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Inledning  
 

Det låga deltagandet skylldes på det fina vädret utanför, men årsmötet för Stödföreningen för 

Malmö sjöfartsmuseum hölls som planerats den 21 april 2009, och avslutades med ett 

föredrag om kalla kriget. Stämningen var laddad, även om många med erfarenhet från tidigare 

årsmöten väntat sig mer dramatik, och mötet påminde om att identitet ofta konstrueras i 

relation till de �andra�. Ordet �hatkärlek� mellan Sjöfartsföreningen i Malmö och museets 

personal nämndes under mötet och illustrerar detta. Punkten på dagordningen som väntades 

bli debatt runt var en motion om namnbyte för stödföreningen till �Sjöfartsmuseets vänner�.1  

Sjöfartsföreningen påpekade vissa felaktigheter på museet under mötet, och 

föreningens sekreterare menade att det var beklagligt att sjöfarten fått två promille (två 

kvadratmeter) av utställningsytan i Tidernas stad. Malmö 1850 till idag som invigdes i 

sjöfartsmuseets lokaler våren 2007. På föreningens sida av lokalen kunde man höra att 

kunskaperna hos personerna som framförde kritiken imponerade. Sjöfartsföreningen är 

�experter� på området hördes det i sorlet. Det vore dumt av museet att inte ta vara på den 

kompetens och erfarenhet som stöd menade föreningen. 

De tre tjänstemännen från museet som deltog verkade istället tycka att 

situationen blev något absurd, att föreningen överdrev och föreningen inte borde kritisera 

deras professionella museikompetens. De skojade inbördes om detta, men lyssnade på 

kritiken och svarade att felaktigheter skulle åtgärdas. Utställningen Tidernas stad var byggd 

för att lätt kunna förändras och få nytt innehåll, berättade museichefen. En av mina 

informanter, som arbetat i både handelsflottan och marinen och därför hade kompetens och 

erfarenhet från båda världarna, ombads att åtgärda några mindre detaljer och svarade med ett 

skämtsamt ajaj. Vänner skulle vara bättre eftersom alla kanske inte vill eller kan fungera som 

stöd till museet och yngre personer skulle lättare kunna värvas till en vänförening som är den 

vanliga beteckningen i dessa sammanhang menade museets personal. 

Utan ha en åsikt om namnbytet sker eller inte är frågan relevant för 

sjöfartsföreningens roll som medskapare av museets verksamhet. Årsmötet gjorde det tydligt 

hur konfliktladdad och  politisk frågan om kulturarv är, att det är ett spel mellan antagonister 

där argumenten slipas och kan verka hotfulla eller provokativa, även om de oftast inte är 

menade att vara det. För vissa kan det vara ett nöje men för andra bara personangrepp. Mötet 

gjorde det också klart att kulturarv inte bara omfattar experters praktiker och perspektiv utan 

                                                
1 Fältanteckningar 090421. 



 3

att föreningar och privatpersoner kan göra stora insatser i arbetet med kulturarv och att det 

kan vara en tillgång att det finns personer som bryr sig och kommer med avvikande åsikter 

och perspektiv. Inte minst om man anlägger ett demokratisk perspektiv på kulturarv.2 

Bakgrund 

Havet är något som skapar identitet. Det kan väcka drömmar, känslor och markera gränser. 

Den här uppsatsen handlar om hur sjöfarten och det maritima just väcker känslor och skapar 

identiteter i Malmö. Den officiella bilden av Malmö är en �industristad� som under de senaste 

årtiondet blivit en �kunskapsstad�.3 Staden utvecklas snabbt och bildskapandet är en pågående 

och medveten process, och det förs ett omfattande visionsarbete om vad staden kommer vara i 

framtiden. På Internet marknadsförs sloganen �not a town � a city of vision� i �centrum av 

Öresundsregionen�.4 Det handlar om att göra befolkningen stolt över sin stad, få turister till 

staden och locka investerare.5 Vilket utrymme sjöfarten och det maritima får i allt detta är den 

övergripande fråga som väglett mig. 

  Jag fokuserar min studie på Malmö sjöfartsmuseum, och ser detta som kopplat 

till det maritima kulturarvet i Malmö. Med detta menar jag att museet är kopplat till viljan att 

försöka förstå människans förhållande till oceanerna, havet och de olika vattenvägarna runt 

om i världen. Som begrepp är alltså det maritima bredare än havet och kan därför rymma 

människans påverkan på havet, och hur hon blir påverkad av det.6 Jag kommer att diskutera 

begreppet kulturarv mer utförligt nedan. I museet som är en del av den större organisationen 

Malmö museer, invigdes en stor permanent utställning om Malmös industrihistoria 2007 som 

kallas Tidernas stad. Malmö 1850 till idag. Utställningen innehöll förutom de historiska 

delarna även en omfattande del om ett framtida visionärt Malmö. Sjöfarten i utställningen 

hade fått liten plats, och innan denna utställning invigdes hade inte sjöfart fått något utrymme 

i museet entréplan sedan 2003. Sjöfartsföreningen i Malmö upprördes över detta vilket ledde 

till en konflikt med museet. Jag är intresserad av hur och varför. 

 

                                                
2 Arkeologen Håkan Karlsson menar att det alltid finns en risk att kulturarvsförvaltarna utnyttjar sin utbildning 
och kulturella kapital för att forma och tillrättalägga människors minne efter eget godtycke. Ur demokratisk 
synvinkel är det viktigt att detta motverkas och en väg för att göra detta kan vara att implementera riktningen i 
Agenda kulturarvs programförklaring mot demokrati, öppenhet och mångkultur i verksamheterna (Karlsson 
2008:93f). 
3 Malmö Stad: Kommunikation & Utveckling (2006:4). 
4 http://www.malmo.com/swedish/start.asp,  
5 Malmö Stad: Kommunikation & Utveckling (2006:3). 
6 Nationalencyklopedin band 13. Det ofta tvärvetenskapliga ämnet marinhistoria är litet i Sverige men har gått att 
läsa på t.ex. Helsingfors universitet http://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_history. Sedan 2008 kan man läsa det 
på Göteborgs universitet http://www.triton.hum.gu.se/.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför konflikten mellan Sjöfartsföreningen i 

Malmö och Malmö museer uppstod. Jag kommer göra detta med utgångspunkt i etnologen 

Orvar Löfgrens tankar om att det är extra intressant att undersöka vad som får lite utrymme 

och blir ointressant i dagens utvalda, institutionaliserade och iscensatta kulturarvsbruk i 

åtanke.7 Kulturarv är ofta föremål för konflikt och ingår enligt den danske historiken Bernard 

E. Jensen i ett �identitetspolitiskt konfliktfält�.8 Ofta handlar kampen om våra världsbilder 

och identiteter och det är värt att poängterar att dessa kunde ha varit annorlunda, och kan 

förändras över tiden.9 Det räcker med att titta över sundet där det byggs ett jättelikt nytt 

sjöfartsmuseum i Helsingör för att undra om det kunde varit Malmö. 

 

För att uppnå mitt syfte har jag formulerat följande frågor: 

 
Vilka bilder av Malmö finns hos sjöfartsföreningen och på museet och påverkar bilderna 
arbetet med sjöfart och det maritima kulturarvet? 
 
Vilka minnen och visioner om sjöfarten och det maritima kulturarvet i Malmö finns hos 
sjöfartsföreningen och på museet? 
 
Hur och varför arbetar sjöfartsföreningen och museet med sjöfarten och det maritima 
kulturarvet? 
 
Vilka är orsakerna till att den nuvarande utställningen Tidernas stad. Malmö 1850 till 
idag i Malmö sjöfartsmuseum innehåller lite som har med sjöfarten att göra? 
 

Konfliktfält   

Redan här vill jag påpeka att jag inte kommer ta ställning i konflikten eller fälla normativa 

utsagor om hur museet används. Min studie handlar om att sätta perspektiv på den museala 

                                                
7 Löfgren, Orvar (1997). 
8 Jensen, E. Bernard (2008). Jag kommer utveckla detta nedan. 
9 Falkheimer, Jesper (2004:13), Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Lousie (2000:11), Ehn, Billy & 
Frykman, Jonas (2007:54). Denna ansats vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Socialkonstruktionism 
innefattar en rad nyare teorier om kultur och samhälle, och  jag kommer nedan beskriva diskursteori som ingår 
som ett socialkonstruktivistiskt angreppsätt. Även min syn på identitet och kulturarv som jag kommer redovisa 
präglas starkt av socialkonstruktivismen (Jensen 2008). Socialkonstruktivistiska teorier kännetecknas av fyra 
nyckelpremisser enligt Burr (i Winther Jørgensen & Philips 2000:11f). Den första är en kritisk syn på 
möjligheten att nå objektiv kunskap om verkligheten. Den andra är att vår kunskap om världen är historisk och 
kulturellt specifik, och därför kan förändras över tid. Den tredje är att kunskap frambringas i social interaktion 
som bygger upp gemensamma sanningar. Den sista premissen är att det finns ett samband mellan kunskap och 
social handling, där människors olika kunskap om världen leder till olika sociala handlingar. 
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verksamheten och Malmö. Det är alltså inte en kritisk studie i bemärkelsen att den förespråkar 

en viss förändring.10  

Jag har träffat flera personer från museet och föreningar som sannolikt haft 

förväntningar på mig och vad jag kan tänkas vilja veta. Museitjänstemännen som jag 

intervjuat har tidigare läst etnologi, och sjöfartsföreningen har uttryckt sitt gillande eftersom 

jag är intresserad av sjöfart. Arbetet har därför skapat en närhet till mina informanter som 

också präglas av min vilja att sätta mig in i deras perspektiv och agerande. Båda sidorna kan 

dock ha uppfattat mig som en �spion� som är ute efter att kritisera, och det har varit svårt för 

mig att på förhand veta vad som upprör eller kan vara olämpligt att diskutera. Samtidigt är 

min roll som student oberoende museet och föreningen och min personliga inställning i frågor 

mindre relevant. Det skapar en distans till ämnet och mina informanter och en �pendling� 

mellan distans och närhet. Detta ses ibland som kännetecknade för etnologi och förstärks av 

kontrasten mellan fältarbetets närhet och den intellektuella skrivprocessens distans.11 

Tidigare forskning  

Det akademiska intresset för sjöfart är det främst etnologer som stått för i Sverige, ofta med 

anknytning till de olika sjöfartsmuseerna i landet.12 Ämnena varierar och en föregångare var 

etnologiprofessorn Knut Weibust som arbetade mycket med segelsjöfart och fiske (1959, 

1969). Exempel på efterkommande avhandlingar och större projekt är Orvar Löfgren 

Fångstmän i industrisamhället (1978), Anders Björklund Hamnens arbetare (1984), Herbert 

Jungståhl Blekingefiskarna (1988), Magnus Wikdahl Varvets tid (1992), Gunnel Andersdotter 

Kustsjöfarare (1994), Christer Eldh Den riskfyllda gemenskapen (2004), och Ingrid Kaijser 

Kvinnliga sjömän (2005). 

