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Prolog

Prolog
At ﬁnde grænsen på motorcykel
I sommerferien 2004 var jeg bagsædepassager på en motorcykeltur til
Polen og Tyskland. Rejsens mål var ikke at opsøge seværdige steder
i henholdsvis Polen og Tyskland, men derimod at ﬁnde stedet midt
imellem: det polsk-tyske grænseland. Ideen var at lave en studietur
forud for udformningen af den projektbeskrivelse, der skulle ende
med at blive til dee ph.d.-projekt.
Den polsk-tyske grænse strækker sig over godt 460 km, og
følger ﬂoderne Oder/Odra og Neiße/Nysa fra Świnoujście i nord til den
tjekkiske grænse i syd. Turen viste sig snart at være et nærmest umuligt
forehavende. Ikke kun fordi regnen piskede ned og gennemblødte
vores læderdragter allerede fra rejsens første dag og heller ikke fordi
vi hurtigt blev ømme bagi af at sidde på motorcyklen ﬂere dage i
træk. Det var ganske enkelt vanskeligt at komme tilstrækkelig tæt
på grænsen til at kunne køre langs den. Sommetider skyldtes det
infrastrukturen; der var ikke anlagt veje ad den rute, vi gerne ville,
eller de var for små til motorkøretøjer. Andre gange var vejene nok
eksisterende, men lukket af som militært område. Så hvordan skulle
vi køre i det polsk-tyske grænseland?
På vores kort kunne vi ﬁnde de polsk-tyske grænseovergange,
som i ﬂere tilfælde var tilknyet en by på hver side af grænsen. Vi
begyndte at køre ind til disse byer, for om ikke at køre langs ad,
så henover grænsen. Tre af disse grænsebyer kendes også under
betegnelsen ’tvillingebyer’, fordi de blev delt over i to, da Oder-Neißegrænsen i 1945 markerede den nye grænse mellem Polen og Tyskland.
Skiltning på både polsk og tysk, en jævn traﬁk af mennesker frem
og tilbage hen over grænsen, samt rigelige mængder af vekselboder
medvirkede til, at disse tvillingebyer gav en fornemmelse af, at vi
befandt os på den polsk-tyske grænse, frem for på enten den ene eller
den anden side af den. Tvillingebyerne blev således et passagepunkt
for os, i vores søgen efter det polsk-tyske grænseland, som ellers ikke
var så nemt at komme ind til.
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Prolog

At ﬁnde et begreb om grænsen

forhold til empirien: Hvor den epistemologisk interesserede ﬁlosof

I 1992 skriver antropologerne Akhil Gupta og James Ferguson artiklen

ville inkludere empirien som eksempler på sine allerede udtænkte

Beyond ’Culture’: Space, Identity, and the Politics of Diﬀerence. Som læser
inviteres man på en tur i et antropologisk landskab af grænsebegreber,

argumenter, vil den empiriske ﬁlosof gå til sine argumenter gennem
empirien. Det er en modsætning, der også i Mols udgave er noget
forenklet, men ikke desto mindre a+larende for den måde, hvorpå jeg
i a$andlingen forsøger at navigere mellem teori, empiri og analyse.
For det at gå til sine argumenter gennem empirien indbefa!er en
praksisbaseret interesse i at undersøge, hvordan forskellige ontologier
skabes, transformeres, tilbageholdes eller udviskes (Mol 2002: 6).
Derfor beskriver a$andlingen en række forskellige praksisser, hvori
den polsk-tyske grænse bliver til; den ﬂy!es, diskuteres, erindres,
ignoreres, passeres og tegnes, hvorved grænsen bliver ”a slightly
diﬀerent one each time” (Ibid.: vii). Derfor er den samme polsk-tyske
grænse heller ikke kun én, men ﬂere. De centrale spørgsmål bliver,
hvordan forskellige versioner af den samme grænse forholder sig
indbyrdes til hinanden, og hvordan de medvirker til at gøre grænsen
ﬂertydig.

men ligesom grænsen på motorcyklen var svær at komme ind til, er der
heller ikke her et klart begreb om grænser. Ifølge Gupta og Ferguson
skyldes de!e, at det antropologiske kulturbegreb hidtil har lidt under
en forestilling om, at der til enhver ’kultur’ hører et afgrænset ’sted’ og
(identitets)’rum’ (Gupta & Ferguson 1992: 7). Så snart man ser på folk,
der bor og har en hverdag i områder ved statsgrænser, for ikke at tale om
migranter, ﬂygtninge, nomader og andre hybride kulturer, smuldrer
ideen om de afgrænsede kulturer. En løsning er ifølge forfa!erne at
studere, hvordan hybride kulturer skaber forskellige rum, hvorved
etablerede grænser og rumlige kategorier kontinuerligt blandes med
hinanden. Grænser er således i Gupta & Fergusons udgave symbolske
konstruktioner, der er konstant i bevægelse.
Gupta & Ferguson får sagt en del om grænsers symbolske
karakter, men hvor bliver vekselboderne, tvillingebyerne og de
aﬂukkede militære områder af i de!e perspektiv? Ligesom der ikke
ﬁndes nogen entydig grænse, man empirisk kan ﬁnde ’derude’, er det
heller ikke teoretisk ligetil at fastlægge og deﬁnere, hvor eller hvad en
grænse er. Uanset om man går ad substantialistiske eller nominalistiske
veje, viser grænsen sig som et grundlæggende ﬂertydigt fænomen.
Denne ﬂertydighed omkring grænsen er temaet for arbejdet med
denne a$andling. Mit projekt er med udgangspunkt i tvillingebyen
Görli%-Zgorzelec1 at kvaliﬁcere begrebet om den ﬂertydige grænse
ved at undersøge, hvordan den polsk-tyske grænse kontinuerligt
konstrueres og transformeres igennem en række forskellige, sociomaterielt sammensa!e praksisser samt at beskrive sameksistensen
mellem disse forskellige praktiseringer af grænsen
Empirisk ﬁlosoﬁ
I a$andlingen går jeg ikke enten empirisk eller teoretisk til værks,
men foretager en afsøgning af rummet midt imellem. I den forstand er
a$andlingen et eksempel på det, som ﬁlosoﬀen Annemarie Mol har
kaldt en ’empirisk ﬁlosoﬁ’ (Mol 2002, 2008). I bogen The Logic of Care
(2008) kontrasterer hun den empiriske ﬁlosoﬁ med ﬁlosoﬁens klassiske
1) Görli%-Zgorzelec ligger i den sydlige del af den polsk-tyske grænsestrækning. Foruden
Görli%-Zgorzelec er Guben-Gubin og Frankfurt/Oder-Słubice blevet karakteriseret som
’tvillingebyer’ på den polsk-tyske grænse (Schul% 2002).
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Indledning
De europæiske grænser er under radikal forandring. Schengensamarbejdet imellem en række EU-medlemslande har medført
visumkrav for ikke EU-borgere, samtidig med at personkontrollen
ved EU’s indre grænser er blevet ophævet. Denne aandling handler
om et grænseland på tærsklen til et ’grænseløst Europa’.
Aandlingens

titel

er

Grænsens

nærvær

og

fravær.

Europæiseringsprocesser i en tvillingeby på den polsk-tyske grænse, fordi
den beskriver, hvordan den polsk-tyske grænse praktiseres som et
på én gang nærværende og fraværende fænomen, hvor det både kan
være vigtigt at deﬁnere grænsen og at sæ"e den i baggrunden. Denne
dobbelthed udforskes i aandlingen som sameksisterende måder
at praktisere den polsk-tyske grænse på. Begrebet europæisering,
som indgår i aandlingens undertitel, har hidtil hovedsageligt haft
til huse i en politologisk kontekst, hvor det har været ensbetydende
med studiet af implementeringen af EU-politikker og lovgivning i
medlemslandene samt EU-institutionernes funktionalitet. Med det
her foreliggende studie af den polsk-tyske grænse er det min hensigt
at bidrage med en alternativ version af europæiseringsprocesser, som
analytisk beskriver sameksistensen mellem forskellige praktiseringer
af en multipel grænse i Europa.
Europæisering
I EU-forskningen har begrebet europæisering vundet indpas i de
senere år (Olsen 2002). Begrebet bruges på forskellige måder og
i et væld af sammenhænge, herunder også med store forbehold,
som hos sociologerne Gerard Delanty & Chris Rumford, der kalder
europæisering både ”overused and under-theorized” (2005: 7).
Af de mange væsentlige indvendinger, der er blevet rejst imod
europæiseringsbegrebet skal sociologerne Adrian Favell & Virginie
Guiradons påpegning nævnes: idet europæisering udforskes og
måles ud fra graden af EU-institutionernes virkning og folkelige
opbakning i de enkelte EU-medlemslande, bliver forandringsprocesser
ensbetydende med mono-kausale forløb struktureret i enten top-down/
bu"om-up eller mikro-makro skemaer (2009: 2ﬀ). Ligeledes er det
blevet anført, at når europæisering bliver ensbetydende med et ’spillover’ fra de nationale regeringers forhandlinger på europæisk plan,
bliver nationalstaterne automatisk hovedrolleindehavere i processen.
Selvom nationalstaterne spiller en central rolle i den europæiske
11
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Indledning

integrationsproces har teknologihistorikerne Thomas Misa & Johan

materielle analyser af begrebet europæisering er, at forståelsen af

Schot argumenteret for, at det også er værd at se på det, de kalder ”den

kulturelle forskelle i Europa fastlåses i nogle bestemte perspektiver.

usynlige integration”: de tekniske systemer og materielle netværk,
såsom infrastruktur og kommunikationssystemer, som medvirkende
aktører (2005: 2ﬀ).2

I mit speciale, som var en prisopgave udskrevet af Københavns
Universitet, undersøgte jeg sammen med etnolog Helene Rasmussen,
hvordan kulturelle forskelle er blevet håndteret i den europæiske
integrationsproces (Rasmussen & Sandberg 2002). Ved at se på EUkulturpolitikkens forskellige udformninger siden 1980’erne var det
muligt at spore et skift i de kulturelle forskelles proﬁl fra at være nogle,
der skulle nedtones, til at blive et gode i sig selv. Signiﬁkant for dee
skift er den måde, hvorpå man i EU’s kulturpolitik har forsøgt at skabe
en europæisk identitet gennem etablering af fælles symboler (hymnen,
ﬂaget, logoet), for senere at fokusere på en ’enhed i mangfoldighed’,
som også er EU’s slogan i dag. Med ’enhed i mangfoldighed’ blev der i
stedet for symbolske fællesnævnere lagt vægt på forskellene – Europas
mange nationaliteter, sprog, regioner, etniske grupper og religioner –
som netop dét træk, der kunne karakterisere det særligt europæiske
(jf. Wilken 2001).
Dee skift i EU’s kulturpolitiske proﬁl giver to forskellige måder,
hvorpå kulturelle forskelle i den europæiske integrationsproces gribes
an. Den første bortretoucherer forskelle for at skabe enhed gennem
harmonisering. Den anden inddrager nogle standardiserede forskelle
mellem identiﬁcérbare kulturer, for at skabe enhed i mangfoldighed.
Et alternativ kunne derfor være at skabe mulighed for en mangfoldig
sameksistens mellem heterogene forskelle. Indlagt i mit ærinde med
at foretage en beskrivelse af en anden version af europæisering er
således også at tilvejebringe nye måder, hvorpå kulturelle forskelle kan
inddrages og spille en rolle i den europæiske integrationsproces: Ved
teoretisk at se kulturelle forskelle som eﬀekter af heterogene netværk,
hvori relationer mellem socio-materielle aktører igennem forskellige
praksisser, diskurser, materialer og teknologier kontinuerligt
konstruerer og transformerer ligheder og forskelle i netværket.
Indledningen er disponeret sådan, at jeg i det følgende
redegør for, hvorfor jeg har valgt at studere europæisering i netop
det polsk-tyske grænseland, hvorefter jeg peger på tre problematikker
inden for dels antropologisk og etnologisk grænseforskning, dels
den eksisterende forskning i det polsk-tyske grænseland, som
aandlingens forskningsspørgsmål forholder sig til. Efterfølgende
skal det handle om, hvordan jeg studerer europæiseringsprocesser i
det polsk-tyske grænseland, hvorved jeg præsenterer aandlingens

Jeg har ikke til hensigt at redde europæiseringsbegrebet fra
politologiens ”monopol” (Favell & Guiradon 2009: 2), ej heller at
foretage en kritik af europæisering forstået som implementering af EUpolitikker og -lovgivning, samt eﬀekten af EU’s politiske institutioner.
For sådanne grundige kritikker og løsningsforslag foreligger allerede.3
I stedet er det mit ærinde at beskrive en ikke så ofte set version af
europæiseringsprocesser, hvor europæisering forstås som eﬀekter af
heterogene netværk. Disse netværk er heterogene, fordi de udgøres
af relationer mellem socio-materielle aktører; det være sig politiske
praksisser, EU-policies og juridiske dokumenter, som diskurser
om tilhørsforhold, museumsudstillinger og aktiviteter, der både
bekræfter og overskrider grænsen, og som er konstituerende for og
som konstitueres af det europæiske.
Selvom jeg i aandlingen i en vis forstand ’løber væk’ med
begrebet europæisering, for at udforske processens heterogenitet
og socio-materialitet, er det kun med henblik på at kunne bringe
det ind i en interdisciplinær diskussion igen med de historiske,
sociologiske, antropologiske og politologiske bidrag til rækken af
europæiseringsanalyser.
En konsekvens af de hidtil manglende heterogene, socio2) Jeg bruger i denne sammenhæng begrebet ’europæisering’ synonymt med ’europæisk
integration’, selvom sidstnævnte er blevet kritiseret for i endnu højere grad end
’europæisering’ at konnotere implementeringen af EU’s politikker og deres eﬀekter (Delanty
& Rumford 2005).
3) Fra sociologisk hold er der f.eks. blevet lagt vægt på udviklingen af en europæisk
samfundsteori, som er andet og mere end summen af de europæiske nationalstaters
samfund på supra-nationalt plan (Delanty & Rumford 2005), og på skabelsen af en bredere
og dybere forståelse af, hvordan europæisering foregår i hverdagslivet på individ- og
gruppeniveau (Favell & Guiradon 2009). Inden for politologien er der blevet argumenteret
for, at europæisering snarere skal betragtes som et ”aention-directing device” frem for
på forhånd at være deﬁneret som integrationen mellem politiske institutioner i EU (Olsen
2002: 943). Fra antropologisk og etnologisk side er der blevet peget på nødvendigheden
af at se på, hvordan den diskursive konstruktion af EU og europæisering foregår i praksis
(Shore 1993; 1999; 2002; Wilken 2001) og på at europæisering i høj grad handler om den
rolle, kultur og identitet spiller i integrationen af de europæiske samfund (Bellier &
Wilson 2000). Historikere har vist, at europæiseringen af Europa ikke er ensbetydende
med etableringen af det europæiske samarbejde i EU, men kan udforskes langt længere
tilbage i tid (Kaeble & Kirsch 2008), ligesom ovennævnte historikere Misa & Schot fortæller
den europæiske integrationsproces’ historie gennem en teknologisk linse (Misa & Schot
2005). På Københavns Universitets Humanistiske Fakultet deltager jeg i forskergruppen
Rethinking European Integration under Centre for European Modern Studies (CEMES), som
indskriver sig i denne diskussion ved at udforske mulighederne af en styrket humanistisk
og tværdisciplinær vinkel på europæiseringsprocesser (CEMES 2009).
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teoretiske og analytiske ressourcer, forskningsspørgsmålet, min

forﬂyelser af polakker til de nye polske territorier, har ikke gjort det

fremgangsmåde og a"andlingens materiale. Afslutningsvis giver jeg

polsk-tyske forhold mindre kompliceret. Længere tilbage i tid er der

et overblik over a"andlingens opbygning, herunder en præsentation
af analyserne.

også grundlag for at tale om polsk-tyske endskaber. I slutningen af
1700-tallet var Preussen medvirkende til, at Polen for tredje gang blev
delt, hvilket har været Polens skæbne i den europæiske historie (Davies
2001). Grænseforholdets nyere historie fra 1945 og frem til 1989 vidner
tillige om et anspændt forhold. Vesyskland på sin side anerkendte
ikke grænsedragningen fra 1945 oﬃcielt før 1990 og selvom DDR
og Folkerepublikken Polen underskrev en freds- og venskabstraktat
i 1950, var den polsk-øsyske grænse lukket og militært bevogtet
(Schul 2001a).5 Frem til 2004 udgjorde den polsk-tyske grænse EU’s

Det polsk-tyske grænseland
Hvorfor studere europæiseringsprocesser i det polsk-tyske grænseland? Netop fordi det polsk-tyske grænseland rummer en fortætning
af de problemstillinger, der vedrører det vanskelige spørgsmål, som
på én gang er EU’s store vision og akilleshæl: Hvordan knyer vi os
tæere til hinanden i den europæiske integrationsproces?

’opbygge et fremtidens Europa’ er her særligt udfordret af et historisk

østgrænse, hvor grænseoverskridende kriminalitet, såsom smugling,
illegalt arbejde og prostitution, prægede aktiviteterne omkring
grænsen (Kurcz 1999a: 16; Schul 2002: 30).
I løbet af 1990’erne har der været mange forventninger til
det grænseoverskridende polsk-tyske samarbejde, ikke mindst i
’tvillingebyerne’, hvorved forstås to byer, der er adskilt af internationale
grænser og som ligger i umiddelbar nærhed af hinanden (Schul 2002).6
I Görli-Zgorzelec, som ligger på henholdsvis den vestlige og den
østlige bred af Oder-Neiße ﬂoden, indledtes det grænseoverskridende
samarbejde allerede i begyndelsen af 1990’erne, som for alvor tog fart
i årene op til Polens EU-medlemskab i 2004. Samarbejdet skulle både
kunne samle polakker og tyskere omkring det europæiske hen over
grænsen og medvirke til at udligne de økonomiske forskelle mellem
Polen og Tyskland (Großmann 2006). Selvom Polen økonomisk har
stået svagere end det tidligere DDR, er det polsk-tyske grænseland som
helhed betragtet præget af det, der karakteriseres som postsocialistiske
strukturproblemer: Efter 1990 har arbejdsløsheden været stigende
grundet den generelle aﬁndustrialisering, og den derpå følgende
aﬀolkning af grænselandet (Hanneman 2003). I dag er der godt
58.000 indbyggere i Görli (Stadtverwaltung Görli 2006/2007) og

belastet grænseforhold mellem Polen og Tyskland. Det belastede
forhold skyldes ikke mindst, at grænsedragningen i 1945 betød, at

ca. 35.000 indbyggere i Zgorzelec by (GUS 2007), og på begge sider
af grænsen mærker man aﬀolkningen.7 Det er især de unge polakker

Hvori EU og alt det, der knyer sig til ’det europæiske’, består,
har siden etableringen af det europæiske samarbejde i først Kul- og
Stålunionen, så EF og siden EU formet sig som et spørgsmål, snarere
end et svar. EU’s erklærede mål er, at skabe ”en stadig snævrere union
mellem de europæiske folk” ifølge EU-Traktakten4, som i præamblen
også ”erindrer om den historiske betydning af at bringe det europæiske
kontinents deling til ophør, og om behovet for at tilvejebringe et solidt
grundlag for opbygningen af fremtidens Europa” (EU-Traktaten
2007). EU’s formål er med andre ord, at skabe rammerne for en
fredelig sameksistens i Europa. EU har i ﬂere omgange været erklæret
i en grundlagskrise. Forfatningstraktaten fra 2004, som var længe
undervejs, kuldsejlede, og selv den ratiﬁcerede udgave blev ikke stemt
ind i Frankrig og Holland i 2005. Efter den seneste store udvidelse af
EU mod Øst- og Centraleuropa i 2004, hvorefter medlemstallet steg til
25, og med de seneste udvidelser er nået op på 27 medlemmer, er de
økonomiske, politiske og kulturelle forskelle imellem medlemslandene
ikke blevet mindre.
Det polsk-tyske grænseland er et velegnet felt at studere
processer af europæisering på nært og lokalt hold. Visionen om at

Tysklands østlige territorier: Pommern, Østpreussen, Brandenburg
samt Nedre og Øvre Silesien, blev polske. De derpå omfaende
fordrivelser af tyskere fra disse områder og de efterfølgende
4)

EU-Traktaten refererer til den gældende traktat for det europæiske Fællesskab, som
sammenfaer alle hidtidige og stadig gældende vedtagelser med nye: fra Rom- over
Maastricht-, til Nice- og Amsterdamtraktaten, samt udvidelsen 2004 og 2007 (EU-Traktaten
2007).

14

5) På nær perioden 1972-1980, hvor visumkravet mellem DDR og Folkerepublikken Polen
bortfaldt. Jeg vender tilbage til de skiftende åbninger og lukninger af den polsk-tyske grænse
i Kapitel 1.
6) Som det er tilfældet med Görli og Zgorzelec er en tvillingeby ofte opstået som resultat
af en grænsedragning, hvor delingen bl.a. betyder, at byens oprindelige centrum ligger på
den ene side af grænsen. Efter etableringen af Oder-Neiße grænsen i 1945 blev den polske del
af byen kaldt Zgorzelec [:sgosjeletsj:] for at understrege de slaviske træk i byens oprindelige
navn, Görli (Meinhof 2002: 119).
7) På tysk side er det faldende befolkningstal mest markant. I Görli kulminerede
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og tyskere, der migrerer fra grænseregionen, hvor mange søger mod

grænselandets aktuelle strukturproblemer, EU’s regionalpolitik og

de større byer, såsom Dresden, Leipzig og Berlin, men også Wrocław

forventningerne om at grænseoverskridende samarbejde kan bilægge

og Warszawa. I Sverige, Belgien, Holland, Norge, Danmark og
Tyskland er der desuden siden 2006 registreret en stigning i polske
immigranter, og tilsvarende ses en stigning i tyske immigranter i
fortrinsvis Østrig, Schweiz, Holland, Danmark og Polen (OECD 2008).
Grundet en samtidig lav fødselsrate på tysk side, er især Görli med
en gennemsnitsalder på over 45 år truet af at ende som en såkaldt
’seniorenpolis’, en ’by for de gamle’.8

konﬂikter fra fortiden, er alle forhold, der spiller ind i det polsktyske grænseforhold i dag, og placerer det som et kardinalpunkt for
opnåelsen af EU’s formål om at bringe ’delingen af det europæiske
kontinent til ophør’, som det hed i uddraget fra EU-Traktaten.
Idet mit første feltarbejde i Görli og Zgorzelec fandt sted i
2005, kort efter Polens EU-medlemskab 2004, ligger aandlingens
tidsmæssige tyngdepunkt fra og med denne periode, dog med
inddragelse af, hvordan begivenhederne omkring grænsedragningen
i 1945 spiller en rolle i tvillingebyen i dag. Den sidste del af feltarbejdet
afsluede jeg foråret 2007, forud for Polens indtræden i Schengensamarbejdet december samme år.9 Selvom mit materiale således

I EU er der siden slutningen af 1990’erne kommet nyt fokus på
Europas regioner og grænseområder. Fra at have været betragtet som
enklaver af stagnation og som mere eller mindre passive modtagere
af statslige subsidier, er den nye proﬁl i EU’s regionalpolitik, at
regionerne skal medvirke til at gøre EU konkurrencedygtig i den
globale økonomi (Delanty & Rumford 2005: 134). Dee skift foretages
bl.a. på baggrund af, at økonomer og regionale analytikere har
påvist, at regionale klyngedannelser med fysisk nærhed mellem
virksomheder, videninstitutioner, human kapital og ’know how’
har en gavnlig indvirkning på økonomisk vækst. Målet er derfor, at
fremme grænseområderne og regionernes endogene ressourcer, så de
kan blive konkurrencedygtige i den globale økonomi (Kockel 2002).
Regionerne får således en særstilling som aktører i den europæiske
integrationsproces, idet de betragtes som potentielle motorer for en
vækst, der samtidig kan udligne de økonomiske forskelle internt i
EU. De europæiske grænseområder, grænselande og grænsebyer
transformeres dermed fra at være marginale eller perifere zoner til
at blive centre for spørgsmål, som vedrører det europæiske og den
europæiske integrationsproces (Balibar 2004).
Således tegner dee rids af det polsk-tyske grænseland
et billede af en række problemstillinger, som gør det relevant at
undersøge europæiseringsprocesser i netop dee område: Historien
omkring grænsens ﬂytning og fordrivelserne af de tyske og polske
befolkninger omkring 2. Verdenskrig, grænsens lukkede karakter

er blevet til forud for denne begivenhed, udgør hele denne praksis
med at erne paskontrollen og toldgrænserne inden for Schengensamarbejdet med henblik på at ophæve grænser som barrierer for
menneskers og varers fri bevægelighed, et vigtigt led i aandlingens
anledning til at beskrive den polsk-tyske grænses ﬂertydighed i et
Europa under europæisering.
Dobbeltheden mellem på den ene side at være et grænseland
præget af strukturproblemer og på den anden side som region at
være potentiel medspiller i den globale økonomi er en ledetråd for
det følgende afsnit, hvor jeg indkredser tre problematikker inden for
dels den eksisterende forskning i det polsk-tyske grænseland, dels
den antropologiske og etnologiske grænseforskning, som er relevante
for aandlingens forskningsspørgsmål.
1. Grænseforskningen – tre problematikker
Denne aandling indskriver sig i et forholdsvist ungt, men voksende
felt af studier af grænser og grænseregioner i Europa. Siden udgivelsen
af den norske socialantropolog Fredrik Barths indﬂydelsesrige Ethnic
Groups and Boundaries (1969/1998) har etnologien undersøgt den
sociale konstruktion af grænser mellem forskellige nationer, regioner,

under kommunismen, den fraværende vesyske anerkendelse,

lokalsamfund eller grupper.10 Studiet af hverdagslivet ved Europas

befolkningstallet lige efter 2. verdenskrig. På grund af de massive ﬂygtningestrømme,
som på denne del af grænsestrækningen hovedsagelig kom fra den østlige del af Silesien,
steg befolkningstallet i Görli til omkring 100.000 (Rada 2007). Med de nuværende 58.000
indbyggere i Görli er det en befolkningstilbagegang på 42 % siden 2. Verdenskrigs
afslutning.
8) Det nøjagtige tal for gennemsnitsalderen i Görli for året 2006 er 45, 80 år. En anden
måde at beskrive det på: 31 % af Görli befolkning er over 60 år (Stadtverwaltung Görli
2006/2007: diagram 219).

9)

16

Pr. 1. 1. 2008 er følgende lande med i Schengen-aftalen: Belgien, Frankrig, Holland,
Tyskland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Italien, Østrig, Grækenland, Danmark,
Grækenland, Finland, Sverige, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet,
Slovenien, Ungarn, Island og Norge (www.eu-oplysningen.dk/emner/schengen/lande).
10) Det diﬀusionistiske paradigme kan dog også karakteriseres som en form for etnologiske
grænsestudier: diﬀusionismen kortlagde, hvordan bestemte artefakters spredning og brugen
af speciﬁkke skikke kunne overskride selv nationale grænser, og påpegede dermed at
kulturgrænser og nationale grænser var to vidt forskellige fænomener (Donnan & Wilson
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statsgrænser er imidlertid et nyere felt i etnologien og antropologien

2001a).15 FIT har ligeledes samarbejdet med professor Zbigniew Kurcz

(Donnan & Haller 2000; Donnan & Wilson 1999). I løbet af 1990’erne er

fra Institut for Sociologi, Wrocław Universitet i Polen, som har stået

der internationalt set sket et boom i grænsestudier, bemærkelsesværdigt

for udgivelsen af en række polske antologier om den polsk-tyske

nok netop som grænserne i lyset af Schengen-samarbejdet og den

grænseregion, med særligt henblik på etableringen af euroregioner,

stigende globalisering ellers hævdes at være under opløsning (Bucken-

grænsehandel og Polens mindretal (Kurcz 1999a, 1999b, 2002).16

Knapp & Schack 2001). Det voksende forskningsfelt i Europas grænser

Hovedvægten i denne forskning har været af historisk og

og grænseregioner tæller bidrag fra bl.a. politologer, økonomer,

økonomisk-historisk art (Jajeśniak-Quast & Stokłosa 2000; Kurcz 1999b;

sociologer, geografer, antropologer og etnologer.11 Det har også

Spohn 2002), mens der har været foretaget færre nutidige, kvalitative

resulteret i etableringen af en række internationale og interdisciplinære

studier af hverdagslivet på eller ved den polsk-tyske grænse (FIT 2005).

centre for grænseforskning rundt omkring i Europa, som f.eks.

Vigtige undtagelser er en række studier om erindringskultur (Rada

Centre for International Borders Research (CIBR) ved Universitetet

2007; Woycicki 2004) samt Opiłowska & Pfeiﬀers udgivelse (2005) af

i Belfast, hvor antropologerne Donnan Hastings, University of

ti livshistorier fra Görli og Zgorzelec, bereet af øjenvidner fra 2.

Belfast, og Thomas Wilson, Binghamton University er involveret.12 På

verdenskrig. Det tysk-polske forhold set ud fra ﬂere generationers

dansk grund har Institut for grænseregionsforskning ved Syddansk

perspektiv er ligeledes blevet undersøgt i et projekt med base på

Universitet siden 1976 udforsket problemstillinger vedrørende de

Southhampton University, UK, af Meinhof17, som har foretaget en

nationale mindretal nord og syd for den dansk-tyske grænse (Kühl

komparativ undersøgelse af identitetsdiskurser i forskellige Øst- og

2001). Siden slutningen af 1990’erne er det grænseoverskridende

Centraleuropæiske grænseregioner og -byer, herunder Görli og

samarbejde og de europæiske grænseregioner imidlertid kommet

Zgorzelec (Meinhof 2002).18

mere i fokus, ikke mindst på grund af den stadig større fremvækst af
13

Blandt de etnologiske bidrag19 til studiet af den polsk-tyske

euroregioner (Schack 2001: 94).
Hvad angår forskningen i den tysk-polske grænseregion kommer

grænseregion knyer ﬂere sig til Humboldt Universität zu Berlin og

de internationalt set væsentligste bidrag fra Europa-Universitetet

på den tyske side af grænsen i området omkring Cobus og Bauen

Viadrina i Frankfurt (Oder). Dee universitet blev genetableret i 1991

(Becker 1997), samt empiriske punktstudier af dagliglivet ved grænsen,

tæller bl.a. undersøgelser af den slaviske minoritet, sorberne, som lever

som et internationalt og interdisciplinært universitet, med det formål

såsom projektet Europa an der Grenze udført af studerende ved Institut

at skabe større indsigt i og forståelse for Europa.14 Ved Frankfurter
Institut für Transformationsstudien (FIT) pågår her en vigtig forskning

für Europäische Ethnologie (red. af Blask & Kaschuba 2003). Ligeledes

i Øst- og Centraleuropæiske transformationsprocesser, med deltagere
fra Juridisk, Økonomisk og Kulturvidenskabeligt Fakultet, og i et
samarbejde med Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań (Schul
1999: 20) (jf. Kapitel 3).
11) For etnologiske bidrag vedrørende Danmarks grænser og grænserelationer, se f.eks.
Andersen 2004 (Sønderjylland), samt Löfgren 1999, Berg, Linde-Laursen & Löfgren 2002
(Øresundsregionen).
12) CIBR har i fællesskab med Association for Borderland Studies (ABS) udarbejdet en
bibliograﬁ over grænsestudier inden for områderne, antropologi, politologi, økonomi og
sociologi med fokus på statsgrænser, grænseregioner, grænselande, grænseoverskridende
samarbejde og transnational governance (jf. CIBR 2008).
13) Institut for Grænseregionsforskning startede som sektorforskningsinstitut bosat i
Aabenraa, men er nu lagt ind under SDU, Sønderborg. I øjeblikket er BOREAS, en database
over europæiske grænseregioner, under opbygning med henblik på at foretage komparative
undersøgelser af de europæiske grænseregioner (Schack 2001: 93).
14) Viadrina er latin og betyder ’det, der ligger ved Oder-ﬂoden’. Man kalder grundlæggelsen
af Europa-universitet Viadrina i 1991 for en genetablering, da der fandtes en forløber placeret
samme sted i perioden 1506-1811. Der er ca. 5000 studerende i dag, heraf 1/3 ikke-tyske
studerende, som mestendels kommer fra Polen (Viadrina 2009).

18

15) Frankfurter Institut für Transformationsstudien (FIT) etableredes som
”Innovationskolleg” 1995 og har siden 2005 eksisteret som et selvstændigt institut på
Europa-Universitetet Viadrina. FIT står bl.a. for udgivelsen af bogserien Frankfurter Studien
zur Grenzregion ved professor (nu emeritus) i økonomisk historie Dr. Helga Schul (FIT
2005).
16) Jeg vælger her at fokusere på den forskning i den polsk-tyske grænseregion, som
knyer sig til Europauniversitetet Viadrina. I de senere år har der tillige fundet et voksende
samarbejde sted mellem svenske, polske og tyske forskere (f.eks. Lundén 2002), herunder
er der særligt blevet forsket i den baltiske region, jf. Centre for Baltic and East European
Studies, Södertörn Högskola (CBEES 2009).
17) Ulrike H. Meinhof – med det bemærkelsesværdige navn – er prof. i Germanistik og
Kulturstudier ved Southhampton Universitet, UK.
18) Forskningslieraturen om fordrivelserne af tyskere er et større forskningsfelt, som
ligger udenfor denne a!andlings rammer. For dybdegående studier i de fordrevnes historie
og senere integration i BRD se den norske historiker Jorunn Sem Fures a!andling 2001 samt
Fure 1999. For de fordrevnes videre skæbne i DDR, se Parak 2007, samt Ruchniewicz 2004.
19) Etnologien har som nævnt en lang tradition for at studere grænser og grænseregioner
med særligt henblik på at studere kulturmøder over grænser set ud fra et nationalt
perspektiv, men også med fokus på disse grænsers overskridelse, jf. note om
diﬀusionismens kulturgrænser som en kritik af nationale grænser ovenfor. I denne oversigt
er fortrinsvis de etnologiske bidrag, som har forsket i den polsk-tyske grænseregion taget i
betragtning.
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har Francizska Becker foretaget en feltarbejdsbaseret undersøgelse af

sammenblandede (Hannerz 1997). ’Frontier’, forstået som en grænse,

fordrevne tyskere bosat i Görli% med fokus på skabelsen af fælles

der gradvist kan ændre karakter, er fortrinsvist blevet brugt om

europæisk kulturarv (Becker 2005). Endelig er det tysk-polske forhold

grænsen mellem civilisation og barbari (Haller 2001).21

blevet analyseret på baggrund af etnologisk feltarbejde blandt polske
og tyske grænsevagter i en ph.d.-a!andling fra Europa-Universitet

Som det vil fremgå, er samtlige af ovenstående grænsebegreber
relevante i en analyse af den polsk-tyske grænse.

Viadrina, Europa an der Oder (Schwell 2007). Fra dansk side ﬁndes,
foruden det her foreliggende, endnu ikke nogen etnologiske studier

Symbolske eller reelle grænser

af den polsk-tyske grænseregion.

Spørgsmålet, som blev stillet i Prologen, om, hvor grænsens

Inden for den her omtalte europæiske forskning i grænser og

materialitet bliver af i Gupta og Fergusons forståelse af grænsen

grænseregioner er det muligt at identiﬁcere tre problematikker, som har

som en symbolsk konstruktion, er også blevet rejst af Donnan &

særlig betydning for denne a!andling. Den første problematik angår

Wilson. Når et ’grænseland’ udelukkende forstås som et billede på,

spørgsmålet om grænsers symbolske eller reelle karakter, den anden

hvordan forskelle og rumlige kategorier overskrides, underspilles

handler om, at grænselandet udgør et særligt velegnet laboratorium

grænsens materielle karakter og selve dens funktion som territoriel

til udforskning af kulturer, idet disse på én gang forstærkes og

markering af en statsgrænse. Omvendt er statsgrænser ladede med

kan overskrides i mødet på, over eller ved grænsen. Den tredje

symboler og ganske a!ængige af også at blive kny"et til kulturelle

problematik i grænseforskningen, som a!andlingen forholder sig til,

grænser, et ’Os’ (Donnan & Wilson 1998). Forskellen mellem Gupta

er forståelsen af grænsen som ﬂertydigt eller ambivalent fænomen.

og Fergusons symbolske ’grænseland’ på den ene side og Donnan

Disse problematikker uddybes i det følgende, og afsni"et leder frem til

& Wilsons materielle-politiske statsgrænse på den anden side

min redegørelse for, hvordan jeg studerer europæiseringsprocesser i

afspejler en mere generel diskussion inden for forskningen i grænser:

det polsk-tyske grænseland, herunder formuleringen af a!andlingens

spørgsmålet om grænsernes symbolske eller reelle karakter. Hvor

forskningsspørgsmål. Allerførst en etymologisk a$laring.

grænsebegrebet forstået som statsgrænse kendetegner et inden for
antropologien nyere forskningsperspektiv, kaldet ’The anthropology

Grænsebegrebets etymologiske mangfoldighed

of borders’ (Ibid.), har den mere symbolske forståelse af grænsen som

Hvad angår selve ordet ’grænse’ er der i det engelske ordforråd et

metafor for overgange og det liminale især været anvendt inden for

større udbud end i det danske, idet der sædvanligvis diﬀerentieres

globaliserings- og postkoloniale studier (Hannerz 1997; Hetherington

imellem border, boundary, borderland og frontier. Selvom der i

1997). Et fællestræk ved forståelsen af grænsen som symbol, her ofte

forskningsli"eraturen ikke er enighed om, hvordan disse forskellige,

i betydningen ’boundary’, ’borderland’, eller ’frontier’, er, at grænsen

grænserelaterede udtryk deﬁneres, skal der i det følgende gives en

teoretiseres som et mellemrum, som marginer eller zoner, hvor netop

kort a$laring:20

mødet mellem to eller ﬂere enheder potentielt skaber rum for det

’Border’ forstås som en statsgrænse, en adskillende linje, der

ﬂertydige, hybride og ua$larede.22 ’The anthropology of borders’ har

afgrænser en suveræn stats territorium. Dog ﬂugter statsgrænsen ikke

særligt siden slutningen af 1990’erne sat fokus på udforskningen af

altid med en stats ydre linjer; den ﬁndes også i lufthavne, ved havne

statsgrænser som studiet af magtrelationer mellem stater og nationer

og på banegårde (Löfgren 1999). ’Boundaries’ bruges hovedsageligt

som en opposition til denne mere postmoderne tilgang (Wilson &

om symbolske og/eller kulturelle grænser, som en måde, hvorpå et

Donnan 1994).

’Os’ deﬁneres i forhold til et ’Dem’ (jf. Donnan & Wilson 1998, 1999;
Schippers 1999). ’Borderland’ og ’frontier’ forstås som en bredere
zone, hvori overgange er glidende og måske endda ambivalente eller
20)

Denne redegørelse for grænsebegrebets etymologiske mangfoldighed baserer sig på
Donnan & Wilson 1998; 1999, Donnan & Haller 2000, Hannerz 1997 samt Schippers 1999.

20

Denne opsplitning mellem den symbolske og reelle grænse
21)

I anglo-amerikansk, antropologisk sammenhæng er ’frontier’ især blevet brugt om
koloniseringen af Nordamerika, men anvendes også om europæernes kolonisering af resten
af verden (Hannerz 1997: 10).
22) Endnu et eksempel på et begreb for det ambivalente rum imellem kategorierne, er
Foucaults begreb ’heterotopi’, som har været til stor inspiration for postmoderne tilgange til
rum og grænser (Hetherington 1997: 41).

21

Del 1

Indledning

er del af denne aandlings problemstilling, idet jeg ikke forsøger

fælles integration over grænsen grundet dets alvorlige, historiske ar, og

at positionere aandlingen i en enten symbolsk eller en materiel

som frontløber eller pionér i en vellykket integrationsproces i Europa

forståelse af grænsen, men som et både-og. Snarere end at operere med

(Schul 2002). Potentielt er den polsk-tyske grænse dermed på én

modsætningen symbolsk versus materiel, tager aandlingen et afsæt

gang en svært overkommelig barriere og historien om en brobygning,

i et heterogent aktørbegreb, hvor den polsk-tyske grænse konstrueres

der eroderer grænsen. Denne modsætning er parallel til den dobbelte

og transformeres gennem forbindelser mellem materielt-semiotiske

position i den EU-regionalpolitiske udvikling, hvor grænseregioner

aktører (Latour 1996; Law 1994).

på én gang skal agere som motorer for vækst og er karakteriseret ved
svære strukturproblemer.

Grænsen som laboratorium

Dee paradoks markerer et træk ved den polsk-tyske grænse,

Inden for den her skitserede grænseforskning er der eksempler på,

som er vigtigt at studere. I aandlingen griber jeg paradokset an

at grænser betragtes som særligt velegnede studieområder, fordi

ved at betragte det som forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske

grænsen giver anledning til, at speciﬁkke kulturer udvikler sig. Som

grænse bliver praktiseret eller performet (Law 1999; Mol 2002). Der

oftest adskiller disse grænsekulturer sig fra den dominerende nationale

er regionalpolitiske tiltag, grænseoverskridende samarbejder og

eller etniske kultur: ”The intensity and character of contacts in the

identitetspolitiske visioner, som arbejder på at skabe henholdsvis

borderlands give rise (although it does not have to) to the formation

økonomisk vækst og fælles europæisk identitet i grænseområdet.

of speciﬁc cultures (…). They usually diﬀer, to some extent, from the

Samtidig er der eksempler på en række praksisser, hvori grænsen

main core of the ethnic or national culture of a given group” (Kantor

bliver til en barriere eller bekræfter den som et strukturproblem. I

1996: 28). Omvendt er der blevet argumenteret for, at folk, der bebor

disse processer er særligt de unge i fokus for integrationsprocessen,

grænseområder kan ses som særlige ‘grænseagenter’, hvis handlinger

hvorfor jeg i aandlingen vælger at fokusere på de unge i henholdsvis

medvirker til at skabe og transformere den nationale kultur og kan

Görli og Zgorzelec (særligt i Kapitel 6 og Kapitel 7). Disse forskellige

have betydning for, hvordan den nationale politik udformes. I begge

praksisser omkring den polsk-tyske grænse medvirker til at skabe

tilfælde er der tale om en tilgang, hvor grænseområder ikke betragtes

den som en ﬂertydig grænse, der er både dynamisk og stagneret, en

som en nationalstatslig periferi, der passivt absorberer centrale

brobygning og en barriere.

beslutninger og lader sig understøe af statslige subsidier (Donnan &
Haller 2000; Szhlachicova 1999).23
Dermed berøres det paradoks, som synes at være til stede i

Grænsernes forsvinden?

mange grænsestudier: at grænselandet på den ene side udgør et særligt

og politikere til at stille det spørgsmål, om grænserne i Europa er ved at

velegnet sted at undersøge kulturelle dynamikker og på den anden side

forsvinde. Den her skitserede grænseforskning rummer derfor endnu

som oftest er præget af stagnation qua dets placering i nationalstatens

et paradoks, nemlig at grænser er særligt vigtige at studere, idet de er

periferi (Kramsch & Hooper 2004; Kurcz 1999a). Denne dobbelthed

under opløsning. Som en respons på dee spørgsmål opereres der for

mellem kulturel dynamik og økonomisk stagnation er relevant for det

eksempel inden for den antropologiske og etnologiske grænseforskning

polsk-tyske grænseland, der er blevet udpeget som et særligt velegnet

med forskellige former for grænsetypologier. Grænser kan have

laboratorium for studiet af europæiske integrationsprocesser

forskellig karakter, de kan for eksempel være ’hårde’ eller ’bløde’

(Heimpold 2001; Spohn 2002). Det skyldes, at det polsk-tyske grænseland

(Kayser Nielsen 2005). Eller de kan klassiﬁceres som grænser af 1.,

på én gang er blevet karakteriseret som et område med lav grad af

2. og 3. grad, således at der er ’uigennemtrængelige grænser’, såsom

Ikke mindst Schengen-samarbejdet i EU har foranlediget både forskere

grænsen mellem det tidligere Øsyskland og Vesyskland frem til
23) Inden for denne argumentation, at grænselandet ikke altid skal forstås som en periferi
i forhold til et mere dynamisk center, har historikeren Peter Sahlins’ studie af den spanskfranske grænse, Boundaries. The making of France and Spain in the Pyrenees, fra 1989 opnået
klassikerstatus, fordi det viste, at det, der foregår i grænselandet er afgørende for selve
skabelsen af national identitet (jf. Wilson & Donnan 1998).

22

1989, ’overgangsgrænser’, såsom de vesteuropæiske grænser efter 1945,
og endelig de ’gennemsigtige grænser’, såsom de europæiske grænser
inden for Schengen-samarbejdet (Donnan & Haller 2000; Haller 2001).
23
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Problemet ved de forskellige grænsetypologier er, at ingen af disse

interesse for, hvordan forskellige praksisser performer24 en multipel

typer alligevel er entydige. Grænser er derfor gennemgående af en

verden (Law 2004). Jeg undersøger derfor grænsens ﬂertydighed,

” (…) ambivalent character: they represent dividing lines as well as

ved at studere forskellige måder, hvorpå den bliver til i praksis, dvs.

thresholds of passage” (Donnan & Haller 2000: 13). I a!andlingen

hvordan grænsen ”is enacted into being” (Law & Singleton 2005: 5).

undersøger jeg ligeledes grænsens ﬂertydighed og ambivalente

Disse forskellige måder, hvorpå grænsen ’enactes’ eller

karakter. Frem for at ordne de forskellige udgaver af den polsk-tyske

performes forstås som eﬀekter af heterogene netværk af relationer

grænse i forskellige typologier i tid og rum, forstås grænsen her som

mellem socio-materielle aktører. I ANT-sammenhæng forstås det

ambivalent, fordi den udgøres af ﬂere sameksisterende, praktiserede

performative bredt, sådan at såvel subjekter, narrativer, diskurser,

versioner af grænsen, der kan overlappe, inkludere, ekskludere og

som objekter, materialer og teknologier performer (Law 2000: 2).

supplere hinanden (Mol 2002).

ANT opererer med et heterogent aktørbegreb, hvor der ikke på
forhånd skelnes mellem hvad eller hvem der handler – det et snarere

2. Aandlingens forskningsspørgsmål

et spørgsmål om hvilke entiteter (dvs. socio-materielle aktører), der

I ovenstående afsnit har jeg peget på tre problematikker i

tilskrives handling (Latour 1996).25 Frem for at aktørerne i sig selv er

grænseforskningen, som har relevans for, hvordan jeg i denne

i fokus, er det derfor snarere forbindelserne imellem dem, som bliver

a!andling udforsker den polsk-tyske grænse: spørgsmålet om reelle

analysens indgang (Elgaard Jensen 2005). Det er med andre ord i

overfor symbolske grænser, paradokset omkring den polsk-tyske

relationerne imellem forskelligartede, materielt sammensae aktører,

grænse forstået som laboratorium for studier af både stagnation og

hvor translationer, mediationer og transformationer ﬁnder sted, at

dynamik, samt grænsers generelt ﬂertydige eller ambivalente karakter.

clouet ﬁndes til at udforske, hvordan processer foregår, forandringer

Jeg forholder mig i a!andlingen til disse tre problematikker på den

sker og fænomener får eksistens.

måde, at jeg snarere end at forkaste eller afvise dele af dem, ønsker at

I lyset af disse indsigter fra ANT handler det for mig at se

inkludere disse perspektiver i min undersøgelse. Hvordan jeg gør det,

ikke om, at undersøge den polsk-tyske grænses ﬂertydighed ved at

redegør jeg for i det følgende afsnit, som leder frem til formuleringen

anlægge et tilstrækkeligt antal perspektiver på den. Ej heller er det

af a!andlingens forskningsspørgsmål.

centrale at liste de mange grænsebegreber og perspektiver op for
mangfoldighedens skyld. Hver praktisering eller måde at håndtere et

Teoretiske og analytiske ressourcer

givent fænomen på skaber sin version af det, som dog ikke står alene,

At undersøge ﬂertydighed og ambivalens som konstituerende

men som er delvist forbundet med andre versioner af samme objekt

for processer og forandringer har optaget nyere studier inden for

(Law 1997). Det indbyrdes forhold mellem forskellige formninger eller

aktørnetværksteorien (ANT), hvorfra a!andlingens teoretiske og

praktiseringer af et givent objekt har Mol beskrevet som det ’multiple

analytiske ressourcer kommer (Law 1999). Disse nyere studier indgår

objekt’ (Mol 2002). Det er således mit udgangspunkt, som igen følger

i det, der ofte benævnes den performative vending inden for ANT, som

indsigterne fra ANT, at der er mere end én slags polsk-tysk grænse,

indebærer et fokus på det praktiserede og performede. Grundtanken

men heller ikke et uendeligt antal grænser. Sagt med ANTs efterhånden

er, at det, der udføres, opføres og gøres, er konstituerende for en

berømte diktum, er der ”more than one, less than many” (Ibid.: 6). Jeg

ﬂerhed af sameksisterende ontologier. Ontologi forstås som den

undersøger, hvordan grænsen som et multipelt objekt performes på

praktiserede virkelighed, der af samme grund tænkes i ﬂertal. Som

forskellige måder, og hvordan disse forskellige måder indbyrdes er

Annemarie Mol har formuleret det: ”if reality is done, if it is historically,
culturally and materially located, then it is also multiple. Realities
have become multiple” (Mol 1999: 75, kursiv i original). Denne
performative udgave af ANT er derfor også blevet karakteriseret som
en ’multiplicitetsorienteret ANT’, fordi den indebærer en ontologisk
24

24) Der er mange termer for den praktiserede virkelighed: ’enactment’, ’doing’, ’performing’,
hvoraf jeg vælger på dansk fortrinsvis at bruge praktisering og den danske udgave af ’to
perform’: at performe (jf. Dansk Sprognævn, www.dsn.dk), foruden ’at udgøre’, ’fremtræde’
og ’optræde’. Oversat til dansk betyder ’enactment’ at udspille eller ﬁnde sted. Etnologen
Astrid Jespersen har foreslået håndtering, som oversæelse af Mols ’enactment’, for at betone
dets indholdsmæssige betydning: gøren i praksis (Jespersen 2007: 47).
25) Det fraværende hierarki mellem aktører kaldes også symmetriprincippet (jf. Kapitel 2).
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forskellige versioner af denne grænse er delvist forbundne:

interferere og være i konﬂikt med hinanden (Law 2000: 24; Mol 2002:
34f).26
Jeg inkluderer således de skitserede problematikker fra den
her gennemgåede grænseforskning på den måde, at jeg ser den polsk-

1. Hvordan performes den polsk-tyske grænse som multipelt
objekt i heterogene netværk af forbindelser mellem sociomaterielle aktører?

tyske grænses kontinuerlige symbolske og materielle konstruktion og

2. Hvordan forholder de forskellige versioner af den polsk-tyske

transformation som eﬀekter af forbindelser mellem socio-materielle,

grænse sig indbyrdes til hinanden og hvordan kan denne

heterogene aktører. Jeg undersøger endvidere de forskellige måder,

sameksistens beskrives?

hvorpå den polsk-tyske grænse bliver til gennem praksisser – som
strukturproblem, barriere, brobygger mm. – i et performativt perspektiv.

