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1.INLEDNING 
 
Under min praktik i Pietermaritzburg, Sydafrika under hösten 2003 väcktes 
frågor om hur museerna i detta land har sett ut under tidigare kolonialiseringen 
av den vite mannen och hur segregation har splittrat landet och dess 
befolkning. Jag vill se på vilket sätt museerna har förändrats över tiden och hur 
ett så pass ”Nytt land” handskas med att representera hela sin heterogena 
befolkning. Försöker man gömma det hemska förflutna? Hur ser museerna på 
framtiden?  
    Kommer människor av olika kulturer att välja att göra sina egna museer i 
framtiden?  Museerna i Sydafrika håller nu på att skriva om reglerna med 
avsikt att attrahera nya besöksgrupper och att försäkra sig om att de har en 
plats i det ”nya Sydafrika”. Under 1993 hade ca 58 % Sydafrikas befolkning 
aldrig besökt ett museum, och detta är någonting man vill ändra idag. 
Museernas image avgör om det kommer besökare eller inte, denna bild har 
sällan någonting att göra med verkligheten, då den kommer från media eller 
hörsägen och inte av egen erfarenhet. Denna uppsats kommer att bygger på de 
intervjuer som gjorts med museicheferna på de tre stora museerna Tatham Art 
Gallery, Natal Museum och Voortrekker Museum i Pietermaritzburg, 
Sydafrika, samt en intervju med en professor i konsthistoria vid University of 
Natal. En kort sammanfattning kommer att göras om Tatham Art Gallery, 
Natal Museum och Voortrekker Museums historiska skeden, för att visa en del 
av de förändringar som skett inom museivärlden i det ”Nya Sydafrika”. 
    Det första museet i Sydafrika: The South African Museum (SAM) öppnades 
1825 i Kapstaden. Museet hade enbart ett zoologiskt material att ställa ut. 
Medan de tre exemplen jag har med alla öppnade under tidigt 1900-tal.  
   ....Museer i sig självt är ett västerländskt koncept, då föremål av speciellt 
värde samlas på platser för att bevaras för eftervärlden, detta är den första 
världens tänkande och det styrs genom politik och pengar…. Konceptet av 
samlandet, att behålla föremålet för föremålets skull är inte någonting som är 
vanligt i det traditionella afrikanska samhället, säger en av museicheferna i en 
intervju. Trots att man nu har svarta museichefer har man inte gått ifrån det 
västerländska tänkandet när det gäller museum i Sydafrika. Beror detta på att 
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man tycker att det systemet är det bästa eller är det västerländska tänkandet det 
enda som finns? 
 
 

2. FORSKNINGS ÖVERSIKT 
 
Thomas Hylland Eriksen skriver i sin bok; ”Etnicitet och nationalism” om 
problematiken kring detta ämne. Etnicitet uppstår och blir relevant genom 
sociala situationer och möten. Det är viktigt att diskutera etnicitet och hur man 
skall förhålla sig till det, speciellt i ett land som Sydafrika. Den personliga 
identiteten är nära förknippad med politiska processer och att ens sociala 
identiteter inte är givna för alla, utan förhandlingsbara. Hylland Eriksen ställer 
sig även frågan; 

 
Skapar människor i grund och botten sin egna identiteter eller uttrycker de oavsiktligt 
aspekter av det samhälle de lever igenom sina sociala jag? Annorlunda uttryck: bör 
antropologin betona de frivilliga, valda och strategiska aspekterna av handlande och 
social identitet, eller bör den i stället koncentrera sig på att visa hur människor är en 
produkt av kultur och samhälle? 

        (Hylland Eriksen, 1993, s.86). 

Hylland Eriksen säger även att; ”…gemensamt för alla angreppssätt är att de 
ser etnicitet som något som har med klassificering av människor och 
grupprelationer att göra (Hylland Eriksen, 1993 s. 9 ff). 
 
   I ett land som Sydafrika, med många etniska grupper är det viktigt att 
diskuterar etik och nationalism och vad detta kommer att ha för betydelse i 
landets framtid. Det är ett välkänt begrepp att museerna inte vänder sig till alla 
grupper i samhället och Kathryn Mathers har gjort en undersökning för att se 
varför människor väljer att inte besöka museum, i ”Why do South Africans 
chose not to visit Museums?”,1993. Mathers skriver att majoritetsbefolkningen 
i landet väljer att inte besöka museer av diverse anledningar eller har inte gjort 
besök under de senaste fem åren. Besökarna är oftast välutbildade. I 
undersökningen ser man att både museibesökare och icke-museibesökare har 
en positiv bild av museum. Men många sydafrikaner har aldrig besökt ett 
museum, eller ens hört talas om dem, och denna grupp är den framtida 
potential målgruppen. Det är mycket troligt att en ny besöksgrupp kommer till 
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museer om de försöker förändra sig så att de representerar hela befolkningen 
(Mathers, 1993 s. 3).  
   Mathers skriver att “Until a museum understands why it attracts visitors and 
why it does not, and decision taken with regard to the development of new 
exhibitions, policy and programme can only be made against a background of 
intuition and received experience “ (Mathers, 1993 s. 4). 
   Museerna i Sydafrika håller nu på att skriva om reglerna med avsikt att 
attrahera nya besöksgrupper och att försäkra sig om att de har en plats i det 
”nya Sydafrika”. Denna analys kan inte dra upp detaljerade strategier för hur 
alla museer skall gå till väga, då det beror på de mål som det specifika museet 
har. (Mathers, 1993 s. 4f). Av Sydafrikas befolkning, har 58 % av dem aldrig 
besökt ett museum och av de som gjort det är det är det ca hälften som inte har 
gjort ett besök på över fem år. Denna avsaknad på besökare beror på att de inte 
visste tillräckligt mycket om museer eller att de inte hade något intresse att 
besöka dem. Museer kan tjäna mycket på att de vet vilka typer av aktiviteter 
som människor är intresserade av att delta i eller inte, och att de skräddarsyr 
sin marknadsplan mot de besökargrupper man vill locka. Den största delen av 
den Sydafrikanska befolkningen föredrar att spendera sin fritid med familjen 
och vänner, sport och friluftsliv, museibesök ligger lågt ner på listan över 
fritidssysselsättningar, med bara 1 %. Omkring ca 26 % av befolkningen är inte 
intresserade av att ha ett museum i sin närhet, pga. att de inte haft något 
tidigare och kommer därför inte att sakna något. De populäraste museerna är 
Naturhistoriska Museer och Kulturhistoriska Museer, för alla Sydafrikaner. Det 
stora intresset för kulturhistoria är ett bra tecken för det visar att man är 
intresserade av sin egen historia, och att människor har ett fundamentalt behov 
av att känna en kontakt med andra. De söker någonting som är relevant för 
dem. Minst populära är Naturmuseum/Frilufsmuseum och Konstgallerier bland 
besökarna (Mathers,1993 s.8ff). 
   Museernas image avgör om det kommer besökare eller inte, denna bild har 
sällan någonting att göra med verkligheten, då den kommer från media eller 
hörsägen och inte av egen erfarenhet. Det politiska-, historiska- eller 
ideologiska innehållet kan även påverkan synen på museerna, då detta influerar 
samlingarna och utställningarna. Detta kräver en helt förändrad image, men 
den ändras inte automatiskt när museet ändrar sin roll.  Många människor 
tycker att museer är en bra utbildningsinstitutioner för barn att lära sig om 
historia, men de deltar sällan i museernas aktiviteter pga. att de tror att de bara 
är anpassade för barn. Av icke-besökarna är det ca 30 % som vet inte vad som 
skulle kunna locka dem till museerna. Utställningar om vissa folkgrupper, 
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möjligheter att lära sig nya saker, familjeaktiviteter etc. är några av de saker 
som museerna skulle tjäna på att ta upp. Marknadsföring är mycket viktigt när 
man vill att målgrupperna skall besöka dem, som vid internationella 
utställningar, kvällsöppningar, workshops etc.  (Mathers, 1993 s. 11ff). 
 
   Ames behandlar ämnet representation av andra kulturer i boken “Cannibal 
Tours and Glass Boxes”, och detta är ett ämne som finns med i min uppsats. 
Hur museianställda har idag tolkningsföreträde och detta diskuteras allt mer, 
om det finns något annat sätt. Ames säger;  
 

…Anthropology and history museums control indigenous histories by including in their 
collections and exhibitions heritage materials they classify as `artefacts´or`specimens; art 
museums and galleries control more by excluding, by not collecting or exhibiting 
indigenous `arts´ except for those that fall within the hegemonic domain of Western 
theory of aesthetics, aesthetics of decontextualization. 

        (Ames, 1992 s. 148)  
 

Ames talar också om den kritik som riktas mot museum, oftast beror detta 
missnöje av de missvisande utställningar som museerna har. Han hävdar också 
att det inte bara är utställningar som kritiseras, utan själva idén om att studera 
andra och att representera dem. Det är viktigt att kulturarbetare hjälper 
människor att komma till rätta med den växande multikulturella verkligheten. 
En viktig fråga är om museer vågar tala om detta och föra en debatt, eller om 
det kommer att försvinna obemärkta i mängden av andra viktiga frågor (Ames, 
1992 s. 167 ff). 
 
