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Efter terrorangrebene mod USA i 2001 skrev Salman Rushdie, at ”the borders snaking
across the world have never been of greater importance”. Samtidig pegede han på, at græn-
serne i en post-1989-verden havde forandret sig og nu var kendetegnet ved deres ”perme-
ability”. Umiddelbart et paradoks, kunne man mene – gennemtrængelige og så samtidig
blot endnu mere vigtige – og så alligevel ikke: Det er netop grænsernes forandrede status,
der i en globaliseret verden med intensiverede flow af mennesker, varer, kapital og infor-
mationer gør dem så betydningsfulde. Ikke længere blot territorialt statiske som i den
gamle bipolære verden, men nu også dynamiske og udadrækkende såvel som indadræk-
kende. Ikke længere blot synlige, men nu også usynlige. Ikke længere blot uigennemtræn-
gelige, men nu også porøse og semiporøse. Post-1989-grænserne er ikke længere blot givne
og selvindlysende. Nej, de vacillerer eller vakler, som Étienne Balibar allerede gjorde os
opmærksom på tilbage i 1990’erne. De står altså med andre ord til evig forhandling.

Grænsernes rolle er derfor blevet et hot topic, der har en umiddelbar politisk og økono-
misk konsekvens for mange millioner mennesker. Trump gik til valg på sloganet ”I will
build a great wall”. Grænsestridighederne mellem Israel og Palæstina har i årtier været
symboliseret ved murkonstruktioner. Det fjendtlige forhold mellem Nord- og Sydkorea
har ligeledes været udtrykt materielt gennem en uigennemtrængelig mur. Og Europa har i
manges øjne reageret på globaliseringen og den tiltagende masse(im)migration med tiltag,
der for længst har transformeret det gamle kontinent til et Festung Europa. Der forskes
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intensivt i grænser inden for de juridiske og socialvidenskabelige discipliner. I 2016 udgav
Thomas Nail Theory of the Border, der er filosofisk, historisk og begrebslig i sin tilgang.
Nails bog er i sig selv et vigtigt bidrag til grænsestudier, men det er også symptomatisk for
grænsestudiernes nuværende stadie, at Nail i sin understregning af feltets tiltagende multi-
disciplinære karakter refererer til sociologi, statskundskab, historie, international lov,
antropologi og filosofi. Ofte helt fraværende eller i hvert fald stedmoderligt behandlet i
grænsestudier er nemlig æstetiske produkter og de teorier og metoder, der anvendes inden
for æstetiske studier (herunder litteraturvidenskab, kunsthistorie, filmvidenskab). Det er et
problem, for grænsernes vaklen har ikke kun politiske og økonomiske konsekvenser, men
også eksistentielle konsekvenser. Litteraturen er, som Ottmar Ette har pointeret det, et
reservoir af ”livsviden” (Lebenswissen), og litteraturvidenskaben er mindst lige så meget en
decideret ”livsvidenskab” (Lebenswissenschaft/Life Science), som de traditionelle ”life sci-
ences” er det. Introduktionen af æstetiske diskurser og metoder i grænsestudier er altså af
enorm vigtighed, fordi de bidrager til, at vi ikke kun forstår grænsepolitikkens statistiske,
juridiske, økonomiske og politiske konsekvenser, men også dens eksistentielle konsekven-
ser. Der findes dog også forskere, som inden for eksempelvis det litteraturvidenskabelige
felt allerede har bidraget til teorier om grænsens betydning i litterære genrer. Franco
Moretti skrev overbevisende om den historiske roman som en decideret grænseroman i
Atlas of the European Novel (1997), og ovennævnte Ette har sat fokus på vekselvirkningen
mellem grænsenedbrydninger og grænsedragninger i ZwischenWeltenSchreiben (2005),
hans bog om ”litteraturer uden fast hjemsted”.

