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Hur långt vågar vi lita på kartan? Kartan 
ska visa verkligheten om än i en förenklad 
och generaliserad form. Vi vill nog gärna 
se kartan som något objektivt, även om 
många av oss är medvetna om så inte alltid 
är fallet. Vi har till exempel kanske märkt 
att hotellet som på kartan i resekatalogen 
låg så bra till inte var riktigt lika attraktivt 
beläget som det verkade. Det finns emel-
lertid många exempel på en mer allvarlig 
manipulation. Under andra världskriget 
var kartan ett viktigt propagandaverktyg, 
framförallt för Nazityskland (Monmonier 
1996). 

Fortfarande går det lätt att hitta kartor 
som har ett tydligt politiskt syfte. På ma-
rockanska kartor visas Västsahara som en 
del av Marocko och gränsen mot Algeriet 
är inte alltid utmärkt. Israel existerar sällan 
på arabiska kartor. Guatemala markerade 
länge Belize som en del av det egna lan-
det. Pakistan, Indien och Kina drar grän-
serna mellan sig på olika sätt. Listan kan 
bli lång men jag vill här koncentrera mig 
på ett mycket tydligt exempel: Sydafrika 
före och efter apartheidregimens fall. I det 

kartan som maktens och 
lögnens redskap

– om osynliga städer och länder som inte fanns1
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rasistiska Sydafrika, kanske mer än någon 
annanstans, stämde kartorna mer med den 
sittande maktens världsbild och dess inten-
tioner än med verkligheten. Låt oss ta oss 
en titt på två upplagor av en sydafrikansk 
skolatlas. Låt oss se ett tydligt exempel på 
att kartan kan vara ett maktens och lög-
nens redskap.

År 1992 var den apartheidpolitiken i 
Sydafrika äntligen på väg att föras till his-
toriens skräphög. Men i en skolatlas, »Na-
sou Junior Atlas for Southern Africa», som 
utkom det året lyste ett av rasåtskillnads-
politikens mest absurda tilltag fortfarande 
med all önskvärd tydlighet (figur 1 & 2). 
Markerade med symbolen för internatio-
nell gräns, en fet röd linje, framträder en 
rad »öar» i Sydafrika. En av apartheids 
idéer var att skapa öar av självständiga och 
oberoende nationer för den svarta befolk-
ningen: Bophuthatswana, Transkei, Ciskei, 
Venda. Andra områden, markerade med 
symbolen för provinsgräns, fick inte en 
»oberoende» status utan kallades självsty-
rande: Kwazulu, Qwaqwa, KwaNdebele, 
Lebowa, Gazankulu, KaNgwane. Alla 
dessa områden var ganska ointressanta för 
det vita Sydafrika, dvs de hade varken mi-
neraltillgångar eller bördig jordbruksmark. 
Till dessa mänskliga avstjälpningsplat-

1 En tidigare version av denna artikel har varit publice-
rad i Bokförlaget Natur och Kulturs tidskrift Inslaget 
nr 7, 1999.



143

GEOGRAFISKA NOTISER  . 3 . 08

ser förflyttades miljoner människor, icke 
önskvärda som medborgare i det vita Syd-
afrika. Många, kanske de flesta, hade ald-
rig någonsin varit i närheten av de platser 
där de ansågs höra hemma. Där lämnades 

människor »för att förgöra varann i hopp 
om att de därmed ej skulle få tillfälle att 
skada de vita», som författaren och syda-
frikaexperten Per Wästberg en gång for-
mulerade det.

Figur 1. Nordöstra 
Sydafrika enligt 
NASOU 1992 och 
1996.
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Gränserna till de så kallade hemländer-
na är tydligt och noggrant utritade. Däre-
mot är nästan inga orter markerade, förut-
om de ibland nybyggda »huvudstäderna». 
Kartan ger intrycket att områdena är mer 
eller mindre obefolkade. I själva verket 
var de flesta av dessa så kallade »hemlän-
der» de mest tättbefolkade delarna av Syd-
afrika. Det hade dock inte makten något 
intresse av att visa. Många av dem som 
arbetade tex i Pretoria och Johannesburg 
var tvungna att bo i Bophuthatswana eller 
KwaNdebele många mil norrut. De tvinga-

des starta resan till jobbet vid 3–4-tiden 
på morgonen för att komma hem vid 8–9 
på kvällen. Resor som dessutom kostade 
pendlarna stora delar av lönen, samtidigt 
som subventionerna till bussbolagen kos-
tade staten mer än vad nya närbelägna bo-
stadsområden hade kostat att bygga! Dessa 
tröstlösa bosättningar markerades inte på 
några kartor.