Hensigten med at svare på disse spørgsmål er at bidrage med en

Endelig analyserer jeg grænsens ambivalente træk som et resultat af

anden version af studiet af europæisering, som ikke fokuserer

ﬂere, sameksisterende og delvist forbundne performanser af grænsen.

på implementeringen af EU-politikker og EU-institutionernes

Med henblik på at kunne analysere forbindelser mellem socio-

funktionalitet. Det er en gennemgående tese for aandlingen, at dens

materielle aktører har jeg søgt efter nogle analytiske ressourcer,

analytiske, tæe beskrivelser af hvordan forskellige, praktiserede

der kunne bidrage til at identiﬁcere mønstre i deres indbyrdes

versioner af den polsk-tyske grænse sameksisterer, er afgørende for at

forskellighed og sameksistens ud fra et heterogent og performativt

forstå, hvordan europæiseringsprocesser formes, foregår, ﬁnder sted

procesperspektiv. I analyserne trækker jeg på en stribe studier, som

og forandres.

er signiﬁkante for diskussionerne inden for den performative ANT,
såsom begreberne funktionel ambivalens (Singleton & Michael 1993),

Fremgangsmåde og materiale

forholdet mellem stabilisering og destabilisering (de Laet & Mol

At jeg i aandlingen anlægger et socio-materielt, heterogent perspektiv

2000) samt mellem nærvær og fravær (Law 2002). Tillige bringes

på såvel den polsk-tyske grænse som processer af europæisering

begreberne ’modes of orderings’ (Law 1994), det multiple objekt

afspejler sig i min fremgangsmåde og i aandlingens materiale. Min

(Mol 2002), identitetsnetværk (Michael 1996) samt forskellige rumlige

fremgangsmåde kan karakteriseres som et stykke netværksopsporende

konﬁgurationer (Mol & Law 1994) i anvendelse. Tilsammen muliggør

arbejde, idet jeg har søgt efter, hvordan udtryk, steder, genstande og

disse begreber nye dimensioner i en multiplicitetsorienteret analyse.

identiteter træder frem i heterogene relationer mellem socio-materielle

Ved hjælp af disse teoretiske og analytiske ressourcer er det

aktører. Jeg har for eksempel forfulgt det regionale udtryk ’den silesiske

min ambition at kvaliﬁcere begrebet om den ﬂertydige, ambivalente

tolerance’ rundt i forskellige sammenhænge, ligesom jeg har ledt efter

grænse og at udforske dens kontinuerlige heterogene, socio-materielle

aktiviteter eller projekter med polsk-tyske ’bindestreger’. Ligeledes

konstruktion og transformation, samt beskrive, hvordan forskellige,

udgøres en væsentlig del af aandlingens materiale kort over daglige

praktiserede versioner af grænsen sameksisterer og hænger delvist

aktiviteter i tvillingebyen tegnet af polske og tyske skoleelever, samt

sammen (Mol 2002).

efterfølgende fælles gåture (’walking conversations’) foretaget sammen
med eleverne, hvilket vil blive nærmere præsenteret i Kapitel 3.

Forskningsspørgsmål
I aandlingen udforsker jeg således den ﬂertydige polsk-tyske grænse
forstået som et performet, multipelt objekt, og undersøger, hvordan

3. Aandlingens opbygning
Kapitel 1, Den polsk-tyske grænse efter 1945, fremstiller i tre afsnit OderNeiße-grænsen efter 2. Verdenskrig ved at se på de politisk-historiske

26)

Ud fra et performativt ANT-perspektiv kan den multiple grænse karakteriseres på
mange måder, såsom at grænsen fremtræder på ﬂere måder, i forskellige udgaver, i form af
forskellige ﬁgurer eller konﬁgurationer. Når jeg i aandlingen anvender begrebet ’version’
er det i den præcise betydning, hvor sammenhængene og forbindelserne mellem det, der
praktiseres, er det centrale.

26

begivenheder og praksisser omkring grænsedragninger, som har
gjort grænsen kontroversiel, omskiftelig og dobbelydig, om end
selve grænselinjen har været uændret siden dens etablering. Formålet
27
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med fremstillingen er at etablere en forbindelseslinje til a#andlingens

Kapitel 5, Polsk-tysk integration, beskriver hvordan det tyske og det

analyser, som viser hvordan historien inddrages som aktør i nutidige

polske bindes sammen gennem grænseoverskridende samarbejde

praktiseringer af grænsen.

på bystyre-niveau, og hvordan de!e samarbejde ordnes på vidt
forskellige måder, som ikke alene kan opdeles i national-stereotypiske

Kapitel 2, Teoretiske og analytiske ressourcer, uddyber a#andlingens afsæt

kategorier (Law 1994). Ved at opspore ’bindestreger’ mellem det

i den materielt-semiotiske, performative aktørnetværksteori (ANT).

polske og det tyske, kommer analysen bl.a. omkring den polsk-tyske

Hertil diskuteres a#andlingens væsentligste analytiske begreber, som

koordineringskommission for bystyret i henholdsvis Zgorzelec og

skal tjene til at præcisere, hvori den polsk-tyske grænses multiplicitet

Görli", en polsk-tysk ungdomskoordinator og analysen fører også ud

består.

på en polsk-tysk cykeltur.

Kapitel 3, Fremgangsmåde og materiale, fremlægger a#andlingens metode,

Kapitel 6, Grænsens nærvær og fravær, viser hvilken rolle den polsk-

forstået som en performativt reﬂeksiv praksis, der hænger tæt sammen

tyske grænse spiller i de unge tyske og polske skoleelevers aktiviteter

med a#andlingens teoretiske og analytiske arbejde. Inspirationen

i hverdagen. Analysen tager udgangspunkt i de kort, som de polske

fra den rumlige vending, herunder det kartograﬁske og topologiske,

og tyske skoleelever har tegnet som et led i a#andlingens feltarbejde.

præsenteres og karakteriseres som ’metodologisk kartograﬁ’ og

Der viser sig en stor forskel om, hvor og hvordan grænsen er indtegnet.

den kontinuerlige produktion af sammenlignelige (undersøgelses-)

Med afsæt i Laws begreber nærvær, fravær og manifest fravær (Law

felter beskrives som et ’site-management’ (Sørensen 2008). Tillige

2002) identiﬁcerer analysen ﬁre forskellige versioner af grænsen, som

diskuteres, hvordan ethvert forskningsbidrag kan betragtes som et

performes i forskellige mønstre af nærværende og fraværende grænser.

led i en ’ontologisk politik’ (Mol 1999), idet etnograﬁske beskrivelser

På baggrund af materialet fra de fælles ’walking conversations’ med

forstås som interventioner (Vikkelsø 2008).

eleverne foretages yderligere beskrivelser af de forskellige versioner
(Mol 2002) af den polsk-tyske grænse.

Kapitel 4-7 rummer a#andlingens analytiske bidrag, der har det
grænseoverskridende og det kulturelle og historiske tilhørsforhold til

Kapitel 7, Kontroversielle mødesteder, beskriver kontroverser (Latour 2005)

grænselandet som gennemgående temaer.

omkring de unges brug af byens pladser i Görli", hvor både tyskere
og polakker mødes. Det konkrete eksempel handler om, at politiet i

Kapitel 4, Den silesiske tolerance, handler om et arbejde i museumsregi

Görli" har fundet det relevant at indsæ!e en særlig indsatsstyrke,

på at skabe et grænseoverskridende, europæisk tilhørsforhold til

der jævnligt skal rydde byens pladser for unge uromagere. Analysen

grænseregionen. Udtrykket ’den silesiske tolerance’ analyseres som en

tager udgangspunkt i ideen om en multipel topologi (Mol & Law

aktør i de!e arbejde, fordi det bruges som rollemodel for nutiden ved

1994) og identiﬁcerer forskellige rumlige konﬁgurationer i de måder,

at vise, at befolkningerne i den historiske provins Silesien igennem

hvorpå pladserne i Görli" performes. Analysen viser, hvordan disse

århundreder har sameksisteret uden at være i nævneværdig konﬂikt

kontroverser relaterer sig til grænselandets generelle aﬀolkning

med hinanden, trods vidt forskellige kulturelle, religiøse og etniske
baggrunde, heraf ideen om ’det tolerante Silesien’. Analysen beskriver,

og problemer med arbejdsløshed, hvilket synes at overskygge
tvillingebyens grænseoverskridende ambitioner.

hvordan netværket omkring ’den silesiske tolerance’ på én gang bakkes
op og møder modstand på begge sider af grænsen, og reﬂekterer over

Kapitel 8, Heterogene europæiseringsprocesser, giver en karakteristik af

denne samtidighed mellem stabilisering og stabilisering (de Laet &

a#andlingens analytiske bidrag som helhed, hvori tre versioner af

Mol 2000).

multiplicitet sammenfa!ende kan identiﬁceres. Dernæst argumenteres
der for, at a#andlingen bidrager med en socio-materiel, heterogen
version af europæisering, idet analyserne giver en række tæ!e
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beskrivelser af, hvordan europæiseringsprocesser materialiseres og
konkret ﬁnder sted i tvillingebyen: Hvad enten det drejer sig om
at lave grænseoverskridende samarbejde eller danne grundlag for
tilhørsforhold hen over grænsen, udgøres disse praktiseringer af
sammenﬁltrede netværk af heterogene aktører, der er tæt sammenvævet med de udfordringer, der er forbundet med at leve på, ved,
henover og med en grænse i Europa.

Görli!-Zgorzelec

Figur 1. Den polsk-tyske
grænse med tvillingebyen
Görli!-Zgorzelec (Kort a
2009).

1. Indledning
Dee kort fra Google Earth viser det polsk-tyske grænseland i
satellitperspektiv. Kortet er baseret på en nøjagtig aﬀotografering
af, hvordan det polsk-tyske grænseland tager sig ud i det øjeblik,
satellien har taget billedet. Efterfølgende har Google Earth tegnet
landegrænserne og de større byer op med en tyk, gul streg. Denne
graﬁske markering er derfor en god illustration på, at landegrænser
som sådan ikke er noget, der blot foreligger i landskabet; de drages
og ﬂyes, lukkes og åbnes på baggrund af historiske og politiske
begivenheder og aktiviteter omkring grænsedragninger.
Dee kapitel fremstiller, hvordan den polsk-tyske grænse
siden 2. Verdenskrig har fremtrådt som en kontroversiel, omskiftelig
og dobbelydig grænse: Den polsk-tyske grænse blev ﬂyet i 1945,
hvorved dele af de tyske og polske befolkninger blev omrokeret;
grænsen er blevet både underkendt og siden anerkendt27, og den har
aktuelt status af økonomisk periferi, samtidig med at den tiltænkes
rollen som pionér i integrationen mellem Øst- og Vesteuropa.
27) Først i 1990-1991 blev den tyske anerkendelse af Oder-Neiße-grænsen stadfæstet med
underskrivelsen af den tysk-polske grænsetraktat (Spohn 2002).
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2. Den ﬂyede grænse: Oder-Neiße-grænsen 1945

Formålet med kapitlet er at skabe en forbindelseslinje til
aandlingens analyser, hvori det beskrives, hvordan historien bruges

Dee kort (ﬁg. 2)30 viser de grænsedragninger, som fulgte med

som aktør i nutidige praktiseringer af den polsk-tyske grænse.28
Fremstillingen skal således give nogle forudsætninger for at forstå,

etableringen af den nye grænse mellem Polen og Tyskland i 1945.

hvordan historien inddrages og forvaltes i de grænseoverskridende
tiltag og projekter i Görli og Zgorzelec i dag. Denne Foucaultinspirerede fremstillingsmåde kan karakteriseres som en ”history of
the present”, hvor historien beskrives med henblik på, hvordan den
bruges i nutiden (Rabinow & Rose 2003).29 Samtidig sæes den polsktyske grænse i scene; hvor beﬁnder vi os på det europæiske landkort,

Figur 2. Tyskland og
Polens Østgrænser ﬂyttes mod vest efter 2.
verdenskrig. Oder-Neißegrænsen med grænsebyen
Görli#-Zgorzelec, længst
til venstre i billedet (Kort
b 2009).

og hvilke problemstillinger knyer sig speciﬁkt til dee grænseland.
Kapitlet er struktureret i tre afsnit med 1945 som historisk

Berlin

’nulpunkt’, fordi det er her, at den eksisterende polsk-tyske grænse,
Oder-Neiße-grænsen, etableres. Det første afsnit tager udgangspunkt
i denne etablering og omfordelingerne af begge landes territorier samt
fordrivelserne af de tyske og polske befolkninger. Dee afsnit har
derfor overskriften Den ﬂy"ede grænse. Det andet afsnit, Den lukkede

Görli! - Zgorzelec
Oder-Neiße grænsen
efter 1945
Polens østgrænse
før 1945

grænse, beskriver grænseforholdet mellem den Tyske Demokratiske
Republik (herefter DDR) og Folkerepublikken Polen (herefter FRP)
frem til Murens fald i 1989, som med undtagelse af en periode på
8 år var militært bevogtet og skarpt kontrolleret. Det tredje afsnit
beskriver Den åbne grænse? og afslues med et spørgsmålstegn, fordi

Polsk territorium efter
1945 (tidl. tysk)
Sovjetisk territorium efter
Polens nye østgrænse
1945 (tidl. polsk)

efter 1945

det handler om den polsk-tyske grænse efter 1989, hvor det fælles
europæiske, blandt andet gennem grænseoverskridende samarbejde,
gøres til en vigtig aktør i overskridelsen af de historiske demarkationer

Kortet forstås bedst, hvis man læser det som en bevægelse fra højre

og dermed forbedringen af det polsk-tyske forhold. Da aandlingens

mod venstre. Yderst til højre i billedet er Polens østlige territorier

tidsmæssige fokus ligger her, er dee afsnit noget længere end de to

markeret med lys blå: disse blev tildelt Sovjetunionen. Yderst til

foregående.

venstre i billedet er Tysklands østlige territorier markerede med lys

Hvert af disse tre afsnit indledes med et kort. Disse kort er

gul: disse blev tildelt Polen. Med denne grænsedragning blev Polens

udvalgt, fordi de optegner nogle for det pågældende afsnit signiﬁkante

grænser således forskudt omkring 100 km mod vest, frem til ﬂoderne

grænsedragninger. Senere i aandlingen vil min anvendelse af

Oder og Neiße.
Oder-Neiße-grænsens

kortmateriale ændre karakter, hvor jeg bruger kort som en del af

præcise

forløb

blev

besluet

på

min metode og selv bliver medproducent af forskellige kort over den

Potsdam-konferencen d. 2. august 1945, hvor Churchill, Stalin og

polsk-tyske grænse (jf. Kapitel 3).

Truman enedes om, at Tysklands østgrænse med områderne Øst- og

28) Dee fokus på historiebrug og historieforvaltning genﬁndes inden for ﬂere etnologiske

Vestpreussen, Brandenburg, Pommern, Øvre og Nedre Silesien skulle

analyser af f.eks. erindring, kulturarv og europæisk identitet (jf. Frykman 2001; Johler 2002;
Oo 2008).
29) I dee tilfælde handler det dog i højere grad om at tilvejebringe en forståelse af nogle
at de historiske forudsætninger, der aktualiseres af nutidige praktiseringer af den polsktyske grænse end ”to make present itself untimely”, hvilket var en væsentlig bevæggrund for
Foucaults kontrasterende genealogier, som viste, at nutidens diskurser og praksisser engang
har taget sig anderledes ud (Rabinow & Rose 2003: 21; jf. Raﬀnsøe et al. 2008).

ﬂyes mod vest.31 Tilsvarende blev Polens østlige grænseregioner, i

32

30)
31)

Kortet er fra Wikipedia, men med mine tilføjelser og oversæelser (Kort b 2009).
Dee afsnit omkring etableringen af Oder-Neiße-grænsen er især baseret på de
historisk-politiske oversigtsværker af Davies 2001, Judt 2005 og Wæver 1993, samt historiske
fremstillinger omkring fordrivelserne af tyskere og polakker under 2. verdenskrig (Fure 1999,
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dag Litauen, Hviderusland og Ukraine, tildelt Sovjetunionen. Som

argumenteret for, at der var tale om afgivelse af oprindeligt tysk

kortet viser, implicerer etableringen af Oder-Neiße-grænsen således

territorium, for her havde germanske stammer levet siden forhistorisk

ﬂere grænsedragninger: Forud for Potsdam-konferencen, under

tid. Ligeledes er det blevet fremhævet, at Preussen erobrede disse

forhandlingerne på Jalta-konferencen i februar 1945, havde de tre

områder i 1742/44 fra Habsburgerne, og at de var del af det samlede

ledere af de allierede styrker aftalt, hvor grænsen skulle gå mellem

tyske rige i 1871, med Breslau (i dag Wrocław) som hovedstad i

Polens østlige områder og Sovjetunionen.32

provinsen Silesien (Spohn 2002). Beslutningen om at drage Oder-

Som følge af den polsk-tyske grænseforskydning blev omkring

Neiße-grænsen giver således anledning til ﬂere, nationalt bestemte

7 millioner tyskere33 drevet på ﬂugt fra de nye polske områder.

grænsedragninger, der fremhæver nogle og nedtoner andre grænser

Mange af de fordrevne tyskere kom til Vesyskland, især Slesvig-

i historien.

Holsten og Bayern. Disse tyskere kaldtes die Heimatvertriebene (de

De fordrevne tyskeres interesser blev varetaget i de foreninger,

hjemstavnsfordrevne), en juridisk betegnelse, der gav ret til særlige

som blev dannet regionalt i Vesyskland efter krigen: de såkaldte

identiﬁkationspapirer samt økonomisk hjælp til reetablering (Fure

’Landsmannschaften’, som er del af det landsdækkende forbund

1999). Andre fordrevne tyskere kom til den østlige del af Tyskland,

Bund der Vertriebenen (BdV) (Fure 2001). BdV har både før og

hvor DDR blev grundlagt i 1949. Heraf blev nogle boende lige på den

efter Tysklands genforening været omgærdet af en vis ambivalens i

anden side af den nye grænse, som der er eksempler på i Görli". I

den tyske oﬀentlighed og af verden uden for Tyskland på grund af

de fordrevne tyskeres sted kom omkring 2 millioner polakker til

forbundets delvist revanchistiske program og retorik, alt a&ængig

Polens nye territorier ved Oder-Neiße-grænsen, organiseret gennem

af, hvilken proﬁl den siddende formand har tegnet. Disse proﬁler er

den ’repatrieringskommission’, som det i 1944 grundlagte FRP havde

derfor illustrative eksempler på, hvordan Oder-Neiße-grænsen til

etableret. Disse polakker havde tidligere levet i det østlige Polen og

stadighed er blevet tematiseret og gjort til genstand for yderligere

var ligeledes blevet drevet på ﬂugt og tvangsforﬂyet fra de områder,

grænsedragninger. Den nuværende præsident for BdV, Erika Steinbach,

som nu var på sovjetiske hænder (Ruchniewicz 2004; Spohn 2002).

har f.eks. været i modvind på grund af et forslag om opførelsen af

At pege på Potsdam-konferencen og dens konsekvenser er én

et nationalt mindested for de fordrevne tyskere, ’Zentrum gegen

måde at beskrive, hvordan Oder-Neiße-grænsen blev draget, men

Vertreibungen’, i Berlin.35 I Polen bliver Steinbach særligt husket

grænsedragningerne fortsae efterfølgende, såsom i de nationale

for, som medlem af Den tyske Forbundsdag, ikke at ville stemme

historieskrivninger og i varetagelsen af de fordrevne tyskeres

for en forfatningsændring, der endeligt skulle anerkende den polsk-

interesser:

tyske grænse i 1990.36 Den tidligere vice-præsident for BdV, Herbert

I den oﬃcielle polske historieskrivning er de områder, der efter

Hupka, var op gennem 1970’erne fortaler for et samlet Tyskland,

2. verdenskrig skiftede fra tysk til polsk territorium blevet beskrevet

hvilket inkluderede de tidligere tyske territorier i øst, og ønskede

som en tilbageerobring af polsk land, fordi disse områder tilbage i

at stille erstatningskrav for de materielle tab, de fordrevne tyskere

det 11. århundrede havde hørt under Piast-dynastiet (Parak 2007;

havde lidt.37 Dermed underkendte Hupka den vesyske kansler Willy

Zernack 1991).34 I den tyske oﬃcielle historieskrivning er der blevet

Brandts ’Ostpolitik’, som arbejdede i retning af mere åbenhed og

2001; Parak 2007, Ruchniewicz 2004).
32) Polens nye østgrænse efter 1945 kaldes også Curzon-linjen. Curzon-linjen blev foreslået
allerede i 1920 af den britiske udenrigsminister George Curzon (1859-1925) som en løsning
på Polens tredje deling, uden dog at blive eﬀektueret. Under forhandlingerne ved Potsdamkonferencen blev Curzon-linjen, som på daværende tidspunkt lå betydeligt længere mod vest
end Polens østgrænse, udslagsgivende for Stalins argumentation for placeringen af den nye
grænse mellem Polen og Sovjetunionen. Denne historie er blevet karakteriseret som lige så
traumatisk for den polske befolkning, som fordrivelserne af den tyske befolkning ved Polens
nye vestgrænse (Davies 2001; Schul" 2001a).
33) Schul" estimerer tallet til omkring 6, 5 millioner. I Silesien var der tale om at ca. 3.587.300
mennesker blev drevet på ﬂugt (Schul" 2001a: 14; Spohn 2002: 8).
34) Piasterne var en fyrsteslægt, som regerede Polen i en periode på omkring 500 år, fra
965 til slutningen af 1300-tallet. Piast-dynastiet karakteriseres i den polske historieskrivning

bedre kommunikation imellem Vesyskland og Østeuropa (Wæver
1993). Den nuværende formand for Landsmannschaft Schlesien, som

34

ifølge Davies som legendarisk, fordi Polen under piasterne anerkendtes som medlem af
den romersk-katolske kirke. I denne perioden fandt ligeledes den første kroning af en polsk
konge sted og Polen ekspanderede med bl.a. provinserne Silesien og Pommern (Davies 2001:
249ﬀ).
35) Erika Steinbach har været præsident for Bund der Vertriebenen siden 1998 og er desuden
medlem af Landsmannschaft Westpreußen. Hun er medlem af CDU.
36) Die Welt d. 19. 8. 2006
37) Herbert Hupka (1915-2006) var uddannet journalist og medlem af først SPD og siden
CDU.
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geograﬁsk dækker den del af den polsk-tyske grænsestrækning, hvor

omdrejningspunkt for begivenhederne. Serien var populær og vakte

Görli og Zgorzelec ligger, er Rudi Pawelka.38 Pawelka har været

stor opsigt i hele Tyskland.43

formand for Preußische Treuhand, som er en forening, der har gjort

I Polen er massehenreelsen af omkring 23.000 polske oﬃcerer

det til sin mission at opnå erstatninger for tabt tyske ejendom i de

ved skoven omkring Katyn ét eksempel af ﬂere på, at begivenheder

tidligere tyske områder i øst (Parak 2007: 22).39 Pawelka tog i efteråret

omkring 2. Verdenskrig er blevet tabuiseret og omformuleret i en oﬃciel

2008 sagen op ved EU-domstolen i Strasbourg, men uden at få medhold

version, som var i Sovjetunionens favør. Massegraven i Katyn blev

(Preussische Treuhand 2008).40
Disse skiftende formænds arbejde for de fordrevne tyskeres

afsløret i 1944, og det var almindeligt kendt i den polske befolkning,

reigheder og forvaltningen af deres historie medvirker således til

oﬃcielle version frem til 1989 var, at de polske oﬃcerer havde tyske

at vedligeholde grænsedragninger fra før 1945, som når Oder-Neißegrænsen vedblivende ikke anerkendes, og når det fastholdes, at der

kugler i sig (Judt 2005).44
Dee afsnit om den ﬂyede grænse har fremstillet et udvalg af de

ikke er blevet ydet tilstrækkelig erstatning for de fordrevne tyskeres

historisk-politiske begivenheder og grænsedragninger, som siden 1945

materielle tab.

har medvirket til at gøre den polsk-tyske grænse til et kontroversielt

at de polske oﬃcerer var blevet henreet af den røde hær, mens den

I DDR har der ikke været samme tradition som i Vesyskland for

spørgsmål: Fra Postdam-konferencen over de historiske og politiske

at danne foreninger for de fordrevne tyskere. Under det kommunistiske

måder, hvorpå denne historie er blevet forvaltet, til hvordan tyske

styre i henholdsvis DDR og FRP herskede en udpræget tavshed

foreninger for de fordrevne har draget og vedligeholdt grænser i

omkring fordrivelserne af såvel tyskere som polakker, således at man i

deres underkendelse af Oder-Neiße-grænsen. Disse foreninger, deres

dag taler om et oﬀentligt tabu (Parak 2007; Schul 2001b).41 I FRP blev
sporene efter tyskerne i de nye polske områder delvist ernet, idet at

formænd og diskussionerne, der omgærder dem, er ikke repræsentative

gadenavne og vejskilte som en del af ’sovjetiseringen’ blev ændret fra

her for at vise, hvordan Oder-Neiße-grænsen til stadighed har indgået

tyske til polske, pro-sovjetiske navne (Davies 2001). I DDR blev de

i forskellige diskussioner og praksisser siden 1945.

for hverken tyskernes eller polakkernes synspunkter, men er udvalgt

tyske ﬂygtninge oﬃcielt erklæret for integreret allerede i 1950, i og

I byerne Görli og Zgorzelec er der i dag tydelige spor efter

med at SED afsluede sin ’Umsiedlerpolitik’, som bl.a. havde støet

begivenhederne omkring 2. verdenskrig. Mange af de mennesker, der

ﬂygtningene ﬁnansielt (Parak 2007: 19).

lever på den polske side af grænsen i dag er tilﬂyere eller efterkommere

I årtierne efter Murens fald og Tysklands Genforening er

af de tilﬂyere, som rykkede direkte ind i tyskernes efterladte huse

historien om fordrivelserne af henholdsvis tyskerne og polakkerne

efter 1945, hvor der i ﬂere tilfælde og i al hast var efterladt linned,

begyndt at blive tematiseret mere bredt i både den tyske og polske

service, landbrugsredskaber mm.45 Tilsvarende har en del af de ældre

befolkning. I foråret 2007 viste tysk ernsyn f.eks. den ARD-

tyskere, der i dag lever i Görli på den tyske side af ﬂoden Neiße-

producerede tv-serie Die Flucht, som skildrer tyskernes ﬂugt fra

Nysa tidligere boet i den anden del af byen, på den nuværende polske

Østpreussen, med grevinden Marion von Dönhoﬀs42 skikkelse som

side af grænsen. Alle sted- og gadenavne i Zgorzelec har tidligere
haft tyske navne og på byens kirkegårde vidner gravindskrifter om

38) Landsmannschaft Schlesien dækker både Øvre og Nedre Silesien.
39) hp://www.preussischetreuhand.de.vu/.
40) Rudi Pawelka, som er uddannet inden for politiet og medlem af CDU, været formand for

tyskernes tilstedeværelse. Disse historisk-politiske begivenheder og

Landsmannschaft Schlesien siden 2006. Pawelka er også medlem af bestyrelsen i Schlesisches
Museum zu Görli (jf. Kapitel 4).
41) De fordrevne tyskeres videre integrationshistorie i henholdsvis Vesyskland og DDR
adskiller sig meget fra hinanden. Mens betegnelsen for de tyske ﬂygtninge i Vesyskland som
nævnt var ’Vertriebenen’, dvs. de fordrevne, blev den oﬃcielle betegnelse i DDR ’Umsiedler’,
som kan oversæes til det noget mere neutrale ’genhuset’ (Parak 2007).
42) Grevinde Marion von Dönhoﬀ (1909-2002) voksede op på sloet Friedrichstein i
Østpreussen, som hun måe ﬂygte fra i 1945. Hun blev senere journalist på den tyske avis
Die Zeit og har beskrevet sin barndom og begivenhederne omkring ﬂugten i ﬂere biograﬁer
og dagbøger.

den polsk-tyske integration foregår i grænsebyen i dag, hvilket jeg vil

36

forskellige grænsedragninger sæer også aftryk i de måder, hvorpå
43) Politiken 7/3 2007.
44) Denne historie om henreelserne i Katyn er for nylig blevet ﬁlmatiseret af den polske
instruktør Andrzej Wajda.
45) Skønlierært er disse begivenheder blevet skildret bl.a. i den polske forfaerinde Olga
Tukarczuks Dom dzienny, dom noczy fra 1999 (tysk oversæelse: Taghaus, Nachthaus 2004) og
i den polske forfaer Stefan Chwins Hanemann fra 1995. Ligeledes foreﬁndes et stort felt af
selvbiograﬁer skrevet af tyske fordrevne, herunder er omtalte Marion von Dönhofs nok de
mest kendte.
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vise i aandlingens analyser (jf. Kapitel 4 og 5).

periode på 8 år blev åbnet, for dernæst at blive lukket igen.

3. Den lukkede grænse:

grænsen til at begynde med. Som nævnt tegnede Brandt op gennem

Hverken Ves!yskland eller DDR anerkendte Oder-NeißeDen tysk-polske grænse under kommunismen

1970’erne en ’Ostpolitik’, og det førte i 1970-72 til Warszawatraktaten

De!e kort viser Europas deling i en Øst- og en Vestblok fra 1948-1989.

mellem Ves!yskland og Polen, hvori Polens vestgrænse blev

Den signiﬁkante grænse, ’Jerntæppet’ løber imellem de to blokke, men

anerkendt, dog blev den først endeligt bekræftet med den tysk-

også grænserne internt i Østblokken var skarpt kontrollerede.

polske grænsetraktat i 1990 (jf. forrige afsnit).47 DDR på sin side
Figur 3. Europas deling
i en Øst- og en Vestblok
frem til 1989, hvor NATOmedlemmer er markeret
med blå, medlemmer af
Warszawapagten med rød
og de lande, der holdt sig
neutrale, med grå (Kort
c 2009). Jugoslavien
(markeret med mørk grå)
og Albanien (markeret
med striber) skiller sig
ud, selvom begge landet
var under kommunistisk
styre: Jugoslavien
var ikke medlem af
Warszawapagten og
Albanien var allieret med
Folkerepublikken Kina
(Wæver 1993).

bekræftede gyldigheden af Oder-Neiße-grænsen i 1950, fem år efter
krigens afslutning.48 Der er således tale om ﬂere statslige aktører, som
kny!er sig til spørgsmålet om Oder-Neiße-grænsens anerkendelse.
Selvom jeg i det følgende fokuserer på de to af dem, DDR og FRP,
var Ves!ysklands udeblevne anerkendelse af grænsen i 1950’erne og
60’erne i høj grad med til at gøre FRP usikker på sin tilstedeværelse i
de nye polske områder og tilsvarende spillede Sovjetunionens kontrol
med landene i Warszawapagten en stor rolle for grænseforholdet
mellem DDR og FRP (Spohn 2002).
DDR’s anerkendelse af

Oder-Neiße-grænsen skete med

Görli$er-traktaten, som blev underskrevet i fællesskab af DDR og
FRP i 1950 under et møde i Görli$ og Zgorzelec (heraf traktatens
navn). Görli$er-traktaten udnævnte den polsk-tyske grænse til en
”Friedens- und Freundschaftsgrenze” og åbnede dermed op for
grænseoverskridende politisk samarbejde mellem DDR og FRP
(Jajeśniak-Quast & Stokłosa 2000: 13). Görli$er-traktaten er derfor et
centralt eksempel på en begivenhed, der muliggør grænseoverskridende
tiltag og samarbejde mellem DDR og FRP. Imidlertid var grænserne
imellem medlemmerne af Warszawapagten grundlæggende stærkt
bevogtede og kontrollerede af det sovjetiske militær (Schul$ &
Nothnagle 1999; Wæver 1993). Selvom der oﬃcielt blev talt om de
polsk-tyske ’broderfolk’, var der frem til omkring midten af 1950’erne
nær ved ingen kontakt på tværs af den polsk-tyske grænse, som mest af
alt havde karakter af at være et lukket område overvåget af sovjetiske
militære enheder. Det var nødvendigt at have visum eller personlig
invitation fra modtagerlandet for at krydse grænsen (Schul$ 2001a:
22), der var forbud mod at bade i og sejle på grænseﬂoden og om

Jeg vil med de!e afsnit vise, at der også under DDR og FRP var skiftende
praksisser omkring grænsen og at det øs!yske og polske forhold
ligeledes var anspændt, mens begge lande var under kommunistisk
styre.46 Der var tale om en nærmest hermetisk lukket grænse, som i en
46) De!e afsnits fremstilling af den tysk-polske grænse under kommunistisk styre er særligt
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baseret på følgende udgivelser fra Frankfurter Institut für Transformationsstudien (FIT) ved
Europa-Universitetet Viadrina: Kurcz 1999a, 1999b, 2002; Jajeśniak-Quast & Stokłosa 2000;
Schul$ 2001a, 2001b, Schul$ & Nothnagle 1999 samt Spohn 2002.
47) Brandts ’Ostpolitik’ er også blevet betragtet som et skridt på vejen til at anerkende DDR
(Wæver 1993: 170).
48) Spohn beskriver det således, at DDR blev tvunget af Sovjetunionen til at anerkende
Oder-Neiße-grænsen i 1950 (Spohn 2002: 9).
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naen var der mørklægningspligt i grænsebyerne (Kurcz 1999b: 66).49

en stigning i polsk-tyske ægteskaber (Jajeśniak-Quast & Stokłosa

På hele den 450 km lange polsk-tyske grænsestrækning fandtes alene

2000: 79ﬀ). Centralt for grænsetraﬁkken i Görli og Zgorzelec var en

tre grænseovergange (Jajeśniak-Quast & Stokłosa 2000: 70).50
Fra midten af 1950’erne og frem skete der en begyndende åbning

strøm af polske borgere, som tog på indkøb i Görli, hvor der var

af grænsen. Efter Stalins død i 1953 overdrog Sovjetunionen ansvaret

tekstil og industrifremstillede varer. Tyskerne købte først og fremmest

for grænsekontrollen og -overvågningen af DDR’s grænser til DDR selv

levnedsmidler i Polen (Ibid.: 84; Wóycicki 2004).

forholdsmæssigt ﬂere varer på hylderne end i Polen, herunder særligt

(Ibid.). Visum var dog stadig påkrævet og de grænseoverskridende

I 1980 lukkedes grænsen igen, sandsynligvis på grund af

kontakter foregik overvejende på det politiske, oﬃcielle niveau. Men

den polske Solidarność-bevægelses indﬂydelse og DDR-regimets

der fandt samtidig et tiltagende samarbejde sted mellem for eksempel

deraf følgende frygt for, at de polske, organiserede arbejdere skulle

sportsforeninger og skoler på begge sider af grænsen. Der var ligeledes

øve for stor indﬂydelse på de tyske arbejdere (Schul 2001a: 26).

eksempler på pendlere fra Polen, som fra slutningen af 1960’erne tog

Grænselukningen faldt sammen med indførelsen af krigsretstilstanden

arbejde på den tyske side af grænsen. Da arbejdsløsheden blandt

Polen 1981-83 under General Jaruzelski, og varede frem til Murens

kvinder i Polen var stor på dee tidspunkt, tog mange polske kvinder

fald 1989 og Tysklands Genforening 1990 (Davies 2001).53

arbejde i den øsyske industri (Ibid.: 75).51

Dee afsnit har vist, at der også under det kommunistiske

I 1972 åbnedes grænsen, hvilket betød, at visumkravet bortfaldt.

styre i henholdsvis DDR og FRP var tale om skiftende praksisser

Selve åbningen af den polsk-tyske grænse beskrives som noget, der

omkring grænsen: fra i begyndelsen af 1950’erne at være en helt

skete uden varsel, men i løbet af 1960’erne var der også i andre lande i

lukket grænse, der var militært bevogtet og som krævede visum,

den kommunistiske Østblok sket en opblødning af grænsekontrollen,
bl.a. ved at visumkravet mellem Ungarn og Tjekkoslovakiet, og også

til grænseåbningen i årene mellem 1972-80, hvorefter grænsen blev

52

mellem DDR og Tjekkoslovakiet, var blevet ernet (Schul 2001a).

udgaver af den polsk-tyske grænse, var henholdsvis Vesysklands

Åbningen handlede om at skabe mere rejsetraﬁk i Østblokken, hvor

udeblevne og DDR’s mere eller mindre påtvungne anerkendelse af

en ny form for privat turisme blev mulig (Ibid.).

grænsen, de begyndende grænseoverskridende aftaler mellem DDR

lukket igen. Medvirkende til at skabe disse forskellige omskiftelige

Ligesom udrejsemuligheder og turisme kan være en måde at

og FRP, som muliggjorde arbejdspendling, turisme og grænsehandel,

beskrive karakteren af den polsk-tyske grænse på, bruges omfanget af

samt Sovjetunionens skiftende praksisser omkring grænsekontrollen,

grænsetraﬁk og -handel som indikatorer for det polsk-tyske forhold

som har forstærket nogle frem for andre udgaver af grænsen.

på tværs af grænsen (Schul 2002; Wóycicki 2004). I perioden efter

Mens begivenhederne omkring 2. Verdenskrig og fordrivelsen

grænseåbningen steg traﬁkken over den polsk-tyske grænse markant,

af tyske og polske befolkninger stadig oftere tages op og diskuteres

og en begyndende indkøbsturisme fandt sted. Kulturudvekslingen

i den tyske og polske oﬀentlighed i dag (jf. forrige afsnit) bliver den

mellem polsk og tysk side intensiveredes, med a"oldelse af

periode, hvor både DDR og Polen var under kommunistisk styre

socialistiske arrangementer, såsom ”Fest der Jugend und Sportler”,

sjældnere tematiseret. Dee forhold viste sig under mit feltarbejde

”Friedens- und Völkerfreundschaft” og ”Tag der polnischen Kultur

derved at den fælles kommunistiske fortid i Görli og Zgorzelec

und Freundschaft”, ligesom der i denne periode kunne registreres

var signiﬁkant fraværende i f.eks. de forskellige tiltag til integration
på tværs af grænsen dag. I Kapitel 4 bruger jeg dee fravær af den

49) Ifølge Kurcz var Polens østgrænser omfaet af enslydende reglementer (Kurcz 1999b).
50) Til sammenligning er der i dag 17 grænseovergange på samme strækning (Polish-on-line
2008).
51) Muligheden for at polakker kunne tage arbejde på den tyske side af grænsen blev besluet
i en fælles erklæring mellem DDR og FRP i 1966. I Görli tog de polske kvinder bl.a. arbejde
på ’Feinoptischen Werk’ og Kondensatorværket (Jajeśniak-Quast & Stokłosa 2000: 75).
52) Ifølge Schul foregik planlægningen af åbningen af den polsk-tyske grænse mellem
DDRs Erich Honecker og FRP’s Edward Gierek i det skjulte, og selve dens udførelse beskriver
hun som en ”Nacht-und Nebelaktion, von der die Verantwortlichen in den Städten und
Regionen an der Grenze unvorbereitet getroﬀen wurden” (Schlu 2001a: 22).
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kommunistiske fortid som et eksempel på, at noget vælges ud, mens
”den ubekvemme historie” skubbes i baggrunden (Oo 2008: 27;
2005).
53) General Wojciech Jaruzelski var førstesekretær i det ledende kommunistiske parti PZPR
(De Forenede Arbejderes Parti), premierminister samt forsvarsminister i Polen i årene 19811989. I 1989-90 var han landets præsident, hvorefter han blev aﬂøst af Lech Wałęsa i 1990
(Davies 2001: 447).
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4. Den åbne grænse? Den polsk-tyske grænse efter 1989

som en del af delstaten Sachsen i Tyskland, og Zgorzelec, der er en del

Dee kort (ﬁg. 4) kunne ligne blokopdelingen af Europa før 1989, men

af regionen Dolny Sląśk i Polen.54

der er tale om en inddeling med et andet fortegn. Det er et kort, som
viser hvilke af de europæiske regioner og udkantsområder, der regnes

Kortet er sigende for den situation, den polsk-tyske grænse
beﬁnder sig i aktuelt, i rollen som periferi og tilhørende gruppen af

for støebereigede inden for EU’s regionalpolitiske programmer for

ressourcesvage konvergensregioner i EU. Med dee afsnit nærmer

perioden 2007-2013.

vi os a!andlingens tidsmæssige fokus. Jeg lægger stadig vægten på
udvalgte politisk-historiske begivenheder og aktiviteter, som er med
til at forme den polsk-tyske grænse, men i forhold til de øvrige to
afsnit kommer de grænseoverskridende aktiviteter mere i centrum.
Jeg præsenterer først de strukturproblemer, der kendetegner det
polsk-tyske grænseland og som medvirker til at positionere det i en
økonomisk periferi, hvorefter jeg udlægger nogle af hovedlinjerne
i EU’s regionalpolitik, herunder Euroregionerne. Afslutningsvis
Figur 4. Støebereigede
områder i EU under
konvergensmålet og
det europæiske mål for
konkurrencedygtighed
og beskæftigelse
2007. EU skelner
imellem henholdsvis
konvergensregioner (rød),
udfasningsregioner (lys
rød), indfasningsregioner
(mørk blå) og
konkurrencedygtighedsog beskæftigelsesregioner
(lys blå). Som det
fremgår af dee kort, er
næsten hele det tidligere
Østeuropa deﬁneret som
konvergensregioner, mens
det meste af Vesteuropa,
med undtagelse af enkelte
regioner i Spanien,
Portugal, Syditalien og det
vestlige Storbritannien,
er klassiﬁceret som
’konkurrencedygtighedsog beskæftigelsesregioner’
(Kort d 2009).

skitserer jeg, hvordan det polsk-tyske grænseland også tiltænkes
rollen som pionér i forholdet mellem Øst og Vest i den europæiske
integrationsproces.
Den polsk-tyske grænse som periferi og pionér
I Görli og Zgorzelec er der høj arbejdsløshed, bl.a. på grund af den
generelle aﬁndustrialisering af området, hvor brunkulsproduktionen
siden starten af 1990’erne er blevet omlagt og delvist udfaset. I Görli
var arbejdsløsheden i 2005 på 26, 7 %, og deraf var ca. 12 % unge
mellem 24-25 år (Stadtverwaltung 2006/2007). Arbejdsløsheden i
Zgorzelec var i 2006 på 17, 20 %, og deraf var ca. 19 % unge mellem
24-25 år (GUS 2007). Grænseområdet er desuden præget af aﬀolkning,
hvor især de unge søger mod vest (jf. Indledningen). Denne udvikling
præger bybilledet, særligt i Görli, hvor mange huse og lejligheder
står tomme.
Disse tre træk: aﬁndustrialisering, arbejdsløshed og aﬀolkning
kendetegner ﬂertallet af de små og mellemstore byer i udkantsområder
i henholdsvis det tidligere DDR og Polen. Tilsammen har disse
kendetegn fået diagnosen ’skrumpende byer’ (Hannemann 2002,
2003). De skrumpende byer ses som et resultat af en ofte ensidig
strukturering af økonomien i enten landbrug, én industri eller militære

I denne periode er målsætningen at mindske uligheden imellem

anlæg under kommunismen, som har vist sig som en skrøbelig strategi

EU’s ressourcestærke og ressourcesvage medlemslande og regioner

for arbejdsmarked- og byudviklingen og har ført til omfaende

(Europa-Kommissionen 2007). De ressourcesvage deﬁneres som

økonomiske tab efter 1989 (Hannemann 2003: 15).55

’konvergensregioner’, idet de har en BNP på mindre end 75 % af

54)

gennemsniet for EU-medlemslandene. Herunder hører både Görli,
42

BNP-tallet for Polen var i 2007 $632 billioner og $2.585 trillioner for Tyskland i 2006
(www.wikipedia.org).
55) Der er forskel på den økonomiske situation i det tysk-polske grænseområde og i
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De strukturproblemer, som kendetegner de europæiske

I EU er der en række programmer og stø!einitiativer, som

udkants- og grænseområder, er genstand for EU’s regionalpolitiske

tager udgangspunkt i statsgrænser og grænseregioner som centrale

tiltag. Samtidig er der i denne regionalpolitik kommet nyt fokus på de
europæiske regioner som potentielle motorer for vækst i den globale

områder for tilførsel af EU-midler (Bucken-Knapp & Schack 2001).59
Den første Euroregion etableredes 1958 på den tysk-hollandske

økonomi (jf. Indledningen), hvilket uddybes i det følgende.

grænse. Siden da, og navnlig i løbet af 1990’erne, er antallet af

EU’s struktur- og samhørighedsfonde, henholdsvis Den

euroregionale samarbejder i Europa vokset markant, således at de

Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske

grænseoverskridende Euroregioner er del af det administrative

Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (EKSF), har siden 1970’erne

landskab i de ﬂeste af Europas grænseområder i dag (Perkmann 2002).

haft som målsætning at forbedre infrastruktur, investeringer i

Euroregioner forstås som et grænseoverskridende samarbejde på

virksomheder og skabe bedre arbejdsmarkedsintegration i de

subnationalt niveau mellem kommunale eller regionale myndigheder,

europæiske regioner og udkantsområder. Men hvor regionalpolitik

som er placeret tæt ved en statsgrænse (Ibid.: 7). 60 Der er ikke enighed

traditionelt har handlet om, hvordan yderkantsområder integreres

om, hvad det store boom i etableringer af Euroregioner i løbet af

i en driftig, statscentreret økonomi, har man op gennem 1980’erne i

1990’erne skyldes, herunder hvilken rolle EU har spillet for denne

stigende grad forladt denne klassiske center-periferi tankegang for

vækst. Interreg-programmernes opstart i 1989, hvis formål er at stø!e

i stedet at fokusere på regioner som aktører i sig selv frem for som

den økonomiske og sociale integration over de nationale grænser,

passive modtagere af subsidier (Harvie 1994; Keating 1998/2003).

følger dog en bemærkelsesværdig vækstkurve for Euroregionerne,

At der i EU er kommet fokus på regionernes vækstpotentialer

der i 1988 talte 26 og i 1999 var mere end fordoblet til 70 i 1999 (Ibid.:

skal ses i lyset af et tilsvarende paradigmeskifte inden for økonomiske

11). Det var netop i løbet af 1990’erne, at der etableredes Euroregioner

og politologiske teorier om regional udvikling, som kaldes ”Den nye

på den polsk-tyske grænse, og der er i dag ﬁre, således at hele

regionalisme”. Økonomer har peget på, at regioner er essentielle

grænsestrækningen er omfa!et af euroregionale samarbejder, som

for den vidensøkonomiske udvikling. Netop regionerne har en

fra nord til syd hedder: Euroregion Pomerania, som også involverer

fordel i forhold til at kunne skabe såkaldte klyngedannelser, hvor

Sverige som samarbejdspartner, Euroregion Pro Europa Viadrina, som

virksomheder og forskningsinstitutioner er placeret fysisk i nærheden

ligger i området omkring Frankfurt (Oder) og Słubice, Euroregion

af hinanden. I kraft af deres gensidige tilstedeværelse kan de skabe

Neiße-Bober, samt Euroregion Neiße-Nisa-Nysa (med Görli% og

grundlag for entreprenør- og innovativ virksomhed og vedblivende

Zgorzelec), som også er et samarbejde med Tjekkiet. Euroregionerne

56

formå at tiltrække human kapital. Fra politologisk side sæ!es der

skaber store forventninger om, at grænsen kan transformeres fra at

inden for ”Den nye regionalisme” fokus på, hvordan regioner skabes

være en hermetisk lukket barriere til en zone for brobygning (Kurcz

nedefra.57 Denne regionsopbygning ’from below’ kædes ofte sammen

1999a, 2002; Virtanen 2004).

med nye former for regeringsførelse, hvor det sub- og supranationale

På europæisk plan har ideen om et ’Regionernes Europa’ dannet

spiller sammen, hvilket igen giver muligheder for nye identiteter,

grobund for mange gisninger om, hvilken retning EU er på vej hen imod

hvor nationale, regionale og europæiske tilhørsforhold forekommer

– både som skræmmebillede og vision (Hooghe & Marks 2001; Højrup

58

på én gang (Andersen & Sandberg 2008).

