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Sammanfattning 
Den här D-uppsatsen behandlar museer och deras roll i den samhälleliga utvecklingen. Genom en fältstudie av 
District Six Museum i Kapstaden har vi försökt fånga och diskutera hur ett museum av idag kan fungera. Detta har 
skett utifrån två kontexter; dels den pågående och världsomspännande debatten om museer och deras framtid, dels 
utvecklingen av en ny demokratisk nation i landet Sydafrika och vilken roll museer har i den processen. Genom 
analys av intervjuer vi har gjort med aktiva inom och utanför District Six Museum försöker vi få en bild av just detta 
museums roll och funktion; för sina egna medborgare och samhället runt omkring. Vi diskuterar vidare hur District 
Six fungerar som förebild för andra museer och hur det faktiskt uppfyller många av de kriterier och önskemål som 
museologer idag sätter upp för hur ett samtida och aktivt museum bör arbeta. 
 
 
Abstract 
This thesis is largely about museums and their role and development in and for society. With a field/case study of the 
District Six Museum in Cape Town, we try to encapsulate a modern function for museums within a context of 1) the 
current worldwide discussion on museums and their future, and 2) the development of a new democratic nation in 
South Africa, and museums possible role in that process. Through analysis of interviews made with concerned 
people within and outside the District Six museum we intend to get a picture of the views on this particular museum 
and its role and function, for its community and society at large, plus for other museums, as a possible role model. 
We find that this museum might be close to a type of museum that has been asked for by museologists and others in 
recent times.  
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ABSTRACT 

This thesis is largely about museums and their role and development in and for society. With a field/case 

study of the District Six Museum in Cape Town, we try to encapsulate a modern function for museums 

within a context of 1) the current worldwide discussion on museums and their future, and 2) the 

development of a new democratic nation in South Africa, and museums possible role in that process. 

Through analysis of interviews made with concerned people within and outside the District Six museum 

we intend to get a picture of the views on this particular museum and its role and function, for its 

community and society at large, plus for other museums, as a possible role model. We find that this 

museum might be close to a type of museum that has been asked for by museologists and others across 

the world in recent times.  
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FÖRORD 

När vi för ungefär ett och ett halvt år sedan började bearbeta de första tankarna kring den här uppsatsen 

hade vi idéer ganska olika det slutgiltiga resultatet. Vad som vi däremot stått fast vid under hela arbetets 

gång är vårt intresseområde och huvudtema, trots att vi vridit och vänt på materialet flera varv. Det du nu 

håller i din hand är resultatet av den research vi genomförde under vår två månader långa vistelse i 

Kapstaden i Sydafrika. Vi vill inleda med att tacka de människor som med sin medverkan och hjälp 

bidragit till att projektet, som förutom uppsatsen inkluderar en utställningsproduktion, har kunnat 

genomföras. Vi talar dels om våra handledare på utbildningen, främst Kosta, Lars, Ingemar och Roland 

som trodde på projektet och hjälpte oss, inte minst med att söka pengar för resan. Vi tackar speciellt för 

det generösa bidraget från Linnéus/Palme-stipendiet, samt stipendiet från Campusrådet. Vi tänker också 

på alla de fantastiska människor vi mött i Sydafrika, både inom och utom District Six Museum; Ramzi, 

Jenny, Sandy, Abbie, Linda, Lionel, Hajirah, Dammon och alla de som genom intervjuer, samtal och 

hjälpsamhet, givit oss material till vårt arbete, men också ovärderliga upplevelser och erfarenheter i 

Kapstaden med omnejd. Slutligen vill vi ge en eloge till Lina och Malin för gott resesällskap och likaså till 

alla andra vi inte nämnt för det som blir över! 

 

Så varsågod, nu kan Ni börja!  

 

Ylva och Josefin 
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INLEDNING 

 

Apartheid har satt vår kultur i tvångströja i mycket större utsträckning än vad folk verkar inse. 
Systemet har inte bara uteslutit folkmajoriteten från så kallad finkultur, de har hållit oss skilda från 
varandra, gjort oss okunniga om varandra, vant oss vid ömsesidigt hat, krympt vår fantasi och 
förvandlat oss till fega varelser. 

 

Albie Sachs, “A seminar on Culture and Development”, Stockholm 2 -5/9, 1991. 

 

En anledning till att Sverige fortfarande ger bistånd till Sydafrika är att såren efter apartheid ännu inte är 

läkta. Sydafrika får idag mest kulturbistånd av alla samarbetsländer, cirka 20 miljoner/år, vilket är nästan 

en tiondel av det totala svenska biståndet till Sydafrika som 1997 låg på 295 miljoner kronor. 

 

Sveriges stöd för de svartas rätt är vårt äldsta solidaritetsprojekt, som pågått från 1950-tal in på 1990-talet. 

Från 1960-talet och framåt har vi stött kultur i Sydafrika, där biståndet har gått genom frivilliga grupper 

och organisationer. På 80-talet ökade kulturbiståndet. Politiska verktyg var förbjudna i Sydafrika under 

apartheid – men det var inte förbjudet att sjunga och dansa eller syssla med teater och film. Konsten blev 

ett vapen mot förtrycket. Christina Björk, som då arbetade på Riksutställningar, började förmedla svenskt 

stöd till teatergruppen Action Workshop i Kapstaden. Genom teatern gav Action Workshop kunskap om 

samhället. På liknande sätt började allt fler grupper söka kulturstöd och genom biståndet har många 

kulturpersonligheter kunnat utveckla sina talanger. 

 

Kulturbistånd och internationella utbytesprojekt som genomförs på just museiområdet är dock inte en 

enkelriktad väg för utveckling bara i Sydafrika. Tvärtom har man i detta land en situation som skapar 

uppfinningsrikedom och erfarenheter som Sverige och andra länder kan inspireras och dra nytta av, i 

diskussion kring och arbete med sina egna museer och dess roll och funktion framöver. 

 

MUSEIBISTÅNDET 

I Sydafrika finns det ett akut behov av att dokumentera de svartas och färgades historia. Delar av den 

muntliga traditionen när det gäller sånger och berättelser är på väg att försvinna. I det segregerade 

Sydafrika finns de svartas historia inte i böcker eller på museer, det är därför som Sverige har valt att 

stödja flera museiprojekt som fokuserar på apartheids historia ur dessa gruppers perspektiv.  

Exempel på ett sådant museum är District Six Museum1, som den här uppsatsen kommer att handla om.  

 

Det var 1996 som ett samarbete mellan Malmö Museum och District Six i Kapstaden, inom ramen för 

SAMP – programmet (Swedish African Museum Program), inleddes. Ett besöks- och kunskapsutbyte 

                                                      
1 På vissa ställen använder vi förkortningen D6M, framförallt i fotnoter. 
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mellan de båda museerna påbörjades, likväl som en dialog om museets roll i samhället. Man började 

undersöka möjligheterna kring en SIDA-finansiering av upprättande av ett arkiv inom museet för att 

dokumentera musik och berättarkonst från det forna District Six. Diskussionerna skedde mot bakgrund 

att District Six Museum fått i uppdrag, från det federala kulturdepartementet, att fungera som ett 

nationellt museum för att dokumentera tvångsförflyttningarna under apartheiden. 

 

Under 1997 och 1998 erhöll District Six Museum ett SIDA-bidrag för att upprätta dels ett ljud- och 

musikarkiv och dels för att inrätta och utrusta lokaler för ändamålet. Förhoppningen är att arkivet skall bli 

en viktig källa för framtidens forskare, men också för skolklasser, journalister och studerande. 

 

Idag är det Malmö Stadsmuseum som förmedlar SIDA-stödet till District Six Museum i Kapstaden. Det är 

tänkt att Disitrct Six Museum i framtiden ska ha ett arkiv om tvångsförflyttningar inom hela nationen och 

museet ska bli ett minnesrum och en dokumentationscentral. Sydafrikas politiker av idag vill inte att 

landets historia skall falla i glömska och därför kommer museet att inta en viktig plats i 

historieskrivningen. Enligt SIDA är det då en central bevarandeinsats att dokumentera 

tvångsförflyttningars historia, både för forskning och för medvetande hos allmänheten. Det är, menar 

man, också en viktig kulturinsats att rädda ett musikarv och muntliga berättartraditioner som är på väg att 

försvinna.  

 

I en rapport från SIDAs kultur och medieenhet2 kommer District Six Museum att kunna stå modell för 

andra initiativ för att rädda specifika sydafrikanska kulturyttringar, före och under apartheid, till 

eftervärlden. På kort tid har de lyckats vinna stor uppmärksamhet och respekt, både lokalt och nationellt 

för sitt sätt att arbeta med tvångsförflyttningarna. Man tror vidare att District Six Museum kan bli 

vägledande för museiutvecklingen i landet efter apartheids fall med sin annorlunda metodik, sin 

åskådlighet och nära samarbete med allmänheten.  

 

Diskussionen kring museers funktion och framtid är aktuell även i vårt eget land. I samband med de 

svenska projekten ”Museum 2000- bekräftelse eller utmaning” och ”Makten.nu”, har man velat lyfta in 

samhällsdebatt och aktuella frågor i museivärlden. Efter att ha läst om det samarbete som pågår mellan 

Malmö Museer i Sverige och District Six Museum i Sydafrika började vi intressera oss för att studera 

District Six Museum närmare utifrån kontexten av de teman som togs upp under den internationella 

slutkonferensen av ”Museum 2000” i Stockholm, juni 2001. 

 

Vetskapen om det intensiva nationsbyggande som pågår i Sydafrika efter apartheids fall gav ytterligare en 

intressant aspekt till vår studie – den att Sydafrika är precis i början av att skapa något nytt. Kan det nya 

politiska tänkandet inom landet påverka museernas utveckling, och hur jobbar man med att dra in 

                                                      
2 Nycklar till den nya nationen – kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika, SIDA (1998)   
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debatten i museivärlden när ”demokrati” är ett relativt nytt begrepp för många grupper i samhället? Med 

olika medel vill man också inom museivärlden hjälpa till att skapa ”ett folk – en nation”. Det finns inga 

regler eller lagar om vad som skall visas eller representeras, mer än att utställningarna skall spegla hela 

Sydafrikas historia – inte bara den som tillkommit de senaste tvåhundra åren genom nybyggare och 

kolonisatörer. Historieskrivning handlar alltid om representation ur olika perspektiv. En stor del i 

representationen av det sydafrikanska folket är att också lyfta fram och erkänna det lidande som apartheid 

orsakat för landets alla miljoner ”svarta” och ”färgade” invånare. Genom att göra detta kan vägen mot 

försoning med det förflutna inledas, rasismen elimineras och slagorden ”Ett folk – en nation” få kraft att 

ena, ett för tiden, oerhört splittrat land.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi vill utifrån den pågående debatten kring museers roll och relevans, se närmare på District Six Museum i 

Kapstaden. Vi vill undersöka om, och i så fall hur, District Six Museum kan fungera som exempel på 

något som efterfrågas inom den nutida diskussionen, ett museum där man lyckats föra samhällsdebatten 

innanför museets väggar och engagerar sitt omgivande samhälle. Vi har för detta valt att analysera District 

Six Museum utifrån de tre konferensteman som utgjorde grunden i den internationella konferensserien 

”Museum 2000, bekräftelse eller utmaning”, som avslutades i Stockholm, sommaren 2001. Rubrikerna var 

som följer; Nya tider - Skilda världar, Ting, minne och berättelse, och Museet och moralen.  

 

Frågor som vi ställde oss i ett tidigt stadium av vår undersökning, var om ett land som är i början av sitt 

”nya” nationsskapande kan ge museeväsendet de egenskaper som vi i Sverige strävar efter? Kanske vi har 

något att lära snarare än att lära ut, eller beror museets relevans för samhället mycket just på ett lands 

politiska situation och eventuella trauma?  

 

Vi vill genom att se hur man pratar om museet, kartlägga och diskutera dess syfte, vision, funktion, 

aktivitet, samt roll som rådgivare i det Sydafrikanska nationsbyggandet. Konkreta frågeformuleringar 

under arbetet har alltså varit: Vad har man velat och vill man med District Six Museum, och hur fungerar 

det i praktiken? Vi vill samtidigt också ta reda på om och hur District Six Museum utifrån den bild vi får 

kan klassas som ett museum inom ”den nya museologin”3, och hur det eventuellt skulle kunna fungera 

som förebild även för svenska projekt.  

 

FÄLTBESKRIVNING 

Denna undersökning handlar i stort om museers roll och utveckling, men den ger också ett exempel på 

resultatet av det svenska biståndet, genom SIDA, som har hjälpt ett museum i Sydafrika att utvecklas. Vi 

har gjort en fallstudie av ett museum, som vi trott representera nytänkande och en förmåga att lyfta in 

samhällsdebatten innanför museets väggar. Vi placerar alltså vår studie i ett museologiskt fält, där den 

allmänna och specifika diskussionen om museers roll och utveckling får stå som ramverk. Att vi sedan gör 

fallstudien i Sydafrika ger ytterligare en viktig kontext, nämligen den om hur ett museum kan fungera 

aktivt i processen där det byggs en ny demokratisk nation och där Sverige i just projektet i fokus har 

fungerat stödjande. Vår uppsats hamnar alltså inom flera vetenskapliga fält, framförallt det museologiska, 

utställningsmässiga, men också det kulturvetenskapliga, historiska och i viss mån det sociologiska. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Det museologiska fältet är relativt nytt och också ganska odefinierat, eller rättare sagt mångdefinierat. 

                                                      
3 ”Den nya museologin” är ett teoretiskt perspektiv som förklaras under rubriken ”Introduktion till museologi” på sid. 22. 
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Det har skrivits mycket om museer, i olika traditioner och med olika mål. Att det gjorts studier av 

specifika museer är klart, och att det gjorts i den Sydafrikanska kontexten likaså. Även i Sverige 

förekommer sydafrikanska museer som fokus. Ett exempel är en C-uppsats av Richard Wennberg på 

museologen i Umeå, som handlar om sydafrikanska museer på nätet4. De flesta museiavhandlingar med 

sydafrikansk fokus kommer dock givetvis från sydafrikanskt håll. Med exempel som Robben Island 

Museum, som till och med driver en universitetskurs i musei- och kulturarvskunskap och förvaltning, är 

forskningen där i princip självskriven. Även på District Six Museum har en hel del tidigare forskning 

förekommit kring stadsdelen och museet självt. Då många av de inblandade på museet är akademiker, om 

än inte inom museologi, har flera större eller mindre forskningsprojekt och papers genomförts av dem. Ett 

par exempel på sådana författare är Crain Soudien och Lalou Meltzer, som vi citerat ur deras paper 

”Representation and struggle”5. Ett annat exempel är Charmaine Eachern, som 1998 publicerade sin 

studie “Mapping the memories: Politics, place, and identity in the District Six museum, Cape Town6”. 

Annat är skrivet av studenter som förlagt sitt arbete till museet, där det ibland handlat om att jämföra två 

specifika institutioner. Mycket har gjorts om District Six generellt, om livet där och kulturen, inte minst i 

skönlitterär skrift. Inom det mer forskningsbetonade fältet finns teman som arkitektur i District Six och 

musik i District Six genomgångna. Vad vi inte hittat är dock något som ser District Six och just museet 

och dess tänkande i ett vidare museologiskt och socialt perspektiv, vilket vi ämnar göra  i vår uppsats. 

 

AVGRÄNSNINGAR 

Vi har begränsat oss till ett forskningsobjekt i form av District Six Museum. Vi har inte ställt detta mot 

något annat specifikt museum, utan låtit en mer allmän diskussion och stämning få stå som jämförelse och 

ram. Vi har heller inte fördjupat oss i materialet på museet, några större arkivgenomgångar eller 

publikundersökningar, utan koncentrerat oss på omfattande intervjuer med människor som arbetar på, 

och i viss mån utanför museet, på olika positioner och med olika typer av uppgifter. Detta för att få reda 

på deras syn på District Six Museum, - hur det fungerar, dess uppgift och roll, samt vad man anser bör 

hända. På detta sätt tycker vi oss ha fått fram de viktigaste beröringspunkterna på museet samt kunnat 

sammanfatta den rådande stämningen inför museet. Det är detta materialet som vi sedan arbetat vidare 

utifrån. Vi inser att de resultat vi får fram kanske inte kan tjäna till annat än jämförelsematerial och 

reflektion i förhållande till andra museer och museidiskussionen i sig, men anser det gott nog, eftersom vi 

fått uppfattningen att det inom museivärlden talas och diskuteras mycket, men oftast utan konkreta 

exempel och resultat. Vi vill alltså utröna om inte detta kan vara ett exempel, att åtminstone i vissa delar 

använda sig av som förebild, men också visa på ett gott resultat av det svenska biståndet. 

                                                      
4 Wennberg, Richard, Ett nytt “medium” för museer - en studie av Internetpresentationer exemplifierat med sydafrikanska 
Internetmuseer (1999) 
5 Melzer, Lalou och Soudien, Crain "Representation and struggle", i District Six - Image and representation (1995) 
6 Eachern, Charmaine; Social Identities, oct-98, Vol. 4 Issue 3; Mapping the memories: Politics, place, and identity in the District Six 
Museum, Cape Town. (1998) 
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METOD 

GENOMFÖRANDE 

Efter att ha deltagit vid konferensen ”Museum 2000 – bekräftelse eller utmaning” sommaren 2001 tog vi 

kontakt med District Six Museum under hösten 2001. Via e-post kommunicerade vi våra tankar och idéer 

kring researcharbetet fram till att vi kom ner till Kapstaden i februari 2002. Vår studie är en explorativ 

fältstudie grundad på en kvalitativ empiri, i sin tur grundad på ett begränsat antal djupare intervjuer och en 

viss del deltagande observation av museets verksamhet. Museets arbete sker inte bara inom museets 

väggar, utan sträcker sig också ut till områden som ligger utanför Kapstaden, i skolor, samt liknande 

institutioner. Det finns också ett antal knutpunkter som många aktiva inom museet samlas kring och två 

sådana arrangemang är en årlig återträff i form av squaredans samt minnesstunden av demoleringen av 

området District Six. Vi har deltagit vid båda dessa evenemang. Vårt syfte har varit att lägga tonvikten på 

intervjumaterial, men att använda oss av våra observationer för att vidare kunna utveckla våra frågor. 

Observationerna har fungerat som en ytterligare kunskapskälla, utöver litteratur, att grunda uppfattningen 

av museet på. I uppsatsen lyfter vi främst fram intervjuerna i empirin, men våra observationer har givetvis 

i viss mån inspirerat och färgat diskursen. 

 

Vi deltog också vid en konferens vid namn ”Blurring the boundaries” med representanter från Europa 

och Afrika, som diskuterade ett samarbete mellan de två kontinenterna och hur museet som företeelse kan 

utvecklas genom delade erfarenheter. Konferensen redovisas inte i uppsatsen, men har gett uppslag till nya 

intervjufrågor och funnits i våra tankar under arbetets gång. 

 

Sammanlagt har vi genomfört drygt 15 intervjuer med dels människor som har anknytning till District Six 

och dels med människor som är aktiva inom museivärlden i Sydafrika. Vår fokus har legat på museet, men 

för att ge mer tyngd åt studien har det känts viktigt att tala med folk som är utanför District Six Museum, 

men som har åsikter som är relevanta för resultatet. Intervjuerna har varierat i längd, men i de flesta fall 

legat på omkring en timme. Intervjupersonerna har kontaktats genom e-post och telefonsamtal. Många 

möten har lett till möten med ytterligare involverade. Vi har varit noga med att ha en bredd på 

intervjupersoner både vad det gäller kunskap, ursprung och sysselsättning inom museet. Intervjuerna har 

gjorts i hemmet eller på arbetsplatsen beroende på vad intervjupersonen själv föredragit. 

 

INFORMANTER 

Dammon Rice, utbildningsansvarig, District Six Museum, intervju på D6M, 020305. 

Deirdre Prins, utbildningsansvarig på Robben Island Museum, intervju på RIM 020313. 

Donald Perenzi, ny curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020324. 

Irwin Combrinck, styrelsemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314. 

 
12



Linda Fortune, författare, guide och pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 

Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f.d. invånare i District Six och 

medverkande i skapandet av dess museum, intervju på D6M, 020316. 

Noor Ibrahim, guide på District Six Museum, intervju på D6M, 020304. 

Peggy Delport, styrelsemedlem och curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020308. 

Premesh Lalu, lärare vid History Department, University of the Western Cape, inblandad i div. musei-  

och kulturarvsprojekt, intervju på UWC, 020306. 

Ramzie Abrahams, pedagog och utställningsproducent på South African Cultural History Museum, 

IZIKO- Museums och inblandad i div. musei- och kulturarvsprojekt. Intervju på SACHM 020308. 

Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 

Stanley Abrahams, styrelsemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305. 

Terrence Fredericks, styrelsemedlem, grundare och tf föreståndare av District Six Museum, intervju, 

D6M, 020328. 

 

KVALITATIV METOD MED INSLAG AV JOURNALISTISKA ARBETSSÄTT 

Rent metodmässigt lutar vi oss mot den kvalitativa intervjun, där varje intervju beskrivs som en unik social 

interaktion som innefattar en förhandling av sociala roller och referensramar mellan i första hand 

främlingar 7. Vi kände att det var den bästa formen för oss att utföra vår research, då vi var intresserade av 

människors erfarenhet och upplevelser snarare än en kvantitativ data. Den kvalitativa intervjumetoden 

beskrivs enligt följande: Genom empirisk forskning samlar forskare in information genom att be 

människor att svara på frågor. Intervjuteknik har spelat en stor roll för sociologin då den givit kunskap om 

attityder, livsöden och generella uppfattningar. En intervju är i grunden ett samtal mellan människor i syfte 

att samla in information. Kvalitativa intervjuer är medel för forskning som har som mål att upptäcka 

företeelser, egenskaper eller innebörder. ”Vad är det som händer” är viktigare än omfattningen av 

händelsen.8 Våra intervjupersoner är inga kronvittnen i undersökningen, de representerar inte sanningen, 

men de är en del i den kultur som vi valt att gå in och undersöka närmare och deras åsikter och tankar 

utgör kärnan i vårt material. Den mer övergripande diskussionen fokuserar snarare på museets roll än 

individens.  

Den kvalitativa intervjumetoden utgår från antagandet att man inte i förväg kan veta vilka frågor som är 

viktiga att få svar på. Resultatet på intervjun formas under vägens gång. Den intervjuades svar kan påverka 

själva intervjuarens frågor. Så har det fungerat för oss i många fall. Vi har haft vissa teman, (som framgår i 

empirigenomgången) och några klara frågor och därefter låtit intervjun löpa i olika riktningar beroende på 

de svar som vi får. Det blir mer som en väglös konversation och därför måste man ibland som intervjuare 

vara uppmärksam och idérik. I boken med namnet ”Kvalitativa studier i teori och praktik” framhåller man 

att i den kvalitativa intervjumetoden är intervjuaren en aktiv deltagare och skapar innehållet likväl som 

                                                      
7 Svensson, Per Gunnar & Starrin, Bengt, Kvalitativa studier i teori och praktik – deltagande observation (1996) s. 52  
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intervjupersonen.9 Interaktionen mellan de båda människorna och hur de reagerar och påverkar varandra 

föder innehållet.  

Genom intervjutekniken har vi, genom att utgå från ett litet material, försökt tränga djupt in i en 

problematik (museets roll). Den kvalitativa analysen är känslig för nyanser, men den är inte så precis. Det 

är å andra sidan detta som gör att den öppnar dörrar till nya forskningsområden och ger nya infallsvinklar 

på redan kända fenomen.10 

Många tror att samhällsvetenskapen har något att hämta ur den journalistiska grenen - att tränga sig in i ett 

material, liksom undersökande journalistik.11 Man bygger först upp en bred kunskapsbas genom att 

intervjua och prata med en stor grupp människor inom området. Därefter kan man få fram olika linjer för 

forskning”. Detta stämmer delvis in på vår undersökning, då den ena kontakten lett till den andra och den 

ena intervjupersonen har lett till att vi velat tala med den andre. 

 

Intervjuerna liknar inte varandra precist, utan varje ny intervju kan liknas vid att gå uppför en trappa, dvs. 

att intervjun delvis baseras på företeelser som kommit fram i tidigare intervjuer. 12 Liksom journalisten har 

vi hållit en offensiv hållning i förhållande till studieobjektet, snabbt givit oss i kast med verkligheten utan 

en detaljerad planering, samt haft en författarambition med uppsatsen. Vi vill göra en framställning som 

vänder sig till breda grupper och som kan ha en plats i såväl den akademiska diskussionen kring kultur- 

och nationsbyggande, i museernas diskussion kring museers plats i samhället samt diskussionen kring 

kulturellt bistånd. 

 

BEARBETNING AV MATERIAL 

Samtliga intervjuer har transkriberats, varefter vi gått igenom dem noga för att dra ut det viktigaste i 

respektive samtal. Utifrån den första grundläggande genomgången av materialet har vi lyft fram ett antal 

återkommande teman, som vi valt att strukturera upp det empiriska materialet kring. Analysen utgår sedan 

från detta strukturerade material. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Med tanke på de upplevelser som en vissa av våra intervjupersoner bär med sig från apartheidtiden och 

dess eftermälen har en del samtal varit präglade av besvikelse och ilska. Med hänsyn till några 

intervjupersoner har vi valt att inte behandla material som på ett provokativt sätt pekar ut en annan 

individ. 

 

                                                                                                                                                                      
8 Svensson & Starrin (1996) s. 55 
9 Ibid. s. 58 
10 Ibid. s. 150 
11 Svenning, Conny; Metodboken (1997) s. 259  
12 Ibid. s. 264 
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BEGREPPSGENOMGÅNG 

Eftersom researchen för denna uppsats till största delen genomförts i Sydafrika, har arbetsspråket varit 

engelska. Då vi förutsätter att de som läser denna uppsats också förstår engelska har vi, för största möjliga 

autencitet, inte översatt intervjuerna utan behållit förekommande citat på engelska. Enstaka ord på 

engelska i den för övrigt svenska texten har vi så långt möjligt försökt översätta för att underlätta 

läsbarheten. I de fall där betydelsen på minsta sätt kan uppfattas tveksam eller flertydig, har vi med fotnot, 

refererat till den ursprungliga termen eller uttrycket/uttalandet. Det finns ett par engelska ord där vi haft 

speciellt svårt att hitta en verkligt träffande svensk översättning. Det första är ”township”, som i detta fall 

syftar på de mer eller mindre fattiga bostadsområden i stadens utkant, som under apartheidregimen 

segregerades för invånare av icke-europeisk härkomst. Man skulle kunna kalla det förstäder, eller 

kåkstäder, men eftersom placeringen och standarden vi åsyftar varierar, väljer vi att använda oss av den 

engelska termen som ibland också kan höras i svenskt tal. 

 

”Community” är ett vitt begrepp och kan på svenska översättas med ’kulturell grupp/gemenskap’, eller 

’samhälle’.  I uppsatsen är termen viktig, men svår att översätta generellt, då den förknippas med olika 

andra ord. Ett viktigt exempel är ”community museum”. Ett community museum förväntas följaktligen 

vara ett museum djupt förankrat i ett visst lokalt samhälle och ha ett lokalt perspektiv.  

 

Ett viktigt och svårt dilemma är de olika rasbeteckningarna och hur man ska förhålla sig till användningen 

av dem. Sydafrika är ett i högsta grad mångkulturellt land, med många skiftande etniska härkomster. 