Mig veterligen finns det ingen studie om sjöfartsmuseer med fokus på kulturarv 

och identitet. Det finns kortare texter om de olika sjöfartsmuseernas historia i 

jubileumsskrifter och verksamhetsberättelser. Men någon utförligare studie, motsvarande 

                                                
10 Jönsson, Lars-Eric m.fl. (2008) uppmärksammar att �Liksom tjänstemän inom kulturarvsfältet är de flesta som 
forskar om detta också engagerade i vad som händer på fältet. Få forskare står endast vid sidan om och 
undersöker rörelserna; de flesta av oss kliver också in som kritiska aktörer [...] Med utgångspunkt i sitt 
forskningsintresse argumenterar de också på en kulturpolitisk arena.� (Jönsson m.fl. 2008:10). För mig som 
student är fältet emellertid ett nytt och relativt okänt fält, särskilt i avseende Malmö museer, och jag känner 
därför att jag vill hålla en låg profil. Detta utesluter inte att min uppsats påverkar fältet som hela tiden förändras 
oavsett. 
11 Pripp, Oscar (1999:46f), Alsmark, Gunnar (1990).  
12 Nyligen (hösten 2008) startade dock Tritonnätverket på Göteborgs universitet med historiker och arkeologer 
http://www.triton.hum.gu.se/.    
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enologen Kerstin Arcadius avhandling om länsmuseernas historia (1997), finns inte.13 Det 

finns dock ett par nyare artiklar om hur maritima kulturarv påverkar regional och nationell 

identitet. I artikeln �Hafnia Metropolis � en stad vid vattnet. Identitet och självförståelse 

speglade i monument� uppmärksammar den danska konstvetaren Jens Peter Munk hur 

Köpenhamns många maritima monument bidrar till att ge staden en maritim identitet.14  I 

Norge har folkloristen Line Esborg uppmärksammat hur bilder av sjömän i reklam, utskick 

och media var det som fick symbolisera att Norge är perifert och borde så förbli under EU-

debatten.15  

Forskning om kulturarv bedrivs inom flera vetenskapliga discipliner och på 

kulturinstitutioner i Norden. En förgrundsgestalt i denna forskning är historiken Peter 

Aronsson som är professor i kulturarv och historiebruk vid Linköpings universitet. Förutom 

Aronsson, och Bernard E. Jensen som jag nämnde ovan och kommer att behandla nedan, 

hämtar jag inspiration från ett av de nyare bidragen i denna forskning Kanon och Kulturarv 

(2008). Redaktörerna till denna antologi menar att besökare på museer ofta glöms, eller ses 

som passiva, på grund av ett allt för ensidigt fokus på institutionerna. Arkiv, kulturmiljövård 

och museer präglas i väsentliga delar av experters praktiker och perspektiv, och dessa har inte 

sällan svårigheter att bredda sina perspektiv till grupper som inte arbetar på institutionerna 

eller besöker dem.16 Det är först på senare år som forskningen uppmärksammat att föreningar, 

privatpersoner och företag utför stora insatser i arbetet med kulturarv. Etnologen Lars- Eric 

Jönsson visar dock att det gjorts endast få studier av detta vilket han ser som 

�uppseendeväckande�  eftersom det ofta påpekas vikten av att undersöka relationen mellan 

individ och kollektiv, och personliga förhållningssätt till det förflutna i relation till 

                                                
13 Sjöfartsmuseerna är dock en senare företeelse än länsmuseerna. Länsmuseerna grundades under 1800-talets 
andra hälft, och även om det var nära att Malmö fick ett sjöfartsmuseum redan 1910, som då skulle blivit det 
första i Norden, var det inte förrän på 1930-talet som Göteborg och Stockholm byggde sina sjöfartsmuseer. 
Sjöfartssamlingarna i Malmö flyttades länge runt mellan lokaler och magasin. Lekholm, Carl Gustav (1972), 
Sjöfartsföreningen i Malmö 100 år (1993). Nuvarande byggnad invigdes 1978. 
14 Munk, Jens Peter (2007). Munks studie är främst en historisk studie om flera olika monument över t.ex. 
sjöslag, fiskesamhället och kända sjöfolk. Han behandlar enbart kortfattat vilka sociala konsekvenser 
monumenten skapar idag. Han menar att monumenten i egenskap av att ha stått på en plats länge bidragit till 
platsernas identitet. Detta syns i människors protester när monument planeras att flyttas.  
15 Esborg, Line (2002:250). Nej-sidan, som vi vet vann valet, tryckte upp hundratusentals bilder på sjömän i 
detta syfte. 
16 Jönsson m.fl. (2008:9). Inom den nära angränsande turismforskningen uppmanar Ek et al. (2008) till studier 
som ser besökare på/i turistmål som �medskapare� av turistmålet för att undvika att se dem som passiva. 
Författarna uppmanar till �en dynamisk syn på tid och rum� och betraktar tid och rum som metafysiska variabler 
som skapar en ontologisk grund till vad en plats är. De ifrågasätter dikotomin producent/konsument och ser 
besökare som medproducenter i det att de berättar om sina upplevelser, skriver bloggar och tar kort som de visar 
för sina vänner, familjer och kolleger. Redan innan de besöker en plats kan de ha hört berättelser om den, drömt 
om den och sett fotografier av den. De kan också själva sprida sina egna upplevelser och minnen om en plats 
(både före, under och efter besöket) och ingår därför i en hermeneutisk cirkel som �designar� upplevelsen av en 
stad, plats eller ett museum Ek et al. (2008:127). Liknande tankar finns hos Garoian R. Charles (2001). 
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institutionaliserade kulturarv. Det saknas undersökningar om �Hur människor gör när de 

utövar sin och allas rätt till kulturarv� menar Jönsson.17 Med min studie hoppas jag kunna 

bidra till kunskapen om detta. 

 

Metod och material  

Det finns flera föreningar som intresserar sig för sjöfart och sjöfartsmuseets verksamhet i 

Malmö.18 Det är dock Sjöfartsföreningen i Malmö, vars medlemmars samlingar från starten 

1893 lade grunden för ett museum,19 som varit den drivande parten i konflikten  med museet. 

Tvisten har delvis förts gentemot Malmö kulturförvaltning och museiledningen och jag har 

undersökt korrespondensen mellan parterna sedan 2004. Tvisten har också förts direkt med 

museet i Stödföreningen för Malmö sjöfartsmuseum, som består av medlemmar i 

Sjöfartsföreningen och museitjänstemän. Jag har gått igenom stödföreningens protokoll från 

1978 �  då den upprättades i samband med att museets nuvarande byggnad invigdes � fram till 

senaste mötet i april 2009.20 För att undvika sammanblandningar mellan de olika föreningarna 

väljer jag att kalla Stödföreningen för Malmö sjöfartsmuseum för enbart stödföreningen och 

Sjöfartsföreningen i Malmö för enbart sjöfartsföreningen eller föreningen i de fall jag inte 

skriver ut föreningarnas hela namn. 

Det finns en del litteratur om både museet och sjöfartsföreningen. Jag har gått 

igenom pressmaterial om Malmö museer, och specifikt Sjöfartsmuseet, i databasen Presstext. 

Sydsvenskans sena koppling till databasen begränsar dock sökningar om detta ämne drastiskt 

dvs. från 2006 och framåt. Det handlar om två insändare och en utställningsrecension.21 

För att få inblick i museets verksamhet har jag utfört ett fältarbete på museet där 

jag kontaktat personal som arbetar med sjöfart på museet, gjort observationer och 

fotograferat. Jag har också deltagit på stödföreningens årsmöte i april 2009. Jag har genomfört 

tre längre kvalitativa intervjuer under mitt fältarbete; en gruppintervju med 

Sjöfartsföreningens ordförande, sekreterare, och en ledamot i styrelsen, samt två intervjuer 

                                                
17 Jönsson, Lars-Eric (2008:273).  
18 Varvhistoriska föreningen, Sjöfartsföreningen i Malmö, Klubb maritim, Flottans män är exempel på 
föreningar. U3s (ubåten på museet) besättning är också organiserade i en förening. Jag kan ha missat 
någon/några. Sedan 2007 finns en samlande beteckning (Alliansen) för dessa föreningar som skapades av aktiva 
medlemmar i Stödföreningen för Malmö sjöfartsmuseum för att underlätta möten och hålla gemensamma 
föredrag på museet. 
19 Då menar jag inte det som inhystes i nuvarande lokaler 1978. Sjöfartsmuseets historia är äldre än så. Se 
Lekholm (1972) för en utförligare historia. 
20 Den nautiska föreningen i Malmö var en av parterna i stödföreningen från starten 1978. 1980 slogs denna 
samman med sjöfartsföreningen. 
21 Sydsvenska Dagbladet 2006-11-13, Sydsvenska Dagbladet 2006-11-20, Sydsvenska Dagbladet 2007-04-28. 
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med personal på museet; en med sjöfartsintendenten på museet, och med en som arbetar som 

utställningsproducent. Styrkan i sådana kvalitativa intervjuer är att de kan erbjuda kunskap 

om hur enskilda människor, eller sociala grupper, upplever sin verklighet och hur etablerade 

tänkesätt omvandlas och sätts på prov i vardagen. Det viktiga är att lyssna och tillåta den 

intervjuade att till stor del styra samtalet (till skillnad från t.ex. kvantitativa 

surveyundersökningar med fasta svarsalternativ eller journalistiska frågor). För att strukturera 

materialet har jag dock förberett ett antal teman utifrån undersökningens frågor innan 

intervjuerna.22  

Under intervjuerna har jag använt diktafon i dokumentationssyfte och 

transkriberat intervjuerna i sin helhet förutom gruppintervjun där jag hoppade över vissa 

avsnitt när ämnet rörde sig från museet. Intervjun med utställningsproducenten gjordes under 

en rundvandring i sjöfarts- och teknikmuseet, och jag har i transkriberingen försökt att 

beskriva hur vi rörde oss. För att öka läsbarheten i uppsatsen har jag ändrat det transkriberade 

materialet till skriftspråk och utelämnat sökande efter ord, meningar samt i några fall 

förtydligat vad informanten menar. I dessa fall har jag markerat det i texten med klamrar.23 