2002). Etableringen af EU’s Regionsudvalg i 1994 er et godt eksempel

henholdsvis Polen og Tyskland som helhed. Den polske økonomi har siden 1990 skabt en
”(…) rather neo-liberal transformation to a capitalist economy”, mens det tidligere DDR
blev til et ”(…) highly subsidized neo-mercantilist annex of the West German and European
economy” (Spohn 2002: 11).
56) Denne interesse for regionale ’high-tech clusters’ blev påpeget i en rapport med titlen
Wim Kok Rapporten, der evaluerede EU’s målopfyldelse af Lissabon-strategien fra år 2000, som
var den strategi, der skulle føre EU ind i den globale økonomi (jf. Andersen & Sandberg 2006,
2008; Europa-Kommissionen 2002, 2004).
57) Hvilket er særligt fremtrædende inden for politologiske retninger som Region Building
Approach og Københavnerskolen (jf. Neumann 1994; Wæver 1997).
58) De!e betones inden for politologiske retninger som Multi-level governance (Jf. Hooghe

1996; Hooghe & Marks 2001).
59) Det er for eksempel programmerne INTERREG, TACIS og PHARE.
60) Foruden de grænseoverskridende samarbejder mellem regioner, der grænser direkte op
til hinanden, optræder også inter- og transnationale regionale samarbejder som målgruppe
for EU’s regionalpolitiske programmer, hvor to eller ﬂere regioner samarbejder uden at
grænse direkte op til hinanden. Samarbejdet mellem de ﬁre regioner Baden-Wür!emberg,
Lombardiet, Rhône-Alperne og Catalonien er et signiﬁkant eksempel på et transregionalt
samarbejde og står med navnet ’The four motor region’ som ledestjerne for de øvrige
europæiske regioner (Perkmann 2002: 6).
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på, at det regionale niveau har fået en mere væsentlig rolle i EU.61 Dee

Dee afsnit har vist, hvordan den polsk-tyske grænse aktuelt

udvalg forvalter EU’s subsidiaritetsprincip, der angiver at ﬂest mulige

ﬁgurerer som del af en center-periferi problematik, der omfaer

beslutninger skal tages på lokalt og regionalt niveau. Men væsentlig er
også denne her skitserede vending inden for såvel EU’s regionalpolitik

strukturproblemerne aﬀolkning, aﬁndustrialisering og arbejdsløshed,

som forskningen i regionalisering, som drejer de europæiske regioner

er der forventninger om, at en stigende interaktion over grænsen skaber

i retning af at skulle spille en nøglerolle i EU’s konkurrencedygtighed

en øget integration imellem Polen og Tyskland. Grænsen beﬁnder sig

i den globale økonomi. I forhold til den polsk-tyske grænse er

dermed i dag i en dobbelt position mellem rollen som pionér i den

der således tale om to forskellige udgaver: grænseregionen som

europæiske integrationsproces og som økonomisk periferi.

og derfor er målgruppe i EU-regionalpolitiske programmer. Samtidig

økonomisk periferi med postsocialistiske strukturproblemer og som

Jeg har i dee afsnit fokuseret på EU’s regionalpolitik og

en del af EU’s fremtidige medvirken i den globale økonomi. I Kapitel

de grænseoverskridende aktiviteter i det polsk-tyske grænseland

4 og Kapitel 5 viser jeg, hvordan der gøres forskellige tiltag i retning af

siden 1990’erne, som har opbakning fra EU-side, fordi det

at vriste grænselandet ud af dets perifere status bl.a. gennem regional

grænseoverskridende er ensbetydende med at ’åbne’ grænserne.

udvikling, gennem det grænseoverskridende politiske samarbejde og

Afsniets titel ’Den åbne grænse’ afsluer jeg med et spørgsmålstegn,

ved at skabe fælles europæisk identitet i de to byer på grænsen.

fordi diskussionerne omkring de europæiske grænsers forandrede

Da den polsk-tyske grænse åbnes igen efter Murens fald i 1989

karakter er del af min anledning til at arbejde med den polsk-tyske

og Tysklands Genforening i 1990, blev grænselandet behæftet med en

grænse i denne a#andling. Spørgsmålstegnet sæer ikke til diskussion,

forventning om, at det polsk-tyske forhold nu kunne forbedres gennem

om grænserne i Europa er i gang med at bliver opløst eller ej. Derimod

intensivt grænseoverskridende samarbejde, og at grænselandet ville

handler det i denne a#andling om at beskrive, hvordan én grænse i

få en nøglerolle i integrationen mellem Øst- og Vesteuropa (Heimpold

Europa, mellem Polen og Tyskland, både kan være åben og lukket,

2001; Spohn 2002). Forud for 2004 var den polsk-tyske grænse en af

bro og barriere, og agere pionér og periferi, samt at vise hvordan disse

EU’s grænser udadtil, hvilket aktualiserede grænsen i betydningen

dobbelte betydninger og positioneringer er et udtryk for, at grænsen

’frontier’ mellem Vest- og Østeuropa, mellem civilisation og ’barbari’,

kontinuerligt konstrueres og transformeres igennem ﬂere, samtidigt

jf. Indledningen (Friis 2001; Geremek 2000). Tyskland var varm fortaler

forekommende praktiseringer af, omkring, ved og henover den.

for Polens EU-medlemskab i 2004, og Polen har ikke lagt skjul på, at
Tyskland var Polens ’vej ind’ i Europa (Ibid.).

5. Historien i nutiden

Som begrundelse for udbygningen af det grænseoverskridende

Dee kapitel har gennem tre historiske afsnit beskrevet nogle

samarbejde mellem Polen og Tyskland betones den europæiske

væsentlige begivenheder og aktiviteter omkring grænsedragning, som

integrationsproces som både anledning og målsætning, hvorimod et

har medvirket til at gøre den polsk-tyske grænse til en kontroversiel og

fælles historisk-kulturelt fællesskab ikke fremhæves (Formuszewicz

dobbeltydig grænse siden dens etablering langs med Oder og Neiße i

2005). Ikke mindst er de unge i søgelyset, når det gælder om at øge den

1945. Selvom der ikke siden da er blevet ændret på selve grænselinjen,

gensidige forståelse mellem det polske og det tyske.62 EU betragtes

kan den tillige karakteriseres som en omskiftelig grænse, som også

som det redskab, der kan hjælpe grænseregionen til transformationen

indenfor de enkelte afsnit i denne fremstilling, fremtræder i ﬂere

fra struktursvag periferi til en ressourcestærk region (Ibid: 309).

udgaver.

61) Regionsudvalget er dog ikke det eneste organ, der varetager regionale interesser. Foruden
Regionsudvalget kan følgende regionale organer og sammenslutninger i EU nævnes: “The
Council of Local Authorities and Regions of Europe”, “The Congress of Local and Regional
Authorities of Europe”, “The Assembly of European Regions”, “Association of European
Frontier Regions”, “The Foundation Europe of the Cultures”, samt “Conference of Peripheral
Maritime Regions.
62) Det drejer sig bl.a. om Europa-Kommissionens støeprogram ”Youth in action”, som
løber i perioden 2007-13, og som skal motivere de unge i Europa til at udvise solidaritet og
borgersind og til demokratisk engagement (www.jugend-in-aktion.de).
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Denne forståelse af grænsen som en multipel grænse, der
fremtræder i ﬂere, sameksisterende versioner, fordi den (ud)gøres
af en ﬂerhed af praktiseringer af den, vil være en ledetråd igennem
a#andlingen. Ligesom objekter eller fænomener kan anskues som
fælles konstituerede ”products of their relating”, er den polsk-tyske
grænse en ”cobbled ﬁgure” (Haraway 2003: 4, 7) af ﬂere praksisser,
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Kapitel 2. Teoretiske og analytiske ressourcer

erindringen, underkendelsen og anerkendelsen af den polsk-tyske
grænse.

1. Indledning

Som det vil fremgå af aandlingens analyser, ﬂees

Dee kapitel præsenterer aandlingens teoretiske og analytiske

begivenheder omkring 2. Verdenskrig og deres konsekvenser

ressourcer med udgangspunkt i aktørnetværksteorien (herefter

kontinuerligt ind i de aktuelle tiltag, der gøres i tvillingebyen på at

ANT). ANT er et bredt felt, som trækker på indsigter fra sociologiske

skabe grænseoverskridende samarbejde og tilhørsforhold hen over
grænsen. I denne sammenﬂetning er der både eksempler på, at

teknologi- og videnskabsstudier. I artiklen Traduction/Trahison:Notes
on ANT (1999) reﬂekterer sociologen John Law over, hvordan en

historien gøres nærværende og at den sæes i baggrunden for de

samlet karakteristik af ANT kan gribes an. I stedet for på klassisk vis

daglige aktiviteter omkring, ved, på og henover grænsen. Ligeledes er

at give en fremstilling, der opsummerer de vigtigste landevindinger

det nogle bestemte dele af historien, der gøres til centrale aktører i de

på feltet, gengiver og kommenterer Law ﬁre studier, som hver især

grænseoverskridende projekter og tiltag, mens andre dele af historien

tematiserer nogle af de centrale spørgsmål, der er blevet taget op i

forbigås.

ANT-sammenhæng. Law viser med de ﬁre studier, hvordan hidtidige

63

64

65

Foruden de tre afsnit har kapitlet vist forskellige udgaver af

ANT-analyser spænder over så forskellige empiriske felter, som

grænsen igennem ﬁre forskellige kort: satellitkortet med de optegnede

en brikeemaskines rejse og translation fra et netværk til et andet,

landegrænser fra Google Earth, kortet over de ﬂyede grænser

fertilitetsbehandling af og screeningsprogrammer for kvinder, samt

mellem Polen og Tyskland i 1945, over Europas deling i to blokke

forskellige praksisser omkring behandlingen af åreforkalkning.

efter 1948 samt over EU’s inddelinger af støebereigede regioner

Samtidig viser Law i artiklen, at der er sket en bevægelse inden for

og udkantsområder fra 2007. Disse ﬁre kort viser hver især, hvordan

ANT: Hvor ANT i udgangspunktet særligt har interesseret sig for,

den polsk-tyske grænse har indgået og stadig indgår i forskellige

hvordan et givent netværk etableres eller kapres og derpå stabiliseres

praksisser, som håndterer grænsen på forskellig vis; i såvel storpolitiske

gennem forskellige netværksopbyggende strategier, drejer stadig

forhandlinger, som i den EU-regionalpolitiske planlægning. Kortene

ﬂere ANT-studier sig om at undersøge, hvordan ﬂere netværk kan

er således i dee kapitel blevet brugt til at fremkalde eller ’tegne’

sameksistere uden at falde fra hinanden, trods spændinger, indre

historien. I Kapitel 3 tager jeg kortet op igen i en diskussion af deres

modsigelser og ambivalenser. 66 Dee skift er også blevet karakteriseret

performative potentialer, og i den ene af aandlingens ﬁre analyser

den performative vending i ANT, og det er især herfra, at denne

(Kapitel 6) bruger jeg kortmateriale som en del af aandlingens

aandlings analytiske ressourcer kommer.67 Det performative sæer

metodiske koncept.

63) Inden for det socialkonstruktivistiske og poststrukturalistiske felt er ’analysestrategier’

Efter denne fremstilling af, hvordan den polsk-tyske grænse
siden 1945 har været udgjort af en række forskellige praksisser
omkring grænsedragninger og præget af politiske begivenheder,
skal det følgende kapitel uddybe, hvordan denne sameksistens af
forskellige praktiseringer af grænsen kan konciperes og kvaliﬁceres
ved hjælp af ressourcer fra aktørnetværksteorien (ANT).
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en efterhånden udbredt term for det kompleks af teorier og begreber, som bringes i anvendelse
i en analyse (jf. Esmark et. al. 2005a & b). Selvom analysestrategier kan være et godt alternativ
til det mere ﬁkserede ’teoretisk position’ har jeg valgt en anden term, nemlig ressourcer for
både min teoretiske og analytiske inspiration i aandlingen. Ressourcer er en præcis term,
fordi de bringes i anvendelse i analysen, hvor det er nødvendigt, frem for at være del af en på
forhånd etableret position eller anlagt strategi.
64) Sidstnævnte kendes også under navnet Science,Technology and Society (STS).
65) Ved ﬂere lejligheder er ANT blevet erklæret for afsluet eller overskredet, således
at ’post-ANT’ er nær ved at være den være gængse betegnelse i dag (jf. Law 1999). Den
kommenterede bibliograﬁ for aktørnetværksteorien, som udgives af bl.a. John Law & Bruno
Latour, har således en rubrik kaldet ”After Actor-Network?” (ANTRES).
66) Som titlen på Laws artikel antyder, går hans overvejelser omkring at skulle ’introducere’
og i den forstand repræsentere en teori endvidere på, at enhver gengivelse altid forskyder
og transformerer, det, der gengives: i enhver lighed (”traduction”) er der altid en forskel
(”trahison”). Laws artikel er derfor særlig interessant som introduktionstekst, fordi den
formulerer ANT-feltets udvikling på en på daværende tidspunkt ny måde.
67) Termen ’vending’ kan være vanskelig at arbejde med, for hvornår starter og sluer en
’vending’ og er det et brud eller blot en betoning af nogle aspekter frem for andre, der er
tale om? I tilfældet med ANT forstår jeg den performative vending mere som en bevægelse i
retning af en større interesse for det praktiserede og heraf udforskningen af sameksistensen
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fokus på, hvordan det, der gøres eller praktiseres giver forskellige

2. Den performative vending i ANT

versioner af et givent objekt og hvordan disse praktiserede versioner

Performativitetsbegrebet lægger sig som endnu et ’p-ord’ i kølvandet af

sameksisterer, hvilket i ANT karakteriseres som en diskussion om

poststrukturalismens interesse for proces og praksis, der siden 1960’erne

multiplicitet. Frem for at give en introduktion til ANT som helhed

har optaget human- og socialvidenskaberne, herunder etnologien

vælger jeg, ligesom Law, at gengive nogle studier, som er signiﬁkante

(Mitchell 2006: 384). Fælles for proces, praksis og performativitet er

for denne diskussion i ANT efter den performative vending. Det skal i

et fokus på de dynamiske, forandringsmæssige aspekter af kulturer,

første omgang dreje sig om værkerne Organizing Modernity (Law 1994)

frem for statiske strukturer og systemer. Performativitetsbegrebet

og Body Multiple (Mol 2002) samt artiklen Regions, Fluids, Networks

adskiller sig imidlertid derved, at realiteter (såsom objekter, materialer,

(Mol & Law 1994), som har det til fælles, at de tematiserer forskellige

artefakter og subjekter) forstås som nogle, der udelukkende bliver til,

elementer af ANT’s multiplicitetsdiskussion ved henholdsvis at vise,
at ’orden’ er praksisbaseret og kommer i ﬂertal, at verden udgøres

idet de fremføres (Law 2004: 162; Law 1999: 4).69
Sociologen Erwing Goﬀman, som er en af performativitets-

af sameksistensen mellem ﬂere, delvist forbundne versioner af den,

teoriens klassikere, betragtede det sociale liv som bestående af

og at forskelligheden mellem disse versioner korresponderer med

kontinuerlige forhandlinger og interaktioner omkring sociale roller.

forskellige former for rumlige organiseringer. Dermed introduceres

Med udgangspunkt i en dramaturgisk ramme, beskrev Goﬀman,

grundlaget for a#andlingen analytiske koncept.

hvordan disse roller udspillede sig på forskellige ’scener’, således

I det derpå følgende afsnit skal yderligere tre studier omtales,

at der både var noget, der foregik på scenen og bag ved den

som handler om funktionel ambivalens (Singleton & Michael 1993),

(Bæhrenholdt 2007). Performativitetsbegrebet inden for ANT skal

forholdet mellem stabilisering og destabilisering (de Laet & Mol 2000),

imidlertid ikke forstås sådan, at det sociale liv består af roller eller

samt mellem fraværende og nærværende udtryk (Law 2002).

allegorisk som kunstneriske ’performances’. Annemarie Mol har

Tilsammen udgør denne klynge af ressourcer og studier fra den

reformuleret Goﬀmans teatermetafor, idet hun har hævdet, at ”(…)

performative ANT et analytisk greb, som kan bidrage til at beskrive

there are only stages these days” (Mol 2002: 36). Mols pointe er, at det

europæiseringsprocesser i et heterogent, socio-materielt perspektiv,

’performede’ eller praktiserede virker konstituerende for, hvad der

hvilket jeg diskuterer særligt i forhold til Laws begreb ordningsmåder

er virkeligt, således at det ikke giver mening at tale om scener ’bag’

og Mols begreb om det multiple objekt. Hensigten med at udvælge

eller manuskripter ’for’ det, der foregår. Det analytiske fokus lægges

netop disse analytiske ressourcer er således, dels at kunne kvaliﬁcere

derfor på det praktiserede eller det, der gøres, uden at ’mennesket

begrebet om den ﬂertydige grænse, og dels at blive i stand til at beskrive

bag handlingen’ dermed også sæ$es i centrum. Frem for at være

processer af europæisering på anden vis end som struktureret i top-

handlingens årsag, ses subjekter (ligeså vel som objekter) snarere som

down-bu$om up forløb (jf. Indledningen).
Først uddyber jeg, hvad der i ANT-sammenhæng menes med
begrebet performativitet og ’den performative vending’, herunder to
grundlæggende principper i ANT: symmetri og heterogenitet.68

mellem indbyrdes forskellige, multiple praktiseringer, end som et paradigmatisk brud.
Denne bevægelse regnes sædvanligvis fra begyndelsen af 1990’erne og frem, og ses i forhold
til 1980’ernes ANT (jf. Law 1999).
68) Da jeg ikke har til hensigt at undersøge selve bevægelsen i retning af en
multiplicitetsorienteret ANT, men tager afsæt i den, gennemgår jeg heller ikke studier fra
den tidlige ANT. Klassikere inden for denne udgave af ANT er f.eks. Bruno Latours studie af
Louis Pasteur i The Pasteurization of France (1988) og Michel Callons studie af genetableringen
af kammuslinger i den franske St. Brieuc bugt, i ”Some Elements in a Sociology of Translation:
Domestiﬁcation of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay” (1986), i John Law (red.):
Power, Action, and Belief.

50

eﬀekter af det, der praktiseres. Som den poststrukturalistiske ﬁlosof
Judith Butler70 har udtrykt det, er der ikke nogen ”doer” bag ved ”the
deed” (Butler 1990: 25; Jagger 2008).71
69) Der er foruden Goﬀmans idé om performativitet som social forhandling en række
forskellige tilgange til performativitet, herunder fænomenologiske og tilgange, der fokuserer
på kunstneriske performances (jf. Bæhrenholdt 2007; Mitchell 2006). Her fokuserer jeg på,
hvilken betydning performativitetsbegrebet har haft for ANT’s bevægelse i retning af en mere
multiplicitetsorienteret tilgang.
70) Judith Butler regnes ikke for en aktør-netværksteoretiker, men hendes performativitetsteori
kan præcisere, hvad aktørnetværksteoriens drejning i retning af det performative implicerer,
idet hun som nævnt påpeger, at det, der gøres, også er det, der udgør verden. Mol har
foretaget en kritisk, om end noget ﬂygtig, diskussion af Butlers performativitetsbegreb, der er
medvirkende til, at Mol vælger at arbejde med begrebet ’enactment’ frem for performativitet.
Mol begrunder bl.a. sin kritik af Butlers performativitetsbegreb med, at konnotationen
mellem performativitet (eller performance) og teateret er for tydelig (Mol 2002), en metafor,
der imidlertid afmonteres ﬂere steder af Butler selv (jf. Jagger 2008).
71) Butler underbygger de$e ved sammesteds at citere Nie'sche for følgende: ”(…) there is
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Dee fokus på det praktiserede har været afgørende for

være sig logikker, diskurser, rationaler eller kosmologier), som ikke

den performative vending inden for ANT, men er samtidig i god

er adskilte, men delvist forbundne, samt at netværket ikke er den

overensstemmelse med nogle af de klassiske begreber inden for

eneste metafor for, hvordan disse ordninger performes rumligt. Disse

feltet. Det drejer sig særligt om symmetriprincippet, der handler om,

påpegninger kan ses som modsvar til en række kritikpunkter, som

at der ikke på forhånd skelnes mellem hvem eller hvad der handler,

er blevet rejst mod den tidlige, strategiorienterede udgave af ANT.

og om det heterogene, som angår aktører såvel som relationers socio-

Kritikken angår særligt ANT’s fokus på succeshistorierne, det såkaldte

materielle sammensathed (Latour 1996a). ANT er blevet beskrevet

’managerialismeperspektiv’, og dens ’netværksimperialisme’, og

som en materiel semiotik: den er semiotisk, fordi alting deﬁneres

kommer i vid ustrækning fra ANT-feltet selv (Elgaard Jensen 2005; Star

igennem og udgøres af relationer og den er materiel, fordi denne

1991). Law har pointeret, at ANT har haft en forkærlighed for heltene

relationalitet potentielt angår alle typer af materialer; mennesker, dyr,

(Law 1991). Hans eget modsvar, som bogen Organizing modernity

teknologier og kroppe (Elgaard Jensen 2005; Law 1999; Mol 2002). Der

(1994) kan ses som en udforskning af, er, at ’heltene’ (”the managers”)

skelnes således ikke mellem det ’menneskelige’, ’det sociale’ eller ’det

i det forskningslaboratorium, bogen beskriver, er eﬀekter af socio-

materielle’ på forhånd; disse betragtes som forskelle og kategorier,

materielle netværk, snarere end deres udgangspunkt, og at enhver

der er opstået som eﬀekter af de relationer, de indgår i og forandres

(manager-)strategi må følgelig ses som konglomerater af heterogene

af, hvilket i ANT-terminologi karakteriseres som translation. Det er

materialer.

dee udsagn, at alt (såsom handlinger, aktører, subjekter og objekter)
er eﬀekter af relationer, som er indbegrebet af ANT’s symmetriprincip

Organizing Modernity: Heterogene ordningsmåder

– ikke at alt i udgangspunktet er ens eller identisk. Noget tilsvarende
gør sig gældende, idet materialer eller ’objekter’ i et ANT-perspektiv

Som et svar på kritikken af ANT’s ’managerialisme’ er bogen Organizing
Modernity (Law 1994) et tidligt bud på en multiplicitetsorienteret

beskrives som heterogene. Objekter forstås som heterogene i den

ANT, hvor socio-materielle beskrivelser af, hvordan et forsknings-

forstand, at de ses som socio-materielle ”set of relations that change”

laboratorium organiseres, decentrerer fokus på laboratorieledelsens

(Law & Singleton 2005: 338). Heri inddrages således igen det materielle

dispositioner og strategier. Bogen er skrevet på baggrund af et års

som medspiller i det praktiserede.

feltarbejde foretaget på forskningslaboratoriet Daresbury i England,

Performativitetsbegrebets interesse for det, der praktiseres,

som har speciale i nuklear energi.

indskriver sig således i nogle af de etablerede begreber i ANT: symmetri

Organizing modernity handler om, at ﬂere, heterogene og

og heterogenitet. Samtidig radikaliserer den performative vending

indbyrdes forskellige måder at få en moderne organisation til at fungere

ANT som et ontologisk udsagn, idet praksisser ikke alene sæes

på, kan ﬁnde sted på én og samme tid, og at det ikke er muligt at

i fokus, men også ses som konstituerende for multiple ontologier,

reducere denne organisation til én af disse måder, som man ellers ser i

hvilket følgende afsnit vil uddybe.

virksomhedsstudiers interesse for at deﬁnere organisationens særlige
’ånd’ eller funktionalitet (Law 2000). Det bemærkelsesværdige ved

3. Fra netværksopbygning til multiple ontologier

dee udsagn er, at Law betragter disse indbyrdes forskellige måder,

Den performative vending i ANT er også blevet karakteriseret som
overgangen fra en ”strategi-orienteret aktørnetværksanalyse” til en
senere ”multiplicitetsorienteret aktørnetværksanalyse” (Vikkelsø
2007: 301, se også Elgaard Jensen 2005: 206f). Den performative
ANT kan kaldes multiplicitetsorienteret, fordi den har påpeget, at
praksisser kontinuerligt skaber et mangefold af ’ordninger’ (det

som ’måder at ordne på’, og at disse ordningsmåder er pågående

no ’being’ behind doing, eﬀecting, becoming; the ’doer’ is merely a ﬁction added to the deed
– the deed is everything” (Butler 1990: 25). Butler understreger således, at ”the doer” skabes i
og med det, der praktiseres (jf. Jagger 2008: 22).
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projekter, der altid vil være midlertidige. Ordningsmåderne beskriver
således ”orderings” frem for ”order” (Law 1994: 188).72
72) Da det er ordningsmådernes potentiale som analytiske ressourcer for a$andlingen, der
her skal diskuteres, fokuserer jeg i den følgende fremstilling på ’Organizing’ snarere end
’Modernity’ i Laws bog Organizing Modernity. At der skulle ﬁndes én social orden beskriver
Law på én gang som modernitetens drøm og mareridt. Denne kritik af en ensartning af og
insisteren på den sociale orden i ’det moderne’ står i nært slægtskab med Latours bog We have
never been modern (Latour 1993/1991). Heri diagnosticerer Latour den puriﬁceringsproces, som
karakteriserer det moderne, hvori teknologi adskilles fra samfund, kultur fra natur og humant
fra non-humant. Disse kategorier fremkommer som resultater af translationsforbindelser
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performative

Foucaults diskursbegreb, idet de kan ses som et sæt af mønstre

begreber, i den forstand at de ikke kan beskrives adskilt fra de måder,

eller forsøg på at ordne noget i en relativt struktureret helhed (Law

hvorpå de udføres (tales, fortælles og forkropsliggøres). I det konkrete
studie, Law har foretaget af Daresbury Laboratoriet, identiﬁcerer Law
ﬁre forskellige ordningsmåder: ’enterprise’, ’administration’, ’vocation’
og ’vision’.73 Disse ordningsmåder har hverken en aktør eller et subjekt

1994; Law 2000).75 Law peger imidlertid på, at med formuleringen af
’epistéme-begrebet’, forstået som en relativt struktureret helhed af

i centrum, i stedet er individer ”ordered along with them” (Mol 2002:
68). Frem for at operere med et aktørbegreb, hvor der for eksempel
er nogle der ’er’ entreprenante overfor andre som ’er’ regelryere, så
er aktører ifølge Law lig med ”eﬀects which are generated by (such)
modes of orderings” (Law 1994: 74). Hver ordningsmåde opfører
og deﬁnerer sin udgave af hvad ’agency’ kan være, snarere end at
karakterisere forskellige personlighedstyper. Ordningsmåderne kan
i den forstand forstås som ”(…) paerns or regularities that may be
imputed to the particulars that make up the recursive and generative
networks of the social” (Law 1994: 83).
Karakteristisk for de ﬁre ordningsmåder, Law identiﬁcerer i
Daresbury Laboratoriet er, at de præsenteres som én række ud af et
antal andre mulige.74 Der kunne have været ”plenty of other ordering

normer (jf. Mol 2002: 62). Med ordningsmåderne forsøger Law netop

modes”, de er ”not exhaustive” og analysen ”could be otherwise”
(Law 1994: 83). Det stiller unægtelig ordningsmåderne overfor en
stor udfordring som analytiske begreber, for hvordan kan de være
relevante for andet end Laws forskningslaboratorium? Hvilken status
har de; er de historier, diskurser, idealtyper?
Law har karakteriseret dem som alle tre, men med forbehold:
Selvom ordningsmåderne kan beskrives som ’historier’ og fortællinger,
er de dog mere end narrativer, fordi de indgår i et bredere netværk
af relationer. Ordningsmåderne kan forstås som idealtyper, idet
de ikke er empirisk eksisterende, men hver især udgør et analytisk
sammendrag af empiriske træk, som er karakteristiske for den
pågældende ordningsmåde. Ordningsmåderne er i familie med

imellem disse to, fordi de er konstrueret på baggrund af både

og netværk af materielt sammensae aktører, som bakker dem op og stabiliserer dem som
puriﬁcerede kategorier.
73) Oversat til dansk: ’foretagsomhed’, ’administration’, ’(professions)kald’ og ’vision’.
74) Dee kapitels fremstilling af ordningsmåder er foruden Law 1994 baseret på Law 2000,
2004, samt Mol 2002. Mig bekendt har Laws ordningsmåder ikke, med undtagelse af enkelte
videnskabelige anmeldelser (jf. Gerson 1995), givet anledning til kritik, hverken inden for
eller uden for ANT-feltet, men på den anden side er der heller ikke et antal studier, der
videreudvikler begreberne. En vigtig undtagelse er Torben Elgaard Jensen, som dels har
arbejdet med at tænke de ﬁre ordningsmåder fra Organizing modernity (Law 1994) sammen
med ﬁre begreber for det rumlige, formuleret af Mol & Law (1994): Regionen, netværket,
det ﬂydende samt ild-objekter, dels har fokuseret på det indbyrdes forhold mellem
ordningsmåderne i en undersøgelse af, hvad det vil sige ’at netværke’ (Elgaard Jensen 2001,
2004).

forskel er én blandt ﬂere, som i udarbejdelsen af ordningsmåderne

Ordningsmåderne
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kan

karakteriseres

som

diskurser inden for en given periode, ender Foucault alligevel med
at sammenfae én bestemt form for orden eller et kohærent sæt af
at undgå at formulere enhver form for ”big blocks” af strukturerende
principper for et helt samfunds sammenhængskraft (Law 2000: 27).
Laws ordningsmåder er bl.a. blevet kritiseret for at komplicere
forholdet mellem empirisk observation og teoretisk abstraktion, idet
det bliver svært at gennemskue, hvordan han kommer fra observation
til abstraktion og tilbage igen (Gerson 1995: 386). Som analytiske
redskaber kan Laws ordningsmåder beskrives som hybrider imellem
emiske og etiske perspektiver, en opdeling, som har været en anvendt,
om end også omdiskuteret inden for antropologien (Barnard 2000).
Hvor det emiske omfaer informanternes udsagn eller udtryk fra
felten, dvs. perspektiver ’indefra’, betegner det etiske antropologernes
teoretiske perspektiver ’udefra’.76 Ordningsmåderne er en blanding
empirisk og teoretisk materiale, og fordi dee materiale omfaer
såvel feltarbejdet i forskningslaboratoriet som politiske diskurser
og socialvidenskabelige teorier og begreber. De konkrete navne
på de ﬁre ordningsmåder, ’enterprise’, ’administration’, ’vision’ og
’vocation’, har Law f.eks. til dels hentet fra informanterne selv. En
medarbejder fra laboratoriet indvier Law i forskellen mellem dem,
der regnes for ’the cowboys’ og dem, der er ’the civil servants’ iblandt
forskningslaboratoriets ledelse. Mens en ’cowboy’ tør tage chancer, er
entreprenant, risikovillig og fortolker de forhåndenværende rammer
frit for at få ting til at ske, vil en ’civil servant’ søge at overholde fastsae
normer eller regler og arbejde inden for rammerne (Law 1994: 69). Denne
inspirerer Law til at skelne imellem ordningsmåderne ’enterprise’ og
’administration’. For at undgå associationer mellem ordningsmåder
75) Laws relationelt materielle tilgang i Organizing Modernity er foruden Foucault inspireret
af symbolsk interaktionisme (Law 1994: 94).
76) Emic’ kommer af ’phonemic’, som betyder det talte, og ’etic’ kommer af ’phonetic’, som
betegner lingvistiske modeller for det talte (jf. Barnard 2000: 114). Opdelingen har været
omdiskuteret inden for antropologien bl.a. fordi det forekom uklart, hvilken rolle de etiske,
dvs. de antropologisk-teoretiske perspektiver, havde i forhold til informanternes udsagn (de
emiske perspektiver), og følgelig hvor skarp adskillelsen imellem dem skulle forstås (Ibid.).
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og forskellige ’grupper’ af aktører eller personlighedstyper kalder

The Body Multiple: Spændt sameksistens

han ved at mærke ikke disse ordningsmåder for henholdsvis

I bogen The Body Multiple beskriver Annemarie Mol (2002), hvordan

’entreprenørerne’ og ’bureaukraterne’. Endvidere genﬁndes enkelte

den samme sygdom, åreforkalkning, praktiseres i ﬂere udgaver, idet
den tages under behandling af forskellige medicinske discipliner.
Hver disciplin har sine teknikker og forskellige vidensområder –
kirurgen skærer, den praktiserende læge diagnosticerer, laboranten
undersøger under mikroskopet og så fremdeles – og hver praktiserer
sin version af sygdommen. Mol beskriver, hvordan hun forud for de!e
studie af forskningskolleger blev opfordret til, foruden at undersøge
de involverede parter fra medicinens verden, også inddrog patientens
perspektiv i undersøgelsen. Mol går imidlertid stik modsat til værks.
At anlægge en vifte af forskellige perspektiver på et givent område
eller felt er ikke nødvendigvis det samme som at blive klogere på det,
hævder hun. Til kollegernes forslag svarer Mol derfor:

træk fra ordningsmåderne i politiske sammenhænge, for eksempel
er der en pendant mellem elementer fra ordningsmåden ’enterprise’
og de Konservatives politiske program i Storbritannien (Law 1994:
76). Endelig trækker Law på ﬂere socialteoretiske klassikere i de
karakteristika, han fremhæver ved for eksempel ordningsmåden
’enterprise’ og ’administration’, såsom Max Webers analyse af magt og
bureaukrati og Émile Durkheims undersøgelse af ledelse og karisma
(Ibid.: 81). Der er således en forbindelse imellem ordningsmådernes
konkrete udformning som analytiske redskaber og så medarbejdernes
udsagn, politiske programmer samt socialvidenskabelige teorier.
Law indskriver sig i aktørnetværksteoriens materielt-semiotiske
tilgang, hvor såvel tale, som tekster, kroppe, maskiner og bygninger er
med til at udforme ’det sociale’ (Ibid.). Gennem forskellige eksempler,
viser Law, at de forskellige måder at ordne på er et sammenrend
af ﬂere, heterogene aktørers arbejde. Der er f.eks. ﬂere om at gøre
chefen til chef (”how bossing is performed”), såsom antallet af
telefoner og størrelsen på hans skrivebord, sekretæren i forkontoret,
kontormøblernes mørke, olierede træ og luksuriøse betræk (Ibid.: 142-

(…) there are diﬀerent interpretations around, and ‘the
disease’ – forever unknown – is nowhere to be found.
The disease recedes behind the interpretations. In a world
of meaning alone, words are related to the places from
where they are spoken. Whatever it is they are spoken
about fades away (Mol 2002: 11f).

147). Således kan en tilsyneladende stabil dikotomi mellem chefen
som en unik ener i forhold til de øvrige medarbejdere distribueres ud
til ﬂere, heterogene aktører. Alt det, der ordnes i dualismer, hierarkier
eller andre modsætningspar, kan gradbøjes og udfoldes til andre
udgaver.
Som jeg ser Laws ordningsmåder, kvaliﬁcerer de sig ved
hverken at være enten empiriske observationer eller teoretiske

De mange perspektiver efterlader med andre ord objektet, i Mols
tilfælde åreforkalkning, uberørt. Det er anledningen for Mol til i
stedet at undersøge, hvordan åreforkalkning praktiseres (’is enacted’),
i forskellige versioner, alt efter hvem, hvor og hvordan sygdommen
håndteres, og hvordan disse praktiseringer hver gang skaber de!e
objekt på en ny og anelse forskellig måde (Ibid.: 162):

abstraktioner, men hybrider, som på én gang trækker på politiske
og teoretiske diskurser, på informanters praksis og videnskabelige
begreber. Ordningsmåderne forstås i aandlingen som redskaber til at
analysere mønstre i den kontinuerlige konstruktion og transformation
af forbindelser mellem socio-materielle aktører i heterogene netværk,
som den polsk-tyske grænse performes igennem.
Organizing modernity viser, at enhver succeshistorie, hvilket for
så vidt også gælder enhver fortælling om en ﬁasko, er gjort af ﬂere og

(…) rather than being seen by a diversity of watching eyes
while itself remaining untouched in the centre, reality
is manipulated by means of various tools in the course
of a variety of practices. Here it is being cut into with a
scalpel; there it is being bombarded with ultrasound; and
somewhere else, a li!le further along the way, it is being
put on a scale in order to be weighed (Mol 1999: 77).

heterogene måder at ordne relationer mellem det sociale og materielle
på. Laws bidrag kan således ses som et multiplicitetsorienteret ANTbidrag til mangfolddiggørelsen af ’orden’.
56

I ANT’s vending i retning af det multiple og betoningen af praksissers
virkelighedskonstituerende karakter ligger således også et opgør med
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en perspektivisme, som af Law er blevet karakteriseret som en ”happy

Multiple ontologier – multiple topologier

pluralism” (Law 1997: 5). Med dee mener Law, at multiplicitet forstået

Inden for den multiplicitetsorienterede ANT er det blevet påpeget, at

som den delvise forbindelse mellem forskellige praktiserede verdener

netværket er blevet naturaliseret som rumlig kategori (Law 1999: 8).

er en ontologisk kondition, snarere end at forskellige perspektiver

For at imødegå denne kritik har ﬂere inden for ANT arbejdet med at

(sam)eksisterer i hver sit parallelle univers. De praktiserede verdener

vise, at netværket blot er én blandt ﬂere mulige rumlige metaforer i

eller versioner er delvist forbundne, fordi de på én gang adskiller sig

en multipel topologi.78 Dee, at en multipel ontologi også involverer

fra hinanden (på operationsbordet bliver der skåret, i ambulatoriet

en multipel topologi viser Mol & Law i artiklen Regions, Networks

foretages der undersøgelser) og er sammenfaldende (de håndterer – i

and Fluids: Anaemia and Social Topology (1994). Her undersøger

nogle tilfælde – samme sygdom). Der er således ikke er én, men ﬂere

forfaerne henholdsvis regionen, netværket og det ﬂydende rum,

delvist forbundne versioner af samme objekt i en multipel realitet,

som tre metaforer for forskellige måder at performe det rumlige på.

hvilket Mol formulerer således: ”Instead of aributes or aspects, they

’Regionen’ er karakteriseret ved at trække på en territorial ﬁgur, der

are diﬀerent versions of the object, versions that the tools help to enact.

sæer grænser omkring sig, og hvor forskelle indadtil nedtones. Det,

They are diﬀerent and yet related objects” (Mol 1999: 77; jf. også Law

der deﬁneres som udenfor det regionale rum, er fremmed og distant.

1997: 5: Mol 2002: 82).

’Netværket’ udgøres derimod af en række heterogene, indbyrdes

Multiplicitetsdiskussionen rejser således nye spørgsmål inden

relaterede punkter eller koblinger, hvor der ikke er grænser omkring.

for ANT, som handler om hvordan forskellige objekter, versioner,

Netværkets styrke handler om graden af og intensiteten af koblinger

praksisser sameksisterer: ”Aending to multiplicity, then, brings with

i netværket (Ibid.: 659; jf. også Mol 2002: 135f). Det tredje rumlige

it the need for new conceptualizations of what it might be to hold
together” (Mol & Law 2002: 10). Denne sameksistens er kompleks,

begreb, ’det ﬂydende’, er ligeledes karakteriseret ved ikke at have klare
grænser omkring sig, men relationerne imellem dens enkelte dele, kan

forstået på den måde at forskellige praksisser kan overlappe,

i modsætning til netværkets aktører ikke klart identiﬁceres. Denne

interferere, være i konﬂikt, inkludere eller ekskludere hinanden.

ﬂydende topologi er et eksempel på, hvordan overgange mellem

Mol har karakteriseret denne sameksistens uden integration som en

forskelle og ligheder kan være glidende, uden at være struktureret i en

”living-in-tension”, eller spændt sameksistens (Mol 1999: 83). Det er

relationel ﬁgur. Forskelle og ligheder bliver til et spørgsmål om grader

en sameksistens, hvor forskellene ikke assimileres eller bliver ens. I

og blandinger, uden klare overgange, hvor nogle væsker absorberes,

Body Multiple giver Mol et eksempel på, hvordan denne sameksistens

mens andre fordamper (Häkli 2006: 119; Mol 2002: 142; Mol & Law

kan tage sig ud ved at fortælle om en mandlig kirurg, som giver

1994: 661). På den måde sker forandringer som i et konstant ’ﬂow’.

udtryk for, at han ikke synes om at operere overvægtige kvinder, fordi

Det ﬂydende rum har en vis sejhed eller robusthed over sig, fordi det

deres underben er sværere at arbejde med. Idet kirurgen speciﬁkt

har en evne til at indoptage forandringer, som i et konstant ﬂow (Mol

udpeger overvægtige kvinder, og ikke mennesker generelt, bliver

& Law 1994: 658). Mol & Laws pointe er, at de tre rumlige begreber

kønsforskelle i dee tilfælde knyet til fedtansamlinger på bestemte

sameksisterer. Der er således ingen grund til at fremhæve netværket

steder på kroppen (Mol 2002: 148). Med eksemplet viser Mol, hvordan

som den eneste måde, hvorpå rumlighed performes.

materielle praksisser omkring kirurgiske indgreb mod åreforkalkning
i underbenene bliver sammenﬁltret med sociale kategorier omkring

4. Ordningsmåder og versioner

køn, dvs. hvordan forskellige versioner kan gribe ind i og delvist

Tilsammen viser bøgerne Organizing Modernity, The Body Multiple

forme hinanden. 77

og artiklen Regions, Networks, and Fluids, hvordan praksisser skaber
forskellige ordninger, versioner og rumlige organiseringer, samt at
disse praktiseringer er delvist forbundne i en tilstand af forskellige

77) I Body Multiple arbejder Mol især med følgende måder at beskrive, hvordan de forskellige

78) Topologi betyder ’læren om sted’. Inden for matematikken er topologien en gren,

versioner af sygdommen årefolkalkning sameksisterer: gennem inklusion, distribution og
koordination (Mol 2002: 179).

der udvider geometrien, idet den, som ”udforsker de regler, der styrer hvorledes objekter
koordineres inden for forskellige koordinatsystemer” (Häkli 2006: 118).
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homogen organisation og heller ikke af et umiddelbart singulært

I et interview fra 1996 siger Latour, at ANT’s styrke er og

medicinsk objekt men af en grænse, giver det god mening at trække

har været at pege på forbindelser eller relationer som det relevante

på såvel ordningsmåder og versioner (foruden rumlige metaforer

forskningsobjekt, frem for sfærer, samfund, felter og andre grupperinger.

og netværk). Den polsk-tyske grænse er ikke hverken umiddelbart

Svagheden ved denne strategi har imidlertid været, at ANT ”(…) ikke

homogen eller singulær, den er i udgangspunktet en multipel størrelse.

diﬀerentierer typer af relationer” (Latour 1996b, i Laursen & Olesen

I denne a"andling handler det derfor om at kvaliﬁcere, hvad det vil

1996: 269). Hermed peger Latour også på, at symmetriprincippet som

sige, at en grænse er multipel.

nævnt ikke skal forstås sådan, at alle relationer eller forbindelser er

Det gør jeg, ved at anlægge et dobbelt blik på grænsen: den

ens. Man kan sige, at både John Law og Annemarie Mol tager denne

kan på en gang være entydigt sammenhængende og et heterogent

påpegning af, at der er forskellige relationstyper eller forskellige slags

netværk (Callon & Law 1997). I nogle sammenhænge er grænsen

kontraster, med sig som problemformulering for deres arbejde med

entydig; når den er optegnet på et landkort, som demarkationslinje

henholdsvis begreberne ’ordningsmåder’ og ’versioner’.

mellem to nationalstater eller ved grænsebommen. Men så snart man

Ordningsmåderne er et bud på, hvordan det er muligt at

undersøger, hvad det er, der gør denne entydighed ved grænsen,

analysere gentagne mønstre i de mangfoldige praksisser, som

viser det sig at den er udgjort og stabiliseret af et heterogent netværk

indgår i det, der sædvanligvis karakteriseres som ’det sociale’.

af aktører såsom id-kort, stopskilte, skilderhuse og grænsebetjente.

Ordningsmåderne er samtidig tilstrækkelig distinkte hver især til, at

Laws ordningsmåder og Mols versioner kan betragtes som

man kan tale om forskellige forhold mellem ordningsmåder, såsom

to dimensioner af samme koncept: hvor ordningsmåderne sigter på

at de kan udkonkurrere, overlappe eller eksistere parallelt ved siden

at undersøge forskellige måder, hvorpå organiseringer foregår, kan

af hinanden. Mols versioner er et bud på, hvordan forskellige måder

versionerne skærpe blikket for, hvordan en kontinuerlig vekslen

at håndtere det samme objekt på, hver især skaber dee objekt i ﬂere

pågår mellem grænsen som entydig (som ’fact’, ’objekt’ eller

versioner, som alligevel er delvist sammenhængende.

demarkationslinje) og ﬂertydig, dvs. som heterogent netværk. I min

Selvom ordningsmåder og versioner har samme status som

brug af ordningsmåder og versioner taler jeg således også for en

analytiske redskaber, idet de ikke skal forstås som praksisser med

arbejdsdeling imellem dem: Mens Laws ordningsmåder kvaliﬁcerer

et subjekt i centrum, er de dog hver især præget af to forskellige

sig som analytiske redskaber til at undersøge forskellige praksisser og

problemstillinger, og derfor får deres analyser også lidt forskellig

deres indbyrdes forhold, er Mols versioner velegnede til at undersøge,

karakter:

hvordan en umiddelbart singulær entitet eller afsluet enhed er gjort

Law viste med introduktionen af ordningsmåderne i

af de forskellige måder, hvorpå ’den’ eller ’det’ håndteres, og derfor

Organizing Modernity (1994), at der selv inden for en umiddelbart

ikke udgør en singularitet, men en multiplicitet. Jeg har i analyserne

homogen størrelse som en virksomhed, er tale om forskellige måder

brug for begge greb, for på den ene side undersøger jeg de forskellige

at praktisere denne virksomhed på. Han skriver sig dermed ind i en

praksisser omkring grænsen og på den anden side interesserer jeg

kritik af management-studier og ideen om virksomheders ånd eller

mig for, hvordan den samme grænse i disse praksisser bliver til på

fælles identitet.

forskellige måder.

Mol sigtede med sin introduktion af begrebet versioner i bogen

Som analytiske redskaber bruger jeg Laws ordningsmåder til

The Body Multiple (2002) på at gøre op med et objektbegreb, hvor

at kunne se mønstre i de forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske

objektet fremstår som singulært og entydigt. I bogen viser hun, at et

grænse performes. Disse ordningsmåder kan ikke udpeges på forhånd,

konkret medicinsk objekt – sygdommen åreforkalkning – i praksis er

hvilket netop er grunden til, at deres udfoldelse må studeres i praksis

et multipelt objekt, som ﬁndes i ﬂere udgaver og dog stadig refererer

(Law 1994: 22). Det betyder også, at de ordningsmåder, Law har

til det samme ’objekt’: ’åreforkalkning’.

udarbejdet, ikke automatisk kan overføres til andre sammenhænge.