Samhället är sedan apartheidtiden mycket präglat på distinkt rastänkande, där man fortfarande i hög grad i 

alla grupper identifierar sig själv och andra med hjälp av hudfärgen. Samtidigt är det ett mycket känsligt 

ämne, och många talar om hur man måste komma bort från det gamla språkbruket. Det är dock svårt att 

hitta användbara alternativ till ”färgskaletermerna” när man pratar om just Sydafrika och indelningen 

mellan dess olika folkgrupper. I vår uppsats använder vi dem som där; -”svarta” (av afrikansk härkomst), 

”vita” (av europeisk härkomst) och ”färgade” (med asiatiska, och eller blandade europeiska och afrikanska 

rötter)- hädanefter utan citationstecken och givetvis utan värderingsinnebörd.  

 

UPPSATSUPPLÄGGNING 

Efter att inledningsvis se tillbaka på det kulturella bistånd som funnits mellan Sverige och Sydafrika, valde 

vi att koncentrera oss på District Six Museum, som är en del i det utbyte som SIDA initierat mellan 

svenska och sydafrikanska museer. District Six museum är också ett museum som figurerat i 

museidiskussioner här i Sverige gällande museers roll i samhället. Uppsatsen är baserad på en empirisk 

metod med inslag av kvalitativa intervjuer och deltagarstudier. 

 

I teorin har vi valt att utgå från den ”nya museolgin” då det är den museiteoretiska form som vi själva 
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anser att man bör jobba med inom museivärlden. Här passar konferenser och projekt som ”Museum 

2000” och ”Makten.nu” väl in. Den nya museologin knyter an till de ämnen som behandlas inom 

ovanstående projekt och vi har valt att fokusera på det förstnämndas tre workshopteman, som vi binder 

det empiriska materialet till.  

 

Under rubriken ”Empirisk bakgrund” har vi i grova drag sammanfattat Sydafrikas historia, situationen 

inom museivärlden i Sydafrika, men också hur man försöker skapa en fungerande nation i ett land som så 

länge präglats av apartheid. Bakgrundsmaterialet styrks av citat från de intervjupersoner som vi träffat och 

deras syn på såväl historia och nationsbygge som museiväsendets uppgift.  

 

Den empiriska bakgrunden följs av en empirisk ”förgrund” som är indelad i ett antal teman kring District 

Six Museum och dess roll och funktion enligt informanterna. Temana har plockats ut ur det ursprungliga 

intervjumaterialet och står som fokus i uppsatsens undersökande del. Varje tema gestaltas med citat och 

referat, följt av en kortare av oss i viss mån analyserande/kommenterade sammanfattning, för att 

underlätta läsbarheten. I det kapitel som vi kallar ”Analys” knyter vi ihop det empiriska materialet med 

teorin, och väljer att utifrån de tre workshopteman vi redogör för i teorikapitlet (Nya tider - Skilda världar, 

Ting, minne och berättelse samt Museet och moralen) analysera det empiriska materialets helhet. Vi 

diskuterar där också i vilken mån District Six museum kan sägas representera ett museum inom den nya 

museologin. I det avslutande stycket ger vi oss utrymme att i lite vidare svängar kommentera, diskutera, 

reflektera över resultaten och andra företeelser i vår egen svenska kontext. 

 
SJÄLVREFLEKTION 

Vi inser att vår egen position i detta arbete, och även dess utgång, påverkats ganska mycket av det faktum 

att ingen av oss två är skolade museologiskt. Vi har följt diskussionen ur ett kulturvetenskapligt perspektiv 

och fastnade för District Six Museum som ett intressant studieobjekt. Ingen av oss hade heller tidigare 

varit i Sydafrika, varför våra förväntningar och planer för arbetet var tämligen öppna och öppna har de 

också förblivit. Trots att vi kanske saknar en viss kunskapsmässig bakgrund, tror vi att det ligger en fördel 

i att gå in i ett fält så förutsättningslöst som vi gjorde. Precis som District Six Museum’s grundare slipper 

vi det ”museala arv” som också måste finnas inom ämnets akademi. Vi hoppas kunna se sammanhangen 

mer ur ett användarperspektiv och därmed komma ifrån det många gånger introverta och exklusivt 

svårtillgängliga uttryck som alltför ofta präglar så väl akademiska genrer generellt, som specifikt 

museologiska.  

 

Givetvis kan också vår objektivitet diskuteras. Man får ta med i beräkningen en viss svårighet att förbli 

distanserad och opåverkad i mötet med samhället och människorna. Så länge man är medveten om detta 

och även sina informanters ofrånkomliga subjektivitet, måste det vara acceptabelt i sammanhanget.   
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TEORETISK BEGREPPSRAM 

INLEDNING 

I följande kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för begreppet ”museum” och hur det traditionellt 

har definierats fram till hur det definieras idag. Samtidigt redogör vi för museets möjliga uppgifter och 

vilken roll museet som institution kan spela i ett lands utveckling. Därefter följer en mer teoretisk 

diskussion kring museibesökarens förhållande både till museet som mötesplats och till tingen i sig samt 

minnesskapande kring dem. Vi följer upp definitionen med en genomgång av några museologiska 

riktningar, varav vi har valt att lyfta fram den nya museologin, som är en del av det kritiskt-filosofiska 

synsättet inom museivärlden, och som stämmer väl in på den funktion vi vill tillskriva museet i samband 

med den här uppsatsen. Den nya museologin kommer vi att diskutera genom att fokusera på den 

pågående diskussionen inom museivärlden, som främst exemplifieras med projektet ”Museum 2000- 

bekräftelse eller utmaning?”. Vi utgår från tre nyckelområden: ”Nya tider- Skilda världar”, ”Ting, minne 

och berättelse” samt ”Museet och moralen”. Dessa tre områden var utgångspunkter för de workshops 

som hölls under Museum 2000 –konferensen i Stockholm, sommaren 2001, och bildar också begreppsram 

utifrån vilken vi kommer att analysera vårt material längre fram i uppsatsen. 

 

MUSEUM – EN DEFINITION. 

Begreppet ”museum” kan representera mycket. Olika människor har olika tolkningar och uppfattningar av 

det kan innebära. För en alltför stor del av allmänheten står det tyvärr för något otillgängligt, dammigt, 

tråkigt och stelt. I Sverige har sedan tidigt sjuttiotal kritik av varierande intensitet framkommit mot 

museiinstitutioner som konservativa, tröga kolosser med verklighetsfrämmande och ointressanta 

utställningar. Uppfattningen om varthän en förändring skulle syfta har dock skiftat i såväl tydlighet som 

riktning. 

Länge var museer runt om i världen främst privata initiativ, företag, uppbyggda och förvaltade av enskilda 

personer eller ideella föreningar. Då var de endast tillgängliga för publik på ägarnas villkor och präglades 

av mycket olika målsättningar. Genom tiderna har ansvaret för museiverksamhet flyttats över på samhället 

och ut i offentligheten. Enligt konferensunderlaget för projektet Museum 2000, medför detta faktum att 

det är lika självklart att museiformen politiseras och inordnas i samhällelig kulturpolitik. Brist på 

ekonomiska resurser får museets uppgift som idéväckande forum att stå tillbaka för inkomstrelaterade 

evenemang knutna till det historiska minnet.13 

 

Det är svårt att ge en entydig definition för vad ett museum kan vara och hur museers syfte ser ut, då 

museum och museiverksamhet är komplexa begrepp. Enligt etnologen Stefan Bohman är inte begreppen 

museum och museiverksamhet enbart knutna till museerna som institutioner, och traditionellt kulturarv, 

                                                      
13 Projektbeskrivning för MUSEUM 2000 – etts samarbete mellan ICOM, Riksutställningar och Svenska museiföreningen 
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utan omfattar även aktiviteter som utövande av kulturmiljövård och naturvård.14 Det vidare perspektivet 

blir idag allt vanligare och har varit tydligt även i vårt arbete men då med speciell betoning på sociala 

strukturer och samhällsengagemang, vilket kommer att märkas senare i uppsatsen. 

 

Ett annat exempel på begreppens komplexitet och otydlighet är utnämningen av Riksutställningar till årets 

museum 2001. Riksutställningar är en institution och statlig myndighet som uttryckligen inte är ett 

museum, men vars verksamhet ändå jämförs inom fältet. I och med detta betonar man vikten av att inte 

godta definitionen av museet som ”huset” eller ”samlandet” utan snarare betona vikten av 

utställningsproduktionen och den publika verksamheten. Den institutionella museiverksamheten har i sig 

flera olika inriktningar, som kan variera museerna emellan, men traditionellt sett har de definierats av 

museerna själva som samla, vårda, visa samt forska. Definitionen av museernas gemensamma funktioner 

ger ramen för museernas väsen, men museerna skiljer sig sedan åt rent ämnesmässigt. Konst, 

naturhistoriska, tekniska och kulturhistoriska museer skiljer sig alla åt vad det gäller verksamhetens 

inriktningar, beroende på ämnesfokus. Inriktningen påverkar saker som metod, teoretiska/vetenskapliga 

utgångspunkter och gestaltning. International Council of Museum (ICOM) är ett internationellt 

samarbetsorgan som bl. a. satt upp vissa kriterier som en institution ska uppfylla för att få kalla sig 

museum.  

 
A museum is a non profit making, permanent institution in the service of society and of its 
development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 
exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their 
environment. /.../15 

 

I Sverige skapades en ny museidefinition 1994, när staten genomförde museiutredningen "Minne och 

bildning" (SOU 1994:51): 

 

Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och 
levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Det utvecklar och 
förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och 
medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna.16 

 

De gemensamma utgångspunkterna för den centrala internationella definitionen och den svenska 

definitionen av museerna kan sammanfattas i; museerna ska vara permanenta institutioner i samhällets och 

samhällsutvecklingens tjänst, öppna för allmänheten samt inte vara vinstdrivande. Deras konkreta 

uppgifter är samla in/dokumentera, bevara, forska, kommunicera och gestalta, i syfte att verka för studier, 

utbildning och underhållning. På senare tid har även museer utan föremålssamlingar grundats som ändå 

kan innefattas i museidefinitionen, som till exempel Arbetets museum i Norrköping. Den här typen av 

museer blir allt viktigare, eftersom vi anser att museer ofta visar upp historia och inte nutid. För att skapa 

                                                      
14 Bohman, Stefan, ”Vad är museivetenskap, vad är kulturarv?” I: Palmqvist & Bohman (red) Museer och kulturarv (1997) s.11-12  
15 ICOM:s hemsida på Internet: http://www.icom.org  2002.02.12 
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debatt och öka museets betydelse i samhället måste institutionerna aktualiseras och fungera som mer 

debatterande forum.  

 

Sju allmänt formulerade råd rörande den nationella kulturpolitiken och gällande hela det offentligt stödda 

kulturlivet togs 1995. Den ska syfta till att: 

• ·Främja nationell, regional och lokal kulturell identitet 

• ·Öka möjligheterna för människor att möta de kulturhistoriska, konstnärliga, naturvetenskapliga och 

tekniska sammanhangen och helhetsperspektiven 

• ·Främja människors aktiva deltagande i museernas verksamhet 

• Vidareutveckla och stärka samverkan inom kulturmiljövården 

• ·Främja att museerna utvecklas i nära relation till den pågående samhällförändringen 

• ·Verka för att kunskapsinnehållet ska få bredd och balans17 

 

Man poängterar således begrepp som möte, deltagande, identitet, helhetsutveckling, bredd och balans och 

anknytningen till samhällsutvecklingen. 

 

Uppenbarligen är museibegreppet komplext och svårdefinierat, och vad det gäller de uppgifter museerna 

har framstår inte de som enklare. ”Museerna ska inte bara samla och förmedla kunskap utan dessutom ge 

upplevelser och underhållning i smakfull IT-förpackning, ” skriver arkeologen Fredrik Sandberg om 

museernas olika roller.18 Frågan är om de upplevelserna måste komma i en ”smakfull IT-förpackning” 

eller om det inte finns andra sätt att aktualisera museerna, kanske genom att föra in mer engagerande 

ämnen i museivärlden och kanske även ibland våga vara mer provocerande i sin framtoning. 

 

En viktig punkt för oss är att ett museum skall kunna skildra både majoriteten och minoriteten. Det skall 

vara berett att skildra alla lokala känslor eller principiella idéer. Därmed är också en omfattande forskning 

av stort värde innan en utställning formas. Det är vanligt att museer, framförallt i tredje världen, inte 

arbetar pluralistiskt. Det kan bero på brist på erfarenhet, eller på grund av att kuratorer och direktörer vill 

redogöra enbart för sin egen syn på utställningstemat. Museer får aldrig förlora den vetenskapliga och 

objektiva basen i det område som en utställning skall täcka. För att besökare lättare skall kunna analysera 

vad de vill ha ut av sin framtid är det också viktigt att museet kan agera kritiskt och visa konsekvenser 

inom de beslut som tas av makthavare. Balansgången verkar dock vansklig, för de flesta i fältet poängterar 

ändå hur museer aldrig får användas som politiska instrument, utan så långt det är möjligt förhålla sig 

objektiva. Idag måste museerna framför allt arbeta aktivt för att vara användbara – i annat fall kan de 

försvinna. De måste spela en aktiv roll i landets utveckling. Enligt Lorena San Roman, en flitig debattör i 

                                                                                                                                                                      
16 SOU 1994:51: Minne och bildning. Betänkande av Museiutredningen. s. 30 
17 SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning, s. 489 
18 Sandberg, Fredrik: ”Den omöjliga ekvationen”, I: Kjellström & Ternhag (red.) Museer som minnen- minnen av museer,(1999) s.116 ff  
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sammanhanget, bör alla samhällen ha ett eget museum och inte bara för att visa på sin historia utan också 

för att fungera som ett diskussionsforum för staden i sig. 19 Men hur definieras ett lokalt museum, vem 

kan tala för det och hur kan lokala museer bli genuint involverade i museiutvecklingen?  

 

MUSEIBESÖKAREN - MINNEN OCH MÖTEN 

Vi har valt att låta den teoretiska diskussionen till stor del inspireras av författarinnan Gaynor Kavanagh20, 

en känd profil och debattör inom fältet. Hon lyfter fram två centrala begrepp inom museivärlden: historia, 

respektive minne. På många sätt är museer mötesplatser för det förflutna, ett forum där gamla traditioner 

kan konfronteras med nutid, en plats där historier skapas. Besökarens individuella upplevelse baseras på 

de minnen som uppkommer i samband med museibesöket. Historia och minne möts i museets 

kollektioner och minnen blir en del av bakgrundsbilden till varje föremål. Idag arbetar fortfarande många 

museer på ett traditionellt sätt, där man tenderar att sätta föremålet i fokus snarare än de berättelser som 

finns runt omkring. Därmed går också den personliga upplevelsen förlorad. I en sådan utställningsform 

har det ingen betydelse vem ett föremål tillhört och vad det användes till, istället betonas bara vad för slags 

föremål det är. Museet bör istället, enligt Kavanagh, sammanföra besökarens individuella erfarenheter med 

det aktuella föremålet. På det viset blir museet också ett forum för nya uttryck och ny forskning. Varje 

besökare har, beroende på sina prioriteringar och sin bakgrund, olika uppfattningar om ett utställt föremål. 

Det som är sanning för en person kan vara helt orimligt för en annan. Gaynor Kavanagh skriver, ”We are 

what we create and what we create, in good part, constitutes ourselves, and sometimes our souls.” 21  

 

Kavanagh hänvisar också till Sheldon Annis och hans syn på museet. Han menar att anledningen till att 

museer kan vara så kraftfulla för våra minnen, är att de också är ”dream spaces”. 22 Med dream spaces 

åsyftas en plats där besökaren reagerar på bilder, färger och texturer högst personligt. Det kan vara 

bortglömda händelser, föremål som vi en gång ägde eller information som gått förlorad under årens lopp. 

Dessa så kallade "dream spaces" öppnar upp för kreativt tänkande, fantasi och problemlösning. De kan 

också öppna upp känslor och tankar som sedan länge varit begravda. Vårt långtidsminne intresserar 

historikerna, då dessa minnen är extra svåra at sudda ut. Känslor, lukter, föremål, färger kan plötsligt 

framkalla dem – det är därför som ”dream spaces” i museer är så värdefulla. Samtidigt ska man ta i 

beaktning att minnen, precis som historier är konstruktioner och kan därför förändras med tidens gång. 

De existerar i många olika former, allt från personliga till kollektiva eller publika.23 

 

Historier är både vad som hände i det förflutna och representationen av det som hände i det förflutna. 

Historiker blir därför ett samhällets agenter, genom att välja ut det material som skall visas för omvärlden. 

Hur väl deras arbete genomförs har konsekvenser för oss alla. Historiker inom museet får en ytterst 

                                                      
19 Boylan, Patrick J, ed. Museums 2000: politics, people, professionals and profit  (1992) s. 25  
20 Kavanagh, Gaynor, Making histories in museums (1987) s. 1-14  
21 Ibid s. 1-14 
22 Annis, Sheldon ”The museum as a staging ground for symbolic action” Museum, 151 (1987) s. 168-71  
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kreativ roll och kan bokstavligen skapa historia genom de människor som var en del av den. Museer blir 

en plats där minnen både kan återuppväckas och glömmas, då kuratorer själva väljer ut vad de vill visa. 

 

Att arbeta med konkreta objekt skapar ofta en svårighet då man vill skapa historia kring museet.  Om ett 

föremål plockas ur sin kontext tappar det också sitt värde och varje föremål har en rad olika betydelser för 

varje besökare. För att skapa en harmoni mellan dåtid och nutid öppnas allt fler utställningar upp som 

fokuserar på kvinnans, barnets, arbetarens, eller andra specifika gruppers, som tidigare var minoriteter 

inom utställningsvärlden, egen historia. Hur har museivärlden tagit vara på och representerat 

homosexuella, handikappade eller olika subkulturer? Det minsta man enligt Kavanagh kan göra är att fylla 

i tomrummen. En historiker som arbetar på ett museum bör först samla minnen genom föremål och 

berättelser och sen erbjuda en plats där individer såväl som grupper kan dela, jämföra och konfrontera 

minnen. 24 

 

INTRODUKTION TILL MUSEOLOGI  

Museologi kan sägas ha etablerats som ett vetenskapligt fält när de första lärostolarna i museologi 

inrättades på 60- och 70-talen i Brno, Leiden och Leicester och när den internationella kommittén för 

museologi ICOFOM, grundades av ICOM25 1977 med uppgift att bedriva forskning i museologi och 

utbildning av tjänstemän.26 Idag kan museologins uppgifter formuleras på olika sätt. Stefan Bohman, vice 

ordförande i rådet för museivetenskaplig forskning och chef för Musikmuseet, har studerat de senaste 20 

årens museologiska arbeten i en europeisk utblick och i grova drag funnit att tre olika inriktningar som 

idag dominerar inom museologin; den teoretiska, den etiskt/filosofiskt-kritiska och den praktiska. Den 

filosofiskt-kritiska museologin går också under benämningen ”den nya museologin”. Här är det museernas 

funktion och ansvar i samhället som granskas.27 Att det finns många olika inriktningar inom 

museivetenskapen, gör att det blir svårt att definiera sig som vetenskaplig disciplin med egna teorier, 

metoder och avgränsningar.  

 

I grunden kan sägas att museets traditionella uppgifter är forskning, samlande, bevarande, utbildning och 

utställning. I många lägen kan dock dessa ganska introspektiva definitioner av funktioner resultera i ett 

undvikande av större och viktigare frågor, beträffande syfte och verkligt resultat. Teoretikern P. Van 

Mensch28 utgår från en typologi för museologin, som baseras på syftena med den museologiska 

förförståelsen. Vi kommer nedan att mycket kortfattat och översiktligt gå igenom det filosofiskt kritiska 

synsättet och de tre skolor som faller här under. Att vi valt det filosofiskt –kritiska synsättet beror på att 

det harmoniserar väl med vår utgångspunkt i tanken att museet är en aktiv aktör i samhället. Det 

                                                                                                                                                                      
23 Kavanagh(1987) s. 1-14  
24 Kavanagh, (1987) s. 10-11  
25 ICOM-The International Council Of Museums 
26 Palmqvist, Lennart & Bohman, Stefan, Museer och Kulturarv (1997) s. 120  
27 Palmqvist (1997), Palmqvist, Lennart ”Den internationella museologin. En översikt” s. 121ff 
28 Van Mensch, Peter, Museology and its use for museums  (1992) s. 80  
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empiriskt-teoretiska respektive det praxeologiska, som van Mensch också omnämner, betonar mer museet 

som institution, något som vi velat komma ifrån i vår studie. 

 

DET FILOSOFISKT - KRITISKA SYNSÄTTET 

Det filosofiskt-kritiska synsättet syftar till att utveckla generella riktlinjer och ståndpunkter hos museet och 

är för en kritisk social orientering. Riktningen kallas också ”samhällsmuseologi”, ”ny museologi” eller 

”ekomuseologi”.29  

 

Att analysera museernas nya roll som privilegierade platser för kulturell förändring och förnyelse är en 

viktig uppgift för museologer och kulturkritiker. En som har inspirerat flera museologer inom den 

”kritiska skolan” är Michel Focault. I sin bok ”The order of things” från 1970 menar han att i dagens 

samhälle är det inte längre tillräckligt för objekt att presenteras utan kontext och utan deras relation till 

människan. Objektens identitet får stå tillbaka och istället bör man lyfta fram den relation som etableras 

mellan objektet och människan. Historien om människan, hennes liv och civilisation blev viktigare än den 

fysiska identiteten kring materiella ting.30 Ett exempel på en av dem som inspirerats mycket av Focault är 

Eilean Hooper Greenhill. I sin bok ”Museum and the shaping of knowledge”31, försökte han att bryta ner 

muren mellan teori och praktik inom museologin och samtidigt råda bot på museernas nuvarande 

identitetskris.32 Hooper Greenhill redogör för hur man i det förflutna lät kuratorer förbereda utställningar 

och därefter öppna dem för allmänheten. Själva produktionsprocessen var stängd och besökarna 

separerades på så vis från själva museet.33 Tyvärr fungerar det fortfarande så på många av dagens museer, 

medan andra har valt att dra in allmänheten mer aktivt i själva utställningsproceduren. Hooper Greenhill 

menar vidare att kunskap föds ur en holistisk upplevelse som definieras utifrån relationen till människan. 

Man måste konstruera en miljö där den som lär, och den som lär ut ligger på samma nivå. För att 

besökaren skall få en möjlighet att läsa in sig själv i en utställning, måste objekten och kuratorerna stå 

tillbaka för den individuella upplevelsen.34 Under det filosofiskt-kritiska synsättet har det uppkommit tre 

olika huvudlinjer, som företräds av varsin grupp eller skola:  

 

MARXIST - LENINISTISK MUSEOLOGI 

En skola vars existens länge ifrågasattes. Förr fanns den främst i de östeuropeiska länderna, där man 

hävdade att museologin hade en klasskaraktär och dominerades av de i samhället styrande klassen. Museet 

ses också som ett ideologiskt redskap och skall användas som ett sådant. Synsättet förespråkar normativa 

åsikter vilka, när de appliceras, resulterar i ett strikt regelsystem.35 

                                                      
29 Van Mensch, Peter, Towards Museum for a new century Museums, space and power, ICOFOM Study Series, 22  (1993)s. 15-18  
30 Hooper Greenhill, Eilean, Museums and the shaping of knowledge (1992) s. 198  
31 Ibid. s. 202 
32 Bohman/Palmqvist (1997) s. 125 
33 Hooper Greenhill (1992) s. 210 
34 Ibid s. 214 
35 Van Mensch, Peter, Towards a methodology of museology, Kap. 4 (1992) 
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KRITISK MUSEOLOGI 

Termen kommer ursprungligen från L. Teathers,36 som hänvisar mest till västeuropeisk och amerikansk 

museologi. Man strävar efter en större reflexivitet och en kritisk självbild. Frågor som rör nationalism, 

rasism och mytbildning har varit centrala begrepp inom den här skolan. Genom ett kritiskt tänkande vill 

man förstå museernas syften. S. Pearce menar att detta nya kritiska tänkande är att beteckna som 

museologins nya paradigm37. 

 

NY MUSEOLOGI 

Den nya museologin kännetecknas av att den är kritisk mot tidigare värderingar inom museiväsendet och 

uppmanar till en ny samhällelig uppgift – att sätta människan i centrum. Genom en återföring av kulturell 

identitetskänsla, syftar den till samhällsutveckling. En grundläggande åsikt är att kulturarvet ses som en 

positiv resurs, som alla bör hjälpa till att ta hand om. Vidare anser man att de traditionella museerna 

förtrycker människorna, då de antar sig själva rätten att allsmäktigt förfoga över kulturarvet. Man vidgar 

också museibegreppet från att ha anspelat bara på en byggnad till att inbegripa människa och möten, 

aktiviteten i och utanför är viktig38.  

 
Många tänkare inom den moderna museivärlden, exempelvis Tomislav Sola, förespråkar vidare ett vidgat 

begrepp av museologi och museum, till att omfatta annat kulturarv och all den aktivitet som inkluderas 

inom och i samband med museet. 39 

 

TENDENSER INOM DISKUSSIONEN KRING MUSEETS ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET 

… Ickekommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess utveckling och är öppen 
för allmänheten, som insamlar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för 
utbildning och förnöjelse – materiella vittnesbörd om människan och hennes omvärld. 40 

 

Ovanstående stycke, som vi tidigare återgivit, uttrycker hur ICOM, International Council of Museums, i 

sina stadgar definierar ett museum. 

 

Hur museer lever upp till denna definition är olika och diskutabelt, så också definitionen i sig. Under det 

senaste decenniet har diskussionen om museers roll och funktion i samhället intensifierats i Sverige liksom 

internationellt. De flesta länder ställs inför ett alltmer påtagligt faktum i att invånarnas ursprung inte är 

enhetligt. Invandring och kulturspridning i allmänhet gör att det traditionella museet sällan längre kan 

hävda att man faktiskt representerar hela allmänheten i exempelvis ett land eller en region. Dessutom har 

det ökade medieutbudet och medietekniken gjort att konkurrensen om folks intresse och uppmärksamhet 

                                                      
36 Teather, L ”Some brief notes on the problems of museological research”, Methodology of museology and professional training, s. 1ff 
37 Pearce, Susan, Museums Objects and Collections  (1992)  
38 Van Mensch (1992) Kap. 4  
39 Sola, Tomislav, Essays on Museums and Their Theory- Towards a cybernetic museum (1997) 
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har ökat lavinartat. Dessa är faktorer som gör att diskussionen om museets eventuella framtid rör sig kring 

en nödvändig förändring av museer vad det gäller innehåll, representation, aktion och presentation etc. 

 

Nedan några, som vi tolkar diskussionen, sammanfattande punkter genom vilka man önskar uppnå en för 

samhället/besökarna mer relevant och engagerande museiform.  

• Man vill öka den faktiska medverkan av de representerade människorna på museet och i 

utställningsverksamheten, och försöka komma ifrån museets roll som enväldig inhämtare, tolkare och 

förmedlare av information.  

• Man vill öka representationen av minoriteter på museer. 

• Man efterfrågar en större snabbhet, aktualitet och samhällsengagemang i utställningsverksamheten 

(exempelvis i demokratiprojektet; Makten.nu). 

• Man diskuterar nödvändigheten av att, och hur, man berättar även den svåra historien utan att öka 

förbittring och splittring i samhället. 

 

Att diskussionen pågår och är aktiv kan exemplifieras med följande: 

 

"MUSEUM 2000 - BEKRÄFTELSE ELLER UTMANING?" 