 

3. SYFTE OCH MÅL 
 
Denna uppsats skall visa en del av de förändringar som skett inom 
museivärlden i det ”Nya Sydafrika”, och hur museerna hanterades under 
kolonialtid, Apartheid och nutid. Vad står museerna för idag? Försöker man 
gömma den svåra tiderna som Kolonialtiden/Apartheid speglade? Och hur 
framställs den andre idag i jämförelse med förr i tiden? Uppsatsens har delats 
in i sektioner, där en kort historik om Tatham Art Gallery, Natal Museum och 
Voortrekker Museum kommer att finnas under rubrikerna kolonialtiden, 
Apartheid och dagens museum. Syftet med detta är att ge en översikt i 
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museernas förändring och det blir också lättare att jämföra dem för att se 
likheter och skillnader.  
 
    
 
 
 

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Frågeställningarna i denna uppsats är som följande ;  

• Vems historia berättar man?  

• Hur ställer man ut ”den andre”? Hur förhåller sig museumen till de 
”nya kulturerna och deras historia”? 

• Hur hanterar man historien? Försöker man sopa bort alla spår efter 
mörka tider eller kombinerar man den gamla och nya historien? 

• Vilka arbetar på museerna? Vilka sitter i Kommittéerna? 

• Vad är det som har förändrats? 

• Hur försöker man föra in den svartes historia? 

 

 

5. METOD OCH TEORI 
 
Denna uppsats bygger på intervjuer som gjorts med museicheferna på de tre 
stora museerna Tatham Art Gallery, Natal Museum och Voortrekker Museum i 
Pietermaritzburg, Sydafrika. Samt en intervju med en professor i konsthistoria 
vid University of Natal. Intervjuerna har översatts till svenska. Frågor och 
uppsatsämnet väcktes under min praktik på Tatham Art Gallery och Natal 
Museum i Pietermaritzburg, Sydafrika. Jag tillbringade ca 8 veckor på Tatham 
Art Gallery och 3 veckor på den Arkeologiska avdelningen på Natal Museum. 
Jag har även besökt Voortrekker Museum och andra kulturhistoriska platser i 
Pietermaritzburgs närområde. Detta har gett mig en inblick i hur museer i 
Sydafrika arbetar och utvecklas. Då jag bodde och arbetade i landet i tre i 
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månader gav detta mig en insikt i det sydafrikanska samhället och jag fick ta 
del av en helt ny kultur, det var en lärorik och intressant period. 
   Uppsatsen kommer att innehålla en bibliografi, där all litteratur jag läst 
kommer att finnas uppräknad, och anledningen till detta är att jag ville få en 
ökad kunskap och förståelse för landet och dess invånare. All litteratur kommer 
därför inte att finnas med som källor i uppsatsen. 

 
 
 

5.1 Identitet och etnicitet 

Citat av Temba Mzobes från en intervju om Zulukulturen; 

…Nu är vi ingenstans – vi befinner oss inte i väst ännu, men vi har redan lämnat vår egen 
värld bakom oss. Vi kan inte nå den moderna världen, och vi kan inte gå tillbaka – vi 
befinner oss ingenstans.  

        (National Geographic, Godwin, 2003 s. 100) 

Detta citat säger ganska mycket om de svårigheter som zulukulturen och 
många andra kulturer står inför idag. De befinner sig i en gränszon mellan 1:a 
och 3:dje världen. De tvingas bli en del av det moderna samhället och de är 
samtidigt kvar i de traditionella politiska-, sociala och religiösa system som 
deras förfäder utövade. Och från detta har det utvecklats ett behov att tjäna 
pengar genom att sälja produkter och tjänster till den vita marknaden och de 
turister som besöker landet. Turistanpassade verksamheter ordnas av 
zulubefolkningen för att ge busslaster av besökare en komprimerad show av 
zulukulturens seder och bruk i Zululand. Detta fenomen skulle jag villa kalla 
att man turistifierar sin egen kultur för att det har blivit en lönande verksamhet, 
mer än att man gör det för att bevara sin egen kultur. 

 
…Vill man göra anspråk på att förstå vilka zuluerna är idag måste man känna till deras 
färgrika och blodiga historia – en historia som zuluerna fortfarande är besatta av, och som 
de hämtar sin styrka från.  
(National Geographic, Godwin, 2003 s. 100) 

 

      Det finns olika typer av etniska kategorier och identiteter hävdar Hylland 
Eriksen och att; 

 
… människor som tillhör skilda `stammar´ buntas ihop i generella kategorier. Skälet är att 
etniska kategorier tenderar att bli mindre detaljerade ju större det upplevda sociala 
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avståndet till en själv är. Därför är det vanligt att man i Europa tänker på `afrikaner´ och 
`nordamerikanska indianer´ som etniska kategorier, trots att båda dessa `grupper´ omfattar 
hundratals åtskilda etniska kategorier…..Etnisk klassificering kan således uppfattas som 
ett praktiskt sätt att skapa ordning i det sociala universumet. 
(Hylland Eriksen, 1993, s.80). 

 

Detta är någonting som hänt i Sydafrika, där alla svart, färgade och indier i 
landet stoppades in i en kategori som ”de andra”, medan de är människor av 
olika kulturer och folkgrupper. T.ex. bland de svarta finns det otaliga 
folkgrupper, men de har gått under benämningen svarta under en lång tid.  

 
Sociala identiteter är relativt, och tyder (exempel) på att det finns ett nära samband mellan 
identitet och sociala omständigheter. Identiteter kan förändras allt eftersom samhällen 
förändras, och de är med säkerhet inte så `ìnre´, så privata och oföränderliga, som det 
sunda förnuftet kanske vill hävda. Systemet för sociala klassifikation och inkusions- och 
exklusionsprocesser skapar alltid ordning, men den typ av ordning de skapar är relaterade 
till aspekter av det vidare sociala systemet.  
(Hylland Eriksen, 1993, s.81). 

 

Det är ett faktum att samhället har förändrats i Sydafrika och att detta påverkar 
alla människor i landet, oavsett etnisk bakgrund. Men det är dock vissa grupper 
som för närvarandet står mitt i mellan två olika kulturer, och det är troligen 
under sådana omständigheter som människor söker sig tillbaka till den 
traditionella kulturen för att hitta tillbaka till sin egen identitet. Detta är 
någonting som Hylland Eriksen talar om i citatet;”…generellt sett blir sociala 
identiteter mest betydelsefull när den uppfattas som hotad” (Hylland Eriksen, 
1993, s. 89). Hylland Eriksen talar även om människors förhållningssätt till sin 
kultur och sitt ursprung är viktigt för den etiska identiteten; 
 

Om man kan hävda att man `har en kultur´ visar det att man är trogen mot sina förfäder 
och mot det förflutna. Religionen kan här spela en viktig roll, men behöver inte göra 
det……Etniska identiteter kan uppfattas som uttryck för ett metaforiskt släktskap. Det är 
möjligt att föreställningen om en gemensamt ursprung i någon form är ett inslag i varje 
etnisk ideologi. 
 (Hylland Eriksen, 1993, s.89) 

 

6. HISTORIK 
 
Jag har en viss tyngdpunkt på historien för att jag anser att det är viktigt att 
läsaren får en inblick av viktiga historiska skedena som satt sin prägel på 
landet och dess befolkning. Jag vill också göra en kort sammanfattning av 
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Tatham Art Gallery, Natal Museum och Voortrekker Museums historiska 
skeden, för att se den förändringen som skett. 
   Sydafrikas historia är kantad av mycket sorg, splittring och våld. Idag ställs 
man inför ett mycket svårt arbete att försöka återupprätta det som tidigare gått 
snett. De svartas av den vite mannens konstruerade historia berättades aldrig. 
Sydafrikas minoritet blev den styrande eliten i landet, de satte sin egen kultur 
och syften i första rummet, alla andra blev lidande. De svarta människorna 
(samt färgade och indier) fanns inte omnämnd i historien. Om de fanns 
omnämnda var de vildar och barbarer, som inte hade samma civilisering som 
den vite europén.  
 