Samtidigt som apartheidpolitikens »fram-
steg» var viktiga att visa var det nödvändigt 
att dölja andra aspekter. Även om raspolitiken 
innebar att miljoner människor flyttades 

Figur 2. Delar av Eastern Cape, södra Sydafrika enligt NASOU 1992 och 1996.
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från platser där de hade sina rötter så var 
ju samtidigt den svarta arbetskraften både 
önskvärd och nödvändig i storjordbruken, i 
gruvorna och i städerna. De som arbetade i 
de »vita» städerna hade dock sällan rätt att 
bo där. De tvingades bo i speciella »town-
ships» på behörigt avstånd från välståndets 
kvarter. Den kanske mest kända, eller sna-
rare ökända, av dem alla är Soweto, ca 20 
km från Johannesburg. Staden var Sydaf-
rikas största stad med 3–4 miljoner invå-
nare. Ändå fanns inte staden enligt skolat-
lasens kartor 1992 (figur 3). Möjligen me-

nade kartritarna att alla dessa människor 
formellt bodde i något hemland de aldrig 
satt sin fot i, men där fanns ju inte heller 
några människor enligt kartorna! Men vad 
myndigheterna och kartritarna än ansåg så 
fanns staden där. Varje morgon tog 250 000 
människor tåget till jobben i Johannesburg. 
I Soweto fanns det kolkraftverk som för-
sörjde stora delar av det vita Johannesburg 
med elkraft medan människorna i Soweto 
mest fick hosta av röken. I Soweto fanns 
den värsta av slum och misär men också 
oändliga rader av småhus och även flotta 

Figur 3. Johannes-
burg med omnejd 
enligt NASOU 1992 
och 1996.
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lyxvillor. En stad som rasåtskillnadspoliti-
ken hade skapat men som myndigheterna 
uppenbarligen inte ville låtsas om. 

Soweto är en omtalad stad och nästan 
alla känner till den även om den saknas 
på kartan. Men hur var det med alla andra 
svarta städer i Sydafrika? Alla de orter som 
få har hört talas om, men som har miljoner 
invånare och många tusen skolbarn. Kunde 
de finna sina hemorter i skolatlasen? Nej, 
de fick leta förgäves. Dessa samhällen ex-
isterade inte heller. Små obetydliga »vita» 
samhällen, ibland bara med några hundra 
invånare var däremot noggrant markerade. 
Etablerade »svarta» städer och samhällen 
var osynliga.

År 1996 kom en ny upplaga av skolat-
lasen. Nu hade Sydafrikas kartbild helt 
förändrats. De tidigare »självständiga» och 
»självstyrande» områdena är borta. Grän-
ser som tidigare syntes tydligare på kartor 
än i verkligheten är nu försvunna. Tidi-
gare »huvudstäder» syns knappt längre på 
kartorna. Däremot har plötsligt en mängd 
»nya» orter dykt upp. Samhällen som fun-
nits i generationer går nu äntligen att hitta 

på kartan. Många »vita» samhällen har nu 
blivit obetydliga prickar på kartorna. Runt 
om i landet finns nu ofta två parallella stä-
der. En stad med ett namn på afrikaans el-
ler på engelska, några kilometer därifrån 
en med ett afrikanskt namn, kåkstaden för 
den afrikanska befolkningen. Detta innebär 
att den samhällsstruktur apartheid skapade 
nu syns tydligare än någonsin. Paradoxen 
blir då att när det sydafrikanska samhället 
äntligen så sakta började integreras visade 
nu äntligen kartorna mycket tydligt det 
segregerade Sydafrika. 

I skolatlasens upplaga från 1996 hade 
dock inte apartheidtidens kartografi helt 
försvunnit. På en kartbild över området 
kring Kapstaden återges Cape Flats syd-
öst om staden fortfarande som obefolkat. I 
själva verket lever där, i ändlösa kåkstäder, 
minst lika många människor som i Stock-
holm. På ett annat kartblad, som i huvud-
sak visar grannlandet Botswana, lyser 
fortfarande Soweto, en av Afrikas största 
städer, med sin frånvaro. Ännu helt osynlig 
för Sydafrikas geografielever…
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