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Grensens estetikk

Grensene mellom forskjellige land er i stadig forandring og påvirker våre liv på mange 
måter. Hvordan er estetikken med på å skape de kulturelle verdiene som grenser står for?

Gjør grenser at vi føler oss mer sikre, eller er de til hinder 
for oss? Virker de meningsløse, naturlige, smertefulle, 
komiske? Hva har våre opplevelser knyttet til grenser å si for 
demokrati, rettigheter, naboskap, utvikling, miljø? Hvordan 
tillegges grenser forskjellige kulturelle og politiske verdier? 
Kan grenser være stygge, kan de gjøres vakre? Hva skjer når 
grenser formidles gjennom kunst, design, litteratur, film, 
teater, arkitektur og musikk? 

Prosjektet Grensens estetikk (Border Aesthetics) ved 
Universitetet i Tromsø har samlet en gruppe med lokale og 
internasjonale forskere innenfor litteraturvitenskap, medie-
vitenskap, folkloristikk, sosialantropologi, byplanlegging og 
politisk geografi, i et forsøk på å besvare disse spørsmålene. 
Prosjektets formål har vært å undersøke estetikkens rolle i 
grenseprosesser og hvordan det estetiske er med på å skape 
de kulturelle verdier som grenser står for.

Grenser og estetikk
Begrepet grense brukes i mange forskjellige sammenhenger: 
grenser kan trekkes mellom mennesker, mellom kultur og 
natur, mellom det kjente og det ukjente, mellom oss og 
kunstverket. I tillegg er det et begrep i stadig forandring: 
grenser oppfattes ulikt av lokalbefolkninger, politikere, 
næringslivet, grensevakter, urbefolkning, flyktninger, turister, 
forskere og kunstnere. Vår opplevelse av grenser er påvirket 
av nåtidige og historiske erfaringer: de kan oppleves både 
som barrierer og kontaktflater, som klare linjer eller som 
uklare grensesoner, som yttergrenser og mellomrom, faste 
og dynamiske, aktive og døde, naturlige og unaturlige, 
nødvendige og unødvendige, vakre og stygge. 

Når vi i dette prosjektet er opptatt av grensens estetikk, er 
det fordi vi ønsker å sette fokus på hvordan våre sansemes-

sige oppfatninger og vurderinger, samt kunstneriske uttrykk, 
blir en del av forhandlingene omkring grensen. Grenser har 
i stadig økende grad blitt en del av hverdagslivet, de hånd-
heves ikke bare ved landets yttergrenser, men er blitt en del 
av både miljøet, kunsten og litteraturen som omgir oss. Gjen-
nom å analysere grensens estetikk, får vi innblikk i hvordan 
sentrale forandringer i samfunnet og kulturen påvirker oss, 
og hvordan vi påvirker dem.

Grenser i nord
Flere av prosjektets case-studier er fra Barents-regionen, 
mens andre tar for seg grenser andre steder i verden. 
Prosjektdeltakerne har bl.a. sett på bruk av estetiske kate-
gorier i norske og engelske romaner om grensene mellom 
Norge-Russland og Norge-Sverige, terskler i filmene til Knut 
Erik Jenssen, symbolske monumenter og byrom i Kirkenes 
og på Kola, identitetsdannelse i Tornedalsk litteratur på den 
svensk-finske grensen, skrift og kropp i historiske fangen-
skapsfortellinger fra Barbareskkysten, venting foran grensen 
i Kafkas tekster, filmer om middelhavsmigrasjon, deltakende 
videoer av innvandrere til Italia, og rudimentært språk i 
filmer om innvandrere i London.

Nøkkelord om grenser
Med bakgrunn i disse casene har vi kunnet identifisere et antall 
viktige nøkkelord som ligger bak grensens estetiske liv i dag: 

Økologi: Forsøk på å forklare grenser utfra hva som er riktig 
og naturlig, blir selvbekreftende, og gir ikke plass til men-
nesker og kunst i bevegelse, mens økologiske tankegang 
fokuserer på sammenheng og grensekryssinger. 

Forestillinger: Samfunn limes sammen av symboler, bilder, 
fortellinger og myter om grenser som samtidig skjuler 

Et utsnitt av Berlinmuren, bevart for ettertiden. Foto: Johan Schimanski



37

Border Aesthetics

Prosjektleder: Førsteamanuensis Johan Henrik Schimanski
Institusjon: Institutt for kultur og litteratur, Universitetet 
i Tromsø