   Nedan redogör jag kort för Sydafrikas historia baserad på 
Nationalencyklopediens historia om Sydafrika. 
  4 miljoner år och fram till idag finns det lämningar efter våra förfäder – det 
visar sig genom spår efter domesticering av djur, järn-, koppar- och 
guldutvinning och jordbruk. Den tidigaste kända befolkningen i Sydafrika var 
san-folket, som var samlare och jägare. De är nära besläktade med Khoikhoi-
folket (boskapsskötsel), och tillsammans kallades de khoisan. Under 100-talet 
e. Kr vandrade bantufolk från Zimbabwe ner till Sydafrika, de hade kunskaper 
i metallanvändning och jordbruk. Zulu och Xhosa bosatte sig vid Sydafrikas 
kust och Sotho och Tswana på Sydafrikas högplatå, dessa kulturer härstammar 
från detta folk. 1652 börjar Sydafrikas kolonialhistoria, då de nederländska 
ostindiska kompaniet grundade Kapstaden som provianteringsstation för sin 
handelsflotta. Provianteringsstationen förvandlades snart till en koloni, genom 
den senare invandringen av franska hugenotter och tyskar. Den vita 
befolkningen utvecklar en egen kultur och språk, afrikaans. Kolonisatörerna 
kom i kontakt med Khoisan, som från början hade ett fredligt handelsutbyte 
men senare ledde till stora konflikter om djur och land. Under 1700-talet 
bredde kolonisatörerna ut sig i östra och norra Sydafrika och blev slutligen 
bofasta boskapsfarmare, s.k. boer. 1795 intog britterna Kapkolonin. 
   Mellan åren 1803-06 hade Nederländerna återigen makten över Sydafrika. 
1806 tas landet återigen i besittning av britterna. 1820 Segrade Zulufolket över 
Ngunifolk, i monopolet på elfenben och land. Under denna tid leddes 
zulufolket av Shaka Zulu, som utvecklat strama militära och sociala 
organisationer. 1830 skedde ”den stora utvandringen”, då 15 000 boer lämnade 
kolonin och sökte nya hemtrakter, allt på grund av det stora missnöjet med det 
brittiska styret. 1833 avskaffades slaveriet och 39 000 slavar frigavs ett år 
senare. 1870- och 80-talen förändrades de politiska och sociala ställningarna i 
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Sydafrika efter upptäckten av guld och diamanter. Mellan åren 1875-1900 
tredubblades landets vita befolkning av europeiska invandrare. 1879 stod 
Zulukriget, där britterna besegrade zulufolket. 1899-1902 stod Boerkriget, där 
britterna besegrade boerna och de tidigare boerrepublikerna blev brittiska 
kronkolonier.  
   1910 förenades Natal- och Kapprovinserna till Sydafrikanska unionen. 
Louise Botha blir Sydafrika första premiärminister. Botha och Smuts vill 
övervinna konflikterna mellan den vita befolkningen och införde en 
segregationspolitik mot afrikaner och genom ”Natives Land Act” förhindrades 
de att köpa jord utanför reserverade områden. 1912 bildas Afican National 
Congress (ANC). 1914 slöt Sydafrika upp vid Storbritanniens sida vid första 
världskriget.  
   1934 bildade Smuts och Hertzog United Party (UP) och 
segregationspolitiken fullbordades.1939-45 deltog Sydafrika på de allierades 
sida under andra världskriget. 1948 lanserade Malan nationalistpartiets 
Apartheidpolitik och vann valet och det införde förbud mot blandäktenskap, 
bostadssegregation, separata skolväsen etc.  
   1960 skedde Sharpevillemassakern, där polisen öppnade eld mot 
obeväpnade, svarta demonstranter och 69 dog och över hundra människor 
skadades. Efter detta bildade ANC en militärisk gren, Umkhonto we Sizwe 
(Nationens spjut). Denna gren förbjöds mellan 1960-1990 och dess mest kända 
ledare Nelson Mandela fängslades. Nationalist partiet inrättade en rad s.k. 
Bantustans (hemländer), dit miljontals afrikanerna tvångsflyttades för att leva. 
1975 bildades KwaZulus ledare Manosuthu Buthelezi, zuluernas 
kamporganisation Inkhata. 1976 skedde revolutionen i Soweto, något som 
regimen aldrig hämtade sig ifrån och människorna protester mot systemet, även 
från de vitas håll och reformer utfördes. 1978 avskaffades vissa 
segregationsbestämmelser. 1984 inrättades ett nytt trekammarsparlament, för 
vita, indier och färgade. 1989 efterträdde de Klerk Botha och började föra 
förhandlingar med ANC. 1990 frigavs Mandela och man började avskaffa 
raslagarna.  
   1994 skedde de första allmänna valen och ANC segrade och Mandela utsågs 
till det fria Sydafrikas förste president. Alla raslagar avskaffades. 1995-2000 
arbetade Sannings- och försoningskommissionen, under ledning av ärkebiskop 
Desmond Tutu, för att bearbeta de brott som skett mot mänskliga rättigheter 
under Apartheidtiden. Apartheidregimen kritiserades hårt, men även ANC. 
1999 efterträddes Mandela av Thabo Mbeki, och han sitter fortfarande vid 
makten.  
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(Nationalencyklopedien/Sydafrika/Historia, Adress;http://www.ne.se 2003-12-
08 kl.14:30) 
 

6.1 MUSEERNA UNDER KOLONIALTIDEN 
 
Det första museet i Sydafrika: The South African Museum (SAM) öppnades 
1825 i Kapstaden. Museet hade enbart ett zoologiskt material att ställa ut. En 
anställd på museet skriver 1854 att det finns: ”…something for everybody” och 
museumet beskrivs ett som kuriosa kabinett. Under slutet av 1800-talet 
ändrades fokuset från zoologi till naturhistoria. Anledningen till denna 
förändring var Sydafrikas rika zoologiska, botaniska och mineralogiska 
material. Få efterforskningar om ursprungsbefolkningens kulturer gjordes. 
Fransen som skriver i  SAMA 1969;”.. to the end of the last century this 
country had no pure artistic tradition to speak of, while its rich cultural history, 
the ”sub”-culture, at least of its European population, only became “history” 
about the same time” (Fransen, 1969 s.5). 
    Patricia Davidson pekar på att Sydafrikas vetenskapliga framgång kan 
jämföras med civilisationsskalan. Man hänvisar till 1800-talets industriella 
Europa, som var civilisationens vagga, och därför framställdes icke-industriella 
kulturer som primitiva eller ociviliserade. Ett begrepp som existerade mellan 
”de andra” och ”oss”. De antropologiska samlingarna skiljdes åt från 
naturhistorien (Levitz, 1996 s.1). 
   Under kolonialtiden i Sydafrika, fanns den vite mannen representerad på 
historiska museum, medan den svarte mannen presenterades på etnografiska- 
eller naturhistoriska museum som ett exotiskt fenomen (Levitz, 1996 s.2). 
Dessa människor ansågs inte som en viktig del av landet, trots att de var de 
som ursprungligen levde där. Den svarta/färgade/indiska befolkningen hade 
ingen tillgång till museerna. Även om det inte fanns ett strikt förbud, 
förväntades de att inte besöka museerna.   
 

Tatham Art Gallery, 

Pietermaritzburg, Sydafrika. 

Källa;http://www.pietermaritz

burg.org.za/pictah.htm 
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6.1.1 Tatham Art Gallery 
Tatham Art Gallery öppnades 1903 av Mrs Ada Tatham, då hon ansåg att 
Pietermaritzburg borde ha ett konstgalleri. Som i alla brittiska kolonier, såg 
Mrs Tatham hur England presenterade sin kultur och försökte återskapa detta i 
det nya landet. Mrs Tatham var intresserad av konst i viktoriansk stil och hon 
åkte till England för att köpa med sig konst tillbaka till Sydafrika. Hon höll 
även en årlig konsttävling, och under dessa tävlingar köpte Galleriet konst av 
sydafrikanska konstnärer till samlingen, men bara av vita konstnärer.  
  Under kolonialtiden fanns det troligen enbart vit personal och vita besökare 
på museet. Mrs Tatham ställde ut konsten i The Natal Societys lokaler och hon 
uppmuntrade medborgarna att köpa konst från utställningen och skänka dem 
till Tathams samlingar, som på så sätt sakta utökades. 1904 flyttades samlingen 
och hängdes i Rådhuset, vilket minskade tillgängligheten för allmänheten. 
Mellan åren 1923-1926 donerade general Withwell sin samling till Tatham och 
1924 öppnades hela samlingen för publiken.  
   Tathams samling var statsägd och styrdes genom en kommitté och ett råd. 
Museets insamlingspolicy var från början enbart att man samlade brittisk, 
viktoriansk konst. Men senare kom det att blandas med brittisk modernistisk 
konst, målade under tidigt 1920-talet, när general Withwells samling anlände. 
Den insamlingspolicy man hade under den här tiden var att gå general 
Whitwell till mötes i hans krav, annars skulle staden inte få samlingen. Det var 
enbart konst från vita konstnärer som ställdes ut, från Sydafrika och Europa.  
    I museets samlingar finns konstverk av ”den andre” och under 1920-30-talen 
utfästes ett pris, Ugundu-priset, för att konstnärer skulle börja utföra 
figurmålningar, s.k. native-studies. Men studierna av ”den andre” är inte bara 
från ett håll utan det finns svarta konstnärer som målat vita människor och 
tvärtom. Det finns även svarta konstnärer som; Gerard Benghu, Arthur 
Botholeshu och Sam Ghuni, som inte målade den andre utan sitt eget folk i 
traditionella kläder och i zuluceremonier. (Intervju med Mr Bell, Tatham Art 
Gallery, den 18-19 november 2003) 
 
 
6.1.2 Natal Museum 
Natal Museum öppnades 1904 som ett Naturvetenskapligt- och Historiskt 
Museum. Samlingarna representerar till stor del den biologiska mångfald som 
finns i Sydafrika och den ställdes ut på detta sätt under den koloniala perioden. 
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Samlingen ägs av staten. Museets tillgänglighet för allmänheten var begränsad, 
även om man inte någon policy som förbjöd vissa grupper i samhället att 
besöka. Under denna tid hade man ingen speciell insamlingspolicy, utan 
föremålen skulle ge kunskap och täcka kärnämnena i museet. Natal Museum 
hade inget fokus på kultur eller historiska samlingar, utan ställde främst ut de 
naturvetenskapliga samlingarna. Under denna tid hade museet ingen 
utbildningsverksamhet. (Intervju med Mr Mphasa, Natal Museum, den 19 
november 2003) 
 