Givetvis rör det sig om mina tolkningar av informanternas berättelser som jag gör utifrån 

teoretiska utgångspunkter som jag kommer behandla nedan.24  

Arbetet på ett museum utförs av flera personer med olika uppgifter, och det är 

omöjligt att intervjua alla inom ramen för en kandidatuppsats. Det samma gäller intresserade 

och aktiva medlemmar i föreningarna i Malmö. Men museet är inte frikopplat från samhällets 

övergripande strukturer och den ekonomiska utvecklingen. Detta gäller också, som jag 

nämnde ovan, �bilden av Malmö� som går att undersöka genom t.ex. turistinformation, 

kommunens informationsmaterial och webplats, samt massmedia. Att komplettera fältarbete 

och intervjuer med flera olika material och besök på arkiv och bibliotek är vanligt inom 

etnologin för att kunna beskriva hur övergripande strukturella företeelser griper in i och 

samspelar med människors vardagsliv.25 För att göra detta enklare kommer jag diskutera 

kulturarv och identitet som två områden ofta omgärdade av konflikt.  

 

                                                
22 Fägerborg, Eva (1999:59). 
23 Jag har skrivit in förtydligande ord mellan [ och ]. Har jag hoppat över vissa ord eller meningar har jag 
markerat detta med [...] I de fall texten varit direkt talspråk (ex: ju, va, liksom etc), eller upprepningar i sökande 
efter rätt ord/form har jag dock redigerat texten till skriftspråk utan anmärkning. Det transkriberade intervjuerna 
dokumenteras på Folklivsarkivet i Lund. 
24 Winther Jørgensen & Philips (2000:12.) Jag har valt att referera till mina informanters roll i föreningen och på 
museet och inte deras namn för att göra dem något mer anonyma eftersom uppsatsen rör sig om mina tolkningar. 
25 Kaiser. Lars (1999:25f). 
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Kulturarv 

Begreppet kulturarv står inte längre enbart för ett gemensamt arv eller ett positivt 

identitetsbygge. Det har också blivit ett möjligt verktyg för att synliggöra konflikter och 

ojämlika maktrelationer, vilket bland andra etnologen Eva Silvén konstaterat.26 Användningen 

av begreppet går att spåra bakåt till slutet av 1800-talet, men det var inte förrän under 1990-

talet som det fick en högkonjunktur i det offentliga språkbruket. Efter 2004 har användningen 

fått en dramatisk ökning i hela Norden, även om användningen i de olika länderna delvis 

skiljer sig åt.27 

Alla använder inte begreppet kulturarv på samma sätt. Peter Aronsson menar att 

kulturarv kan omfatta allt som har utspelat sig, men det kan också vara det som väsentligen 

bestämmer den efterkommande kulturen. En tredje uppfattning är att kulturarv är 

institutionellt utpekade och hanterade företeelser. Vilken av dessa definitioner som används 

styrs av frågorna om vad i det förflutna som är betydelsefullt, för vem eller vad, och vem 

bestämmer det.28 Dessa frågor har fungerat som utgångspunkter i min uppsats. För att 

fördjupa min analys har jag använt den danska historikern Bernard E. Jensens definitioner av 

kulturarv som går att jämföra med Aronssons. Jensen beskriver tre konkurrerande, men också 

överlappande, diskurser om kulturarv:  

1. Samhällsteoretiskt diskurs.   

2. Yrkesbaserad diskurs. 

3. Partipolitiskt diskurs.  

 

Med diskurs menar han �ett bestämt sätt att förstå och tala om en del av världen� och jag 

kommer följa denna definition.29 Den samhällsteoretiska diskursen kring kulturarv präglas av 

ett brett antropologiskt kulturbegrepp, som har dominerat human- och samhällsvetenskaperna 

de senaste årtiondena. Kultur ses som meningsskapande praktiker som genomströmmar alla 

sidor av ett människo- och samhällsliv. Den kulturella verkligheten skapas, och omskapas, 

genom att personer eller grupper övertar en eller flera kulturer från andra människor. Det 

                                                
26 Silvén, Eva (2006:16). 
27 E. Jensen (2008:10), Jönsson  m.f.l. (2008:8f), Jönsson (2008:270ff). I Danmark har det politiska bruket varit 
mer vanligt än i Sverige även om det kommit förslag om t.ex. en litterär kulturkanon även i Sverige. 
28 Aronsson, Peter (2004:40f se även s.161). 
29 Jensen (2008:13). Jensen utvecklar definitionen och menar att diskurserna är med och formar den politisk-
kulturella verkligheten. Jag kommer att gå in på detta mer i uppsatsen med hjälp av diskursteoretikerna Marianne 
Winther Jørgensen & Louise Philips resonemang. Winther Jørgensen & Philips definition av diskurs är liknande 
Jensens �ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)� (Winther Jørgensen & 
Philips 2000:7). Denna användning av begreppet brukar länkas tillbaka till Foucaults arbeten, men jag kommer 
inte närmare gå in på detta här.  
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socialkonstruktivistiska perspektivet är starkt inom diskursen, och kulturarv ses som ett 

deskriptivt och inkluderande begrepp.30 Det kan därför omfatta allt som har utspelat sig. 

I den yrkesbaserade diskursen är kulturarv kopplat till det institutionellt 

utpekade och hanterade inom kulturarvsfältet som t.ex. arkiv, kulturmiljövård och museer. I 

denna diskurs är kulturarv inte längre ett deskriptivt och inkluderande begrepp utan ett 

normativt i det att det som bevaras eller ställs ut tillägnas ett särskilt värde.31 

Den partipolitiska diskursen om kulturarv präglas av en kultur- och värdekamp i 

bland annat kultur- och utbildningspolitik.32 Utan att gå in på dessa ämnen ser jag denna 

diskurs som en politisk diskurs i allmänhet som går att jämföra med Aronssons deldefinition 

av kulturarv som det som väsentligen bestämmer den efterkommande kulturen. Det är alltså 

en framtidsinriktad diskurs präglad av en kamp om vilken kultur och vilka värden som ska 

gälla, för vem och varför?  

Jag kommer att tolka mina informanters utsagor utifrån dessa tre definitioner av 

kulturarv. Jag var innan mitt fältarbete påbörjades medveten om att användningen av 

begreppet kulturarv inte behöver ingå i vardagsspråket trots det är ett museum som diskuteras. 

Jag valde dock att presentera mig hos mina informanter som intresserad av maritimt kulturarv 

(till en början okritiskt), och kan därför ha påverkat deras språkbruk. Jag valde denna strategi 

för att kunna närma mig mina informanter på mer neutral mark, eftersom jag misstänkte att 

mitt konfliktperspektiv kunde påverka mina informanter och kanske ställa dem i 

försvarsposition. Jag var samtidigt inte helt på det klara med vilken tyngd jag skulle lägga på 

själva konflikten i uppsatsen. Redan på idéstadiet har jag dock betraktat mitt 

undersökningsobjekt (museet) som ett (maritimt) kulturarv som mina informanter vill något 

med. Oavsett informanternas språkbruk skulle min tolkning alltså kretsa kring begreppet 

kulturarv. Jensens definitioner hjälper mig att precisera min tolkning. 

 

Identitet  
De flesta forskare idag ser kulturarv och identitet som två sammanvävda processer som i 

likhet med kultur formas och omformas.33 För att definiera begreppet identitet använder jag i 

likhet med Jensen, filosofen Charles Taylors resonemang. Taylor menar att självet delvis 

konstitueras av vår självförståelse men att vi inte kan vara ett själv i förhållande till oss själva, 

                                                
30 Jensen (2008:13-15). 
31 Jensen (2008:15-16).  
32 Jensen (2008:16-18). 
33 Jensen (2008:89). 



 11

utan måste ha ett förhållande till en samtalspartner för att skapa identitet. Han ser därför 

begreppet identitet som ett svar på frågan vem är jag, som följer av att definiera varför jag 

talar och till vem.34 Sett ur denna synvinkel blir identitet alltså ett kommunikativt samspel i 

förhållande till andra människor, och känslor av tillhörighet kan skapa identitet med 

utgångspunkt i t.ex. nationer, regioner eller städer. Föreställningar om ett gemensamt 

kulturarv ingår som ett avgörande element i dessa identitetskonstruktioner enligt Aronsson 

och Jensen. Regional identitet behöver ha en urskiljbar region med ett namn, och den kan 

symboliseras och ges existens med t.ex. institutioner som museer och kulturarv. Man behöver 

dock inte själv vara bärare av regional identitet för att man bor i regionen och känner till dess 

�identitet�.35 

Disposition  

Uppsatsen inleds med en diskussion mina informanters bild och den officiella bilden av 

Malmö och hur dessa bilder kan påverka sjöfartsmuseets verksamhet. Därefter undersöks hur 

hamnen i Malmö påverkar mina informanters uppfattning av staden. I de två avsnitten 

Gåvobrevet och Tidernas stad efter diskuterar jag konfliktens uppkomst i början av 2000-talet, 

dess orsaker och hur museet har påverkat konflikten fram tills nu. Dessa ämnen finns också 

med i min efterföljande diskussion om huruvida det finns ett sjöfartsmuseum eller inte där jag 

också kortfattat diskuterar förändrade förutsättningar för museiverksamhet de senaste 

decennierna. Som avslutning återkopplar jag till stödföreningens årsmöte som uppsatsens 

inledning handlar om. Därefter sammanfattar jag uppsatsen och diskuterar eventuella framtida 

studier som skulle vara intressanta att följa upp uppsatsen med. 