”Museum 2000 – Confirmation or Challenge?” var ett seminarie- och konferensprojekt som syftade till att 

”i ett internationellt perspektiv skapa debatt om museernas framtid och förnyelse”.41 Projektet sträckte sig 

från september år 2000 till juni år 2001. Initiativtagare och arrangörer var Svenska ICOM (International 

Council of Museums), Svenska Museiföreningen och Riksutställningar med finansiärerna: Framtidens 

kultur, Riksbankens Jubileumsfond, Statens kulturråd, SIDA och Kultur 2000. Projektet startades i 

september med ett större upptaktsmöte i Vadstena och därefter följde fem regionala seminarier runt om i 

landet; Härnösand, Lidköping, Norrköping, Uddevalla och Helsingborg. En stor internationell konferens i 

Stockholm den 11 – 13 juni med deltagare från hela världen, satte punkt för projektet i juni.42  

 

Projektet ställde frågan ”Bekräftelse eller Utmaning” vilket kan ses som två motsatsord men som samtidigt 

ansågs spegla museernas verksamhet. Frågan utgjorde kärnan i Museum 2000, då den ifrågasatte 

museernas roll som bekräftare av något redan definierat/accepterat och som möjliga utmanare till 

detsamma.  

 

Det konkreta arbetet och upplägget av projektet var uppbyggt kring tre teman; Nya tider – skilda världar, 

Museet och moralen samt Ting, minne och berättelse. Regionala seminarier hölls runt om i landet utifrån vart och 

ett utav dessa teman. I mångt och mycket går de tre in i varandra och det är svårt att definiera en fråga 

                                                                                                                                                                      
40 http://www.sweden.icom.org/icom_yrkesetiskaregler.html 
41 Projektbeskrivning Museum 2000 och ”Samarbetsavtal”, september 2000 
42 Camilla Irenmark, Museum 2000: rapport om projektarbete, KSM, Linköpings universitet (2001) 
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som specifikt tillhörandes det ena eller det andra. Dock satte de ändå vissa ramar för och underlättade 

ingången till diskussionerna. Dessa tre teman utgör också grundpelare i vår analys, då vi har valt att se på 

vårt material utifrån desamma.  

 

Inom det första temat, Nya tider - Skilda världar, diskuterades i workshopform på konferensen under 

rubrikerna: ”Små samhällens museer- möjligheter och begränsningar”, ”Ska museer befästa eller utmana 

identiteter?”, ”Vilken utbildning krävs för museers samhälleliga roll?”, ”Hur kan museet överbrygga gapet 

mellan skilda världar?”. Slutligen: ”Vilka är de essentiella delarna hos museet som medium?” Man 

behandlade här alltså bland annat museets förändring i och med världens ökade demografiska rörlighet 

och den kulturella internationaliseringen. Den forna vanliga uppgiften för museet, att beskriva en lokalt 

förankrad historia ur en majoritetsstyrd synvinkel är numera tämligen förlegad. Man diskuterade till 

exempel varför samhället ständigt förändras, men museerna fortfarande i mångt och mycket ser ut som de 

alltid gjort och håller kvar ett 1800-tals museiideal. Att verka med en utgångspunkt i nutiden tvingar fram 

en omprövning av det historiska hantverket och innebär utmaningar som utvidgar museimedarbetarnas 

roller och skyldigheter, vilket kan leda till ett nytt slags samspel mellan publik och andra aktörer. Att också 

förena den lokala, regionala eller nationella historien med verkligheten i det mångkulturella samhället är en 

del av museernas uppgift inför framtiden.43 

 

Tema två, Ting, minne och berättelse, handlade om tingens betydelse för museerna. Traditionellt sett är 

föremålssamlingen en viktig del i ett museum, vilken ska visas och förmedlas via utställningar. Idag finns 

ett flertal museer som inte har några föremål alls och deras verksamhet ser därför olik ut. Rubrikerna här 

var: ”Samtidsämnen och samtidskonst”, ”Metoder för museikommunikation”, ”Kan förlorade berättelser 

rekonstrueras eller restaureras?”, ”Konsten att tolka och kommunicera museiobjekt”, ”Museiobjekt i 

museiundervisning”, samt ”Tolkning och återtolkning av det svåra arvet”. De fysiska objekten är oftast ett 

centralt fokus på museerna. Föremålens innebörd är dock inte den samma på olika tider och platser. 

Samlingarna kan ge möjlighet till ständigt nya tolkningar och berättelser om de människor som använde 

föremålen. Frågan är bara hur man i utställningsformen kan ljuta nytt liv i dem. Och fånga människors 

uppmärksamhet. Kan museerna i framtiden erbjuda mötesplatser där utställningsspråk, grundade på en 

tvärvetenskaplig form av medier och ny teknologi, utmana de invanda gamla mönstren? Kanske det 

behövs ett språk som kan ge nya upplevelser och perspektiv på museernas ting, minne och berättelser.44  

 

Det sista huvudtemat, Museet och moralen, kom att bli ett högst brännande sådant. Detta temas 

rubriker var: ”Ansvar och skyldighet - emot vem?”, ”Uppdragsformulering, syfte och funktion”, 

”Utestängande och inlemmande- ett moraliskt dilemma” och slutligen ”Kuratorns roll i samtidssamhället”. 

Här behandlades förhållandet mellan institutioner, enskilda museiarbetare och uppdragsgivare, besökare 

                                                      
43 Projektbeskrivning Museum 2000 
44 Projektbeskrivning Museum 2000 
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och kollegor när det gäller forskning, insamling, vård och kommunikation, de fyra faserna i museernas 

klassiska arbete. I ICOM: s stadgar står det att museet ska tjäna samhället. Man ska verka för humana och 

demokratiska värden, men betyder det att man bara ska berätta om sådant som är gott och förebildligt? 

Vikten av att hantera den farliga historien, som ju också måste representeras, och att kunna hantera de 

etiska dilemman som kan uppstå bör betonas.45  

 
I det internationella museiarbetet är ovan nämnda frågekomplex i högsta grad centrala. Särskilt 
framträdande är uppgiften att delta i skapandet av det demokratiska kunskapssamhälle som skulle 
kunna hjälpa människor att hantera de främlingsskapande konsekvenserna av modernitetens kris. 
En kris som numera är globalt påtaglig.46 

 

Syftet med projektet, från de tre initiativtagarnas sida, var att skapa en plattform och ett utrymme för 

diskussioner om museernas framtid och nödvändiga förändringar samt att vitalisera den svenska 

museidebatten med hjälp av internationella perspektiv.47  

 

Till detta stycke bör tillfogas en hänvisning till den digra dokumentationsbok som kom ut bara dagarna 

före denna uppsats inlämnande. I den står att läsa utförliga redogörelser för och resonemang kring 

innehållet i konferensen. 48  

 

UTSTÄLLNINGAR SOM MASSMEDIUM OCH SAMHÄLLSDEBATTÖR- "MAKTEN.NU" 

Museiutredningen Minne och bildning, SOU 1994:51, säger följande: 

"Museerna skall stå till tjänst med sina kunskapsresurser, dokumenterade erfarenheter, perspektiv 
och opinionsbildning för samhällets utveckling och medborgarnas nytta och glädje.”  
 

Det talas om opinionsbildning. Antalet museer och konsthallar ökar hela tiden. Men vad betyder de för 

samhället? Utställningar är ett massmedium, men hur är dess förmåga att påverka samhällsdebatten 

jämfört med TV, tidningar och Internet? Under hösten 2001 skickade Virserums konsthall ut ett upprop 

till Sveriges museiinstitutioner. Det var en uppmaning till gemensam aktion och ett temaår med 

arbetsnamnet ”makten 2002”, senare ändrat till ”Makten.nu”. Man gick ut med slagorden; ”Släpp in 

samhället i institutionerna!” och ”Ställ museerna i centrum av samhällsdebatten!” Enligt initiativtagarna 

kan det ses som en fortsättning på Museum 2000, där man nu vill fokusera än mer på frågor som kanske 

borde ha givits mer plats under konferensen. Här ser man på utställningar som ett massmedium, men 

idag utan större genomslagskraft i samhällsdebatten. Det är det sistnämnda man säger sig ämna försöka 

förändra, genom en aktion där man engagerar musei- och konstinstitutioner i Sverige att genom 

utställningar/projekt under valåret 2002, ta upp brännande frågor om demokrati, folkligt inflytande och 

                                                      
45 Konferensmaterial, Museum 2000-confirmation or challenge? 
46 http://museum2000.riksutstallningar.se/svensk/index.htm 
47 Projektbeskrivning Museum 2000 
48 Ågren, Per-Uno, (red.) Museum 2000 – confirmation or challenge? (2002) 
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engagemang etc. Varje institution väljer själv vad och hur man vill göra, men gemensamma 

utgångspunkter bör vara: 

Konkretion: Projekten/utställningarna belyser konkreta fenomen.  

Dokumentation: Projekten måste bygga på utredande dokumentation av en verklig situation.  

Deltagande: Projekten ska bygga på människors (utanför institutionen) deltagande och aktiva inflytande. 

Motmakt: Projekten ska syfta till att fördjupa medborgarnas makt över samhället. 

Ställningstagande: Projekten ska tydligt ta ställning för demokrati, yttrandefrihet, kritik, transparents och 

jämlikhet för alla. 

Kritik: Institutionerna måste ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Genom ovan föreslagna utställningsprojekt planeras seminarier där man ställer ansvariga inom olika 

instanser till svars och ger plats åt verklig debatt på institutionen.  

Som mål för projektet anges:  

- Att människor som normalt inte får plats, ställs i centrum, som samhällelig kraft.  

- En stimulering av institutionerna för vidare undersökning av nämnda teman. 

- Fokusering på museer och konsthallar som stark debatterande kraft i samhället. 

- Förändring av institutionernas arbetssätt och självbild, och ökad relevans för och interaktion med sin 

publik. 49 

 

Igenom uppropet, framfördes en skarp kritik mot dagens museer och konstinstitutioners verksamhet, eller 

egentligen brist på engagerande och samhällsrelevant verksamhet, hittills. Många av de tillfrågade 

institutionerna var tämligen skeptiska till det man anser vara en alltför tendensiös framtoning inom 

projektet. Samtidigt märks dock ett starkt intresse för denna typ av diskussion, men vid upptaktsmötet den 

17: e oktober framkom farhågor att många institutioners rädsla för kritik och krav på förändring var orsak 

till att man drog sig för ett engagemang i projektet. I dagsläget har projektet kommit igång och man har 

nyanserat projektbeskrivningen och lagt ut en hemsida (www.makten.nu). Här kan intresserade få 

information och engagera sig och sin eventuella institution för ett seminarium, en tribunal eller ett 

utställningsprojekt, något som också sker. Vad detta resulterar i slutändan återstår att se.50 

 

De tendenser som vi märkt i ovanstående kapitels genomgång av diskussionsinriktning, tolkar vi i stort 

som väl passande med den typ av tänkande som återfinns inom den ”nya museologin”51. Med sina rötter i 

1960-70-talet verkar den nu åter vara  aktuell och kan ses som ett slags avstamp för vår undersökning.  

 

                                                      
49 Upprop från Virserums konsthall, Henric Teleman, Makten 2002 
50 www.makten.nu 
51 Se redogörelse på sid. 23. 
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EMPIRISK BAKGRUND 

INLEDNING 

I det här kapitlet redogör vi inledningsvis i grova drag för Sydafrikas historia fram till dagsläget. Därefter 

följer en diskussion om nationsbygge och vad skapande av en enad nation kommer att innebära för 

Sydafrikas framtid. Diskussionen mynnar ut i mediernas roll i nationsbygget med fokus på museet som 

medium, för att övergå i en redogörelse för museer i Afrika med fokus på Sydafrika. Utifrån diskussionen 

kring museiväsendet i Sydafrika lyfter vi fram området District Six, vad det kännetecknades av, dess öde 

samt det museum som idag ligger som ett minnesmärke över tvångsförflyttningarna som skedde i 

Sydafrika under apartheidregimen. Texten präglas av invävda citat från de intervjuer som vi genomförde 

under researchen i Sydafrika. 

 
SYDAFRIKA – POLITISK HISTORIA 

1994 genomfördes Sydafrikas första demokratiska val, vilket innebar slutet för apartheid. Apartheid var 

namnet för det lagfästa rasistiska samhälle som boernas52 Nationalistparti införde då de kom till makten 

1948 och apartheidliknande tendenser var också en del av den brittiska kolonialpolitiken. Rasism har 

präglat Sydafrikas inrikespolitik under i stort sett hela 1900-talet. 

 

Den Sydafrikanska befolkningen har traditionellt indelats i asiater, européer, afrikaner och grupper med 

khoisanfolk samt olika typer av blandsamhällen med så kallade färgade befolkningsgrupper. Bantufolken 

är störst och utgör ca 20 miljoner människor som delas in i två grupper: sotho och nguni. 1991 

uppskattades de vita till 13 % av befolkningen. Afrikanerna (däribland bantufolken) är flest – nära 76 %. 

De så kallade färgade (”colored”- med blandat europeiskt, afrikanskt och asiatiskt ursprung) uppgår till 8,5 

% och asiater och indier till 2,5 % av befolkningen.53  

 

Rasism förekommer på många håll i världen, men från 1960 var Sydafrika det enda landet i världen som i 

sin grundlag föreskrev rasåtskillnad och politiska rättigheter enbart för vita. Även idag, efter apartheids 

fall, förekommer rasism i olika former trots att den är olaglig – till exempel inom utbildning och 

fördelning av ekonomiska resurser. Det skapar klyftor mellan olika grupper i samhället och arbetet med att 

försöka minska dessa klyftor fortsätter. Målet är att skapa en fungerande nation för alla medborgare i den 

nya regimen som arbetar för ett enat land.54 I det apartheidsstyrda Sydafrika utnyttjades de svarta och 

färgade som arbetskraft och man stiftade lagar för att förvägra dem en plats i samhället. Deras rätt att 

vistas i städerna reglerades och de tvingades att ständigt bära med sig pass. Idén om separat utveckling var 

en viktig del i ideologin då regeringen ville garantera den vita minoriteten makt. De grundpelare som man 

kan utläsa i apartheidssystemet var följande: 

                                                      
52 boer = ättlingar till de holländska, tyska och franska nybyggarna, men generellt sätt alla vita som talar afrikaans 
53 Nationalencyklopedin 
54 Palmberg, Maj & Strand, Per, En regnbågsnation föds, s. 127 (1995) 
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- Den territoriella indelningen av Sydafrika i ”det vita Sydafrika” med avgränsande ”hemländer” för de 

svarta. 

- Registreringen av befolkningen med olika rättigheter. 

- Bostadssegregationen som angav olika bostadsområden för olika grupper.  

- Registreringen av de svarta som medborgare i sina respektive hemländer.55  

 

Under lång tid ägde det vita Sydafrika den bästa jorden och gruvorna medan det svarta/färgade Sydafrika 

delades upp i olika hemländer, som inte var livskraftiga utan snarare fungerade som arbetsreservoar. Det 

var 1910 som de två engelska kolonierna i Sydafrika, Natal och Kap, slogs samman med Transvaal och 

Oranjefristaten. Sydafrika blev den Sydafrikanska Unionen och landet delades i fyra provinser. I syfte att 

förhindra att de svarta fråntogs sin jord till förmån för boerna, grundades 1912 den organisation som var 

föregångare till ANC (African National Congress).  

 

ANC förbjöds snart men under 1970-talet uppkom nya former av motstånd. Den svarta 

medvetenhetsrörelsen växte fram bland svarta och färgade studenter, där man strävade efter att minska 

behovet av de vitas ledning och stärka identitetskänslan hos de åsidosatta grupperna i landet.56  

 

Den som tog det första initiativet till en dialog mellan ANC och Nationalistpartiet var Nelson Mandela, 

som redan 1984 skrev till dåvarande justitieministern Kobie Coetsee och föreslog förhandlingar. 1985 

träffades de för första gången och ett samförstånd började växa fram mellan olika ledare inom regimen 

och oppositionen samt inom det civila samhället. Först 1990 släpptes Nelson Mandela fri och ledarna för 

motståndarna i en av världens mest kända och engagerade samhällskonflikter träffades för att intyga det 

gemensamma målet - att skapa ett demokratiskt Sydafrika. 

 

ANCs krav för en försoning var att häva undantagslagstiftningen, släppa alla politiska fångar, samt att 

medlemmarna i befrielserörelsen skulle garanteras amnesti så att de kunde återvända från exilen. 

Regeringen ville bara uppfylla ANCs krav om de formellt avslutade den väpnade kampen. Då detta inte 

skedde på utsatt tid blev resultatet att regeringen trots allt inte uppfyllde kraven och 1991 valde ANC att 

lämna förhandlingarna. En fortsättning av uppgörelser följde under de kommande åren och slutligen 

skapades ”The national Peace Accord” med uppgift att på olika sätt arbeta för freden. Detta var det första 

riktiga försöket att finna ett sätt att lösa våldet på. Man skapade elva regionala och nitton lokala 

fredsorganisationer över landet, som var tänkta att fungera som fora för konfliktlösning genom 

diskussioner.57 

  

                                                      
55 Palmberg & Strand (1995) s.  37 
56 Ibid. s. 40 
57 Palmberg & Strand (1995) s. 123 
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The National Peace Accord gjorde verkan. 1994 kunde det första politiska valet genomföras. Det var ett 

enormt arbete bara att registrera väljare och att organisera och genomföra valen. Veckorna innan valdatum 

kännetecknades av våld och uppror och i det slutgiltiga valet röstade folket snarare efter vilken ras de 

tillhörde än efter vilken politik som de sympatiserade med. Efter valet 1994 fick Sydafrika en ny indelning 

i nio provinser; Norra Transvaal, Östra Transvaal, Gauteng, Nordvästra provinsen, Oranjefristaten, 

KwaZulu/Natal, Östra Kapprovinsen, Norra Kapprovinsen, Västra Kapprovinsen.58 

 

Idag består Sydafrikas styre av en president, en regering, ett parlament med två församlingar och en 

författningsdomstol. En fortsatt fredlig utveckling bygger på att Sydafrikanen får förtroende för de 

demokratiska institutionerna på alla nivåer och att säkerheten på gatorna kan garanteras. En gemensam 

nation måste byggas. 

 

I think we got a wonderful future here. Just what we have to do, always do, if you see things are 
wrong, talk about it, fight for what's right, fight for change! If you disagree with something. Speak 
your mind. Don’t be afraid to say. I think we have that strength. And because I believe we have that 
strength I also believe that we are going to change this country for the benefit of future 
generations.59 
 
I think we’re definitely on the road to transformation and we have a lot to offer the rest of the 
world, in terms of how transformation can happen in a society. I think that as a civil society, we 
need to grow, and accept the kind of responsibilities that are being handed to us. I don't think we 
are doing that effectively enough.60 

 

NATIONSBYGGE 

”Historien kan bara förstås baklänges, men den måste levas framlänges.” 61 

Citatet är hämtat ur Hylland Eriksens ”Historia, Myt och identitet" och kan inleda detta stycke som ska 

handla om nationsbygge, ett centralt begrepp i dagens Sydafrika och en viktig delfunktion för museer 

genom tiderna. I nationsbygget är den historiska medvetenheten en grundförutsättning. Immanuel 

Wallerstein sade: ”Historien är inte en produkt av det förflutna; den är en produkt av samtidens 

önskningar och behov.” Eftersom samtiden förändras, förändras också det förflutna.62                                                         

 

Att bara glömma det förflutna och inte ta hänsyn till dess funktion i formandet av en ny nation förefaller 

inte vara fungerande. Också i framtidsinriktade, moderna samhällen som utger sig för att bygga på 

förnuftet och vetenskapen, ges det förflutna ett sakralt värde; man förväntas respektera det, lära av det, gå 

till det för att återfinna sina rötter och för att skilja mellan vän och fiende, men man använder också det 

för att motivera sina handlingar. På det viset sitter vi delvis fast i det förflutna.63 

                                                      
58 Ibid. s. 23 ff. 
59 Lionel Davies, intervju på D6M, 020316 
60 Deirdre Prins, intervju på RIM 020313 
61 Hylland Eriksen, Thomas, ”Historia Myt och Identitet s. 11 (1997) 
62 Hylland Eriksen (1997) s. 12 
63 Hylland Eriksen (1997) s. 16 
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Efter avskaffandet av apartheid står Sydafrika inför stora utmaningar. Nationsbygget inleddes med 

flaggbyte, ny nationalsång och andra centrala symboler, även gatunamn ändrades. Likaså den historia som 

lärts ut i skolan i Sydafrika, är de vita erövrarnas historia och därför måste en historieomskrivning 

genomföras för att få in alla grupper i det nya Sydafrika. Flera projekt har genomförts under namnet 

”Folkets historia” och syftat till att berätta vad samhällsförändringarna i Sydafrika genom tiderna har 

betytt för vanligt folk. Det finns ett omfattande ”berättararkiv” som speglar det svarta/färgade folkets 

historia utifrån en synvinkel som de vita makthavarna tidigare inte visat. Det svarta/färgade folket känner 

ett behov av att också visa på sin bakgrund och inte bara den konstruerade historia som tidigare skrivits i 

historieböckerna.  

 

”Historien vill berätta vilka vi är, den är vår identitet”, menar Hylland-Eriksen64. För att folk i Sydafrika 

skall kunna känna att de är ett med nationen måste de också känna sig som ett med sin historia. 

Historieskrivningen finns i alla sorters samhällen och har någonting att göra med det faktum att vi är 

människor - det kan inte avfärdas, utan är en del av vårt sätt att vara.65 Kopplingen mellan nationalism och 

användandet av historia är uppenbar. Historia behövs för att främja nationell identitet och behovet av att 

skapa nationell identitet ligger till grund för all historieskrivning. 66  

 

Kunskapen om historia ger identitet. Gamla myter om nationens skapelse förbinder individ med 

gemenskap, nutid med det förflutna och gör det möjligt att ta gemenskapen för given. Nationen blir en 

kollektiv individ och ett kollektiv av individer.  Samhälle och individ är ömsesidigt beroende av varandra. 

För att bygga nationalitet så behöver människor gemensamma erfarenheter, som kan knyta dem samman. 

Att tillhöra ett folk, en nation, är livsviktigt. Identitetslösa söker sig till likasinnade sällskap. Att ha 

gemensamma nämnare såsom språk, kultur och en grundinställning är en identitet. Främlingsrädsla har 

oftast med en rädsla för att förlora sin identitet att göra – alla människor behöver känna tillhörighet. Ju 

mer vår dagliga kontinuitet hotas desto mer frustration uppstår. Frustration i sin tur kan leda till ett 

misstänkliggörande och en syndabocksmentalitet riktad mot främmande nationer, eller grupper och 

känslan av att inte samhället tar en på allvar ökar. 67 

 

En intressant parallell är skapandet av en nation i Sverige som pågått under de senaste hundratals åren. 

Tanken på att börja om ett nationsbygge från början förefaller vara ett oändligt arbete. Att forma en 

nation i tvåtusentalet skiljer sig markant från den process som pågått i vårt land i skapandet av det som 

idag kännetecknas som Sverige - vår trygghet och vår identitet. Ett delat land som Sydafrika måste ta 

hänsyn till en rad olika faktorer för att skapa en ny nation i vilken alla invånare kan känna tillhörighet. Idag 

har landet 11 officiella språk: afrikaans, engelska samt de nio bantuspråken: syd- och nordsotho, tswana, 

                                                      
64 Ibid. s. 20 
65 Ibid s. 20 
66 Bohman, Stefan, Historia Museer och Nationalism (1997) s. 30  
67 Hylland-Eriksen, (1997) s.9 ff 
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tsonga, siswati, zulu, xhosa, venda och ndebele. Men vilka språk är det som skall gälla i undervisning, i 

lagtexter, i tidningar? Kanske är de nödvändigt att låta alla språk få lika mycket utrymme och är ett 

gemensamt språk en nödvändighet för att ena ett folk som består av så många olika kulturer och 

religioner. 

 

Likaså ligger det en problematik i att förena människor, som tidigare legat i strid, och få dem att känna en 

nationell samhörighet. I texten ”Medierna i Nationsbygget” ser Orvar Lövgren på nationalismen som en 

stor ”Gör det själv- låda” som lånas mellan olika nationsbyggen och efter hand blir innehållet i lådan allt 

rikhaltigare.68 Under de senaste tvåhundra åren har det bildats föreställningar om vilka element som bör 

karaktärisera en nation och genom vilka handgrepp en nationell kultur kan definieras och 

institutionaliseras. Några av de föreställningarna som kännetecknar en nation är ett nationellt språk, ett 

kulturarv, ett gemensamt öde och en gemensam framtid, en nationell folkkultur, gärna en nationalkaraktär, 

ett galleri av nationella hjältar, omistliga nationella värden, en nationallitteratur, kanske även en nationell 

smak och en nationell natur, en bestämd symboluppsättning och emblematik från flagga till nationalsång.69  

 

Nationer är något som människan skapat av ekonomiska, sociala och politiska skäl. Nationen fyller en 

funktion i skapandet av ett fungerande samhälle, en fungerande ekonomi och för att stärka banden inom 

landet. För att tänka sig en nation förutsätter det att det även finns andra nationer. Nationen kan 

förvandlas till något objektivt och så länge människorna som är en del av nationen lever finns det alltid en 

vardag.70 Nationsbegreppet är något som vi bär med oss vare sig vi vill det eller ej. Alla människor har en 

nationalitet likväl som ett kön och alla människor tillhör en nation. Benedict Anderson definierar nationen 

som en föreställd politisk gemenskap – som i sig både är begränsad och suverän. Man lever i en 

föreställning om en gemenskap som egentligen inte existerar – så kallade imaginära egenskaper.71 Mellan 

människor som aldrig kommer att träffas finns det ändå osynliga band. Mångetniska samhällen blir 

pluralistiska eller kluvna och präglas av konflikter och konkurrens mellan olika grupper, därför måste 

också myter vara flertydiga just för att många människor skall kunna identifiera sig med dem.72 Om den 

dominerande gruppen i landet betonar kulturella skillnader, kan minoritetsgruppen känna att de 

diskrimineras. I Sydafrika har svarta/färgade nekats samma karriärmöjligheter som de vita. Det blir en 

maktfråga och majoriteten har makt att bestämma när minoriteten bör vara som de är och när de bör vara 

annorlunda.73 

 

                                                      
68 Lövgren, Orvar, Medier & Kulturer; Medierna i Nationsbygget, s. 80f (1993) 
69 Lövgren (1993) s. 86 
70 Bohman (1997) s. 32 ff 
71 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning (1996) 
72 Hylland-Eriksen, Thomas, Etnicitet och Nationalism (1998) s. 146  
73 Ibid s. 176 
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MEDIERNAS ROLL I NATIONSBYGGET; MUSEET 

Medierna spelar en viktig roll i nationsbyggandet. Medialiseringsprocessen kännetecknas av två saker: 

mediernas roll i etableringen av en nationell kulturell gemenskap och deras gradvisa utveckling från 

pionjärstatus till vardagsrutin. Ett nytt medium ger utrymme för nya tankar och funderingar, det blir som 

en utopi, men efterhand sker en institutionalisering. Mediebruket blir alltmer förstrött ju mer vana vi blir 

vid att ha det runt omkring oss. Oavsett om det är radio, TV, tidningar eller utställningar, fungerar dock 

samtliga element som komponenter i skapandet av ett gemensamt förhållningssätt till världen och till vår 

tillvaro. 

 

Museet är ett av de medier som genom tiderna har spelat en stor roll i nationsbygget. Ett exempel på en 

man som satte museet i fokus är Napoleon. Trots sitt bristande intresse för konst ansåg han att ett stort 

konstmuseum i Paris skulle fungera som en symbol för hans strävan att bygga en nation. Museet skulle 

fungera som en symbol för nationell storhet vilket innebar att Frankrike skulle förvalta konsten hos de 

nationer som landet lagt under sig. Museet fick ett stort symbolvärde för nationer som ville visa på sin 

makt och sin historia. 74 Men det var inte bara för att skapa en nation som museer stod i fokus, de behövs 

också för att stärka den nationella känslan. Museet lyfter fram det som är typiskt för nationen, det den 

kännetecknas av och som speglar dess historia. Bohman tydliggör hur museerna medverkar till att 

fastställa vilka företeelser som ska lyftas fram som typiska för regionen och som därför är värda att bygga 

en identitet i kring. 75 

 

Att museerna spelar en viktig roll i nationsbygget är många eniga om. Men museet möter också nya 

utmaningar, då det är en helt ny historia som skall visas upp. 