Da denne a"andling ikke er et studie af en umiddelbart
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aandling, er henholdsvis gengangere fra Laws laboratoriestudie,

celler, der skal med i den pågældende prøve, for at opnå et sikkert

’administration’ og ’enterprise’ (som jeg kalder ’foretagsomhed’) og

resultat, og at det kan gøre ondt på kvinden, hvis det ikke gøres

en tredje, jeg identiﬁcerer som ’grænseallokering’ (jf. Kapitel 5). Disse
ordningsmåder er ikke repræsentative for eller tænkt som et forsøg på

’rigtigt’. Alt i alt gør disse forhold, at der både er noget, der tæller

at kortlægge samtlige problematikker i grænselandet. Det ville, med

i screeningsprogrammet. Det fører imidlertid ikke til, at deltagerne

Laws ord, være det samme som at tro, at alting kan blive ”distorted

udebliver, tværtimod synes lægernes åbenlyse ambivalens at have en

into clarity” (Law 2004: 2). Der kunne have været mange andre

styrkende virkning på projektet og dets deltagerantal. Det peger på,

ordningsmåder, og de kunne have set anderledes ud. Mit ærinde med

at ambivalens kan være en funktionel ageren i et netværks fortsa!e

at identiﬁcere og udvikle ordningsmåder i mine analyser har været at

opretholdelse. Lægerne er på én gang i centrum for de!e projekt,

formulere nogle redskaber, som har klangbund i mit materiale (Law

idet de gør sig til talsmænd for det med henblik på at hverve nye

2000: 24), og som kunne bidrage til at foretage empirisk sensitive

testdeltagere, og stiller sig samtidig i projektets margin, i kraft af de

beskrivelser af europæiseringsprocesser.79 Den analytiske anvendelse

mange ekspliciterede problematiseringer af det: ”The paradox is that

af ordningsmåderne på materialet skulle samtidig muliggøre at

the uncertainty, the GP’s [de praktiserende læger] construct allows the

blive klogere på, hvordan ordningsmåderne virker og forholder sig

indeterminacy necessary for them to negotiate their identity within the

til hinanden indbyrdes. Det følgende afsnit skal yderligere uddybe

CSP [Cervical Smear Programme]” (Ibid.: 241). Singleton & Michaels

forskellige måder inden for den performative ANT, som beskriver

studie indskriver sig i den multiplicitetsorienterede ANT som en

processers multiple karakter.

kritik af den tidlige, strategi-orienterede ANTs fokus på, hvordan det

for og imod projektet, hvilket lægerne ekspliciterer overfor deltagerne

på forskellig vis lykkes at stabilisere et givent udsagn eller en given
5. Funktionel ambivalens, destabilisering og
mønstre af nærvær og fravær

praksis gennem et heterogent netværk, og den deraf store interesse
for den eller det, det lykkes for. Singleton & Michael beskriver denne

I det følgende vil jeg pege på yderligere tre studier, der er centrale

udgave af ANT som baseret på et ‘machiavellisk’ slagmarksscenarie:

for en nyere fælles diskussion vedrørende multiplicitet inden for

”(…) it often seems as if these accounts are structured by magniﬁcent

ANT og dermed også for denne aandling. De giver hver deres

victories and disastrous defeats. We are transported into a dramatic

bidrag til, hvordan det multiple kan beskrives, igennem henholdsvis

world of meteoric rises and tragic failures” (Singleton & Michael 1993:

begrebet funktionel ambivalens, forholdet mellem stabilisering og

232). Frem for at verden deler sig i entydige sejre eller nederlag, kan den

destabilisering og forskellige mønstre af nærvær og fravær.

bedre beskrives som bestående af spredt småfægtning i en permanent

Det første studie, Actor-Networks and Ambivalence: General

tilstand af ustabilitet. De to forfa!ere foreslår derfor, at man udskifter

Practitioners in the UK Cervical Screening Programme, er skrevet af

krigsbegreberne med metaforen “permanent reform” (ibid.), som kan

sociologerne Vicky Singleton og Mike Michael (1993). Det kan kaldes

sammenlignes med Mols karakteristik af den besværlige sameksistens

et ambivalensstudie, fordi det viser, hvordan ambivalens blandt

mellem forskellige praksisser som en ”living-in-tension”.

praktiserende læger virker som en ikke-autoritativ måde at sikre

Det andet studie, som er signiﬁkant for ANT’s multiplicitets-

en stadig strøm af deltagere i et screeningsprogram for kvinder i
Storbritannien. Programmet opretholdes, men vedhæftet en række

diskussion, er The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology,
foretaget af antropologen Marianne de Laet og Annemarie Mol (2000)

problemer. Der er f.eks. ikke nogen entydig videnskabelig bevisførelse

og handler om forholdet mellem destabilisering og stabilisering.

for, at screeningen nedsæ!er antallet af kræf!ilfælde. Ligeledes

Forfa!erne undersøger, hvordan en vandpumpe udviklet til brug i

er selve det at tage en celleprøve (smear) fra kvindens livmoder

forskellige afrikanske landdistrikter viser sig at være særlig stabil,

omfa!et af en række forbehold, såsom at det er uvist, hvor mange

fordi den kan tilpasses de lokale forhold. Frem for at være designet
til kun at kunne repareres med bestemte patenterede reservedele,

79) ”[T]hey seem to do some work”, som Law skriver som kriterium for udarbejdelsen af de
konkrete ordningsmåder og deres antal (Law 2000: 24).
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levedygtig ved at kunne indgå i en række lokale måder at vedligeholde

svedeture i cockpiet er det, Law kalder manifest fraværende, for nok er

den på. Pumpen kan f.eks. repareres med gamle bildæk og fortsæer

de ikke til stede i selve formlen, men er jo alligevel med til at deﬁnere

tilsyneladende med at virke trods manglende bolte og skruer.

nogle grænseværdier for, hvad ﬂyets følsomhed overfor lodret tryk er

Vandpumpen er i den forstand et ﬂydende objekt, hvis robusthed

(Law 2002: 123). Ligeledes er russerne og deres forsvarsvåben, som det

viser sig ved dens tilpasningsevne under omskiftelige forhold, dvs.

britiske luftvåben har mået forholde sig til, indirekte tilstede i ﬂyets

et objekt: ”(…) that isn’t too rigorously bounded, that doesn’t impose

design. De er blot til stede som en Andethed, en trussel, der huserer

itself but tries to serve, that is adaptable, ﬂexible and responsive – in

som den Signiﬁkante Anden og spiller en rolle for ﬂyvingens design

short, a ﬂuid object –may well prove to be stronger than one which is

i form af krav om ﬂyets evne til at kunne ﬂyve hurtigt (væk) ved lav

ﬁrm” (Ibid.: 226). Dee studie knyer sig således til det ovenstående
studie af ambivalens, for konsekvensen af de Laets & Mols studie er,

højde (Law 2002: 126 f). 81
Med dee studie føjer Law endnu et punkt til rækken af punkter

at de faktorer, vi normalt tænker som destabiliserende, må gentænkes

i ANT’s multiplicitetsdiskussion: Multiplicitet handler således også om

som medvirkende aktører i et kontinuerligt ﬂow af både stabilisering

den kontinuerlige rekonﬁguration mellem det, der gøres nærværende

og destabilisering.

og det, der gøres fraværende i forskellige former for praksis (Law

Det tredje studie viser, hvordan multiplicitet ikke kun angår

2002: 138).

det socio-materielle, men også forskellige konstellationer mellem det,
der i en given praktisering gøres nærværende og det, der samtidigt

Foruden de før omtalte tre værker af Law og Mol, er der således

dermed gøres fraværende.80 I artiklen On Hidden Heterogeneities:

særligt tre multiplicitetsorienterede studier inden for ANT-feltet, som

Complexity, Formalism, and Aircraft Design (Law 2002) undersøger Law,
hvordan forskellige på én gang nærværende og fraværende udtryk

er relevante for den måde, jeg i a"andlingen beskriver det komplekse

indgik i det aerodynamiske design af det britiske militærﬂy P.17. A i

bredt som ordningsmåder, logikker, rationaler og diskurser), samt

1950’erne. Dee speciﬁkke design sammenfaer en række udtryk, som

deres transformation: Funktionel ambivalens, forholdet mellem

er ﬁkserede – og så alligevel ikke, fordi de ved nærmere granskning

stabilisering og destabilisering samt mellem fravær og nærvær. I

viser sig at være forbundet med andre udtryk i et komplekst netværk.

a"andlingen trækker jeg på disse tre studier på følgende måde:

forhold mellem forskellige, sameksisterende praksisser (der forstås

Zoomer man ind på aerodynamisk design ud fra en formalistisk

I a"andlingens analyser tegner der sig en gennemgående

vinkel, så er den måde, hvorpå ﬂyets vinger er udformet bestemt af

ambivalens overfor spørgsmålet om det polsk-tyske (det være sig i

nogle krav deﬁneret af fysikkens love: vægt, kraft og aerodynamik.

forhold til hvilken rolle grænsen spiller, det polsk-tyske samarbejde,

Denne fysiske formel for ﬂyets design kan skrives således: ﬂyets

eller forskellige integrationsprojekter), f.eks. i de tyske og polske

hastighed [Mach] x hældning [slope]: belastning [wing loading]

elevers hverdag. I nogle situationer er det tysk-polske i fokus, i andre

= følsomhed overfor lodret tryk [Gust response]. Men hver især

situationer allokeres det til fordel for andre, for øjeblikket mere

udgøres disse udtryk af sammensae kompleksiteter, som relaterer

påtrængende opgaver eller projekter. Ligesom i tilfældet med lægerne

sig til og performer andre regelsæt end de rent formalistiske. Som for

i studiet af Singleton & Michael, der i nogle situationer agerer fortalere

eksempel, at der i løbet af ﬂyets udviklingsfase blev foretaget forsøg

for screeningsprogrammet og i andre tilfælde distribuerer deres rolle

med piloters velbeﬁndende under ﬂyvning ved forskellige hastigheder

som eksperter ud i periferien og påpeger, at deltagelsen er de kvindelige

(Law 2002: 120). Disse forsøgsresultater er blot ikke skrevet ind i selve

deltageres eget, rationelle valg, kan disse skift mellem at være for og

formularen, for formularer i stil med: Flyets hastighed x piloternes

imod ses som en måde, hvorpå den polsk-tyske grænse udgøres af

utilpashed = ﬂyets vingeform, ﬁndes ikke. Piloternes svimmelhed og

relationer mellem socio-materielle aktører i forskellige netværk, der
aldrig ﬁnder en endelig form. For relationerne mellem dets forskellige

80)

Brugen af ’absence-presence’-ﬁguren i aktørnetværksteorien er inspireret af
poststrukturalismen, herunder særligt Derridas begreb diﬀeránce, der undersøger, hvordan
det, der ikke fremtræder, ikke er ikke-eksisterende, men midlertidigt udsat (Law & Singleton
2005: 342; Mol & Law 2002: 13).
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81) Her sigtes der især på forsvarsvåben som ”surface-to-air” missiler, der er udviklet med
henblik på at nedskyde angrebsﬂy og aﬀyres fra en lav rampe (Surface-to-air 2009).
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aktører skifter hele tiden, og kommer aldrig til at udgøre et konsistent

hvorpå den polsk-tyske grænse performes med henblik på at beskrive

’hele’. Screeningprogrammet viser sig at udgøres af et stabilt netværk,

processer af europæisering på en anden måde end som struktureret i

fordi det er ambivalent og fordi det: ”(…) depends on the mobility of

et top-down eller bu#om-up forløb. I analyserne anvender jeg således

all participants, of their ability to shift between diﬀerent roles, diﬀerent

ordningsmåder (Law 1994), multipelt objekt (Mol 2002), samt multiple

relations, betweeen roles or links that don’t ﬁt, that are inconsistent

topologier (Mol & Law) som analytiske begreber, som alle har det til

with one another, that don’t add up” (Law 1999: 7).

fælles, at de opsummerer ANT’s performativitetsteoretiske interesse

Ligeledes beskriver jeg forholdet mellem stabilisering og

for ’det praktiserede’ eller ’det der gøres’.

destabilisering i en analyse af, hvordan forskellige identiteter i

I det følgende kapitel introducerer jeg a"andlingens materiale

tvillingebyen styrkes og svækkes i forskellige heterogene netværk

og fremgangsmåde. Som det vil fremgå, handler denne del af arbejdet

(Kapitel 4). De Laet & Mols studie af vandpumpens særegne robusthed

med a"andlingen i høj grad også om de analytiske tilgange og

i kraft af dens ﬂydende tilpasningsevne er en stærk allegori over det

inspirationer, der har inﬂueret tilre#elæggelsen og udførelsen af

kontinuerlige spil mellem stabilisering og destabilisering i skabelsen

a"andlingens materiale.

af på én gang stærke og skrøbelige identiteter hen over grænsen.
Endelig spiller forholdet mellem nærvær, fravær og manifest fravær
en gennemgående rolle i a"andlingen, og udfoldes særligt i Kapitel 6.
Elevernes kortopgaver viser for eksempel forskellige, tilsyneladende
modsa#e praksisser forbundet med grænsen, såsom indtegningen
og ikke-indtegningen af grænsen, krydsningen og ikke-krydsningen
af grænsen samt grænsens signiﬁkans og ikke-signiﬁkans. Ved at
søge efter kontinuerlige rekonﬁgurationer af relationer mellem
tilstedeværende og fraværende grænser, analyserer jeg disse
tilsyneladende

modsatre#ede

praksisser

som

sameksisterende

versioner af grænsen.
6. A!andlingens analytiske greb
De#e kapitel har fremlagt, hvordan a"andlingens analytiske begreber
har til huse i ANT’s multiplicitetstænkning, som særligt kendetegner
ANT efter den performative vending. Kort opsummeret sker der et
skift inden for ANT fra en interesse for, hvordan stabilitet opstår og
vedligeholdes gennem netværk, til et spørgsmål om, hvordan multiple
netværk performes og opretholdes gennem ustabilitet, ambivalens og
samtidighed mellem nærværende og fraværende udtryk i det, der
praktiseres. De#e er et nøglespørgsmål, som også denne a"andlings
forskningsspørgsmål indskriver sig i, nemlig hvordan grænsens
ﬂertydighed, som introduceret i Indledningen, kan beskrives analytisk
som et resultat af en række forskellige praktiseringer, der både sæ#er
den i og udenfor fokus.
Til a"andlingens analyser har jeg søgt efter nogle ressourcer,
der kunne bidrage til at analysere mønstre i forskellige måder,
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Kapitel 3. Fremgangsmåde og materiale
1. Indledning
I forrige kapitel viste jeg, hvordan den ANT’s multiplicitetsorienterede,
performative tilgang lægger vægt på det, der bliver praktiseret og på det
materielle som medspiller. Men hvilke implikationer har dee fokus
på praksis og på forbindelserne mellem ﬂere, materielt sammensae
aktører for tilreelæggelsen og udførelsen af et forskningsprojekt?
I dee kapitel skal det handle om aandlingens fremgangsmåde
og materiale, dvs. hvordan jeg har forberedt processen omkring
materialets tilvejebringelse, samt hvilke typer af analytiske udsagn,
netop dee materiale kan bidrage med. Jeg vælger at skrive mit
metodekapitel på denne måde, som en reﬂeksion over en praksis,
fordi metoder ikke kan stå alene, men er tæt sammenvævede med
tilreelæggelsen, udførelsen og den analytiske bearbejdning. Det er en
praksis, jeg i dee kapitel karakteriserer som en performativ reﬂeksivitet,
fordi den indebærer en reﬂeksion over forskningsprocessens
produktive karakter, dens materielle sammensathed, og karakteren af
det bidrag, aandlingen kommer med.
Min performative tilgang til studiet af den polsk-tyske grænse
indskriver sig i en etnograﬁsk interesse for at studere det, der praktiseres
ved at følge objekter, subjekter, materialer, og teknologier ”in motion”,
dvs. i deres kontinuerligt diskursive og materielle konstruktion og
transformation (Mitchell 2007: 64). Central for denne tilgang har især
været antropologen George Marcus’ ’multi-sited ethnography’, som
introducerer strategien ”at følge” aktørerne, begreberne, diskurserne,
objekterne, for at bryde med den antropologiske idé om det holistiske
studie af et afgrænset felt (Marcus 1995). Det er i relationerne og
bevægelserne, at felter kontinuerligt bliver til. Derfor vil felter altid
stå i ﬂertal, ligesom beskrivelsen af dem vil medvirke til at gøre dem
til felter. Forskningsprocessen er på den måde medkonstituerende
for, hvordan forskellige virkeligheder ’bliver til’, hvilket i et ANTperspektiv karakteriseres som en ’multipel ontologi’ (Law 2007), jf.
Indledningen.
Set i et performativt perspektiv kan Marcus’ efterhånden
klassiske, etnograﬁske strategi spidsformuleres på den måde, at hvis
forskningsprocessen er involveret i en multipel ontologi, så er den også
deltager i en ’ontologisk politik’. For idet en forskningspraksis, på linje
med andre former for praksis, er virkelighedskonstituerende, bringes
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nogle og ikke alle virkeligheder, frem (Law & Urry 2003; Mol 1999). I

om kampﬂyet TSR2, som led en krank skæbne: Efter først at

den forstand er ethvert etnograﬁsk arbejde en intervention, som gør

have været lanceret i 1950’erne som Storbritanniens svar på et

noget nærværende, mens andet sæes i baggrunden (Vikkelsø 2007).

nukleart afskrækkelsesvåben, blev projektet nedlagt i forbindelse

Disse her opridsede implikationer; forskningsprocessens

med regeringsskiftet til Labour i midten af 1960’erne (Law 2000).

produktive karakter, dens ontologiske politik og heterogenitet

Foruden at være dyrt og omstændeligt var TSR2 uden tvivl også et

indgår således alle i en performativt reﬂeksiv praksis omkring det at

kontroversielt projekt. Law beskriver sig selv på dee tidspunkt som

tilvejebringe og bearbejde et materiale i en aandling.

ung og paciﬁst, og derfor af princip for Labours beslutning. Alligevel

I kapitlet viser jeg, hvordan og med hvilke inspirationskilder,

mindes han nyheden med en vis ambivalens; på tv-optagelser havde

jeg har arbejdet med disse implikationer. Jeg fremlægger undervejs

han set ﬂyet under take-oﬀ, i luften og ved landing – fuld af kontrol,

det, jeg kalder en metodologisk kartograﬁ, som handler om at bruge

styrke og æstetisk ynde. TSR2-ﬂyet havde med andre ord talt til ham,

polske og tyske skoleelevers fremstillinger af kort samt fælles gåture

eller til noget i ham. Tyve år senere påkalder TSR2-ﬂyet igen Law’s

rundt i grænsebyen som en visualiserings- og bevægelsesstrategi til at

opmærksomhed under et besøg med sin søn på Royal Air Force museet

kunne analysere, hvordan grænsen fremtræder på forskellige måder.

i Cosford, England, og det er først her, Law ser, hvad der allerede er

Det at inddrage kort og tematisere det kartograﬁske er inspireret

sket mellem ham og TSR2: ”It called out: Hey, you. I am a tragedy.

af studier inden for det, der er blevet karakteriseret ”den rumlige

You are the person who will study me. Celebrate my ruined beauty”

vending”, og giver anledning til at diskutere den tidligere anvendte

(Law 2000: 26). Flyet, nu som museal og – i lyset af at det aldrig blev

etnokartograﬁske metode i etnologien. Dertil reﬂekterer jeg i kapitlet

sat i produktion – tragisk genstand, udøver på én gang samme fysisk-

over, hvordan jeg gennem et ’site-management’ (Sørensen 2008) bevæger
mig imellem og er medskaber af ﬂere undersøgelsesfelter, der bliver

æstetiske tiltrækning på Law som tidligere og passer godt ind i Laws

mulige at sammenligne undervejs i processen, og afslutningsvis

science.

igangværende forskning i konstruktionen af objekter inden for techno-

diskuterer jeg, hvordan de etnologiske beskrivelser, som kommer ud

Denne historie viser, at en forskningsproces sjældent starter

af mit forskningsarbejde, kan betragtes som ’interventioner’ (Vikkelsø

med, at forskeren opdager sit forskningsobjekt ’derude’. Relationen

2007).

mellem Law og ﬂyet var kompleks og materielt sammensat, fordi den
involverede en række forskellige, men relaterede elementer såsom

2. Performativ reﬂeksivitet

paciﬁsme, Labours nedrustning af militæret, besøg på RAF-museet,

Jeg vil starte med at gengive en historie, fortalt af John Law, om hvordan

maskinens gentagne påkaldelser, dens æstetiske ynde og fysiske

han kom til at studere kampﬂy, fordi den på illustrativ vis beskriver,

tiltrækningskraft.

hvordan forskningsprocessen er materielt sammensat af relationer

Laws historie knyer sig til et spørgsmål, der blev særligt aktuelt

mellem ﬂere, heterogene aktører, og hvor en kontinuerlig vekslen

under reﬂeksivitetsdebaen i 1970’erne og 80’erne, nemlig hvilken

mellem og sammenﬁltringer af subjekt- og objektpositioner ﬁnder sted

rolle forskerens person spiller for ’valget’ af forskningsobjekt. Inden

(jf. Law 2004). Eksemplet viser yderligere, at idet forskningsprocessen

for etnologien og antropologien handlede reﬂeksivitetsdebaen især

forstås som en performativt reﬂeksiv praksis, forskydes fokus væk

om, hvordan forskerens tilstedeværelse kunne synliggøres, i felten

fra det reﬂeksive forsker-jeg og i retning af et ﬂertal af heterogene

såvel som i den etnograﬁske tekst. Under indﬂydelse fra feminismen,

aktører.

blev det et ideal at give plads til ﬂere – herunder kvindernes, de sortes,

Igennem en årrække har John Law med baggrund i ANT og

og andre marginaliseredes – stemmer i en etnograﬁsk ’multivokal’

Science, Technology and Society (STS) studeret konstruktionen af tekno-

produktion (Cliﬀord & Marcus 1986; Kaschuba 1999). Synliggørelsen

videnskabelige objekter. Vi har allerede i Kapitel 2 stiftet bekendtskab

af forskerens subjektivitet og inddragelsen af det ’ﬂerstemmige’ blev

med hans studie af aerodynamisk design og vingekonstruktionen

en måde, hvorpå man kunne vise, at den ’objektive forsker’ var en

på det britiske militærﬂy P.17. A. Et af Laws øvrige studier handler

illusion (James et al. 1997).
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I efterdønningerne af reﬂeksivitetsdebaen er spørgsmålet

I det følgende karakteriserer jeg a!andlingens metodiske

om ’det personliges’ rolle i forskningsprocessen imidlertid ofte

inspiration fra det, der er blevet karakteriseret ’den rumlige vending’,

blevet mødt med en vis påholdenhed og er kritisk blevet kaldt for
’forfængelighedsetnograﬁ’ (Law 2000: 7) eller ’bekendelsesantropologi’.

som en ’metodologisk kartograﬁ’, der bruges som strategi til at

Laws socio-materielle historie om, hvordan han kom til at studere TSR2-

og tyske skoleelever om at tegne kort over deres aktiviteter i Görli"

ﬂyets storhed og fald, handler derfor også om at muliggøre en anden

og Zgorzelec. Allerførst giver jeg et overblik over a!andlingens

version af ’det personlige’, end én, hvor forsker-jeg’et er i centrum.

materiale.

visualisere nogle praksisser omkring grænsen ved at bede de polske

Med en henvisning til den poststrukturalistiske feminist Donna
Haraway situerer Law konstruktionen af både forskningsobjektet

A!andlingens materiale

og ham selv som forskersubjekt ved at inddrage ﬂere aktører, som

Feltarbejdet, som ligger til grund for a!andlingens materiale, blev

medvirkede til at han kom til at studere kampﬂy (Ibid.: 5). Haraway’s

udført i Görli" og Zgorzelec en måned i efteråret 2005 og tre måneder

begreb ’situering’ handler om at inddrage, ikke bare ﬂere perspektiver

i foråret 2007. Til at oversæe under feltarbejdet på den polske side

end forskerens, men også om at synliggøre de omstændigheder,

af grænsen havde jeg studerende i etnologi fra Wrocław Universitet

hvorunder forskningen er blevet til (Haraway 1991). Laws historie viser

Katarzyna Wala (Kasia) med mig. Materialet består af tre forskellige

med andre ord, hvordan reﬂeksivitet kan håndteres i en performativ

dele (jf. Materialeoversigt, bilag 1):

tilgang til forskningsprocessen: den involverer situering frem for
83

personiﬁcering, samt en eksplicitering af, at ﬂere og heterogene aktører

1.) 15 interviews med i alt 22 nøglepersoner fra henholdsvis Görli"

er medkonstituerende for forskningsprocessen.

og Zgorzelec, såsom kultur- og museumsarbejdere, lokalpolitikere,

Jeg har allerede i Prologen beskrevet ét af mine indledningsvise

ansae i de to byforvaltninger, ungdomskoordinatorer, avisredaktører.

møder med det polsk-tyske grænseland, på bagsædet af en motorcykel.

Disse personer kan karakteriseres som nøglepersoner, fordi de

Det var en historie om, hvordan grænsen var svær at ﬁnde, uanset om

analytisk set er både indrulleret i og har som opgave at indrullere

man gik rent empirisk eller rent teoretisk til værks. Historiens pointe

andre i netværk omkring det polsk-tyske, såsom grænseoverskridende

var derfor, at det er nødvendigt at arbejde ’midt imellem’, inden for

samarbejde og skabelse af fælles historie og identitet (jf. Singleton &

det, Mol har kaldt en empirisk ﬁlosoﬁ (jf. Latour 2005). Historien kan

Michael 1993). De konkrete personer blev dels udvalgt på baggrund af

imidlertid også bruges til at situere konstruktionen af det polsk-tyske

gennemlæsninger af lokale medier (lokalaviser, amtsblade mm.), dels

grænseland som mit forskningsobjekt og til at vise, hvordan jeg ikke

blev nogle anbefalet af andre.

var alene om at konstruere det. Ligesom Laws ﬂyvemaskine, der blev
ved at vende tilbage og udøve en æstetisk tiltrækning på ham, var

84

85

2.) Trykte kilder. Det drejer sig om avisartikler , udstillinger ,

det at køre i grænselandet – og umuligheden ved samme projekt –
landskabet med de aﬂukkede militære områder, vekslekontorerne
og tvillingebyerne, sammen med historien om 2. verdenskrig og
den europæiske integrationsproces’ transformationer af grænser og
regioner i Europa med til at spore mig ind på min problemstilling
omkring den polsk-tyske grænses ﬂertydige karakter: at den på en
gang var åben og lukket, tilgængelig og ufremkommelig.
82)

82

Motorcykelturen var ikke mit første møde med hverken Polen eller Tyskland. Polen
havde jeg besøgt ﬂere gange siden jeg i 1998 var på sommerskole i Warszawa i forbindelse
med mine studier på Etnologi. Efter min kandidateksamen på Etnologi arrangerede jeg i
2004 sammen med lektor Lene Oo en studietur til Polen i forbindelse med, at vi havde
udarbejdet et kursus på kandidatuddannelsen om ”Øst- og Centraleuropa under forandring.
Polen mellem kommunismens fald og vesteuropæisk udvidelse”. Tyskland har jeg opnået
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kendskab til gennem mange år, bl.a. som udvekslingsstuderende ved Humboldt Universität
zu Berlin.
83) Ved nogle af interviewene var der således ﬂere interviewdeltagere, jf. Materialeoversigt
bilag 1.
84) De trykte kilder omfaer en samling artikler fra Sächsische Zeitung (arkiveret på
Stadtbibliothek Görli"), som jeg har gennemset og selekteret for perioden februar – juni 2007,
en artikelsamling fra tyske lokal- og regionalaviser i perioden 2005-2007, stillet til rådighed
af Schlesisches Museum zu Görli", samt en samling med artikler vedrørende det polsk-tyske
forhold for perioden 2005-2007 fra den polske regionalavis Wojewódszka, som er skrevet og
stillet til rådighed af journalist Paweł Kamiński. Under feltarbejdet i foråret 2007 gennemgik
jeg endvidere sammen med min polske oversæer de to regionale ugeaviser Powiatowa og
Wojewódzska en gang ugentligt. Dertil har Schlesisches Museum zu Görli" oversat en række
anmeldelser af deres udstilling fra polske, landsdækkende aviser (såsom Rzeczpospolita og
Wprost), som ligger på museets hjemmeside, og som også bruges i a!andlingens analyser (jf.
Kapitel 4).
85) Her har udstillingen på Schlesisches Museum zu Görli" været af særlig interesse, fordi
den tematiserer historien om de fordrevne tyskere fra Silesien (jf. Kapitel 4).
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86

87

nyhedsbreve , diverse brochurer og turismemateriale, statistikker ,
88

samtaler, observationer, fælles gåture, koregninger, avisartikler,
udstillinger mm, har været at skabe grundlag for et bredt materiale,

samt en rapport om de unge i regionen.

som kunne belyse forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske grænse
3.) Kortopgaver tegnet af polske og tyske skoleelever. Denne del af

’bliver til’. På baggrund af min analytiske inspiration fra ANT-feltet var

materialet omfaer:

jeg interesseret i at kunne undersøge, hvordan den polsk-tyske grænse
performes på forskellig vis, hvor det performative forstås bredt, sådan

-

-

-

40 kortopgaver lavet af skoleelever på 16-17 år under

at det både omfaer diskurser, praksisser og materialer. I analyserne

to klassebesøg i en henholdsvis polsk-tysk og en polsk

af interviewmaterialet har jeg f.eks. både interesseret mig for, hvad

gymnasieklasse, med efterfølgende fælles diskussion i klassen.

der bliver sagt i samtalen, og hvad interviewpersonen gør gennem

‘Walking conversations’, som er interviews udført under fælles

det sagte (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 104). Endvidere betragter jeg

gåture rundt i grænsebyen foretaget med 4 grupper a’ 3-4 elever

metodologisk set de trykte kilder som dokumenter, der på linje med

(14 elever i alt).

interviews og observationer er kendetegnet ved deres ”ﬂertydighed,

Fotodokumentation

foretaget

af

mig

under

‘walking

conversations’.

konteksta'ængighed og produktivitet” (Ibid.: 15). De trykte kilder
bruges således ikke som validering af udsagn eller hændelser, men
analyseres som selvstændige diskurser og praksisser, som indgår i og er

De polske og tyske elever blev inddraget i feltarbejdet ud fra den

resultatet af forskellige netværk af heterogene aktører. Kortopgaverne

betragtning, at de unge generelt er målgruppe for en række af EU’s

er sammen med de fælles ‘walking conversations’ led i det, jeg kalder

grænseoverskridende programmer og fordi der i det polsk-tyske

en ’metodologisk kartograﬁ’, fordi det er en metode, der bruger kortene

grænseland generelt er store problemer med ungdomsarbejdsløshed

og de fælles gåture rundt i grænsebyen som indgang til at undersøge,

og aﬀolkning (jf. Kapitel 1). I Görli" har der siden år 2000 været udbudt

hvordan eleverne performer grænsen, hvilket jeg gennemgår i det

en polsk-tysk gymnasial uddannelsesretning, som starter i 7. Klasse

følgende.

og afslues med studentereksamen, hvilket var en oplagt indgang til
at undersøge grænseoverskridende projekter og tilhørsforhold i mit

3. Metodologisk kartograﬁ

projekt. 89 I Zgorzelec ﬁndes ikke en tilsvarende uddannelsesretning,

Kartograﬁ deﬁneres som kortlægning eller koregning og er forbundet

hvorfor jeg valgte at henvende mig til et polsk gymnasium beliggende

med fremstillingen af land- og søkort (jf. Gyldendal 1996). Den måde, jeg

ved den polsk-tyske grænseovergang.

i a'andlingen udvikler en metodologisk kartograﬁ, relaterer sig til det

Sigtet med at arbejde med disse tre materialetyper, som rummer
86) Det drejer sig om to nyhedsbreve, som jeg har abonneret på siden 2005, henholdsvis Silesia
Newsle!er, som udgives af Schlesisches Museum zu Görli" og som bringer nyt om seminarer,
udgivelser og arrangementer relateret til polsk-tysk samarbejde og silesisk kulturhistorie,
samt nyhedsbrevet Wir-My Newsle!er, som udgives af Wir-My info-büro i Görli", og som
annoncerer alle arrangementer og projekter for polske og tyske unge i Zgorzelec og Görli".
87) Statistikker for Görli" udgives en gang årligt i Statistiches Jahrbuch af det kommunale
Statistikstelle, Stadtverwaltung Görli". Statistikker for Zgorzelec udgives ligeledes en gang
årligt i Concise Statistical Yearbook of Poland af Central Statistical Oﬃce (GUS) i Warszawa.
88) Det drejer sig om en rapport om tyske unge i Görli", som udarbejdet af prof. Dr. Andreas
Markert fra Hochscule Görli"-Ziau, og som venligst har stillet den endnu ikke udgivne
rapport til min rådighed (Markert 2007).
89) Både tyske og polske elever skal til optagelsesprøve, som foregår i hjemlandet på 5.
klassetrin, hvorefter eleverne begynder at lære henholdsvis tysk og polsk på deres respektive
skoler. Først i 7. klasse føres klasserne samme i den tosprogede uddannelsesretning i Görli",
hvor de følges ad i samme klasse til og med studentereksamen. Al undervisning foregår på
tysk og undervises (i princippet) af tosprogede lærere, men i faget geograﬁ er klassen delt op
i henholdsvis et tysk og et polsk hold, og bliver så hver især undervist på det modsae sprog.
I fagene engelsk og modersmålsundervisning er klassen ligeledes delt op men undervises på
deres modersmål (Stundentafel 2007).
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forholdsvis omfaende felt af ’space-place studier’ inden for humanog socialvidenskaberne. Disse studier er særligt vokset frem siden
begyndelsen af 1990’erne og kendes også under navnet ’ den rumlige
vending’. Kendetegnende for den rumlige vending er en interesse for,
hvordan steder og rum produceres af forskellige praksisser og igennem
forskellige former for kortlægninger og modelleringer (Massey et al.
1999; Schenk 2006). Inden for de nyere, multiplicitetsorienterede ANTstudier kan man også tale om en rumlig vending, hvor der arbejdes
med konstruerede og relationelle rum (Häkli 2006). Som vist i Kapitel 2
har disse studier tillige undersøgt sameksistensen mellem ﬂere former
for rumligheder, såsom netværk, regioner og ﬂydende rum, i det, der
kaldes en ’multipel topologi’ (Elgaard Jensen 2001, 2004; Mol & Law
1994; Law & Singleton 2005). Den rumlige vending og ANT’s interesse
75

Del I. Kapitel 3

Fremgangsmåde og materiale

for multiple topologier er sammen med det forhold, at mit feltarbejde

lande? Endelig er de også blevet spurgt om, hvilke transportmidler,

er blevet udført i et ’grænseland’, medvirkende til, at jeg har fundet

de benyer, for at komme rundt.

det oplagt at benye mig af kortet og kartograﬁen som en indgang til
at kunne undersøge, hvordan grænsen performes i de polske og tyske

I det følgende uddyber jeg, hvordan denne metodologiske kartograﬁ

skolelevers daglige aktiviteter.

forholder sig til etnokartograﬁen og til kartograﬁen forstået som en
mageknologi, samt udpeger de træk, som er væsentlige for min

Elevernes kortopgaver blev lavet under to klassebesøg, som

måde at arbejde med kartograﬁen på.

foregik henholdsvis i Görli i den tysk-polske klasse og i Zgorzelec i
en polsk klasse.90 Det polske og det tyske skolesystem adskiller sig fra
Figur 6. Klassebesøg i den
polsk-tyske klasse i Görli!.
Foto: Marie Sandberg
2007.

hinanden derved, at det polske ’gimnaszjum’ går fra 7. – 10. klassetrin,
mens det tyske ’Gymnasium’ omfaer 10.- 12. klassetrin. Samtlige
elever var imidlertid mellem 16-17 år på det tidspunkt, feltarbejdet
blev udført.
Under klassebesøgene introducerede jeg først mig selv og mit
projekt, hvorefter eleverne blev stillet to opgaver (jf. bilag 2 & 3), som
blev efterfulgt af en fælles diskussion (jf. bilag 4):

Etnokartograﬁ og kartograﬁ som mag#eknologi
Figur 5. Klassebesøg i den
polske klasse i Zgorzelec.
Foto: Marie Sandberg
2007.

I den etnologiske faghistorie er der en lang, men brudt tradition for
at bruge den såkaldte etnokartograﬁ til at kortlægge folkekulturers
sprog, artefakter, skikke og ritualer og disses spredning inden for et
givent område, og navnlig på tværs af nationalstatslige grænser.92
Den etnokartograﬁske tradition kan karakteriseres som brudt, fordi
den i særdeleshed knyer sig til det diﬀusionistiske paradigme, der
i antropologisk og etnologisk sammenhæng blev aﬂøst af (struktur)

1. Til den første opgave, ’byskitse’, ﬁk eleverne udleveret en fotokopi

funktionalismen. Etnokartograﬁens tematiske kortlægninger af

af et kort over de to byer, hvorpå de blev bedt om at præsentere

folkekulturers rumlige forankring og spredning lå til grund for

91

mange atlasarbejder op gennem 1940’erne og 1950’erne (Schippers

De skulle således agere ’kartografer’ over grænsebyen gennem at lave

1999: 8; 2001). Disse arbejder var ledsaget af strenge metodologiske

deres egne signaturforklaringer og indtegne det, de fandt vigtigt:

krav og mange epistemologiske diskussioner, herunder hvorvidt

Hvilke steder er at foretrække? Hvilke pladser er rare? Dertil er de

kortene skulle laves på baggrund af geograﬁsk korrekte forlæg,

blevet spurgt om, hvor de er vant til at færdes, og hvor de aldrig selv

om deres repræsentativitet og detaljeringsgrad (Schippers 2007).

kommer.

Ikke mindst sidstnævnte forekom at være et stort spørgsmål, idet

Görli og Zgorzelec for en ven, som ikke kendte byerne på forhånd.

læsbarheden forringedes, jo mere deltaljeringsgraden forøgedes.
2. Til den anden opgave, ’aktivitetskort’, ﬁk eleverne udleveret et

Selvom disse arbejder skulle have medvirket til at etablere etnologien

blankt stykke papir, hvorpå de blev bedt om gennem tegninger at
beskrive deres daglige aktiviteter i området med udgangspunkt i deres
bopæl: Hvor går de hen, hvad laver de, tager de til andre steder/byer/
90) Jeg havde forud for feltarbejdet skrevet et brev til et par skoler i henholdsvis Görli og
Zgorzelec, og ﬁk svar fra disse to her medvirkende.
91) Forlægget for den fotokopi, de ﬁk udleveret var en tysk Falk Stadtplan, hvor grænsen og
begge bycentre var med.
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92) Imidlertid har der igennem hele det 20. århundrede været en fortsat udforskning af og
dialog omkring etnokartograﬁer, særligt i Frankrig, Tyskland og i de Øst- og Centraleuropæiske
lande (Schippers 2007). På europæisk plan ﬁndes f.eks. den etnologiske International
European Network on Ethnocartography, som er en arbejdsgruppe under Societé Internationale
d´Ethnologie et de Folklore (SIEF). Arbejdsgruppen blev stiftet 1948, og ledes i dag af Gábor
Barna (Ungarn) og Thomas K. Schippers (Frankrig). I dag praktiseres etnokartograﬁen dog
slet ikke i det samme omfang, som under det diﬀusionistske paradigme, og de europæiske
kartografer er ”blevet meget gamle og træe” (personlig kommunikation med Barna og
Schippers, Londonderry juni 2008).
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som (videnskabeligt) fag, strandede en del atlas-projekter før deres

elevernes tegninger og deres aktivitetskort. Dee spil med den

egentlige oﬀentliggørelse.93

kartograﬁske praksis genﬁndes i forfaerparret Deleuze og Guaaris

I lyset af den rumlige vendings fokus på det praktiserede rum
har kulturgeografer, sociologer, etnologer mv. interesseret sig for

performative perspektiv på kartograﬁen, som kort skal rundes i det
følgende afsnit.

’det kartograﬁske blik’ og for kartograﬁen, og herunder kunne man
tilføje etnokartograﬁen, som et ’rationale’ (Buciek et al. 2006). I disse

Mentale kort og rhizomkort

diskussioner har bl.a. fænomenologen Michel de Certeaus (1925-

I indledningen til værket Tusind plateauer (2005/1980) peger Deleuze

1986) analyser af kartograﬁen som en mageknologi været centrale. I

og Guaari på kortet og mere bredt på kartograﬁen som en egenskab

bogen The practice of everyday life (1988/1974) har de Certeau beskrevet,

ved rhizomet. Rhizomet er den bærende ﬁgur i forfaernes opgør

hvordan den panoptiske magt styrer gennem overblikket, det være

mod den vestlige tænknings måder at skabe og fastholde orden på,

sig gennem kartograﬁen, demograﬁen eller statistikken.94 Kortet

som analogiseres med træets vækst (Deleuze & Guaari 2005/1980:

fungerer som en styringsteknologi, der ligesom oversigter, tabeller

10-22; Raﬀnsøe 2003: 285). Rhizom betyder egentlig jordstængel eller

og tegninger skaber abstrakte modeller af ’befolkningen’, ’territoriet’

rodstok, og det er disse stænglers vegetative spredning i ukoordinerede,

eller ’byen’ (Ibid.: 101). I tråd med Michel Foucaults magtbegreb

uafsluede og horisontale netværk, Deleuze og Guaari bruger som

viser de Certeau, hvordan magten styrkes og udbredes gennem disse

modbillede til træet. Rhizombegrebet skal ikke udfoldes yderligere

forskellige teknikker (Raﬀnsøe et al. 2008).

her, men jeg vil kort opholde mig ved de beskrivelser, forfaerne giver

I en vis forstand har jeg ligesom etnokartograferne været

af et korts rhizomatiske egenskab. I Deleuze og Guaaris fortolkning

interesseret i at kortlægge spredningen af de polske og tyske skoleelevers

af hvad et kort er og kan, er der lagt vægt på dets konstruerende og

aktiviteter i de to grænsebyer; hvor langt omkring kommer de, krydser

ikke rekonstruerende eller repræsenterende egenskaber. Et kort kan

de grænsen og er de lige meget på begge sider af grænsen? Men det var

være rhizomatisk i den forstand, at der ikke behøver at være nogen

indlysende ikke en kortlægning, der skulle foretages med henblik på

skabelon eller bestemmelsessted for, hvor eller hvordan man kan starte

at vise, hvordan kulturgrænser går på tværs af de nationale grænser

sin koregning. Således sammenligner forfaerne kortets potentialer

(jf. Indledningen), ligesom den opgave, jeg stillede eleverne, hvor de

med rhizomets horisontale, netværkslignende vækst:

skulle tegne kort over deres aktiviteter i de to grænsebyer (opgave
2) ikke skulle forestille at være geograﬁsk korrekte. Den polsk-tyske

(…) der kan skabes sammenhænge i det [kortet] i alle

grænse viste sig både at være placeret ’oppe’ og ’nede’, i midten og i

dets dimensioner; det kan skilles ad, vendes om og

udkanten af elevernes kort, ligesom den også både viste sig at være

hele tiden modiﬁceres. Det kan rives i stykker, vendes,

indtegnet og udeladt. Der tegnede sig således nogle stærke kontraster

tilpasses sammensætninger af enhver slags, omarbejdes

i elevernes kortopgaver, som jeg fulgte op på i interviewene, og som

af et individ, en gruppe eller en social formation. Man

undersøges nærmere i analysen i Kapitel 6.

kan tegne det på en mur, udtænke det som et kunstværk,

Snarere end at a!andlingens ’metodologiske kartograﬁ’
undviger ’det kartograﬁske blik’ sæes dee således i scene på nye

konstruere det som politisk handling eller som en
meditation (Deleuze & Guaari 2005/1980: 17).

måder ved at udskifte kartografen med eleverne og ved at brede
deﬁnitionen af kort ud til at omfae såvel traditionelle bykort, som

Et kort er således ikke et aftryk eller en kopi i forholdet 1:1. Kortet står

93)

med dets rhizomatiske egenskaber derfor i modsætning til det, Deleuze

Ikke mindst fordi det var omkostningsfuldt og teknisk vanskeligt at udgive det
etnokartograﬁske kort. Den tyske etnokartograf Richard Beitls (1900-1982) uudgivne kort er
f.eks. først for nylig udgivet posthumt på cd-rom (Schippers 2007).
94) Dee forhold er også blevet analyseret i kolonial sammenhæng. Som antropologen
Nicholas B. Dirks skriver, er hele det kartograﬁske blik indlejret i koloniseringens ‘opdagelser’:
”It was through discovery – the siting, surveying, mapping, naming, and ultimately possessing
– of new regions that science itself could open new territories of conquest: cartography,
geography, botany, and anthropology were all colonial enterprises” (Dirks 1992: 6).
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& Guaari kalder ’kalkeringen’, der henviser til gengivelsen af forud
givne ideer (Ibid.: 17f). Begrebet kan måske bedst sammenlignes med,
hvis man på et stykke smørrebrødspapir skraverer hen over et relief
eller en anden form, der kan efterlade et aftryk. Deleuze og Guaari
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at se ligger (jf. Kapitel 6).

sigter med begrebet ’kalkeringen’ på at kritisere strukturelle eller
generative modeller (herunder særligt psykoanalysen), som beror på

Selvom den enkelte elev har tegnet sit eget kort, er der analytisk

noget foreliggende, som f.eks. et ’ubevidste’, en udviklingslov eller

og metodisk set ﬂere medvirkende aktører i kortfremstillingen, det

lignende, som så kan reproduceres i forklaringer, der nok er forskellige,

som af Haraway er blevet karakteriseret som en ”fælles-konstitution”

men som alle er præget af den samme grundidé. Deleuze og Guaari

(Haraway 2003: 4). Denne fælles kortproduktion har sat sine tydelige

beskriver altså i modsætning hertil rhizomkortet som en performans,

spor i selve kortene, hvor besvarelserne er på både tysk og polsk og

forstået som noget frembragt og foranderligt (Ibid.: 18).

engelsk.96 Kasia, som var med under begge klassebesøg, har skrevet

I forhold til mit materiale er ideen med kortopgaverne, at

sine oversæelser af de polske ord ind i kortene for mig, og også

kortene performer, dvs. frembringer, praktiserer og opfører den polsk-

verdenshjørnernes placeringer angivet på nogle af dem, hvilket var

tyske grænse i forskellige udgaver, frem for at de kan ses som aftryk af

én af lærerindernes idé, fordi det pågældende besøg foregik i en

nogle menneskers mentale forestillinger.95

geograﬁtime. Endelig blev kortene lavet, mens eleverne sad tæt side
om side i klassen, hvor gensidig inspiration og ’kiggen’ hos hinanden
var del af situationen. Alle disse forskellige lag af sprog og spor i
kortene er således ikke bortretoucheret, fordi de er en del af den måde,
hvorpå kortene er blevet til.

I denne overgang fra kortlægning forstået som panoptisk til rhizomatisk

Figur 7. Eksempler på
elevernes bykort.

Figur 8. Eksempler på
elevernes aktivitetskort.

Elevernes kortopgaver viser ikke bare forskellige udgaver af den polsktyske grænse, de angiver også, hvor og hvordan eleverne bevæger sig

praksis sker der således en transformation, hvorved det ’kartograﬁske

rundt i grænsebyen. Derfor var det oplagt at udforske denne rumlige

blik’ ikke forsvinder, men decentreres og antager nye former. I

dimension i kortene nærmere. På baggrund af kortopgaverne foretog

elevernes kortopgaver har jeg også gjort brug af en kortlægning, men

jeg som nævnt det, jeg har kaldt ‘walking conversations’ med 14 af

med henblik på at kunne analysere dem som frembringelser, processer,
mønstre og kontraster. I analysen af kortene har jeg været inspireret af

eleverne.97
‘

Laws beskrivelse af det performatives heterogenitet, at hver gang noget

Walking conversations’

bringes frem, er der andet, der træder i baggrunden (jf. Kapitel 2): Når

En ’walking conversation’98 er et interview, udført mens man går.

noget gøres nærværende (”present”), hvilket i dee tilfælde vil sige

Metoden er inspireret af antropologerne Tim Ingold and Jo Lee’s ’walk

tegnes, gøres andet samtidig fraværende (”absent”), hvilket genererer

and talk’ (2006). Ideen er, at i stedet for at udføre et interview ansigt

en tredje mulighed for at se på det manifest fraværende (”manifest

til ansigt, går man en tur sammen. Idet man under gåturen følges ad

absent”) (Law 2002). Det er i spillet mellem disse nærværende og

samme vej og undervejs deler de samme udsyn og oplevelser, får

fraværende mønstre, at den spændende indgang til analysen for mig

96) Jeg havde ikke på forhånd bedt eleverne om at besvare kortopgaverne på et bestemt

95) At analysere kort forstået som ’aftryk’ af menneskers mentale forestillinger, genﬁndes
inden for den metode, der kaldes ”mental maps”, som er blevet brugt bl.a. af geograferne
Gould & White (1986). Her bruges koregninger til at kortlægge folks mentale opfaelser
af afstande og speciﬁkke lokaliteter, med henblik på at kunne forudsige fremtidige
migrationsbevægelser: ”(…) we have explored the mental images that people form of places,
and we have looked at some of the things that may lie behind them” (Ibid.: 135, 146).
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sprog, men spørgsmålene var udformet på hhv. tysk i den tosprogede klasse og på polsk i
den polske klasse (jf. bilag 2 & 3).
97) Det foregik på frivillig basis, og for den tysk-polske klasses vedkommende udenfor
skoletiden, så antallet af deltagere var a"ængig af, hvem der meldte sig til ved timens
afslutning.
98) Af mangel på gode danske alternativer har jeg valgt en engelsk term for denne
interviewform: ‘walking conversation’.
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interviewrelationen karakter af at være lig én mellem rejsefæller (Ingold

eleverne kunne gå med mig rundt i byen på egen hånd.100 For de tyske

& Lee 2006: 80). I modsætning til Ingold & Lee’s fænomeologiske

elevers vedkommende foregik vores ’walking conversation’ udenfor

tilgang, der sigter på at analysere folks livsverdener, er der i mine

skoletiden, men deres geograﬁlærerinde, som havde været min

‘walking conversations’ imidlertid ikke nogen formodning om, at en

kontaktperson under hele forløbet med den tysk-polske klasse, fandt

fælles forståelse eller horisont kan opnås ved at bruge denne metode.

det indlysende, at hun skulle med ud og ”vise mig grænsebyen”.