 
 

                                                
34 Taylor i Jensen (2008:92). 
35 Jensen (2008:93-94), Aronsson (2004:134, 142). 
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Undersökning  

 

Bilden av Malmö  

Den officiella bilden av Malmö är den av en �industristad� som under de senaste två 

decennierna genomgått stora förändringar till en �kunskapstad�. Denna bild ska stadens och 

kommunens anställda informeras om och arbeta utifrån på alla nivåer sedan 2006. Det handlar 

om identitetsskapande för att �enkelt kunna svara på frågorna; vem är vi, vad står vi för, vad 

gör oss unika? Identiteten innehåller även medarbetarnas självbild av Malmö stad och 

Malmöbornas självbild av Malmö.�36 Det handlar också om Malmös �image� i omvärlden 

och syftet med denna image är att göra befolkningen stolta över sin stad, få turister till den 

och locka investerare. År 2008 togs också beslut om att starta ett omfattande visionsarbete om 

hur Malmö kommer se ut 2025. Det poängteras att detta arbete är en öppen process som hela 

tiden kan förändras.37 

Hos sjöfartsföreningen betraktar man hellre Malmö som en �sjöfartsstad� eller 

�sjö- och stapelstad�. Under fältarbetet träffade jag personer som lyfte fram sjöfarten som en 

viktig del i Malmös näringsliv, och som grunden för arbete och levebröd för många i Malmö 

och föreningen. I mötet överraskades jag något eftersom jag förväntat mig personer som mer 

gav uttryck för uppfattningar om dåtid än om nutid och framtid. Denna felaktiga förförståelse 

var delvis formad av min kontakt med museet, där flera tjänstemän hade berättat om den 

konfliktfyllda relationen till föreningen. De i föreningen som jag träffade har lång 

yrkeserfarenhet från sjöfarten och minns Malmös kraftiga ekonomiska nedgång från 1970-

talet till 1990-talet. Nedgången påverkade inte minst hamnverksamheten, och det är inte 

förrän under senare år som det börjat ske en återhämtning. Sekreteraren i föreningen 

berättade: 

 

Det gäller att Malmö ska finnas kvar i sjökorten, alltså fästa sjöfarten i Malmö. Och det 

har faktiskt till viss mån [lyckats]. Malmö har tagit tillbaka en del av det man har tappat 

genom den här bilimporten som du säkerligen hört talas om. Det står bilar i var enda hörna 

nu förnärvande, plus att det sker en väldigt stor olje-omlastning av rysk olja som går via 

                                                
36 Malmö Stad: Kommunikation & Utveckling (2006:7) 
37http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/brettupplagtvisionsarbeteforbildenavmalmoar2025.5.3964
bd3611d8d4a5d1c80001737.html  
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Malmös tankar och ut igen i världen. Så det har ju återskapats en viss del av sjöfarten 

redan, men vi jobbar ju mot att Malmö ska hålla, och hoppas på att ta tillbaka lite av sin 

status som sjö- och stapelstad [...]. Så det är påväg till rätt håll kan man säga.38 

 

Det rörde sig alltså om att marknadsföra Malmö som sjö- och stapelstad, och sjöfartsmuseet 

sågs som en viktig komponent i detta arbete för att kunna väcka intresse för sjöfarten hos 

besökarna fick jag veta under intervjun. Ett av föreningens fyra huvudsyften är just att �främja 

intresset för sjöfarten och bidraga till att bevara vårt sjöfartsarv�.39 Föreningen positionerade 

sig därför i detta sammanhang i den politiska diskursen om kulturarv. Föreningens sekreterare 

hade också tankar om varför Malmö inte alltid betraktades som sjöfartstad:  

 

Jämför jag med Helsingborg, jag är själv helsingborgare [...] låg hamnen både nu, och 

tidigare, längs med staden. Stadens borgare såg fartygen med blotta ögat varenda gång 

man var nere i stan. Här i Malmö har man bara sett Köpenhamnsbåten [...] det som har 

funnits utanför det har man inte sett. Det är en helt annan kultur uppe i nordvästra Skåne 

än vad det har varit här nere vad gäller sjöfarten, och det finns fortfarande kvar trots att 

det har gått många generationer.40 

 

En av mina informanter � också ursprungligen från Helsingborg � som arbetar med 

utställningarna på museet menade dock att Malmö går att betrakta som sjöfartsstad, och att 

detta syntes i viljan att bygga ett sjöfartsmuseum. Närheten till havet var centralt för detta 

�Malmö hade ju inte funnits som stad om vi inte hade haft sjöfarten och fisket, och i alla 

kustnära städer präglas man ju av havet som en del av livet�.41 Utifrån den samhällsteoretiska 

diskursen om kulturarv, och med mina inledande tankar kring havet som identitetskapande, 

tolkar jag det som att informanten menade att havet påverkar identiteten i städer nära havet 

oavsett man tänker på det eller inte. Denna identitet kan sedan gestaltas, mer eller mindre 

påkostat, genom till exempel ett artikulerat kulturarv och sjöfartsmuseum. Hos föreningen 

finns dock uppfattningen att det inte längre finns något större intresse från kommunens sida 

att ha ett sjöfartsmuseum i Malmö. Förutom de senaste årens utveckling på museet som jag 

                                                
38 Intervju 2009-04-02. 
39 http://www.sjofartsforeningenimalmo.se/. De andra tre är kortfattat att i Malmö sammanföra 
sjöfartsintresserade personer, utbyta erfarenheter och bistå utomstående med sakkunskap och expertis. 
40 Intervju 2009-04-06. 
41 Intervju 2009-04-06. 
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kommer att behandla mer utförligt nedan, grundar sig denna uppfattning i farhågan att 

kulturförvaltningen har velat göra ett konstmuseum av sjöfartsmuseets lokaler.42  

Min andra informant på museet hade en bild av Malmö som skiljde sig från 

föreningen och utställningsproducenten. Han hade bott i Malmö sedan 1974, och för honom 

hade Malmö aldrig varit en sjöfartsstad: 

 

Jag har aldrig uppfattat Malmö som sjöfartsstad, däremot Göteborg har jag uppfattat som 

sjöfartstad, delvis Stockholm med, men det kanske för jag är präglad när jag själv var i 

handelsflottan så angjorde [...] vi i Stockholm med kol [...] Jag mönstrade på båtar i 

Stockholm, jag har faktiskt mönstrat på en båt här i Malmö med, men [...] färjan det var 

något som man förknippade [Malmö] med och som man har mycket minnen [av], men 

inte som sjöfartsstad tycker jag [...] Jo absolut industristad, det är vad Malmö är � tung 

industristad.43 

 

Han påpekade också under intervjun att Malmö inte haft någon naturlig hamn direkt vilket 

påverkade hans intryck av staden. Här uttrycktes alltså liknade tankar om Malmö som hos 

föreningen. Färjetrafiken var det man mindes från Malmö hamn, men detta verkade för 

informanten inte räknas som någon �riktigt� sjöfart.44 Det finns en utställning om färjetrafiken 

på museets andra våning som väcker många minnen hos besökare som åkt färjorna över 

sundet. �Det är verkligen en del av den maritima kulturhistorien här i regionen�,45 

konstaterade utställningsproducenten som jag pratade med. Utställningen, som är uppbyggd 

som en interiör på en av de tidigare färjorna, kommer att förbli i stort sett intakt under 

överskådlig tid.  

Beteckningar som �industristad� och �sjöfartsstad� är med Winther Jørgensen & 

Philips begreppsapparat �flytande signifikanter� eftersom innebörden är oklar och öppen för 

förhandling och konflikt. När sådana signifikanter gör anspråk på att säga något om samhället 

som helhet skapar de �myter�. Myter om samhället är imaginära, men samtidigt direkt 

nödvändiga för människors uppfattningar om verklighetens beskaffenhet. Beteckningarna i 

sig betyder lite om de inte fylls med innehåll, och institutioner som museer kan bidra med 

                                                
42 Föreningen menar att en tidigare kulturdirektör i staden hade långt gångna planer för ett konstmuseum i 
teknikens och sjöfartens hus men att kommunens ordförare satte stopp för detta. Intervju 2009-04-02, Malmö 
kulturförvaltning: 2004-04-26 (diarienummer: 2004-01589,1) bilaga 4. 
43 Intervju 2009-04-07. 
44 Olika båtars status inom sjöfartskulturen har bestämts utifrån fartygens storlek och syfte. Oceangående fartyg 
har generellt haft högre status än kustgående fartyg och färjetrafik. Witt (2001), Rosenström (1996).  
45 Intervju 2009-04-06. 
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detta. Myten om �Malmö� möjliggör t.ex. kommunalpolitik, och ger Malmös politiker en 

plattform som gör det möjligt att överhuvudtaget diskutera med varandra. Säger man Malmö 

som �industristad� så ger ordvalet en ram för hur denna diskussion kan föras och 

kulturmiljövård, kulturarvsfrågor och historieskrivning är bara några exempel som kan 

påverkas av detta.46 Sjöfartsföreningen visste detta, och arbetade aktivt gentemot kommunen 

och museet, men upplevde det som att de fick lite gehör för sina idéer. 

 

Hamnen 

Som vi såg i förra avsnittet berättade mina informanter om hamnens betydelse i uppfattningen 

av en stad. Det är i hamnen som sjöfarten syns. Det var i hamnen �det luktade apelsiner�47 

förr i världen som föreningens sekreterare berättade under intervjun. Föreningens ordförande 

mindes hur hamnen påverkade honom förr i tiden: 

 

För 50 år sedan, när man gick här i hamnen då var det många båtar som lossades och 

lastades i frihamnen och nyhamnen, vid inre hamnen här låg Köpenhamnsbåtarna och där 

var ju en väldig trafik. Det var en helt annan verksamhet i hamnen förr i världen. 

Malmöborna levde med sjöfarten på ett annat sätt.48 

 

Historiskt sett har sjöfarten varit mycket viktig för Malmö som stad. Ser man längre tillbaka 

än min informant, var det först under tidigt 1900- tal som järnvägen drogs direkt in i hamnen, 

eftersom det tidigare fanns tankar om att järnvägen inte skulle konkurrera med 

sjöfartsnäringen. De nya transporterna ledde till att hamnen allt snabbare industrialiserades 

och hamnens tidigare gator och stråk blev allt mindre tillgängliga för allmänheten.49 

Malmöborna har kunnat se skorstenarna och röken, höra maskinerna och känna lukterna från 

fabrikerna. Men sjöfarten, som det mesta av industrin i Malmö faktiskt har varit beroende av, 

har i många avseenden funnits utanför synfältet. Det som har påmint om havet har givetvis 

funnits närvarande i måsarnas skrik, saltlukten vid pålandsvind och Köpehamnsbåtarna, men 

uppblandat i en kakafoni av andra intryck som staden alltid ger. 