 

I think the museum play a critical role in nation building. Because museums deal with culture and 
heritage and things like that, I think that the important thing when you deal with culture and 
heritage, one of the problems the museum have, is that they want to deal with it logically, as 
heritage and culture is something logical...it is not! Culture is the most illogical thing that you can 
come across.76 

 

Men det finns också en rädsla för förändring, som kan skapa konflikter. Kan museet på olika sätt hantera 

den konflikten och fungera som ett stöd? 

 

...our societies aren´t homogenous anymore and our museums have to reflect that and I think we 
should lead the way and develop a better intercultural practice amongst our society. I think they 
should play a more active role, museums have always played a more researched passive role and I 
think that there is space for that but in order to be really part of the 21st century they need actually 

                                                      
74 Bohman (1997) s. 18 
75 Ibid. s. 27ff 
76 Ramzie Abrahams, intervju på South African cultural history museum 020308 
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to be more active. I think museums should be leaders in intercultural communications. They deal 
with culture! Their business is culture. 77 

 

...yes museums definitely have a role to play within nation building and I believe that all museums 
have a role to play... and particularly pre-1994 museums have an opportunity to actually admit to 
the racist ideology which formed the manner in which the museum present itself to the public....  
By doing that, raising awareness among young people that actually the television, the radio, 
museums, performances story writing – all those activities that form part of public culture can have 
a very positive and a very negative role. And also how we do these things will determinate how we 
will be contributing to nation building.78 

 

Deirdre Prins, anställd vid Robben Island museum menar att museer bör knytas upp med NGOs. Genom 

att engagera folk i berättandet och skapandet av en utställning/museum, skapas ett band till publiken, som 

kan utvecklas av referensgrupper, utvärderingar, diskussioner och samtal. 

 

…having and creating space for and exhibition, using that particular cultural practice of beading. To 
talk about HIV and AIDS, so that visitors who come to the museum can recognise the cultural 
practice, which is familiar to them which then shifts it to a present day South Africa…Now how 
does a heritage institution use that knowledge, to generate discussions, conversations and shifts, 
within the conflicts that are happening currently?79 

 

 

MUSEER I AFRIKA 

För att bättre rama in vår studie söker vi under ett par följande rubriker redogöra för historiska och nutida 

förutsättningar för museiväsendet i Afrika och senare i Sydafrika. Detta görs främst utifrån artiklar av ett 

par framstående verksamma personer inom ämnet - E A Narinze och Amareshwar Galla. 

 

Museerna kom till Afrika med kolonialmakterna. De flesta har skapats under 1900-talet, men sedan ett 

efter ett av de afrikanska länderna frigjort sig har museerna som blivit kvar ställts inför utmaningen att 

börja fungera för landets inhemska befolkning efter dess syften och traditioner, något man lyckats med i 

varierande grad. Viktiga orsaker till att museerna inte prioriterats i utvecklingsprocessen, är förstås den 

ekonomiska situationen, men även historiska fakta som gör att museet som institution ofta förknippats 

med just kolonialmaktens ogillade maktutövande. Under kolonialeran skapades de afrikanska museerna 

inte för att som i västerlandet, uppmuntra till utbildning och intressera allmänheten. De användes i stället 

främst för att samla ”kuriosa” föremål inhämtade från de olika stamfolken, uteslutande för att 

tillfredsställa den vita elitbefolkningens nyfikenhet och ingen annans. Från början utbildades heller inga 

afrikaner inom museiväsendet annat än till städare och fältassistenter, något som gjort det än svårare för 

afrikanerna att ta över. Om detta skriver Nnkakenyi Arinze i Museum International, 1998. 80 

 

                                                      
77 Dammon Rice, intervju på D6M, 020305 
78 Deirdre Prins, intervju på RIM 020313 
79 Deirdre Prins, intervju på RIM 020313 
80 E. N Narinze : “African museums: the challenge of change”,  i Museum International nr 1 1998, Oxford Blackwell. 
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Trots alla problem, var det direkt efter det att länderna blivit oberoende, som man upplevde ett uppsving 

för det afrikanska museiväsendet. Detta blev ett av de nya ledarnas främsta verktyg för skapandet av 

nationell identitet och samhörighet, genom att man kunde visa på den kulturella rikedom och mångfald 

som fanns hos folket. Man utvecklade också världserkända och UNESCO-stödda utbildningsprogram för 

museiarbetare. I det skedet var även ländernas regeringar oftast mer än villiga att stå för de ekonomiska 

kostnaderna, och museerna kunde plötsligt aktivt arbeta för att utmana de gamla västerländska systemen 

och utveckla museer med mer aktuell och relevant inriktning och metod.  

 

Tyvärr var den situationen inte hållbar i längden. Beroendet av statlig finansiering slog tillbaka då andra 

uppenbart mer akuta sociala och ekonomiska problem fick prioritet i budgeten. Museerna stagnerade i sin 

utveckling och intresset från allmänheten likaså, och den situationen är i många fall fortfarande den 

aktuella. Frågan om museer ens har relevans i dagens samhälle gör sig ofta gällande.  

 

Enligt Nnkakenyi Arinze81 märks brister i dagens afrikanska museiväsende främst inom utbildning, 

finansiering, säkerhet, ledarskap, utrustning, material och underhåll. Det finns dock fortfarande livaktiga 

organisationer som WAMP (West African Museum Program) som etablerades under 80-talets uppsving. 

WAMP ordnar många kurser och program och arbetar för stimulering och aktivering av museiväsendet på 

den afrikanska kontinenten.  

 

Arinze menar att den enda möjliga framtiden för museerna i såväl Afrika som många andra länder, just är 

att de börjar se framåt och inte bara ägnar sig åt dåtiden, men rannsakar sig själva, sitt uppdrag och sin 

funktion. Det krävs att man frångår de gamla koloniala ramverken och vidgar sitt verksamhetsområde, 

hörsammar det omgivande samhället; dess invånare och utveckling och ägnar sig åt aktuella frågor som 

exempelvis hälsa, urbaniseringen, miljö osv., likväl som mer traditionella tyngdpunkter som bevarandet av 

kulturarv, samlande, vård och visning. För att lyckas krävs, menar Arinze; oberoende, tydliga mål, 

motivation och maximalt utnyttjande av begränsade resurser. 82 

 

MUSEIUTVECKLING I SYDAFRIKA 

Sydafrika har en ytterst speciell situation då landet var betydligt senare i frigörelsen och en stor del av 

befolkningen dessutom är del av den forna kolonialmakten. Trots genomgripande förändringar har 

apartheid satt envisa spår, i form av samhällsstrukturer och klassuppdelningar. Museerna har alltid varit ett 

viktigt verktyg för västerländska kulturer, att använda i formandet av sin stat och dess befolkning, genom 

både historieskrivning, och identitetsskapande. Dr Amareshwar Galla som arbetat med museer och 

kulturarv världen över och mycket i Sydafrika, skriver i sin artikel ”Transformation in South Africa: a 

legacy challenged” om hur museerna där under apartheid var en speciellt viktig del när det gällde 
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motivering och befästning av den vita övermakten. Efter apartheids fall har dock museerna blivit en viktig 

del i just förändringsprocessen och skapandet av en ny demokratisk nation, baserad på ett sanningsenligt 

utforskande av historien och ett kreativt och deltagande förhållningssätt till framtiden, skriver Galla.83  

 

Skapandet av en demokratisk ”regnbågsnation” inkluderar inte minst skapande av historie- och 

kulturarvstolkning, och i och med sannings och försoningskommissionen har man kommit långt vad det 

gäller behandling av det förflutna. Kulturdepartementets The Arts and Culture Task Group kom dock, 

1995, fram till betydande svag - och tveksamheter gällande bl. a representation, i sin utredning av museers 

och kulturarvsverksamheters förutsättningar. Följande problemorsaker betonar Amareswar Galla;  

- Att man inte sökt konsultation och deltagande utifrån. 

- Att institutionerna inte varit demokratiska och brustit i ansvar och öppenhet. 

- Att fokus har legat på det (mer lätthanterliga) europeiska ursprunget och över och medelklass. Resten har 

ignorerats. 

- Att offentlig utbildning och kulturarvsbevarande varit lågprioriterat. 

- Att allmänheten haft högst bristande insyn och tillgång till kulturarvsresurserna. 

- Att mycket av viktigt dokumentärt material gått förlorat pga. bristande underhålls- och bevaranderutiner 

och riktlinjer, till följd av kolonial- och apartheidpolitiken. 

- Att förkolonialt arv inte behandlats utan hamnat utanför kulturarvsagendan. 

- Att kulturarvsförvaltning aldrig integrerats i den lokala kontexten och dess planeringsprocesser. 

- Att tillgångar varit ojämnt fördelade utan riktlinjer. 

 -Att så få institutioner bevarat historien om frihetskampen.  

 

Med öppnandet av Robben Island museum 1997, började en ny era i sydafrikansk kulturpolitik. The 

National Heritage Bill, 1998, började den verkliga omdaningen av kulturarvsförvaltningen som, enligt 

Galla även kan tjäna som förebild för övriga världen. Detta vad det gäller sättet att se och behandla 

kulturarv på ett mer holistiskt sätt, inkluderande av samhället. Utmaningen för museerna ligger i att 

överbrygga de historiska, rasmässiga, etniska, klassmässiga, språkliga, regionala, kulturella, och könsliga 

klyftor som skapats genom tiderna, under kolonialismen och apartheids fascism. I nationsbygget, menar 

han, gäller det nu att bygga en gemensam grund och känsla för plats, identitet, historia och arv och 

samtidigt anamma landets mångfald.84 
 

POLITISK BAKGRUND  

1991 tillsatte ANC en kommitté för att förbereda en förändrad kulturpolitik. 1993 föreslog den en ny 

museipolitik och en kommission tillsattes för att rekonstruera skötseln av den sydafrikanska kulturen. 

Reconstruction and Development Programme (RDP), som det kallas kom igång och på dess inrådan 
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också det nya departementet, DACST: Department of Arts, Culture, Science and Technology, inom vilket 

museipolitiken behandlas. 

 

Genom White Paper on Arts, Culture and Heritage, 1996, statuerade man grunderna för den nya 

kulturpolitiken, inkluderande museer och kulturarv, där man inriktade sig på att skapa struktur och 

ordning genom nya institutioner. I och med the National Heritage Bill, 1998, bildade man ett National 

Heritage Council som har till uppgift att samordna uttrycken och tillgängligheten av och till nationens 

kulturella arv och dess värden, till alla sydafrikaner. Man införde också övergripande museiinstitutioner, så 

kallade National Flagship Institutions som ersätter de gamla nationalmuseerna för att, mer integrerade, bättre 

tjäna sydafrikanska behov. Ovan nämnda åtgärder var i syfte att hjälpa till i det nya nationsskapandet.85  

 

Hela museisektorn har omdanats under det nya South African National Museum Service, vilken under The 

Legacy Project grundat 1997, uppmanar till en mer fullständig representation av landets historiska arv, 

genom nya institutioner, monument, och andra satsningar, framför allt inriktade på tidigare förbisedda 

områden. Dessutom har man infört en nationell arkivservice. Viktiga institutioner som jobbat inom ovan 

nämnda insatser är Mayibuyecentret vid University of the Western Cape, (arkiv där man samlat 

dokumentärt material från Apartheidtiden och befrielsekampen), District Six Museum och Robben Island 

Museum.86  En annan viktig institution är SAMA, South African Museum Association, en länge mycket 

”vit” organisation som grundades redan 1936.  Efter att förr fungerat mest som minoritetsregeringens 

förlängda arm, har SAMA efter hand blivit mer pådrivande och rådgivande i transformationsprocessen 

inom museiväsendet87. 

 

Deirdre Prins som jobbar med utbildning på Robben Island Museum påpekar i en intervju med 

undertecknade att förändringen av museerna ej varit självklar efter 1994, eftersom det krävs ett nytt 

tänkande och även omsättning i personalen. Små, lokala och community - museer förändras mycket mer 

och snabbare än de traditionella och stora ”flagshipmuseerna”, mycket för att de slipper tunga traditioner, 

då de ofta är relativt nya. För riktig ”transformation”, av de större institutionerna menar hon, krävs 

förändring av attityder, strukturer, och anställningsförfarande.88 

 

Diskussionen om museer och kulturarv fortsätter i Sydafrika och man ser inte minst internationella 

utbyten som en viktig del i utvecklingsprocessen. Bevis på detta var den av undertecknade bevistade 

konferensen ”Blurring the Boundaries – training for transformation” i mars 2002 på det anrika South 

African Museum i Kapstaden. Denna anordnades av IZIKO (Västra Kapprovinsens flagshipmuseer) och 

Franska institutet, med stöd av EU. Deltagare från många afrikanska och europeiska länder diskuterade 
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här utveckling, kulturarvsvård, museitransformation och publikarbete genom utbildning, och ömsesidiga 

personalutbyten.89 Det var dock flera av dem vi talat med som var missnöjda med konferensens fokus och 

tycker att utvecklingen går för långsamt eller åt fel håll. Premesh Lalu menade att det tyvärr verkade som 

om DACST, (Department of Arts, culture, Science and Technology) har mer intresse för heritage trails 

och kulturarvsprojekt än för museer som inte verkar ligga lika mycket i tiden, och vara lika kommersiellt 

gångbara90  

 

Dammon Rice från District Six Museum ser fortfarande hur svarta och färgade människor vägrar gå till de 

traditionella museiinstitutionerna då de fortfarande ser dem som enbart något för vita. Rice är pessimistisk 

och tror att förändringens tröghet beror på att man saknar den konceptuella förståelsen för vad det är som 

verkligen bör göras och hur man framställer det som hittills inte funnits. 

 

They just reshuffled the directors around, and it’s the same people who’ve been there for 30 years 
or so still there, nothing is going to change! I think that people are very, very scared and they think 
that change means, - a big paranoya in SA – change means reduction of standards…91 

 

Ramzi Abrahams, en av de första färgade medlemmarna i SAMA, poängterar att traditionella museer i 

Sydafrika är av samma typ som de i Europa, med samma typer av problem, där historien berättas av 

kuratorer och museianställda. Ett globalt problem har hittills också varit motsättningen mellan etnologi 

och kulturhistoria. Där ursprungsbefolkningar har behandlats inom etnologin och vita av så kallade 

kulturhistoriker. De nya typer av museer som nu växer upp över hela världen, men speciellt i Sydafrika, 

med sin historia, är sådana där sanningen söks genom samhällets invånares egna berättelser. I Sydafrika 

innebär den förändringen också att svart och färgad historia görs synlig.92 

 

Innan vi går in på vår huvudfokus District Six Museum, som kan exemplifiera just detta, följer nu en mer 

ingående beskrivning av området District Six. 

 

DISTRICT SIX 

District Six var tidigare en stadsdel i Kapstaden, som det under det senaste århundradet figurerat mycket 

diskussioner kring. Mycket beroende på motstånd mot hur apartheidregimen, under Group Areas Act93, 

tvångsförflyttade och delade upp människor att bo på skilda områden på grundval av klassificering av 

deras hudfärg. District Six har också kommit att bli en slags symbol för hur människor av olika etniska 

ursprung kan leva tillsammans och trivas i ett, om än fattigt, kulturellt rikt samhälle.  

 

                                                                                                                                                                      
88 Deirdre Prins, intervju på RIM 020313 
89 www.museums.org.za/iziko 
90 Premesh Lalu,  intervju på UWC, 020306 
91 Dammon Rice, intervju på D6M, 020305 
92 Ramzie Abrahams, intervju på South African cultural history museum, 020308 

 
38



Under senare halvan av 1800-talet utvecklades Kapstaden från att ha varit en lantlig småstad med 

vinfarmer och ca 20 000 invånare, till att vid sekelskiftet bebos av över 140 000 människor. Denna snabba 

ökning berodde främst på den framgångsrika handeln, via land och vatten, där man exporterade ull, 

strutsfjädrar och senare framför allt guld och diamanter från hela södra delen av den afrikanska 

kontinenten. Efter avskaffandet av slaveriet ökade bosättningen av före detta slavar i staden och eftersom 

de centrala och västliga delarna redan var upptagna växte området som från 1842 kom att kallas District 

Twelve. 94 

 

År 1867 benämns området för första gången som District Six, men i folkmun hette det ofta Kanaladorp. 

Namnet antas ha att göra med den närliggande kanalen Capel Sloot, eller härröra från det malaysiska ordet 

kanala, som betyder "att hjälpa varandra". Kanala kan också översättas med "if you please", och "dorp" är 

ett holländskt ord för by/stad.95. Det som var verkligt speciellt med området var dess kosmopolitiska 

befolkning. Fram till mitten av artonhundratalet var District Six ett samhälle som innefattade människor 

av de flesta samhällsklasser och etniska ursprung. Invånarna utgjorde allt ifrån rika handelsmän till 

hantverkare, arbetare, hembiträden och prostituerade.  

 

I området bodde främst de som regeringen kallade för ”Malays”, ”Mixed or Other” eller ”Coloured”. 

Många härstammade från asiatiska och slavar eller blandäktenskap med och mellan Khoi96, eller andra 

afrikanska folkslag, och europeiska kolonisatörer, - ”vita”. Dessutom beboddes området av en betydande 

andel britter, ryska judar, ursprungsafrikaner, samt australiensare, indier och kineser. Trots att invånarna 

levde tillsammans och konfronterades med varandra dagligen, behöll man i stor utsträckning sina 

ursprungliga religioner och andra kulturella traditioner. 

 

Att människor ur olika grupper bodde i samma område betydde givetvis inte bara alenarådande tolerans 

och förståelse. Efterhand drog sig människorna ur de högre samhällsklasserna till mer exklusiva och 

avskilda områden, exempelvis i stadens södra ytterområden, vilket underlättades av utbyggnaden av 

järnväg och andra fortskaffningsmedel som de fattiga inte hade råd med. 97   

 

Kvar i District Six före sekelskiftet blev främst invånarna ur de lägre samhällsklasserna och av diverse 

spridda ursprung. Ju mer folk det blev, desto trängre. Den rådande uppfattningen under den viktorianska 

eran var den att fattigdom berodde på dålig moral. Man klassificerade människor till att vara ”temporärt 

fattiga”, ”fattiga på grund av den ekonomiska depressionen” eller ”permanent fattiga”. De sistnämnda 

ansåg man inte vara någon idé att ens försöka hjälpa, utan de utgjorde snarare bara en slags smittorisk för 

                                                                                                                                                                      
93 En lag om att tvångsförflytta färgade och svarta ser till särskilda områden i landet. 
94 Jeppie, Shamil och Soudien Crain for the Hands Off District Six Committee, The Struggle for District Six- Past and Present: Vivian 
Bickford Smith (1990)s. 35ff.  
95 Schoeman, Chris, District Six- the spirit of Kanala  (1995) 
96 Afrikanska befolkningsgrupper talandes Bantuspråk 
97 Shamil & Soudien (1990) s. 35ff. 
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övriga. År 1901 revs stora delar av bostäderna och hela den svarta afrikanska delen av befolkningen 

tvingades flytta till slumområdet Ndabeni utanför staden, där förhållandena knappast var att föredra.98 

 

ATT LEVA I DISTRICT SIX 

Den massiva inflyttningen till området var stor under 1900-talet och vilket knappast gynnade situationen 

vad gällde överbefolkning och sanitära brister. Flera generationer av samma familj delade 

utrymmesmässigt ytterst begränsade hem. Det klagades, framför allt från människor och politiker utanför 

District Six, på gängbildning och kriminalitet, prostitution och dryckenskap. Men folk verkade, trots sin 

låga materiella levnadsstandard, att trivas mycket tack vare den välkända varma, sociala atmosfären, 

gemenskapen och toleransen. Det blev naturligt för människor att umgås och att dela varandras liv. 

 
As a muslim I went into the synagoge, in the catholic church, the simat church, the temple, we went 
to every church! When I go to the mosque, my Jewish friends, my black friends, they put on a fez 
like me and go with me in the mosque. But that was like, I cant remember anything about being 
racist in D6, no.99 

 

Beträffande den tidigare nämnda kriminaliteten i District Six, sköttes den främst inom gängbildningar av 

så kallade ”skollies” -gangsters av det mer eller mindre vidlyftiga slaget. Slagsmål, fylleri, korruption och 

mord var vanligt förekommande. Oftast var dock gängen upptagna med varandra och ofredade sällan 

vanligt folk. Det var gängen som tog hand om spritsmugglingen till svartbarerna och inte förrän i början 

av 60-talet började polisen ha kontroll på gangsterväldet. 100 

 

The media here has always played up gangsters and prostitutes and shebeens in D6. As if that 
simplified and symbolised what the place was all about. That’s a lot of hogwash. True there were 
gangsters, but there were gangsters and hippies in Seapoint - all over the place. They would focus 
on D6. The gangster is an off-shoot of the rotten system.101 
 

Det sägs att District Six aldrig sov, alltid var det liv och rörelse. Man berättar om människornas till synes 

oändliga uppfinningsrikedom vad det gäller försörjning. Det sjöd av småskalig produktion och 

serviceaktivitet. Något annat som är speciellt tydligt är de många vittnesmålen om invånarnas intresse för 

musik. Slitna gitarrer och grammofoner hördes överallt. De många kyrkliga samfunden (av diverse 

religioner), hade aktiva körer och musikband. Det är inte förvånande att här utvecklades en välkänd och 

livskraftig jazzmusikscen, med dansklubbar och konserter, och många musiker härifrån blev kända även 

långt utanför området. 

I skarp motsats till den i många fall ”syndfulla” livsstilen ovan beskriven, fanns i underlig samexistens den 

starka religiositeten i District Six. Den kosmopolitiska befolkningen gav ett vitt spektra av trosamfund från 

olika kristna inriktningar, och innefattade allt från judar till muslimer. Synagogor, moskéer, kyrkor och 
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mindre kapell stod sida vid sida. Kyrkorna fungerade som viktiga sociala institutioner och höll i många av 

skolorna. 102 Det hävdas dock att det som gjorde livet värt att leva just i District Six var stämningen av 

gemenskap. Brian  Barrow sammanfattar i sin bok "The spirit of District Six" om vad han med många ser 

som hemligheten bakom lyckan i D6:  

 

There was no bluff and everyone knew where he stood, knew what was attainable and what was 
not. At times it was a place of violence. But mostly it was a place of love, tolerance and kindness, a 
place of poverty and often degradation, but a place where people had the intelligence to take what 
life gave them and give it meaning.103 
 
 

SLUTET FÖR DISTRICT SIX 

År 1950 klubbade regeringen igenom den första versionen av Group Areas Act, något som var den 

egentliga början till slutet för District Six. Trots det tog det sexton år innan den verkliga effekten kom, då 

över hela landet människor delades in i olika geografiska områden beroende på sin hudfärg. Den 11 

februari 1966 deklarerade president P. W. Botha även den större delen av District Six som ”White group 

area”. Regeringen angav bristfälliga byggnader, slum och hälsorisker som orsak till att hela stadsdelen 

måste elimineras och återuppbyggas för en vit befolkning. Beslutet rönte stor bestörtning och massiva 

protester hos District Six’s invånare. Man ordnade bönemöten och möten med departementet för 

samhällsutveckling, allt för att upphäva beslutet. Men den politiska kraften i området var svagare än 

folkets vilja och inget hjälpte. 104 

 

Förflyttningarna inleddes successivt och höll på ända fram till 1981 då de sista av de omkring 60 000 

invånarna tvingades bort. Efter hand som människorna flyttade ut, jämnades deras hus med marken eller 

gjordes obeboeliga för ytterligare ockupanter. I stället för sina gamla hem hänvisades invånarna till 

bristfälliga lägenheter i dammiga förorter, på de så kallade ”Cape Flats” utanför staden. Transport-

kostnaderna in till arbetena i centrum blev höga och avsaknaden av trygghet och samhörighet blev 

påtaglig. Slummen fanns där i en än högre grad än i District Six och denna gång utan känslan av 

”kanala”.105 

 
When everything was carried out, there were some furniture we left behind because it wouldn´t 
have fitted. The new house was too small. So we left it in the house and I remember not closing the 
door. I was the last one, I just couldn't. It was difficult for me to walk out of the house; I just didn't 
want to let go…106 
 

Det har diskuterats hur District Six skulle ha sett ut idag om inte tvångsförflyttningarna satt igång. Många 

hävdar att det skulle ha krävts så stora upprustningar att invånarna ändå inte haft råd att bo kvar i 
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slutändan. En del påpekar absurditeten i ägarförhållandena, då många av de vita husägarna köpt marken 

och byggt husen för pengar man fått i ersättning för att frige sina slavar.107 Motståndarna säger också att 

man skulle ha kunnat använda alla de pengar som gick åt till District Six´s utplånande (R30 miljoner, 1966) 

att förbättra förhållandena och låta samhället leva vidare. Men som en anonym f. d. D6- invånare en gång 

sa: ”You can take the people out of the heart of District Six, ou pallie, but you’ll never take District Six 

out of the heart of the people.”108 District Six med sin historia fostrade många aktiva medlemmar i 

motståndsrörelsen mot apartheid. I Hands of District Six-rörelsens bok “The struggle for District Six”, 

står att läsa; 

 

… they destroyed D6 physically, but the ideas to which D6 gave birth live on throughout the 
country. When P. W. Botha, the former State President, accused Moscow of being the source of the 
revolt against oppression in his country he could hardly have been more misdirected. He was not 
aware of the fact that the ideas, which today knit together and guide the democratic forces in this 
country, were evolved principally in District Six…109 
 
 

DISTRICT SIX MUSEUM  

Richard Rive’s bok ”Buckingham Palace, District Six”, används numera i undervisningen i Kapstadens 

skolor. I slutet av den skriver han; 

 

They had taken our past away and left the rubble. They had demolished our spirits and left broken 
bricks. They had destroyed our community and left dust and memories. And they had done all this 
for their own selfish and arrogant reasons. They had sought to regulate our present in order to 
control our future. And I asked aloud, What men have the moral or political right to take away a 
people’s past? How will they answer on that day when they have to account for this? For the past 
will not be forgotten.…110 

 

När District Six raserats låg marken öde, så när som på de kvarlämnade kyrkorna och moskéerna, dit folk 

från området än idag vallfärdar för att utöva sin tro. Från början var det meningen att området skulle 

bebyggas för en vit befolkning, men på grund av den starka opinionen kom arbetet aldrig igång. Det som 

idag finns i området är ett campus med tekniska högskolan (Technicon), samt ett bostadsområde för 

stadsanställda. Ca 35 % av landområdet är fortfarande obebyggt. Många ser på det forna District Six som 

”salted earth” - för evigt orörbart och anser att det bör bevaras i sitt befintliga skick som ett monument 

över den orättfärdiga historien.  

De forna invånarna behövde bearbeta sina upplevelser och det krävdes en gemensam plats att göra det på. 

Många engagerade sig i olika typer av grupper för bevarandet av District Six. Så bildades ”The Hands Off 

District Six Committee” och ”The Ratepayers and Residents Association”. Dessa tillsammans med 

katolska kyrkan och metodistkyrkan utgjorde den kommitté som påbörjade ett 6 år långt arbete för 

                                                      
107 A guide to the District Six Museum.  
108Schoeman (1995) s. 73 
109Shamil & Crain (1990) s. 200 
110 Richard Rive, Buckingham Palace (1986) s. 228  
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skapandet av ett museum. Efter mycket efterforskningar, diskussioner, idéformuleringar och 

samhällskonsultationer inspirerades Metodistkyrkan och en internationell fond för mänskliga rättigheter 

att tillhandahålla lokal och ett bidrag för att starta museet.  