I 2017 udkom Border Aesthetics: Concepts and Intersections, en kollektiv monografi
redigeret af Johan Schimanski og Stephen F. Wolfe. Bogen er slutproduktet af et større kol-
lektivt forskningsprojekt, ”Border Aesthetics”, sponsoreret af Norges Forskningsråd, og
som titlen antyder, skriver bogen sig ind i grænsestudiernes delvise lakune med sit fokus på
det æstetiske. Det æstetiske skal her forstås som både æstetiske produkter og en særlig
metode (et blik, ja, tilmed et politisk blik, rettet mod det sanselige og det skønne). Sidst-
nævnte benævnes ligefrem som ”our theoretical starting point, not the topic of the book”
(6). Bogen er begrebsligt struktureret, men denne filosofisk-abstrakte dimension er funde-
ret i en empirisk dimension, hvor kapitlernes forfatterduoer konstant diskuterer deres
begreb med udgangspunkt i konkrete æstetiske fænomener i bred forstand. Der indledes
med en ”Introduction” (Mireille Rosello og Stephen F. Wolfe) og afsluttes med ”Intersecti-
ons” (Johan Schimanski og Stephen F. Wolfe), en konklusion ”in the Form of a Glossary”,
som der står. Disse kapitler indrammer seks begrebskapitler: ”Ecology” (Mireille Rosello
og Timothy Saunders), ”Imaginary” (Lene M. Johannessen og Ruben Moi), ”In/visibility”
(Chiara Brambilla og Holger Pötzsch), ”Palimpsets” (Nadir Kinossian og Urban Wråk-
berg), ”Sovereignty” (Reinhold Görling og Johan Schimanski) og ”Waiting” (Henk van
Houtum og Stephen F. Wolfe).

Det begrebslige fokus, den semi-rhizomatiske struktur med krydshenvisninger på tværs
af kapitlerne og det kollektive forfatterskab fungerer glimrende og gør bogen mangefacet-
teret i sit bidrag til grænsestudier: Det æstetiske fokus udfylder et tomrum i grænsestu-
dierne og sikrer en rød tråd i bogen, mens de empiriske eksempler (litteratur fra Vergil til
Kafka og Coetzee, byrum, landskaber, participatory videos, film, grænsevagtuniformer,
grænseposter) og forfatternes disciplinære baggrund (antropologi, litteraturvidenskab,
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politisk geografi, medievidenskab, kulturstudier, turisme) sikrer en erkendelsesbefor-
drende og frugtbar interdisciplinær tilgang. På trods af krydshenvisninger, forfattere, der
går igen i flere kapitler, og et forsøg på at skrive en konklusion, der binder de mange tråde
sammen, kan denne anmelder dog ikke sige sig helt fri for at mene, at bogens kapitler også
tenderer imod at stikke i for mange retninger. Som genre er Border Aesthetics milevidt fra
den uheldige udgave af en antologi, men midt i det monografiske præg findes også et ele-
ment af det antologiske forstået som en vis heterogenitet og centrifugalitet. Det er både en
styrke og en mindre svaghed.

Hvis Balibar lærte os, at grænserne har transformeret sig fra statiske til vaklende, er en
af denne bogs væsentligste pointer, at grænser er performative – de er ikke bare, de (på)vir-
ker også. Derfor ynder forfatterne også at tale om bordering snarere end om border. Ettes
fokus på grænsenedbrydninger og -dragninger er i samme ånd. Det er de kontinuerlige og
uophørlige processer snarere end de statiske tilstande, der er centrale, hvis man skal forstå
grænsers rolle i vores liv og i den bredere geopolitiske sfære. Disse processer relaterer ikke
kun til topografiske og geografiske scenarier, men involverer også symbolsk-imaginære,
epistemologiske, mediale og temporale dimensioner. Grænser er altså ikke kun noget, der
eksisterer materielt ude i virkeligheden, og som adskiller rum – nationale, urbane, konti-
nentale osv. – fra hinanden. Grænser har også at gøre med, hvad vi ved og ikke ved, hvad
vi kan se og ikke kan se, hvad et nabolag og et fællesskab er og ikke er, og hvad der er rigtigt
og forkert. Repræsentationer af grænser kan desuden forekomme på tværs af forskellige
medier og diskurser, der hver især delvis fungerer efter egne æstetiske strategier, og endelig
kan vi ikke kun tale om spatiale-geografiske grænser, men også om temporale-historiske
grænser, hvor en særlig inklusiv eller eksklusiv logik kan determinere forholdet mellem
nutiden og fortiden og afgøre graden af (dis)kontinuitet mellem dem. Det er altså en meget
bred – dels materiel, dels diskursiv – forståelse af grænsen som fænomen, bogens forfattere
anvender. Men generelt, og inspireret af blandt andet Rancière, gælder: ”Borders become
meaningful through sensory perception and can only be elegible, understandable via forms
of aesthetic sensitivity that we learn as geo-political subjects” (5). Rosello og Wolfe reflek-
terer selv i deres introduktion over kulturvidenskabernes rolle i grænsestudier: ”The new
ways of conceptualizing borders are never innocent. When borders are extended as border-
scapes reaching far from the outer borders of nations, when borders are redefined as spa-
ces, dynamic spaces of bordering, this leads to a broad shift in this already interdisciplinary
field, from political and social geography towards anthropological and cultural sciences,
and simultaneously from the macro relations of ’hard’ geopolitics and economy to the
micro narratives of borderland communities and border-crossers” (9). Det er en korrekt og
betimelig observation, som potentielt kan bidrage til et øget fokus inden for humanviden-
skaberne på grænser og grænsepolitik.