                                                
46 Winther Jørgensen & Lousie (2000:47). I deras diskussion använder de �Danmark� som exempel.  
47 Intervju 2009-04-02. 
48 Intervju 2009-04-02. 
49 Bergman, Maria (2005). 
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Under den ekonomiska nedgången på 1970-talet, som slog hårt mot den svenska 

handelsflottan generellt, förlorade Malmö mycket av sin hamnverksamhet till konkurrenten 

Helsingborg i norr och utomlands. Det som finns kvar har till stora delar blivit allt mer 

otillgängligt för allmänheten och avskilt från övriga staden. Successivt har alltså befolkningen 

i Malmö fått allt färre anledningar att besöka hamnområdena (som upptar gigantiska ytor). 

Samtidigt finns idag Malmös mest dynamiska och växande område i anslutning 

till havet med det passande namnet �Västra hamnen�.  Som på många andra håll har före detta 

hamnkvarter rustats upp och blivit områden med skyhöga landvärden. Havsnära och 

havsutsikt � �Waterfront� som det ibland heter � är säljande i marknadsföringen av bostäder 

och kontor världen över. Fritidsbåtar, segelsport och kryssningsfartyg handlar också om stora 

pengar, och syns numera ofta i direkt anslutning till centrala delar av havsnära städer. Det är 

knappast några skorstenar och tunga industrier i traditionell bemärkelse som syns från 

Centralstationen och Malmös nya högskola idag utan båtar, hamnbassänger, fyren och havet 

utanför. Västra hamnen är långt ifrån �färdigt�, och det finns många luckor att fylla i Malmö. 

Det går på gott och ont att uträtta mycket i Malmö om man sitter i de rätta sammanhangen och 

på de rätta positionerna som kulturgeografen Ola Thufvesson uttrycker det.50 Föreningen är 

medveten om detta och har visioner om utvecklingen, men upplever att det inte funnits något 

nämnvärt intresse för dessa hos staden. 

Jag har fått ta del av visionerna genom dels intervjun med mina informanter i 

sjöfartsföreningen, dels ett pm som jag fick under intervjun där sekreteraren i föreningen 

beskriver sin vision om �sjö- och stapelstaden Malmö�. Promemorian beskriver i årtal en 

historisk utveckling av Malmö stad, föreningen och sjöfartsmuseet och argumenterar för en 

vision om ett nytt sjöfartsmuseum för att �travestera på Sydsvenskans nyligen startade 

artikelserie om Malmö år 2020� (och därför också kommunens visionsarbete). Författaren vill 

att Malmö stad utnyttjar ett av de gamla hamnmagasinen (M1) för ett maritimt center med 

bl.a. museum, konferenslokaler, restauranger och butiker näraliggande kommande bostäder 

och kontor. Han vill också ha en sjöbefälsskola under Malmö högskolas ledning för att möta 

det allt mer trängande behovet av kvalificerat sjöbefäl världen över. Hamnens planerade 

kryssningsterminal kommer att ligga i anslutning och både ubåten (U3) och koggen skulle 

flyttas till hamnbassängen utanför där båda skulle vara mer skyddade från väder och vind. Där 

skulle också den gamla isbrytaren Bore ligga, byggd 1894 på Kockums och som föreningen 

                                                
50 Thuvfesson, Ola (2006:75). I en huvudstad finns en längre tradition att �muta in revir� så bygglov och 
stadsplanering granskas av fler och under längre tid. Detta kan ha demokratiska fördelar men kan resultera i att 
viktiga förändringar tar lång tid menar Thuvfesson. 
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och ägaren vill föra tillbaka till Malmö från Västerås. Bore förärades en film 1999 som 

passande inleds med orden �Malmö � sjöfartsstaden�.51 Om en sådan vision blir verklighet 

kan det gamla museet användas till stadens omfattande konstsamlingar som det kanske lämpar 

sig bättre till, enligt författaren. Med en humoristisk blinkning till konflikten mellan museet 

och föreningen skriver författaren att föreningens gåvobrev från 1978 till staden då kommer 

att sänkas med ankare i hamnbassängen för att �aldrig mer komma på tal�.  

 

Gåvobrevet 

Sjöfartsföreningens gåvobrev skrevs 1978 då sjöfartens hus invigdes. I samband med detta 

skänkte sjöfartsföreningen en omfattande samling föremål till staden med löfte från 

museinämnden och kommunen att den skulle användas som grund för utställningarna på 

museet. Det startades också en förening kallad Stödföreningen för Malmö sjöfartsmuseum där 

sjöfartsföreningen och museets personal träffades regelbundet. Samlingen blev genom gåvans 

mottagande en del i en yrkesbaserad diskurs om kulturarv i Malmö, och sjöfartsföreningen 

blev därmed medskapare till denna diskurs. Föreningen har lagt mycket stolthet i detta och 

sett det som sin uppriktiga vilja att vara med att skapa sjöfartsmuseet. 

Föreningsmedlemmarna blev därför mycket upprörda när museiledningen annonserade sina 

planer på att ta in en vandringsutställning om samurajer 2003. Så här säger föreningens 

ordförande idag, 2009, om händelsen.  

 
Museet läste tydligen gåvobrevet som fan läser bibeln, så de tänkte bort hela gåvobrevet 

helt enkelt. Det fick vi klart för oss i ett möte 2002 [sic]. Först installerades en  

vandringsutställning en samurajutställning som man hade lånat från Ryssland i hela 

bottenplanet, entrévåningen. Den följdes om jag minns rätt av [ännu] en tillfällig 

utställning som behandlade homosexuella, nej transsexuella personers villkor i vår värld, 

mest Malmö, Lund kanske. Den stod ett halvår under våra protester där vi hänvisade till 

gåvobrevet. Sedan kom en utställning ett halvår om homosexuella personer, utmärkt fina 

utställningar, inget att anmärka men det hade ju inte i ett sjöfartsmuseum att göra.52  

 

För föreningen kom förändringen som en chock, men museet behövde renovera museets 

bottenplan och tänkte sig att lokalen skulle senare användas till en större permanent 
                                                
51 Gamla och nya Bore 1999 Vision Recording TV AB Malmö. 
52 Intervju 2009-04-02. 
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utställning om Malmös industrihistoria.53 Informationen till sjöfartsföreningen om denna 

planerade utställning och samurajutställningen framfördes på ett av stödföreningens möte. På 

efterkommande möte medgav museiledningen att den inte haft gåvobrevet i åtanke när 

samurajutställningen planerades, men man bad föreningen att inte låsa fast sig vid gåvobrevet 

som ett juridiskt bindande dokument. Istället ville ledningen ha en dialog om sjöfartsmuseets 

framtid. Sjöfartsföreningen krävde dock en skriftlig utfästelse om att en framtida permanent 

utställning skulle ha maritim anknytning något som ledningen inte ansåg sig kunna lova. 

Utskottet beslutade att fortsätta arbeta för ett aktivt sjöfartsmuseum, men att 

sjöfartsföreningen inte kunde bestämma hur museet skulle drivas.54  

Detta ledde till konflikt och sjöfartsföreningen utmanade museiledningen genom 

att hota med rättslig prövning om museet inte sökte dispens hos sjöfartsföreningen att 

använda lokalerna till tillfälliga utställningar.55 En eventuell stämning har funnits med i 

sjöfartsföreningens retorik sedan dess och föreningens ordförande, som har varit aktiv i frågan 

sedan konfliktens start, beskrev den såhär under intervjun: 

 

Vi har i förtäckta ordalag hotat med en fastställelsedom i tingsrätten. Och vissa tecken 

tyder på att delar av kulturnämnden är lite skrajsna för att det ska gå till tingsrätten så 

därför garderar de sig. Det är faktiskt moderater och spi som säger att sjöfarten tar alldeles 

för liten plats i entréplanet. Så det bråkar vi om. Och det är mycket stimulerande (alla 

skrattar). Kanske? I varje fall för mig är det väldigt stimulerande och jag har tyckt att jag 

har hela föreningen bakom mig. Men en del börjar tröttna (alla skrattar). En del börjar 

tröttna. Men fortfarande ligger hotet, hotet mot kulturnämnden att det ska dras till 

tingsrätten för fastställande. Hur gåvobrevet ska tolkas. Och det skulle vara en stor nesa 

för Malmö stad att behöva rätta sig efter tingsrättens dom, om dom nu gör det, det vet jag 

inte. Och man stämmer ju inte en stad gärna, det ska ju väldigt mycket till innan man 

lämnar in en stämning mot staden, det gör man inte bara egentligen, det gör man inte 

direkt. Och så vet ju inte hur det går, vi kan förlora (skratt).56 

 

                                                
53 De utställningar som föreningen tolkade som utställningar om homo- och transpersoner var båda 
vandringsutställningar som Malmö museer lånade in. Den ena heter �God smak� (producerad av Angelica 
Blomhage och Bertil Bäckström) och handlar inte om transpersoner men hade guider i Malmö som var 
transpersoner. Den andra heter �Normen skaver� (producerad av Arbetetsmuseum i Norrköping) och 
problematiserar heteronormen (telefonsamtal med Jenny Eliasson 090511).  
54 Protokoll från Stödföreningens arbetsutskottmöte och styrelsemöte: 030912, 031006, 031127. 
55 Protokoll från Stödföreningens styrelsemöte 040223. 
56 Intervju 2009-04-02. 



 19

Föreningen utnyttjade sitt stora kontaktnät med juridiskt kunniga personer för att utvärdera 

möjligheterna till en prövning i tingsrätten även om de var medvetna om att det är en drastisk 

åtgärd med oklara följder. Och även om mina informanter i föreningen var arga och besvikna 

över att sjöfartsmuseets bästa lokaler inte hade använts till sjöfart och maritima utställningar, 

kunde de, som vi ser i citatet, skoja om ämnet och se de senaste årens argumentation med 

kulturnämnden och museet som �stimulerande�. 