 
6.1.3 Voortrekker Museum 
Voortrekker Museum öppnades 1912 och skulle verkade som en ikon över 
Afrikaans nationalismen, med syfte att bevara deras historia, kultur och språk 
till eftervärlden. De var inte intresserade av kulturer i allmänhet utan denna 
speciella grupps kultur. Museet växte upp från donationer av föremål som var 
viktiga för Voortrekkers kultur och samlingarna präglades av detta.  
   Voortrekkers är de människor som emigrerade till Sydafrika från Holland, de 
utvecklade ett starkt fäste i Kapstaden och har sedan bosatt sig i hela landet, 
men har vissa platser med större anknytning (bl.a. Transvaal och runt 
Kapstaden, Johannesburg och Pretoria). De behöll sin tidigare kultur och 
utvecklade språket afrikaans, som har sitt ursprung ur holländskan. Afrikaans, 
jämte engelskan, var det språk som talades och lärdes ut i skolorna under hela 
kolonialtiden och Apartheid tiden.   
    Det var mest de vita syafrikanerna som var intresserade av Voortrekker 
Museum, och även om de svarta ville besöka museet var det mycket 
främmande för dem och de kunde inte identifiera sig själva i utställningen.  
    Museet har varit en statligt ägt sedan det öppnades 1912. Voortrekker 
Museum var en mycket liten institution under kolonialatiden, med enbart två 
anställda (en museipedagog och en som såg över finanserna) och en 
förtroendevald styrelse. Alla var vita sydafrikaner.  
    Fram till 1990 hade museet ingen utbildningsverksamhet och besökarna 
visades bara runt av museipedagogen. (Intervju med Mr Mkhize, Voortrekker 
Museum, den 18 november 2003) 
 
 
6.1.4 Jämförelse mellan museerna 
Museer under den koloniala perioden skiljde sig inte så mycket från varandra, 
trots att de hade skilda inriktningar. Det som skilde sig var vad som ställdes ut 
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på de olika museerna, beroende på om de var konst-, historiska-, 
naturvetenskapliga eller antropologiska museum. På många av museerna var 
det få anställda och det var troligen uteslutande vita människor som besökte 
dem.  
 
 

6.2 MUSEERNA UNDER APARTHEID 
 
Den eurocentriska tolkningen av historien i museerna fortsatte under 
Apartheid. Museerna visar upp ”den vita civilisationen” framsteg över ”de 
barbariska krafterna"(Levitz, 1996). Man öppnade museer som hyllning för 
vissa folkgrupper och för nationalistiska syften. De svartas historia undveks 
helt pga. att den inte passade in i  ideologin. De svartas historia och kultur 
behandlades enbart i etnografiska och antropologiska museum. Historiska 
Museer var enbart för vita människor. Valet av föremål som ställs ut och sättet 
de ställs ut på visar det nedlåtande och faderliga beteende som den vite mannen 
hade, detta startade den rasstereotyp – som både blev underförstådd och tydlig 
genom deras handlade (Levitz , 1996 s.2). Denna segregation av människor 
och indelning av ”raser” gjorde det omöjligt för andra än de vita att besöka 
museum i Sydafrika. 
   Under 1960-talet började människor i Sydafrika protestera mot Apartheid 
regeringen och som J. Leeb-du Toit, professor i konsthistoria sa under en 
intervju;”…vi kämpade inte bara för svartas skull utan också vår egen identitet. 
När regeringen satte ett värde på alla människor, skapar det en känsla av kritik 
mot dem. Vad som skapades från detta, framför allt under 1970- och –80-talen, 
var en nationell identitet; vad är det som gör oss olika men också gör oss till en 
helhet? Det blev även en ökad medvetenhet om individuell identitet och andras 
identiteter, och det blev en period då vi började titta på oss själva och intressera 
oss för vårt ursprung, och samtida intressen, vad det var som formade oss, våra 
värdesystem, religiösa- och kulturella system etc.”. Museum och dess 
utställningar förändrades genom dessa händelser och under 1980-talet började 
man hålla nya utbildningar för museipedagoger. Museerna började nästan få  
funktionen som en kontext som kunde bryta ner dessa värdesystem som 
användes inom politiken. Apartheidregeringen var väldigt fokuserad på den 
svarta identiteten, men som ett separat fenomen, och då det inte fanns regler 
som förbjöd svart konst kunde museerna ställa ut den som en separat kulturell 
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identitet. Under slutet av 1970-talet började konstmuseum att köpa in konst 
från svarta konstnärer, och detta är en viktig del av konsthistorien. 
   Under sent 1980-tal gjordes utställningar och det skrevs artiklar som 
handlade om den marginaliserade konsten och dess utveckling, detta var ett 
område som tidigare inte berörts. Landets akademiker och museipedagoger var 
väl medvetna om att det var de vita sydafrikanerna som skrev de svartas 
historia, så svarta konstnärer kontaktades och de bads att yttra sig i frågan, men 
många av dem tyckte att det var just dessa människor som satt inne med 
kunskapen och  finansieringarna att utföra arbetet, de menade att de i framtiden 
skulle få tillfällen att skriva ner sin historia.    
   Mellan åren 1988-1996 fokuserade nästan alla utställningar på den svarta 
konsten och den svarta kulturen, den vita konsten blev inte relevant, då det 
fanns ett behov av att fort fylla det tomrum som blivit och utföra forskning 
länkade till museum. Det är därför som museer i Sydafrika blev så viktiga. 
(Intervju med Professor J. Leeb-du Toit, University of Natal, 2003-11-24) 
 
6.2.1 Tatham Art Gallery 
Konstmuseet skilde sig inte från andra museum under Apartheidtiden.  
Samlingen var fortfarande statsägd. Mycket lite hade förändrats från den 
koloniala tiden på Tatham Art Gallery.  
   Under Apartheidtiden fanns det troligen enbart vit personal och vita besökare 
på museet. Under 1963 sker en stor rationaliseringsprocess som gör att man tar 
ut delar av den viktorianska konsten, dvs. den brittiska och sydafrikanska, ur 
samlingen och säljer ut den. I och med denna process utvecklade museet en 
strukturerad insamlingspolicy. Mrs Lorimer som såg över denna process, 
skapade ordning och utförde en katalogisering, samt att hon värderade konsten 
i samlingen. Hon delar in samlingen i grupper; viktoriansk, modernistisk och 
sydafrikansk konst. En mer formell insamlingspolicy kom 1975-76. Och fram 
till 1980-talet köptes inte konst från svarta konstnärer till museets samling. 
Under Apartheidtiden hade museet få anställd personal; en museipedagog, 
någon som satt i entrén och städare.  
   Man ställde ut ”den andre”, precis som det gjordes under kolonialtiden. 
Förändringar började ske inom museivärlden, så väl som i landet, under de 
försök till att skapa demokrati 1990, men som inte lyckades förrän 1994. I 
början av 1990-talet anställdes en svart kvinna på museet som museipedagog 
och detta blev starten för en större blandning i demografi bland museets 
anställda. Tathams samling var statsägd och styrdes genom en kommitté och 
ett råd. (Intervju med Mr Bell, Tatham Art Gallery, den 18-19 november 2003)  
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6.2.2 Natal Museum 
Natal Museum har samma form av utställningar under Apartheid som tidigare 
och samlingarna förändrades inte heller. Staten ägde museets samlingar och det 
fanns en tillsatt styrelse.  
   Natal Museum var öppen för alla folkslag under Apartheid, men troligen 
besökte inte många svarta museet och det är heller inte troligt att någon var 
anställd på museet. De museianställda var vita sydafrikaner och det var  
likadant inom museistyrelsen. 
   Det fanns ingen insamlingspolicy, de föremål som samlades in skulle ge 
besökarna kunskap och täcka de kärnämnen som fanns i museets samlingar. 
Som under kolonialtid, så kretsade samlingen kring det naturvetenskapliga- 
och historiska materialet, det fanns ingen rasforskning eller etisk-historisk 
samling och man bedrev ingen forskning på museet. Natal Museum hade ingen 
form av utbildningsverksamhet under Apartheidtiden.(Intervju med Mr 
Mphasa, Natal Museum, den 19 november 2003) 
 
  
6.2.3 Voortrekker Museum 
Museet hade inte förändrats så mycket sedan kolonialtiden, man hade samma 
ideologi, dvs. Afrikaana-ideologin. Nya föremål tillkom inte samlingen och 
museet var fortfarande en statlig institution. 
   Det var enbart vita besökare, även om svarta ville besöka museet var de inte 
välkomna och kunde inte se sig själva i utställningen. Detta förbättrades något 
under 1980-talet. Dagens museichef gick under tidigt 1990-tal in på 
Voortrekker Museum och han såg inga andra svarta besökare där. Grinden var 
öppen ”för alla”, men han kände att han inte var välkommen. Det är sådana 
dilemman som speglade Sydafrikas museum under Apartheid, någonting kan 
vara öppet pga. att det inte fanns lagstiftningar emot det, fast i verkligheten är 
det  inte öppet för vissa grupper i samhället.  

Natal Museum, 

Pietermaritzburg, Sydafrika 

Källa;http://www.pietermaritz

burg.org.za/picmuseum.htm 
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   På Voortrekker Museum berättades bara den egen kulturens historia, så de 
ställde aldrig ut ”den andre”. Under tidigt 1990-tal startade en 
utbildningsverksamhet på museet och innan dess hade det inte funnits något 
strukturerat programverksamhet (Intervju med Mr Mkhize, Voortrekker 
Museum, den 18 november 2003). 
 
 
 6.2.4 Jämförelse mellan museerna 
Museerna har inte förändrats nämnvärt från den tidigare perioden. 
Segregationen gjorde det svårare för andra än de vita sydafrikanerna att besöka 
museerna, även om det inte fanns särskilda förbud, så fanns det stränga 
restriktioner. Det kändes troligen främmande för dessa grupper att besöka 
museer som inte visade upp deras historia, utan någon annans.  
   Framför allt Voortrekker Museum var starkt förknippat med den Apartheid 
ideologi som präglade hela landet under denna tid. De andra två museerna var 
troligen inte lika starkt involverade. Under slutet av Apartheid eran började 
museer i landet förändras och på några av museerna började demografin av de 
museianställda sakta förändras.  

