsen varierar! I år kom den fjärde internationella 
IPM-konferensen till Sverige och Stockholm, från den 21 till den 23 maj. 
Artikelförfattaren Robert Hall beskrev evenemanget för sina arbetskamrater 
som en biljett till Champions League-finalen - fast för skadedjurs-koordinatorer.
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Därtill kan också nämnas samspelet mellan ett bra inom-
husklimat och föremålen som vi förvarar där, det är viktigt 
att vi ser till hela sammanhanget. En föreläsare redogjorde för 
de ökade problemen med mögelangrepp på kyrkliga textilier 
och betonade hur viktigt det var att man även såg till miljön 
där textilierna skulle förvaras efter konserveringen, för att 
motverka återkommande mögelangrepp. 

Föreläsaren underströk också vikten av ett bra samarbete 
med de människor som kommer att ta hand om textilierna 
löpande efter konserveringen.

Insekter ute och inne
Efter detta inspel om inomhusklimat, återvände vi till 
utomhusklimat och fick höra om hur man i Nikko, Japan, 
behandlat insektsangrepp i två trähus, innan det var dags 
att vända blicken mot de små sammanhangen och diskutera 
vikten av mikroklimat för insekter. Genom att studera mik-
roklimaten kan vi få svar på varför skador uppkommer på 
t.ex. trähus, men också varför insekter påträffas i magasin där 
förutsättningarna inte är gynnsamma, men där någon kanske 
ställt in en träpall utan att tänka sig för!

Före lunch fick vi också en redogörelse för de kurser som 
hållits i IPM de senaste åren och hur man arbetar för att öka 
medvetandet kring IPM. I och med det var själva konferensen 
över för denna gång och även om det återstod en punkt på 
programmet splittrades deltagarna efter lunchen på flera olika 
håll för exkursioner.

David Pinniger har gjort mycket för att sprida IPM internationellt. I konferensens inledningstal hyllades han lite extra för sin insats. Foto: Carola 
Häggström, Riksantikvarieämbetet. CC BY. 

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 
4th International Conference, Stockholm

 
155 deltagare från 23 länder.

34 presentationer.
Konferensen livestreamades – över 700 

inloggningar per dag!
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Gruppfoto från konferensen. Foto: Riksantikvarieämbetet. CC BY.

Spännande utflykter
Exkursionerna, som deltagarna valt redan i sin anmälan 
till konferensen, gick till olika institutioner i Stockholm; 
Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga bibli-
oteket, Hallwylska museet, Nordiska museet, Vasamuseet, 
Kungliga slottet och Husgerådskammaren. Mitt val hade 
fallit på Vasamuseet. Här fick vi en kort introduktion till skep-
pet Vasa innan vi delades upp i två grupper för att verkligen 
komma bakom kulisserna. Min grupp började med att titta 
på konservatorsateljén, för att sedan gå ner i magasinen där 
vi bland annat fick se Vasas segel. Efter turen gavs vi egen tid 
att utforska museet, för att sedan lämna museet när vi kände 
oss färdiga, konferensen var trots allt slut.

Men för oss som inte riktigt ville släppa IPM ännu fanns 
det en sista räddning - en heldag på Skoklosters slott. Vi var 
ganska många som valde att umgås med kollegor från hela 
världen ytterligare en dag. På Skokloster fick vi åter känna att 
vi kom bakom kulisserna för att ta del av kollegernas sam-
lade erfarenheter från arbetet med slottet. Efter en gemensam 
lunch återstod bara en guidad tur i slottet, där vi fick höra 
slottets historia innan vi satte oss på bussen tillbaka till 
Stockholm. 

Det var med visst vemod som jag därefter tog tåget hem. 
Det hade varit några väldigt bra dagar där både långväga och 
kortväga kontakter tagits, representanter från hela 23 länder 
deltog i konferensen. Nästa IPM-konferens benämns, liksom 
ett mästerskap, med en stad och ett år. Berlin 2024.

Robert Hall, antikvarie och IPM-koordinator, 
Enköpings museum                                              

robert.hall@enkoping.se 