Museets agerande visade tydligt att de inte lät föreningens krav styra. Både 

innan, och under fältarbetet för denna uppsats, har föreningens kritik också kommenterats 

som överdrivet argsint. Gåvobrevets formulering om att det är föreningens samling som skall 

ligga till grund för utställningarna, verkade också påverka museets personal. Mina 

informanter på museet gav uttryck för farhågor om att utställningar som föreningen ville ha 

inte skulle tilltala unga människor, eller andra än just sjöfartsföreningen, och att det var 

viktigare att göra utställningar �för alla�.57 Men utställningsproducenten jag pratade med 

uppfattade det inte som att konflikten mellan sjöfartsföreningen och museet varit särskilt 

allvarlig. Faktumet att lokalerna behövde renoveras, och planerna på en permanent historisk 

utställning funnits länge skapade denna uppfattning, även om hon förstod att 

sjöfartsintresserade såklart ville se så mycket sjöfart som möjligt i utställningarna. De 

tillfälliga utställningarna var roliga, och populära, inslag i museets verksamhet enligt henne 

och var just bara tillfälliga. Tidernas stad beskrev hon så här:    

 

Det är knappt 1000 kvadratmeter och vill man få med hela Malmös industrihistoria så blir 

det till och samsas. Sen är ju utställningen inte huggen i sten så att under perioder kanske 

man väljer och lyfta fram mer av sjöfartsindustrin eller [sjöfarts]historien i utställningen 

och nån annan gång så är det alla vänner bakom textilindustrin som får mer av det hela så 

att säga. Vi hoppas i det långa loppet att alla ska bli nöjda med den och känna att det ger 

en rättvis bild utav Malmös historia.58 

 

                                                
57 Intervju 2009-04-06 och 2009-04-07. Ett maritimt perspektiv skulle annars gå att ta in i de flesta 
utställningarna, till och med i utställningar om transvestiter då det finns exempel på ritualiserad transvestism 
inom det ofta hypermaskulina sjömansyrket (Rosenström 1996). Det finns också litteratur om homosexuella 
sjömän (Baker 2003), och Liverpools sjöfartsmuseum hade en utställning om detta ämne 2007. Detta kanske 
vore ännu mer provocerande? Men det har givetvis med resurser att göra vad som kan inrymmas i utställningar. 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/mediacentre/displayrelease.aspx?id=563. 
58 Intervju 2009-04-06. 
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Tidernas stad  

Den permanenta utställning som var under planering 2002 invigdes i april 2007 under namnet 

Tidernas stad. Malmö 1850 till idag i sjöfartsmuseets entrévåning. I början av planeringen 

2001 skulle utställningen ha havet och det maritima som tema fick stödföreningen veta. 

Hösten 2003 fick den arbetsnamnet Malmö � industristaden vilket gjorde sjöfartsföreningen 

mycket upprörda. Museet fick en ny tillförordnad chef 2005 och denne bytte arbetsnamn till 

Malmö � sjöfarts och industristaden i åtminstone kontakten med föreningen.59 I det slutgiltiga 

resultatet fanns det dock lite som påminde om sjöfart. Även varvshistorien föreföll medvetet 

placerad för att inte ta för mycket plats, något som annars kunde ske med tanke på Kockums 

stora betydelse för Malmös industrihistoria. Ämnena fanns med, men också Sydsvenskans 

recension av utställningen gjorde en poäng av att de hade fått liten plats.60 En stor del 

handlade om ett framtida Malmö. Museets verksamhet med sjöfart de senaste åren kan ha 

påverkat den slutgiltiga utformningen av Tidernas stad. Min informant på museet berättade 

om arbetet med sjöfart de senaste åren: 

 

Dels så har vi varit underbemannade. Vi hade otur, med just sjöfartsintendenten, för när 

dom slutade av olika anledningar så tillsattes ingen ny direkt. Man sparade dom pengarna 

och satsade på något annat. Istället för att tillsätta en ny så har man helt plötsligt en halv 

miljon man kan lägga på annat. Och sen [kan det verka] som det går, det märks ju inte att 

samlingar och sånt blir eftersatta. Det har en eftersläpning, det tar många år innan det 

märks så att säga. [Sen kan] allmänheten börja klaga allt för högljutt. Vi ju en 

sjöfartsförening här [i Malmö] som är rätt aktiv, och inte sticker under stolen när om dom 

har kritik. Och det har dom fört fram i olika sammanhang, så museet och 

sjöfartsföreningen, de var på kollisionskurs under många år. Nu har ju relationerna blivit 

betydligt bättre, men [konfliktens grund är] att vi har tagit utställningsyta som har varit 

menat för sjöfartsutställningen. [Utställningsytan] har tagits till annat, den här 

stadsutställningen [Tidernas stad] bland annat, samuraj[utställningen] och lite sånt.61 

 

Informanten menade att det var lätt att pengar för tjänster som inte direkt har med museets 

utåtriktade verksamhet att göra omfördelades till �mer godis för politikerna� och åsyftade till 

exempel tillfälliga utställningar. Den yrkesbaserade diskursen om kulturarv poängterades, 

                                                
59 Malmö kulturförvaltning: 2005-04-18 (diarienr: 2005-01485/2). 
60 Sydsvenskan: 2007-04-28. Lokalerna inhyste innan renoveringen bl.a. en stor utställning om just Kockums. 
61 Intervju 2009-04-07. 
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förvaltningen och arbetet med samlingarna var viktigt i denna, och det fanns en risk att detta 

fick stå tillbaka för den politiska användningen av museet: 

 

[Det kanske verkar lätt att visa] sånt som politikerna gärna vill höra och se kortsiktigt men 

man får ju alltid betala det förr eller senare för vi har ju ett kulturarv. Det går inte att 

modestyra museal verksamhet, det straffar sig. Vi kan inte gå efter trender för då blir det 

väldigt hoppigt. Om man helt plötsligt säger nej vad fan det här gamla möget det vill ju 

ingen ha, satsa på [något annat] istället. Sen helt plötsligt kommer en annan tidsålder då 

man säger men herre gud vad har ni [gjort], men har ni fördärvat sakerna på det här sättet? 

Ja, [vad svarar man då] liksom? Det var ingen som tyckte det var speciellt spännande då? 

Så man har alltså som museum ett ansvar för ett kulturarv.62 

 

Sjöfart och marinarkeologi, som låg min informant på Malmö museer nära, befann sig inte i 

den politiska �pipelinen� i Malmö menade min informant, utan är beroende av egna initiativ 

från intresserad personal på museet, �för dom är rätt underbemannade den där 

utställningsgruppen�.63 Vi ser alltså hur den yrkesbaserade diskursen konkurrerar med den 

politiska diskursen om utrymme, och den diskurs som blir starkast i denna kamp får också 

mest resurser. Från september 2005 till hösten 2008, och alltså i slutskedet av arbetet med 

Tidernas stad, fanns det ingen sjöfartsintendent på museet som kunde påverka utställningens 

produktion och inriktning. Det var egentligen tänkt att intendenten skulle arbeta med 

hamndelen i utställningen.64 På museets övervåning fanns en utställning om skånska hamnar 

som också behövdes förnyas menade min informant. Han tyckte det var pinsamt att den 

slutade runt 1980 när han tillträdde sin tjänst i slutet av 2008, och hade bland annat tagit 

kontakt med Copenhagen Malmö Port för att förändra detta.65 

Min informant som arbetar med utställningar berättade att det länge funnits ett 

behov för en historia från industrigenombrottet och framåt på Malmö museer för att 

komplettera museets utställningar om förhistorien och medeltiden.66 Viljan att belysa 

industrisamhället delades med många som arbetade med kulturarv i Sverige. �Det står klart att 

                                                
62 Intervju 2009-04-07. 
63 Intervju 2009-04-07. 
64 Protokoll från Stödföreningens arbetsutskottmöten 041006, 050901, styrelsemöte 071015, arbetsutskottmöte 
080916.  
65 Intervju 2009-04-07. 
66 Intervju 2009-04-06. 
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industrisamhället numer befinner sig i centrum för flera kulturarvsprocesser� 67 konstaterade 

Peter Aronsson 2004. Aronsson menar att människor i tider med osäker framtidskompass och 

kris, vänder sig till minnen, historia och tankar vad som ledde fram till nuet, och kan på så vis 

få kunskap och visioner att möta framtiden med. Han ser därför minnen som tätt 

sammankopplade med visioner. De drastiska förändringarna i världen runt 1990 väckte behov 

för en ny historieförståelse i hela världen,68 så också i Malmö, som hade sin egna �kris� i 

minnet.  

Museets val av arbetsnamn är intressant, särskilt det första �Malmö � 

industristaden�. För även om arbetet med utställningen präglades av ett �holistiskt� perspektiv 

på historien,69 och utställningen Tidernas stad är ett bra exempel på att Malmös 

industrihistoria inte enbart varit fabriker, så är det osannolikt att utställningen skulle blivit 

densamma med arbetsnamnet �Malmö � sjöfartsstaden� eller �Malmö � sjö- och stapelstaden� 

från början. Med dessa arbetsnamn skulle industrisamhället belysas med andra perspektiv, 

andra teman och andra föremål. Utställningen skulle med andra ord fyllas med annat innehåll, 

och den skulle således påverka den regionala identiteten och bilden av Malmö annorlunda. 

Med tanke på att �Malmö � sjöfarts och industristaden� är en något otymplig konstruktion är 

museets val att inte använda den för slutprodukten förståelig. Och en utställning som gör 

anspråk på att berätta om industrisamhällets utveckling från 1850 till nuet (och framtiden) i 

Malmö skulle vara svår att skapa om inte sjöfarten och det maritima fick en mindre roll i 

lokalerna än de tidigare hade; eller ett av flera teman som det var planerat. Ändå var det 

sjöfartsmuseets lokaler som valdes för utställningen. Lokalerna kanske sågs som de bästa för 

detta ändamål och det går att invända att museiverksamhet alltid handlar om prioriteringar, 

men det är just det som är intressant. Prioriteringar innebär ju att någonting får mer utrymme 

på bekostnad av någonting annat, och i det här fallet var det sjöfarten som fick det kortaste 

strået. 