Prosjektmedarbeidere
Gerd Bjørhovde (Institutt for kultur og litteratur, IKL, 
UiT); Nadir Kinossian (IKL, UiT); Ruben Moi (Institutt for 
lærerutdanning og pedagogikk, UiT); Holger Pötzsch (IKL, 
UiT); Johan Schimanski (IKL, UiT); Stephen Wolfe (IKL, UiT); 
Urban Wråkberg (Barents Institute, UiT); Chiara Brambilla 
(Centro di ricerca sulla complessità, Università degli studi 
di Bergamo); Reinhold Görling (Institut für Medien- und 
Kulturwissenschaft, Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf); Anne Heith (Kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet); Henk van Houtum (Nijmegen Centre for 
Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen); Lene M. 
Johannessen (Institutt for fremmedspråk, Universitetet i 
Bergen); Mari Ristolainen (Writing Cultures and Traditions 
at Borders, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu); Mireille Rosello 
(Literatuurwetenschap, Universiteit van Amsterdam); Tim 
Saunders (Språk og litteratur, Høgskulen i Volda)

Samarbeidspartnere
Pikene på broen (kunstprodusenter, Kirkenes), Chto delat? 
/ What is to be done? (kunstnerkollektiv, St Petersburg).

Utvalgte publikasjoner
Houtum, Henk van. «Waiting Before the Law: Kafka on the 

Border.» Social & Legal Studies 19, nr.3 (2010): 285–297. 
Pötzsch, Holger. «Aspects of Liminality in Knut Erik Jensen’s 

Stella Polaris (1993).» Folklore 52 (2012): 118–123. 
Rosello, Mireille. «Ismaël Ferroukhi’s Babelized Road 

Movie». I Art and visibility in migratory culture: conflict, 
resistance, and agency, red. M. Bal og M.Á. Hernández-
Navarro, 257–276. Amsterdam: Rodopi, 2011. 

Schimanski, Johan. «Pronouncing it the Porder: The 
Ascription of Aesthetic Values to External and Internal 
National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Bin». 
I Crossing Borders, Dissolving Boundaries, red. Hein 
Viljoen, 181–198. Amsterdam: Rodopi, 2013.

Border Aesthetics Project. Border Aesthetics [bok under 
redigering].

Andre resultater
Prosjektet har kunnet nyte av offentlige dialog gjen-
nom foredrag på litteraturfestivaler, kunstseminarer, 
og filmvisningsserien Filmgrenser på Verdensteatret 
Cinematek. Et samarbeid med kunstnerkollektivet Chto 
delat? i St Petersburg har resultert i utgivelsen av en avis 
med essayer. Prosjektet har nettside (http://uit.no/hsl/
borderaesthetics), facebook-gruppe (Border Aesthetics) og 
twitterkonto (@bordaesth), og har vunnet formidlingspri-
sen ved HSL-fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Arbeidet 
med grensens estetikk videreføres med deltakelse i det 
EU-finansierte EUBORDERSCAPES-prosjektet (2012–2016).

Nettside: www.uit.no/hsl/borderaesthetics 

skyggesider, alternative framtider og glemte forhold. Kunst 
og litteratur hjelper oss å se tradisjonelle forestillinger om 
grenser utenfra. 

Suverenitet: Grensen bestemmer hvor det ene landets 
suverenitet slutter og det andres starter, men fordi grensen 
ikke alltid er entydig, oppstår det ofte ubestemmelige steder 
gjennom kunst og litteratur som kan kobles til folk på flukt 
og på vandring. 

Venting: Grensen bestemmer hvem som får passere, hvem 
som må vente utenfor, og hvem som må vente på dem 
utenfra. Grensekryssere og grensevoktere begjærer både 
orden og frihet, og lever dermed mellom virkelighet og en 
estetisk forestillingsverden. 

Palimpsest (en tekst der en finner tidligere, delvis utraderte 
ord under teksten): Grenser har territoriale, økonomiske, ad-
ministrative og kulturelle lag, og i en slik kollasj av historiske 
uttrykk kan kulturen utøve trykk på politiske prosesser. 

Synliggjøring: Grensen mellom det synlige og det usynlige 
fungerer også som grensen mellom det politisk relevante 
og irrelevante. Fordelingen skjer gjennom borderscapes 
(grense+[land]skap), deterritorialiserte grensesoner hvor 
estetikk og politikk påvirker hverandre.

Estetikkens rolle
Hovedkonklusjonen av case-studiene har vært at estetikk, 
kunst og litteratur, spiller en stor rolle i måten vi forhandler 
om grenser på og hvordan vi utvikler nye begreper om 
grenser. Ofte fortoner dette seg svært konkret, som når 
forsøk på å mykne opp grenser, som grensen mellom Norge 
og Russland, skjer gjennom kulturelle uttrykk. Andre ganger 
er estetikkens rolle mer subtil, som når den danner grunnlag 
for våre inngrodde holdninger til grenser og til det disse 
grensene omslutter og begrenser. Kunst, film og litteratur 
skaper nye rammeverk for vårt forhold til grenser, uansett om 
vi bor nær grenser eller langt fra dem.

Romerske grenser markert på gaten i Utrecht. Foto: Johan Schimanski