 

6.3 DAGENS MUSEER 
 
Mycket har hänt inom museivärlden i Sydafrika efter Aphartheids regimens 
fall 1994, men det är en lång väg kvar att gå innan landet har återupprättat allas 
historia.  
   Vid 1996 var det många vita sydafrikanska artister som kände att de inte fick 
någon uppmärksamhet, så man startade olika föreningar och konstgallerier som 
bara fokuserade på konsten, utan att se till de kulturellt förutfattade meningarna 
och utan att se till konstnärernas hudfärg. På detta sätt fick man en balans, utan 
att någon grupp överrepresenterades, och den konstgjorda uppdelningen  
försvann. Idag diskuteras mycket om det numera finns försummade grupper i 
samhället eller om de inte numera kan ses som fördelaktiga grupper, om man 
ser till sponsring och utbildningsmöjligheter som erbjuds dem. 
   Det sker förändringar inom alla museum i Sydafrika idag, men det finns 
också problem med detta. Som man kan se på t.ex. Voortrekker Museum som 
har genom gått sådana radikala förändringar att namnet nästan har blivit en myt 
och museet idag har mycket lite att göra med Voortrekker-identiteten, förutom 
The Church of the Vow. Dagens museum koncentrerar sig på den lokala 
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utvecklingen och traditionen, som är den del av återhämtningen och därför har 
de en lång väg att gå, innan de kommer att nå sitt slutgiltig mål.  
   Alla museum har idag ändrat sin insamlingspolicy, den har blivit mer 
representativ, men detta är inte helt oproblematiskt då det kan röra upp olösta 
problem som rör pedagogik och utställningar. Detta kan i slutänden leda till att 
föremål tas ur samlingarna och säljs ut. Men det finns också etiska intressen, 
för kan t.ex. ett zuluföremål ha en plats i ett konstmuseum eller vara ett 
konstföremål i sig självt, eller ska det återföras till sin lokala miljö och 
samling?  
 

 

 
 
 

 

 
   Museer har även förändrats när det gäller det publika och framför allt i Natal 
provinsen, där de försöker rikta in sig på nya målgrupper. Positiva upplevelser 
på museum, även om det bara är för kort stund, kan göra en oerhörd inverkan 
på människor och leda till att de kommer tillbaka. 
   Det har även skett förändringar inom personaldemografin inom 
museivärlden, då det redan under 1970- och 80-talen anställdes svarta 
museipedagoger. Idag sker det en snabb förändring inom museichefsposterna, 
som t.ex. på Natal Museum och Voortrekker Museum. Det är viktigt att museer 
tar mer initiativ till att anställa fler pedagoger från olika kulturer, då det är 
viktigt för museernas framtidsutsikter och den tolkning som görs av det 
material de har i sin ägo.  
   Museerna i Sydafrika kommer att fortsätta att förändras och det är viktigt att 
det införs en ny policy som gör det svårare att sälja ut föremål på lösa grunder  
(Intervju med Professor J. Leeb-du Toit, University of Natal, 2003-11-24). 
 

Jag har en vision och jag tror att den redan håller på att hända, t.ex. den artikel som jag 
skrev för några år sedan till British Museums Journal, handlade om att vissa grupper i 
samhället vill ha separata museum. Den indiska befolkningen var de första att fråga efter 
detta, de ville inte bli en del av något annat, de ville ha fokus på sin kultur. Och jag tror 
att detta kommer att hända mer och mer, det kommer att bli mer självständiga och fler 
privata museum, för att göra grund för speciella eftertyck, det blir separata museum för 
bara indier och bara svarta. Det finns redan ett i Johannesburg, ”Art Africa”, vilket inte  
uteslutande behandlar svart konst, men det är en ganska uppenbar emfas. Nu ser jag 
denna förändring som en positiv sak, men i början var jag kritisk och tyckte att alla skulle 
vara tillsammans. Det kommer att bli ett forum om samlandet och en separation, precis 
som ni har i Sverige med National Museum och Regionala Museum, det kommer att bli 
något liknande här också, och detta har redan börjat hända.  

En Zulukruka som finns i en 

utställning på Tatham Art Gallery.  

Källa;http://fokofo.s5.com/tag_1.htm 
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        (Citerat från intervju med J. Leeb-du Toit).   

 
 

6.3.1 Tatham Art Gallery  
I dag har Tatham en blandad personal- och besökardemografi. Museets 
samlingar tillhör fortfarande staten och man har en kommitté och råd som styr 
organisationen. Samlingen består av den viktorianska konsten, den brittiskt- 
modernistiska konsten och så har de den sydafrikanska samling, idag köper 
man in konst från konstnärer med olika kulturella bakgrunder. 
Insamlingspolicyn har förändrats lite, men de koncentrerar sig främst på konst 
från provinsen KwaZulu-Natal, istället för Sydafrika som en enhet. Detta 
utesluter inte helt konst från resten av landet, om det kommer från en 
internationellt erkänd konstnär. 
   Idag framställer man inte `den andre´ som något skilt exotiskt fenomen utan 
som en del av den politiska och sociala processen. Under hela 1990-talet var 
den största besökarmålgruppen vita sydafrikaner, någonting som har förändrats 
idag. Det är lättare för ett konstmuseum att byta utställningar för att locka nya 
målgrupper, än det är för andra typer av museum. Detta beror inte på att man 
inte vill förändra museerna utan det är en ekonomisk fråga. Idag, 9 år efter 
Apartheid regimens fall, börjar man se skillnad i personalens sammansättning 
inom museerna och inom kommittéer och styrelser. Konstmuseum i Sydafrika 
har varit mer politiskt aktiva i förändringen av ex. personaldemografi, men det 
är någonting som måste lagstiftas i framtiden om det ska fungera korrekt. 
Under 1997 gjordes en tjänst om till en museipedagogtjänst, för att museet 
hade behov av att ha en zulutalande pedagog.  Museer i Sydafrika tänker 
fortfarande i linje med Europa och USA, dvs. man hade det västerländska 
tänkandet inom museivärlden och man har inte utvecklat något eget särdrag.    
   1994 skedde det första demokratiska valet i landet och därefter bildades den 
förvärvskommitté som ska se till att museerna förändras och att de nu bör 
representera alla grupper i landet, samt övervaka att organisationen är 
demografisk.  
    Museer idag får kämpa för att hamna i rampljuset och för att bli 
uppmärksammade av besökare och makthavare, då kulturen blir lidande av 
regeringens prioriteringar att försöka förbättra levnadsstandarden för 
majoriteten av landets befolkning. Hela visionen som skedde under 1990-talet 
om ett ”nytt Sydafrika” var en lång och positiv process som ledde till många 
diskussioner, det är nyttigt att diskutera dessa frågor offentligt och regeringen 
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behöver införa en infrastruktur för majoritetsbefolkningen och de 
marginaliserade grupperna i samhället. 
    Idag riktar museet sig till de tidigare marginaliserade grupperna genom att 
aktivt gå ut och berätta om verksamheten och bjuda in, speciellt skolor, att 
komma på besök. Besökarna kan också erbjudas tillfälliga utställningar och de 
kataloger som ges ut i samband med dem och museet vill uppmuntra till 
forskning om konsthistoria relaterad till den kulturproduktion som finns i 
provinsen. En del av konsten på Tatham Art Gallery är en reaktion på det 
politiska och sociala klimat som fanns i landet under dessa perioder. Det finns 
en västerländsk kulturproduktion i landet och detta är ett historiskt fenomen 
som uppstått – att konst gjord av svarta konstnärer i en västerländsk tradition 
har sin bas i den brittiska modernismen. Detta är ett fenomen som måste 
dokumenteras för framtida generationer. 
    Hur förvärvar museet sina föremål? Var drar man gränsen för vad som ex. är 
konst eller inte? Var går gränsen mellan konst och hantverk? Detta är några av 
de frågor som diskuteras inom museivärlden i Sydafrika idag och kommer att 
fortsättas att diskuteras fram till den dag då man slutar att förvärva föremål. 
    Under 1994 och framåt, förvandlades museerna i takt med samhället och på 
flera konstmuseum bytte man ut alla tavlorna från den koloniala historien och 
detta var ett stort misstag. Tatham har försökt att balansera upp den koloniala 
konsten med den nya, eftersom den koloniala historien är en viktig del av 
landets historia och får därför inte gömmas undan. Det är viktigt att det 
diskuteras för att man i slutänden skall kunna försonas och få mer tolerans för 
historiska skeden. Historien är mångfacetterad och det finns falskheter och ära 
på båda sidorna och Tatham vill visa upp flera sidor av den. 
   Museet driver ett Outreach projekt, där de genom mentorskap utbildar 
hantverkare och utvecklar deras produkter, så att produkterna ska intressera 
marknaden och att de i slutänden ska kunna försörja sig på detta. Projektet är 
en unik chans för ett konstmuseum och Tatham håller nu en årlig julbasar med 
hantverk från provinsens hantverkare (Intervju med Mr Bell, Tatham Art 
Gallery, den 18-19 november 2003) . 
    