                                                
67 Aronsson (2004:170). Aronsson diskuterar industriarvet som på senare år intresserat många i ett 
tvärvetenskapligt fält inom forskning och på museer. Det har alltså inte varit specifikt för Malmö museer att vilja 
fånga och bereda industriarvet en produktiv kraft i den yrkesbaserade diskursen kring kulturarv. För att undvika 
att utställningar om industrisamhället enbart blir en �segergest� som visar hur vi är mer utvecklade, vet mer och 
har det har det bättre idag uppmanar Aronsson till att bearbeta vår relation till tekniken och historien som en 
oavslutad historia (Aronsson 2004:182, 168-170,179). Som jag ser det är Tidernas stad exempel på hur detta kan 
göras, och stadens ständiga förändring är det överordnade tema i utställningen. Museet betonar att alla delar är 
utbytbara och föränderliga. 
68 Aronsson (2004:24f, 168). Jmf. med etnologen Owe Ronströms resonemang som ser minnen som skapade för 
att se framåt, och inte bakåt. Minnen innehåller ofta saker som saknas i det förflutna (det går att minnas både 
medvetet och omedvetet fel), och är därför viktiga element i visioner, som�öppnar dörrar� till framtiden. Minnen 
är späckade med känslor och moral och det går att se visioner som minnen som inte redan har hänt enligt 
Ronström (Ronström 2005:8f). 
69 Malmö kulturförvaltning: 2004-04-26, diarenummer: 2004-01589,1. bilaga 2004-02-04. 
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Finns det egentligen ett sjöfartsmuseum? 

�Egentligen finns det inte något sjöfartsmuseum� är en fras jag hörde några gånger under mitt 

fältarbete. Sjöfartsföreningen poängterade att det inte var något man sa öppet, och på museet 

problematiserade man påståendet genom att visa att det fortfarande hette Malmö museer � 

inte Malmö museum även om frasen använts även av museets personal.  

Frågan huruvida det finns ett sjöfartsmuseum innehöll flera dimensioner. Det 

var inte så enkelt som att titta på fasaden och läsa de stora bokstäverna �sjöfartsmuseet� som 

placerades där 1984 för att ge byggnaden �en tydlig identitet�70 som man till en början kunde 

tänka sig. Det var delvis en organisatorisk fråga som avgjorde hur museets resurser (både 

pengar och personal) användes och fördelades på de olika verksamheterna. Sedan 1999 har 

alla museer i Malmö utom konstmuseet legat under en och samma paraplyorganisation Malmö 

museer. Det handlade också om vilket språkbruk som användes för att tala eller skriva om 

museet, men också minnen, drömmar och visioner om museet.71 Konkurrensen mellan den 

yrkesbaserade diskursen och den politiska påverkade dessa dimensioner. Den 

samhällsteoretiska diskursen likaså, och det fanns till exempel en uttalad vilja att arbeta 

tvärvetenskapligt på museet berättade utställningsproducenten: 

 

Jag kan ju personligen säga att jag är jätteglad för att vi arbetar såhär tvärvetenskapligt 

för det är ju inte så att det maritima kulturarvet har funnits eller finns isolerat utan det är 

integrerat med allt annat här i livet [...] självfallet har vi de maritima sjöfartssamlingarna 

kvar och vi har också utställningar [med de föremålen] men vi arbetar medvetet kan man 

säga med att utnyttja just bredden på våra samlingar och våra ämnen. Jag tycker det är 

privilegierat, nu är det lätt att göra tvärvetenskapliga utställningar, i och med att vi har 

alla bitarna. Det finns bättre tekniska museer, det finns säkert bättre sjöfartsmuseer, men 

det är få museer om ens något som har alla under samma paraply och organisation och 

det är jätteroligt.72  

 

I citatet ser vi hur den yrkesbaserade diskursen på museet ändrades i och med 

omorganisationen till paraplyorganisationen Malmö museer. Min informant uttryckte en 

större möjlighet att utnyttja alla samlingar på museet för att konstruera utställningar till 

skillnad från tidigare då de olika museerna var mer hänvisade till sina egna samlingar menade 

                                                
70 Protokoll från Stödföreningen för Malmö sjöfartsmuseum 1984. 
71 Ek et al. (2008:127), Garoian (2001). 
72 Intervju 2009-04-07. 
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hon. Detta innebar en frihet och större initiativmöjligheter hos personalen som arbetade med 

utställningarna. Museet, och kulturnämnden, har i sin kontakt med sjöfartsföreningen förklarat 

denna historiska utvecklingen. Argumenten har varit ett helhetsperspektiv på historien, 

tvärvetenskap och förändrade publiksammansättningars nya krav.73  

Men min informant som arbetar med sjöfart och marinarkeologi på museet var 

bekymrad över att lokalerna idag är begränsade för hans visioner om maritima utställningar. 

Han tyckte lokalerna i källaren inte var bra, och att det var svårt att omgestalta Tidernas stad. 

Han hade också visioner på hur man kan utnyttja området runt museet genom att t.ex. glasa in 

innergården och ubåten och på så vis få ny utställningsyta. Samtidigt tyckte han det kändes 

�rätt skönt att ha det här gränsöverskridandet, det att man flyter, [och har möjlighet att] ta 

kontakt med olika personer�. �Renodlade sjöfartsmuseer� fanns det också redan gott om i 

Skåne menade han, och deras koncept att till exempel �tapetsera väggarna� med 

sjöfartsmålningar fungerade inte på Malmö museer.74   

Vissa i föreningen hade börjat tröttna på konflikten som föreningens ordförande 

berättade, och föreningens sekreterare sa resignerat att den nya synen på historien med 

tvärvetenskap och helhetsperspektiv �kanske är framtiden�.75 Och även om sekreteraren 

kunde tänka sig ett nytt sjöfartsmuseum som vi sett, ville föreningen ha tillbaka det gamla 

sjöfartsmuseet och deras ordförande poängterade:  

 

Vi vill ju att det ska återgå till sin forna storhet, att sjöfartsmuseet hålls separat från de 

andra museerna. Tekniska museet har en del, sjöfartsmuseet har en del, zoologiska museet 

har sin del och andra delar ska vara separata.76 

 

När gåvobrevet upprättades 1978 mellan sjöfartsföreningen och kommunen gällande 

verksamheten på det nybyggda sjöfartsmuseet kretsade den samhällsteoretiska diskursen på 

museer i Sverige runt det antikvariska syftet att �bevara och levandegöra� historien. 

Föremålen var viktiga i denna diskurs och sjöfartsföreningens kompetens från det praktiska 

bruket av föremålen, på exempelvis fartyg, sågs sannolikt som en tillgång på museet. 1994 låg 

betoningen på �bevara och förmedla� historien menar Kerstin Arcadius vilket krävde delvis 

                                                
73 Kulturnämnden/museichefen 2004-06-17 (diarienr: 2004-01589/2 bilaga 1), kulturnämnden/museichefen svar 
eftersammanträdet 2008-08-28 (diarienr: 2008-01987/1). 
74 Intervju 2009-04-07. 
75 Intervju 2009-04-02. 
76 Intervju 2009-04-02. 
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andra kunskaper och utökad pedagogik.77 Den förre museichefen förklarade sin syn på denna 

utveckling i ett brev till sjöfartsföreningen efter att dessa kritiserat samurajutställningen och 

namnvalet �Malmö � industristaden�. Han menade att det immateriella kulturarvet blivit i 

princip lika viktigt som föremålen på museer och påpekade just nya krav på interaktiva 

utställningar, visningar och omfattande pedagogik.78 Utvecklingen är inte entydig och vad 

som ses som viktigt varierar såklart mellan enskilda museimänniskor. I citatet ovan ser vi 

dock att sjöfartsföreningens vilja att museet skulle återgå till ett renodlat sjöfartsmuseum gick 

på tvärs med mina informanter på museet som poängterade tvärvetenskap, föränderlighet och 

flytande gränser. Med detta inte sagt att sjöfartsföreningens kunskaper inte sågs som en 

tillgång på museet, eller att sjöfartsföreningen inte längre var med och formade museets kultur 

och identitet. Det var de fortfarande men under andra förutsättningar.79 

Men det finns en risk med att fokusera för mycket på konflikten som uppstått på 

grund av att museets entrélokal inte används för utställningar om sjöfart, för museets övriga 

verksamhet med sjöfart och personalens intresse för sjöfarten och det maritima kan falla ur 

fokus. Båda mina informanter på museet var både professionellt och privat intresserade av 

ämnena, och den nuvarande museichefen, som tillträdde efter konflikten mellan museet och 

sjöfartsföreningen startade, visade också intresse för sjöfarten och blev aktiv i Stödföreningen 

för Malmö sjöfartsmuseum så relationerna mellan museet och sjöfartsföreningen 

förbättrades.80 Ubåten och lekrummen i källaren med sjöfartstema var bland det mest populära 

på museet ofta fulla med lekande barn. Pedagogerna på museet hade en särskild rundvandring 

kallad �Skepp och skoj� som bl.a. inkluderade besök vid akvarierna i slottet, �hoddorna� 
                                                
77 Arcadius (1997:12f.) Aronsson diskuterar också bevarandestrategiernas utveckling de senaste decennierna och 
vad en �postmodern bevarandepraxis� år 2004 kunde innebära.�Betoningar på det fragmentariska, på den 
frånvarande åtskillnad mellan original och kopia, på ett lekfullt förhållningssätt till kunskap och den frånvarande 
förstarangsställningen för vetenskapliga sanningsanspråk.� Aronsson (2004:179). Vad han egentligen vill ha sagt 
är något diffust men han påpekar att betoningarna är för motsägelsefulla för att utgöra ett sammanhållet 
teoretiskt alternativ, men att han sett tendenser som pekar på att kulturarvspraktiken rör sig i denna riktning. 
78 Malmö kulturförvaltning: 2004-04-26 (diarienummer: 2004-01589,1) bilaga 3. 
79 Konstvetaren och museipedagogen Charles R. Garioans ifrågasätter i artikeln �Performing the Museum� 
(2001) uppdelningen mellan museiutställaren och besökaren när han diskuterar performativitet i museum och 
olika pedagogiska strategier för tillvara ta detta. Han menar att besökarnas upplevelse på ett museum 
tillsammans med deras tidigare erfarenheter och personliga narrativ, är det som performativt skapar museet i en 
dialogisk process som tillåter museet att �tala genom besökaren� (Garoian 2001:242). Besökarna undersöker, 
ifrågasätter och kritiserar museer och vidarförmedlar detta till familj och vänner och låter därför dessa grupper 
att själva �bear on the culture on the museum� (Garoian 2001:247). Genom Stödföreningen finns det anledning 
att betrakta sjöfartsföreningens medlemmar som mer delaktiga i en sådan dialogisk process än �vanliga� 
besökare på museet. Peter Aronsson menar att bl.a. museerna har under de senaste decennierna gått in i en ny 
historiekultur som ifrågasätter identitetsmässig stabilitet, och därför gränserna mellan identiteter. Den stabilitet 
som tidigare låg i identifikationen med ett yrke, en arbetsplats eller ett politiskt parti (eller som i detta fall ett 
museum) finns för allt färre personer i dagens samhälle (Aronsson 2004:33). Genom dessa resonemang kan man 
säga att sjöfartsföreningen värderade en annan historiekultur än den på museets och genom dialogen (och 
kritiken) mellan parterna skapades uppfattningar om �hatkärlek� mellan aktörerna. 
80 Stödföreningens protokoll 2005-09-01 � 2009-04-21. Intervju 2009-04-02, 2009-04-06, 2009-04-07. 
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(fiskbodarna utanför museet) och utställningarna om sjöfart. Museet hade också samarbete 

med koggmuseet i den inre hamnen. Syftet var just att väcka intresse för sjöfart och det 

maritima bland unga i Malmö, och det har nog lyckats rätt väl: skrapar man på ytan hos unga 

vuxna från Malmö så har alla roliga barndomsminnen från sjöfartsmuseet. Hur det påverkar 

identiteten och vardagslivet som vuxen är en annan fråga som kräver en annan studie.  