 

1994, samma år som det första demokratiska valet i Sydafrika ägde rum, började man att planera en 

utställning som skulle annonsera museets antåg. Vid det laget hade man av självklara skäl inga föremål att 

bygga utställningen utifrån. Av en slump kom det fram att det fanns en samling gatuskyltar från området. 

En man hade, av departementet för samhällsutveckling, fått i uppdrag att dumpa dem i Table Bay, men 

inte utfört sin uppgift fullt ut. I hans källare fann man de slitna plåtskyltarna prydligt sorterade. 

Förhandlingarna med mannen blev känsliga och svåra. Han var rädd att bli anklagad för krigsbrott och det 

tog lång tid att övertala honom att överlämna skyltarna till museet. När det väl var gjort hade man plötsligt 

en samling, utifrån vilken man påbörjade utvecklandet av den första utställningen. Det andra centrala 

inslaget blev den gigantiska golvkarta över området, på vilken forna invånare fick markera sitt namn och 

var de bott. Man sökte febrilt efter ytterligare finansiering och material. Arbetet med utställningen 

genomfördes med hjälp av tvåhundra frivilliga, främst före detta invånare, arkitekter, konstnärer, poeter, 

tryckare, familjer, berättare, och främlingar som säkert täckte fyra generationer.  

 

Den 10 december öppnades portarna för utställningen med namnet ”Streets - Retracing District Six”. 

Utställningen invigdes av dåvarande justitieministern Dullah Omar. Efter två veckor insåg man att 

utställningen inte kunde stängas, besökartrycket och engagemanget var så stort att metodistkyrkan på 

Buitenkant Street, blev en permanent lokal. Idag är det ett välkänt och populärt mål inte bara för forna 

District Six invånare, men även för inhemska och internationella turister.111  

 

Syftet med museet idag är att bevara historien och minnet av Sydafrikas tvångsförflyttningar. Man siktar 

på att fostra förståelse mellan samhällen som isolerats av segregation, genom att fokusera på det 

multikulturella District Six. Centralt är dokumentation, och imaginär rekonstruktion av historien, 

arbetslivet och kulturarvet i District Six.112 På en banner i museet kan man läsa följande:  

 

In this exhibition (museum) we do not wish to recreate District Six as much as repossess the history 
of the area where people lived, loved and struggled. It is an attempt to take back or right to signpost 
our lives with those things we hold dear… the exhibition is also about pointers to our future. We, 
all of us need to decide how as individuals and as people we wish to retrace and re-signpost the 
lines of our future. Such a process is neither easy nor straight forward. It is not predictable either.113 
 

Under åren har museet utökat sin verksamhet, inte bara genom ytterligare utställningar utan också genom 

sin aktivitet inom utbildning och sociala projekt ute i kåkstäderna. Museet har också engagerat sig i 

                                                      
111 www.districtsix.co.za 
112 www.districtsix.co.za 
113 Ibid. 
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kampen för återföring av mark till dem som blev förflyttade under Group Areas Act. Idag är District Six 

Museum ett av de nio museer som ingår i ”International Coalition of Historic Site Museums of 

Conscience”. Målet i den här samlingen är inte att enbart bevara historia utan att också använda den som 

ett verktyg för att stimulera en dialog kring samtida ämnen och att inspirera social aktion.114 

                                                      
114 Lipson, Karin "True History/Museums of conscience band together" News day, New York: 000606 
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EMPIRISK FÖRGRUND 

AVSNITTSDESIGN 

Följande avsnitt redogör för material inhämtat under vår studie på District Six Museum i Kapstaden. 

Innehållet baseras på de intervjuer vi genomförde, med komplement från visst skriftligt material. Det 

figurerar följaktligen en hel del namn, men i stället för att noggrant redogöra för var person i texten väljer 

vi att löpande via fotnoter hänvisa till förklaringar. Man kan definiera kapitelindelningen för nedan 

följande text som ”processad empiri” följd av ”diskuterande analys”.  

 

Rubrikerna, som delar upp och bildar ram för empiripresentationen, baseras på de olika ämnes- och 

frågeområden som kom att diskuteras i intervjuerna. Där vi av ämnesövergångsskäl funnit det lämpligt, 

har vi lagt in en kortare sammanfattande analys som följs upp i den större sammanhängande analysdelen i 

slutet. Framför allt hamnar dessa sammanfattande analyser innan nästa huvudämne, men förekommer 

också vid ett par tillfällen insprängda mellan underteman. 

 
SYFTE  

- OM VAD MAN VILLE DÅ OCH NU OCH VARFÖR MUSEET BEHÖVS 

 
We certainly did not want a traditional museum, where you collect artefacts that sit there for 
generations, in the same show cases. We wanted a living space, even talked about a community 
space, where people forced out of District Six, would come back and share and talk.115 

 

Redan från början var man eniga om att District Six Museum inte skulle bli ett museum i dess traditionella 

bemärkelse. I boken ”Recalling Community in Cape Town” berättas om hur man vid museets skapande i 

början ville undvika att binda sig för mycket till etablerade museer, utan inriktade sig mot att mobilisera 

samhället District Six. Samhället inkluderar dess forna invånare och dess efterkommande och skulle 

mobilisera i en rörelse för landåtertagande, samhällsutveckling och politisk medvetenhet.116 

 

I den ursprungliga uppdragsdefinitionen vilken finns angiven i ett antal skriftliga utskick från museet står 

att läsa följande: 

Mission Statement  

The mission of the Museum of District Six is to ensure that the history and the memory of forced 
removals in South Africa endures. It aims to foster understanding between communities, isolated 
by segregation, by focusing on the cosmopolitan nature of District Six. Central to its mission is the 
documentation and imaginative reconstruction of the history, labouring life and cultural heritage of 
the District Six community. 117 

 

                                                      
115 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
116 Rassool, Ciraj och Prosalendis, Sandra, Recalling Community in Cape Town -Creating and Curating the District Six Museum, 2001, 
District Six Museum Foundation, s. 8 
117 District Six Museum Foundation News letter, January 1996 
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Senare formuleringar skiljer sig inte mycket mer än att man lagt till en aspekt av att ”in the process 

challenge all forms of social opression”. Vidare formuleras mer specifikt följande: 

 
The D6 Museum is a heritage project that seeks to serve the interests of the victims of the various 
forms of forced removals that occurred in D6, the larger city of Cape Town and in other parts of 
South Africa.  
 
The Museum seeks to place itself at the heart of the process of reconstruction of D6 and Cape 
Town through working with the memories and experiences of dispossessed people. It offers itself 
as a centre of former residents of D6 and others to recover, explore and critically engage with the 
memories and understandings of their D6 and apartheid pasts, for the purpose of remaking the city 
of Cape Town.  
 
The museum seeks to stimulate the recovery and development of different forms of knowledge of 
the city, identity and community and to use these in debates, discussions and policy development 
initiatives around diversity, difference inequality, injustice and the future of the city. 
 
The Museum seeks to develop alliances and partnerships with dispossessed communities in South 
Africa and other parts of the world, with non-governmental organisations, government and others 
in its quest to open up debate and discussion around heritage policy development. 
 
The Museum seeks to develop policies relating to heritage and memory that are both grounded in 
and seek to develop the interests of the poor and the dispossessed. 118 

 

Sandy Prosalendis poängterar att District Six Museum också är en av de grundande institutionerna för det 

nätverk kallat ”International Coalition of Historic Site Museums of Conscience”, som formulerar sitt syfte 

som följer: 

 

We hold in common the belief that it is the obligation of historic sites to assist the public in 
drawing connections between the history of our sites and its contemporary implications. We view 
stimulating dialogue on pressing social issues and promoting humanitarian and democratic values as 
a primary function.119 

 

När vi ställt frågor om vilket syfte, roll och funktion museet har, har de tolkats på ett mer eller mindre 

praktiskt eller filosofiskt plan. Svaren har givetvis varit liknande, men betoning har lagts på olika bitar, 

troligen beroende på informanternas respektive intresseområde.  

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

I syftesförklaringar trycker man redan inledningsvis på bevarande av historia och minne, inte bara för 

District Six utan för alla Sydafrikas tvångsförflyttade samhällen. Något som också framgår är ambitionen 

att skapa förståelse mellan skilda kulturella grupper, med hänvisning till District Six’s mångkulturellt 

harmoniska förflutna, samt att söka samband mellan historiska händelser och nutidens sociala 

förhållanden. Man säger sig också vilja arbeta för dialog och demokratiska och humanitära värden. 

                                                      
118 District Six Museum Project, Mission statement 
119 Rassool & Prosalendis (2001) bakre pärmen. 
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OM VIKTEN AV ATT MINNAS OCH BERÄTTA HISTORIEN 

Initiativet till District Six Museum sprang i början av 90-talet ur ett politiskt engagemang mot 

tvångsförflyttningar, men i det aktuella läget främst den planerade byggnadsexploateringen av det öde 

området. I ”Hands Off District Six” - rörelsen ville man bevara området som minnesmärke över vad som 

hände, men det tomma området krävde en förklaring.  

 
The area was there, this scar on the slopes of Devils Peak, we felt that many people would want to 
know why.120  
 

Terrence Fredericks betonar i intervjun behovet av att förklara detta ärr i stadsbilden för folk, som en 

viktig drivkraft för museiprojektet. Därför var det första viktiga uppdraget att samla in och ta fram 

material för att kunna bevara och förmedla historien om District Six för allmänhet och framtid. Att berätta 

historien om hur det var och vad som hände i området under, och inte minst före Group Areas Act, anser 

också många tillfrågade vara centralt.121 

 

Irwin Combrinck gillar inte beteckningen ”museum” utan föredrar istället termen ”utbildningsinstitution”. 

Han menar att det är nödvändigt att berätta historien – ”cause life hasn’t changed that much”.122 

Infrastrukturen är fortfarande den samma med separata områden, fattigdom och folk som inte ens har råd 

att åka till jobb i stan. Kampen är ännu aktuell för att folk ska kunna bo var de vill, fast nu är det en 

ekonomisk fråga. Många talar om att man bearbetar historien för att nå försoning. Combrinck invänder 

och frågar sig vad det är man ska försona sig med och hur. När situationen fortfarande är som den är, med 

fattiga och rika, klyftor och ojämlikhet. ”I respect what you’ve got, and you respect what I haven’t got, is 

that it?” Försoning, menar han, kommer först när folk verkligen är fria att bo där de vill, och med lika 

förutsättningar. Det tror han inte kommer att hända än på länge. 123 

 

Enligt Lionel Davies124, är museets största funktion att påminna om vad som hände folk ”igår”. ”If you 

don’t remember the past, you are about to make the same mistake tomorrow.” På liknande sätt förklarar 

Stanley Abrahams125 hur man framför allt vill sprida budskapet om att det som hände i District Six aldrig 

får hända igen. Vikten av att minnas ligger också i bearbetningen av minnena och utifrån det, helandet av 

de samma. Han betonar att förträngning aldrig hjälper i längden och att man därför ser District Six 

Museum som vittnesmål är mycket viktigt.  

 

                                                      
120 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
121 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
122 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju, D6M, 020314 
123 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju, D6M, 020314 
124 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, före detta invånare i District Six och medverkande i 
dess museum, intervju, D6M, 020316 
125 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju, D6M, 020305 
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Även Linda Fortune126 betonar hur museet kan fungera i försoningsprocessen med det förflutna. Genom 

att människor får berätta vad de upplevt och historierna respekteras skapas en sannare och mer relevant 

historieskrivning som är lättare att förhålla sig till. Detta påpekar också Fredericks, ”History needs to be 

told, and if it’s not done by the people themselves, someone else is going to…” “De andra” som han 

syftar på är historiker, eller andra utomstående som traditionellt tolkar/tolkat och skrivit/skriver historien. 

När så händer, menar Fredericks, blir historien inte lika riktig och relevant för människorna det handlar 

om. På detta sätt är District Six nu istället en viktig resurs för historiker, med sina arkiv av berättelser från 

”riktiga människor”.127 

 

Sandra Prosalendis, som varit museets föreståndare i princip sedan starten, talar om vikten av att ”having 

the history told from below…”128  på District Six Museum. 

 

The textbooks, have become official, official meant people who were already in power…so 
textbooks would have been an official history or the history that was already published out of the 
archives dealing with the legalities and the laws of the country, and here was a history being told 
from a very personal point of view, I don’t think that oral history has been used as a mechanism or 
a medium before. 129 

 

Hon beskriver hur historiker länge använt sig av sådant material, “But very little gets back to people, I 

think in a publically and accessible way.”130 

 

ORAL HISTORY     

En viktig aspekt att förklara här är alltså det man kallar ”oral history”131 som man På District Six Museum 

bygger mycket av sin utställning på. Med oral menas inspelade intervjuer och samtal med ”vanligt folk”. 

Att kulturarv inte bara handlar om museer, objekt, statyer och dylikt är något som förs fram av Sean Field 

i hans bok "Lost Communities, Living memories", om muntlig historia i Cape Town, där District Six och 

museet ofta är omskrivet.  

 
Living heritage is also about the social connections and cultural relationships between people. 
People express themselves through gossip, folklore, urban legends, traditions and other forms of 
storytelling….But stories can only survive if there are relationships through which they can be 
communicated. Forced removals shattered many of these relationships and as a result many 
memories have disappeared over time. Nevertheless, communities who were previously destroyed 
can revive a community identity through talking about their shared past. 132 

 

                                                      
126 Linda Fortune, författare, guide och pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
127 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
128 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
129 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
130 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
131 ”Oral History” = Dokumentation av människors berättande av egna historier 
132 Sean Field, ed. Lost Communities, Living memories, Remembering Forced Removals in Cape Town, Centre for Popular Memory, 
University of Cape Town, s. 120 (2001) 

 
48



Genom utställningar och workshops baserade på muntligt berättande kan man trigga minnen och en 

gemenskapskänsla, samtidigt som man utvecklar kunskap och reflektion om och över det gamla och nya 

hemsamhället. Det är dock, påpekar Sean Field, viktigt att den ”muntliga historien” brukas på ett 

demokratiskt sätt. Samhället talar aldrig med en röst och man gör samhället en otjänst genom att tysta 

motstående utsagor och åsikter. Dessutom måste man vara noga att låta alla grupper tala, även minoriteter. 

Man bör motverka censuren och bejaka det faktum att det aldrig bara finns en version av historien utan 

otaliga tolkningar, betonar Field.133 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING  

Det är tydligt att man inom museet ser vikten av att få en historia berättad av människor som annars inte 

kommit till tals i offentliga sammanhang. Givetvis förstärks den motivationen genom det exceptionellt 

nedtryckande klimat som rått i Sydafrika, där den härskande klassen dikterat inte minst 

historieskrivningen. Generellt märks en stark skepsis mot det traditionella museibegreppet som lätt 

kopplas till ovan nämnda förhållanden. Att historieberättandet leder till bearbetning och helande av ett 

traumatiskt förflutet och dess efterverkningar, är en grundläggande uppfattning, samtidigt som man 

betonar vikten av förbättrade nutidsförhållanden som förutsättning för försoning.  

 
FUNKTION OCH SYMBOLVÄRDE  

Sandra Prosalendis betonar hur museet är en kombination av funktioner. Dels är det en viktig symbol och 

ett verktyg för transformation, för samhället liksom för museer (inte minst internationellt). Dessutom är 

det en symbol, inte för alla från District Six eller Cape Town, men för triumf. ”It is an important symbol 

of presence, of being there and being recognised.” 134 

 

Terence Fredericks framhåller att uppdraget i dag fortfarande är att berätta historien, men att museet har 

växt liksom ansvaret.  

 

The museum sees itself as a symbol, first of all, when it tells the story of District Six, it is telling the 
story of all the people in the country, who suffered as a result of the Group Areas Act135 

 

Därför har museet ett ansvar att hjälpa andra samhällen att hitta sätt att berätta sina historier. Fredericks 

berättar exempelvis hur han fungerar som konsult för andra museer i deras arbete, vilket vi återkommer 

till senare.  

 

Att District Six museum fungerar som symbol i ett större perspektiv är de flesta eniga om, inom och utom 

museet. Bland andra Ramzi Abrahams136, Sandra Prosalendis137, Stanley Abrahams138 och Peggy Delport139 

                                                      
133 Ibid. s. 120 
134 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
135 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
136 Ramzie Abrahams, intervju på South African cultural history museum, 020308 
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förklarar uttryckligen i intervjuer att museet inte bara representerar tvångsförflyttningar i District Six, utan 

i hela Sydafrika, för att inte säga globalt i samband med det urbana förnyandet. Detta är också något man 

vill förstärka. I dagsläget är utställningens inslag med fokus utanför District Six tämligen begränsade och 

återfinns i form av ett par mindre utställningspaneler med berättelser från andra områden. 

 

Att det nya, större perspektivet kan vara problematiskt (exempelvis vad det gäller den lokala anknytningen 

och den nära förbindelsen med de besökarna), förnekar de flesta informanterna och ser det hellre som 

uppmuntrande. Händelsen skulle kunna inträffat var som helst i världen och museet uppfattas som 

symbol för motstånd och framför allt hopp. 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Det är tydligt att District Six Museum uppfattas som symbolladdat på flera plan. Dels är det en symbol för 

individens triumf och erkända rätt, dels en symbol för ett svunnet samhälle som tagit revansch mot sitt 

öde. Det tredje planet är där District Six symboliserar tvångsförflyttningar i en mer allmän bemärkelse, 

regionalt och nationellt i Sydafrika med sin svåra historia. Men också internationellt, då liknande 

förfaranden och övergrepp händer på många ställen i världen. Denna mångdimensionella symbolverkan 

kan ses som unik för museet, men kanske mer som kopplad till det specifika ämnesvalet och hur det 

behandlas. 

 

UTSTÄLLNING  

- INNEHÅLL OCH REAKTION 

Utifrån är den gamla metodistkyrkan, som museet är inrymt i, ganska anspråkslös - ett rosarappat stenhus i 

utkanten av District Six. Men kyrkan har en stark tradition beträffande politisk kamp och motstånd och 

dess placering mitt emot en stor polisstation poängterar ytterligare symboliken. Trots att flera av de 

ledande på museet är kyrkligt engagerade, poängterar man att museet är religiöst obundet och snarare vill 

framhålla den mångfald av religioner som fanns inom District Six.  

 

Genom entrén kommer man in rätt i centrum av utställningen. Den stora salen domineras av det inslag 

som kommit att bli kännetecken för museet – ”The Map painting”. Det är en handmålad kartbild av 

District Six, dekorerad med bilder och dikter av traktens konstnärer och poeter. Det viktigaste på 

kartbilden är namn, adresser och andra noteringar gjorda av de besökare som hittat sin forna hemvist eller 

känt igen någon annan adress i stadsdelen. Tillförandet av handskrivna markeringar fortgår alltjämt och 

röner ofta ett stort känslomässigt engagemang.  

 

                                                                                                                                                                      
137 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
138 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
139 Peggy Delport, trustéemedlem och curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020308 
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Det andra interaktiva elementet i utställningen är ”The Memory Cloth”. På två stora rullar har före detta 

District Six-invånare, anhöriga, respektive turister och utomstående, med tuschpenna signerat och skrivit 

kommentarer av olika karaktär. Dessa tuschmarkeringar broderas successivt ner av ett par kvinnor på 

museet för att texterna ska bli mer beständiga. Tygstyckena har växt till att nu sträcka sig upp mot en 

kilometer. Alla skrifter förs in i ett dataarkiv på museet för att lättare kunna användas för tillbakablick och 

forskning. Nedan följer några exempel från duken:  

 

Residents  cloth 1995: 

Fatima Steyn  

39 Reform St 

USA 

Today I met my childhood friend, Gabieba, 45 years later. 

 

Edna Brown 

73 Longmarket st 

We all grew up as one family, all races. Life was beautiful then and the gates of memory never close. 

 

Residents cloth 2001: 

Dirk Boere, 4 Sackville Street 

I was shifted to Vasco, Akkers from there we were shifted to Elsies River stay here till I got married in  
1959, then I went to Bonteheuwel, I met a lot of friends that were shifted here. I am looking for my 
friends the Dollies of 2 Sackville St.  

 

Joseph family Kraal 

6 Parkins st.  

Happiness is when there is a sense of belonging.  

 

Visitors cloth 2001: 

Don Baptist 

New York 

It’s inspiring to see such a beautiful & courageous testimony come out of such a horrible experience. As 
a gay man from Us, I have learned much from the SA process of forgiveness & healing. The wounds are 
deep but much love has conquered a legacy of hatred. Thank you. 

 

Yvette.  

Thanks for helping me understand my heritage, to return is to heal however the memory lingers on… 

 

Ytterligare inslag som är direkt frukt av interaktivitet med människor är lerskulpturer och de tygbanners, 
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broderade och sydda i många färger, som symboliserar olika föreningar, sammanslutningar och aktiviteter i 

District Six. Dessa har tillkommit genom ”memory and healing workshops” 140, där man tillsammans 

minns, talar och kommunicerar genom kreativt skapande.  

 

I utställningen i övrigt finns som i andra museer olika typer av information och berättelser om District Six 

och tvångsförflyttningar där och generellt. Det är mycket text som fyller väggarna, mängder av 

tidningsartiklar, mängder av fotografier samt skisser, kartor och dokument. Man går igenom områdets 

bakgrund, livet där i fest och vardag och genom tiderna, apartheid och Group Areas Act samt motståndet 

och tvångsförflyttningarna. Det som kan anses vara speciellt är hur det mesta baseras på personliga 

berättelser, så kallad oral history, direkt upphämtade och inspelad på band från människorna själva. Tydligt 

blir detta genom flitigt bruk av citat och referat i utställningen. Fotografier och föremål är också material 

som folk själva har lämnat in till museet. 

 

Det nyaste rummet är ”The Memorial Hall” som dels är en utställning i sig, främst gällande golvet, som 

täcks av en slags mosaik ” The Writers’ Floor”, med bilder och citat av mer eller mindre kända författare 

och poeter från området. Rummet används under temat ”Beyond District Six” (för andra fokusområden, 

men med anknytande teman) för tillfälliga utställningar; med foto och konst.  

 

I utställningshallen presenteras 12 personer särskilt, genom stora porträtt/fotografier tryckt i svartvitt på 

tygskynken hängda i taket. Dessa är personer som betytt mycket för området, genom politik, konstnärs-

eller författarskap. På övervåningen gås vidare igenom olika inslag av livet i District Six, genom små 

delutställningar, i några fall uppbyggda miljöer, om barn och lek, barberarsalongen, biograftraditionen, 

musikliv, sport och speciella kvarter. Det är främst där man i någon mån ser föremål, men det är 

berättelserna kring dessa som är det väsentliga. Föremålen är mest där för att bidra till berättelserna och 

miljön. Diverse tillhörande ljudillustrationer förstärker också intrycket. Museet är förövrigt sällan tyst. 

Oftast pågår en guidning eller mer eller mindre högljudda samtal besökare och personal emellan. 

Dessutom sitter nästan var förmiddag en man och spelar gitarr eller piano i utställningen. Kaféet i museet 

är också en livlig ljudkälla som besöks flitigt, av stamgäster likväl som dagens turister. 

 

Peggy Delport som har utformat den nuvarande utställningen ser inte institutionen som ett ”museum”. 

Hon gillar inte ordet, utan använder hellre beteckningen ”levande projekt”141 vilket hon också trycker på i 

boken ”Recalling community in Cape Town” där hon söker förklara,  

 

I often wonder in what spirit and with what intention the term ’museum’ was first used in the 
context of District Six. Thinking back on this problematical notion of a ‘museum’ with al the 
connotations of collections and displays, the term seems at odds with the intense life of the 

                                                      
140”minnes- och läkandeworkshops” - Samtal och kreativt arbete där man tillsammans behandlar sina minnen. 
141”living project”, Peggy Delport, trustéemedlem och curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020308 
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museum project as a living space and place for working with memory. Recalling that time, I believe 
that the term ’museum’ may have been evoked as something that suggested a solidity, a continuity 
and permanence that could withstand even the force of a bulldozer…142 

 

Visst är det en utställning men framför allt handlar det om berättande, tolkningar, röster, argumenterande 

och debatter. Innehållet utgörs egentligen av de reaktioner utställningen frammanar, - det som händer i 

utrymmet. Delport betonar därför vikten av att utställningen inte är statisk. De materiella inslagen är som 

sagt sekundära, det är projektet, ”utrymmet”143, och vad som händer däri som är viktigast. Många av de 

materiella inslagen har ju också kommit ur någon aktivitet på museet, betonar hon. Båda dessa inslag är 

resultat av så kallade ”minnes- och läkandeworkshops"144, där man genom kreativt skapande bearbetar 

sina minnen för att läka dem.145 Enligt Donald Perenzi som jobbat mycket med dessa workshops, är 

District Six som ett fysiskt glapp i historien, vilket ofta ger en nostalgisk återkonstruktion. För att få ett 

verkligt grepp om minnena blir det som en ritual att gå igenom, igen och igen.146 För övrigt, menar 

Delport, att man genom utställningen skulle kunna engagera även turister på ett mer aktivt sätt. Detta 

exempelvis genom användning av video och mer ljudinstallationer.147 

 

Donald Perenzi är den nye kuratorn på District Six Museum. Han reflekterar över hur reaktionerna skiftar 

hos dem som besöker museet. Många blir glada medan andra ledsna eller arga, allt beroende på vilket 

förhållande de har till det som hände och vad de förknippar med utställningen. Många tar till sig speciella 

delar av utställningen och gör dem till ”sina”, dit de återkommer och kanske visar speciellt för bekanta de 

tagit med sig. Perenzi talar om att det är, som han kallar det, en ”permeabel”148 utställning, där man tar in 

folk, och folk tar in museet.  

 

It’s got pores and openings for people to come into. By that I mean in many ways people can enter 
in to the museum and claim it, say it means this or that, from the ex residents to all kinds of 
people…149 
 
 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Vid första anblicken kanske många inte ser något annorlunda med utställningen på District Six jämfört 

med andra institutioner. Det kan upplevas som ganska traditionellt uppbyggt trots en i viss mån avsaknad 

av montrar. Där finns, som i vilken annan utställning som helst, mycket text, fotografier och andra bilder, 

och det kan ibland vara svårt att få en överblick. Vid närmare anblick märker man dock att texterna är 

personliga och ofta direkta citat från ”riktiga människor”. Denna tradition av muntligt berättande är 

givetvis specifik för District Six Museum, men är något som sprider sig världen över i sökandet efter en 

                                                      
142 Rassool & Prosalendis (2001) s. 11 
143 ”the space”, Delport, 020308 
144”memory and healing workshop” 
145 Peggy Delport, trustéemedlem och curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020308 
146 Donald Perenzi, ny curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020324 
147 Peggy Delport, trustéemedlem och curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020308 
148 permeabel=genomsläpplig 
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mer personlig och engagerande berättarteknik. Trots den genomarbetade utställningspraktiken menar båda 

kuratorerna att det är skeendet, mötena och reaktionerna som är det viktiga, vad som händer i utrymmet, 

med inspiration från utställningen, men likväl besökare och guider emellan. I de redogjorda exemplen från 

minnesduken, sida 50-51, märks tydliga exempel på olika människors reaktioner inför museet. De flesta, 

speciellt utomståendes kommentarer är positiva, där man påpekar relevansen även för dem. De före detta 

invånarnas kommentarer är mer mångfacetterade. Många berättar om återseenden och möten med 

människor de inte mött på år och dag, medan andra endast markerar sin existens och tillhörighet med 

platsen, genom en adress, tillkännagivande eller dyl.  Detta engagerande av besökare på ett personligt plan 

där museet får olika betydelser för var individ förefaller viktigt för informanterna.  

 

TEMAN 

- OM VAD SOM VISAS OCH VARFÖR - FÖRFATTARSKAP, URVAL OCH GLORIFIERING. 