 
6.3.2 Natal Museum 
Idag har Natal Museum förändrats och man har byggt till vissa sektioner för 
kultur- och historiska samlingar, detta har gjort museet fysiskt större och 
utställningarna reflekterar bättre den demografi som finns i landet.  
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    Idag täcker samlingen både det Naturvetenskapliga och Kulturhistoriska från 
området KwaZulu-Natal och museet integrerar med samhället mer än de gjorde 
tidigare. Samlingen är till stor del statsägd, men det finns några temporära 
utställningar och dessa samlingar ägs av grupper i samhället (t.ex. för 
närvarandet finns där en utställning om den indiska kulturen i KwaZulu-Natal). 
Idag har alla människor tillgång till museet och de har besökare från blandade 
bakgrunder och kulturer. Insamlingspolicyn har inte förändrats så mycket från 
det att museet öppnades 1904, då tyngdpunkten fortfarande ligger på den 
biologiska mångfald som finns i regionen.  
    Demografin bland de museianställda är idag blandad och även inom 
museistyrelsen. Och idag finns alla kulturers historia representerade, även om 
fokus fortfarande ligger på naturvetenskap. Natal Museum har en fullt 
utvecklad utbildningsverksamhet och de samarbetar med omkringliggande 
skolor och deltar i olika projekt som drivs i Pietermaritzburg. Natal Museum 
samarbetar med Kulturinstitutet, där museet spelar en viktig roll i att kunna 
erbjuda samhället utbildning och Outreach projekt, samt att stärka 
forskningsverksamheten. Ett utbildnings outreach projekt har  startas för att nå 
ut till de tidigare marginaliserade grupperna i samhället. 
    Mr Mphasa avslutade mailintervjuen med att säga att regeringens 
demokratiska policy från 1994, inte haft någon negativ effekt på museet, utan 
att den snarare höjt det etiska konceptet av samlingarna (Intervju med Mr 
Mphasa, Natal Museum, den 19 november 2003). 
 
 

 
 
6.3.3 Voortrekker Museum 
Mycket har förändrats sedan 1994 på Voortrekker Museum, när det gäller 
utställningar och dess innehåll och personaldemografi etc. Museet måste ställa 
sig frågan; vad spelar museet för roll i ”det nya Sydafrika”? Svaret måste bli att 
det berättar en del av Sydafrikas historia och är därför viktig för regionen. Idag 
har museet en blandad personaldemografi med människor från olika kulturer. 

Voortrekker Museum, 

Pietermaritzburg, Sydafrika. 

Källa;http://www.museums.or

g.za/picmusum.htm 
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Museet är fortfarande ägt av staten och styrs av en förtroendevald styrelse. 
1999 bildades det en förvärvskommitté, pga. att när landet befann sig i en 
förändringsprocess  uppstod många problem och någon måste övervaka denna 
förändring inom museivärlden så att den går i rätt riktning.  
    I dagens Voortrekker Museum har man nu tagit in nya utställningar 
(traditionell Zuluhydda och ett hindutempel och de har en historisk utställning 
om Apartheid) för att frångå att vara ett museum med ett tema, till att 
representera alla människor, svart som vita, i Pietermaritzburg. Stora framsteg 
har gjorts inom detta område och idag kan alla i KwaZulu-Natal identifiera sig 
med museet och känner sig välkomna. Så den gamla Voortrekker historien får 
idag trängas med andra kulturer. 
    Inom den förtroendevalda styrelsen sitter idag ca 80% svarta 
styrelsemedlemmar, mot tidigare då det funnits 100% vita, afrikaanstalande 
sydafrikaner. Personaldemografin är idag blandad och de vill ha en 
multikulturell institution som välkomnar alla. I samband med museets 
förändring till att bli en multikulturell organisation, så har samlingen givetvis 
förändrats. Nu samlas föremål in från tidigare försummade kulturer och förra 
årets sökte museet om mer pengar för att finansiera detta. Hur museet kommer 
att introducera ”den andre” i utställningarna vet de inte ännu, då den nuvarande 
ansvarige pedagogen nyligen startat och de har därför inte hunnit så långt inom 
det området, men de gör framsteg.  
   Voortrekker Museum har idag en väl fungerande utbildningsverksamhet och 
utbildningsavdelningen är den största avdelningen inom organisationen.  
(Intervju med Mr Mkhize, Voortrekker Museum, den 18 november 2003) 
 
  
6.3.4 Jämförelser mellan museerna 
Idag försöker alla tre museer att representera fler kulturer och de gör detta på 
lite olika sätt. Det finns vissa likheter mellan Natal Museum och Voortrekker 
Museum, då de frångått sina ursprungliga koncept för att ta in de nya 
kulturerna i museerna. Förhoppningsvis kommer det i framtiden att finnas en 
röd tråd i museernas utställningar, för idag känns det inte som det gör det.  
    Alla tre museerna presenterar ”den andre” på ett eller annat sätt, sett genom 
den vite eller svarte museipedagogens ögon. Det förekommer alltid en 
representation av ”den andre”, om det inte görs av någon från den kulturen 
man gör utställningen om. Alla tre är villiga att förändra sina museer och ser 
positivt på framtiden. På 2/3 museerna har det skett förändringar i 
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museiledningen.  Museernas utställningar och samlingar har förändrats i och 
med de nya kulturerna som gör entré.  
    Trots att museerna förändrats så präglas de av ett västerländskt tänkande. 
Museer är ett västerländskt koncept, Sydafrikas ursprungliga befolkning har 
inte samma traditioner, så därför behålls detta tankesätt trots att förändringar 
sker. Frågan är om man behåller ett fungerande koncept eller om det inte finns 
något annat koncept för museer? 
 
 

7. ANALYS AV FÖRÄNDRINGSPROCESSEN 

Sydafrikas historia har en mycket skev fördelning av vems historia som skall 
berättas och i vilket syfte. De svartas historia har strukits ur historieböckerna 
och en viktig del har för alltid gått förlorade för dem. Willie Bester säger; 

 
 My whole interest now is with history. The problem in this country started with the 
coming of the white people to this land. I don´t want to say who is responsible for it, but 
that is where the problem started. We sit with white history, we don´t know about black 
history or Bushman or Hottentot history. This information will come through and I want 
to see where does it fit in. To contribute to that history, to make it easier for the people 
that come after us to get some insight into what happened…  
(Bester, 5 oktober – 12 november 1995 s.204)  

    Många svarta människor är upprörda över att de inte finns omnämnda i                   
historien, och det är förståligt. Man måste även se till de skillnader som finns i 
historieberättandet av den västerländska och afrikanska traditionen, i den 
västerländska traditionen har skriften alltid spelat en viktig roll. Medan i den 
afrikanska kulturen har man genom årtusenden haft en muntlig 
berättartradition. Hela zuluspråket var ursprungligen enbart ett talande språk, 
med ord med flera betydelser och dialektala skillnader. Idag blir det 
problematiskt när man ska skriva ner språket, det är lätt att det kan uppstå 
problem och konflikter, pga. tolkningen av orden och dess stavning.  

 
Det är inte bara etniska minoriteter som ägnar sig åt selektiv historiebeskrivning. 
Historiker som verkar i moderna europeiska nationsstater har gjort stora ansträngningar 
för att visa att deras nationer i själva verket är mycket gamla, trots att de är i de flesta falla 
skapade på 1800-talet. Man kan se på ”ìndiankulturen” som ett exempel, som blir till ett 
objekt och man betraktar den utifrån. När en kultur på detta sätt förtingligas, kan den 
manipuleras. Sålunda har många huroner (Kanadensisk indianstam) på senare år tagit 
indianska namn och börjat bära indianska kläder som ett självmedvetet sätt att 
kommunicera att de `har en kultur´. Denna typ av personliga identitetspolitik är 
karakteristisk för moderna samhällen. Påstådd ursprunglighet och kontinuitet med det 
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förflutna kan vara viktiga källor för politisk legimitet. Samtidigt kan kunskapen om ens 
eget förflutna (fabricerat eller inte) vara mycket viktigt i utformningen av en etnisk 
identitet ……Antropologer betonar att historien inte är en produkt av det förflutna utan ett 
svar på nuets krav. 
 (Hylland Eriksen, 1993, s. 93) 

Framtidens museer i Sydafrika kommer troligen att skilja sig från dagens 
museer med en blandning av kulturer. Museerna kommer troligen att skiljas åt 
och att varje kultur kommer att representera sig själva, detta är någonting som 
redan har börjat hända i Sydafrika.  

    Vems historia berättar man då på museerna i det ”nya Sydafrika”? Idag 
försöker de flesta museum att berätta allas historia, en del på bra och andra på 
dåliga sätt. Ibland känns det som man gör ett naivt försök att dra ett streck över 
det som hänt i det förgångna och nu blickar framåt. En del museer byter ut alla 
museiskyltar från engelska/afrikaans till engelska/Zulu, samt tar bort de 
föremål som härstammar från de mörka perioderna och tror att allt nu är bra. 
Detta är ett problematiskt dilemma, för hur man än vrider och vänder på 
situationen så kommer alltid någon folkgrupp att lida av de förändringar som 
sker. Man måste ställa sig frågorna; för vem gör vi denna förändring? Vems 
syfte tjänar vi nu? Är detta en viktig del för dessa människors identitet eller vill 
vi bara kompensera det förflutna med att ta in det nya i museet?  