 

Årsmötet återbesökt 

Allt som allt var 18 personer närvarande, och det skämtades om att Jämo säkerligen skulle 

haft åsikter om den totala mansdominansen på mötet. Åldern på årsmötet för Stödföreningen 

för Malmö sjöfartsförening påpekades också genom uppmaningar att rekrytera nya 

medlemmar. En person tyckte det var roligt att se mig på mötet eftersom jag sänkte 

medelåldern berättade han.  

Sjöfartsföreningen hade innan mötet berättat att de inte trodde namnändringen 

skulle gå igenom, men hade för säkerhets skull författat en reservation. Argumentationen för 

att behålla det gamla namnet grundade sig i den erfarenhet, och kompetens, som föreningens 

medlemmar besatte. De menade att sjöfartsföreningen har �10000 manårs erfarenhet� och att 

det vore dumt av museet att inte tillvara ta denna kompetens som stöd. Det var inte för att 

förringa museets tjänstemän, men på museet gick det inte att samla den kunskap som de i 

föreningen hade menade deras ordförande.  

Efter mötet upplyste museichefen mig att styrelsen för stödföreningen i stort sett 

varit eniga om detta namnbyte. Förslaget hade en i ubåtsföreningen, som består av flera 

pensionerade besättningsmän som arbetade ideellt på U3, väckt i stödföreningens 

arbetsutskott och styrelse. Museichefen menade att namnet Stödföreningen för Malmö 

sjöfartsmuseum har begränsningar i det att ett stöd för museet underförstått kräver mycket av 

medlemmarna. Alla kanske inte vill vara detta, och det skulle också vara lättare att rekrytera 

unga personer med namnet vänner. Vänföreningar är också den vanliga beteckningen i sådana 

här sammanhang.  

Som vi har sett hade föreningen ingen möjlighet att vara �experter� på 

museiverksamhet, eftersom de saknade mycket kunskap om den samhällsteoretiska diskursen 

på museet. Det behöver dock inte innebära att deras minnen och erfarenheter var sämre än de 

professionella museimänniskornas som folkloristen Torunn Selberg påminner om.81 Det är 

                                                
81 Selberg, Torunn (2002).  
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inte entydigt vad Malmö är för slags stad och vad den kommer att vara i framtiden. Det 

betyder heller inte att föreningen inte har rätt att vara arga och besvikna över att museets 

lokaler inte använts till sjöfart. Museichefen var säkerligen medveten detta och välkomnade 

också dialog mellan föreningen och museet under årsmötet, och som vi sett hade relationerna 

mellan föreningen och museiledningen förbättrats de senaste åren. Beträffande namnbytet 

blev det inget beslut i frågan. Motionären var nämligen inte närvarande för att förklara sina 

argument. Frågan bordlades därför, och kommer med största sannolikhet vålla debatt även vid 

nästa årsmöte.  
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Sammanfattande avslutning 
I den här uppsatsen har jag undersökt Malmö sjöfartsmuseum och den konflikt som funnits 

mellan museet och Sjöfartsföreningen i Malmö. Jag har besvarat dessa frågor i uppsatsen:  

 
Vilka bilder av Malmö finns hos sjöfartsföreningen och på museet och påverkar bilderna 
arbetet med sjöfart och det maritima kulturarvet? 
 
Vilka minnen och visioner om sjöfarten och det maritima kulturarvet i Malmö finns hos 
sjöfartsföreningen och på museet? 
 
Hur och varför arbetar sjöfartsföreningen och museet med sjöfarten och det maritima 
kulturarvet? 
 
Vilka är orsakerna till att den nuvarande utställningen Tidernas stad. Malmö 1850 till 
idag i Malmö sjöfartsmuseum innehåller lite som har med sjöfarten att göra? 
 

 

Mina tre informanter i sjöfartsföreningen betraktade Malmö som en sjöfartsstad eller sjö- och 

stapelstad. Mina två informanter på museet syn skiljde sig åt och den ena betraktade Malmö 

som en tung industristad och inte som en sjöfartsstad som t.ex. Göteborg. Den andra var mer 

öppen inför att betrakta Malmö som en stad formad av det maritima och sjöfarten. Den 

officiella bilden av Malmö är att det har varit en industristad. Beteckningar som dessa betyder 

dock lite om de inte fylls med innehåll, och det är här kulturarvet kommer till användning 

menar nyare forskning om kulturarv. Berättelser, historia och föremål är exempel på hur 

kulturarv kan användas för att skapa innehåll, och kulturarv formar och omformar på så vis 

regional identitet.  

Mina informanter i sjöfartföreningen uppfattade det som att staden och museet 

länge haft ett litet intresse för sjöfarten och det maritima i Malmö. Orsakerna till denna 

uppfattning ligger i deras gamla farhåga att kulturnämnden velat stänga sjöfartsmuseet, och att 

museets entrévåning har inte använts till sjöfart sedan 2003. Museets val av arbetsnamn på 

utställningen som slutligen blev Tidernas stad stämde också väl överens med den officiella 

bilden av Malmö men inte med sjöfartsföreningens. �Malmö � industristaden� var det som 

skulle gestaltas och skapas. När jag träffade sjöfartsföreningen hade de därför visioner om ett 

nytt sjöfartsmuseum och en marina liknande den i Göteborg i Västra hamnen. Det är där 

Malmö utvecklas mest och erbjuder kanske en plats där sjöfarten och det maritima kan 

uppskattas. 
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Mycket av det som slutgiltligen ställs ut i museets lokaler hänger dock på 

enskilda personers påtryckningar för sina ämnen och föremål berättade en av informanterna 

på museet. Under slutskedet av arbetet med Tidernas stad saknades det emellertid en tjänst 

som hade ansvar för sjöfartssamlingarna på museet som kunde arbeta för att sjöfarten fick 

utrymme i den kommande utställningen. Informanten ansåg också att Tidernas stad kändes 

svår att omgestalta med maritima inslag trots att syftet sades vara att den skulle vara lätt att 

förändra. Han funderade därför på om det gick att glasa in museets innergård för att skapa nya 

lokaler till sjöfarten och maritima föremål och utställningar. Ett �renodlat� sjöfartsmuseum 

ville han dock inte ha. 

Min andra informant tog med mig på en rundtur i museet och tyckte att de 

arbetade tillräckligt mycket med sjöfart på museet. På övervåningen planerade museet att 

förnya och aktualisera hamnutställningen och kontinuerligt underhålla färjeinteriören som 

liknar de populära köpenhamnbåtarna. I källaren fanns en nautisk utställning, ett lekrum med 

sjöfartstema där pedagogernas som arbetade med sjöfart bl.a. höll till, och en lokal för 

tillfälliga utställningar om sjöfart. Både mina informanter på museet och i sjöfartsföreningen 

ville till exempel använda museet för att väcka intresse för sjöfarten och det maritima bland 

unga i Malmö vilket lekrummet och ubåten bidrog till. Det var också roligt att ha en väl 

genomarbetad utställning om industrisamhället eftersom det var något de länge saknat på 

Malmö museer och sjöfarten och hamnen var en del av denna.  

Det finns alltså olika uppfattningar om vad som är viktigt att ge utrymme på 

museet och varför. �Egentligen finns det inget sjöfartsmuseum� hörde jag ett par gånger under 

mitt fältarbete och paraplyorganisationen Malmö museer möjliggjorde denna uppfattning. 

Trots att sjöfartsföreningen ställt krav på att sjöfartsmuseets lokaler ska användas till sjöfart 

tillhör lokalerna i slutändan Malmö museer som har betonat att de gjort som de vill med sina 

lokaler. Vem som har rätt väntar fortfarande på ett svar. Vilka Malmö museer tillhör är en 

annan fråga som är lika intressant. 

 

Utblick 

Det finns ett flertal olika städer med sjöfartsmuseer som får mycket resurser i jämförelse med 

Malmös. I Helsingör är ett nytt sjöfartsmuseum under konstruktion och den delvis annorlunda 

synen på kulturarv i Danmark utgör en bra jämförelse för kulturarvsfrågor.82 Stockholm och 

Göteborg är också två städer som under senare tid satsat på sina sjöfartsmuseer med 
                                                
82 Jönsson m.fl. (2008) 
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utställningar som tilltalar många. I Göteborg vände utvecklingen på museet från 

nedläggningshotat till populärt genom bl.a. utställningar om tatueringar och pirater. Har detta 

med olika regional identitet att göra, och i så fall vad orsakade de tidigare nedläggningshoten? 

Vilka aktörer var det som tog strid för att behålla och utveckla städernas sjöfartsmuseum? För 

vem, med vilka argument och varför gjordes detta? Blev det konflikt med avvikande intressen 

i den politiska striden om vad som ska vara kulturarv, och vilket kulturarv som är värt 

resurserna? Det är frågor som skulle kunna ställas i en ny studie om sjöfartsmuseer och 

maritima kulturarv. 
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