At ’vandre med’ er ikke det samme som at ’vandre ind’ i deltagernes

De i alt 14 elever, der deltog i ‘walking conversations’, meldte

hoveder eller tanker. De fælles gåture var præget af arydelser og

sig selv til gruppe- eller parvis umiddelbart efter mit klassebesøg.

aktiviteter, som foregik parallelt med turen, hvilket nedenstående

Deltagerne fra den polsk-tyske klasse i Görli! grupperede sig i en

uddrag fra min feltdagbog illustrerer. Med på denne tur, som foregik

henholdsvis tysk gruppe med en dreng og tre piger, og en polsk

med en gruppe tyske elever fra den polsk-tyske klasse, var også deres

gruppe bestående af ﬁre piger, mens deltagerne fra den polske klasse i

lærerinde:

Zgorzelec delte sig i to grupper med henholdsvis to drenge og en pige,
samt en gruppe på ﬁre piger. Det viste sig, at det fortrinsvis var venner
Uddrag fra feltdagbog. ’Walking conversation’ med tysk

eller veninder, som havde meldt sig til, hvilket f.eks. var tydeligt i den

gruppe, polsk-tyske klasse:

måde, de i høj grad kommenterede på hinandens udsagn i form af

Mens vi står på den tyske side ved grænseovergangen

jokes, mistro og arydelser undervejs på gåturene.

spørger jeg gruppen, hvad de forstår ved en grænse.
Lærerinden møder på dee tidspunkt tilfældigvis en
gammel elev, som vi i begyndelsen alle sammen taler
med, men kort efter ringer to af elevernes mobiltelefoner,
og de går lidt væk fra gruppen. Da lærerindens samtale
med den gamle elev ser ud til at fortsæe noget tid endnu,
taler jeg imens med den sidste elev i gruppen, som virker
lidt genert over pludselig at være den eneste tilbage til at
svare på mine spørgsmål.
Denne opsummering af en situation fra en ’walking conversation’, som
var fuld af arydelser og på skift foregik i plenum og ’under ﬁre øjne’,
og som fandt sted samtidig med mobiltelefoni og et spontant møde,

Figur 9.
’Walking conversations’
i Görli og Zgorzelec.
Foto: Marie Sandberg
2007.

Hver ’walking conversation’ varede mellem 2-3 timer og startede med
et gruppeinterview, hvor vi alle sad ned, f.eks. på en café, hvor jeg
bød på kaﬀe eller juice. At indlede på en café blev hurtigt en løsning

giver et godt billede af, hvordan de fælles gåture var ukoordinerede og

på et meget konkret problem omkring ‘walking conversations’: at

præget af en række sideløbende aktiviteter. Der var på den måde langt

min mikrofon ﬁk optaget alt for meget vind og susen, til at jeg kunne

mellem disse gåture og Ingold & Lees beskrivelser af opnåelsen af en

høre, hvad der blev sagt, mens vi gik. Under gåturene, tog jeg i

fælles fordybelse, og at den gående som en eﬀekt af spadsereturen

stedet noter og sae kun optageren til, når vi undervejs sae os på

”(…) turns inwards to the realm of thoughts and the self” (Ibid.: 68-

en bænk eller lign. Ruterne for gåturene blev dels lagt på forhånd

72).

af mig ud fra en gennemlæsning af elevernes kortopgaver, dels blev
Elevernes lærere var med under alle ‘walking conversations’

de til i fællesskab med deltagerne på turen. På den måde ændrede

hvilket ikke var noget, jeg selv havde planlagt.99 Da de polske

interviewspørgsmålene, som jeg havde forberedt på baggrund af

‘walking conversations’ foregik i skoletiden, var det udelukket, at

kortopgaverne, også karakter undervejs, mens vi gik i grænsebyen (jf.

99) Den ‘walking conversation’, som foregik uden medfølgende lærer, fandt sted med den
polske gruppe af elever fra den polsk-tyske klasse. Kasia og jeg mødtes også en ekstra gang
alene med en gruppe piger fra den polske klasse i Zgorzelec.

82

100) Jeg skulle efterfølgende skrive et certiﬁkat til de polske elevers lærerinde, som kunne
godtgøre deres tidsforbrug over for rektor.
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spørgeguides, bilag 4-5).

tilfælde de tyske elevers deltagelse gav mig en indikation af, at det at

Der var af samme grund ikke tale om, at jeg ’fulgte i hælene’ på

leve med en grænse i det daglige også er forbundet med ligegyldighed

folk i almindelige hverdagssituationer, hvilket af bl.a. den etnograﬁsk

eller travlhed. Dee, at grænsen også momentant gøres fraværende,

inspirerede organisationsforsker Barbara Czarniawska er blevet kaldt

forfulgte jeg som et spørgsmål også hele vejen igennem det analytiske

’shadowing’. Hvor ’shadowing’ handler om at følge ”(…) selected

arbejde.

people in their everyday occupations for a time” (Czarniawska 2007:

Hele dee arrangement omkring aandlingens metodologiske

17), blev ruterne for vores gåture, sammensætningen af de deltagende

kartograﬁ, hvor såvel susen i mikrofonen, de mange sprog og Kasia

elever, samt forholdene omkring de enkelte ’walking conversations’

som tolk, som skoletiderne, eleverne og de medfølgende lærerinder

som beskrevet ovenfor besluet i et slags kollektiv mellem ﬂere og

medvirkede til at sæe dagsordenen for den konkrete situation, hvori

heterogene aktører. Samlet set for de ‘walking conversations’, der

aandlingens materiale blev til, viser, at et sådant forehavende er en

blev udført med polske elever, var det samtaler, der foregik på mange

kollektiv konstitution imellem ﬂere, heterogene aktører. Efterfølgende,

niveauer, hvor det polske og det engelske hele tiden skiftede. Kasia

i den analytiske bearbejdning, bliver dee materiale performet endnu

henvendte sig selvfølgelig til eleverne med mine spørgsmål, men

en gang, hvor jeg som forfaer er den centrale aktør, men hvor sporene

oversae også ind imellem deres svar direkte til mig. Undervejs

fra de øvrige medvirkende aktører stadig er en del af materialet og

kommenterede eller responderede hun yderligere direkte til eleverne

processen som helhed (jf. Coleman & Collins 2006).101

på det, de sagde. Jeg henvendte mig til eleverne på engelsk, og eleverne
svarede sommetider på engelsk, men mest på polsk, og kommenterede
indbyrdes på hinandens udsagn. De medfølgende lærerinder bidrog
også med mellemrum med deres perspektiver på sagen. I tilfældet
med den tyske gruppe spillede den medvirkende lærerinde en stor
rolle, dels i forhold til, at hun havde mået opfordre eleverne kraftigt
til at deltage i ‘walking conversations’, dels i forhold til at tilskynde
dem undervejs i interviewet til at ”sige noget”. Den eftermiddag,
hvor jeg havde fået en aftale med fem tyske elever fra den polsk-tyske
klasse, fortalte lærerinden mig før interviewet, at der havde skullet
nogen overtalelse til, for at få dem til at komme. Det var eksamenstid,
én var kommet til skade med sit ben, og endnu én havde meldt fra.

Figur 10.
’Walking conversations’
i Görli og Zgorzelec.
Foto: Marie Sandberg
2007.

Som jeg vil vise i Kapitel 6, endte samtlige ‘walking conversations’
med, at vi ikke krydsede den polsk-tyske grænse, i ﬂere tilfælde trods
planer om det modsae. I nogle tilfælde var det på grund af en række
forhindringer, såsom at ikke alle havde et id-kort eller havde taget

Så hun havde besluet sig for at bage en kage, som hun serverede

det med, i andre tilfælde blev det aﬂyst på grund af tidsmangel, i

med saftevand til, da vi mødtes til gruppeinterviewet i elevernes

aer andre blev det slet ikke tematiseret. Det foranledigede mig til

kældercafé på skolen. Allerede imens kagen var ved at blive skåret,

nærmere at undersøge, hvori denne dobbelthed omkring det på én

fortalte den ene af de ﬁre fremmødte elever, at hun blev nødt til at gå

gang indlysende i at krydse grænsen og det faktum, at det ikke altid

kort efter. Jeg havde i situationen svært ved at ﬁnde ud af, hvordan
jeg skulle håndtere denne ikke ligefrem overvældende interesse for at

bliver gjort, bestod. Den rumlige dimension, dvs. vores ruter og hvor
vi rent faktisk gik, medvirkede på den måde også til at skabe det

deltage i mit projekt blandt de tyske elever fra den tosprogede klasse.

etnograﬁske materiale og til at stille spørgsmål til analyserne.

Hvorfor skulle overtalelsen være så massiv, ledsaget som den var af
både lærerautoritet og et overﬂod af søde sager? Var det fordi eleverne
ikke orkede at tale om polsk-tyske grænseforhold og om hvordan det
er at bo i en grænseby? Var det fordi det foregik i regi af deres skole,
som fylder nok i forvejen? Denne tilbageholdenhed omkring i dee
84

101) Antropologerne Coleman & Collins har beskrevet dee forhold, at materialet hele tiden
er i gang med at blive til, som ”det performative felt” (Coleman & Collins; jf. Jespersen 2008).
Under feltarbejdet i foråret 2007 pendlede jeg frem og tilbage mellem Görli!-Zgorzelec og
Berlin, hvor jeg var bosat med min familie og havde læseplads på Humboldt Universitet,
hvilket understreger felten som noget, der hele tiden opstår og ﬂyer sig.
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4. Site-management

relate, to compare, to organize is what you describe as well” (Latour

I den etnologiske og antropologiske forskningslieratur omkring

2005: 143, jf. Latour 1996a). Strategien betød, at jeg udførte feltarbejdet

grænser er det blevet fremført, at grænsestudier er særligt vanskelige

i bl.a. den tysk-polske klasse, hos en tysk-polsk ungdomskoordinater

forskningsobjekter (Donnan & Wilson 1999). Der er to sider af grænsen

og på en tysk-polsk cykeltur, men netværksﬁguren ledte mig også

at forholde sig til, og det kræver god indsigt i ikke bare ét, men to

bredere ud til regionalpolitikker, til EU og til teorier om regionalisering.

sprog, ligesom forskningslieraturen også deler sig i to nationale

Netværket er således på én gang distribueret ud i en række relationer

traditioner (Ibid.; Haller 2001: 5). Denne måde at problematisere

og fuld af knudepunkter, som analytisk kan udskilles som aktører, der

grænselandsstudiet på mener jeg imidlertid må formuleres anderledes.

indgår på forskellig vis i netværket. Netværksﬁguren ser jeg således

I stedet for at anskue grænselandsstudier som en slags ’dobbelt-op’

som et metodisk-analytisk alternativ til den komparative model med

studier, hvor det er afgørende at få ’lige meget med’ på begge sider

to ’hovedaktører’ – henholdsvis Polen og Tyskland – som er udpeget

af grænsen, præsenterer jeg i det følgende det, Estrid Sørensen i en

på forhånd.

etnograﬁsk ANT-analyse har kaldt et ’site-management’ (Sørensen

Under feltarbejdet var det for mig uundgåeligt at drage

2008: 322f). ’Site-management’ handler om en løbende reﬂeksion over

sammenligninger og bemærke forskelle imellem det, jeg erfarede på

og håndtering af, hvordan forskellige felter kontinuerligt produceres

den ene og på den anden side af grænsen. Havde jeg diskuteret ét

og forandrer sig, alt efter hvor og hvordan etnologen bevæger sig i

fænomen med nogle på den ene side af grænsen, blev jeg nysgerrig efter

forhold til dem. I det polsk-tyske grænseland er der oplagt to sider af

at vide: hvordan ser de på denne sag på den anden side af grænsen?

grænsen at forholde sig til, samtidig med, at den måde, jeg bevæger

Hvordan gør de på den ene side, hvordan gør de på den anden? Denne

mig i forhold til disse, hele tiden skaber nye felter.

interesse for ligheder og forskelle i felten er imidlertid ikke det samme
som en komparativ undersøgelse. Det materiale, som er genereret

Multi-sited comparison

på den ene og den anden side af grænsen er ikke sammenligneligt

Estrid Sørensens strategi ’site-management’ er en videreudvikling

i forholdet 1:1. ’Site-management’ betyder derfor også, at jeg ikke

af George Marcus’ ’multi-sited ethnography’ (1995) til en ’multi-

foregiver, at det materiale, der er blevet til på henholdsvis tysk og

sited comparison’. Ideen med ’multi-sited comparison’ er, at

polsk side er sammenligneligt på forhånd.103 Under feltarbejdet på den

komparationen arbejdes frem som en eﬀekt snarere end at være

polske side af grænsen havde jeg som nævnt Kasia med mig, mens jeg

et udgangspunkt for en undersøgelse (Sørensen 2008: 312). Mit

på tysk side selv forestod feltarbejdet. 104 Ligeledes har jeg ikke lavet

projekt er netop ikke i udgangspunktet designet som en komparativ

103) Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke har forsøgt at få sat perspektiv på nogle af de

undersøgelse. Mit formål har været at undersøge, hvordan den polsk-

samme ting på begge sider af grænsen. Den polske antropolog Michał Buchowski har reet
en skarp kritik mod vestlige antropologer for deres manglende interesse i den eksisterende
Øst- og centraleuropæiske forskning. Selvom et blik ’udefra’ er godt, efterlyser han større
interesse for og dialog med de studier, som Øst- og Centraleuropæiske antropologer har
foretaget i deres eget nærområde (Buchowski 2006). Mit forsøg på at imødekomme en sådan
kritik har været at få oversat nogle centrale artikler inden for den sjældent til engelsk oversae
polske forskning i den polsk-tyske grænseregion (Białkowska & Kociubiński 1999; Kurcz
1999a, 2002;) og benyet mig af, at en række artikler skrevet af polske grænseregionsforskere
er oversat til tysk (Formuszewicz 2005; Kurcz 1999b). Jeg har endvidere løbende været i
kontakt med Institut for Etnologi og Kulturantropologi ved Universitetet i Wrocław, hvor jeg
bl.a. præsenterede mit projekt i efteråret 2005. Under feltarbejdet i 2007 havde jeg en uformel
aftale om at være gæstestuderende hos Prof. Wolfgang Kaschuba ved Institut für Europäische
Ethnologie ved Humboldt Universität zu Berlin, ligesom jeg i efteråret 2005 besøgte Dr.
Helga Schul" ved Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder. Ligeledes havde jeg under
feltarbejdet løbende kontakt med Dr. Michael Parak, som er historiker og kultursekretær ved
Das Schlesisches Museum zu Görli".
104) Efter tre sæsoners polsk kursus på Studieskolen i København måe jeg indse, at jeg ikke
kunne nå et sprogligt højt nok niveau til at kunne lave interviews i Polen alene. Etnologen
Karin S. Lindelöf giver i sin ph.d.-a%andling Om vi nu ska bli som Europa om køn og feminitet
i Polen nogle relevante reﬂeksioner over en ganske lig problemstilling, idet hun ligeledes har
lavet feltarbejde i Polen uden at kunne sproget (Lindelöf 2007). Som hun skriver, havde en
udvidet forkundskab, herunder polsk sprogfærdighed, måske nok givet hende en større viden

tyske grænse kontinuerligt skabes i et netværk af heterogene aktører,
såsom skoleelever, kort, museumsudstillinger, kulturarbejdere,
lokalpolitikere, identitetsdiskurser og regionalpolitikker. I stedet for
i udgangspunktet at udpege to ensartede aktører eller institutioner
på hver sin side af grænsen, for derefter at sammenligne dem, har jeg
under feltarbejdet i Görli" og Zgorzelec opsporet relationer mellem
det polske og det tyske.102 Denne strategi er som nævnt inspireret
af Marcus’ strategi ’at følge efter’ aktørerne, såsom begreberne,
diskurserne og objekterne (jf. Marcus 1995), som er parallel til Latours
formulering: ”what they [de socio-materielle aktører] do to expand, to
102) Det er ikke min bevægelse som feltarbejder, der i sig selv er interessant, men det,
bevægelsen producerer. Det er ligeledes i den forstand, at etnologen/antropologen kan
hævde, at felten er noget, der hele tiden opstår i relationerne mellem forskellige ’sites’.
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‘walking conversations’ med lige mange tyske og polske skoleelever.

svarede nej, og dermed ja til interviewet, og vores aftale var i hus.

Endelig var der store forskelle i måden, hvorpå jeg ﬁk adgang til at

Hvem de to øvrige personer i lokalet var, og om borgmesteren eller

lave feltarbejde, og hvordan aftaler kom i stand, hvilket jeg vil give et

hans sekretær nogensinde havde læst eller modtaget det formelle brev

eksempel på i det følgende.

med min anmodning, fandt vi aldrig ud af.

At få en aftale

forskelle imellem måder, hvorpå et administrativt apparat kan

Jeg havde i begyndelsen af feltarbejdsperioden sendt et brev til

fungere, og hvordan der i de#e tilfælde performes to vidt forskellige

henholdsvis den polske borgmester i Zgorzelec og den tyske

udgaver af eﬀektivitet på henholdsvis den ene og den anden side

overborgmester i Görli!. Næsten omgående ﬁk jeg svar fra sekretæren

af grænsen: i det ene tilfælde får man svar med det samme, i det

for Görli!’ overborgmester, som på vegne af borgmesteren takkede

andet forbliver breve ubesvarede, i det ene foregår alt via e-mail, i

for mit brev og henviste mig til kulturborgmesteren, som jeg kunne

det andet virker personlig henvendelse bedst. Min pointe er således,

kontakte via dennes sekretærs e-mail. Sekretæren skrev tilbage allerede

at denne kontinuerlige konstruktion af forskelle mellem den ene og

den følgende dag, og jeg ﬁk en aftale, som dog først lå 2 måneder

den anden side af grænsen, blev afgørende også for det analytiske

senere.

arbejde i a%andlingen, hvor det blev et interessant spørgsmål at

De to situationer omkring det at få en aftale viser nogle slående

Den polske borgmester, til hvem Kasia og jeg havde aﬂeveret et

forfølge, hvordan disse forskellige måder at ordne og administrere,

brev oversat til polsk direkte i rådhusets reception, hørte jeg ikke noget

samt håndtere gæster på forekommer side om side. Den gradvise

fra. Kasia havde netop anbefalet, at vi skrev et brev, frem for at sende

konstruktion af sammenlignelige undersøgelsesfelter undervejs i

en e-mail. Efter der var gået to uger, beslu#ede vi at gå til receptionen

feltarbejdet muliggjorde således, at jeg kunne komme til at studere

igen og høre, om borgmesteren havde modtaget brevet. Receptionisten

disse forskelles sameksistens i grænselandet.

sendte os op til værelse 237, hvor borgmesterens sekretær befandt

Det er derfor snarere min bevægelse frem og tilbage hen over

sig. Sekretæren gav os tegn til, at vi kunne komme ind, selvom han

grænsen og den deraf kontinuerlige konstruktion af sammenlignelige

virkede meget optaget af et andet møde, han tilsyneladende holdt

undersøgelsesfelter, dvs. mit ’site-management’, der gør de forskellige

med to personer, der sad overfor ham ved skrivebordet, samt en

historier i analyserne sammenlignelige, end et materiale, der på forhånd

telefonsamtale som han holdt i gang med store fagter, alt imens han

er designet komparativt eller som foregiver at være repræsentativt for

kæderøg. Vi blev bedt om at tage plads bag døren i kontorets ene

hver side af grænsen.105

hjørne i nogle lave lænestole. Da sekretæren havde ringet af, ﬁk Kasia
lov til at fremlægge vores sag, mens vi stadig sad i hjørnet af kontoret.

5. Etnograﬁske beskrivelser

Sekretæren virkede ikke afvisende, men spurgte i stedet indgående

Jeg har i de#e kapitel argumenteret for, at den praksis af

til, hvem jeg var, og om mit ærinde. Efter lidt tid spurgte han, hvilken

tilre#elæggelse, udførelse og analyse, som det metodiske er udgjort af,

dato, vi ville kunne, og en joke udviklede sig, fordi vi ikke viste os

kan karakteriseres som performativt reﬂeksiv, fordi den implicerer, at

særlig ﬂeksible på grund af netop fastsa#e interviewaftaler med

man som forsker er medproducent af sit materiale, og at denne relation

andre personer. Men vi fandt en dato og et tidspunkt 14 dage frem

er kendetegnet ved at være et heterogent, dvs. et materielt sammensat

i kalenderen, og sekretæren ringede derpå til borgmesteren på sin

kollektiv. Ligesom i tilfældet med Laws ﬂyvemaskine, er der en række

mobiltelefon, og spurgte, uden at forklare nærmere hvad det gik ud

forhold, der har gjort sig gældende og et ﬂertal af aktører, som har

på, om borgmesteren skulle noget den pågældende dag. Borgmesteren

medvirket til at ’gøre’ mit feltarbejde i Görli! og Zgorzelec. Der

på forhånd, men spørgsmålet er, om det ville have styrket hendes analyser væsentligt. Den
centrale del af hendes informantgrundlag (unge, veluddannede kvinder) kunne endvidere
engelsk. Hendes position som udefrakommende, som syntes dobbelt fremmed, da hun ikke
var i stand til at læse overskrifterne på dagens aviser, smugly#e i bussen osv., var imidlertid
også samtidig en indefra-position, idet hendes informanter generelt var meget lig hende selv,
”(…) som jämnårig välutbildad storstadskvinna från norra Europa” (Ibid. 39f).

88

var endnu en tredje implikation ved den performative reﬂeksivitet,
nemlig, at forskningsprocessen medvirker til at tydeliggøre nogle
105) En måde, hvorpå jeg endvidere laver ’site-management’ i selve a%andlingen, er at
jeg har gengivet de tyske citater i original, mens de polske citater fremstår i deres engelske
oversæ#else. Denne asymmetri afspejler således den måde, hvorpå materialet er blevet til.

89

Del I. Kapitel 3

Fremgangsmåde og materiale

praksisser frem for andre. At være en aktiv medskaber af en multipel

efter ”positive interventions” (Mol 2002: 164f). Men hvordan skal en

ontologi betyder med andre ord, at man også må forholde sig til en

intervention forstås?

ontologisk politik: Hvilken viden og hvilke verdener skriver man
frem i sine etnograﬁske beskrivelser? Der er derfor god grund til at

Intervention gennem beskrivelse

diskutere genren etnograﬁske beskrivelser; hvad er deres potentiale og

I en performativ forskningsproces kan de metoder, man søsæ"er,

hvad udgør en god etnograﬁsk beskrivelse?

betragtes som interventioner, der griber ind i, mænger sig med og
forstyrrer verden. Mol har karakteriseret denne forskningsmæssige

Ontologisk politik

intervention som ensbetydende med “to interfere”, altså at forstyrre

Mol har argumenteret for, at når ordet ontologi, som i sin helt

(Mol 2002: 155). Idet jeg har bedt de polske og tyske skoleelever om

grundlæggende betydning handler om ’det virkelige’ og dets

at tegne kort til mig, har jeg ’forstyrret’ dem, men der er ikke dermed

mulighedsbetingelser, kombineres med ordet politik, så indebærer

tale om en bestræbelse på at opnå en måske endda en bestemt slags

det, at ”reality does not precede the mundane practices in which we

forandring, eller at få eleverne til at blive (mere) interesserede i f.eks.

interact with it, but is rather shaped within these practices. So the term

den polsk-tyske integrationsproces. Efter vores ‘walking conversations’

politics works to underline this active mode, this process of shaping,

spurgte jeg, hvad de havde syntes om at være ”Kartografer i Görli#

and the fact that its character is both open and contested” (Mol 1999:

og Zgorzelec”. Nogle af dem, først og fremmest eleverne fra den

75). Idet en performativ forskningsproces således undersøger, hvordan

polske skole havde syntes godt om det. Som en pige fra denne klasse

forskellige praksisser skaber ﬂere sameksisterende virkeligheder,

sagde: ”I liked it all very, very much! Not least because we could hear

hvilke spørgsmål bliver da relevante at stille? Ifølge Law & John Urry
bliver spørgsmålet om, hvilke virkeligheder, forskningsprocessen bør

what the others [klassekammeraterne] think”, og en anden tilføjede

frembringe vigtigt:

En tredje tilføjede “We were glad, we could help” (Ibid.). Eleverne

“(…) it was fun, and we could learn something new” (WC20070523).
fra den polsk-tyske klasse var som nævnt noget mere forbeholdne,

The issue is not simply how what is out there can be

hvilket også kan ses i lyset af, at de som tosproget klasse havde været

uncovered and brought to light, though this remains an

involveret i ﬂere lignende projekter. De nævnte, at de havde prøvet

important issue. It is also about what might be made in

det før, men at det da havde været OK – især fordi de så ikke skulle

the relations of investigation, what might be brought into

have almindelig geograﬁtime imens. Disse forskellige reaktioner på

being. And indeed, it is about what should be brought

opgaven viser, at der nok sker noget nyt for de deltagende parter,

into being (Law & Urry 2003: 5).

som når de f.eks. hører, hvad klassekammeraterne tænker om ting,
de ellers ikke ville have hørt, når de synes, de lærer noget nyt eller er

Mol advarer mod, at reﬂeksionen over det forskningsmæssige bidrag

glade for at kunne bidrage til mit projekt. Men denne transformation

til en multipel ontologi bliver til et spørgsmål om, hvordan man

er en mulig eﬀekt af mit besøg, ikke et tilre"elagt formål. Analytisk går

vælger imellem de forskellige versioner af virkeligheden (Mol 1999).

mine overvejelser således heller ikke i retning af at spekulere over, om

Det er ikke altid en entydig strategi eller udvælgelse, som ligger til

og hvordan kortopgaverne har forandret eleverne.

grund for, at nogle frem for andre versioner træder frem. Snarere end

Min intention med at lave de"e feltarbejde har i stedet været

at være et spørgsmål om et valg, eller hvordan vi vælger, implicerer

at blive i stand til at foretage etnograﬁske beskrivelser af, hvordan

en multiplicitetsanalyse, at beskrive hvordan forskellige logikker,

grænsen performes på forskellige måder i tvillingebyen i forskellige

rationaler, versioner eller måder at ordne på sameksisterer, hvilket

heterogene netværk og relationer, for på den måde at kunne give

hun, som præsenteret i Kapitel 2, har karakteriseret som en ”living-

en socio-materiel beskrivelse af, hvordan europæiseringsprocesser

in-tension”, en spændt sameksistens (Ibid.: 83). Mol argumenterer

foregår. En beskrivelse er altid i en eller anden form en intervention og

således for at muliggøre ”alternative conﬁgurations” og om at søge

ikke et uskyldigt eller neutralt forehavende (Vikkelsø 2007: 306). Ifølge
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Fremgangsmåde og materiale

Vikkelsø er det, der karakteriserer en god beskrivelse, et spørgsmål

6. Afrunding

om, hvorvidt den vover ”to put itself at risk” ved at henvende sig til

Mit argument i de#e kapitel om min fremgangsmåde og mit materiale

og lade sig transformere af reaktionerne fra et ”multiple audience”,

har været, for det første at det, jeg har kaldt en performativ reﬂeksivitet

ligesom den også bør reﬂektere, hvordan den etnograﬁske beskrivelse

har nogle speciﬁkke implikationer: at forskningsobjektet ikke alene

”puts others at risk” (Ibid.: 298).106 Dertil kan tilføjes, at en god

betragtes som noget, forskeren er medproducent af, men at det

etnograﬁsk beskrivelse er situeret, ligesom den indeholder ﬂere med-

udgøres af relationer mellem ﬂere, heterogene aktører, og involverer

producenter, eller ”co-constituters”, som jeg har fremlagt ovenfor.

spørgsmål som vedrører en ontologisk politik.

Umiddelbart efter at jeg havde besøgt skoleklasserne i

Dernæst har jeg vist tre måder, hvorpå jeg i a!andlingen har

henholdsvis Görli og Zgorzelec, gennemlæste jeg kortopgaverne og

arbejdet med disse implikationer: gennem metodologisk kartograﬁ,

lavede et overblik over, hvad eleverne hver især i den første del af

’site-management’ og ved at diskutere, hvordan a!andlingens

opgaven havde udpeget på deres bykort, ligesom jeg med mine egne

analytiske bidrag – de etnograﬁske beskrivelser – kan betragtes som

ord beskrev deres aktivitetskort fra opgavens anden del. Det gav mig

interventioner:

et indtryk af, hvad materialet kunne udsige noget om, og nogle ideer

Den metodologiske kartograﬁ er en visualiserings- og

om eventuelle mønstre i materialet, som f.eks. grænsens indtegning

bevægelsesstrategi til at kunne undersøge de polske og tyske

eller ikke-tegning i aktivitetskortene. Mit teoretiske udgangspunkt

skoleelevers aktiviteter omkring grænsen. Inspireret af Deleuze og

i ANT og min brug af analytiske redskaber som for eksempel

Gua#aris rhizomkort betragter jeg elevernes kort som performanser,

ordningsmåder, har betydet, at jeg ikke har sat fokus på informanternes

der kan analyseres som forskellige versioner af den polsk-tyske grænse.

praksis som helhed, hverken som enkeltpersoner eller som grupper.107
Interviewspørgsmålene blev derfor heller ikke designet ud fra en

Kortopgaverne udtrykker ikke enkeltindividers hele praksisser, men

intention om at kunne beskrive deltagernes livsverden eller hele

forskellige versioner af den polsk-tyske grænse, som jeg identiﬁcerer i

verdensbillede.108 Jeg har i analyseprocessen gennemsøgt materialet

analyserne.

danner et udgangspunkt for at undersøge speciﬁkke mønstre af

for karakteristika, som kunne beskrive kontinuerlige stabiliseringer

Inspireret af Estrid Sørensens reformulering af en ’multi-sited

og destabiliseringer af identitetsnetværk, som jeg viser i det næste

ethnography’ har jeg inddraget ’site-management’ som en måde,

Kapitel 4, idealtypiske mønstre af forskellige ordningsmåder, som

hvorpå jeg har håndteret et materiale dannet på baggrund af ﬂere

beskrives i Kapitel 5, forskellige versioner af den polsk-tyske grænse,

undersøgelsesfelter. ’Site-management’ handler derfor både om, at

som jeg identiﬁcerer i Kapitel 6, samt forskellige rumlige praksisser

materialet er blevet til under forskellige betingelser på den ene og

som præsenteres i Kapitel 7.109

den anden side af grænsen, men også om, at ved at disse forskelle

106) De ﬂeste medvirkende (skoleeleverne undtaget) nævnte, at de gerne ville se mine
resultater. Da jeg har valgt at skrive denne a!andling på dansk og samtidig ret tidligt i
forløbet var blevet inviteret til at præsentere mine resultater på Schlesisches Museum zu Görli!,
har jeg i de ﬂeste tilfælde henvist til et sådant kommende arrangement, samt til kommende
artikela"ast skrevet på engelsk. Undervejs havde jeg desuden mulighed for at diskutere
mine delresultater med Dr. Michael Parak fra museet.
107) Jeg har valgt at anonymisere de to deltagende skoler samt skoleeleverne, som fremstår
udelukkende med angivelse af køn og i nogle tilfælde den rækkefølge, hvori de taler, f.eks.
Girl 1, Girl 2 etc. Ligeledes har jeg i billedmaterialet sørget for, at de medvirkende ikke er
umiddelbart genkendelige. De øvrige interviewdeltagere har jeg valgt ikke at anonymisere,
da de som nævnt kan karakteriseres som nøglepersoner; det ville f.eks. ikke give mening at
anonymisere direktøren for Das Schlesisches Museum zu Görli. I ingen af de her anvendte
interviewsituationer var der heller ikke lagt op til andet end, at det, der blev sagt under
interviewet kunne bruges af mig med navns nævnelse.
108) Af afgrænsningshensyn har jeg ikke inddraget køn som analytisk kategori i analyserne
(jvf. Mol 2002: 144).
109) Da jeg foretager en performativ analyse, der både er interesseret i det praktiserede og det
diskursive, og som således ikke er en udelukkende retorisk analyse med vægt på forskellige
udsagns lingvistiske form (se f.eks. Meinhof 2002: 121), har jeg i bearbejdningen af materialet
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gradvist gøres sammenlignelige, bliver det muligt at studere deres
sameksistens i grænselandet.
Endelig har jeg diskuteret, hvordan a!andlingens analyser
sammenfa#ende kan beskrives som etnograﬁske beskrivelser, der
intervenerer, forstået på den måde, at de er medkonstituerende for
ﬂere versioner af grænsen (som f.eks. den tegnede grænse) og at de
muliggør, at spørgsmål til forskningsprocessen kan stilles på nye
måder. I lyset af det, Mol har kaldt en ontologisk politik handler det
ikke om at vælge, hvilke udgaver af virkeligheden, vi ’bør’ satse på
at engagere med vores forskning, men om, hvordan vi kan beskrive
forskellige udgavers – vanskelige, besværlige, fredelige – sameksistens
redigeret i interviewcitaterne, således at gentagelser og ufuldstændige sætninger er udeladt.
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som en ”living-in-tension”. Dee sidste punkt vil være en ledetråd

Del II. Indledning

igennem aandlingens analyser og genstand for yderligere diskussion

Denne del rummer aandlingens ﬁre analyser. Analyserne bidrager

i mit afsluende Kapitel 8.

hver især til en beskrivelse af sameksistensen mellem forskellige
måder, hvorpå den polsk-tyske grænse praktiseres og performes.
Den polsk-tyske grænse kan opspores i en række sammenhænge. Dens
ﬂugt med Oder-Neiße-ﬂoden giver adskillelsen mellem det polske og
det tyske, placeret på hver sin ﬂodbred, et ligefrem naturligt præg. I
landskabet er grænsen markeret med grænsepæle og –overgange. I
tvillingebyen Görli# og Zgorzelec fremtræder den polsk-tyske grænse
i diskussioner om, hvordan der kan skabes tilhørsforhold historisk
og kulturelt hen over grænsen, hvordan det grænseoverskridende
samarbejde organiseres bedst og hvordan de unge tyskere og polakker
bliver mere engagerede i polsk-tyske aktiviteter.
Gennemgående temaer i analyserne er derfor: det grænseoverskridende og det kulturelle og historiske tilhørsforhold til
grænselandet. Da disse temaer handler om en sameksistens, der er
forudsat, udfordret, i modsætning til eller på anden vis relateret til
grænsen, er analyserne grundlæggende orienteret i retning af det
rumlige, som også har været en ledetråd i aandlingens metodiskanalytiske inspiration fra den rumlige vending, herunder det
kartograﬁske og topologiske (jf. Kapitel 3).
I tvillingebyen undersøger jeg, hvordan denne sameksistens
folder sig ud i museumsregi (Kapitel 4), i det politiske arbejde (Kapitel
5), i de tyske og polske skoleelevers daglige aktiviteter (Kapitel 6), samt
på byens pladser i Görli#, hvor unge både tyskere og polakker mødes
(Kapitel 7).
I de ﬁre analyser trækker jeg henholdsvis på begreberne
netværk, ordningsmåder, versioner og multiple topologier. Disse
ﬁre begreber skærper hver på sin måde beskrivelsen af den multiple
grænse. Selvom begreberne er forskellige, er de dog relaterede, idet de
alle hidrører fra den multiplicitetsorienterede, performative ANT (jf.
Kapitel 2).
Hensigten med analyserne er at kvaliﬁcere, hvori den polsktyske grænses multiplicitet består. Speciﬁkt med henblik på denne
kvaliﬁcering inddrages yderligere de analytiske ressourcer: funktionel
ambivalens (Singleton & Michael 1993), forholdet mellem stabilisering
og destabilisering (de Laet & Mol 2000), samt mønstre af nærvær og
fravær (Law 2002) (jf. Kapitel 2).
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Kapitel 4. Den silesiske tolerance

Analysernes fokus på det grænseoverskridende, tilhørsforholdet og det rumlige i beskrivelserne af, hvordan forskellige,
praktiserede udgaver af den polsk-tyske grænse sameksisterer
i Görli og Zgorzelec skal tjene aandlingens overordnede
formål: at bidrage med en heterogen, socio-materiel beskrivelse af
europæiseringsprocesser ved, på og henover den polsk-tyske grænse.

Figur 11.
Bænken ved Plac Pocztowy
i Zgorzelec.
Foto: Marie Sandberg
2005.

Bænken
De!e fotograﬁ af en bænk er taget på den polske side af grænsen, i Zgorzelec.
Bænken er sat op i nærheden af et turistkontor, som ligger ved fodgængerbroen
over ﬂoden Neiße/Nysa.110 Til bænken kny!er sig følgende historie: I 65-års
fødselsdagsgave får Reiner Gutscke denne bænk af sin hustru, som efter aftale
med bystyret i Görli$ og stadsarkitekten i Zgorzelec stilles op ved den lille
plads Plac Pocztowy i Gutscke’s gamle barndomsgade, Ul. Wrocławska.111
Dengang Gutscke blev født i 1940, hed gaden Breslauer Straße og pladsen
Post Pla$. Som 5-årig var Gutscke en af de tyskere, der må!e ﬂygte fra Görli$
i 1945, og i dag bor han med sin hustru i Ruhr-distriktet. Han fortæller i
et interview til Görli$ Amtsblad, at drømmen for ham er at kunne sidde
på bænken og følge med i restaureringen af Görli$ og Zgorzelec, når han
besøger området.112
110) Hver analyse indledes og afslu!es på denne måde med en kort historie, der fortæller om
et objekt, en hændelse eller en begivenhed, som er signiﬁkant for den eller de problemstillinger,
kapitlet tager op (jf. Kapitel 8).
111) Skiltet bag ved bænken er en informationstavle vedrørende restaureringen af de
bagvedliggende bygninger, som skal blive til en genetablering af Post Pla /Plac Pocztowy,
som den så ud før 2. Verdenskrig.
112) Amtsbla! der kreisfreien Stadt Görli$, Ausg. 21/2005, s. 15.
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1. Indledning

Nedre Silesien, og hun er vant til, at tyskere kommer på besøg og søger

Hvilke tilhørsforhold til Görli og Zgorzelec har de tyskere, som i 1945

efter noget, kun de selv ved; hemmelighedsfulde spor, et navn på en

blev drevet på ﬂugt fra de tidligere tyske provinser113 på den østlige
side af Oder-Neiße-grænsen? Frem til 1989 har de fordrevne tyskere

gravsten eller orienteringspunkter fra barndommen, mens en bus

fra Vesyskland og i lange perioder også fra DDR, ikke kunnet rejse til

at da de nye grænsedragninger skulle planlægges under Jalta-aftalen

disse områder.114 Dee ændrede sig efter Murens fald. Det var under

i 1945, lænede Stalin sig ind over kortet støende med sine hænder,

mit feltarbejde ikke et uvant syn, at turistbusser fra Bayern og andre

så Silesien blev dækket af hans tommeltot. Først da kartografen havde

steder i Tyskland kom på besøg i Görli og Zgorzelec, som beﬁnder

tegnet udenom ﬁngeren, opdagede Stalin, at grænsen havde fået en

sig i den tidligere tyske provins, Nedre Silesien. Sådanne turister går

mærkelig krumtap ved Silesien. Da han havde forsikret sig om, at

på byvandringer, besøger Schlesisches Museum i Görli og tager på

der blot var tale om et faigt bjergområde, skulle han angiveligt have

kortere eller længere ture ind i Polen for at opsøge gamle, kendte steder.

sagt: ”Så giv det blot til Polen” (Ibid.: 13). Med denne historie viser

Af samme grund kaldes de ’Heimwehtouristen’ (hjemve-turister) eller

Tukarczuk, hvordan Silesien indgår i en polsk mytologi om at være

diskret holder ventende i skovbrynet. Det siges, skriver Tukarczuk,

’Nostalgie-touristen’ (nostalgiturister) (Becker 2005: 179). I butikken

kastebold i det storpolitiske spil (Törnqvist-Plewa 2002). I Tukarczuks

Schlesische Schatruhe (det silesiske skatkammer), som ligger på et

beskrivelse har Silesien for de polakker, der har boet i regionen siden

af hovedturiststrøgene i Görli, formidles sådanne ture til Polen: til

1945, eksisteret som en slags her-og-nu tilstand: Regionen har været

Riesengebirge, Hirschberg, Breslau mm.115 Her kan man ligeledes købe

’uden fortid’ i den forstand, at dens polske befolkning har haft deres

’Heimatkarten’ (hjemstavnskort), som er historiske kort over Silesiens

’andet hjem’ i det tidligere Østpolen, ligesom regionen har haft en

grænser før 1945, silesiske vimpler med påskrifter såsom „Nicht hupen!

usikker fremtid, fordi ingen vidste, om regionen ville fortsæe med

Fahrer träumt von Schlesien!” (Dyt ikke, chauﬀøren (dag)drømmer

at være på polske hænder. Usikkerheden har sat sig tydelige spor i

om Silesien), klistermærker til bagsmækken på bilen, ølglas med den

Zgorzelec, hvor husene, haverne og pladserne generelt har været

sorte ørn på gylden baggrund, som er det silesiske våbenskjold,116 og

misligholdte (Meinhof 2002).

for 1.30 Euro kan man erhverve sig et silesisk, historisk pas.

Min indledende historie om bænken ved Plac Pocztowy handler

For de fordrevne tyskere er Silesien blevet karakteriseret som

derfor også om, at der er store forskelle mellem det tyske og det

et lukket land, kun erindringen havde adgang til (Fure 2001: 4f). I

polske tilhørsforhold til tvillingebyen Görli-Zgorzelec, hvilket ﬂere

den forstand kan man sige, at disse tyskeres tilhørsforhold bygger

erindringshistoriske analyser af regional identitet og tilhørsforhold

på noget, der ’var’ engang. Men hvilke tilhørsforhold til Görli og

i grænsebyerne også har beskrevet (jf. Meinhof 2002; Opiłowska &

Zgorzelec knyer sig til de polakker, der efter 1945 blev forﬂyet fra

Pfeiﬀer 2005; Rada 2007). De tyske fordrevnes historie på den ene side

det tidligere Østpolen til de nye polske områder ved Oder-Neiße-

og de polske tilﬂyeres historie på den anden antyder, at ideen om at

grænsen?

skabe europæisk integration og fælles identitet tværs over grænsen,

”Nicht wir besien das Land, das Land besit uns”, skriver den

rummer store udfordringer (Wóycicki 2004) (jf. Kapitel 5).

polske forfaerinde Olga Tukarczuk (f. 1962) i det til tysk oversae essay

Et godt eksempel på, hvordan der i Görli og Zgorzelec

Stalins Finger (Tukarczuk 2004: 15). Tukarczuk er bosat i en landsby i

arbejdes på at skabe et fælles tilhørsforhold hen over grænsen, er
begrebet ’den silesiske tolerance’. ’Den silesiske tolerance’ dukker op

113) Det drejer sig om områderne: Øst- og Vestpreussen, Brandenburg, Pommern, Øvre og
Nedre Silesien, jf. Kapitel 1.
114) Det gælder såvel Vesyskere som folk fra det tidligere Øsyskland. Som det fremgår af
Kapitel 1, var det ikke muligt at krydse grænserne inden for Østblokken uden at have visum,
for den polsk-tyske grænses vedkommende med undtagelse af grænseåbningen i årene 197280.
115) Brochuren over disse endagsture til Polen arrangeret af Schlesische Scha!truhe benyede
de tyske stednavne. På polsk hedder de nævnte steder i dag Karkonosze (Riesengebirge),
Jelenia Góra (Hirschberg), Wrocław (Breslau).
116)
Det silesiske våbenskjold blev anvendt, da Silesien var preussisk provins
(Landsmannschaft Schlesien 2009).
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i ﬂere sammenhænge: på Schlesisches Museum i Görli, i de lokale
medier og på regionalhistoriske seminarer. ’Den silesiske tolerance’
bruges i disse sammenhænge til at vise, at ﬂere forskellige kulturer –
polakker, tyskere, tjekker mm. – historisk set har levet side om side i
det deraf tolerante, historiske Silesien, hvilket kan stå som forbillede
for nutidens sameksistens mellem ﬂere kulturer i et fælles Europa.
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Frem for at adskille polakker og tyskere, kan Silesien samle dem.
‘Den silesiske tolerance’ kan derfor ses som aktør i

Den silesiske tolerance

2) af ’den silesiske tolerance’, hvilket jeg afslutningsvist i kapitlet
karakteriserer som multiple identitetsnetværk.

mobiliseringen af en fælles identitet i grænseregionen, som i denne
sammenhæng angår konstruktionen af stedlige og regionale, kollektive

2. Den silesiske tolerance

tilhørsforhold omkring, ved og henover grænsen. Kapitlet undersøger

Görli tilhører administrativt ’Kreis Görli’, som er en landkreds i

således arbejdet for at skabe grænseoverskridende tilhørsforhold i

den tyske delstat Sachsen (se bilag 6, ﬁg. 16). Zgorzelec beﬁnder sig

Görli og Zgorzelec ved at opspore, hvordan ’den silesiske tolerance’

administrativt set i regionen (województwo)’Dolny Śląsk’ (oversat

træder frem og kontinuerligt transformeres i de forskellige måder,

betyder det: Nedre Silesien) (se bilag 6, ﬁg. 17). Hovedparten af den

hvorpå den bliver aktualiseret og diskuteret: Hvad indbefaer ‘den

historiske provins Silesien ligger i dag i Polen, og omfaer foruden

silesiske tolerance’ nærmere bestemt? Er den udbredt; kan den rejse?

Dolny Śląsk også regionerne Opole og Śląsk (oversat: Opole og

Hvilke andre identiteter mødes den af?

Øvre Silesien).118 På den tyske side af den polsk-tyske grænse er der
således i dag hverken nogen administrativ enhed eller region ved

Stabilisering og destabilisering i multiple identitetsnetværk

navn ’Silesien’.119 Når Silesien tages op på den tyske side af grænsen,

ANT’s tilgang til identitet indskriver sig i en relationel identitets-

som vi i det følgende skal se, er der derfor tale om en opdyrkning af

forståelse, hvor identiteter er fremproducerede og altid ufuldstændige

et historisk rum, som går på tværs af de eksisterende nationale og

(Hall 1990, 1996), men adskiller sig ved analytisk at udvide spektret

administrativt-politiske grænser (se bilag 6, ﬁg. 18).

af deltagere i konstruktionen, forhandlingerne og forandringerne

Første gang jeg møder udtrykket ‘den silesiske tolerance’

af identiteter til også at omfae socio-materielle aktører.117 Dertil
formuleres identitetskonstruktionen som et spørgsmål om, hvordan

er under et foredrag ved direktøren for Schlesisches Museum,

”(…) new practices and representations are adopted and advocated,

eftersøgning starter. Foredraget er ét i en række om regionalhistorie

and how people come to be enrolled to promote these new practices

i Görli.120 Bauer fortæller, at begrebet ‘den silesiske tolerance’ er

and representations, thus acting as intermediaries and extending the

både ﬂertydigt og omskifteligt. Historisk set dækker udtrykket

network” (Michael 1996: 33). At undersøge ’den silesiske tolerances’

over den siden 1800-tallet relativt fredelige sameksistens mellem

fremtræden, udbredelse og transformation indbefaer således at se

katolikker og protestanter, der, set i lyset af de forrige århundreders

på, hvordan dee netværk antager identitet ved at blive stabiliseret

konfessionskrige, er medvirkende til, at man ligefrem kan kalde det

af socio-materielle aktører: hvad styrker og svækker netværket, er det

19. århundredes Silesien for en ’Epoche der Toleranz’. Eksempler på

i konkurrence med andre og hvordan og hvor ﬁnder det opbakning

denne fredelige sameksistens er, at der ved universitetet i Breslau

(Singleton & Michael 1993). Hvilke ambassadører har ’den silesiske

(i dag Wrocław) både var et katolsk og et evangelisk fakultet, og at

tolerance’ og har den modstandere? I disse netværksopbyggende

der i Silesien fandtes domkirker med både katolske og protestantiske

aktiviteter ﬁnder en række marginaliseringer, kontrasteringer og

menigheder.121 Etniske forskelle mellem sorber122, polakker eller

etableringer af ’Andre’ sted (Michael 1996: 85).
I disse processer er det imidlertid ikke et spørgsmål om, hvem
eller hvad, der vinder eller taber i ’kampen om identiteterne’. Analysen
viser, at de på én gang forekommende styrkelser og svækkelser af
netværket kan beskrives som et ﬂow af kontinuerlige bevægelser
mellem stabilisering og destabilisering (de Laet & Mol 2000, jf. Kapitel
117) Tilsvarende er konstruktionen af identiteter blevet beskrevet i et materielt-semiotisk
perspektiv af den poststrukturalistiske feminist Donna Haraway som en eﬀekt af kontinuerlige
rekonﬁgurationer af gensidige relationer imellem menneske og materialitet, teknologi og
viden, praksisser og diskurser (Haraway 1991).
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Dr. Markus Bauer. Så det er på den tyske side af grænsen, at min

118) Silesien deltes efter en folkeafstemning i 1921 i to selvstændige provinser, Øvre og
Nedre Silesien.
119) Indtil forvaltningsreformen 2007 fandtes “Niederschlesischer Oberlausikreis”, som
var adskilt fra ”Kreisfreien Stadt Görli”, men denne blev nedlagt i 2007 og indlagt under
den nye ”Kreis Görli” (jf. også Kapitel 5).
120) Foredragsrækken fandt sted i oktober 2005 og havde overskriften Ereignisse und Folgen:
Themen der schlesischen und oberlausi!ischen Geschichte im Überblick. Den var arrangeret af
Kulturhistorisches Museum – Städtischen Sammlungen og Schlesisches Museum zu Görli
i regi af Regionalgeschichtliches Kolleg og i samarbejde med Studium Fundamentale der
Hochschule Ziau-Görli.
121) F.eks. i den tyske by Bauen. Jf. den permanente udstilling på Schlesiches Museum zu
Görli (www.schlesisches-museum.de).
122) Sorberne er en etnisk minoritet, som i dag lever på den tyske side af grænsen nord for
Görli (Becker 1997), jf. Indledningen.
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tyskere skulle i denne periode heller ikke have spillet den store rolle;

at tidspunktet for Konrads interesse for ’den silesiske tolerance’ er

selvom det tyske sprog var dominerende i Silesien, blev der også i talt

forståeligt, fordi man i lyset af begivenhederne omkring 2. verdenskrig

polsk, tjekkisk, sorbisk, mährisk, samt jiddisch.

havde brug for ”(…) wieder auf die Bedeutung der christlichen und

Denne forståelse af Silesien som et multikulturelt, europæisk

humanistischen Ideen für die schlesische Geschichte hingewiesen

rum, der transcenderer nationale grænser, er således komprimeret i

zu werden. Wenn dabei ein freundliches Licht auf die schlesische

udtrykket ‘den silesiske tolerance’.