   Under kolonialtiden och Apartheid var det den vite sydafrikanens historia 
som berättades på de flesta av landets historiska museum. De svarta, färgades 
och indiernas historia ställdes inte ut på samma typer av museum, utan de 
fanns representerade på etnografiska- eller naturhistoriska museum, då de 
ansågs vara närmare naturen än de vita människorna. Dessa människor hade 
även en begränsad tillgång till museer under dessa tider. Idag försöker de flesta 
museer i landet att representera alla kulturer på gott och ont. Ibland kan försök, 
hur välmenande de än är, misslyckas och det hela känns osammanhängande 
och passar inte in i museets övriga kontext. Ibland känns det som museerna 
sätter in nya utställningar med de tidigare marginaliserade människorna bara 
för att man skall ha dem med och inte för att de har en naturlig plats i museets 
samlingar (Ex. Natal Museum och Voortrekker Museum). Museer i Sydafrika 
har ständigt dålig ekonomi, och det är en anledning till att de har stora problem 
med att förändra museernas koncept, men det beror också på om viljan att 
förändra finns eller inte. Det är inte en självklar sak att gå ifrån det gamla 
systemet för att göra en total förändring. En del människor kan nog känna att 
det är otryggt att lämna det som de tyckte fungerade bra. Förändringsprocessen 
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går  långsamt inom Sydafrikas museivärld och det kommer att ta många år 
innan de har fått en väl fungerade struktur.  

   Hur ställer man då ut ”den andre”? Och hur förhåller sig museerna till de 
”nya kulturerna och deras historia”? Idag försöker de flesta museum att ta in 
”den andre” i utställningarna eller rättare sagt, de tar in nya kulturer till 
museerna och då blir de automatiskt ett representerande av ”den andre”. 
Problemet som då uppstår kan vara att dessa kulturer kan känna sig 
missrepresentrade och tolkade på ett dåligt sätt. Som jag har tagit upp tidigare, 
så blir det lätt ett osammanhängande koncept för museerna om man försöker ta 
in andra kulturer och att de finns där för att det måste finnas där. Alla museer 
kan inte ta in föremål från andra kulturer, då det måste finnas någon inriktning 
på museet. Jag tänker främst på Natal Museum, som trots museichefens 
bedyrande att det finns en inriktning med främst Naturvetenskap, så känns 
museet som en blandning av etnografiska-, naturhistoriska och historiska 
museer, som i Sverige är uppdelade. I detta museum har man gjort ett försök 
att samla in allt, det är inte för inte som det brukar kallas ”the museums 
museum”. 

   Hur hanterar man den mörka historien? Försöker man sopa bort alla spår 
efter mörka tider eller kombinerar man den gamla och nya historien? 1994 
började museerna i Sydafrika långsamt förändras. De flesta museer försöker 
nog att på något vis kombinera den gamla och nya historien, eftersom de tycker 
att det är viktigt att komma ihåg alla historiska skeden. För en del museum blev 
det en helomvändning och t.ex. på Durban Art Gallery tog man ner all 
kolonialkonst och bytte ut den mot ny, det finns säkert fler exempel på 
liknande händelser. Sådana händelser är inte bra, då man försöker radera ut de 
tidigare historiska skedena. Det kan ha varit en reaktion eller att man i sin iver 
att försöka få fler kulturer representerade, valde de att få en ny start.  

   KwaZulu-Natal provinsen har det största andelen zuluspråkiga människor i 
hela Sydafrika och idag är det viktigt för dem att kunna visa upp sin kultur som 
de under så länge fått gömma undan. Under tidigare perioder har alla skyltar 
och texter utförts på engelska/afrikaans, nu vill man byta ut detta mot 
engelska/zulu. Detta projekt drabbar inte bara samhället utan också museerna, 
som trots ekonomiskt små resurser ska ta sig an denna uppgift. Detta kan verka 
bagatellartat, men det verkar vara väldigt viktigt för den zuluiska kulturen och 
identiteten att bytet sker inom en snar framtid. De flesta museer har när de 
byter utställning eller tar in nya, passat på att byta texter, vilket är det bästa 
sättet. En del museum har säkert bytt utställningar för att ta avstånd från 
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historien, medan andra låter historien finnas kvar och man kan se den 
förändring som skett . 

   Vilka arbetar på museerna idag? Vilka sitter i Kommittéerna och styrelserna? 
Idag är demografin bland museers personal blandad, men det är ofta de svarta 
människorna som har de lågavlönade arbetena även idag (städare, vakter etc.), 
men det kan ju även ha att göra med att majoritetsbefolkningen är svarta i 
Sydafrika. Även inom Kommittéer och styrelser är demografin förändrad, men 
trots detta är majoriteten av de som sitter med i dem är vita. Det kan ha 
någonting att göra med att de svarta inte har haft råd eller möjlighet att utbilda 
sig till den höga position de behöver ha inom kultursektorn. 

    Vad är det som har förändrats? Det som förändrats är att alla människor är 
välkomna till museer idag. Det finns fler arbetserbjudanden för människor av 
olika kulturell bakgrund, på alla nivåer. Museerna väljer idag att representera 
nya kulturer och därmed förändras utställningarnas utformningar.       
Insamlingspolicyn har förändrats på de museer som väljer att ta in nya kulturer. 
Människorna i landet har samma rättigheter till en akademisk utbildning, även 
om det finns enorma klasskillnader och det är de som har pengar som kan 
utbilda sig vidare. De flesta museer har en väl fungerande 
utbildningsverksamhet, för främst skolbarn, men även vuxna. Museerna var 
under de tidigare perioderna slutna institutioner och idag har de öppnats upp 
och är en aktiv del av samhället. Kontakten med samhället är viktig och därför 
har många museer s.k. outreach projekt, där de går ut och utbildar människor 
på olika sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hur försöker man föra in den svartes historia? Genom olika typer av 
utställningar försöker museer idag att visa upp den svarta kulturen, på liknande 
sätt som de vitas kultur har ställts ut sedan 1800-talet i Sydafrika.  Ett 

San folket i  en utställning 

på South African Museum. 

Adress;http://www.museum

s.org.za/sam/resource/diora

ma.htm 
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intressant dilemma finns i en utställning på Voortrekker Museum, med två 
uppbyggda miljöer som står vända mot varandra. Den ena visar två 
Voortrekker barn som åker häst och vagn i ett kargt landskap, det finns en 
förklarande text vid sidan av montern. Den andra montern visar upp tre svarta 
män (San eller Zulu?) som är på jakt och smyger på ett vilande lejon, miljön är 
troligen utspelad vid Drakensberg. Denna monter saknar helt text och 
besökarna får själv använda sin fantasi för att förstå sammanhanget. Ska 
besökaren då tolka att san/zulu fortfarande är starkt förknippat mer med 
naturen än med människors historia? Och i sådana fall håller dagens svarta 
museipedagoger fast vid den vite mannens stereotypisering av sitt eget folk?  

