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Den just avslutade världsutställningens område i Shanghai blev vårt konferenscentrum. Där
hölls såväl alla gemensamma punkter på agendan som MPR-kommitténs presentationer och
sammankomster i World Expo Centers stiliga lokaler. Runt dessa är demonteringen av expon
i full gång och det var en fascinerande promenad från mitt hotell genom området till och från
konferensaktiviteterna.
Deltagarbeviset med foto var viktigt, scannades av varje morgon då också allt baggage
genomlystes innan vi kunde passera in på Expo-området och in i konferenslokalerna.
Generalkonferensen inleddes den 7 november med en grandios öppningsceremoni, där de
dryga 3.600 deltagarna från 122 länder förutom välkomst- och tacktal av kinesiska dignitärer
och ICOMs högsta ledning fick njuta av ett svårslaget invigningsprogram med kinesiska
dansare, sångare och skådespelare av högsta världsklass.
Vid välkomstmiddagen i den Gyllne salen placerades gästerna vid länderspecifika bord och
det gav möjlighet att lära känna svenska ICOM medlemmar som jag inte tidigare träffat.
Musik inramade den storslagna middagen som bestod av kinesiska specialiteter och även
några europeiska.
Måndagens välkomsttal och Keynote-talare (som hade passat bättre som presentationer i
vissa fall!) berörde museernas kopplingar till det samhälle de servar. Hur denna samverkan
kan utvecklas. Intendenterna äger inte museet påpekade en talare. En av huvudtalarna var
Alpha Omar Konaré, från Mali, tidigare president i ICOM som också varit sitt lands president
och vars uttalande: Il faut tuer les musées coloniales (man måste ta livet av de koloniala
museerna), väckt mycket diskussioner och som jag också använt i min masteruppsats Does
Africa need museums? hade till min besvikelse denna gång en mera nedtonad presentation
men pekade ändå på vikten av dialog.
Eftermiddagen ägnade jag åt MPRs intressanta möte som noggrant planlagts av våra
kinesiska MPR-kollegor Yan Hongbin och Qui Qui från Beijing. Trevligt att möta kollegor
sedan många år och nya PR-människor.
På tisdagsmorgonen röstade jag som styrelseledamot i MPR i valet till ICOMs nya ledning
och Executive Council innan dagens presentationer tog vid. Bl a hade Vision specialist Mr
Hocquard intressanta synpunkter på utställningsmediat. Fokusera föremålet, ge det magi.
Någon har valt ut föremålet av en orsak, tyckt att det var värt att bevara: presentera den
orsaken! sa han bl a och varnade för allt för alla-tänket.
Sista punkten på dagordningen var valet av ny MPR-ledning. Detta innebar att vi fick en ny
ordförande, Marjo-Riitta Saloniemi från Tampere, Finland, en av mina samarbetspartner bl a i
EU-projektet Migrating Memories. Den nya styrelsen innebar en föryngring. De nyvalda och
avgående styrelsemedlemmarna firade med en trevlig middag.
MPR-exkursionen gick på onsdagen till den gamla staden Zhouzhuang, där vi fick en guidad
tur genom staden på vattnet. Efter lunch reste vi tillbaka till Shanghai och besökte Yuyuan
Garden tillsammans med dess direktör som är MPR-medlem. Ett måste för alla besökare i

Shanghai! Han bjöd alla deltagare på en otrolig middag med utsökta specialiteter
presenterade på läckert sätt. Bl a sjögurka som anses vara en delikatess och mycket ovanlig
på restauranger. Hoppas den inte är endangered species! God i alla fall.
Torsdagen var allmän utflyktsdag och jag liksom många andra hade valt Hangzou wet land,
som enligt vår guide var populärt bland kineser eftersom många aldrig haft möjlighet att
besöka området. Dit gick 16 bussar. Vi fick snabbesök på stadsmuseet och naturhistoriska
museet, snabblunch och en tur i båt på Wetlands med guide. Resan tog 3 timmar dit och 3
timmar hem trots att vi hade poliseskort som tömde motorvägen på annan trafik. Intressant
att se det tätbefolkade landskapet under resan.
Efter konferensens slut hade jag möjlighet att tillbringa två dagar med att upptäcka Shanghai
på egen hand. Jag besökte bl a det fina akvariet och det underbara Shanghai Museum och
promenerade också runt i stan i olika områden i det fina sommarvädret.
Oändlig stad, skyskrapor över allt, kliniskt rent, väl fungerande arrangemang, teknik i alla
lägen, mitt första besök i Kina och i Shanghai bjöd på många nya insikter och erfarenheter.
Och som vanligt är de personliga mötena och de nya kontakterna minst lika viktiga som de
officiella arrangemangen.
Efter 12 aktiva och inspirerande år som styrelseledamot, varav 6 som sekreterare, kändes
det fint att lämna över styrelseplatsen till unga museimänniskor. Jag kommer att fortsätta att
vara MPRare, och hoppas på senioravgifter på kommande konferenser.
Med tack för beviljat resebidrag som gav mig möjlighet att delta i konferensen.
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