Geschichte ﬁel, war das willkommen, half es doch bei der Suche nach
der eigenen schlesischen Identität“ (Conrads 2002/1994: 24). Joachim

I historiebøgerne

Konrad sa"e sig i 1953 for at vise ’den silesiske tolerances’ historiske arv

Bauer er ikke alene om at interessere sig for ‘den silesiske tolerance’.

som en gennemgående politisk idé i Silesiens historie. Konrads begreb

Jeg søgte videre rundt efter udtrykket i nogle af de mest centrale og

blev hurtigt udbredt og har kunnet genﬁndes i såvel skønli"eraturen,

læste værker om Silesiens historie, som er udgivet i de senere år. I en

som i historiske håndbøger om Silesien (jf. Bahlcke 2005; Neubach

boghandel faldt jeg i snak med ejeren, Thomas Maruck. Han er selv

2005). Konrads idé var at vise, at allerede i middelalderens Silesien var

optaget af den silesiske historie og medredaktør af tidsskriftet Silesia

integrationen mellem nytilkomne og de herboende silesere foregået

Nova, hvori det indledningsvist nævnte essay af Olga Tukarczuk om

relativt fredeligt. Dernæst, at såvel Reformationen, som den senere

’Stalins ﬁnger’ er trykt. Senere, da vi en aften mødes i en polsk knejpe

Modreformation, i modsætning til andre steder var blevet indført i

med Marucks medredaktør Detlef Krell, forklarer de mig, at der er

Silesien uden modstand og havde forløbet uden nævneværdig kamp.

et stort behov for at redeﬁnere opfa"elsen af Silesien, fordi der er så

’Den silesiske tolerance’ smelter sammen med den af Frederik d. Store

mange ekstreme udlægninger af, at det silesiske altid har været tysk og

proklamerede ’preussiske tolerance’, som indbefa"ede trosfrihed,

kun tysk. Redaktørerne skitserer det sådan: Der er den fremadre"ede

hvilket i Konrads fortælling udbygges med en række eksempler på

sileser og den tilbageskuende sileser og med deres tidsskrift ønsker

økumeniske tiltag i Silesien. I Silesien har der således været tale om

de ikke at bidrage til udbredelsen af den sidstnævnte (Interview

en særlig ”Toleranzbewußtsein”, og om en ”praktizierte schlesische

20051005). Silesia Nova er derfor et tidsskrift, der med udgangspunkt i

Toleranz” (Ibid.: 25).

Silesiens kulturhistorie ønsker at styrke relationer mellem det polske

Der er ifølge Norbert Conrads blevet rejst ﬂere indvendinger

og det tyske. Det hjælper ikke at undgå eller omgå den silesiske

imod kirkehistorikeren Konrads fremhævelse af de"e tolerancebegreb,

historie, tvært imod skal tidsskriftet ses som ”(…) ein Versuch die

bl.a. at der i Silesien ikke ligefrem blev udøvet den store tolerance

gegenwärtige und kulturhistorische Schlesienraum in einer neuen

overfor jøderne. Med disse indvendinger in mente og med det

Weise darzustellen” (Silesia Nova 2004). Det historiske Silesien ﬁndes

forbehold, at ideen om tolerance ikke er noget for Silesien eksklusivt,

i myter og erindringer, men bliver således også gjort til genstand for

vurderer Norbert Conrads dog, at tolerancebegrebet kan bære en

fremtidsvisioner.

fortsat historisk granskning og argumentation.

I historikeren Norbert Conrads værk om Silesiens historie
præsenteres ’den silesiske tolerance’ som ét af den silesiske histories

Ved det Silesiske Museum i Görli!

grundbegreber, formuleret i efterkrigstiden af kirkehistorikeren
Joachim Konrad (1903-1979) (Conrads 2002/1994).123 Conrads skriver,

Det regionalhistoriske museum i Görli#, Schlesisches Museum zu
Görli#, blev stiftet i 1994 af Görli# by, Landsmannschaft Schlesien,
delstaten Sachsen samt Forbundsrepublikken Tyskland.124 Siden

123) Forskningen i Silesiens historie er et bredt felt i massiv udvikling. Ved Institut für
Sächsische Geschichte und Volkskunde i Dresden ﬁndes f.eks. forskningsprojektet Migration
und Toleranz. Historisch-volkskundliche Studien zur Einwanderung im Grenzraum Sachsen, Böhmen
und Schlesien während des 18. und 19. Jahrhunderts (www.isgv.de). Idet jeg har valgt at opspore
udtrykket ’den silesiske tolerance’ frem for at give en udtømmende fremstilling af Silesiens
historie, fokuserer jeg her på, hvordan udtrykket aktuelt bliver til og transformeres på
forskellig vis i Görli# og Zgorzelec i dag. Baggrundslæsningen om Silesien i de"e kapitel
tæller Norbert Conrads Schlesien (2002/1994), som er del af rækken ’Deutsche Geschichte im
Osten Europas’, Joachim Bahlckes Schlesien und die Schlesier (2005) samt Helmuth Neubachs
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begyndelsen af 1990’erne har museet arbejdet på at skabe en
ny permanent udstilling, der handler om Silesiens historie. Det
interessante ved de"e museums’ praksis – som også antydes i
Kleine Geschichte Schlesiens (2005).
124) www.schlesisches-museum.de.
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museets navn – er, at den historiske provins Silesien er udstillingens

Jahrhundert der Fall war, aber (wir wollen damit) durchaus

omdrejningspunkt (Eröﬀnung 2006). Museet understreger, at det

auch an alten Tugenden anknüpfen (Interview20070417).

ikke er et revanchistisk projekt, tværtimod. I en udgivelse om den
kommende permanente udstilling på museet fremhæves netop den

‘Den silesiske tolerance’ er således både en fortolkning af historiske

fælles fredelige sameksistens mellem de mange etniske, kulturelle og

dyder forankret i den silesiske fortid og et ”signalbegreb”, en mission,

religiøse grupper Silesien, som har været udgjort af (Bauer 2001).

som kan realiseres i et nyt europæisk Silesien, der bygger bro mellem

Jeg besøger Schlesisches Museum for at se den nye, permanente

det polske og det tyske. Bauer pointerer, at der i Silesiens historie jo

udstilling. Udstillingen indledes med en planche, der fortæller, at

også har hersket en ”Epoche der radikalen Intoleranz”, dels under

interessen for Silesien nu endelig er vendt tilbage, efter at have været

nazismen og dels i forbindelse med fordrivelserne af områdets tyske

undertrykt og tabuiseret i DDR-tiden. Udstillingen er tosproget, så alle

befolkning. Disse historiske brud før, under og efter 2. Verdenskrig,

udstillingstekster er både tyske og polske. Den strækker sig over tre

hvor forfølgelse, vold og intolerance herskede, er også vigtige temaer

etager, og fortæller Silesiens historie, som i udstillingen omfa!er tiden

i museets udstilling, som ikke skal undertrykkes eller nedtones. Men

fra de første bosæ!elser af slaviske stammer, til Piast-dynastiet i det 11.

med fokus på ’den silesiske tolerance’ er projektet at vise:

og 12. århundrede, over Habsburgerne i det 16. århundrede, perioden
da Silesien var preussisk provins i slutningen af 1700-tallet og frem til de

Bauer: [E]s gibt doch auch etwas anderes, es gibt auch ein

to verdenskrige i det 20. århundrede, hvor det afslu!ende tema er 1945

positives Gegenbild von Schlesien. Eine positive Botschaft.

og historien om fordrivelserne af de silesiske tyskere. I udstillingens

Die Vorausse"ungen noch vor 10-15 Jahren waren in

sidste rum fortælles gennem forskellige genstande enkelte personers

dieser Region sehr schlecht für Gedanken dieser Art

historie omkring disse begivenheder. Der er for eksempel historien om

(Ibid.).

en ældre tysk herre, som lige til det sidste vægrede sig ved at skulle
forlade sit hjem og alle sine ejendele. Kort efter han havde begivet sig

’Den silesiske tolerance’, forstået som et positivt budskab, har ikke

af sted, var den uldfrakke, han stod og gik i, det eneste han ejede. I en

været nemt at få igennem. Bauer fortæller, at det gjorde indtryk på

montre er denne mands store, mørke uldfrakke udstillet. Den sidste

ham, da han i 1999 ﬂy!ede til Görli" fra det vestlige Tyskland, hvor

montre i de!e rum, som dermed afrunder hele udstillingen, er en

tillukket den polsk-tyske grænse var, på trods af at Muren var faldet

glasvitrine fuld af nøgler, der er hængt op på hver sit søm, og som har

for dengang 10 år siden. Det var også først rigtig her, at det gik op for

underteksten ”Schlüssel von vertriebenen Schlesiern”.

ham, at der heller ikke under henholdsvis DDR og Folkerepublikken

Efter udstillingen taler jeg med Bauer på hans kontor i
Schlesisches Museum. Jeg vil gerne have ham til at uddybe, hvordan

Polen havde været nogen udveksling mellem polakker og tyskere (jf.
Kapitel 1):

‘den silesiske tolerance’ kan spille en rolle for Görli" og Zgorzelec i
dag:

Bauer: Die Grenze hier [før 1989] war ganz geschlossen,
eine ganz harte, ganz strikt bewachte Grenze, es gab
Bauer: [F]ür uns Heute ist der Begriﬀ ein Signalbegriﬀ.

ganz wenig Austausch zwischen Deutschen und Polen,

Wir versuchen das auch im Museum zum Ausdruck zu

zwischen Görli" und Zgorzelec. Und es gab eigentlich

bringen, dass die Tugenden, die sich mit diesem Begriﬀ

nur so ein oﬃzielles, propagandistisches [Verhältnis],

verbinden, die eben verankert sind in der schlesischen

das nur an Feiertagen gelebt wurde. Die sogenannte

Geschichte, genau die Tugenden sind, die wir auch Heute

‚Völkerfreundschaft’, die eigentlich sehr formal war, hat

brauchen, wenn wir ein neues europäisches Schlesien

wenig gelebte Wirklichkeit dargestellt (Ibid.).

errichten wollen, und das mit ganz anderen politischen,
historischen Vorzeichen als das, was im 18. und 19.
104

Da grænsen åbnedes igen efter 1989 var det derfor gensidig uvidenhed
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og fordomme om hinanden, der prægede forholdet mellem polakker

Die Nich$ulassung der Menschenrechtsbeschwerde ist

og tyskere:

nicht das ﬁnale Ende – wie der polnische Regierungschef
Tusk meint, sondern hat vielmehr wieder deutlich
Bauer: [E]s gab noch kein neues europäisches Denken

gemacht, dass die Menschenrechtsfrage der Vertreibung

hier, sondern die alten Vorurteile sind wieder wach

der Deutschen noch nicht gelöst ist. Es bleibt weiterhin

geworden. Für Begriﬀe wie ‚Toleranz’ und ‚gemeinsam

eine dringende Aufgabe, politische sowie rechtliche Wege

überschreiten’, ‚Europa auauen’ und ähnliches war

und Mi#el zur Anerkennung und Wiedergutmachung des

wenig Bereitschaft eigentlich dar (Ibid.).

Unrechts der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat
zu suchen (Preussische Treuhand, Pressemi#eilung 2008:

‘Den silesiske tolerance’ træder således frem som en genfortolkning
af områdets forhistorie og som en fremtidsvision om at skabe en

5).
Sammesteds skriver Pawelka, at det er afgørende at se de tyske

”europæisk tankegang”, der kan nedbryde fordomme i grænsebyen

fordrevne som ofre for en forbrydelse mod menneskeheden, ” (…)

i dag. For at ‘den silesiske tolerance’ skal kunne virke som en

bei dem ihnen bei Gefahr für Leib und Leben ihre Heimat und damit

europæisk identitetsdannelse, skal den også kunne overskride

auch ihre Existenzgrundlage und ihr Eigentum genommen wurde”,

grænser, hvilket ifølge Bauer har været vanskeligt hidtil på grund af

og at denne ”gewaltsamen Eigentumsen$ug bewusst als Mi#el zur

et manglende ”Bereitschaft” blandt de tyske og polske befolkninger i

ethnischen Säuberung eigese$t worden ist” (Ibid.: 2). Bauer forklarer,

efterdønninger af grænsens lukkede, ”harte” karakter under DDR og

at Pawelka er meget ekstrem, ”man merkt, dass er Polizist ist!”

Folkerepublikken Polen. Så det er ikke den umiddelbare fortid, hvor
både tysk og polsk side var under socialistisk styre, som vælges ud

(Interview20070417). Der er også mange inden for Bund der Vertriebenen,
der ikke er enige med hans synspunkter. Bauer siger, at han derfor

som erindringshistorisk fællesnævner.

egentlig er ganske tilfreds, når Pawelka ikke er enig med ham, men at

For Bauer har ideen om at gentænke den silesiske fortid i retning

det er et stort problem for dem som museum, at have denne ”Makel”

af tanker om tolerance og multikulturalitet en yderligere bevæggrund:

(skavank) i form af Pawelka siddende. Mange i Polen – historikere,

Museets forhold til foreningen Landsmannschaft Schlesien, som er noget

videnskabsfolk og repræsentanter for oﬀentligheden – ﬁnder det

anspændt. Der er ﬁre medlemmer i museets bestyrelse, hvoraf én er

svært at arbejde med en organisation som deres. Bauer kender ikke

Rudi Pawelka (formanden fra Landsmannschaft Schlesien, som både

den præcise årsag, men ved indvielsen af udstillingen i Schlesisches

rummer Nieder- und Oberschlesien, jf. Kapitel 1). Som regel, fortæller

Museum udeblev de indbudte repræsentanter fra Zgorzelec’ bystyre,

Bauer, falder alle afstemninger ud i forholdet 3 mod 1. Selvom det kan

desværre (Ibid.). Pawelka er for ﬂertallet af polakker symbolet på ”der

handle om små ting, er det en vanskelig sag. Efter museets åbning af

schlechte Deutsche”, revanchisten, som venter på den næste mulighed

udstillingen om Silesiens historie rejstes ﬂere protester, skrevet af bl.a.

for at få de tyske områder tilbage (Ibid.). Men Bauer har efterhånden

Pawelka. Protesterne gik ud på, at museet underbetoner, at Silesien

må#et acceptere, at der er en interessekonﬂikt mellem museet og

før 1945 altid har været tysk, og at udstillingen slet ikke skildrer

de tyske højreradikale, på samme måde som der iblandt de polske

fordrivelserne af tyskerne drastisk nok. I en pressemeddelelse om
afslaget fra EU-domstolen i Strassbourg på den klage, ’Preussisches

kritikere også er radikale, polske nationalister: ” Zwischen diesen
beiden Verrückten, so zu sagen, müssen wir versuchen die Vernunft

Treuhand’ og dermed Rudi Pawelka havde indgivet over de

zu sprechen. Das ist unsere Aufgabe (…)” (Ibid.).

manglende erstatninger for tab af ejendom til de tyske fordrevne,

I Bauers museumsarbejde bliver ’den silesiske tolerance’ således

skriver foreningen, at trods afslaget, er sagen på ingen måder afslu#et

et vigtigt modtræk mod højreekstremisme og en måde at skabe balance

endnu:

i en vanskelig situation, hvor museet på den ene side er medstiftet
og repræsenteret af Landsmannschaft Schlesien og på den anden side
gerne vil samarbejde med Polen.
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Men hvordan ser udtrykket ’den silesiske tolerance’ ud, hvis

Flüchtlinge und Vertriebene an aus Schlesien, und das

jeg forfølger det i dets umiddelbare omgivelser? Har det opbakning?

Thema Schlesien, Flucht und Vertreibung durfte in der

Og hvordan er ‘den silesiske tolerance’ identitetsskabende? I det
følgende viser jeg, hvordan ’den silesiske tolerance’ er omdiskuteret,
også blandt de øvrige ansae ved Schlesisches Museum.
Som i Vesyskland har det også i det genforenede Tyskland været
en del af den tyske Forbundsregerings lovgivningsgrundlag at varetage
de tyske ”Heimatvertriebenen’s” kulturarv.125 Denne varetagelse ses

DDR nie erwähnt werden. Das kann ein Punkt sein

konkret i placeringen af en ”Kulturreferent”126 (kultursekretær) ved

At Silesien har været tabu under DDR er selvfølgelig ikke ensbetydende

udvalgte museer i det østlige Tyskland, som for eksempel Schlesisches
Museum i Görli. Dr. Michael Parak er uddannet historiker, har skrevet
ph.d.-aandling om de tyske fordrevnes rolle i DDR og har siden 2005
været ansat som kultursekretær ved Schlesisches Museum. Han har
til opgave at lave informations- og uddannelsesarbejde om Silesiens
historie og holder jævnligt foredrag om regional identitet, ligesom
han står for udgivelsen af det månedlige nyhedsbrev Silesia Newsle!er,

med, at alle efter 1989 bliver besat af at tematisere Silesien. Parak tager

som informerer om samtlige nyudgivelser og seminarer vedrørende
silesisk kultur og historie (Silesia Newsleer 2005-2009). Ifølge Parak
er Silesien blevet et efterhånden udbredt regionalt identitetsbegreb på
den tyske side af grænsen, uden at man dog kan ﬁnde et entydigt
regionalt identitetsbegreb, hverken på tysk eller polsk side:

en fælles historie for Görli og Zgorzele:

warum nach 1989 Niederschlesien als Begriﬀ hier etwas
stärker berücksichtigt wurde, oder auch ein bisschen
als Opposition gegen die DDR, wo es unterdrückt war
(Ibid.).

under interviewet en rejsefører om Görli frem, som ikke nævner
Silesien med ét ord, selvom den er udgivet i 2004. Paraks fortolkning
er, at begge forfaere er født og opvokset i DDR og selvom det er
historie nu, så falder det simpelthen ikke forfaerne ind at nævne
Silesien, fordi det er noget for dem ganske uvant. Jeg spørger Parak,
hvorfor man ikke støder på den kommunistiske fortid som en del af

Parak: Gute Frage. Es ist erstaunlich, dass so relativ wenige
Verbindungen zwischen die DDR und die Volksrepublik
Polen geknüpft werden. Da scheint aber keine Brücke zu
sein (Ibid.)

Parak: [D]as zeigt, dass diese Identitätsﬁndung ein
bisschen unklar ist. (…) So: Wer beset die Begriﬀe,

Da jeg spørger til udtrykket ’den silesiske tolerance’, som så til gengæld

wer hat den Begriﬀ Schlesien? Und diese Begriﬀe – das
mache ich auch wenn ich durch die Strassen gehe und
an einem Vortrag arbeite – zeigt einfach nur dass [die
Identitätsbegriﬀe] unklar ist und jeder sich so seines
heraussucht (Interview 20051018).

virker mere udbredt, griner Parak først lidt, og siger så:
Parak: Ich halte das für eine überzogene Rückprojektion
in die Vergangenheit. Ich ﬁnde den Begriﬀ – aber das ist
meine persönliche Meinung auch als Historiker – zu weit
her geholt (…). Also, wir haben das Problem: wir sollen

’Schlesien’ og ’Niederschlesien’s popularitet på tysk side i de senere
år, hænger ifølge Parak sammen med tabuiseringen af den silesiske
historie under DDR-tiden:

Geschichte darstellen und diese Geschichte ist natürlich
voll von Konﬂikten und unschönen Dingen zwischen
Deutschen und Polen. Also konstruiert man positive
Elemente, die so zu sagen traditionsbildend sein können:

Parak: [G]erade in Görli siedelten sich nach 1945 viele
125) §96 i Bundesvertriebenengese, rev. 2000 (Bundesministerium des Justiz).
126) Stillingsbetegnelsen er en del af §96 i Bundesvertriebenengese, hvoraf det fremgår,
at de tyske delstater og Forbundsstaten er forpligtet til at varetage ”(…) das Kulturgut der
Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten
deutschen Volkes und des Auslands zu erhalten, Archive, Museen und Bibliotheken zu
sichern, zu ergänzen und auszuwerten“ (Cit. fra Bauer 2001: 21) (jf. note ovenfor).
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‚Es war ja schon immer multikulturell und tolerant, und
Schlesien steht als Beispiel für Europa’ (…). Der Versuch
ist, die Rosinen der Geschichte herauszupicken und zu
sagen: ‚Das ist unser positive Weg aus der Geschichte’ auch
wenn man weiß, dass die Geschichte viel vielschichtiger
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war (Ibid.).

Den silesiske tolerance

bemærket Seibels navn i SZ, hvor han ofte interviewer Bauer og andre
medarbejdere fra Schlesisches Museum om områdets multikulturelle

Men på trods af at begrebet er en for vidtgående projicering tilbage i
historien, som forherliger ganske få udvalgte dele – ”rosinerne” – af
historien, er det en konstruktion, som også betegner et reelt stykke
arbejde, som de som ansae på museet må tage alvorligt i deres
hverdag:

fortid, så Seibel kender udmærket udtrykket ’den silesiske tolerance’.
Det er en idé, som falder godt i tråd med Seibels egne visioner for
Görli, som ifølge ham har brug for en regional identitet:
Seibel: Ich glaube, dass es ein guter Ansa ist. So dass
man sagt: Schlesien war immer so etwas Buntes. Schlesien

Parak: Aber es ist aber auch diesen Versuch zu geben,
dass wir sagen, bei der schlesischen Geschichte wollen
wir deutsch-polnisch arbeiten, [wir] haben aber eigentlich
das Problem, dass zumindest bei den leten 500 Jahren
Niederschlesien doch fast rein deutsch war. Oberschlesien
ist eine ganz andere Sache, es war deutsch-polnisch. Und,
so zu sagen, wir müssen die Brücke bauen und arbeiten
eng mit der polnischen Wojewodschaft Niederschlesien
zusammen und eigentlich ist das [dvs. Niederschlesien]
historisch, ﬁnde ich schon, mehr deutsch geprägt gewesen.
Nun konstruiert man und sagt: ‚wir können zusammen
arbeiten’ und betont die multikulturellen Elemente, [und]
betonen was Polen in Niederschlesien gemacht haben.
Also das sind so Versuche, dass man gemeinsam sich die
Geschichte annähern kann. Ob es so gelungen ist, weiß
ich nicht (Ibid.).

war immer vor allem Vielfalt. Und dass ist einfach so
eine Basis, die es auch ermöglicht auf der Grundlage von
Neugierde und Oﬀenheit eine neue regionale Identität
zu entwickeln. (…) und dafür ist die schlesische Toleranz
ein ganz schöner Begriﬀ, ein schöner Slogan (Interview
20070420).
Seibel tror, at udtrykket har en eﬀekt, når for eksempel polske
skoleelever kommer til Görli og ser udstillingen på Schlesisches
Museum. Så er museet med til at opbygge en selvbevidsthed om en
multikulturel region, og selvbevidstheden vil vokse ganske langsomt.
Tolerancen er ikke noget, der kommer af sig selv, den skal også tilegnes
og tillæres:
Seibel: Ich glaube, die Görlier die Toleranz auch
verlernen mussten, weil sie in der Diktatur lebten und die
Kultur der Toleranz nicht mehr vermielt wurde (Ibid.).

‘Den silesiske tolerance’ kan således også ses som et reelt forsøg på at
lave grænseoverskridende arbejde. Problemet er ifølge Parak, at det
ind imellem foregår på et noget tvivlsomt grundlag historisk set, f.eks.
når man forsøger at gøre Nedre Silesien til et lige så multikulturelt
område, som Øvre Silesien har været, og når det nedtones, at Nedre
Silesien har været tysk i de sidste 500 år.

Seibel er ligesom Bauer tilﬂyer fra det vestlige Tyskland, og kom
hertil med sin polske kone i begyndelsen af 1990’erne. Selvom parret
bor i Görli, går deres fælles børn i polsk børnehave i Zgorzelec, fordi,
som han siger, interkulturalitet skal indlæres fra begyndelsen. Jeg
spørger Seibel, om man kan tale om en regional identitet, som både
har genklang i Görli og i Zgorzelec?

På avisredaktionen
Før jeg bevæger mig i retning af den polske side af grænsen, vil jeg

Seibel: Wenn man über regionale Identität spricht…dann

komme med et sidste eksempel på, hvordan ideen om ‘den silesiske

muss man sicherlich hier ganz verschiedene Teilgruppen

tolerance’ diskuteres og tager form i forskellige praksisser på den

sehen. Dann ist es so zunächst, dass diese Neiße eine

tyske side af grænsen. Eksemplet kommer fra redaktøren af Sächsische

Grenze ist, ein Bruch. Und man kann es nicht einfach als

Zeitung (SZ), Frank Seibel. Sächsische Zeitung har hovedsæde i Dresden,

Einheit sehen (Ibid.).

men har en lokalredaktion i Görli, hvor Seibel og jeg mødes. Jeg har
110
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Seibel beskriver sin egen generation (årgang 1956) som én, der har

Den silesiske tolerance
3. Lusatia som bro mellem det tyske og det polske

orienteret sig i retning væk fra ﬂoden Neiße/Nysa, som han her

Stellen wir uns vor, wie die Ukrainer reagieren würden,

beskriver som en adskillende grænse, et ”brud”. Men det vil ændre
sig mere og mere. Måske om 20 år vil man kunne tale om en fælles

wenn im grenznahen Przemyśl ein Museum des

regional identitet for tyskere og polakker. Børnene vil lære om ‘den

entstehen würde. Ein Museum, in dem wir verkünden

silesiske tolerance’ gennem regionalhistoriske teaterforestillinger

würden, dass im 14. Jahrhundert keine nationalen

og skoleudvekslinger, så en hel generation vokser op med denne

Staaten existierten und die zivilisatorische Polonisierung

tolerance. Det spændende for Seibel ved ‘den silesiske tolerance’ er,

von Rothreußen/Galizien [polsk: Czerwona Ruś] preisen

at den kan gælde for begge sider, den rækker henover ﬂoden og kan

würden. Ein schlesisches Museum in Görli# an sich muss

forandre grænsen fra at være en adskillende til en enhedsopbyggende

kein Konﬂiktherd sein, sollte jemand jedoch versuchen,

grænse.

aus dieser Stadt das schlesische Piemont zu machen,

Lemberger Landes [Galicien i det nuværende Ukraine],

spricht den Brückenkopf für die Wiederbelebung
Silesien - et transnationalt, europæisk rum

schlesischer Traditionen, so wird auch das Museum

I de sammenhænge, vi indtil nu har fulgt ‘Den silesiske tolerance’,

zunehmend verstärkt negative Assoziationen bei den

viser udtrykket sig at være udbredt, om end omdiskuteret. Det

Polen hervorrufen (Wprost, 25.06.2006).127

bakkes op af historiebøgerne, af regionalhistoriske foredrag, af
museumsudstillingen og af nogle stærke talsmænd. Det, der kny!er

Med denne sammenligning mellem placeringen af et museum for

alle disse aktører sammen, er at de fortæller om, hvordan en historisk

Silesien i Görli# og et museum for Lemberg (i nuværende Ukraine)

region, Silesien, bliver taget op og gjort til genstand for historieskrivning

på den polske side af grænsen i grænsebyen Przemyśl anmeldte den

og fremtidsdiskussioner. Begrebet rummer både protestanter og

polske ugeavis Wprost den nye permanente udstilling på Schlesisches

katolikker, en sproglig mangfoldighed og ﬂere etniske grupper. ‘Den

Museum ved dens åbning i foråret 2006, hvoraf en del anmeldelser

silesiske tolerance’ kan således karakteriseres som en multikulturel,

ﬁndes oversat til tysk på museets hjemmeside. Foruden i Wprost bliver

multikonfessionel og multietnisk ﬁgur, der overskrider den polsk-

det i dagbladet Rzeczpospolita kritiseret, at udstillingen slu!er med

tyske grænse synkront i tid og på tværs af regionens historiske tider.

året 1945, for hvad med historien om de polske tilﬂy!ere i Silesien i

I denne mobilisering rummes en fortolkning af områdets forskellige,

tiden fra 2. Verdenskrig og op til nu? Særligt én del af udstillingen er

regionale identiteter, som går på tværs af de eksisterende nationale

medvirkende til at gøre museet til ”Konﬂiktherd“, dvs. et arnested

grænser (Polen, Tyskland, Tjekkiet). ‘Den silesiske tolerance’ lægger

for konﬂikt, snarere end til en brobygger, ifølge Rzeczpospolita. Det er

op til, at man viser vilje til multikulturalitet i nutiden ved at ﬁnde

udstillingens afslu!ende del med glasvitrinen og nøglerne, der tilhører

forbilleder for de!e i fortiden, og er derfor et godt eksempel på,

fordrevne tyskere. Det kan tolkes sådan, at de tyske ejere har gemt på

hvordan arbejdet på et fælles, grænseoverskridende og europæisk

nøglerne i alle disse år, fordi de hele tiden har troet og håbet på, at de

tilhørsforhold i Zgorzelec og Görli# mobiliserer en fælles fortid, som

en dag ville kunne vende tilbage til deres forladte huse (Rzeczpospolita

er udvalgt til netop de!e formål (Frykman 2001; Johler 2002; O!o
2005). Tolerancen bliver på én gang en historisk dyd og en tilstand,

13. 05. 2006). Det bliver ikke bedre af, at denne vitrine netop afslu!er
udstillingen, og dermed kommer til at stå som konklusionen på

som er til stede, og som vil vedblive med at vokse i regionen.

historien (Ibid.). At museet skulle lægge op til polsk-tysk samarbejde

Men hvordan ser idéen om ‘den silesiske tolerance’ som

synes yderligere svært at se derved, at der i museets videnskabelige

en fælles europæisk identitet for Görli# og Zgorzelec ud, hvis

komité blot er ét polsk medlem, og ikke mindst at Rudi Pawelka sidder

jeg forfølger begrebet videre over på den polske side af grænsen?

i dets bestyrelse.128 Alt i alt bliver det samlede indtryk af museet, at

Hvordan er ’den silesiske tolerance’ distribueret og er den en del af et

127) Oversat fra polsk til tysk af Schlesisches Museum, Görli#.
128) Det ene polske medlem af den videnskabelige rådgivningskomité ved Schlesisches

grænseoverskridende netværk?
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Museum i Görli# er i 2008 Dr. Wojciech Mrozowicz, stedfortrædende direktør ved Historisk
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det er et tysk ”Heimatmuseum” (hjemstavnsmuseum) snarere end et

til Schlesisches Museums arbejde for en fælles ’silesisk tolerance’,

museum for en ”europæisk kulturregion”, som museet ellers hævder,

opsøger jeg sammen med Kasia to historikere, som bl.a. i de lokale

skulle være intentionen (Wprost 25. 06. 2006).
Da jeg sammen med Kasia spørger til ’Den silesiske tolerance’

medier omtales som initiativtagerne til Lusatia museet: ægteparret
Urszula og Piotr Zybrycki.

hos forskellige organisationer i Zgorzelec, der arbejder med
grænseoverskridende projekter, der har til formål at tematisere det

Lusatia-museet i Zgorzelec

europæiske, mødes jeg af et helt andet identitetsbegreb. Den polske

Urszula og Piotr Zybrycki påbegyndte arbejdet med at etablere

NGO- organisation Euroopera har f.eks. sat sig for at fortælle en

et Lusatia-museum tilbage i 2001. I 2003 blev ideen godkendt af

regional historie med, ikke Silesien, men området Łużyce (tysk:

byrådet i Zgorzelec, og året efter samledes alle museerne fra Nedre

Lausi#, dansk: Lusatia) som omdrejningspunkt.

Silesien, samt repræsentanter fra andre kulturhistoriske enheder

Lusatia beﬁnder sig ligesom i tilfældet med Silesien på både

i Poznan og Szczecin, for at drøfte ideen nærmere. Også på tysk

den polske og den tyske side af grænsen. Området består af en

side har ægteparret diskuteret ideen, under en række debataftener

nordlig og en sydlig del, hhv. Dolne Łużyce (tysk: Niederlausi#) og

arrangeret af Kulturhistorisches Museum i Görli# (Wóycicki 2004).

Górne Łużyce (tysk: Oberlausi#) og beﬁnder sig på den tyske side

Fra et historisk-geograﬁsk perspektiv beﬁnder Zgorzelec sig i Lusatia,

af grænsen i dele af delstaterne Brandenburg og Sachsen, og på den

forklarer Urszula og Piotr Zybrycki. Men hvorfor tage Lusatia og ikke

polske side i dele af regionerne Lubuskie og Dolny Śląsk (se bilag 6, ﬁg.

Silesien op:

19). Lusatia overskrider således ligesom Silesien både de eksisterende
nationalstatslige grænser, samt delstaternes og de regionale grænser,

Urszula Zybrycka: Why Lusatia? Well it is a question of

og er heller ikke en eksisterende administrativ, regional enhed,

how to draw the borders, because from a historical and

men hvad man kunne karakterisere som et transnationalt, historisk-

geographical point of view, we live in Lusatia. This is

geograﬁsk rum.

Lusatia, not Silesia, the border is on the Kwisa river129

Eurooperas godt 35 medlemmer tæller blandt andet historikere

Piotr Zybrycki: Other divisions are artiﬁcial. Silesia is ‘in

og arkæologer, som arbejder på at få godkendt etableringen af et

here’ just in an artiﬁcial way.

kulturhistorisk museum i Zgorzelec med udgangspunkt i både

Urszula Zybrycka: [And Lower Silesia] is only an

Øvre og Nedre Lusatia, så dets forsknings- og formidlingsinteresse

administrative name for this region, from any other point

går på tværs af den polsk-tyske grænse. EU har ﬁnansieret 75 % af

of view we live in Lusatia (Interview20070424).

omkostningerne til renoveringen af den bygning, hvori museet skal
huses, resten af pengene kommer fra bystyret i Zgorzelec og fra

Der er mange regionale grænsedragninger i de+e citat. Det første

organisationen selv (SZ 10. 12. 2007). Udstillingsgenstandene skal

Urszula Zybrycka siger, er, at hun ikke ﬁnder Silesien relevant

hentes fra private samlinger, samt etnograﬁske og arkæologiske

for området omkring Zgorzelec, fordi Silesien – som historisk

samlinger ved Universitetet i Wrocław, Universitetet i Poznan og det

samlebetegnelse for Øvre Silesien, Opole og Nedre Silesien – deles

kulturhistoriske museum i Jelenia Góra.

af ﬂoden Kwisa, som adskiller Nedre Silesien fra de øvrige regioner.

For at ﬁnde ud af, hvad ideen med et Lusatia-museum i

Dermed er det kunstigt at tale om, at Zgorzelec ligger i det ’historiske’

Zgorzelec nærmere bestemt er og hvordan denne idé forholder sig

Silesien. Det samme gælder sådan set betegnelsen Nedre Silesien,

Institut, Wrocław Universitet. I komitéen er derudover: Dr. h.c. Winfried Irgang, HerderInstitut Marburg e. V. an der Universität Marburg, Prof. Dr. Rudolf Lenz, Forschungsstelle für
Personalschriften an der Universität Marburg, Prof. Dr. Konrad Vanja, Direktor des Museums
Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin, Prof. Klaus Vogel, Direktor des Deutschen
Hygiene-Museums Dresden, Prof. Dr. Ma+hias Weber, Direktor des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg, Dr. Jürgen Rainer
Wolf, Direktor des Sächsischen Staatsarchivs Dresden (www.schlesisches-museum.de).

betegnelse for regionen (dvs. siden den forvaltningsreform, der i 1998

dvs. ’wojewódzwo Dolny Sląśk’, fordi det blot er en administrativ
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aﬂøste den regionale inddeling af Polen, der havde været gældende
under Folkerepublikken). Der er altså kunstige grænser mellem
129) Kwisa ﬂoden deler Nedre Silesien og Silesien.
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de polske administrative regioner, og der er en naturlig adskillelse

Piotr Zybrycki: Maybe they weren’t hostile, but there

(ﬂoden Kwisa), som skaber en grænse mellem Nedre og Øvre Silesien.

were a lot of people who distrusted the idea…

Denne grænse skaber behov for forskellige forskningsindsatser.
Urszyla Zybrycka forklarer, at det derfor er nødvendigt at etablere

Urszula Zybrycka: Oh yes, hostile is too strong a word…
Piotr Zybrycki: Well, they thought that we did it to

et museum, der har et forskningscenter tilknyet. Der forskes ikke

show them something. They couldn’t believe that the

nok i området omkring Zgorzelec, for de kulturhistoriske museer i

idea of Lusatia isn’t meant to be biased, but rather to be

Wrocław koncentrerer sig om (det Øvre) Silesiens historie. Ved Museet

something neutral, something that will link us together.

i Zielona Góra forskes der i Nedre Lusatia, og i den tyske by Bauen

They thought that it would divide us.

tæt på grænsen ﬁndes et stærkt forskningscenter med hovedvægt på

Urszula Zybrycka: We had several meetings with the

Øvre Lusatia (Oberlausi). Men i Bauen er der ikke interesse for den

citizens of Görli, sometimes it was really hard, but I

polske del af Lusatia:

think it helped in the end, and more things are clear now.
It is a diﬀerent situation with the German museums, they

Urszula Zybrycka: They [Oberlausi-forskningscentret i

are really glad that a museum will be opened on the Polish

Bauen] are interested in the reconstruction of their own

side. They haven’t got any partner on the Polish side, and

identity and history. That’s why we were so interested

there are so many things we can do together, for example

in seing up a museum in Poland. It is important for

we can try to raise money from the EU together – so from

us to create a regional identity for those who live here,

the economical point it is very proﬁtable. Our museum will

especially the young people. People who came here

not be an obstacle. In cooperation with them we would like

after the World War II, they feel they are from Lwów,

to make a ‘small homeland’. This [Polish-German] border

Stanisławów, or any other place [than Zgorzelec]. But the

is going to disappear, our children will not remember

young people they were born here, so it’s supposed to be

that the border existed, so it’s very important to establish

their fatherland, a homeland, and we think it should be

a center on the Polish side which would cooperate with

called: Lusatia (Ibid.).

the rest [dvs. tyske museer] (Ibid.).

At det er helt centralt at skabe en regional identitet for de folk, der bor

Der er i ovenstående citat tale om, at Lusatia museet er tænkt som en

i Zgorzelec og mere bredt i regionen Dolny Śląsk er en pointe, som

forbindelse henover en konﬂiktbetonet grænse mellem det polske og

går igen i ﬂere interviews foretaget på den polske side af grænsen.

det tyske. Fordi museet på sigt vil medvirke til at danne et fælles polsk-

Zgorzelec beskrives nærmest som ’identitetstømt’, idet de tilﬂyende

tysk ’homeland’, vil den polsk-tyske grænse også forsvinde med tiden.

polakker ikke har haft noget lokalt eller regionalt tilhørsforhold. Men

Det forudsæer blot, at man fra tysk side ikke misforstår projektet.

hvis Lusatia skal fungere som regional identitet også for de kommende

Det tyske museumssamarbejde, som Urszula Zubrycka her refererer

generationer i området, er der så ikke planer om at samarbejde med

til, foregår ikke med Schlesisches Museum, men Das kulturhistorische

tysk side?

Museum i Görli, som bl.a. har henvendt sig med henblik på at lave
fælles kulturaftener og udstillinger.
Urszula Zybrycka: When the idea of the Lusatia Museum
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was launched, the citizens of Görli were more or less

Lusatia – et transnationalt, europæisk rum

in shock, they were unsure and even hostile. The new

Foruden ægteparret Zubrycki, er organisationen Euroopera som nævnt

Silesian Museum in Görli was newly established, so the

aktiv deltager i arbejdet for at skabe en regional identitet i Zgorzelec.

idea of a Lusatia Museum in Zgorzelec was received as

Euroopera blev etableret 1994 med det formål at lave aktiviteter, der

an aﬀront.

styrker den historiske, kulturelle og ﬁlosoﬁske kultur i og omkring
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Zgorzelec. Navnet Euroopera refererer til et tidligere, ikke realiseret

everything would go to Wrocław. We need it here

projekt, hvor organisationen forsøgte at rejse penge og politisk vilje til

(Interview20070528).

at bygge en opera midt ude på Neiße-Nysa ﬂoden. Men den nuværende
formand for organisationen, Jolanta Lori-Dobrowolska, forklarer, at

Der er ﬂere interessante pointer i disse citater. Det handler for

da ’opera’ betyder ’værk’ på latin, syntes de at ’Euro-opera’ var et

denne organisation om at etablere et grundlag, som ellers rodløse

velegnet navn at arbejde videre under. Inden for de sidste par år er

folk fra Zgorzelec – som kommer fra ”everywhere and nowhere” –

økonomien begyndt at gå bedre i organisationen, der med held har

kan identiﬁcere sig med. Lusatia er et godt bud, fordi det hverken

satset på at ansøge bl.a. Zgorzelec byråd, polsk-tyske fonde, samt EU

er polsk eller tysk, men transnationalt område. Stanislaw Kozyszko

om støemidler. Euroopera har gennem disse kanaler blandt andet

tager under interviewet et tidsskrift, som redigeres af medlemmer fra

været med til at rejse penge til opførelsen af en ny fodgængerbro over

’Euroopera’, frem: Her er et historisk kort over Lusatia a$ildet, hvor

ﬂoden Neiße-Nysa i 2004 (jf. Kapitel 5) og til restaureringer af nogle af

den eksisterende grænse mellem Polen og Tyskland er fraværende.

byens ældre huse.

Også i fremtiden vil den polsk-tyske grænse således forsvinde. 130

Da Kasia og jeg taler med Jolanta Lori-Dobrowolska sammen

Samtidig bliver grænsen her bekræftet som et spørgsmål om et ’os

med to øvrige medlemmer, Stanislaw Kozyszko og Krzysztof

versus dem’, som når Stanislaw Kozyszko understreger, at hvis

Ciszewski, er de netop i gang med at færdiggøre en EU-ansøgning

tyskerne har et silesiske museum, kan de også have deres Lusatia

og stemningen er lidt hektisk. Jolanta Lori-Dobrowolska bliver af

museum. Tillige viser uddraget, at det for Euroopera også handler, at

samme grund også nødt til at forlade os midt under interviewet, men

sørge for at udstillingsgenstande og arkæologiske fund fra Zgorzelec

inden da, når hun at svare på, hvorfor Lusatia er vigtig som regionalt

og omegn ikke havner i regionhovedstaden Wrocław. Der er altså tale

identitet lige nu:

om en intern ’kamp’ mellem de eksisterende og fremtidige museer i
regionen. Hvad sker der med ‘den silesiske tolerance’ i Eurooperas

Lori-Dobrowolska: It’s hard to say, but this concept of

arbejde?

Lusatia is popular especially now. It’s perfect in order
to create identiﬁcation, because people in Zgorzelec

Lori-Dobrowolska: The Silesian Museum argues that

come from everywhere; from everywhere and nowhere

the fact that the area is so multicultural should bring us

one could say. They don’t have their roots here, so it’s a

all to be more tolerant. I think that we are not so tolerant

good thing to give them something that they can identify

in this area, and the reason goes way back in history.

with. (…) What we are trying to do is to give them a bit of

So many stereotypes are ﬂourishing here. To put it very

[trochę] identiﬁcation.

general, Polish people think that all Germans are like

Kozyszko: After 1989 people started to be more interested

Hitler, German people think that we are thieves. I don’t

in the history of this area. German people are now saying

say that everyone thinks like that, but a lot of us, do.

that this area is Silesia, however, we insist that we also

Kozyszko: If we are talking about The Silesian Museum,

have Lusatia here. People are saying that if there is a

I need to say, that they started out in a bad manner.

Silesian Museum in Görli, we can have Lusatia Museum

This is my opinion. Their exhibition started out with the

here in Zgorzelec.

“resentymenty” [krænkelsen af de fordrevne tyskere],

Lori-Dobrowolska: We live in the area of the

however, that’s just one side of the history. That hurts!

Upper Lusatia, that’s why we chose the name [til det

Lori-Dobrowolska: At the end of the exhibition they

kommende museum]. The Upper Lusatia is not only

show a cupboard with keys in it. These keys belonged to

German, not only Polish. (…) Besides that we have some
archeological excavations here, and without the museum
118

130) Tidsskriftet hedder Szkice Górnołużyckie (Skitser fra Nedre Lusatia), som udkommer på
polsk ﬁre gange årligt og redigeres af U. Zybrycka, P. Zybrycki og W. Bena.
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the Germans, who were driven away … in my opinion it

mens andet bortretoucheres (jf. O!o 2008). Særligt den kommunistiske

wasn’t a proper way to present this history, it could be

fortid glimrer ved sit fravær i den aktuelle forvaltning af historien,

regarded somewhat as a provocation (Ibid.).

øjensynligt fordi de aktuelle tiltag til at skabe brobygning ikke fra
denne del af grænsens historie kan ﬁnde relevant stof at bygge broerne

Som i de polske avisanmeldelser af den nyåbnede udstilling i

med, som f.eks. når museumsdirektøren Bauer og kultursekretæren

Schlesisches Museum, ﬁnder repræsentanterne for Euroopera

Parak karakteriserer forholdet mellem polakker og tyskere under

også særligt de fordrevne sileseres nøgler i udstillingsmontren

og lige efter kommunismen som præget af gensidige stereotyper

provokerende, ligesom det ikke er en fair vinkling af historien omkring

og dårligt beredskab overfor ideen om tolerance. Da den silesiske

1945 kun at fokusere på tyskernes fordrivelser.

historie var tabuiseret under kommunismen, synes der yderligere at

Således endte min opsporing af ’den silesiske tolerance’ på
den polske side af grænsen i et møde med et andet regionalt begreb,

være bevæggrund for at tage Silesien op nu, som der argumenteres
for indledningsvist i udstillingen på Schlesisches Museum .