På museet talas det mycket om hur man för fram den äkta historien, eftersom den berättas av 

människorna själva. Utställningen är skapad av en kurator, men grundad på människors egna berättelser. 

Sandra Prosalendis menar att kuratorn (Peggy Delport), givetvis kan ses som författare av utställningen, 

men det har skett utifrån en högst personligt insatt position, samt med en mycket omfattande inblandning 

praktiskt och idémässigt från berörda personer i samhället utanför museet. Hon påpekar vidare, gällande 

totalt ägande och författarskap, att problemet är att man aldrig kan representera allas bild fullt ut, men 

man måste ändå ta ansvaret och besluten. Detta slags ”ansvarsläge” mellan producent och material är en 

ständigt aktuell fråga. Genom interaktion och engagemang skapas dock en medvetenhet hos individerna i 

samhället om hur de själva representeras, något som många gånger saknas på andra museer där 

lokalbefolkningen sällan är engagerad och har en uppfattning om vilken bild som förmedlas till 

besökare.150 

 

DEN SKIFTANDE BILDEN AV DISTRICT SIX  

Crain Soudien och Lalou Meltzer talar i sin artikel ”Representation and struggle”, om hur det funnits två 

anspråk, på District Six, beträffande land såväl som politik. Det ena är det officiella anspråket, som 

framhållits i massmedia och genom stadsmakten. Det representerar en distanserad och objektiv tolkning 

av området som ett ”problem”, och gör anspråk på att bäst veta vad som bör göras åt det.  

 
District Six is portrayed as a blight on the social landscape – a festering sore in danger of infecting 
the moral core of the city. Filth, crime, immorality, dishonesty and booze are the marks of its 
people whose social genius is seen to best effect in their capacity for evading the discipline of the 
civilized world. Told in this way the official narrative presents itself as a tale in search of a good 
ending, as in Sodom and Gomorrah – the erasure of District Six. A racist narrative that assumes the 
moral fibre of the area would be strengthened by proclaiming it for “whites only” 151 

                                                                                                                                                                      
149 Donald Perenzi, ny curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020324 
150 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
151 Crain Soudien and Lalou Meltzer Representation and struggle, District Six – Image and representation, utställningskatalog, på South 
African National Gallery, 28.10.1995- 25.2.1996, s. 8-9-10 
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Det folkliga anspråket152 som beskriver ”platsen” District Six, använder andra symboler och motiveras 

med behovet att hålla District Six’s minne och mening vid liv.  

 

It's appeal is based on, and recycled, through a claim of specificity, of District Six as a place unto 
itself, a place with its own élan where the ‘cosmopolitanness’ of South Africa was begotten and 
continually re-made, where families lived their lives in the shared space of the street and were 
happy, until the Boere came and infected it with racism. The significance of this claim is its story of 
a goodness inherent in the physical space of the area. District Six emerges as a magical stage casting 
its spell over all who tread its boards. Told as allegory of a charmed world, it is a tale awaiting the 
return of its subjects.153  

 

I vissa fall, (exempelvis vid utvärderingskonferensen) har framkommit kritik mot att museet ger en 

glorifierad bild av District Six. Det framlades kritik mot att man inte visade på de mer komplicerade och 

svåra sidorna av District Six.  Lyssnar man till guiderna är det främst positiva saker som kommer fram. 

“The people’s museum, this is for everybody”, ” … no racism in District Six”, ” Big Happy family”154 

Berättelserna är grundade på minnen och minnet är selektivt. Prosalendis menar att glorifiering är en 

naturlig konsekvens när människor minns. Faktum är, framhåller hon, att de måste ha funnits en speciell 

känsla i District Six, som människor gärna minns och koncentrerar sig på. Det är enligt henne viktigt att ta 

fasta på den och att kunna minnas och identifiera ett Kapstaden som inte överskuggas av apartheid, och 

rasism. Det är nödvändigt för identitetsbyggande och självförtroende att kunna identifiera sig med positiva 

bilder.  

 

I wouldn’t say they glorify their past. I think maybe for that moment they are here, people have had 
so much suffering and hardship, so maybe they might be happy that moment when they come in 
here. But when they leave this place they go back to the existing world…155 

 

Negativa saker, som att det faktiskt förekom rasism också inom grupperna av invånare, kommer i 

bakgrunden. Kanske för att folk inte är redo för att tala om det. Fortfarande är den rasistiska prägeln stor 

bland sydafrikaner. Man har svårt att prata om det, även på museet.156 Ramzie Abrahams på Museum of 

Cultural History, menar att så länge man på District Six Museum är medveten om hur människor 

glorifierar sina egna minnen och historier, är det ett mindre problem. De flesta verkar dock vara överens 

om att museet är långt ifrån komplett, och att man också bör ta upp de svåra aspekterna, frågan är hur och 

när.  

 

”I don’t think one must be selective, but that the whole story must be told. We must make sure that 
in our archives we’ve got as much of the entire history as possible.”157 

 

                                                      
152 “popular claim”  
153 Soudien och Meltzer (1995) s. 8-9-10 
154 Noor Ibrahim, guide på District Six Museum, intervju på D6M, 020304 
155 Linda Fortune, författare, guide och education officer på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
156 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
157 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
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Hittills har man koncentrerat sig på kulturella och politiska aspekter i själva utställningen. Mycket tror 

Abrahams beror på ett behov av att balansera upp bilden mot den officiellt tidigare visade av District Six 

som slum, fattigdom, kriminalitet och prostitution. Prostitution och gangsterism har för övrigt också 

redan behandlats mycket i pjäser om District Six.  

  

We needed the world to know that you also had intellectuals living here. Also the seat of a lot of 
what is good in this country. The political thinking around unionism, education, writers, medicine, 
lawyers...158 

 

Irwin Combrinck pekar på de stora porträtt av politiska ledare, författare och konstnärer som visas i 

museet. 

 
These people all lived there. That is what we are trying to tell, what did District Six produce, only 
the working class? Yes, but they were hard working parents and wanted to give their children 
education.159 

 

Det viktigaste tycker han är historien om de icke-privilegierades kamp mot förtryck och exploatering, 

kapitalism och imperialism.160 Vidare frågar han sig själv om museet är ”en plats för hyllning eller sorg”.161 

Både och, kommer han fram till, för publikreaktionerna är fantastiska, där gråt och glädje möts i mötet 

och återseendet med människor och minnen.  

 
There is something that gets through to the people who lived there, and they in turn tell their 
children, and the children become critical towards their parents…Why the hell didn’t you fight? 162 
 
 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Genom den stora interaktionen mellan människor i samhället och museet i skapandet av utställningen 

menar man att bilden som förmedlas är representativ, trots att folk har olika uppfattningar. Det verkar 

dock inte vara någon av dem vi talat med, varken inom eller utom museet som förnekar att folks minne av 

District Six, liksom andra minnen är selektivt. Hittills har man ägnat mest utrymme åt de positiva sidorna 

av området för att väga upp de tidigare negativa framställningarna och stärka människors stolthet för sitt 

förflutna. Betoningen på en positiv identifiering med området och sitt ursprung är genomgående. 

Dessutom framgår att man genom en positiv bild, där man tar upp ämnen som politiskt engagemang, 

gemenskap och samarbete, kan påverka entusiasmerande nutida samhällsbildning. 

 

                                                      
158 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
159 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
160 Irwin Combrinck, truséemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
161 ”celebratory or tragic place” 
162 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
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UTVÄRDERING 

För att undersöka hur den nuvarande utställningen, ”Digging Deeper”, fungerat och få relevant kritik bjöd 

museet i vintras in till ett antal utvärderingsworkshops. Där samlade man en mängd representanter ur olika 

användargrupper såsom lärare, turistguider, donatorer, berättare, konstnärer, forskare och aktivister. Syftet 

i längden är att använda feedback från diskussionsmötena för att utröna om det som förmedlas i 

utställningen är korrekt och relevant, samt bygga upp en relation där användarna kan påverka museets 

planer för framtiden. De medverkande fick reflektera över hur de använde utställningen, om den levde 

upp till förväntningarna, vilken effekt museet har på deras tänkande och vad de hade för förslag till 

förändring. I utvärderingen påpekas också att diskussionsmötena varit givande på många områden. 

Människor fick tala inför grupp, bearbeta minnen och återuppta gamla kontakter. En kritik som framkom 

var att många fann att utställningen reflekterade klassindelning. Man talade mycket om vad som togs upp 

och inte i utställningen och huruvida man glorifierade District Six eller ej, då man ignorerade vissa ämnen 

och kulturella uttryck. Frågan om det fanns rasism i District Six och om också färgade människor ofta var 

rasister, då de indoktrinerats att tro de var bättre än svarta, kom i fokus. Lionel Davies tror att 

utvärderingen fungerar. Att konfrontera och diskutera med varandra har funktion i sig, inte minst för att 

påverka dagssituationen.  

 

Don’t run away with this false notion that we were this very, very happy people in District Six. Yes 
we were happy but we also had these sick attitudes towards other people….when we meet together 
in groups like that, that helps with the healing process163 
 
 

FRAMTIDSTEMAN 

Informanterna uppger att ovan nämnda utvärderingsprocess är viktig för planeringen och genomförandet 

av framtida projekt. Kritik har t ex framkommit mot att museet inte tillräckligt har tagit upp de svartas 

(xhosa och zulus) historia i District Six. Fokus ligger mycket på det färgade samhället.164 Ett exempel på en 

röst utifrån är Premesh Lalu, som menar att rasfrågan i District Six bör tas upp och hanteras ytterligare. 

Han anser inte att man bör lägga till för mycket i den nuvarande utställningen, då man riskerar att förlora 

strukturen. Med det nya huset man förvärvat (mer om detta senare) borde man i stället dela upp museet i 

två tematiska delar, som kompletterar varandra. Det första om harmonin och hur de levde tillsammans i 

District Six; och tvångsförflyttning. Det andra kan mer ägna sig åt problem och spänningar i District Six; 

Post-apartheid teman, politik, och där försöka omintetgöra apartheids klassningsspråk och vokabulär kring 

ras och hudfärg.165 

 

                                                      
163 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f. d. invånare i District Six och medverkande dess i 
museum. Intervju på D6M, 020316 
164 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f. d. invånare i District Six och medverkande i dess 
museum. Intervju på D6M, 020316 
165 Premesh Lalu, undervisar vid History Department, University of the Western Cape, inblandad i div. musei-  och 
kulturarvsprojekt, intervju på UWC, 020306 
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Terence Fredericks talar om hur man i framtiden bör ta upp hur även ”finare” färgade familjer (som hans 

egen) flyttade ur District Six, och skämdes för sina rötter där. Man umgicks inte med släkt och vänner 

förrän barnen hamnade i samma skolor. Detta kan knytas an till en planerad utställning på temat 

”Fragmentation and Integration”. I den kommer man att kunna ta upp mer av de problematiska ämnena 

där man länkar till hur folk har det idag, med droger, gäng, gangsters, skottdramer med oskyldiga offer, 

som kan jämföras med dåtiden. 166 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Att man genomför en utställningsutvärdering av så stor omfattning, som gjorts, är ett tydligt tecken på att 

det numera väletablerade museet arbetar för att fortfarande poängtera sitt samhälles inflytande och vikt för 

museet. Dessutom visar det en vilja till självreflektion och rannsakan av vad det verkligen är man gör och 

vill göra. I diskussioner kring vad som måste tillföras uppges viktiga dimensioner som man hittills i viss 

mån förbisett. Det efterfrågas i allt högre grad en mer komplex och mångfacetterad representation, där 

man tar upp även svårare ämnen. Dels gäller det rasfrågan, existerade rasism inom District Six? Många 

tycker också att de svartas situation fått alltför lite uppmärksamhet i utställningen (i motsats till de 

färgades). Samtidigt talar man om vikten av att försöka komma bort från apartheids språkbruk och 

rastänkande, vilket i viss mån verkar paradoxalt eftersom man hela tiden själva använder sig av dessa 

termer; ”colored”, ”whites”, och ”Africans” eller ”blacks”. 

 

PUBLIK 

- OM BESÖKARE, ANVÄNDNING OCH AKTIVITET PÅ MUSEET. 

Frågan om vilka besökare som kommer och vilka som är viktigast är intressant. Museet är vida känt 

världen över och har fått förhållandevis stor internationell uppmärksamhet. Enligt en av guiderna, Noor 

Ibrahim, kommer i snitt ca 400 personer per dag på besök, men dessa siffror är ytterst osäkra då 

besökarna inte betalar inträde och därmed inte heller bokförs. Att inträdet är gratis är ovanligt, och kan 

tyckas svårmotiverat med tanke på museets osäkra ekonomi. Men Irwin Combrinck betonar att det är 

nödvändigt, eftersom museet behöver sina besökare, speciellt de från District Six. Det är deras historier 

och museets som han tror gjort District Six Museum till ett av de mest populära museerna i Kapstaden. 167 

De flesta besökarna är turister utifrån. 

 

Sandra Prosalendis definierar tre olika besökargrupper. Hon nämner de före detta invånarna i District Six 

och andra specialintresserade med anknytning. Dessa anser hon också vara de viktigaste, med de längsta 

och mest kvalitativa besöken. Grupp nummer två är de internationella turisterna, som utan tvekan är flest i 

antal. Den tredje gruppen kan sammanfattas i skolbarn, studenter och forskare.  

 

                                                      
166 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
167 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six museum, intervju D6M, 020314 
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De olika typerna av besökare visar också på en varierad användning av själva museet. Prosalendis 

beskriver hur människor kommer för att återuppleva sin barn- och ungdom i District Six och träffa gamla 

vänner och bekanta. Vissa människor som återkommit till Sydafrika efter exil ser det som en ritualliknande 

process att besöka museet. Detsamma gäller dem som ”utgav sig för vita”/”went for white”168 och 

kommer för att återknyta till och reflektera över sitt förflutna och sitt beslut att lämna sin familj för att 

åtnjuta en annan hudfärgs privilegier. 

 

Museet används ofta för olika evenemang och aktiviteter. Det är vanligt att författare, poeter och musiker, 

oftast med anknytning till District Six, använder det för festligheter eller som lokal för presentation av sina 

verk, exempelvis högläsning, teaterframföranden, konserter, eller bara repetition. Museet sägs också i sig 

utgöra en inspirationskälla för liknande konstarter. Vidare nämns användandet av museet i ett bredare 

samhällsengagemang. Bland annat har man anordnat workshops för flyktingar. Som nämns mer senare, 

har också de inblandade i landåtertagandeprocessen funnit en lokal och samlingspunkt på museet för 

informationsmöten och rättssal. Prosalendis betonar hur hon ser museet som ett politiskt utrymme för 

diskussioner på en ”säker” plats. Dock tillåts ej partipolitiska intressen ta museets lokaler i anspråk.169 

 

Att det är så många fler turister än före detta District Six-invånare som besöker museet ser de flesta 

tillfrågade som ett problem. Detta eftersom man generellt främst anser det vara ett museum för de sina, en 

”samlingsplats”.170 Samtidigt är de internationella turisterna viktiga för att spridandet av historien om 

Kapstaden och museet världen över. Detta inte minst för att intressera de externa organisationer som 

stödjer museet finansiellt. Flera av informanterna berättar om hur turisterna verkar höra talas om museet 

och ber att tas dit. (En intressant aspekt i sig är dock hur Fredericks och andra talar om District Six 

Museum som ”folkets museum”, men samtidigt gärna berättar utförligt om otaliga fina besök av kungar, 

presidenter och ambassadörer.) Det verkar, menar Terence Fredericks som om museet lyckas berätta en 

viktig historia, eftersom högre läroinstitutioner utomlands ber att få placera sina studenter där.  

 

Men man vill alltså ha fler forna District Six-invånare till museet, och hur jobbar man för det? Man har 

samlat in en maillista för att hålla kontakten med dem som redan kommit in på museet, för det viktigaste 

är kontaktskapandet. Som det nu är åker museipersonal ut i förstäderna och kåkstäderna för att hämta in 

folk och historier. Först måste dessa dock identifieras och detta har förenklats genom museets 

engagemang i markrestitutionsprocessen vilken har lett till en massiv namnlista. Genom 

informationsmötena om District Six och återlämnandet har folk fått kontakt med museet och haft 

anledning att ta sig dit. Fredericks tror också att det är först när det nya District Six väl är uppbyggt som 

besökarproportionerna kommer att jämnas ut, i och med att museet får en större verksamhet för just det 

                                                      
168 Det hände att s k färgade individer, för att komma upp sig i samhället, eller kanske kunna gifta sig med en vit person, eller 
åtnjuta för den vita befolkningens privilegier, skaffade sig ”vita” identitetshandlingar. Personen bröt därmed också med sitt 
verkliga ursprung. 
169 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
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samhället. Redan nu planerar man dock för att involvera mer människor ute i förstäderna. Fredericks 

trycker på vikten av att föra ut berättelserna på plats hos folket. Bland annat förbereds en utställning i en 

kyrka ute i förorten Athlone. 171 

 

En annan viktig åtgärd, som åtminstone tre av informanterna nämner, är arbetet för att finansiera en buss 

som kan åka runt och hämta upp människor från förorterna som vill besöka museet. Transportkostnaden 

är annars ofta är ett problem för gemene man. Några pratar om att köra en buss per dag, medan andra 

pratar om en i månaden. Men oavsett frekvens är syftet att folk ska kunna ta sig in och själva ”glädjas åt 

och fira”172  sitt ursprung, på museet.173 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Intressant är att se hur man så klart särskiljer de olika besökartyperna och dess aktivitet på museet. Alla 

definierar de före detta invånarna som den viktigaste målgruppen, och man påtalar ett behov av att öka de 

besökssiffrorna på olika sätt, genom att förbättra tillgängligheten för åsidosatta grupper i samhället. En 

möjlig svårighet i detta är hur man ska samordna den föresatsen med viljan att representera sig utåt, som 

turistmål. Trots att museet har påverkats av att det numera är fler turister utifrån än forna invånare av 

District Six, ser man positivt på utvecklingen och talar om att försöka få även turister mer aktiva på 

museet. Annars ses turister mer som en passivt genomströmmande publik.  

 

LEDNING OCH PERSONAL 

- BETYDELSEN I ATT JOBBA PÅ MUSEET, OCH VILKA SOM BÖR JOBBA. 

District Six Museum ägs av en ”trust”, en slags fond, med styrelse där medlemmarna är forna aktivister 

från District Six. Dessa arbetar i viss grad ideellt på museet samt tar beslut i frågor gällande verksamheten. 

Det finns också ett knappt tjugotal anställda på museet i reception, guidning, kafé, städ, 

minnesduksbroderi, arkiv, dokumentation och inom olika projekt.  Av alla inblandade har de flesta någon 

slags koppling till området. Vissa har bott eller verkat där, medan andra har familjerötter eller kommit i 

kontakt med museet på senare tid genom olika projekt. Väldigt få av de anställda har någon museologisk 

utbildning, utan har hamnat på museet av andra anledningar. De i personalen som vuxit upp i District Six 

uppger ofta att arbetet är av stor personlig betydelse för dem och att de är mycket engagerade i museet. 

För Linda Fortune, som arbetar som guide och med barngrupper, har det inneburit att hon återsett många 

gamla bekanta och fått bearbeta sina minnen genom sitt arbete. Hon upplever museet som mer än ett 

arbete, - som ett hem, en familj och en känsla av tillhörighet.174  

 

                                                                                                                                                                      
170 ”community space” - Fredericks, 020328. 
171 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
172 ”enjoy and celebrate” 
173 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
174 Linda Fortune, författare, guide och education officer på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
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Flera informanter uppger att det är viktigt att de som arbetar på museet har egen erfarenhet av området. 

Helst ska alla ha rötter där, framför allt för att ge trovärdighet åt berättelserna, menar Terence 

Fredericks.175 I ovan nämnda utvärdering märktes också hur många besökare kom enkom för att sitta och 

prata med guider och andra anställda på museet, vilket förstärker ovan nämnda poäng. 

 

Flera har sett svårigheter med att Sandra Prosalendis, som är vit och utan egen erfarenhet av District Six, 

blev chef för museet. Men då tjänsten tillsattes i museets begynnelse, var hon den enda kvalificerade. Det 

påpekas exempelvis att museet var före sin tid, då man anställde henne eftersom apartheids lagar 

fortfarande var gällande. ”Rasproblemet” är inte aktuellt längre, menar Fredericks. Man har idag flera 

”vita” anställda, men trots allt uppges många inom museet haft problem med det faktum att Prosalendis, 

en medlem av den ”privilegierade klassen”, skulle leda museet. Nu har Prosalendis slutat och det ges vissa 

insinuationer till att det har med just den här problematiken att göra.176 

 

I flera sammanhang råder en viss oenighet inom museet. Ibland uppstår konflikter kring vad som skall 

göras eller visas inom den väldigt skiftande och engagerade personalen. En del, såsom Donald Perenzi, 

anser att det här är positivt eftersom det leder till förändring och utveckling. 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

De flesta i personalen har börjat arbeta utan tidigare museierfarenhet, av en slump eller genom sitt 

engagemang i uppbyggandet av museet. Det betonas ofta att det är av stor vikt att speciellt den utåtriktade 

personalen har anknytning och helst egen erfarenhet av District Six. Detta för att de på bästa sätt och med 

personliga berättelser ska kunna ledsaga publiken genom utställningen. Det märks en viss oenighet kring 

huruvida det är acceptabelt att ha en vit person vid ledningsposten. Detta har givetvis en symbolisk 

betydelse och anknyter till kravet på erfarenhet av de förhållanden som rådde för den icke privilegierade 

delen av befolkningen. Trots det är diskussionen något paradoxal i och med att man på museet samtidigt 

talar om att gå bort från rastänkande och etnisk gruppindelning. 

 

OMVÄRLD OCH AKTIVITET  

- PROJEKT, EVENEMANG OCH ENGAGEMANG 

District Six är ett extremt mångsysslande museum som enligt före detta chefen Sandra Prosalendis, 

engagerat sig i mer än vad det kunna följa upp. Projekten är otaliga och av varierande omfattning. 

Förutom rent sociala arrangemang nämner hon en årlig välbesökt bal (square dance) för forna invånare. 

Men det förekommer också rådgivning till andra museiprojekt, broderiprojekt, kurser i att skriva sin egen 

historia, ”memory healing workshops” (med exempelvis lerskulptur), bokpublicering, 

                                                      
175 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
176 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
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museiambassadörsprogram, utställningsprojekt i andra stadsdelar (Protea Village) och samarbete med 

grannliggande Ons Plek barnhem och Stepping Stones dagis.  

 

Det hon anser vara en av de viktigaste uppgifterna för museet är utbildning. Att göra kunskap om 

historien tillgänglig är nödvändig för att överbrygga gapen mellan generationer med olika erfarenheter och 

möjligheter. Sandra Prosalendis betonar att museet kan utgöra en inspirerande och rik miljö för lärande, 

till skillnad från många fattiga skolor, och därför stödjer museet många skolor i kåkstäderna.177 Även 

skolor i närområdet engageras. Linda Fortune jobbar med barngrupper i åldrarna 12-17 år på museet. Det 

är barn vars föräldrar ofta har erfarenheter av District Six. Hon menar att barn inte lär tillräckligt av 

föräldrarna, som inte har tid att prata och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Här lär sig 

barnen genom att arbeta med dokumentation av det nuvarande District Six och utvecklingen i området. 178 

Beträffande lärande, påpekar Irwin Combrinck som själv är lärare, att processen på museet är nödvändig 

för morgondagens barn och för framtiden. Barn lär lättare av en levande röst än ur textböcker.179 

 

AMBASSADÖRSPROGRAMMET 

Dammon Rice är initiativtagare till och arbetar med Ambassadörsprogrammet, där man engagerar unga att 

delta i museiverksamhet genom att genomföra utställningsprojekt. I de flesta fallen handlar det om unga 

från områden i samhällets ytterkant, där fattigdom och sociala problem är vanliga. Projekten handlar oftast 

om det egna samhället och livsmiljön. Genom praktisk tillämpning lär man sig hela utställningsprocessen, 

från planering, materialinsamling, utformning och bygge, till marknadsföring och visning. 

Ambassadörsprojektet är något som anses ha fallit mycket väl ut. ”Instead of them just being the pins of 

the workshops the students actually teach themselves so they take on responsibility”180. Det är också en 

projektform man bidragit och arbetat med i utbytet med Malmö Museer.  

 

OUT-REACH I FÖRSTÄDERNA 

I och med tvångsförflyttningarna från District Six placerades människor i specialanvisade områden utanför 

Kapstaden, på de så kallade Cape Flats. Som tidigare nämnts splittrades inte bara familjer och grannskap, 

utan en hel identitet och samhällelig tillhörighet.  

 
It’s one of those very unfortunate things that has happened. That has split families and 
communities, when one is classified white and the other coloured, from the same family sometimes. 
Your fathers brothers children, one group is black the other is white, it’s all broken up, you don’t 
see each other,… one brother, is classified white and the other one, a blood brother, is classified 
coloured.181 

 

                                                      
177 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
178 Linda Fortune, författare, guide och pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
179 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
180 Dammon Rice, pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
181 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f. d. invånare i District Six och medverkande i dess 
museum. Intervju på D6M, 020316 
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Från att ha bott i District Six blev de utkastade ”för att endast se bergets baksida”.182  

Tvångsförflyttningarna var förnedrande och effekterna påverkar människor än i dag. Detta syns i livsstilen 

i förorterna med antisociala tendenser i stället för trygghet och sammanhållning. Fattigdom, arbetslöshet 

och kriminalitet är överväldigande problem. Stanley Abrahams uppger att museet har en policy för att 

försöka nå ut till de fattiga, men tyvärr kommer de inte till museet i den utsträckning som man skulle 

önska. Abrahams menar att de skulle behöva knyta an till detta utrymme och återta sitt förflutna, genom 

minnen och bilder. En viktig följd av detta skulle vara att barnen också kan få en bild av vad deras 

föräldrar gick igenom, en bild som kanske annars aldrig hade nått dem. En del i en sådan process visar han 

på i dagiset Stepping Stones som springer ur och samarbetar med museet. På dagiset går barn från kåk-

/förstäderna med föräldrar som jobbar i stan. Det märks en tydlig ambition från flera av informanterna att 

engagera sig och museet mer aktivt i vad som händer i kåk-/förstäderna. Det största hindret verkar vara 

ekonomin.  

 

Irwin Combrinck tycker att museet ska gräva både djupare (för att fördjupa kunskapen hos folk om hur 

District Six förstördes på grund av sin historia som politiskt hot mot härskarklassen). Vidare anser han att 

museet inte är så aktivt som vore önskvärt när det gäller kåkstäderna och livet där. Han menar att det är 

svårt men fullt möjligt för museet att hjälpa till med att bygga en samhällskänsla även i förorten. Ett sådant 

arbete kan ske genom samarbete med medborgarorganisationer183 för att lösa olika problem och få 

utvecklingsprogram till stånd.184 Enligt Stanley Abrahams pågår en viss sådan aktivitet. Exempelvis det att 

man går ut i kåkstäderna och tar kontakt med f d District Six-invånare genom medborgarcenter185 och 

organisationer. Dessutom planeras, som tidigare nämnts, att om möjligt införskaffa en buss för att hämta 

upp och skjutsa människor in till museet. Dessa planer redogjordes som sagt för i flera av intervjuerna, 

men problemet hittills anses vara kostnaden. 