Med litteraturen og litteratur- og kunstteorien som udgangspunkt viser Rosello og
Saunders i ”Ecology”, hvordan naturopfattelser og opfattelser af det naturlige anvendes til
at skabe grænsedragninger inden for det æstetiske felt. To eksempler er Winckelmann og F.
Schlegel, i hvis æstetikker vi støder på en tankegang, hvor den græske og hellenske kunst er
valoriseret forskelligt, den ene som havende et naturligt udgangspunkt i sin egen tid og sit
eget sted, den anden som havende et unaturligt fundament – det græske – uden for sin
egen tid og sit eget sted. Den hellenske kunst betragtes her som en kunst, der overskrider
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naturlige geografiske og historiske grænser. Rosello og Saunders advokerer for deres ved-
kommende for en metode, der i stedet for at betragte grænser som naturlige og som for-
hindringer ser dem som diskursive og som kontaktzoner med mulighed for udveksling på
kryds og tværs. Denne relationelle tilgang med vægt på migration med inspiration fra
blandt andt Latour kalder de økologisk, men samtidig med at de bekender sig til de poten-
tialer, de ser i denne tilgang, advarer de mod, at den ”politiske økologi” i sig selv indeholder
kimen til at blive en ny transcendental orden.

I kapitlet ”In/visibility” er fokus på det visuelle og auditive som væsentlige sanser, der
bidrager til at determinere fordelingen af det sanselige og dermed forbinde det æstetiske og
det politiske (Rancière). Her handler det om, hvordan det æstetiske rammesætter, hvilke liv
og subjektiviteter der kan ses og høres, hvilke der er relevante eller irrelevante, hvilke der er
synlige og usynlige eller ligefrem usynliggjorte. Det handler kort sagt om migranter, flygt-
ninge og minoriteter, om dem uden rettigheder, som i stedet for, med Arendts ord, at være
offentligt synlige og naturligt (privat) usynlige nu gennem diverse medieteknologiske over-
vågningsanordninger transformeres til at være offentligt usynlige og naturligt synlige.
Kapitlet præsenterer to eksempler, et defineret ved en hegemonisk strategi (dronekrigsfør-
sel) og et defineret ved en modhegemonisk strategi (participatory video). ”In/visibility” er
et af bogens stærkeste kapitler, blandt andet fordi det adskiller sig fra flere af de andre ved
at være orienteret mod det visuelle, og fordi dets eksempler er så præsente for os lige nu.
Dermed være ikke sagt, at de litterære eksempler fra Vergil (”Ecology”) over Frost, Mul-
doon og Solstad (”Imaginary”) til Kafka (”Sovereignty”, ”Waiting”) og Coetzee (”Waiting”)
ikke er velvalgte og illustrative for grænseæstetikkens potentialer. Det er de, og som litterat
havde jeg stor glæde af at se disse forfattere bragt i anvendelse i denne sammenhæng.

Det sidste kapitel, jeg vil kommentere, er ”Palimpsests”. Her er fokus på, hvordan æste-
tiske ”grænseskaber” (borderscapes) efter et regimeskifte som for eksempel kommunisme-
postkommunisme indeholder og strategisk bevidst anvender elementer med symbolsk
værdi fra fortiden, fx slogans fra sovjettiden, hvorved der skabes spændingsfyldte, hetero-
gene og næsten monstrøse palimpsester i den postsovjetiske kapitalistiske æra. Dette kapi-
tel er også det mest empirisk beskrivende og kontekstuelle kapitel. Palimpsesten som figur
og strategi er måske ikke ny, men i denne sammenhæng bringes den i spil på et nyt mate-
riale, og det kommer der nogle fine indsigter af sociopolitisk og økonomisk karakter ud af.

Border Aesthetics er en velgennemtænkt kollektivmonografi om en teori og et emne, der
både er højaktuelt og har transhistorisk relevans. Kapitlerne er dog ikke blot om en teori og
et emne, de er derimod teoriudviklende og bidrager med deres æstetiske fokus til at åbne
grænsestudier mod nye horisonter. Grænsestudier er måske nok efterhånden blevet multi-
disciplinære, men samtidig er de dog langtfra multidisciplinære nok, og dér tager Border
Aesthetics et skridt i den rigtige retning. Som sådan fortjener den en plads i grænsestudier-
nes kanon.