Lusatia, som ligeledes har til formål at redeﬁnere tilhørsforhold og

‘Den silesiske tolerance’ står for områdets multikulturelle

identiteter i området, men som ikke for nuværende er i dialog med

fortid, men i distribueringen af den opbygges også nye grænser, som

’den silesiske tolerance’.

f.eks. mellem tyske fordrevne fra Silesien og de polske tilﬂy!ere,
der ikke er inddraget i udstillingen i Schlesisches Museum. Lusatia-

4. Multiple identitetsnetværk på grænsen

museet vil ligeledes gerne nedbryde den polsk-tyske grænse og

’Den silesiske tolerance’ er i de!e kapitel blevet beskrevet som en

samarbejde med tyske museer, men i arbejdet med at etablere

aktør i mobiliseringen af et fælles tilhørsforhold i Görli" og Zgorzelec

museet i Zgorzelec, performes samtidig en række grænsedragninger,

på tværs af grænsen. Analysen har opsporet, hvordan ’den silesiske

såsom mellem ’tyskerne’ og ’polakkerne’, ’dem’ og ’os’, ’kunstige’ og

tolerance’ træder frem og kontinuerligt transformeres igennem

’naturlige’ grænser. Der produceres således også nye grænser i de

heterogene netværk af forbindelser imellem forskellige diskurser,

grænseoverskridende tiltag.

praksisser og materialer, såsom en glasmontre med nøgler tilhørende

Opsporingen af forskellige, netværksopbyggende aktiviteter

fordrevne silesere, en udstilling uden de polske tilﬂy!ere, kritiske

omkring ’den silesiske tolerance’ har vist, hvordan et i udgangspunktet

avisanmeldelser og protester, udeblevne repræsentanter fra bystyret

grænseoverskridende tilhørsforhold kontinuerligt transformeres

i Zgorzelec, en polsk NGO-organisation for det europæiske samt

undervejs i netværket: ’Den silesiske tolerance’ styrkes igennem

foreninger for de fordrevne tyskere. Disse konglomerater af socio-

historiebøgernes kortlægninger og bevisførelser for dens historiske

materielle aktører, som har en delvist opbakkende, delvist svækkende

eksistens, og af at museumsdirektøren er dens ambassadør. Igennem

virkning på ’den silesiske tolerance’ kan karakteriseres som et multipelt

redeﬁnitioner af silesiske dyder og den multikulturelle, multietniske

identitetsnetværk: det er multipelt, fordi netværket ikke er hverken

og multikonfessionelle sameksistens i det historiske Silesien oversæ!es

entydigt succesfuldt eller forfejlet, men netop gjort af de forskellige

’den silesiske tolerance’ succesfuldt ud til en bredere række af aktører,

både destabiliserende og stabiliserende måder, hvorpå ’den silesiske

hvoraf nogle, som f.eks. den lokale avisredaktør i Görli", yderligere

tolerance’ håndteres og praktiseres.

gør sig til talsmænd for konceptet og dets nutidige og fremtidige

Den polske, regionale identitet Lusatia, hvis rejse jeg i de!e

relevans.

tilfælde ikke har fulgt ligeså tæt, kan tilsvarende beskrives som en

I disse translationer af ‘den silesiske tolerance’ foregår samtidig

aktør i skabelsen af grænseoverskridende tilhørsforhold i regionen.

en række marginaliseringer af og kontrasteringer til andre aktører

Fælles for disse processer er, at der er tale om en revitalisering og

(Michael 1996). ‘Den silesiske tolerance’ er omdiskuteret blandt tyske

en nyfortolkning af regionale identiteter, blot med vidt forskellige

historikere, og den møder modstand blandt højreekstreme tyskere. Fra

udgangs- og omdrejningspunkter i henholdsvis Silesien og Lusatia.

hver deres meget forskellige standpunkter argumenterer henholdsvis

I disse genfortolkninger er der noget, der træder frem fra historien,

historikerkollegaen Michael Parak og formanden for Landsmannschaft
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Schlesien, Rudi Pawelka, som også er medlem af Schlesisches Museums

andre destabiliserende ’programmer’ eller identiteter. Frem for at
vise ’den silesiske tolerances’ tiltagende styrke igennem netværket,
dens storhed og eventuelle fald, har jeg beskrevet, hvordan ’den
silesiske tolerance’ fremtræder som en eﬀekt af både stabilisering
og destabilisering (de Laet & Mol 2000), hvilket viser sig tydeligt i
historien om nøglemontren:
Når nøglerne i polske historikere og avisanmelderes kritik
knyes sammen med tilbagevendende tyskere, der vil kræve
deres ret, så svækkes ’den silesiske tolerance’ i forhold til sit
grænseoverskridende formål, og den kan i dens nuværende form ikke
rejse videre. Når nøglerne knyes sammen med Landsmannschaft
Schlesiens protester mod udstillingen og Pawelkas påpegninger af, at
fordrivelserne af tyskerne bør ses som en bevidst etnisk udrensning
og som et ”gewaltsame Eigentumsen!ug”, så styrkes ’den silesiske
tolerance’, fordi den i forhold til sit budskab om tolerance skiller sig
ud og kan markere sig som noget anderledes end de højreradikale
tyskere. ’Den silesiske tolerance’ fremtræder således også selv som et
’antiprogram’, der skal håndtere det ambivalente forhold mellem på
den ene side museets opdrag at skulle varetage de tyske fordrevnes
kulturarv og historie, og på den anden side de kræfter inden for Bund
der Vertriebenen, der er ekstreme og pro-tyske.
Analysen har gennem sit fokus på, hvordan tilhørsforhold
træder frem eller performes igennem heterogene netværk ikke givet
svar på, om henholdsvis de fordrevne silesere eller de nye generationer
af polakker ﬁnder det, de søger efter. Men det ’silesiske skatkammer’,
turistbusserne og hjemstavnskortene spiller ligeledes ind som
aktører, der på én gang kan styrke og svække ’den silesiske tolerance’
alt efter, hvordan de knyes sammen. Ved at forfølge ’den silesiske
tolerance’ har kapitlet givet en tæt beskrivelse af konstruktionen og
mobiliseringen af tilhørsforhold, som viser, at disse identitetsnetværk
på én gang praktiseres henover grænsen og bekræfter den som

bestyrelse, for, at (Nedre) Silesien historisk set overvejende har været
tysk. Det er imidlertid ikke noget, der tilsyneladende svækker ’den
silesiske tolerance’; den holder sig stabil igennem sine talsmænd og
ambassadører, sin historiske evidens og europæiske aktualitet.
Den ’silesiske tolerance’ svækkes til gengæld i mødet med
identitetsbegrebet Lusatia, som betyder, at netværket omkring ’den
silesiske tolerance’ ikke kan fortsæe i alle retninger. Dee markante
brud kan sammenlignes med forholdet mellem ’program’ og ’antiprogram’ i Latours analyse af det heterogene netværk omkring en
hotelejers forsøg på at få gæsterne til at efterlade hotelnøglerne i
receptionen, frem for at tage dem med sig (Latour 1991). Hotelejerens
forskellige forsøg på at få sit budskab igennem beskriver Latour
som programmer, der i form af mundtlige anmodninger, skilte og
nøglevægte gradvist ændres og styrkes, men som kontinuerligt
udfordres af forskellige antiprogrammer: om hotelgæsterne hører
efter, læser skiltet, irriteres over nøglens vægt og rent faktisk efterlader
deres nøgler. Lusatia virker som et ’anti-program’ på ’den silesiske
tolerance’, hvilket betyder, at den for nuværende ikke kan distribueres
videre ud og skabe forbindelser på den polske side af grænsen.
Disse forskellige praksisser, forstået som mødet mellem
’programmer’ og ’antiprogrammer’ giver imidlertid ikke ’den silesiske
tolerance’ et enten styrket eller svækket udkomme. Der er ikke hverken
nogen succesfuld eller skuﬀet hotelejer (eller museumsdirektør) for
enden af kæden af translationerne. I nogle tilfælde destabiliseres
’den silesiske tolerance’ af de ’antiprogrammer’, der møder den,
som når polske repræsentanter fra bystyret i Zgorzelec udebliver fra
udstillingsåbningen. I andre tilfælde styrkes og stabiliseres den, som
når det lykkes at nedstemme Schlesisches Museums højreradikale
bestyrelsesmedlem i forholdet 3 mod 1, eller når der rejses højreorienterede protester mod den fremstilling af historien, den ’silesiske
tolerance’ står for. Disse skiftende styrkelser og svækkelser af
identitetsnetværket kan derfor snarere beskrives som bevægelser, der
foregår i en kontinuerlig bølgen frem og tilbage mellem stabilisering
og destabilisering i netværket, end som et enten stærkt eller svagt
identitetsnetværk.
Hvad gør Lusatia og Silesien ved hinanden? Analysen viser,
at selv et stærkt ’program’ som ’den silesiske tolerance’, der har
fortalere og som formår at indrullere ﬂere aktører, kan mødes af
122

barriere. Det, Silesien og Lusatia gør tilsammen og ved hinanden, er,
at de medvirker til kontinuerligt at konstituere og rekonstituere en
besværlig sameksistens henover og ved den polsk-tyske grænse.
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Bænken 2
Billedet af bænken, jeg indledte de!e kapitel med, blev taget
i 2005. Da jeg vendte tilbage til Görli" og Zgorzelec i 2007
var bænken væk. Som det kan ses i billedet, var der i sin tid
en planche, som viste planerne for en rekonstruktion af Plac
Pocztowy. Under en kommende, delvist EU-ﬁnansieret
renovering skulle området rekonstrueres tilbage til, hvordan
der så ud før 2. verdenskrig. Det er en rekonstruktion, der på én
gang igangsæ!er en restaurerings- og vedligeholdelsespraksis,
som ikke har været udbredt i Zgorzelec hidtil (særligt før 1990)
og en gendannelse af områdets tyske kulturarv (Meinhof 2002).
Så måske var bænken blevet taget ned i forbindelse med de!e
renoveringsarbejde? Jeg spurgte bl.a. under interviewet med
borgmesteren i Zgorzelec, om han kendte til bænken og dens
historie:
Uddrag fra feltdagbog
Jeg bad Kasia fortælle historien om bænken ved
Plac Pocztowy, havde borgmesteren hørt om den
og vidste han, hvorfor den ikke længere stod på
den lille plads? Borgmesteren så meget overrasket
ud og der var stille lidt. Kasia spurgte igen, om
han havde hørt om denne bænk? Og han svarede
nej, mens han skrev noget ned på en memo-blok.
Nogle dage senere, da Kasia og jeg ﬁk lejlighed til at tale med
Euroopera, prøvede vi igen at spørge til bænken, og hvor den
var blevet af.
Stanislaw Kozyszko: Yes, there was a bench, but
you didn’t see how it looked like? It was ruined.
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So it was taken down in order to be renovated.

Figur 12. Nøgler tilhørende fordrevne silesere. Udstillingsmontre fra Das Schlesisches Museum zu Görli".

Who took it? Where? I don’t know.

Foto: Die Partner (www.schlesisches-museum.de).
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Figur 13.
Fodgængerbroen over
ﬂoden Neiße/Nysa i
Görli!-Zgorzelec, opført
i 2004.
Foto: Marie Sandberg
2005.

Broen
Denne bro, ”Altstadtbrücke/Most Staromiejski”, forbinder Görli! og
Zgorzelec hen over ﬂoden Neiße/Nysa. Broen genetablerer den gamle
færdselsåre over ﬂoden fra før Görli! blev delt i to efter 2. verdenskrig og blev
opført i 2004 med stø#e fra EU, delstaten Sachsen og bystyret i henholdsvis
Görli! og Zgorzelec. Broen er en grænseovergang for fodgængere, så midt
på den er der et lille skilderhus med plads til to grænsebetjente.131 Men der er
ingen bilkøer og omkransende ingenmandsland. I hver ende af broen ligger en
restauration, og på den tyske side foregår udendørsserveringen på et plateau
midt i ﬂoden, hvor en tysk grænsemarkør i de karakteristiske røde, gule og
sorte farver er placeret. Her, midt iblandt cafébordene, kunne den snarere
ligne en kunstinstallation end en territorial demarkationslinje.

131) Feltdagbogens notater, som danner grundlag for ovenstående beskrivelse, blev foretaget
i efteråret 2005, dvs. før Polen trådte ind i EU’s Schengen-samarbejde (pr. 21. 12. 2007).

126

127

Del II. Kapitel 5

Polsk-tysk integration

1. Indledning

række af aktører og rummer på én gang det tysk-polske og det

Broen over ﬂoden Neiße-Nysa står som et stærkt symbol på en

europæiske aspekt.

europæisk brobygning. Dens placering i et cafélandskab, frem for et

De#e

kapitel

beskriver,

hvordan

det

polsk-tyske

ingenmandsland, passer godt til idéen om fri bevægelighed over EU-

grænseoverskridende samarbejde bliver forvaltet, organiseret og

medlemslandenes grænser og med viften af bidragydere manifesterer

forsøgt mobiliseret på forskellig vis i tvillingebyen. Disse forskelle

den et konkret stykke grænseoverskridende samarbejde.

analyseres som mødet mellem forskellige ordningsmåder, som hver

Når tvillingebyen Görli!-Zgorzelec skal præsentere sig selv, i

især generer sine versioner af, hvordan integrationen mellem Görli!

turismebrochurer og på byernes oﬃcielle hjemmesider, indgår broen

og Zgorzelec kan foregå bedst muligt (Law 1994). I Kapitel 2 gennemgik

hyppigt som en del af fortællingen om det vellykkede samarbejde

jeg, de vigtigste karakteristika ved de ordningsmåder, Law identiﬁcerer

henover grænsen. Görli!-Zgorzelec er to byer med hver deres

Organizing Modernity (1994), herunder at de som analytiske begreber

forvaltning, som samarbejder på en række punkter. Siden 1996 har

kan betragtes som hybrider mellem teori og empiri, og at de anvendes

borgmestrene samt deres ansa#e mødtes én gang månedligt i den

med henblik på at kunne se mønstre i de mangfoldige praksisser, som

fælles nedsa#e Koordineringskommission. Én gang årligt samles

socio-materielle netværk udgøres af (jf. Kapitel 2, Law 1994: 83).

de to byråds politisk valgte borgerrepræsentanter, hvor forslag og

I det følgende afsnit identiﬁcerer jeg tre ordningsmåder:

sager, som angår begge byer bliver drøftet (www.goerli!.de). Som

’administration’,

en symbolsk markering af det gode samarbejde proklamerede byerne

ordningsmåder, hvoraf de to er gengangere fra Laws studie,

’foretagsomhed’

og

’grænseallokering’.

Disse

sig i fællesskab som ’Europastadt /Europa Miasta’ i 1998, hvilket

er et sammendrag af træk, som genﬁndes i såvel interviews og

har ført til, at de siden har arbejdet på at blive udvalgt til Europæisk

observationer fra mit feltarbejde, som EU-politikker og human- og

Kulturby i 2010, dog uden at blive indstillet (Großman 2006).132 Det

socialvidenskabelige diskurser. Ordningsmåderne er således genereret

grænseoverskridende samarbejde involverer således, at de politisk

ud fra et princip om en analytisk symmetri imellem forskellige

valgte repræsentanter og deres forvaltninger mødes hen over grænsen

praksisser: politiske, økonomiske, kulturelle og videnskabelige (jf.

i dertil indre#ede politiske organer.

Law 1994: 9ﬀ).135 Ved at bringe ordningsmåderne i anvendelse i denne

At der er mange, der arbejder for en øget integration mellem

analyse muliggøres en beskrivelse af det polsk-tyske samarbejde som

tyskere og polakker, udover på bystyreniveau, afspejles i den lange

et pågående reformarbejde, der ikke udgår ét bestemt sted fra, men

række af grænseoverskridende projekter og arrangementer, der har

ﬁnder sted på én gang oppe, nede og i midten af forskellige måder,

været taget initiativ til i Görli! og Zgorzelec i de senere år. Foreningen

hvorpå grænselandet ordnes.

’Europamarathon Görli!-Zgorzelec e.V.’ a$older årligt et fælles
’Europa maratonløb’, hvor den ca. 40 km lange rute tilbagelægges på
både den polske og den tyske side af grænsen,

133

og Görli! og Zgorzelec

Tre ordningsmåder i grænselandet:
foretagsomhed, administration og grænseallokering

deltager i det grænseoverskridende, kommunale samarbejde, der i

I det følgende afsnit præsenterer jeg de tre ordningsmåder, som

1991 etablerede sig som Euroregion Neiße-Nisa-Nysa (jf. Kapitel 1).

hver især afslu#es med en skematisk fremstilling af deres vigtigste

De#e samarbejde, som også involverer tjekkiske partnere, går ud på

karakteristika: hvad ordnes, hvad er den ideelle agent, hvad er

at promovere og præmiere driftige virksomheder i regionen samt

’det gode’ (dyder) og hvordan eller med hvilke midler kan de#e

at bevare kulturarv og udvikle turisme.134 De grænseoverskridende

opnås.136 Mens denne første del af kapitlet således viser, hvordan

projekter og samarbejder i tvillingebyen involverer således en lang
135) Princippet om analytisk symmetri svarer til ANT’s symmetriprincip, som indebærer,
132) Kulturhovedstad 2010-projektet havde titlen: ”Wir bauen Europas Kulturhauptstadt –
From Middle of Nowhere to Heart of Europe” (Großmann 2006). Kulturhovedstadsansøgningen
blev overdraget Ministeriet for Videnskab og Kunst i Sachsen i marts 2004 og var med i
opløbet sammen med Hessen, som endte med at blive valgt (Becker 2005).
133) www.europamarathon.de
134) www.euroregion-neisse-nisa-nysa-org.
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at alt fortjener at blive beskrevet og forklaret ud fra de samme præmisser, jf. Kapitel 2 (Law
1994).
136) Disse ﬁre elementer (hvad ordnes, den ideelle agent, ’det gode’ og redskaber) er et
sammenkog af Laws ”checkliste” i bogen Organizing modernity over karakteristiske træk ved
ordningsmådebegrebet og udgør tilsammen lakmusprøven på, hvad en ordningsmåde går
ud på (Law 1994: 110f). Tak til Torben Elgaard Jensen for kommentarer til de#e arbejde.
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ordningsmåderne er identiﬁceret i mit materiale, giver resten af

ressourcestærke og ressourcesvage medlemslande og regioner, og såvel

kapitlet nogle mere empirisk tæe beskrivelser af, hvordan de tre

Görli" (med delstaten Sachsen) som Zgorzelec (med regionen Dolny

ordningsmåder sameksisterer i tvillingebyen.

Sląśk) er omfaet af dee konvergensmål (Europa-Kommissionen
2007). Det bemærkelsesværdige er ikke, at EU’s regionalpolitik

I. Foretagsomhed
Den

første

ordningsmåde:

handler om at udligne indbyrdes økonomiske forskelle i EU. Det er
’foretagsomhed’

er

delvist

en

genganger fra ordningsmåden ’enterprise’ i Laws studie af

snarere i måderne, hvorpå denne konvergens140 kan opnås, at træk fra
ordningsmåden ‘foretagsomhed’ kan identiﬁceres:

Daresbury forskningslaboratorium. Law beskriver netop, hvordan

For det første skal konvergensen opnås gennem at skabe bedre

ordningsmåden ’enterprise’ har ’globaliseret’ sig således, at det ikke

betingelser for vækst ved bl.a. at fremme den regionale konkurrenceevne,

kun er iblandt eliten på et forskningslaboratorium, at den bliver

innovation og iværksæerånd. EU’s struktur- og samhørighedsfonde

mobiliseret, men at den, som en slags esperanto-sprog, distribueres

yder støe til grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt

ud til stadig ﬂere kontekster og sammenhænge (Law 1994: 169).137 De

samarbejde, især i form af udbygning af netværk for små og mellemstore

træk, der karakteriserer ordningsmåden ’foretagsomhed’, er særdeles

virksomheder og med et fokus på forskning, udvikling og tiltrækning

centrale, i den måde, hvorpå regional udvikling og grænseregioner

af human kapital (Ibid.: 6, 20).141 Struktur- og samhørighedsfondenes

forstås i EU-politisk sammenhæng, og i nogle af de måder, hvorpå det

målsætninger afspejler den strategi for europæisk økonomisk og

grænseoverskridende samarbejde organiseres i Görli" og Zgorzelec.

social udvikling, der i år 2000 blev vedtaget i Lissabon af Europa-

Organiseringsprincipperne i ‘foretagsomhed’ handler om, at

kommissionen. Hensigten med ’Lissabon-strategien’, som den blev

aktørerne kontinuerligt søger efter nye ressourcer, muligheder og

navngivet, var at styrke EU’s konkurrenceevne i det stadig mere

innovationer, at man monitorerer andres handlinger med henblik på,

globaliserede videnssamfund (Andersen og Sandberg 2008; Europa-

138
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Kommissionen 2004).142 Regionalpolitikken handler altså også om at

at de yder deres bedste (Ibid.: 176).

opfører således en række dualismer og hierarkier; mellem forscene og

skabe grobund for aktiviteter, som skal foregå, og for kompetencer

bagscene, mellem heltene (’the cowboys’) og fodfolket. Man kan sige,

som skal styrkes ude i regionerne selv. I den forstand skal udviklingen

at ‘foretagsomhed’ er en ordningsmåde, hvori handlinger deﬁneres

vendes og konvergensen ske ’nedefra’ ved at gøde de entreprenante

som udgående ét bestemt sted fra, hos ’de entreprenante’ selv, men at

og innovative aktørers handlemuligheder.

disse altså kan ’skubbe’ andre aktører i gang med at handle.

For det andet er det i modsætning til tidligere målsætninger for

Dee træk, at få andre til at handle, er et væsentligt træk i de

EU’s struktur- og samhørighedsfonde (dvs. før 2007) vel at mærke ikke

EU-politiske tiltag, som vedrører regional udvikling grænseregioner,

kun de ressourcesvage regioner placeret i udkantsområder, der kan

hvori det polsk-tyske grænseland er målgruppe. Som jeg viste i

opnå støe. De ressourcestærke regioner er i sig selv støeværdige, idet

Kapitel 1, er det en erklæret målsætning inden for EU’s struktur-

de kan gå foran og vise vejen, og på den vis hjælpe de ressourcesvage

og samhørighedsfonde139 at mindske uligheden imellem EU’s

regioner. I indledningen til sammenfatningen af EU’s Cohesion Policy

137)

Jeg oversæer ’enterprise’ til ’foretagsomhed’, for at indikere, at begrebet også
transformeres i translationen fra Laws forskningslaboratorium til det polsk-tyske
grænseland.
138) Dee, at overvåge andres handlinger med henblik på at lede dem i retning af selvoptimering, er ikke ulig Foucaults begreb om ledelse, der deﬁneres som ”at strukturere andres
mulige handlefelt” med henblik på at ”lede andre i deres ledelse af sig selv (conduire des
conduites)” (cit. fra Raﬀnsøe et. al. 2008: 39). Law formulerer dobbeltheden ved at overvåge
og igangsæe handlinger på følgende måde: ”How to get the best out of your people? The
enterprise strategy is to give them resources and require that they perform. And then it is to
monitor performance. It is to monitor performance for two reasons: ﬁrst to see how well they
are performing; and second to foresee, so far as possible, if anything is going to go wrong.
The strain, in other words, is towards a self-reﬂexive space, a place of discretion” (Law 1994:
177).
139) Henholdsvis Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske

130

2007-13 beskrives dee, at enhver konkurrencedygtig økonomi er en
gevinst for EU som helhed:
Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (EKSF) (jf. Kapitel 1).
140) Konvergens betyder, at man arbejder i samme retning med henblik på at udligne
forskelle.
141) Se også: hp://europa.eu/scadplus/glossary/structural_cohesion_fund_da.htm
142) Måden, hvorpå man kan søge om Struktur- og Samhørighedsfondenes midler, er
gennem de såkaldte Interreg-programmer, som blev påbegyndt i 2000. Interreg IV (perioden
2007-13) vægter ligeledes og i modsætning til tidligere programperioder, at det ikke kun er
de ressourcesvage regioner, der kan opnå støe. Interreg-programmerne afspejler således
også målsætningerne om regional konkurrenceevne, innovation og iværksæerånd i EU’s
regionalpolitik.

131

Del II. Kapitel 5

Polsk-tysk integration

The issue is to improve competitiveness and the potential

II. Administration

for growth at local, regional, and national level. The

Den anden ordningsmåde, som kan identiﬁceres i mit materiale, er

competitiveness of economies beneﬁts the whole of the

’administration’, som angår den bureaukratiske arbejdsgang med

European territories, including convergence regions. All

re"idig omhu og holden sig til reglerne. Denne ordningsmåde er

the parties win. A Europe showing solidarity must also be

ligeledes en genganger fra Law, og, som han pointerer, er dens

a dynamic, productive and innovative Europe (Europa-

karakteristika og særlige implikationer allerede blevet grundigt

Kommissionen 2007: 7).

udforsket af sociologer som Max Weber.143 Den ideelle agent i denne
ordningsmåde er den omhyggelige, pligtopfyldende og grundige

I og med denne ambition om en ’win-win’ situation for alle, får de

person, der ved hjælp af planlægning, implementering og ’policing’

stærke (dvs. de dynamiske og innovative) regioner en central rolle. De

arbejder inden for reglerne. Der er imidlertid også en idé om, at

kan gavne den europæiske integrationsproces som helhed ved at lade

enhver agent besidder et potentiale. Der er således også kreativitet i at

de ressourcesvage regioner lære af deres succes. At hjælpe andre til at

tilpasse sig på bedst mulig vis. Det er snarere set fra ordningsmåden

yde deres bedste er en måde at udvise solidaritet på indadtil i EU og

‘foretagsomhed’s perspektiv, at den bureaukratiske måde at ordne på,

en måde at få en chance udadtil i den globaliserede økonomi. Disse

er ensbetydende med kedsommelighed, papirnusseri og mekaniske

målsætninger kan således også ses som træk, der mobiliserer bestemte

agenter (Law 1994: 78).

aktøregenskaber og dyder, som kan sammenfa"es i ordningsmåden
’foretagsomhed’.

Dyderne i denne ordningsmåde er, at tingene organiseres
gnidningsløst inden for rammerne og på den mest fornuftige måde.

‘Foretagsomhed’ er som ordningsmåde ikke kun relevant for

Der er forskellige aspekter og problemstillinger i mit materiale, der

mit materiale, fordi det fra EU-politisk side er en måde, hvorpå den

tilsammen kan beskrives som ordningsmåden ’administration’. Det

indbyrdes ulighed mellem EU’s medlemslande søges udbedret ved at

følgende eksempel kommer fra den tyske museumsdirektør for

skabe regional udvikling. ’Foretagsomhed’ virker også som en måde,

Schlesisches Museum i Görli#, Markus Bauer (jf. Kapitel 4). I forbindelse

hvorpå aktører fra Görli# og Zgorzelec forklarer og tilre"elægger

med, at han under et interview beskriver, hvordan et samarbejde med

udviklingen af grænseoverskridende samarbejde samt analyserer

nogle polske museer har forløbet, fortæller han denne historie om,

grænsebyens særlige historie, forudsætninger og potentialer.

hvordan han engang prøvede at få tilladelse til at låne en bestemt

Kort opsummeret er ‘foretagsomhed’ forbundet med at se nye

museumsgenstand fra et polsk museum til en udstilling på museet

muligheder og skabe innovationer; kendetegn som sammenfa"es i

i Görli#. Det viste sig ifølge Bauer at være en vanskelig opgave,

ideen om den innovative entreprenør. Det, der ordnes i ordningsmåden

simpelthen fordi der er forskellige opfa"elser af, hvad kommunikation

‘foretagsomhed’, handler om at skabe regional udvikling, konvergens og

er:

dermed øget integration i EU. Lakmusprøven på denne ordningsmåde
er, om det lykkes at få ting sat i gang og at få andre til at handle, og det

Bauer: [W]enn man eine Anfrage stellt, wenn ich etwas

gøres bl.a. ved at bruge og bøje de forhåndenværende strukturer og

Ausleihen möchte, dann schreibe ich erstmals einen

ved at satse på konkurrenceevne og menneskelige ressourcer.

Brief. In Polen ist es üblich, vielleicht nicht überall aber –

Tabel 1. Foretagsomhed

Ich schreibe einen Brief und frage: ‚Könnte ich dieses

wenn man etwas nicht möchte, dann antwortet man nicht.

Hvad ordnes

Regional udvikling, konvergens

Den ideelle agent

Den innovative entreprenør

Dyder

At monitorere handlinger og få andre til

Redskaber

at handle;´ryk & skub´
At bruge og bøje de forhåndenværende
strukturer til egen fordel

132

143) Webers diagnose af det bureaukratiske apparats dyder og virkemåde er i tråd med Laws
fremstilling af ordningsmåden ’administration’, dog med den store forskel, at Webers analyse
viser, hvordan bureaukratiets dyder uforvarende udvikler sig til at blive én, dominerende
’orden’, et ’rationalitetens jernbur’, mens Law fastholder, at der altid vil være mere end én
måde at ordne på; ”orderings” fremfor ”order” (jf. Kapitel 2). Som Law formulerer det: ”I’m
not as pessimistic as Weber (…). For I don’t think that orderings ever turn into orders though
they may commit unspeakable crimes as they try to do so” (Law 1994: 79).
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Tabel 2. Administration

heißt: Ich kriege es nicht! Es hat lange gedauert bis ich
das heraus gedacht ha!e, so ich habe nach 14 Tage noch
einmal geschrieben: ‚Entschuldigung, ich habe einen Brief
geschrieben usw.’; und ich habe wieder keine Antwort
bekommen! Ich denke, dieser Mann [museumsdirektøren

Hvad ordnes

Organisationer, virksomheder, forvaltninger

Den ideelle agent

Er omhyggelig, pligtopfyldende,

Dyder

samvi!ighedsfuld og opnår resultater
At arbejde inden for reglerne

Procedurer og arbejdsgange

Den gnidningsløse administration som er retfærdig

fra det pågældende polske museum] möchte vielleicht
mit Deutschen gar nicht zusammenarbeiten, oder … aber

og rationel
Redskaber

Planlægning, implementering, ´policing´

dann treﬀe ich ihn zufällig bei einer Gelegenheit, und wir
reden, und er ist ganz ne! und ganz sympathisch, ganz

Jeg kunne have fortsat med at bruge og omsæ!e de

oﬀen, und ich frage. ‚Warum haben Sie auf meine Briefe

konkrete ordningsmåder, Law formulerer i hans studie af

nicht geantwortet?’ und [er hat gesagt] ’Ja, ich konnte Ihnen

forskningslaboratoriet; ’vocation’ og ’vision’.144 Men disse

nicht diesen Bild leihen, es gehört uns gar nicht’ oder ‚es

er formuleret med et bestemt formål for øje: at forstå et

ist kapu!’ oder irgendwas, also es gab einen guten Grund,

forskningslaboratoriums organisation, herunder særligt hvordan

aber…und ich ha!e gedacht, dass er nicht Kooperieren

ledelsen tackler forandringer. I mit tilfælde handler det om at

möchte oder Ähnliches (Interview20070417).

sammenfa!e nogle redskaber, som har en klangbund i mit materiale,
og som kan beskrive, hvordan og hvornår grænsen spiller en rolle i

Bauer fortæller denne historie med et glimt i øjet, og han understreger

Görli' og Zgorzelec. Jeg forlader derfor rækken af ordningsmåder

også ﬂere gange, at det er et enkelt tilfælde. Men han karakteriserer

fra Laws forskningslaboratorium for at præsentere yderligere en

denne måde at forvalte et museum på som en måde, man aldrig ville

ordningsmåde.

se i Tyskland. I tysk museumspraksis ville man ifølge Bauer skrive
et brev og måske endda lyve og sige at billedet var ødelagt, eller at

III. Grænseallokering

det er for skrøbeligt til udlån, men man ville svare i alle tilfælde:

Konstruktionen af den tredje og sidste ordningsmåde er aﬀødt af, at jeg

”Man würde auf andere Weise unhöﬂich sein aber auf jeden Fall

undervejs i feltarbejdet ofte stod tilbage med en slags joker, nemlig at der

nicht auf dieser Weise” (Ibid.). Denne historie skal eksempliﬁcere, at

var en ’anden side’ af alle de forskellige tiltag til grænseoverskridende

ordningsmåden ’administration’ er a&ængig af at få svar i diverse

samarbejde, polsk-tysk integration og europæisk identitetsdannelse,

former for korrespondancer, og at den kan stille sig uforstående

som jeg kunne studere. Denne anden side handler i mit materiale om

overfor andre måder at forvalte, kommunikere og organisere på.

ligegyldighed eller indiﬀerens, om fravær og udeblivelse, som kan

Kort opsummeret er ordningsmåden ’administration’ funderet

sammenfa!es i ordningsmåden: ’grænseallokering’.

på, at procedurer overholdes og gennemføres til tiden. Det, der

I artiklen ”Quietly the Polish-German border dissolves” fra

ordnes, er således forbundet med at få en forvaltning, organisation,

International Herald Tribune 2007 bere!er en journalist om, hvordan

en virksomhed, en institution eller lignende til at køre gnidningsløst.

tyskere og polakker bosat i grænsebyen Frankfurt/Oder-Słubice

Lakmusprøven i ’administration’ er, om tidsfrister overholdes, om alle

reagerede, den dag Polen trådte ind i EU’s Schengen-samarbejde:

lever op til deres opgaver og roller og om det sker på retfærdig vis.
Midlerne til at opnå de!e, er re!idig omhu og god planlægning (Law

SŁUBICE, Poland: As of midnight Thursday the once

1994: 78).

contentious border between Poland and Germany will
144) De resterende to af Laws ordningsmåder kan kort opsummeres således: ’vocation’
betegner et ekspertfelt, som består af konkret kunnen og som samtidig er et kald, og ’vision’
handler om forskellige ledelsesstiles trækken på og produktion af karisma og mytedannelse
(Law 1994).
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be thrown open. For the most part, it has been more a

ferent til den og til spørgsmål, der vedrører det polsk-tyske forhold,

whimper than a bang for the fall of one of the most

er således træk, der tilsammen udgør ordningsmåden ’grænsealloke-

historically fraught and violently fought over frontiers on

ring’.

earth. Travelling along the 450-odd kilometers, or about
280 miles, of the border (…), what is most striking is the
relative indiﬀerence along the way to the change. (…) To
the extent that the fall of the border has been followed
in the German media, it has been largely scare stories of
people in the border regions installing metal shu"ers,
pu"ing up barbed wire and even buying guns. But
talking to locals along the way, the fortiﬁers seem to be a
vocal minority rather than part of a popular groundswell
(International Herald Tribune, dec. 2007).
Journalisten beskriver her den slående modsætning imellem på den
ene side den polsk-tyske grænse som en af de mest historisk omstridte
grænser i Europa, og på den anden side den måde, hvorpå den kan
nedlægges uden stort ståhej, idet Polen tiltræder Schengen. De tyske
medier har ifølge journalisten bidraget til at skabe denne forventning
om et ”bang” ved at skrive skræmmehistorier om, at tyskere bosiddende ved grænsen har bygget barrikader ved deres ejendomme af
frygt for polakker, der angiveligt skulle komme over grænsen for
at røve og stjæle. Men som artiklen senere konkluderer, kan Polens
Schengen-medlemsskab i bund og grund ikke karakteriseres som andet end en ”ceremonial non-event” blandt de lokale – både tyske og
polske – beboere i grænseområdet.

Kort opsummeret er lakmusprøven på ordningsmåden ‘grænseallokering’, at grænsen gøres til noget upåfaldende i modsætning til andre
ordningsmåder i grænselandet, hvor grænsen skal ordnes for enhver
pris. Det, der ordnes i denne ordningsmåde er således forholdet mellem grænsen og alle mulige andre gøremål. Redskaberne i ’grænseallokering’ er en rykvis skiften mellem at opmærksomheden re"es i
retning af grænsen og i retning af andre, for øjeblikket vigtigere ting.
Tabel 3. Grænseallokering
Hvad ordnes

Forholdet mellem grænsen og andre ting

Den ideelle agent
Dyder

Personen der er optaget af mange gøremål
At grænsen ´passerer´upåfaldende
At grænsen er en ´non-issue´

Redskaber

Planlægning, implementering, ´policing´

Således har jeg præsenteret tre forskellige ordningsmåder, som hver
især er sammensat af en række karakteristiske træk fra mit materiale.
Den følgende del af kapitlet giver en mere empirisk tæt beskrivelse
af, hvordan de tre ordningsmåder forholder sig indbyrdes til
hinanden i det grænseoverskridende samarbejde mellem Görli$ og
Zgorzelec, idet de enten støder imod, overlapper, overhører eller
eksisterer parallelt med hinanden.
Den metodiske strategi, som ligger til grund for den følgende
analyse, har været at opspore ’bindestreger’ mellem det polske og det

Blandt de skoleelever, jeg talte med i Görli$ og Zgorzelec, gen-

tyske, dvs. forskellige former for grænseoverskridende samarbejder

ﬁnder jeg denne tilsyneladende ligegyldighed overfor grænsen og

og aktiviteter (jf. Kapitel 3). Denne strategi har bl.a. ledt frem til

overfor det at bo i en grænseby. Grænsen kan dukke op, men lige så

Görli$ og Zgorzelec’ tysk-polske Koordineringskommission, et

hurtigt kan den forsvinde igen. At der ligger et helt andet land kun

informationskontor for tysk-polsk ungdomssamarbejde og ud på en

få meter fra deres hjem, at (de polske) elever i den polsk-tyske klasse

tysk-polsk cykeltur.

skal krydse en statsgrænse på vej til og fra skole, er ikke noget, eleverne hæfter sig synderligt ved, hvilket indikerer, at det at leve med

2. Den polsk-tyske Koordineringskommission

en grænse i det daglige også er ensbetydende med momentant at gøre

Hvordan foregår det grænseoverskridende samarbejde i Görli$ og

den fraværende (Jf. Kapitel 3). Man kan ikke heraf slu"e, at disse elever,

Zgorzelec? Analysen i denne del af kapitlet tager udgangspunkt

eller polakkerne og tyskerne generelt, er indiﬀerente overfor grænsen

i forskellige tilgange til det polsk-tyske samarbejde i den fælles

eller hinanden. Der kan snarere være tale om en måde at ordne sin

Koordineringskommission for bystyret i henholdsvis Görli$ og

hverdag i grænselandet på. De"e at sæ"e midlertidig parentes om

Zgorzelec. De"e viser sig som et godt sted at undersøge, hvordan

grænsen, at sæ"e den i og uden for fokus, at forholde sig delvist indif-

forskellige ordningsmåder ”bu" up against one another” (Law
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1994: 123), fordi samarbejdet hen over grænsen skaber bestemte

sværeste ved det polsk-tyske samarbejde i Kommissionen er ifølge

forventninger om modpartens handlinger, ligesom det opfører en

Hahn sproget, ”… und ja, ansonsten gibt es nichts was wirklich

række dualismer og hierarkier.145 Det følgende afsnit handler om,
hvordan ordningsmåden ’administration’ har nogle forventninger,

schwierig ist“ (Interview20070626). Både forvaltningen i Görli! og
Zgorzelec har gode simultantolke, men:

som ikke indfries i et møde med ordningsmåden ’foretagsomhed’. Jeg
begynder analysen på den tyske side af grænsen, og følger dernæst de

Hahn: [Es gibt] doch Sachen, wo wir ganz einfach auf der

’polsk-tyske bindestreger’ over på den polske side.

Fachebene ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Das ist
ein Thema womit auch viel Zeit, ja…nicht verschwendet

Ordningsmåden ’administration’: Integration gennem ensartethed

wird, aber viel Zeit damit aufgebracht wird um einfach

Astrid Hahn er ansat i Görli!’ byforvaltning som koordinator

eine gemeinsame Sprache für das Gleiche zu ﬁnden

for

(Interview20070626).

grænseoverskridende

samarbejde

imellem

Görli!

og

Zgorzelec og forvalter dermed en del af arbejdet i den polsk-tyske
Koordineringskommission.146 Jeg kom til at tale med hende ad

At ellers enslydende begreber fra forvaltningsarbejdet kan forstås vidt

omveje, da jeg egentlig havde en aftale med kulturborgmesteren

forskelligt, begrundes af Hahn i de ”unterschiedliche Mentalitäten”,

147

i Görli!, som må"e melde a#ud på grund af sygdom.

Frau

der er mellem hendes egne og de polske kolleger:

Hahn var således hans stedfortræder. Hahn fortæller, at en stor del
af den fælles Koordineringskommissions arbejde handler om at

Hahn: Also wir Deutschen sind immer gut etwas

koordinere de to forvaltningers fælles arbejde i det daglige: hvem

fes!ulegen und dann zu denken ‚es läuft auch’. Und die

der repræsenterer de to byer i hvilke sammenhænge, samt hvem

Zgorzelecer-Kollegen, die sehen vielen Sachen einfach als

der svarer på hvilke spørgsmål under det årlige fælles byrådsmøde

unverbindlich an. Wir haben einmal darüber [om en given

for de politisk valgte repræsentanter i henholdsvis Görli! og

sag] gesprochen und dann sprechen wir das nächste Mal

Zgorzelec.148 Hidtil har kerneområderne i Kommissionens arbejde

noch einmal darüber, und dann sprechen wir auch gerne

angået byudvikling og -sanering, fælles katastrofeberedskab og

noch ein dri"es Mal darüber, und dann ‚gucken wir mal

redningsvæsen, ungdomsarbejde og kultur, herunder ansøgningen

was passiert‘. Und wir Deutschen sind aber so: ‚es ist

om at blive indstillet i konkurrencen om at blive europæisk kulturby

festgelegt, es wird kontrolliert, ist es gemacht worden

i 2010. Generelt bliver emnerne først drøftet i fællesskab, hvorefter

oder nicht‘. Und das zusammenzubringen ist auch je!t

der nedsæ"es mindre arbejdsgrupper til de enkelte områder.149 Det

nach Jahren (…) noch schwierig (Ibid.).

145) Law peger på bestyrelsesmøderne og kontrolrummet i Daresbury forskningslaboratorium
som centrale steder at studere forskellige ordningsmåders møde med hinanden. Den polsktyske Koordineringskommission kan betragtes på linje med disse, fordi en række forskellige
praksisser er til stede på en gang, hvilket bringer en række dualismer og hierarkier frem (Law
1994: 123f; 165).
146) Der var endnu en stedfortræder med under interviewet, Frau Sturm, som er
repræsentant fra Jugendamt, som hører under Kulturforvaltningen. Jugendamt driver de
kommunale ungdomshuse, arrangerer ungdomstræf og koordinerer socialt arbejde for unge
(www.goerli!.de). I denne analyse er det fortrinsvis Astrid Hahn, i kraft af hendes funktion
i Koordineringsudvalget, jeg citerer fra.
147) Ulf Großman var på daværende tidspunkt repræsentant i den fælles tysk-polsk
Koordineringskommission.
148) Den Fælles Koordineringskommission mellem Görli! og Zgorzelec blev nedsat i 1996
(www.goerli!.de).
149) Analysen sigter ikke på at følge selve Koordineringskommissionens arbejde, dvs. jeg har
ikke selv deltaget i de fælles møder. Derimod har jeg været interesseret i at opspore, hvordan
forskellige ordningsmåder håndterer det polsk-tyske integrationsarbejde, og hvordan disse
måder forholder sig indbyrdes til hinanden.
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Mentalitetsforskellen
mekanismer

i

bevirker

ifølge

Hahn

beslutningsprocessen:

to
De

modsatre"ede
uforpligtende

(„unverbindliche“) aftaler overfor de aftaler, der er fastsa"e
(„festgelegt“). Når der ikke er konsensus om, hvad en bindende aftale
er, kan et punkt blive drøftet endda op til ﬂere gange, uden at der er
sket noget siden sidste gang. Men denne forskel kan for Hahn ikke
sidestilles med de velkendte nationale stereotyper: den ‚bureaukratiske
tysker‘ versus den ‚spontane polak‘. Dertil er deres arbejdsmåder og
økonomiske vilkår blevet alt for ens:
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Hahn: Man sagt immer, daß Deutschland bureaukratischer

hidtil betydet en uligevægt i forhold til beslutningsdygtighed. Men

ist, und die Polen sind einfach…ja… spontaner. Das

efter 2008 bliver Görli „kreisangehörig“, dvs. del af et større amt,

würde ich für Görli und Zgorzelec milerweile

hvilket netop er noget, Koordineringskommissionen skal til at tage

nicht mehr sagen. Die Arbeitsweisen haben sich schon

stilling til, hvordan de organiserer bedst. For, som Hahn forklarer, i

sehr angeglichen, das hat natürlich auch mit äußeren

visse sager vil det være mere nærliggende at anskue det hele ”lidt mere

Umständen zu tun, Geld ist in beiden Fällen sehr knapp,

regionalt”, hvilket i denne sammenhæng betyder, at et samarbejde

Fördermiel werden beispielsweise gesucht. Und (…) aus

med de øvrige amter (landkredse) i Sachsen, på nogle områder vil

dem Grund gleicht sich das schon ziemlich an (Ibid.).

være mere fordelagtigt end det grænseoverskridende samarbejde. For
eksempel kommer ungeområdet til at høre under amtet og er ikke

Disse sproglige og mentale forskelle, Hahn peger på, kan ses som et

noget, Görli by selv kan forvalte i samme grad som hidtil.

møde mellem ordningsmåden ’administration’ og andre måder at

Tilreelæggelsen af det grænseoverskridende ungdomsarbejde i

ordne arbejdet i Koordineringskommissionen på. Det tager lang tid

Görli er et godt eksempel på, hvordan ordningsmåden ’administration’

at ﬁnde et ”gemeinsame Sprache für das Gleiche”, fordi modparten

virker: Görli’ bystyre har grebet det grænseoverskridende

ikke lever op til de forventninger, der stilles i ordningsmåden

ungdomssamarbejde an ved at etablere en halvtidsstilling, som er

’administration’. Forventningerne angår, at den eﬀektivitet, der

nedsat i forvaltningens ’Europa-Haus’, der forestår uddannelse og

kommer ud af omhyggeligt at opfylde aftaler, man har forpligtet sig

oplysning om Europa målreet unge mennesker og som rådgiver om

på, også afstedkommer en tilsvarende eﬀektivitet hos modparten. Når

støemuligheder og formidler grænseoverskridende kontakter.151 Det

de sager, der drøftes og de aftaler, der synes at være blevet aftalt i

store problem er imidlertid ifølge Hahn, at der ikke ﬁndes en tilsvarende

Koordineringskommissionen, mødes af en ”Unverbindlichkeit” bliver

foranstaltning eller kontaktperson på dee område i Zgorzelec. Den

det tidskrævende at gennemføre en både rationel og jævn forvaltning

person, der er ansat i ‚Europa-Haus’ i Görli, er Michael Winter, som

af det grænseoverskridende samarbejde og de forhåndenværende

indgår i følgende uddrag:

redskaber i form af planlægning og koordinering trues af
uforudsigelighed.

Hahn: Das ist ein ganz großes Problem, diesen

Som Hahn er inde på, er forskellene mellem de to byer især

Ansprechpartner gibt es also in Zgorzelec nicht. Und das ist

efter Polens EU-medlemskab ved at udligne sig. Jo mere vilkårene

auch worum Herr Winter kämpft, jet wirklich verstärkt,

for Görli og Zgorzelec bliver lig hinanden, desto nemmere bliver

um diese Pendant auf zgorzelecer Seite zu bekommen (…).

samarbejdet. Dee, at mulighederne for en vellykket integration øges,

Und wir haben jet in der Koordinierungskommission den

jo mere ensartede parterne er, er parallel til EU’s regionalpolitiske

Herrn Winter und die Frau Sturm [som er repræsentant

målsætninger om indbyrdes konvergens imellem medlemslandene

for Jugendamt i Görli] zur Gast gehabt um dieses

(jf. Kapitel 1). Selvom der stadig er økonomiske uligheder imellem de

Problem auch Mal auf diese Ebene zu heben und einfach

to byer, kategoriseres de under samme ’konvergens-kriterier’ af EU,

sagen, wie kann die zgorzelecer Stadverwaltung dort

således at begge er lige støebereigede i forhold til at modtage EU-

unterstüen und helfen (Ibid.).

midler.
På ét punkt er de to byer stadig ulige, fremhæver Hahn, men
det vil ændre sig fra og med den nye forvaltningsreform i Sachsen:
Indtil 2008 har Görli været ”eine kreisfreie Stadt”, hvilket betyder at
byen har udgjort sin egen amtskommune, mens Zgorzelec tilhører den
administrative region Dolny Sląśk (Jf. Kapitel 4).150 Det har ifølge Hahn
150) Forvaltningsreformen trådte i kraft pr. 1. 8. 2008 og aﬂøser den inddeling af Sachsen,
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som har fungeret siden 1990. Reformen inddeler Sachsen i følgende 10 amter (‚Landkreise’):
Bauen, Erzgebirgkreis, Görli, Leipzig, Meißen, Mielsachsen, Nordsachsen, Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis og Zwickau. For Görli by har reformen bl.a. den
betydning, at byen som tidligere har været ‚kreisfrei’, dvs. har udgjort sin egen amtskommune,
nu er ’kreisangehörig’ og tilhører et større amt – som har fået navnet Görli (hp://www.smi.
sachsen.de/verwaltungsreform.html).
151) www.europa-haus-goerli.de.
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projects together, as partners, it won’t succeed (Ibid.).

På trods af at Michael Winter, sammen med en repræsentant fra
Jugendamt, således har været inviteret ind til møde i den fælles
Koordineringskommission, er bystyret i Zgorzelec tilsyneladende
ikke blevet overbevist om, at ansæe en tilsvarende koordinator for
ungeområdet i Zgorzelec.
Ordningsmåden ’administration’ viser sig i denne sammenhæng
at være aængig af andre, ligesindede parter for at kunne fungere
optimalt. For at ungdomsarbejdet kan blive grænseoverskridende,
skal der helst også være en pendant på polsk side.
Hvordan beskrives det polsk-tyske samarbejde, hvis jeg
følger ’bindestregen’ over på den polske side af grænsen? Hvordan
ordner det polske bystyre det grænseoverskridende samarbejde, i
Koordineringskommissionen og mere generelt?

Man kan ifølge Gronicz ikke samles omkring et projekt, når den
ene part hele tiden bliver ”pushed aside” og den anden part vejer
tungest.152 Den fælles Koordineringskommissions arbejde resulterer
i dualismer og hierarkier. Denne asymmetri, Gronicz peger på, gør
sig gældende i ﬂere sammenhænge i ’tvillingebyen’, som af samme
grund ikke altid kan betragtes som to ligeværdige ’tvillinger’. Direkte
adspurgt om hvilke hovedaraktioner, Zgorzelec kan tilbyde, svarer
Gronicz for eksempel:
Gronicz: Well, the old town in Görli". In fact, Zgorzelec is
not a touristic town. We haven’t got enough monuments
of art to aract the tourists. Recently, however, the

Ordningsmåden ’foretagsomhed’: Den selvstændige integration

suburb of Zgorzelec was revitalized, so those who cross

Ligesom Hahn peger den polske borgmester Rafał Gronicz

the border to Poland don’t have to feel that they arrive to

på sproget som et problem ved det polsk-tyske samarbejde i

a neighborhood of slum. I think that being a service base

Koordineringskommissionen. Problemet er dog overskueligt, og kan

for Görli" is our big chance (Ibid.).

klares ved oversæernes hjælp:
Gronicz taler om at være ligeværdige gennem partnerskaber, Hahn
Gronicz: There is a problem with the language, the

taler om at have ensartede vilkår og om kontaktpersoner. Det handler

communication, but on both sides, there are translators

i begge tilfælde om at være lige, men på lidt forskellige måder.

employed by the city councils. We have The Joint

Hahns lighed kan opnås gennem symmetriske relationer, f.eks. ved at

Coordination Commission which meets once a month,

etablere koordinatorer for det samme på begge sider af grænsen. For

and solves problems and gives decrees which are common

Gronicz kan lighed opnås gennem fælles projektudformninger, hvor

for both sides and in this way we manage with everything

der skal være plads til begge parters frie initiativ og ved at satse på at

(Interview20070525a).

gøre Zgorzelec til en araktiv ”service base”, hvor tyskere kommer til
Zgorzelec for at handle, gå til frisør, tandlæge og læge eller få repareret

Når det angår mere konkrete emner, som for eksempel den fælles

bilen.

ansøgning om at blive indstillet til Europæisk Kulturby 2010,

Denne forskel peformer to forskellige versioner af, hvordan

beskriver Gronicz samarbejdet som uligevægtigt, fordi Görli" spillede

integrationen kan foregå bedst mellem Görli" og Zgorzelec: en

hovedrollen og Zgorzelec blev skubbet i baggrunden:

’ovenfra’ koordineret integration overfor en integration, der er
organiseret ’nedefra’. Gronicz beskriver den polsk-tyske integration i

Gronicz: Generally it looked as if Germany had coined

grænsebyen således:

the whole idea, the main weight of the project was always
on the Görli" side, they were taking care of everything,
and we were just a supplement. I think that in Brussels
it was clear that they [Görli"] organized it, and we were
more or less pushed aside. As long as we don’t create the
142

152) At den ene af de samarbejdende parter i oftest er den ledende part i grænseoverskridende
samarbejder, er et problem, som også de formulerede kriterier i de nye Interreg-programmer
for perioden 2007-13 synes at have taget højde for. I ’Das Operationelle Programm SachsenPolen 2007-2013’ bliver det for eksempel understreget, at to ud af følgende ﬁre kriterier skal
være opfyldt, for at der kan opnås støe: Fælles planlægning, gennemførelse, ﬁnansiering og
mandskab (www.neisse-nisa-nysa-org).
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Zgorzelec har bystyret netop besluet at deltage i opførelsen af en
Gronicz: Those who want to integrate are integrating. Of

højteknologisk industripark i Bogatynia, som ifølge Gronicz er en del

course the integration has a shopping face.153 (…). Well,
there are a lot of possibilities, a river of possibilities.154 (…)

af en større byplanlægning, der har til hensigt at gøre hele området
mere araktivt for erhvervsliv og investorer:

[W]hatever one might invent, it is also realizable, because
on the other side [af grænsen] there will be someone who

Gronicz: We are trying to develop the town, and the whole

will be interested in the project. On the German side there

powiat [amt]. I don’t want to say anything too early, but it

are organizations who are interested in cooperation with

is 99% sure, that Siemens is going to open an agency here,

the Polish side. And the EU and diﬀerent funds help. (…).

there is going to be a design oﬃce, and we will also try to

Which obstacles are there? Firstly the language, secondly:

aract engineers (…). It is a great success for me, because

money. There are diﬀerences in income, in the material

we aract well-educated people with a high income. To

status. In those organizations there are mainly young

establish that kind of business is a success for the town.

people, who have time, but no money and retired people,

These people are also young. It is the ﬁrst success for me

who also have time, and not enough money. Those who

as a mayor. We would like to have more production here,

work, have no time to participate (Ibid.).

because it creates jobs (Interview20070525).