 

Lionel Davies tror inte museet ämnar bli en ”samhällsomvandlare”186. Visst talas det om att ta museet till 

samhällen varifrån folk sällan kommer, men det behövs pengar. Om det fanns pengar skulle museet bättre 

fylla funktionen som tidigare beskrivits; Att få folk att minnas var de kom ifrån och vara stolta över sitt 

ursprung och sin identitet. Men också visa på hur viktiga människor var i sitt  samhälle och ge lust att åter 

skapa liknande samhällen.187 

 

                                                      
182 ”only to see the back side of the mountain” Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju 
på D6M, 020305 
183 “civic organisations” 
184 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
185 ”civic centers” 
186 ”social converter”, Davies, 020316 
187 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f. d. invånare i District Six och medverkande i dess 
museum. Intervju på D6M, 020316 
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ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Museet uppvisar en mycket vid aktivitetsbas både inom undervisning, kulturell aktivitet och socialt 

engagemang och liknas i flera fall vid ett ”kulturellt centrum”188 mer än museum. Å ena sidan hörs röster 

för att det ibland blir för mycket projekt och å andra sidan önskar man mer projekt, framförallt när det 

gäller engagemang för människorna i kåkstäderna. 

 

POLITIK OCH AKTUALITET 

Det har antytts att District Six Museum kanske i allt för hög grad ägnar sig åt det förflutna i stället för en 

mer relevant nutid. Detta motsätter sig dock de flesta informanter.  

 

We must keep our one foot in the past, but the other foot must be on that path leading into the 
future. Between the two feet will be the present.189 

 

Det är svårt för museet att påverka situationen i kåkstäderna, anser Terence Fredericks. Han berättar 

däremot att nästa utställning kommer att röra livet i kåkstäderna. ”Fragmentation”, som den ska heta ska 

handla om hur familjer splittrades på grund av olika hudfärgsklassningar. Detta kan länkas till nutid. 

Dessutom pekar han på hur museet kommer att inta en viktig roll i att hjälpa till att bygga det nya 

samhället i District Six (efter återuppbyggandet), då folk inte känner varandra längre. Ute i kåkstäderna är 

en ny slum på gång, antisociala tendenser med gäng, kriminalitet och våld. Den gemenskap Fredericks 

kallar ”samhällskänsla”190 förstördes när folk tvingades in i dessa förhållanden. Museet kan enligt honom 

bli en ”katalysator, hjälpmedel och verktyg"191 i det att man för folk samman till grannsämja och 

familjekänsla. För detta kan man använda den nyköpta byggnaden till möten, aktiviteter och kultur. ”So 

we are not going to be stuck in the past, but the past will teach us what we want to do in the future.”192 

 

Rörande politik och aktualitet i övrigt på museet menar Stanley Abrahams att District Six bör tala om 

politik eftersom museet är fött ur en politisk situation och det kommer åter att bli politiskt aktivt om det 

skulle behövas. Därför är det viktigt att hålla sig oberoende.193 Prosalendis betonar att man inte tillåter 

partipolitisk propaganda på museet.194 Fredericks anser att museer generellt bör, som andra medier, ta upp 

aktuella frågor, såsom invandring, och påverka att det ordnas integrering och jobb, eftersom politiker inte 

vågar ta ställning.  Därefter kan tidningar belysa museets utställningar och göra reklam, så att budskapet 

når ut vidare.195 

 

                                                      
188 ”community center” 
189 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
190 ”community spirit” 
191 ”change agent”/katalysator, ”facilitator”/hjälpmedel?, ”vehicle”/verktyg 
192 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
193 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
194 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six museum, intervju på D6M, 020314 
195 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
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FINANSIERING 

Något som också har med politik att göra är finansiering. Flera av informanterna uppger att museet 

fortfarande inte har någon statlig finansiering, trots att man sökt det flera gånger. Sandra Prosalendis 

uppger att museet finansieras punktvis och sparsamt av statliga medel som söks efter hand. Detta 

eftersom de inte klassas som en nationell kulturell institution, utan bara som en kulturarvsinstitution. 

Något som Prosalendis tycker är konstigt med tanke på att man utnyttjas mycket för internationella 

statsbesök och marknadsföring. De största bidragen kommer från SIDA och andra internationella 

kulturprogram.  

 

Prosalendis betonar svårigheten i att ha en så osäker framtid rent finansiellt, inte minst för de anställda, 

som skulle ha större trygghet om man inte vore beroende av det fondstöd som söks vart år. 

Men, menar hon liksom flera andra, den pressade ekonomin kan också vara en fördel för att stanna på 

”cutting edge”- nivå när det gäller kvalitén. Att vara oberoende av staten ekonomiskt ger också politiskt 

oberoende. Även om man fortsätter söka statligt stöd, anas en viss tvekan.196 

 

Same time of course we don’t want to give up our independence. I’m not saying they want to 
control us, but there is always that kind of condition.197 
 
 

ENGAGEMANG I MARKRESTITUTION OCH ÅTERUPPBYGGNAD 

Nu är världens ögon åter riktade mot Sydafrika i och med Restitution Act 24 som genomdrevs 1994. 

Restitution Act 24 öppnade möjligheten för det forna District Six’s invånare att kräva marken de bebott 

tillbaka eller kompensation för den samma. Detta trots att de flesta inte ägde sina bostäder, utan hyrde 

dem.198 Att en sådan process är möjlig i stadsmiljö är mycket ovanligt då de flesta stadsdelar som utrymdes 

gav plats för nya byggnationer. District Six’s öde landyta mitt i staden ger alltså en unik möjlighet att bygga 

upp ett nytt samhälle för dem som blev tvångsförflyttade. Då de aktiva inom processen för landrestitution 

inom ”District beneficiary and development trust”, i stort sett är de samma som är drivande inom museet, 

sammankopplas museet som institution oundvikligen med processen. Museet har bistått med information 

och i uppsökandet och pådrivandet av folk för att så många som möjligt ska få chansen att begära 

upprättelse. Museet har också fungerat som samlingslokal vid möten och även som rättssal, vid 

förhandlingar. Man jobbar för att man, tillsammans med folket, ska bli en integrerad del i utveckling och 

planering av det nya District Six. City Council har, menar Abrahams, ibland haft tendenser att ta över och 

bestämma själva vilket de ju gjort mer än tillräckligt tidigare.199 

 

                                                      
196 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
197 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
198 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
199 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
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Hur ser då personalen på museets roll i denna process? Många har själva lämnat in ansökningar om att få 

återkomma och bosätta sig i District Six. Linda Fortune uppger att hon vill återvända, men inte för att få 

återuppleva det forna District Six, det har varken hon eller någon annan förhoppning om. Men hon vill 

tillbaka till staden, närheten och berget.200 Noor Ibrahim anser inte att museet är direkt engagerat, men 

medger att det stödjer processen, vilket är positivt. Han ämnar själv återvända och hoppas att med folkets 

återvändo kommer också livet i innerstan att återfödas. Han menar att centrum dog med District Six, då 

affärer, kyrkor och marknader inte längre hade sina kunder.201 Alla inom museet är dock inte positiva till 

utvecklingen. Flera vill att marken förblir öde, som ett monument över vad som hände. 

 

Landåtertagandet kan ses som ett gott bevis på att kampen kan leda till resultat, och för museets del 

kommer det att innebära en utveckling där museet och det nya samhället antagligen kommer att påverka 

varandra.202 Abrahams m fl menar att museet definitivt kommer att ha en viktig roll även i framtiden för 

det nya District Six. ”It will have to continue, it’s essential, it will allways be a space where people can 

connect with their history.”203 

 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Man gör generellt ingen hemlighet av att District Six Museum är en politisk plats, född ur en politisk 

situation, vilket ju särskilt framgår genom engagemanget i processen för markåterlämning. Där deltar man 

i planeringen för det nya District Six och lägger även upp sin egen verksamhetsplan med tanke på att 

museet kommer att kunna spela en viktig roll för det sociala samhällsbygget. Museet uppges vara en god 

grund och miljö för diskussion och debatt av aktuella ämnen, även om det inte tillåts partipolitiska 

arrangemang på museet. Det som poängteras är snarare dess oberoende, men ständiga beredskap att 

kunna kritisera om man finner att statsmakten handlar orätt. Därför är den ekonomiska situationen ett 

dilemma där behovet av finansiell säkerhet står mot behovet av just fullständigt politiskt oberoende.  

 

DISTRICT SIX MUSEUM - FÖREGÅNGARE/FÖREBILD/RÅDGIVARE 

”District Six is a completely different kind of museum”. Man kan inte jämföra det med t ex National 

Gallery, menar Irwin Combrinck.204 Vad är det då som skiljer District Six Museum från det man brukar 

definiera som traditionella museer? Varför lyckas museet inom sitt område?  

 

Att District Six Museum lyckades slå igenom och få så mycket positiv uppmärksamhet redan från början, 

tror Sandra Prosalendis beror på timing; rätt sak i rätt tid av rätt personer. Museet öppnade samma år som 

                                                      
200 Linda Fortune, författare, guide och pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
201 Noor Ibrahim, guide på District Six Museum, intervju på D6M, 020304 
202 Premesh Lalu, undervisar vid History Department, University of the Western Cape, inblandad i div. musei- och 
kulturarvsprojekt, intervju på UWC, 020306 
203 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
204 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
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Sydafrika höll sina första fria val. Dessutom uppfattar hon det som en stor fördel att District Six Museum 

sattes ihop av icke museifolk. 

 
...a group of people who knew very little about museums just sort of invented ”museum” as you´ve 
gone along. Maybe thats also whats good, it's a museum that has been put together by non-museum 
people.205 

 

Därmed har man också sluppit tyngden av ”museiarvet”206. Man har inga traditioner, ingen historietyngd 

byggnad och ingen samling i vanlig bemärkelse att ta hänsyn till, men ett växande arkiv av folks minnen; 

dokument, foton, inspelningar att göra det man vill med.  

 

Stanley Abrahams menar att andra typer av museer ser saker ur en annan, undervisande synvinkel, som 

ofta talar om en annan tid och plats.  Även om de undervisar om viktiga saker, så har man ofta en 

begränsad synvinkel med sin koloniala historia. När det gäller karaktär relaterar han hellre District Six-

museet till Anne Frank-museet i Amsterdam än till Holocaust- museet i Washington. Det första är 

personligt gripande, medan det andra är svårt att ta till sig med den överväldigande fruktansvärda 

dimensionen.207 

 
Rent praktiska fördelar som nämns som förklaring till District Six Musuem’s popularitet, är det faktum att 

det är gratis inträde, till skillnad från övriga museer, samt att man har ett bra läge mitt i stan och generösa 

öppettider. Man har hamnat på turistguidernas rutter och har ett väl förankrat, vida spritt rykte.  

 

Det som framförallt framhålls är den personliga och avslappnade stämningen som infinner sig på museet. 

Linda Fortune kallar det ett ”folkets museum” där man kan känna sig fri och spontan.208 På liknande vis 

förklarar Noor Ibrahim, 

 
…I don’t mean to say bad things about other museums, but…when you go there, people don’t 
look at you, they don’t greet you, you’re not allowed to take photographs or eat, have music, dance. 
We do everything here…We call it the people’s museum. That’s why people come here, because 
they are free.209 
 

Människor interagerar sinsemellan och det är musik, poesi, alltid ett dubbelriktat flöde210, med reaktion 

och resonans mellan utställning och aktivitet. Dessutom, påpekar Davies, är District Six Museum beredda 

att se sina tillkortakommanden och söka förändring.211 

 

                                                      
205 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
206 ”the museum lag, the baggage” 
207 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
208 Linda Fortune, författare, guide och pedagog på District Six Museum, intervju på D6M, 020307 
209 Noor Ibrahim, guide på District Six Museum, intervju på D6M, 020304 
210 ”two-way thing” 
211 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f d invånare i District Six och medverkande i dess 
museum. Intervju på D6M, 020316 
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”ETT LEVANDE MUSEUM” 

Uttrycket “levande utrymme” eller “levande museum”212 är vanligt förekommande när informanterna 

söker karaktärisera District Six Museum. ”The advantage that the District Six Museum has is that more 

than any other group of people in South Africa, they have had the strenght to make this a living 

museum.”, säger Lionel Davies och fortsätter förklara att ”a living museum is a museum where people are 

forever bringing in information from yesterday. It´s always a different facet that is being developed.” Folk 

engagerar och identifierar sig med vad som händer där. Museet är inte i glasmontrar utan under 

besökarnas fötter och på väggarna och man ser vad som händer. 213 

 

På ett liknande vis beskriver Irwin Combrinck museet och hur man försöker att undvika ”that sort of stick 

in the mud-type of museum”. Han jämför med British museum, som mest innehåller artefakter som kan 

beskådas genom en monter. ”We try to make this in a sense a living museum.” Folk lever fortfarande och 

de måste komma hit och leva ut den historien idag.214 

 

”COMMUNITY-MUSEUM” 

I många sammanhang kallas District Six Museum för ”emerging museum”, (i betydelsen ett 

kommande/föregångsmuseum) och har som sådant press på sig att fungera som resurs för andra nya typer 

av museer.215 En annan vanlig definition är ”community museum”. Prosalendis frågar sig dock om inte 

alla museer är community-museum. Men, fastslår hon, om det betyder ”bottom up” med många 

människor inblandade och ett slags levande museum, kvalificerar sig definitivt District Six Museum.216 

 

Man kan fråga sig om termen ”community” är lika viktigt för District Six Museum, idag som förr? Museet 

försöker hantera tvångsförflyttningstemat även på ett nationellt plan, genom exempel på andra platser. 

Spänningen lokalt/nationellt kan ses som ett problem, menar Premesh Lalu, som i sin intervju talar om 

hur man fortfarande behöver bearbeta gemensamma upplevelser. Man föreställer sig en samhörighet och 

solidaritet i relation till den oppressiva makten. I detta är tvångsförflyttningen viktig för att definiera sig 

som grupp mot andra. Stämpeln som ett ”community-museum” var antagligen viktig till en viss gräns. 

Speciellt i samband med landåtertagningsprocessen, och då man har definierat sig gentemot traditionella 

och nationella museer. Men nu är det kanske dags att tänka längre. Människor bildar nya gemenskaper ute 

i förstäderna och det är inte samma som District Six.217 

 

                                                      
212 ”a living space”, ”living museum” 
213 Lionel Davies, konstnär, guide och pedagog på Robben Island Museum, f d invånare i District Six och medverkande i dess 
museum. Intervju på D6M, 020316 
214 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
215 Blurring the boundaries, museikonferens i Kapstaden 020226 
216 Sandra Prosalendis, f d chef för District Six Museum, intervju på D6M, 020314 
217 Premesh Lalu, undervisar vid History Department, University of the Western Cape, inblandad i div. musei-  och 
kulturarvsprojekt, intervju på UWC, 020306 
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DISTRICT SIX MUSEUM SOM MODELL OCH FÖREBILD 

District Six Museum har fått en ställning som rådgivare och modell för många nya museer landet runt. 

Premesh Lalu beskriver det som att District Six Museum fungerar som en förebild för museum som 

startar utifrån ett communityperspektiv. Hur man bekräftar den vanliga människans berättelse om lidande, 

seger och triumf. I exemplet han förestår, Lwandle Museum of Migrant Labour, har man satt in den historiska 

aspekten i townshipturerna. Man planerar ett muntligt berättandeprojekt och liksom District Six Museum, 

talar man om att ta upp specifika grupper inom kontexten på ett nära sätt, utifrån olika teman.  

Exempelvis kanske man gör en utställning om kvinnan i arbetarsamhället. Det viktigaste, anser Lalu, är att 

sprida museerna och variera museipraktiken. Därför är det inte bra om alla nya community museums blir 

likadana som District Six, men där finns många bra idéer att inspireras av. 218 

 

Stanley Abrahams talar om hur folk ofta undrar hur District Six Museum har lyckats. ”We had this passion 

for something that has to be just, out of an unjust system. We had to do it!” Han uppmuntrar andra (t ex 

Port Elisabeth och East London) att göra det samma. Något han betonar starkt är vikten av att ha sitt 

samhälles stöd med sig från början i projektet och planeringen. Detta hade inte Lwandle-exemplet, vilket 

fick problem till följd, då invånarna i området tyckte att vissa lokaler kunde utnyttjas bättre.  

 

När man började planera District Six Museum, samlade man först före detta District Six-invånare till ett 

möte för att fastställa intresset för ett museum. Det kom hundratals människor, med foton och berättelser. 

Det viktiga är att övertyga människor om att ”om du har en historia måste du berätta den”219. För 

människor i dessa områden har en relevant historia att berätta, och eftersom den ofta springer ur 

slavsamhällen och andra undertryckta grupper, har den sällan representerats förut, påpekar Abrahams. 220 

 

Terrence Fredericks menar i sin intervju, att om fler museer kunde fungera mer som District Six och 

berätta om tvångsförflyttningar och liknande händelser, skulle folk akta sig för rasism. Därmed skulle 

Sydafrika kunna bli den regnbågsnation som regeringen talade om i mitten av 90-talet.221 

 

District Six Museum ses också (även internationellt) som förebild för en institution som byggts upp 

underifrån. De har ingen statlig finansiering och andra avundas ibland deras oberoende och frihet att 

utmana och påverka, säger Abrahams.  

 

                                                      
218 Premesh Lalu, undervisar vid History Department, University of the Western Cape, inblandad i div. musei-  och 
kulturarvsprojekt, intervju på UWC, 020306 
219 "if you have a story to tell, you must tell the story”” 
220 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
221 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
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INTERNATIONELLT UTBYTE  

Några informanter reflekterar över vad District Six Museum skulle kunna lära museer i andra länder, som 

till exempel Sverige och Malmö Museer, med vilka man har ett samarbete inom SAMP.222 Utbytet är 

dubbelspårigt. Svenskarna kan givetvis hjälpa till finansiellt att utveckla District Six Museum, men det 

viktigaste är att man råder och lär av varandra. Malmö Museer skulle, menar Fredericks, kunna fungera på 

ett liknande sätt som District Six Museum, med en viktig roll för att hjälpa till vid kontakten mellan 

invandrare och svenskar. Med workshops, klubbar och möten lär folk känna varandra och det leder till 

integration, kanske även bostadsmässigt. I stället för okunnighet som leder till rädsla och 

främlingsfientlighet, accepterar man varandras olikheter. Många skandinaviska museer som länkar till 

afrikanska, kan genom det introducera en ny aspekt till sin funkton, med utåtriktad verksamhet och 

samhällsprojekt i sin egen närhet, påpekar Fredericks.223 

 

Dammon Rice, som arbetat aktivt med Malmö Museers och District Six Museums relation, speciellt i 

samband med ambassadörsprogrammet, tror att i vissa avseenden har Malmö Museer mer att lära av 

District Six Museum än tvärtom. 

 

I think in a way Malmö Museum learnt more from me than I learnt from them. My concerns are 
very different from Swedish concerns. In Malmö Museum they are teaching ancient history. I am 
not interested in ancient history, I am interested in the role museums can play now and how they 
reflect the diversity of our communities now. So I would have been much happier in our project if 
it had included working with the immigrant population in Malmö, which is a growing population. 
That community is not represented in the museum at all. 

 

Dammon anser också att det finns nya former att jobba på som Malmö Museer ännu inte har applicerat på 

sin verksamhet. 

 

Well it is very difficult because on one hand you have got this amazing history and amazing objects 
and a tradition of museums that is a very good museology practice. I am interested in the role 
museums have in our societies and in the role they can play in our societies. So for  me we´ve got to 
not abandon what museums have been doing, but to rethink what museums should be doing so 
you´ve got to have both things happening. So I think that the exhibitions about the Vikings are 
very important, but the museums have to catch up with what has been happening the last 300 years 
in Sweden... Swedes aren´t any more Swedes, they are Somalians, they are a whole different people 
living in Sweden. A way to do it is to look at the role Sweden has played in housing and hosting 
refugees and the role Sweden has played in antiapartheid South Africa. So telling the contemporary 
stories and let people see themselves in museums.224 

 

                                                      
222 SAMP= Swedish African Museum Programme, SIDA-finansierat projekt som utvecklar tvillingsamarbeten mellan svenska och 
afrikanska museer. 
223 Terence Fredericks, trustéemedlem, grundare och t f föreståndare av District Six Museum, intervju, D6M, 020328 
224 Dammon Rice, pedagog, District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
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ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Man märker tydligt en stor om än lite förvånad stolthet över hur museet mottas som föregångare och 

modell. Det hänvisas till absurditeten i att de som inte hade någon som helst museierfarenhet nu rådger i 

nya museiprojekt, men också gamla! Överallt, trots olikheter märks en tydlig motvilja mot det man kallar 

traditionella museer och man positionerar sig gärna som en slags motsats till den definitionen. Det framgår 

en tämligen fast övertygelse om museets möjliga roll som identitetsskapare och mötesplats, något man 

anser viktigt och möjligt även i andra sammanhang och platser med annorlunda teman. Exempelvis med 

tanke på integration mellan ett lands gamla och invandrade kulturer. 

 

DISTRICT SIX MUSEUM I FRAMTIDEN 

Frågar man om framtiden för District Six Museum är svaren skiftande men de flesta anser att man 

kommer att ha en viktig funktion även då. Irwin Combrinck menar att museet fortfarande är i en 

utvecklingsfas. Museet är annorlunda i det att det berättar om ett folks kamp. Men för att få ut budskapet 

krävs bättre organisation och integration. Han säger också att man behöver bättre utbildning för 

personalen, på museet, i både historia och pedagogik och guidningsteknik. Detta för att engagera inte 

minst turisterna mer aktivt, och föra fram budskapet att tvångsförflyttningarna inte bara skedde i 

Kapstaden.225  

 

När det talas om framtiden handlar mycket om den nya byggnad museet köpt för att utöka sin verksamhet 

och kapacitet. Pengarna till denna kommer till viss del från statligt håll, men framför allt genom 

donationer. Man söker förövrigt ca 2, 9 miljoner kronor från SIDA kommande år.226 I den nya 

museibyggnaden kommer att finnas utrymme att efter ”Digging Deeper” (den nuvarande utställningen) - 

bredda sig och öppna upp för vidare perspektiv. Detta menar Donald Perenzi, som redan börjat i 

projektet med Protea village, ett annat område i Kapstaden som har en liknande historia som District Six. 

Han hoppas, liksom de andra intervjuade, att man ska kunna engagera det nya ”District Six” och spela en 

viktig roll för byggandet av det. 227 Bara en av dem vi intervjuat, guiden Noor Ibrahim, uttryckte en lätt 

oro för att besökarna skulle svika när det nya District Six står uppbyggt igen.  

 

… there are people who feel that the government shouldn’t have built any houses in District Six, to 
leave it as it is,…rather have a memorial park up there… my worry is how will it effect the 
museum,…Will people still come to the museum if there is a new District Six?228 
 

Man planerar generellt också att ha fler föreläsningar och teaterpjäser kopplade till District Six Museum, 

och även musik. Flera talar om ett planerat musikprojekt för ungdomar och vuxna, där man utforskar den 

inhemska musiktraditionen och spinner vidare på den. Combrinck hoppas att man i alla verksamheter 

                                                      
225 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
226 District Six Museum, Planned outputs, April 2002 to March 2005. 
227 Donald Perenzi, ny curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020324 
228 Noor Ibrahim, guide på District Six Museum, intervju på D6M, 020304 
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bättre ska kunna utnyttja de resurser och den stora kunskap, praktiskt och teoretiskt, som finns bland de 

forna District Six-invånarna.229 De nya invånarna i District Six blir alltså en viktig målgrupp för de 

framtida aktiviteterna. Stanley Abrahams fastslår att man vill uppmuntra varierande kulturella yttringar och 

tillhandahålla en plats för dess utövande. De vill kunna hålla öppet på kvällarna och erbjuda ett alternativ 

till andra mindre lovvärda aktiviteter.230 

 

Irwin Combrinck liknar den nya museidelen vid ett kulturellt centrum för folk att skriva, föreläsa, framföra 

poesi och liknande i. Det skulle bli en plats där man kan visa på den kulturella rikedomen och stärka 

självkänslan och identiteten. Men också en plats där folk kan få bättre utbildning och därigenom bättre 

självförtroende.231 Rent ideologiskt, menar Donald Perenzi att det finns två konkurrerande åsikter om hur 

museet bör utvecklas. Den ena förespråkar mer systematik och organisering. Den andra vill behålla den 

demokratiska, öppna, frågvisa stämningen, som ett verktyg för kritisk tänkande. 

 

Some people think it should be more systematic cause they think its an organisation and its got to, 
… while others again want to retain the freedom and critical space of the museum, and the ability 
to ask questions and always be open to change and that kind of free demacratic space, also a place 
that is not gonna be dead and fixed.232 
 
 

ANALYSERANDE SAMMANFATTNING 

Vad det gäller framtidsutsikterna på District Six handlar det förutom ekonomiska frågor och 

besökarsiffror, mycket om den nya byggnaden och den planerade aktiviteten. Det verkar i flera avseenden 

som om den praktiska kopplingen till District Six, den bit som kommer att återuppbyggas, kommer att bli 

stor. I mycket låter det som att människor talar om ett slags kulturcenterfunktion, snarare än ett museum i 

dess vanliga bemärkelse.  

                                                      
229 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
230 Stanley Abrahams, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju på D6M, 020305 
231 Irwin Combrinck, trustéemedlem och grundare av District Six Museum, intervju D6M, 020314 
232 Donald Perenzi, ny curator på District Six Museum, intervju på D6M, 020324 
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AVSLUTANDE ANALY S 

I följande analysdel för vi samman den bild som vi, genom informanterna, fått av museet och dess roll och 

applicerar på de teman vi tidigare talat om (ur ”Museum 2000”) för att diskutera om och hur museet 

passar in i diskussionen. De kursiva textavsnitten är hämtade ur  Museum 2000’s konferensunderlag på 

Internet233. 

 

NYA TIDER - SKILDA VÄRLDAR  

Vad händer med museerna när omvärlden och kulturmönstren förändras? Hur kan museerna arbeta i samhällen där dagens 

kringflyttande människor präglas både av rotlöshet och kulturfragment ärvda från skilda tider och platser? Att verka med 

utgångspunkt i nutiden tvingar fram en omprövning av det historiska hantverket och innebär utmaningar som vidgar 

museimedarbetarnas roller och skyldigheter. Detta kommer oundvikligt att leda till ett nytt slags samspel med både publik 

och andra aktörer och till frågor om vem som har rätt att tolka det förflutna. Demografisk rörlighet och kulturell 

internationalisering är utlösande faktorer för många nya utmaningar i museerna. De flesta kulturhistoriska museer har haft 

som grundläggande uppgift att dokumentera, presentera och bekräfta en lokal, regional eller nationell historia. Hur ska en 

sådan verksamhet framöver kunna förenas med verkligheten i det mångkulturella samhället och med den globala lojaliteten? 

Är museerna delaktiga i det moderna samhällets inneslutnings- och uteslutningsmekanismer? 234 

 
Det är tämligen lätt att applicera tematiteln ”Nya tider, skilda världar” på den sydafrikanska kontexten. 

Det är en ny tid i och med demokratiseringen och det styre som ger tidigare av lag segregerade och 

diskriminerade folkgrupper lika rättigheter i alla fall i teorin. Skilda världar är det dock också. De fattiga är 

fortfarande i stor utsträckning fattiga och de rika har knappast förlorat sina pengar. Kulturellt och 

traditionellt är skillnaderna milsvida, men man försöker frammana en, trots skiftningarna, gemensam 

kulturell identitet i landet. Kraven på verklig samhällsförändring och social/materiell 

fattigdomsbekämpning är överhängande. Det handlar om nationsbygge. 

 

Vad det gäller kulturinstitutioner som museerna är det också en förändrad värld, som även den kräver 

ytterligare förändring. Från att i många fall ha varit minoritetsstyrets verktyg för hjärntvätt och 

manipulation, ska de nu verka för demokrati och mångfald så väl internt som externt. För de gamla 

institutionerna är transformationen en utdragen process, medan man vid nya projekt, som District Six 

Museum, snabbare kan ta tillfället till påverkan och nytänkande, då man slipper det många gånger 

betungande traditionsarvet.  