   Något positivt med museet är att de har en skyltning på tre språk; engelska, 
afrikaans och zulu. (Medan de flesta andra museer nu byter ut alla skyltar från 
afrikaans/engelska till zulu/engelska). Kan språkbyten vara viktigt för 
människors identitet? Efter alla år av förtryck ska man bryta det gamla 
mönstret helt och ta in det nya? Rättfärdigar det historien? När man har sådana 
ekonomiska problem inom museivärlden, är det då inte viktigare att bygga nya 
utställningar och förändra dem man har och i samband med det byta skyltar? 
Många museum jag varit på i Pietermaritzburg ser ut som om man kom in där 
när de precis hade öppnats, dvs. utställningarna är föråldrade och behöver 
göras om och förbättras. Nya och moderna utställningar trängs idag med de 
gamla och det finns ingen naturligt övergång mellan dem (t.ex. Natal Museum 
och Voortrekker Museum) . 
    ”.. Museer i sig självt är ett västerländskt koncept, då föremål av speciellt 
värde samlas på platser för att bevaras för eftervärlden, detta är den första 
världens tänkande och det styrs genom politik och pengar…. Konceptet av 
samlandet, att behålla föremålet för föremålets skull är inte någonting som är 
vanligt i det traditionella afrikanska samhället. Jag tror inte att det finns en 
traditionell syn på den visuella konsten, om man ser det ur ett västerländskt 
perspektiv, och att det inte ses på samma sätt i en afrikansk kontext….Vi vita 
sydafrikaner har importerat det västerländska tänkandet och museum i den 
traditionen, vilket är mycket främmande för ursprungsbefolkningen. Om de 
svarta ser ett av deras bruksföremål i en glasmonter funderar de nog varför den 
ställs ut där. Men det finns en viktig roll i det traditionella museet och jag tror 
att de dessa människor sakta börjar inse nödvändigheten av att bevara delar av 
sitt kulturella arv… Människor och samhällen har behov att få bekräftelse för 
sin existens, sin plats i världen och detta faktum gör det viktigare för 
ursprungsbefolkningen att se att deras traditionella föremål bevaras för 
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eftervärlden. Problemet som uppstår är att föremål avkontextualiseras från sin 
ursprungliga kontext, och det är därför viktigt att de får en ny kontext i 
utställningarna (ex. genom textinformation, diaramor eller konstruktioner) (Mr 
Bell, Tatham Art Gallery, Intervju den 18-19 november). 
    Trots att man nu har svarta museichefer har man inte gått ifrån det 
västerländska tänkandet när det gäller museum i Sydafrika. Beror detta på att 
man tycker att det systemet är det bästa eller är det västerländska tänkandet det 
enda som finns? Jag trodde att landets museum skulle ha förändrats mer än vad 
de gjort efter att Sydafrika blev ett fritt land och en ny ledning tog över, men så 
verkar inte vara fallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen behandlar hur museerna i Sydafrika har förändrats från det att de 
öppnades under Kolonialtiden och fram till idag. Under min praktik i 
Pietermaritzburg, Sydafrika under hösten 2003 väcktes frågor om hur 
museerna i detta land har sett ut under den tidigare kolonialiseringen av den 
vite mannen och hur segregation har splittrat landet och dess befolkning. Jag 
ville se på vilket sätt museerna har förändrats över tiden och hur ett så pass 
”Nytt land” handskas med att representera hela sin heterogena befolkning. 
Försöker man gömma det hemska förflutna? Hur ser museerna på framtiden?  
    Kommer människor av olika kulturer att välja att göra sina egna museer i 
framtiden?  Museerna i Sydafrika håller nu på att skriva om reglerna med 
avsikt att attrahera nya besöksgrupper och att försäkra sig om att de har en 
plats i det ”nya Sydafrika”. Under 1993 hade ca 58 % Sydafrikas befolkning 
aldrig besökt ett museum, och detta är någonting man vill ändra idag. 
Museernas image avgör om det kommer besökare eller inte, denna bild har 
sällan någonting att göra med verkligheten, då den kommer från media eller 
hörsägen och inte av egen erfarenhet. Denna uppsats bygger på de intervjuer 
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som gjorts med museicheferna på de tre stora museerna Tatham Art Gallery, 
Natal Museum och Voortrekker Museum i Pietermaritzburg, Sydafrika, samt 
en intervju med en professor i konsthistoria vid University of Natal. En kort 
sammanfattning kommer att göras av Tatham Art Gallery, Natal Museum och 
Voortrekker Museums historiska skeden, för att visa en del av de förändringar 
som skett inom museivärlden i det ”Nya Sydafrika”. 
    Det första museet i Sydafrika: The South African Museum (SAM) öppnades 
1825 i Kapstaden. Museet hade enbart ett zoologiskt material att ställa ut. 
Tatham Art Gallery öppnades 1903 av Ada Tatham, då hon ansåg att 
Pietermaritzburg borde ha ett konstgalleri. Natal Museum öppnades 1904 som 
ett Naturvetenskapligt- och Historiskt Museum. Voortrekker Museum 
öppnades 1912 som en ikon över Vortrekkernas historia, kultur och språk.     
Museer under den koloniala perioden skiljde sig inte så mycket från varandra, 
trots att de hade skilda inriktningar. Museerna under Apartheid förändrades 
inte nämnvärt från tidigare period. Segregationen gjorde det svårare för andra 
än de vita sydafrikanerna att besöka museer, även om det inte fanns särskilda 
förbud, så fanns det stränga restriktioner. Det kändes troligen främmande för 
de andra grupperna att besöka museer som inte visade upp deras historia, utan 
någon annans. Under slutet av Apartheid eran började museerna i landet 
förändras och på några av museerna började demografin av de museianställda 
sakta förändras.  
    Museer och dess utställningar har förändrats genom dessa händelser och 
under 1980-talet började man hålla nya utbildningar för museipedagoger. 
Museerna började nästan ha funktionen som en kontext som kunde bryta ner de 
värdesystem som användes inom politiken. Apartheidregeringen var väldigt 
fokuserad på den svarta identiteten, men som ett separat fenomen, och då det 
inte fanns regler som förbjöd svart konst kunde museerna ställa ut den som en 
separat kulturell identitet. Landets akademiker och museipedagoger var väl 
medvetna om att det var de vita sydafrikanerna som skrev de svartas historia, 
så svarta konstnärer kontaktades och de bads att yttra sig i frågan, men många 
av dem tyckte att det var just dessa människor som satt inne med kunskapen 
och  finansieringarna att utföra arbetet, de menade att de i framtiden skulle få 
tillfällen att skriva ner sin historia.    
Mycket har hänt inom museivärlden i Sydafrika efter Apartheids regimens fall 
1994, men det är en lång väg kvar att gå innan landet har återupprättat allas 
historia. De förändringar som sker inom alla museum i Sydafrika idag, sker 
inte helt utan problem. Som man kan se på ex. Voortrekker Museum som har 
genom gått sådana radikala förändringar att namnet nästan har blivit en myt 
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och museet har idag mycket lite att göra med Voortrekker-identiteten, förutom 
The Church of the Vow.  
    Museer har även förändrats när det gäller det publika och framför allt i Natal 
provinsen, där de försöker rikta in sig på nya målgrupper. Det har även skett 
förändringar inom personaldemografin inom museivärlden, då det redan under 
1970- och 80-talen anställdes svarta museipedagoger. Idag sker det en snabb 
förändring inom museichefsposterna, som ex. på Natal Museum och 
Voortrekker Museum. Museerna i Sydafrika kommer att fortsätta att förändras 
och det är viktigt att det införs en ny policy som gör det svårt att sälja ut 
föremål på lösa grunder. 
    Idag försöker alla tre museerna att representera fler kulturer och de gör detta 
på lite olika sätt. Det finns vissa likheter mellan Natal Museum och 
Voortrekker Museum, då de frångått sina ursprungliga koncept för att ta in de 
nya kulturerna i museerna. Förhoppningsvis kommer det i framtiden att finnas 
en röd tråd i museernas utställningar, för idag känns det inte som det gör det.  
   Alla tre museerna presenterar ”den andre” på ett eller annat sätt, sett genom 
den vite eller svarte museipedagogens ögon. Det förekommer alltid en 
representation av  ”den andre” , om det inte görs av någon från den kulturen 
som utställningen handlar om.  
  Alla tre museicheferna är villiga att förändra sina museer och ser positivt på 
framtiden. På 2/3 museerna har det skett förändringar i museiledningen.  
Museernas utställningar och samlingar har förändrats i och med de nya 
kulturerna som gör entré.  
  Trots att museerna förändrats så präglas de av ett västerländskt tänkande. 
Museer är ett västerländskt koncept, Sydafrikas ursprungliga befolkning har 
inte samma traditioner, så därför behålls detta tankesätt trots att förändringar 
sker. Frågan är om man behåller ett fungerande koncept eller om det inte finns 
något annat koncept för museer? ” ....Museum i sig självt är ett västerländskt 
koncept, då föremål av speciellt värde samlas på platser för att bevaras för 
eftervärlden, detta är den första världens tänkande och det styrs genom politik 
och pengar…. Konceptet av samlandet, att behålla föremålet för föremålets 
skull är inte någonting som är vanligt i det traditionella afrikanska samhället”, 
säger en av museicheferna i en intervju.  
   De frågor som ställdes var bl.a. Vad är det som förändrats på museerna? Hur 
hanterar man historien ? Hur för man in de nya kulturerna i museerna?  
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10. BILAGA 
 
I denna bilaga kommer jag att visa de frågor som användes under intervjuer 
med personer på tre av Pietermaritzburgs museer. 

 
KOLONIALTID 

1. Hur såg museet ut under den koloniala tiden? Hur skiljde sig detta 
museum från andra museum? 

2. Vad representerade samlingarna för museet? För samhället? Hur ställde 
man ut dem? 

3. Förekom det mest privata samlingar eller statsägda/provinsiala? 

4. Hur såg tillgänglighets policyn ut för museet? Vilka specifika grupper 
besökte museet? 
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5. Vad var museets insamlingspolicy? 

6. a. Vilka arbetade i museet? 

b. Vilka satt i komitteén? 

7. Hur ställde erat museum ut ”den andre” under denna tid? Vems historia 
berättades? 

8. Hade museet en utbildande funktion under denna tid? (samarbete med 
skolor och en kontakt med samhället?) 

 

APHARTHEID 

1. Hur såg museet ut under den Aphartheid tiden? Hur skiljde sig detta       
museum från andra museum? 

2. Vad representerade samlingarna för museet? För samhället? Hur ställde 
man ut dem? 

3. Förekom det mest privata samlingar eller statsägda/provinsiala? 

4. Hur såg tillgänglighets policyn ut för museet? Vilka specifika grupper 
besökte museet? 

5. Vad var museets insamlingspolicy? 

6. a. Vilka arbetade i museet? 

b. Vilka satt i komitteén? 

7. Hur ställde erat museum ut ”den andre” under denna tid? Vems historia 
berättades? 

8. Hade museet en utbildande funktion under denna tid? (samarbete med 
skolor och en kontakt med samhället?) 

 

NUTID 

       1. Hur ser museet ut idag? Hur skiljde sig detta museum från andra  
museum?     

2. Vad representerar samlingarna för museet? För samhället? Hur ställer 
man ut dem? 

3. Förekom det mest privata samlingar eller statsägda/provinsiala? 
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4. Hur ser tillgänglighets policyn ut för museet idag? Vilka specifika 
grupper besöker museet? 

5. Vad är museets insamlingspolicy? 

6. a. Vilka arbetar i museet? 

b. Vilka sitter i komitteén? 

7. Hur ställer erat museum ut ”den andre” idag? Vems historia berättades? 

8. Har museet en utbildande funktion? (samarbete med skolor och en 
kontakt med samhället?) 

9. Hur tacklar ni de tidigare marginaliserade grupperna i  samhället? 

10. Hur har introduceringen av arbeten från olika grupper påverkat 
samlingarnas tidigare kriterier (etiskt)?  

11. Enligt regeringens demokrati policy som kom ut 1994, gav man 
direktiv om hur Sydafrikas museum ska förändras. I vilken grad har 
erat museum följt dessa direktiv? 

 
 
 
 

 