 
Man har på museet också, med det mångkulturella ursprung och perspektiv, en möjlighet att visa på sig 

själva som förebild för det nya Sydafrika med möten, förståelse och samklang människor emellan. Rollen 

som förebild kan därmed även gå utöver Sydafrikas gränser. Museer bör enligt dagens diskussioner kunna 

                                                      
233 http://museum2000.riksutstallningar.se/svensk/index.htm 
234 Konferensunderlag: Museum 2000 – bekräftelse eller utmaning? 
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ha en överbryggande effekt på kulturklyftor världen över, genom mångfacetterad representation och 

interaktivt deltagande.  

 

Vid District Six Museum är det, i motsats till det gamla museiväsendet, en ny generation som tar sig rätten 

att tolka historien, och gör det också i syfte att motsäga en gammal historieskrivning. Här gäller det i 

högsta grad att skapa en identitet och identifiering med District Six eller ett liknande förflutet, för dem 

som tidigare förnekat eller förnekats den. Samtidigt bekräftar man den identifiering som många gånger 

funnits, trots motarbetningen. 

 

Genom en konstruerad rasmässig uppdelning har människor tidigare förlorat rätten till självständigt 

identitetsskapande, och sin plats i Kapstaden. De tvångsförflyttade från District Six placerades som en 

diaspora ute på Cape Flats, utan samhörighet, vilket medförde social misär. Genom att kasta ut den 

färgade befolkningen kastade man också ut Kapstadens historia, som representerat de kulturella flödena 

och influenserna genom tiderna och som givit människorna och staden en speciell kosmopolitisk identitet 

och karaktär. I och med förflyttningarna till de nya hemmen på ”Cape Flats” förlorade människor det 

sammanhang i staden som format dem, öppenheten och heterogeniteten, det Hannertz kallar ”the cultural 

complexity”235. När man ska påvisa eller konstruera en community-känsla har det nästan blivit norm att 

göra det genom samling i gemensam opposition. Detta är speciellt typiskt i Sydafrika med gamla projekt 

och nya, och stämmer också tydligt in på District Six Museum. Oppositionen riktar sig i District Six 

Museums fall alltså dels mot det som hände i och med tvångsförflyttningarna, men också mot den bild 

som ges av District Six som en kriminalitetstyngd slum, som man var berättigad att eliminera.  

 

Det man gör på museet är att fastställa den sociala sammansättningen i området som apartheidregimen 

beskrev som asocial. Vidare kritiserar man, genom återkallande och jämförelse, de samhällen som 

apartheidregimen ansåg åtråvärda. Dessutom återtas den mer positiva bilden av ett förflutet och ursprung 

som hjälper till i identitetsbyggande, och återtagandet av invånarskap i staden.  

 

Frågan om bekräftelse eller utmaning av invanda identifikationer är intressant. I detta fall gäller det på det 

samhälleliga, officiella planet om utmanande av en skapad och invand negativ bild av området District Six. 

På det personliga planet handlar det däremot främst om en bekräftelse, eller rättare sagt förstärkning av 

identifikationen med sin kultur. Detta är dock något som torde vara viktigast i ett förhållandevis tidigt 

stadium i mötet mellan museet och besökaren där man efterhand, då relationen stärkts kan utmana även 

den till mer kritisk reflexivitet, vilket uppenbarligen är fallet här. 

 
Intressant i sammanhanget är även vad man under ovanstående temarubrik diskuterar kring inneslutning 

och uteslutning på museet. På District Six Museum talar man mycket om att man vill vidga perspektivet 

                                                      
235 Hannerz, Ulf, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, (1992) sid. 173. 
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till olika typer av tvångsförflyttningar så att den ökande publiken ska kunna identifiera sig. Frågan är dock 

om man lyckas. Man diskuterar inte bara om man i tillräcklig grad genomfört denna vidgning, utan också 

eventuell uteslutning av vissa grupper inom District Six. I utvärderingen framkommer exempelvis krav 

från de medlemmar ur den svarta befolkningen som anser att museet ser förbi dem och bara fokuserar på 

District Six som ett färgat område. Att man nu på allvar börjar reflektera över liknande problem får dock 

anses som ett steg i rätt riktning. 

 
Något som kan diskuteras är att museet springer ur ett initiativ från en grupp förhållandevis välbärgade 

och välutbildade människor, om än inte inom museologi. Frågan är då om de verkligen kan representera 

och tala för människor med sämre förutsättningar. Man kan vidare ifrågasätta om man i dagsläget 

verkligen kan påstå att museet är tillgängligt i tillfredsställande grad, för de människor som knappt har råd 

ens till en bussbiljett in till stan. Detta liksom ovan nämnda problem är frågor som man uppenbarligen är 

ganska medveten om och diskuterar på museet. Förslag om busskjutsar och externa utställningar utreds 

intensivt, detta också i syfte att bättre kunna ge efterklang i de samhällen som bäst behöver det.  

 

TING, MINNE OCH BERÄTTELSE  

Temat fokuserar på det som en stor del av museiverksamheten kretsar omkring - de fysiska objekten. Men föremålens 

innebörd skiftar, det som en gång var en bekräftelse kan med tiden bli en utmaning. Föremålens innebörd förändras när de 

flyttas från ett rumsligt sammanhang till ett annat, från en tid till en annan. Trots att museernas föremålssamlingar 

regelbundet ifrågasätts, ser många dem som en potential för att berätta ständigt nya historier om människan. Museerna är 

platser där frågor om kulturarv, symbolvärde och tid kan diskuteras, värderas och bearbetas. Men vilken utställningsform 

kan ge museernas föremålssamlingar nytt liv? Hur kan utställningsmediet utvecklas för att fånga människors 

uppmärksamhet? Kan museerna i framtiden erbjuda mötesplatser där utställningsspråk, byggt på en korsbefruktning av 

olika medier och ny teknologi, utmanar montermentalitet och invanda seenden? Språk som ger nya upplevelser och perspektiv 

på museernas ting, minnen och berättelser. 236 

 

I teorin redogjorde vi för två av de centrala greppen som Gaynor Kavanagh lyfter fram – historier 

respektive minnen. Museer är en mötesplats för det förflutna men också ett forum där nya berättelser 

skapas. Det här synsättet stämmer väl in på District Six Museum, då konfrontationen mellan dåtid och 

nutid blir det egentliga ”objektet”. Metodistkyrkan som District Six Museum inryms i har en symbolfylld 

historia och fungerade som samlingsplats även innan den inrymde museet. På District Six Museum vill 

man lyfta fram verksamheten snarare än de fysiska objekten. Man är uttalat kritisk till traditionella museer, 

deras, som man uppfattar det, stelhet och distanserande montermentalitet. Man anser istället att objekten 

främst är rekvisita till de historier, möten och diskussioner som museet öppnar upp för. Precis som 

Kavanagh hävdar är inte det väsentliga längre att sätta objektet i fokus, utan snarare de berättelser som 

finns runt omkring dem. 

                                                      
236 http://museum2000.riksutstallningar.se/svensk/index.htm 
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Golvkartan, det centrala objektet, ger de forna invånarna av District Six en möjlighet att få ta tillbaka sin 

historia. Genom att markera sina namn och var de bodde kan de visa på att ”vi fanns här, vi levde här, 

detta var vårt hem". Detta skapar också en känsla av närvaro hos övriga besökare. Många har ett 

underliggande behov av att återidentifiera sig med platsen och det blir ett viktigt led i försöket att bearbeta 

det förflutna. Kartan, som dokumentation över de forna invånarna, gör det tydligt för nya besökare vilken 

omfattning av människor som bodde i distriktet, men också hur viktigt det här museet är för dem. Den 

ger också en ny dimension av tvångsförflyttningarna, gör att de känns mer verkliga och nära inpå. Hade 

District Six funnits kvar idag, hade ett sätt att bearbeta det förflutna varit att minnas området genom att 

vistas i det. Då hela distriktet revs ner finns inte den möjligheten och man får i stället ta till kartbilden för 

att få en uppfattning om var saker och ting låg och var människor bodde. Man går på kartan, möts, 

berättar och diskuterar vem som bodde, var, vad som fanns och hände här. Det är i den här processen 

som museet sammanför besökarens individuella erfarenheter med det aktuella föremålet. Många av de 

turister som besöker museet har kanske med sig liknande erfarenheter från sina hemland och därmed blir 

museet en mer global samlingspunkt kring de orättvisor som exempelvis rasåtskillnad har fört med sig 

genom tiderna. 

 

Tyglängden som också ingår i rekvisitan ger en uppmaning till besökare att kommentera det som hände, 

texterna fungerar också som förlängda rop efter förlorade vänner och en möjlighet till att få uttrycka sig. 

För många har det betytt mycket att de själva har fått bidra med något till utställningen – oavsett om det är 

fotografier eller om det är en hälsning. Samtliga fotografier samlas i ett arkiv och de som får möjlighet att 

se sina bilder publiceras innanför museets väggar upplever ofta en känsla av att ”mitt liv var viktigt, jag var 

viktig”.  

 

För att museet skall bli ett forum för nya uttryck och ny forskning måste begreppet ”möten” stå i 

centrum. Det är också det som District Six Museum har tagit fasta på. Nästan alla som jobbar inom 

museet har med sig en historia om hur de har återförenats med en gammal god vän, en granne eller en 

släkting, som de inte sett på flera år. Själva museet är de berättelser som skapas innanför dess väggar, 

föremålets berättelser finns inte förrän besökaren har satt ord på dem, förrän besökaren har skapat sin 

egen berättelse utifrån objektet. Detta engagemang frammanas ytterligare genom ledsagarens engagemang, 

- guidens. Detta är uppenbarligen en utställningsform som kan ge museernas samlingar nytt liv. För att 

skapa ett språk som kan ge nya upplevelser och perspektiv måste objektet i sig avdramatiseras och 

människan istället sättas i fokus. Fokus på berättelsen kring föremålet, i stället för föremålet i sig, är något 

som kännetecknar museidiskussionen och den nya museologin världen över. Inom det området kan alltså 

District Six Museum ses som en föregångare.  

 

En annan form för att sätta berättelser och möten i fokus är det berättararkiv som man arbetar för att 

bygga upp. Många av dem som levde i District Six sitter inne med ovärderlig historisk kunskap som 
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inte får gå förlorad och det är den kunskap som man samlat i ett stort berättararkiv. Genom intervjuerna 

fångas inte bara gamla minnen, utan det blir också en del i bearbetningen av det förflutna. 

 

Med andra ord - rent fysiskt är inte District Six Museum direkt annorlunda från något annat museum. Det 

är det som pågår bakom fotografierna och de utställda objekten som är väsentligt. Det medför också en ny 

dimension, där museet får eget liv utanför husets väggar. Stor vikt har lagts vid att samla ihop den grupp 

av människor som levde i District Six och kontinuerlig information skickas ut via webb. Både barn och 

gamla engageras och många är de skolprojekt som museet driver vid sidan av det interna arbetet. I den 

aktiviteten engagerar man sig också i områden som så gott som ligger gömda för omvärlden, (ofta 

uppkomna då man byggde upp ett samhälle runt en fabrik för att kunna använda den svarta och färgade 

befolkningen som arbetskraft och hålla dem utanför staden). Idag undervisar personal från museet 

skolungdomar i att ta till vara på sin historia och förstå sina föräldrars förflutna, vilket leder till större 

förståelse generationer emellan. Att engagera yngre måste också anses som ett led i en mer långsiktig 

planering för museet. En stor del av museibesökarens upplevelse hänger samman med guidernas 

självupplevda berättelser och kopplingar till utställningen. Därav är guidernas verkliga förhållande till 

historien och hur de förmedlar den avgörande.  

 

Då vi citerar arkeologen Fredrik Sandberg i teorikapitlet, är det en reflektion över de ökade kraven på 

museer att ge upplevelser och underhållning via den nya informationstekniken237. District Six Museum kan 

inte anses vara något högteknologiskt museum, i alla fall inte vad utställningen beträffar. Visst använder 

man avancerad teknik i insamlandet av video och ljudmaterial, men detta märks föga i själva utställningen. 

Ambitionen är att i framtiden kunna använda sådant material mer. En slutsats är ändå att upplevelser inte 

behöver levereras i IT-förpackning för att skapa intresse, de upplevelser som levereras i det reella mötet 

människor emellan ger ofta en djupare inblick i budskapet som förmedlas. 

 

MUSEET OCH MORALEN 

En rad moraliska frågor blir alltmer brännande - institutionernas liksom den enskilda museimedarbetarens 

ställningstaganden och lojalitet gentemot uppdragsgivare, användare och kolleger i museiprocessens fyra faser - forskning, 

insamling, vård, kommunikation. ICOMs stadgar föreskriver att museerna ska tjäna samhället. Men om museerna, enligt 

de etiska regler organisationen samtidigt uppställt, ska verka för humana och demokratiska värden, som de anges i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, uppstår snart etiska dilemman. Gäller kulturarvsbygget bara det som anses gott och 

förebildligt, eller ska det också kunna rymma historiens farliga minnen. 238 

 
Mycket i District Six Museum vittnar om det sydafrikanska samhällets situation och den brytningstid det 

befinner sig i. Inom museets väggar förbinds dåtid, samtid och framtid och minnets betydelse för alla 

                                                      
237 Se citat s. 19 
238 http://museum2000.riksutstallningar.se/svensk/index.htm 
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tydliggörs som ett viktigt samhälleligt redskap. Museet ger inga lösningar för hur museet exakt ska 

användas, utan det lämnas i hög grad i besökarnas händer, vilket också går i linje med den nya statliga 

retoriken kring ”empowerment239”, representation och försoning. Det är alltså idag allmänt accepterat att 

öppet bearbeta apartheids trauman, och med sin, i största del prisade, sannings och försoningskommission 

har Sydafrika blivit en förebild gällande utredning och bearbetning för möjlig förlåtelse. Det som ännu inte 

tagits upp i sannings och försoningskommissionens utredning är tvångsförflyttningarna, som är det ämne 

som District Six Museum behandlar. Många människor frågar sig om man ska älta denna ”svåra historia” 

(jämför förintelsen) eller bara förlåta, glömma och gå vidare. Det man betonar på District Six Museum 

och många andra ställen, är att man måste hålla historien levande. Inte minst för att visa den som 

avskräckande exempel på vad som hände och inte får hända igen. 

 
Museet tar upp många av de goda sidorna som kännetecknade den tidigare rådande kulturen i District Six. 

Men i många av de utvärderingar som hålls i anknytning till museet, hörs röster om att även baksidorna 

med District Six bör tas upp. Trots att District Six var en multikulturell samlingspunkt så existerade 

kriminalitet, rasism och främlingsfientlighet. Kanske måste de forna invånarna också i viss mån utmanas 

med det som var de mer problematiska sidorna av området och sig själva. Det som uppges som skäl till 

denna övervägande positiva bild som man frammanar är, dels ett behov ur identifieringssynpunkt och dels 

även ett motargument till den tidigare negativa bild som också var en anledning till att man ville riva 

området. Intressant är att diskutera museets möjlighet att oberoende berätta om en tid, en kultur och en 

händelse utifrån både de positiva och negativa aspekter som finns. Initiativtagarna och de som trots allt 

bestämmer på museet är ju själva från District Six och kan knappast anses som objektiva.  

 
Viktigt är också museets möjliga roll vad det gäller dagordningseffekt. Landåtertagningsprocessen är ett 

uppenbart exempel som fått mycket uppmärksamhet, men även andra nyare och äldre viktiga teman och 

ämnen kan aktualiseras genom museet och dess utställningar. Detta är något man verkar vilja befästa 

ytterligare med framtida verksamhet genom att diskutera ämnen rörande demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

 
Museet är inte statligt beroende och måste därför inte nödvändigtvis gå i linje med den aktuella 

regeringens policy. Tvärtom betonar man sitt oberoende och sin position som kritisk motpart, beredd att 

göra sin röst hörd när det skulle behövas. Museet är inte partipolitiskt, men politiskt genom att det talar 

om och berättar, samt framkallar en historia. I det att något sådant genomförs handlar det alltid om 

identitetsdiskurser, utifrån berättarens och mottagarens olika förutsättningar. Men det förgångnas historier 

inte bara diskuterar identitet utan fastställer den också. Detta måste anses vara en politisk process, då man 

i hög grad styr urvalsprocessen i minnesbearbetningen, där man hanterar, i detta fall apartheid och övrig 

politik. 

                                                      
239 ”empowerment”= begrepp som används och som avser värdebekräftelse och det maktåtertagande som nu ger de svarta och 
färgade ökade rättig- och möjligheter. 
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Eftersom museet inte är statligt styrt är man alltså fri att välja sina ämnen och tillvägagångssätt själva. 

Priset för politiskt oberoende, som i och för sig bör kunna finnas även i statliga museer, är en mer 

ansträngd och osäker ekonomisk situation. Möjligheten till öppet kritiskt ställningstagande anses dock 

viktigare.  

DISTRICT SIX MUSEUM OCH MUSEOLOGIN 

Man kan nu koppla dessa diskuterande analysresultat till det vi i teoridelen diskuterade under temat 

museologi. Under det filosofiskt- kritiska synsättet, som också ibland kallas "den nya museologin", faller 

som tidigare nämnts alltså tre skolor; Marxist-leninistisk museologi, Kritisk museologi och Ny museologi, 

varav den senaste är vår huvudsakliga utgångspunkt.  

 

Den nya museolgin, är en skola med franskt ursprung som springer ur missnöje mot tidigare värderingar 

inom museivärlden. Skepsisen inom District Six Museum, mot traditionella museer är uppenbar. Inom 

den nya museologin vill man, i stället för museet, sätta människan i centrum och delta aktivt i 

samhällsutvecklingen. Viktigt i detta är återförande av kulturell identitet och byggande av en positiv 

självbild i framförallt mindre, lokala sammanhang. Via en sådan typ av mikroperspektiv, kan man i 

förlängningen inverka även på de större sammanhangen. District Six Museum vill i högsta grad vara 

delaktigt i det sydafrikanska samhällets utveckling genom att inrikta sig på en del av det som föll under 

apartheidpolitiken. Med fokuseringen på de forna invånarna och deras minnesbearbetning vill man genom 

projekt och ett aktivt deltagande bidra till återuppbyggande av ett mentalt likväl som fysiskt område som 

kan liknas med det forna District Six. Något som är grundläggande i den nya museologin och som 

stämmer in på District Six Museum är synen på lokalen som inhyser museet som just bara en lokal. Det är 

verksamheten däri och omkring som är själva museet. Aktiviteterna rör inte bara District Six utan sträcker 

sig längre än så. Ett exempel på detta är det engagemang och aktiva uppsökande ute i kåkstäderna och 

andra områden, där museet ytterliggare bekräftar vikten av den lilla människans deltagande i processen att 

skapa ett fungerande samhälle. Här ser man också tydligt kopplingen till den nya museologin, där 

kulturarvet ses som en positiv resurs, någonting som alla ska ha tillgång till och ansvar för. 

Genomgripande i alla de filosofiskt-kritiska skolorna är hur man vill engagera allmänheten i 

museiutställningens produktionsprocess och minska distansen mellan institutionen och de representerade. 

Även detta är lätt att applicera på District Six Museum. 

 

Vår utgångspunkt har varit den så kallade "nya museologin". Ett alternativ skulle dock kunna ha varit den 

mycket närliggande "kritiska museologin" också under den kritisk-filosofiska skolan, med en något större 

reflexivitet och kritisk tankegång vad det gäller just självbilden inom museerna. Man diskuterar där mycket 

kring nationalism, rasism, mytbildning och museernas ansvar.  Att dessa frågor är centrala vid District Six 

Museum står klart. De nämnda ämnena är uppenbara, men även självkritiska tankegångar blir tydliga då 

man ser tecken på uppriktig vilja till självreflexion och förändring/utveckling, genom exempelvis vidlyftiga 

utvärderingar.  
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KONKLUSION 

Vi anser att District Six Museum i ovan diskuterade hänseenden kan anses vara en gångbar modell för den 

"nya museologin". Den bedömningen grundar vi på det faktum att: District Six Museum är ett litet 

museum, byggt av medborgare, för medborgare; Det har en fast förankring i sitt specifika samhälle, men 

relevans även för yttervärlden; Det utgår från den vanliga människans berättelser, fokuserar på aktivitet 

och möten mellan människor, snarare än objekt och museibyggnad. Det är sprunget ur en politisk 

situation och har en tydlig ambition att påverka. I vissa fall når man inte ända fram, men med en 

självrannsakande policy fortsätter man ändå arbeta för målen. 

 

Den politiska situationen, traumat, har i detta fall varit en pådrivande kraft i uppbyggnaden av museet, 

men är, anser vi, inte förutsättning för ett liknande engagemang och initiativ på andra platser, förslagsvis i 

Sverige. I vårt land liksom många andra märks ambitionen att utveckla denna typ av funktion och arbete 

för museer. På många sätt kan ett museum som District Six Museum ses som en förebild, speciellt i arbete 

med grupper som ännu inte befäst sin roll och relevans i samhället eller i museet som institutionstyp, alltså 

de hittills ”icke-besökande”. Det skulle i förlängningen kunna leda till att museiväsendet får den så hett 

efterlängtade relevansen för omvärlden, - den utanför institutionens väggar. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var i förlängningen att också se på möjliga jämförelser och tankegångar som kan 

leda vidare i diskussionen och arbetet för ett förnyat museiväsende i Sverige. Diskussionen i sig är gammal 

och det kan ses som en lustig paradox att en företeelse som museerna som så ofta kritiserats för att vara 

tråkiga, fortfarande aktualiseras och röner ett sånt intresse. Vid det här laget riskerar dock debatten att gå i 

stå om man inte tydligare formulerar möjliga mål för en förändring och visar på de unika möjligheter som 

faktiskt finns. Dessa mål behöver och kan inte vara samma för alla typer av museer eftersom upplägg och 

inriktning skiftar så oändligt. I exemplet i denna uppsats berörs dock aspekter som kan kopplas till de 

flesta typer av institutioner, men i olika grad och på olika plan.  

 

Ett exempel på detta är frågan om tillgänglighet. Det har med rätta riktats hård kritik mot Robben Island 

Museum utanför Kapstaden, den gamla fängelseön som nu öppnats för publik. Otillgängligheten som 

åsyftas är inte den geografiska, utan det faktum att man tar dryga inträden vilket av ekonomiska skäl i 

princip utesluter folket som har verklig koppling till platsen och dess historia. Det är vidare lätt att 

institutioner i sin strävan att popularisera, i stället övergår till nästan jippobetonad kommersiell verksamhet 

trots att ämnena som behandlas är oerhört allvarliga. Detta är ett problem som sydafrikanerna måste 

tampas när man samtidigt som man tar i tu med sin svåra historia vill bygga upp en livskraftig 

internationell turism. Ett givet exempel är Apartheid Museum i Johannesburg, som ligger i anslutning till 

ett kasino och snarare blir som en del av nöjeslivet än en stillsam plats för eftertanke och reflektion.   

Något som i detta sammanhang kan ses som symptomatiskt i Sverige är det färska riksdagsbeslutet att alla 

svenska museer från år 2004 ska ha fri entré. Man har en stor post i budgeten för kultur, där man ska 

ersätta museerna för de förlorade entréintäkterna. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och locka nya 

besökare från fler samhällsgrupperingar. För att uppnå detta räcker det naturligtvis inte med att 

subventionera inträdet. Museerna måste också på ett intressant sätt visa ett relevant innehåll. En viktigt 

aspekt här är att i större utsträckning lyfta fram samtida diskussioner som i sin tur kan kopplas till mer 

historiska företeelser. 

 

I en rapport från SIDAs kultur och medieenhet sägs att Malmö Museer menar att de har mycket att lära 

från District Six Museum när det gäller att hantera kontakterna med publiken, samt att locka en 

museiovan allmänhet till sina lokaler. Malmö Museer har börjat anamma idén kring District Six’s 

museiambassadörsprojekt och har genomfört liknande projekt bland skolungdomar i Malmö. Det uppges 

vidare att man, förutom i publikarbetet ser många beröringspunkter mellan de båda museerna genom de 

stora befolkningsgrupper på ömse håll som av olika skäl befinner sig i samhällets marginaler.240 Vi frågar 

oss ändå i vilken utsträckning Malmö Museer kan koppla rivningen av stadsdelen ”Lugnet” till 

                                                      
240 SIDA - rapport: Stöd till District Six Museum i Kapstaden genom Malmö Museum. SIDA, Kultur och medieenheten. 
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tvångsförflyttningarna som ägde rum i District Six. Att området ”Lugnet” också representeras på District 

Six Museum, är kanske intressant men känns som en ganska svag parallell till Malmö Museers verkliga 

innehåll. Trots, och säkert också beroende på samarbetet och utbytet de två museerna emellan, nämns i 

samtal med ett par profiler ur det sydafrikanska lägret att man tycker att Malmö Museer borde kunna göra 

mer än vad de gör, och förändra sig i stort. Exempelvis Terence Fredricks talade om Malmös och andra 

svenska museers möjlighet att agera mötesplats för olika kulturer, informera, förmedla och medla mellan 

olika kulturella grupper för ökad kunskap och förståelse dem emellan och därigenom också ökat 

samhällsengagemang och trygghet. Att man ändå kommit en bit på väg, eller i alla fall jobbar för det, 

bekräftas i utnämningen av Malmö Museer som årets svenska museum 2002, där motiveringen lyder: 

  
"Att minnen, i form av till synes oansenliga personliga föremål, kan spela en viktig roll för 
människor som flyr ifrån sitt hemland, har museet visat i ett berörande och internationellt 
uppmärksammat projekt. Med en fast förankring i det mångkulturella Malmö har museet engagerat 
sig i aktuella samhällsfrågor. Bland annat har romernas utsatta situation som minoritetsgrupp 
fokuserats, som ett led i att minska fördomar och förtryck. Malmö Museer har i sin utställnings- 
och programverksamhet verkat för att öka och sprida kunskapen om andra kulturer och 
folkgrupper, och därigenom underlättat integration och allas delaktighet i samhället." 

 

Förmodligen har alltså utbytet och arbetet med District Six Museum inte varit enkelriktat Sverige - 

Sydafrika. Som blev tydligt i empirin anser Dammon Rice att det faktiskt nog var framförallt Malmö 

Museer som lärde sig något av District Six Museum, vilket kanske också speglar sig i utmärkelsen. Rice 

poängterar just vikten av att ställa ut det nutida, det som händer idag och ser även hon gärna att man 

arbetar mer med att inkludera invandrargrupper. Vi misstänker att arbetet med SAMP har påverkat Malmö 

Museer till en mer samhällsinriktad, social funktion, genom tips, idéer och erfarenheter från redan 

genomförda projekt vid District Six Museum, som själva inte haft finansiella resurser. Vi ger båda 

museerna en eloge för deras fantastiska samarbete, men menar samtidigt att de har har mycket arbete kvar 

att göra. Kreativiteten finns där men på något sätt faller flera av utställningsprojekten ganska platt om man 

inte vågar släppa fram nya presentationsformer inom utställningsmediet.  

 

Tendenser till ovan nämnda typ av verksamhet är också vidare, förmodligen beroende på allmänna 

strömningar inom branschen och samhället i stort och märks på många museer i landet, där kopplingarna 

till det som kallas ny museologi är lätta att göra. Vi med många eftersöker alltså museer som inkluderar 

sina besökare/användare och som visar ämnen som ungdomskulturer, mediala processer, eller politiska 

och sociala diskussioner. Men som också lär ”gamla” och ”nya” svenskar att vara stolta, men samtidigt 

kritiskt reflekterande över sitt land och vad som händer där. I dagsläget behöver samtiden visas och 

debatteras inom museets väggar. Där har man ofta unika möjligheter att dra kopplingar till historien. Inte 

minst de äldre, traditionstunga institutionerna kan ha en ovärderlig funktion om de i en öppen kritisk 

självreflektion kan visa på sin egen, ofta inte helt okomplicerade, roll i samhällsbyggnad och 

historieskrivning. 
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