For Gronicz er det centrale, at integrationen foregår i de frivillige

Planerne for den højteknologiske industripark er desuden at tiltrække

organisationer og på eget initiativ. Den enkeltes idéer og selvstændige

’know-how’, og skabe rammer for samarbejde mellem videnskabelige

initiativ får derved mulighed for at blive realiseret, hvilket der er gode

institutioner samt bidrage til vidensproduktion (Kurier 9.5.2007).

chancer for, fordi de vil kunne imødekommes på tysk side. Gronicz’ rids

Fri adgang til interneet og en ny radioforbindelse er også en del

af den polsk-tyske integration kan identiﬁceres som ordningsmåden

af Gronicz’ udviklingsplaner for Zgorzelec, ligesom der i fremtiden

‘foretagsomhed’, hvor der lægges vægt på det selvstændige initiativ

gerne skulle opføres en ”Multikino” og en bowlinghal, så der er ﬂere

frem for den koordinerede planlægning.

araktive tilbud til de unge.157 For borgmesteren handler det om at

De initiativer, der er tale om i Gronicz’ tilfælde, handler om

tiltrække videnskapital ved at skabe nye arbejdspladser til designere,

regional udvikling i Zgorzelec, og om at regionen skal gøres

forskere og ingeniører i form af klyngedannelser som industriparken

konkurrencedygtig

Disse

i Bogatynia. Men meget a'ænger af, hvor mange EU-midler, der

udviklingsprojekter er således godt i tråd med EU’s regionalpolitiske

på

viden,

industri

og

teknologi.

kan tilﬂyde området: ”Everything depends on my people who are

målsætninger. Indtil videre er kulkraftværket Turów i den

occupied with applying money from EU” (Interview20070525).

nærliggende større by, Bogatynia, den største arbejdsgiver i området

Det er således ’foretagsomhed’ som mobiliseres i borgmesterens

med omkring 10.000 ansae. Men, som det har været tilfældet med

udviklingsprojekter, hvis succes a'ænger af at ”hans folk” formår

ﬂere andre kulkraftværker i både Polen og Tyskland155, er der udsigt

at sikre en tilstrømning af EU-midler, som skal muliggøre en større

til, at kraftværket må lukke ned inden for de næste 20-30 år. Det

konkurrenceevne og dermed skabe grundlag for en større konvergens

skyldes, at der snart ikke er ﬂere reserver i undergrunden tilbage, og

med andre europæiske regioner.

at produktion af brunkul ikke længere har bred politisk opbakning
på grund af miljømæssige konsekvenser (Dobrowolski 2007).156 I
153) Udtrykket ’shopping face’ er Kasias oversæelse af ”współpraca ma handlowe
oblicze”.
154) Udtrykket ’a river of possibilities’ er Kasias oversæelse af ”to jest rzeka możliwości”.
155) Herunder det nu nedlukkede kraftværk Hagenwerder, som ligger 10 km udenfor
Görli$, overfor Turów Bogatynia.
156) Kraftværkets fulde navn er “Kombinat Gorniczo-Energetyczny Turów” og omfaer et
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kraftværk med ca. 3400 ansae og en kulmine med ca. 4200 ansae. Ifølge lederen af PRafdelingen, Józef Dobrowolski, foretages der kun i særlige tilfælde nyansæelser, på grund af
udsigten til at skulle lukke (Dobrowolski 2007; Interview20070524). Før 1945 var Hagenwerder
på Neißes vestbred og Turów på Neißes østbred ét kraftværk.
157) At den samlede region Dolny Sląśk skal have internetadgang er desuden en del af det
”Operationelle Program for Silesien”, som hører under EU’s Interreg-programmer (www.
neisse-nisa-nysa.org).

145

Del II. Kapitel 5

Polsk-tysk integration

Modsa!e ordningsmåder: ’Administration’ møder ’foretagsomhed’

det grænseoverskridende ungdomssamarbejde tages netop op i

I denne opsporing af forskelle i Koordineringskommissionens

Koordineringskommissionen, hvor de tyske repræsentanter for

grænseoverskridende samarbejde har jeg talt med henholdsvis en

området får foretræde for Kommissionsmedlemmerne. Når der

repræsentant fra en forvaltning og en borgmester, hvilket giver

ikke bliver fulgt op på de beslutninger eller tiltag, der er blevet

nogle umiddelbare forskelle i, hvilke opgaver, der er de mest

drøftet i dee forum, eller når det tilsyneladende preller af, at det

påtrængende, og hvordan de bedst løses. Havde jeg talt med den tyske

grænseoverskridende samarbejde savner en polsk kontaktperson,

kulturborgmester, havde disse forskelle måske taget sig anderledes ud.

følges der dermed heller ikke op på den måde at ’samles på’ (Latour

Analysen drejer sig imidlertid ikke om at give en karakteristik af den

& Weibel 2005).

158

Disse forskelle imellem ordningsmåderne kan føre til, at

Denne del af analysen har derimod vist, hvordan ordningsmåderne

de går i hver sin retning. Når Hahn peger på, at det efter den nye

’administration’ og ‘foretagsomhed’ genererer to forskellige versioner

forvaltningsreform på nogle områder vil være mere fordelagtigt at

af, hvordan den polsk-tyske integration bedst gribes an i Görli og

samarbejde med andre amter i Sachsen end at lave grænseoverskridende

Zgorzelec. I begge versioner spiller konvergens, altså en udligning

samarbejde, kan det ses som én måde, hvorpå forskellene mellem

af forskelle imellem de to parter, en central rolle. I ordningsmåden

ordningsmåderne får konsekvenser. På tysk side vil for eksempel

’administration’ betones den økonomiske udligning mellem Polen

ungeområdet kunne blive distribueret til andre samarbejdspartnere

og Sachsen, og at den kommende regionalpolitiske reform på tysk

i Sachsen, frem for henover grænsen. At de forskellige versioner af

side vil sidestille Görli og Zgorzelec med hensyn til deres politiske

den polsk-tyske integration i dee tilfælde ikke koordineres, er

beføjelser og dermed bidrage yderligere til den indbyrdes konvergens.
I ordningsmåden ‘foretagsomhed’ håndteres ligeledes konvergens

imidlertid ikke ensbetydende med, at de ligger i åben konﬂikt. Som

ved at bestræbe sig på at gøre Zgorzelec konkurrencedygtig, ikke bare

samme objekt på, sameksistere i en fredelig udgave (Mol 2002: 87).

i forhold til Tyskland, men på europæisk plan, hvilket ses i den polske

Dee samvirke vil altid involvere en form for friktion, men behøver

borgmesters regionale udviklingsplaner for Zgorzelec.

ikke at ende i en fragmentering (Ibid.: 115). Med Singleton og Michaels

samlede henholdsvis ’tyske’ og ’polske’ side af integrationsarbejdet.

Mol skriver, kan forskellige og inkohærente måder at håndtere det

Der er imidlertid en forskel i måden, hvorpå ordningsmåderne

metafor kan man sige, at de forskellige versioner af den polsk-tyske

tildeler konvergensen en rolle i selve den polsk-tyske integration.

integration virker sammen i en ”permanent reform”, frem for at føre

Mens tilreelæggelsen af en symmetri mellem kommunikationen

til eksplicie konﬂikter (Singleton & Michael 2003: 232) (jf. Kapitel 2).

og de administrative poster, synes afgørende for ordningsmåden

Det grænseoverskridende samarbejde i Görli og Zgorzelec ender

’administration’, således at der etableres stillinger, der svarer

ikke i en hverken total ﬁasko eller succes, men lirkes kontinuerligt og

til hinanden på begge sider af grænsen, griber ordningsmåden

transformeres til stadig nye udgaver.

’foretagsomhed’ sagen anderledes an derved, at den gensidige

Ordningsmåderne

’administration’

og

’foretagsomhed’

kommunikation ikke i samme grad behøver at tilreelægges fra

ser således ud til at kunne eksistere parallelt i den polsk-tyske

centralt hold. Denne ordningsmåde stoler på, at integrationen nok

Koordineringskommissions grænseoverskridende samarbejde. Der er

skal ske af sig selv, gennem aktørernes egne initiativer.

forskellige gnidninger imellem dem, men de udsleer ikke hinanden.

Mødet mellem disse to ordningsmåder kan også beskrives
som mødet mellem to forskellige ’mødesteder’. Den koordinerende
integrationspolitik

i

ordningsmåden

’administration’

Som vi skal se i næste afsnit, kan ﬂere ordningsmåder performes
i én og samme praksis, dog ikke uden en vis portion frustration.

forsøger

at skabe ændringer ved at betjene sig af det allerede etablerede

3. Det polsk-tyske Informationskontor

’mødested’:

omkring

Michael Winter, som er koordinator for ”Wir-My – deutsch-polnisches

158) I Kapitel 3 redegjorde jeg for, hvordan a!andlingens analyser ikke er designet som

Info-Büro” i Görli, er allerede blevet omtalt og citeret nogle gange. Jeg

et komparativt studie, men at sammenligninger oparbejdes gennem ’site-management’
undervejs i felt- og analysearbejdet (jf. Sørensen 2008).

interviewede ham første gang i 2005 og havde gennem hele resten af
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Koordineringskommissionen.

Problemet
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feltarbejdet løbende kontakt med ham, bl.a. ﬁk jeg under feltarbejdet i

Winter: Ich versuche mich auf zwei Dinge zu konzen-

2007 den aftale med ham, at Kasia og jeg måe bruge kontorets internet

trieren: auf das Geld und auf die Öﬀentlichkeitsarbeit.

og printer. Jeg ﬁk på den måde lejlighed til at tale med Michael Winter

So, dass eine ‘win-win Situation’ entsteht. So dass ich

over ﬂere og mere uformelle omgange. Navnet på informationskontoret:

Leute zusammenführe, die bisher nebeneinander und

”Wir-My” er en sammensætning af det tyske og det polske ord for ’vi’,

gegeneinander gearbeitet haben – ich versuche denn meine

så direkte oversat hedder informationskonteret ’vi-vi’, eller i en mere

Information zu geben, die ich durch zahlreiche Gespräche

mundret oversæelse: ’os’. Selve dets opdrag, at skabe et fællesskab

mit allen möglichen Leuten in Görli! und Zgorzelec (…)

mellem det polske og det tyske, er således tydelig. Ligesom den fælles

zugänglich zu machen. So dass alle von meinem Wissen

Koordineringskommission, er dee informationskontor (herefter Wir-

proﬁtieren können. Und Mehrwert entsteht. Die Synergie

My) et potentielt godt sted at opspore forbindelser mellem det polske

(Ibid.).

og det tyske. I dee tilfælde tillige fordi Winter både er indrulleret i
det polsk-tyske integrationsnetværk og har som opgave at involvere

Winter beskriver sine arbejdsopgaver med termer som innovation og

andre i det.159

nytænkning, som er kernepunkter i ordningsmåden ‘foretagsomhed’.
Han trækker på nogle idealer om et ’out-put’ af sin funktion, hvor alle

Overlappende ordningsmåder: En frustreret ’cowboy’

involverede aktører får merværdi ud af det, og hvor der er mulighed

Winter fungerer både som fundraiser, informationsarbejder, koordinator

for en synergieﬀekt. Disse dyder forbliver imidlertid uforløste. Winter

for og arrangør af polsk-tysk ungdomssamarbejde i grænsebyen.

føler sig som et ﬁgenblad for det polsk-tyske samarbejde, som ”gar

Han opbygger strukturer, som har til formål at få forskellige aktører

nichts bewegen kann”, fordi der ikke tilﬂyder nok ressourcer i form af

(foreninger, interesseorganisationer, græsrødder etc.), som arbejder

ﬂere mandetimer til Wir-My.

”teilweise nebeneinander, teilweise gegeneinander” til at arbejde
”miteinander” i det fælles mål om at lave grænseoverskridende

De unges udebliven

projekter og aktiviteter i grænsebyen (Interview20051026). Foruden

Disse problemer omkring selve koordinationen af kommunikation,

de økonomiske problemer, som bevirker, at der skal foregå en

information og støemidler og den manglende anerkendelse af arbejdets

konstant strøm af ansøgninger om ﬁnansiel støe, er rollen som

reelle værdi, er imidlertid kun den ene side af det problemkompleks,

koordinator forbundet med en række problemer, der handler om

Winter skal håndtere. Den anden er, at hans opgave er at koordinere

dårlig kommunikation mellem de to sider af grænsen. Dertil beskriver

grænseoverskridende projekter for unge mennesker i Görli! og

Winter sin stilling som et udtryk for en ambivalens, fordi det på den

Zgorzelec, som er svære at få i tale:

ene side er beundringsværdigt, at Görli! opreer en sådan stilling
som koordinator, og på den anden side kun afsæer penge til en

Winter: Die jungen Leute haben überhaupt keine, ich sage

halvtidsstilling: ”Deswegen fühle ich mich so als Deutsch-Polnisches

es mal nicht so krass; sie sind wenig neugierig, sie sind

Feigenbla, irgendwie. (…) Als einer, die hier etwas für 20 Stunden

wenig interessiert, sind wenig motiviert, überhaupt die

etwas macht, aber die eigentlich gar nichts bewegen können” (Ibid.).

andere Kultur kennen-zu-lernen (Ibid.).

Måden, hvorpå Winter håndterer denne ambivalens i sin konkrete
arbejdssituation, og alligevel forsøger at ændre på tingene, er at sæe

Winters kontor er tapetseret med A4-mapper fulde af pjecer, brochurer

nogle af opgaverne i fokus frem for andre:

og beskrivelser, der omhandler ungdomsprojekter og muligheder for

159) Winters dobbelte rolle svarer til den plads i netværket, som de praktiserende læger
indtager i Singleton & Michaels analyse af eﬀekten af ambivalens i screening-projekter
omkring livmoderhalskræft: lægerne er på én gang indrulleret i den videnskabelige baggrund
for overhovedet at foretage screeninger og har til opgave at få kvinder til at få foretaget
smear-prøver, hvilket gør lægerne til ”a challenging site at which to trace the operation of
ambivalence and marginality” (Singleton & Michael 1993: 241).
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økonomisk støe til polsk-tyske arrangementer.
Winter: Also es gibt in Görli! eine Vielzahl von Projekten
(…). Es gibt einen deutsch-polnischen Basketball Verein
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(…), es gibt eine deutsch-polnische nin-jutsu Gruppe

Winter prøver at få de unge til at handle ved at inddrage og

– alles mögliche, was Sie sich vorstellen können. Man

ansvarliggøre dem i planlægningen af polsk-tyske arrangementer og

kann gemeinsam segeln, wandern, Radfahren, alle solche

samtidig betoner han de mange forskellige arenaer, hvor det polsk-

Freizeitaktivitäten. Aus den kirchlichen Milieus wird

tyske kan udfolde sig; man kan ro, padle eller cykle sig til en større

was gemacht, man kann gemeinsam nach Auschwi

polsk-tysk integration.

fahren (…). Ich habe einen ganzen Ordner voll mit diesen
Projekten, die es seit der Wende gegeben hat (Ibid.).

Da jeg ved slutningen af feltarbejdet tog forbi Wir-My for at
sige farvel, faldt samtalen endnu en gang på problemerne med det
tyske bystyre og på hans problemer med at kommunikere med ’polsk

Så det er ikke et spørgsmål om, at der mangler udbud. Winter sidder

side’. Winter fortalte, at han havde forsøgt at kontakte den polske

som et knudepunkt i netværket og kan se alle mulighederne; han samler

borgmester for at invitere ham til at holde en velkoms!ale ved et af

og ordner dem, så de kan sendes ud til en bredere læserskare i form af

”Wir-My’s” arrangementer. Men han havde ikke fået svar, endda

sit månedlige nyhedsbrev. Men hvordan distribueres udbuddene fra

selvom Winter havde fået sin (polske) kone til at oversæ!e brevet til

Winters A4-mapper, så ﬂere kommer til at efterspørge dem? Hvordan

polsk. Nu, hvor Winter var blevet godt irriteret, havde han beslu!et

får han de unge motiveret? En gang om måneden udgiver Winter et

sig for at henvende sig på tysk herefter (Samtale20070626). Det kunne

nyhedsbrev Wir-My Newsle!er, hans „Hauptinstrumentarium“. Det

derfor se ud til, at Winter beﬁnder sig mellem to overlappende

har over 400 abonnenter, herunder bystyret i henholdsvis Görli og

ordningsmåder: på den ene side må nye metoder og kneb tages i

Zgorzelec, diverse skoler, ungdomsforeninger i Görli og Zgorzelec,

brug for at få andre til at handle, hvor det kan virke langsommeligt

men også bredere ud i Tyskland, Polen og Tjekkiet. Winter tænker

og uoverskueligt at overholde de procedurer og regler, som skal til

samtidig i nye innovationer, for der må andre informationsmedier til,

for at relationen til Görli bystyre holdes intakt (’foretagsomhed’).

som for eksempel en mobil plakatsøjle som man kan ”von Schulhof zu

På den anden side kører han selv en organisation, som baserer sig på

Schulhof transportieren, an die Grenze nehmen oder einen anderen Ort,

planlægning og koordinering, hvilket betyder, at han betjener sig af og

mal vor dem Kino oder vor den Sport-Klub, und darüber informieren”

er a$ængig af, at der er nogen, der imødekommer hans henvendelser

(Ibid.). Endnu en strategi er at delagtiggøre de unge selv. Man får ikke

på en sådan ordningsmådes ’sprog’ (’administration’). Winter kan

de unge til at forandre sig, hvis de får det hele serveret eller udstukket

derfor karakteriseres som en frustreret ’cowboy’, der performer to

’fra oven’. Det er tilsyneladende ikke altid lige nemt at få andre til at

ordningsmåder på en gang og som kæmper med at håndtere en tredje

handle:

ordningsmåde, ‘grænseallokering’, hvilket følgende afsnit vil vise.
Winter: [W]ichtig ist es, dass junge Leute selbst artikulieren,

Den polsk-tyske cykeltur

was sie wollen. (…). Man könnte so viele Sachen machen;

Hver mandag arrangerer Winter polsk-tyske cykelture med afgang

[es gibt so viele] interessante, a!raktive Angebote.

fra Görli om eftermiddagen.

Nur, die junge Leute müssen sagen, dass sie sich dafür

Jeg havde spurgt, om Kasia og jeg må!e deltage, for det ville være

interessieren, dann komm zu mir und wir können etwas

en god lejlighed til at få mødt nogle polske og tyske unge mennesker

ausdenken! Wenn sie eine Radtour machen wollen, dann

under en fælles aktivitet. Winter havde sagt ja, og foreslået at vi kunne

machen wir eine Radtour. Wollen sie eine Kano tour, gehen

tage med den følgende mandag, hvor praktikanten, en ung mand i

wir auf der Neiße, (…) nur müssen sie sich dafür selbst

20’erne, ville stå for det. Winter havde dog været noget tøvende overfor

interessieren. Ich werde mich keine Projekte ausdenken,

ideen, og han havde ﬂere gange nævnt, at det hidtil havde knebet lidt

diese dann ausschreiben auf irgendwelches Plakat, und

med deltagerantallet, især fra Polen.

es kommt keiner. Das ist vergebliche Liebesmühe (Ibid.).
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Uddrag fra feltdagbog

Teacher: Yes, of course we are interested in activities like

Deltagerne på denne mandags cykeltur udgjordes,

that!

foruden praktikanten fra Wir-My, af Kasia og mig selv.

Question: We went on a bicycle trip last Monday, there

Praktikanten syntes, at vi skulle tage af sted alligevel, nu

were just us and the German guy, who arranged the trip

havde Kasia og jeg også lige lejet cykler. Vi cyklede 30 km

and no one else...well, I understand that you [the teacher]

med udgangspunkt i Zgorzelec, hvor vi fulgte ﬂoden hele

think that these kind of projects are nice, but do you [the

vejen gennem skoven til grænseovergangen Radomierzyce-

pupils] take part in it? (…)

Hagenwerder, hvor vi krydsede over grænsen og kørte

Girl 1: Well, generally I have no time. When I come back

tilbage på den tyske side af grænsen. Her førte vores

from school, I go for walk with my dog, or I go to play the

rute os forbi det nu nedlukkede brunkulskraftværk

guitar, or I go to my sister...well, I have really no time, of

Hagenwerder, langs den nyanlagte Biesnier See, som er

course it is nice there [i Görli]...but I wouldn’t like to go

kraftværkets tidligere kulegrav, nu fyldt op med vand,

there alone…

og igennem lejlighedsbebyggelserne i Görli-forstaden

Girl 2: Well, once I took part, it was just by accident that

Weinhübel, der blev etableret i 1970’erne til arbejderne

I found out that there was a [Polish-German] drawing

fra kraftværket. Cykelturen gav ikke mulighed for at

contest down by the bridge, but when I saw it, I decided

observere tyske og polske unge fra grænsebyen under

to join! And I really liked it!

en fælles aktivitet, men Kasia og jeg blev klogere, både

Question: What do you think, when you see an

på kulturlandskabet omkring Görli og Zgorzelec,

arrangement which has “Polish-German” in the title or

og på nogle af de problemstillinger, vi drøftede med

in its description? Would this be more or less interesting

praktikanten undervejs (Deltagerobservation20070521).

for you?
Girl 3: …I think we are indiﬀerent to it.

Vores polsk-tyske cykeltur er et godt eksempel på de unges fravær i den

Girl 1: It’s nice that they are going to do something

polsk-tyske integrationsproces og dermed på Winters svære projekt

together, but it doesn’t necessarily have to be us…

at få engageret de unge i Görli og Zgorzelec. ”Wir-My” tilbyder

Girl 3: - and we haven’t always got time for that!

en række aktiviteter, der alle har det til fælles, at de er tysk-polske.

(WC20070523).

Men det er ikke altid, at de unge reagerer på det tysk-polske, for det
grænseoverskridende er ikke tiltrækkende i sig selv. I det følgende

For disse elever er det ikke grænsen i sig selv, der er sagens kerne.

afsnit uddyber jeg derfor nogle af rationalerne i ordningsmåden

Det er der ﬂere tilsvarende eksempler på i mit materiale, som både

‘grænseallokering’.

omfaer polske og tyske elever. Denne måde at sige, det er ﬁnt, at

Under de fælles ’walking conversations’ med de tyske og polske

der er ’nogen’, der er optaget af polsk-tyske projekter og integration,

skoleelever, spurgte Kasia og jeg til, om de havde deltaget i polsk-tyske

men ”it doesn’t necessarily have to be us”, allokerer det fokus på den

arrangementer for unge. Som nedenstående uddrag fra en gåtur med

polsk-tyske integration, og på grænsen som en problematik, som

en gruppe polske elever, viser, var det fortrinsvis den medfølgende

denne gruppe elever kender til og er bevidste om, men som ikke altid

lærerinde, der var indstillet på sådanne polsk-tyske arrangementer:

er nødvendigt for dem at sæe på dagsordenen. De er optagede af
en række gøremål i hverdagen og der er ikke altid tid eller grund
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Uddrag fra ’walking conversation’, polske elever fra

til at tage sig særligt af, at de bor i en grænseby. Ordningsmåden

Zgorzelec:

‘grænseallokering’ mobiliserer således ikke en generel desinteresse

Question: What other activities are you interested in, e.g.

for det, der foregår omkring eleverne, men en fordeling af hvornår og

Polish–German bike-trips, the Apollo Theater in Görli?

hvordan det er relevant at beskæftige sig med grænsen. Disse elever
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kan på én gang være del af den polsk-tyske integrationsproces og del

gennem motivering og de ree mulighedsbetingelser – selv kan tage

af andre verdener. Indiﬀerensen over for grænsen er af en midlertidig

initiativ til at ﬁnde samarbejdspartnere på begge sider af grænsen,

karakter, så dee at se bort fra grænsen kan ses som en måde at ordne

hvilket ordningsmåden ’foretagsomhed’ ser som en dyd. Disse to

sin hverdag i grænselandet på, hvor den skiftevis er i og udenfor

ordningsmåder synes imidlertid at kunne eksistere parallelt ved

centrum. Denne allokering kan være vanskeligt at forholde sig til set

siden af hinanden, uden at det kommer til et decideret sammenstød.

fra andre ordningsmåders perspektiv, som f.eks. i Michael Winters

Ordningsmåderne i grænselandet kan dog distribueres i hver

tilfælde, hvor grænsen skal ordnes for enhver pris.

deres retninger, som når den tyske del af det grænseoverskridende
ungdomssamarbejde overvejer at vende sig i retning af Sachsen frem

4. Ordningsmåder og polsk-tyske integrationsprocesser

for Polen.

Dee kapitels opsporing af forskellige polsk-tyske ’bindestreger’ i Görli!

Som vi så i den polsk-tyske ungdomskoordinators tilfælde

og Zgorzelec har kortlagt en række forskelle i det grænseoverskridende

kan ﬂere ordningsmåder performes på én gang og overlappe

samarbejde, som har drejet sig om ensartethed versus partnerskaber,

hinanden, som to forskellige måder at håndtere samme problematik

om koordinerede foranstaltninger versus selvstændige initiativer, og

på: På den ene side ville koordineringen fungere optimalt, hvis der

om hvordan udvikling i retning af større lighed, både økonomiske

var en samarbejdspartner på den polske side af grænsen, og hvis

set og i forhold til regionalpolitisk beslutningsdygtighed mellem

der ville blive fulgt op på diverse henvendelser (’administration’),

Görli! og Zgorzelec kan opnås som forudsætninger for en vellykket

på den anden side søges løsningen i ”Wir-Mys” problemer med at

integration.

komme i kontakt med de unge ud fra idealer, der handler om at

Kapitlet
tre

har

ordningsmåder,

analyseret
som

disse

forskelle

indledningsvist

ved

blev

hjælp

af

identiﬁceret.

udnye de forhåndenværende strukturer på bedste og mest kreative
vis

(’foretagsomhed’).

Ordningsmåden

’foretagsomhed’

stiller

Ordningsmåderne udgør hver især nogle mønstre i de mange forskellige

imidlertid krav til nogle deltagere, som glimrer ved deres fravær

måder, hvorpå det polsk-tyske håndteres. Disse ordningsmåder er

i integrationsprocessen. Der er således en modsætning mellem på

karakteriseret ved at være heterogent sammensae konglomerater

den ene side en ordningsmåde, som ser deltagelse og engagement

af forskellige slags materialer: De træk, der karakteriserer som

i grænseoverskridende arrangementer som ensbetydende med

ordningsmåden ’foretagsomhed’ genﬁndes for eksempel i regionale

henholdsvis nysgerrighed og det selvstændige initiativ og en

udviklingsplaner, i EU-ansøgninger såvel som på polsk-tyske

ordningsmåde, som overhører dee og forholder sig momentant

cykelture. Tilsvarende er ordningsmåden ’administration’ sammensat

indiﬀerent overfor tysk-polske arrangementer: ’grænseallokering’.

af uforløste brevkorrespondancer og manglende symmetri i

Den integration, som skulle kunne foregå ’nedefra’, dvs. ude blandt

ansæelsen af lige mange grænseoverskridende koordinatorer på

de unge selv, allokeres til at være relevante ’andre steder’.

begge sider af grænsen. Alle disse historier, diskurser, materialer

Der er i analysen eksempler på, at de tre ordningsmåder

og praksisser virker således som socio-materielle aktører, der både

i grænselandet kan gå på tværs af nationale forskelle. Træk fra

styrker og svækker de forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske

ordningsmåden ’grænseallokering’ genﬁndes f.eks. blandt både

grænse ordnes og performes (jf. Kapitel 4).
Der er i denne analyse eksempler på, at ordningsmåderne

polske og tyske elever og ordningsmåden ’foretagsomhed’ performes

sameksisterer parallelt ved siden af hinanden, ligesom de overlapper,

den tyske ungdomskoordinators forsøg på at ansvarliggøre de unge i

overhører eller kan være i indbyrdes konﬂikt med hinanden:

grænsebyen gennem aktiv deltagelse i tysk-polske aktiviteter og i den

på såvel den tyske og som den polske side af grænsen: i henholdsvis

Ordningsmåden ’administration’s forsøg på at stadfæste

polske borgmesters planer for, hvordan Zgorzelec kan arbejde sig selv

Koordineringskommissionen som det ree sted at samles for at

ud af strukturvanskeligheder og arbejdsløshed, ved at skabe regional

løse nogle problemer omkring samarbejdet udfordres af de mange

udvikling gennem etablering af nye centre for industri, teknologi og

forskellige måder at mødes på ude i de frivillige organisationer, der –

viden. I begge tilfælde er der bestræbelser på at få ting til at ske bl.a.

154

155

Del II. Kapitel 5

Kapitel 6. Grænsens nærvær og fravær

Kapitel 6. Grænsens nærvær og fravær

ved at optimere andres handlinger og ved at få andre til at handle.
Det handler for både Winter og Gronicz om at sæe akkurat nok ind,
så andre bliver i stand til selv at tage initiativ til henholdsvis at tage
aktivt del i og dermed ansvar for den polsk-tyske integrationsproces
ved f.eks. at ﬁnde ligesindede organisationer på tværs af grænsen.
I andre sammenhænge kan ordningsmåderne se ud til at blive
indenfor de nationale grænser: De eksempler på frustrationer omkring
kommunikationsveje, måder at besvare henvendelser og at koordinere
samarbejde på, der i analysen er blevet identiﬁceret som træk fra
ordningsmåden ’administration’, er i dee tilfælde alle kommet fra
den tyske side af grænsen: Fra museumsdirektørens problemer med
at få svar fra polske museer, over koordinatorens beskrivelse af
arbejdet i Koordineringskommissionen til ungdomskoordinatorens
frustrationer over ikke at kunne komme i kontakt med den polske
side af grænsen.
I nogle sammenhænge bekræfter ordningsmåderne således
nationale forskelle, i andre går de på tværs af dem. At analysere
forskelle mellem disse ordningsmåder giver mulighed for at beskrive,
hvordan det polsk-tyske samarbejde og den europæiske integration
på én gang foregår oppe- og nedefra, ved at se henover, udeblive og

Figur 14.
Ved grænseovergangen
Görli# Stadtbrücke med
blik i retning af Zgorzelec.
Foto: Marie Sandberg
2007.

tage let på noget og sæe andet i fokus. Sameksistensen mellem disse
måder at ordne på i grænselandet kan karakteriseres som en tilstand af

Grænseovergangen

permanente reformer, hvor der kontinuerligt forhandles, lirkes, gøres

De"e billede er taget på den tyske side af grænseovergangen ved Stadtbrücke

tiltag og forsøg, uden at dee ’reformarbejde’ ender i åben konﬂikt.

i Görli# og Zgorzelec.160På den fælles ’walking conversation’ med gruppen
af tyske elever fra den polsk-tyske klasse gik vi langs ad den vej, hvor bilerne

Soldaterhjelmen

kører i retning af Polen, efter de har passeret kontrolposten. Her gjorde

Under et interview med en gruppe polske elever tog jeg en ﬂyer

vi holdt og talte om, hvorfor disse elever så sjældent krydser grænsen til

fra Wir-My frem som et led i spørgsmålet om, hvad de sagde

Zgorzelec. Én af dem forklarede: „ …wenn man nicht zu viel Zeit hat,

til sådanne polsk-tyske aktivitetstilbud. Eleverne så på ﬂyer’en

dann… weil dann nach der Schule um drüben [til Zgorzelec] zu gehen um

og læste den nøje. Oversat til polsk reklamerede den for den

sich umzuschauen, dann sollte man erst mal hin und dann wieder zurück,

polsk-tyske cykeltur, og der stod, at alle var velkomne, hvornår

und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, und dann am Wochenende,

arrangementet foregik, og at det eneste, man skulle huske, var

wenn man erst bei der Zuhause ist, dann geht man auch nicht wieder los. Das

cykel og cykelhjelm. Efter lidt tid stoppede den ene af drengene op i

ist eigentlich bei mir der hauptsächliche Grund weil man so selten nach Polen

læsningen og fortalte grinende, at ordet ’cykelhjelm’ var oversat

geht“ (WC09052007). Jeg bad dem om at beskrive grænsen for mig, og det

forkert fra tysk; på polsk stod der:”Husk din soldaterhjelm”.

spørgsmål fandt de nok lidt mærkeligt. Efter at der var gået en rum tid, sagde
én af dem, at det er: ”(…) ganz normal darüber zu gehen” (Ibid). De andre
elever nikkede efterfølgende.161
160) Billedet er taget i foråret 2007. I dag efter Polens indtræden i Schengen, er der fri passage
over grænsen, og kontrolposten er !ernet (jf. Kapitel 8).
161) Denne introduktionshistorie er skrevet på baggrund af notater fra feltdagbogen samt
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1. Indledning
I det ovenstående uddrag beskrives det at krydse grænsen til Zgorzelec

An object is a presence. It is present, here and now. But,

som noget på én gang helt ’normalt’ og noget, disse tyske elever fra den

whatever the form of its presence, this also implies a set

polsk-tyske klasse i Görli ikke gør, i hvert fald ikke særlig ofte. Dee,

of absences. The present object implies realities that are

at grænsen på én gang er i og udenfor elevernes fokus, er der eksempler

necessarily absent, that cannot be brought to presence; that

på både blandt de tyske og polske elever i mit materiale, hvilket jeg i

are othered. So, to put it slightly diﬀerently, an object is a

forrige kapitel identiﬁcerede som en ’grænseallokering’ (Kapitel 5). På

paern of presences and absences (Law & Singleton 2005:

den ene side kan det, at krydse grænsen være ensbetydende med at

342f).

træde ind i et ukendt land, på den anden side er det en ”ganz normal”
handling; en mundan foreteelse i hverdagen, som kan sammenlignes

Law & Singletons pointe er, at et givent objekt performes igennem

med at gå hen ad gaden (jf. Meinhof 2002: 130). Denne ambivalens

forskellige mønstre af nærværende og fraværende udtryk. I Kapitel 2

omkring grænsen blandt de tyske og polske skoleelever er temaet for

viste jeg, hvordan Law i et studie af et design af militærﬂy inddrog

dee kapitel.

forhold, som ikke var til stede i selve designformularen, men som

Som vist i Indledningens gennemgang af den antropologiske

kunne opspores som henholdsvis fraværende som Andethed eller

og etnologiske grænseforskning karakteriseres grænser ofte som

som manifest fraværende, såfremt de heterogene processer, der

ﬂertydige størrelser. Jeg eksempliﬁcerede dee bl.a. gennem et citat fra

bakkede formularen op – såsom forsøg med testpiloter og $endens

Donnan & Haller, der beskriver grænser som komplekse fænomener

forsvarsmissiler – blev inddraget (jf. Law 2004: 83ﬀ). Begrebet det

af en ”ambivalent character: they represent dividing lines as well as

’manifest fraværende’ karakteriserer det, der er relevant for, men

thresholds of passage” (2000: 13). Kapitlets formål er at konkretisere og

som ikke manifesterer sig direkte i det, der træder frem, det være sig

kvaliﬁcere dee begreb om den ﬂertydige, komplekse og ambivalente

et udtryk, en begivenhed, en genstand eller et ritual.162 Fravær som

grænse ved at beskrive, hvordan den polsk-tyske grænse træder frem

’Andethed’ karakteriserer det, der i en given situation ikke inddrages

på forskellige måder i elevernes kortopgaver.

eller på anden vis gøres nærværende, for eksempel fordi det forstås

Det gennemgående argument i denne a"andling er, at den

som irrelevant (Ibid.). Relationerne mellem det nærværende-

komplekse grænse kan analyseres som en multipel grænse, fordi den

fraværende konﬁgureres altså på forskellig vis. Det er dee spil

udgøres af heterogene netværk af skiftende, socio-materielle relationer

mellem nærværende, fraværende og manifest fraværende udtryk,

(jf. Law & Singleton 2005: 338). Disse relationer kan beskrives som

som jeg er inspireret af i denne analyse af grænsens multiplicitet i

heterogene, fordi de konstitueres af alle former for materialer (Law

elevernes kort.

1999: 4). Den multiple grænses heterogenitet kan imidlertid også angå

Den metodiske strategi, som ligger til grund for det materiale,

forskellige mønstre af tilstedeværende og fraværende udtryk, hvilket

analysen trækker på, har ikke alene været at følge eller opspore,

denne analyse yderligere vil udforske (Law 2002: 138), jf. Kapitel 2. Jeg

men også at anspore de polske og tyske elever til at tegne kort over

tager derfor i det følgende afsnit de i Kapitel 2 introducerede begreber

deres aktiviteter i grænsebyen og efterfølgende foretage ’walking

nærvær, fravær og manifest fraværende (Law 2002) op igen for en kort
bemærkning, fordi de spiller en nøglerolle i analysen.

conversations’ med mig (jf. Kapitel 3). Analysen vil basere sig på
materialet fra disse aktivitetskort kort og fra vores fælles ’walking

Nærvær, fravær, manifest fravær

162)

I et studie, Law har foretaget sammen med Vicky Singleton formuleres
forholdet mellem nærvær, fravær og manifest fravær på følgende
måde:
WC09052007.

158

Etnologen Tine Damsholt har anvendt Laws begreb ’det manifest fraværende’ i
analyser af henholdsvis (de-)stabiliseringer af køn i en tyrkisk hamam (Damsholt: under
udgivelse) og materialiseringer af statsborgerskab (Damsholt 2008). I det førstnævnte studie
viser Damsholt blandt andet, hvordan bestemte (tyrkiske) konferencedeltageres fravær
under a"oldelsen af en paper-præsentation i et tyrkisk dampbad spiller ind og gør de
resterende sessionsdeltagere til ’vesterlandske turister’. I det andet studie beskrives, hvordan
forudgående Nobelpris-ceremonier, som har fundet sted i samme sal, hvori den analyserede
(svenske) statsborgerskabsceremoni foregår, har betydning for og er til stede som ’manifest
fraværende’ i udførelsen af det aktuelle ritual.
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conversations.’ Elevernes kort indgår i min analyse som eksempler

Analysen inddrager 10 af de i alt 40 aktivitetskort.164 Analysen er

på, hvordan den polsk-tyske grænse er en eﬀekt af de relationer, den

for overskuelighedens skyld organiseret i to runder: Den første runde

består og kontinuerligt transformeres af. Kortene kortlægger elevernes
færden i tvillingebyen, men det er en kortlægning, der er foretaget

præsenterer eksempler på grænsens forskellige former for nærvær, den
anden giver eksempler på grænsens forskellige former for fravær. Min

med henblik på at kunne illustrere forskellige mønstre, processer og

pointe med denne inddeling mellem en nærværende og en fraværende

kontraster i måden, hvorpå den polsk-tyske grænse frembringes. I

grænse er ikke at vise, at der er to forskellige måder, hvorpå den polsk-

den forstand bliver aktivitetskortene anvendt og sat i spil som aktører

tyske grænse bliver til i disse kort. Tværtimod er pointen, at de to

eller medskabere af den polsk-tyske grænse (Haraway 2003).163

overskrifter – nærvær og fravær – hver især omfa!er ﬂere forskellige

Elevernes kort visualiserer nogle meget forskellige praksisser

måder, hvorpå konstellationen ’nærvær og fravær’ kontinuerligt

omkring den polsk-tyske grænse. Der er både eksempler på, at grænsen

rekonﬁgureres i forhold til hinanden (Law 2002). I analyserne har jeg

indtegnes i kortene og at den ikke tegnes, at eleverne krydser grænsen

ledt efter forskellige, sameksisterende mønstre af nærvær og fravær

og at de ikke gør det, at grænsen er af afgørende betydning og at den

hvori grænsen indgår, snarere end at de to begreber gensidigt skulle

betragtes som noget ganske uvæsentligt. Ved at søge i materialet efter

udelukke hinanden, hvilket har ledt frem til identiﬁceringen af de ﬁre

denne kontinuerlige rekonﬁguration af relationer mellem fraværende

forskellige versioner af grænsen, hvoraf nogle også viser sig at gå på

og nærværende grænser arbejder jeg med disse tilsyneladende

tværs af elevernes nationale baggrund (Law & Singleton 2005: 347).

modsatre!ede praksisser som forskellige, sameksisterende versioner
af grænsen. Denne analytiske manøvre sigter på at bidrage til

Grænsens forskellige former for nærvær

udforskningen af grænsens multiplictet. I analysens første del
identiﬁcerer jeg ﬁre forskellige versioner af grænsen på baggrund

De første tre kort, kort nr. 1-3, er lavet af polske piger, som går i den
polsk-tyske klasse i Görli$, men som bor i Zgorzelec. På disse kort er

af

nærværende-som-

der uden tvivl indtegnet en grænse. Men hvordan er den indtegnet?

Andethed, fraværende-som-Andethed og manifest fraværende. I analysens

Betyder indtegningen af grænsen, at den er særlig central i deres

anden del viser jeg ved at inddrage materialet fra de fælles ’walking

aktiviteter i hverdagen? Det fremgår af kortene, at pigerne krydser

conversations’, at en gennemgående ambivalens overfor grænsen er et

grænsen, for der er tegnet pile og streger hen over den. Som pigerne

træk, som går igen i de ﬁre versioner af grænsen.

senere forklarer mig, gør de det minimum to gange dagligt og endda

aktivitetskortene:

Nærværende-som-hierarki,

op til ﬂere, hvis de om eftermiddagen eller aftenen tager fra hjemmet
2. Grænsens nærvær og fravær: Fire versioner

i Zgorzelec, for at gå i teateret, eller møde venner på Marienpla$ i

Aktivitetskortene blev som beskrevet i Kapitel 3 lavet under to

Görli$. Ikke desto mindre er Görli$ og disse aktiviteter på den tyske

klassebesøg i henholdsvis en tysk-polsk gymnasieklasse i Görli$ og

side af grænsen ikke placeret i centrum af tegningerne. Hvis man

en polsk gymnasieklasse i Zgorzelec. På et blankt stykke papir skulle

lægger mærke til, hvor grænsen placeres på deres kort, er den i alle tre

eleverne tegne et kort over deres daglige aktiviteter (heraf navnet

tilfælde tegnet helt til venstre i billedet, sammen med pilene. Dermed

aktivitetskort) i tvillingebyen med udgangspunkt i deres bopæl

placeres den tyske side af grænsen som en periferi i forhold til et

(jf. bilag 2 & 3, opgave 2). Opgaven udpegede således et område –

center, som i de!e tilfælde er Zgorzelec. Görli$ er på én og samme

’tvillingebyen’ – for eleverne, som potentielt kunne omfa!e begge

tid centrum for de aktiviteter, der tidsmæssigt fylder mest i pigernes

sider af grænsen. Jeg havde derimod ikke bedt dem decideret om

hverdag – de opholder sig hver dag adskillige timer i skolen – og

at tegne grænsen i opgaverne, fordi jeg ikke på forhånd ville angive

rumligt placeret i udkanten af tegningerne.

grænsen som centrum for deres kort.
163) Kortene får i de!e kapitel således en markant anderledes rolle, end i a'andlingens
Kapitel 1, der skulle tjene som illustrationer på de aktiviteter omkring grænsedragningen, som
politisk-historiske begivenheder havde ført med sig siden 2. verdenskrig
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164) Hvert af disse 10 kort beskrives detaljeret i underteksterne.
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Den polsk-tyske grænse kan her beskrives som nærværende-som-hierarki,
fordi den polsk-tyske grænse er til stede i disse kort som noget, der
krydses hen over dagligt, men som i kraft af den rumlige organisering
af kortene i to ulige dele, dog stadig viser, at der er et hierarki imellem
den ene og den anden side af grænsen.

Kort 2. Polsk pige, polsk-tysk klasse. Tegningen af et hus, som formentlig er pigens hjem, danner
udgangspunkt for angivelsen af forskellige aktiviteter på de!e kort. Aktiviteterne er tegnet som tre veje,
der går fra huset og ud: én fører til ”Biedronka Supermarkt”, en anden angiver, at pigen går til fods og
en tredje fører forbi ”Bibliothek” og op til grænseovergangen (”Grenzübergang”). Floden (”Neiße”) er
tegnet yderst til venstre i billedet. Henover ﬂoden er der anført en liste over aktiviteter, der foretages i
Görli#: Skole (”Schule”), Wilhelmpla#, Marienpla#, indkøb (”Einkaufen”).

Kort 1. 165 Polsk pige, polsk-tysk klasse. Fra hjemmet (”mein Zuhause”), peger en række pile i alle
retninger og angiver forskellige aktiviteter. Til venstre i billedet er grænsen (”Grenze”) tegnet
som en lodret streg. Nogle af pilene krydser denne streg: Fra Zgorzelec til Görli#. De viser hen til pigens
skole, til Marienpla#, til ”Theater” og til den gamle bydel i Görli# (”Altstadt”). De pile, der peger
ud på aktiviteter i Zgorzelec, går i retning af Zgorzelec’ centrum (”Innenstadt”), hvor pigen møder
sine venner og shopper (”Einkäufe, Freunde treﬀen”). Her går hun også på baren EMOS (”Freizeit”),
B7 (”Freizeit”), som er en pub, tager i Prima og handler, går i parken (”Stadtpark”) (”Freizeit”) og i
”Kulturhaus”, hvor hun øver i et orkester (”Orchesterproben”).

165)

I de følgende undertekster har jeg gengivet de 10 kort med mine ord, samt indsat
oversæ!elser af de henholdsvis tyske, polske og engelske ord eller sætninger i parentes.
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Kort 3. Polsk pige, polsk-tysk klasse. På de!e aktivitetskort er ﬂoden Neiße placeret yderst til venstre
i billedet. Langs ﬂoden på polsk side er der butikker (”Sklepy”). En lille prik markerer, at der er en bro
(”Brücke”) over ﬂoden, hvorfra Kościuszki gade fører ind i Zgorzelec. På Görli#-siden er Marienpla#
og skolen indtegnet. På Zgorzelec-siden er der er sat et kryds, som ifølge signaturforklaringen er hendes
hus (”mein Haus”). Nord for pigens hus er baren EMOS indtegnet, syd for er ”Park”, kulturhuset
”MDK” (Mieski Dom Kultury) og en biograf (”Kino”) indtegnet. Endelig er ”Zalew”, som Kasia har
oversat med ’reservoir’ med på tegningen. De!e er et skovområde, som ligger helt ud til ﬂodbrinken.
Der er føjet ﬁre punkter til, der svarer på spørgsmålet om, hvilke transportmidler, pigen beny!er:
1. I go to the reservoir to sit (usually by bicycle and by foot), 2. I go to school by bus
3. I go to the park by feet – Freunde treﬀen, 4. EMOS, bar - Freunde treﬀen.
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Kort nr. 4 er lavet af en polsk pige fra den polske klasse i Zgorzelec.

Denne første runde af aktivitetskort har vist forskellige eksempler

Den polsk-tyske grænse er tegnet nederst til venstre i billedet ved siden

på grænsens tilstedeværelse i kortene. I disse kort organiseres

af pigens skole, men i modsætning til de tre foregående eksempler

grænsebyen i forskellige rumlige ﬁgurer: som henholdsvis todelte,

er den anden side af grænsen ikke tegnet med. Kortet kunne ligne

hierarkiserede rum, der skaber forskellige konstellationer af center

et netværk, fordi alle pigens aktiviteter er forbundet med hinanden.

og periferi (Kort 1-3) og som et afgrænset netværk (Kort 4). Selvom

På grund af grænsens placering i kortets ydre rand er der imidlertid

grænsen er indtegnet i alle eksemplerne, er der således forskel på, om

tale om et afgrænset aktivitetsnetværk, hvilket giver indtryk af en

og hvordan begge sider af grænsen er inkluderet.

temmelig skarp adskillelse mellem den ene og den anden side af
grænsen. Selvom pigen anfører på kortet, at hun tager til Görli! med

Grænsens forskellige former for fravær

jævne mellemrum, kan grænsen i de"e kort beskrives som nærværende-

Den næste runde aktivitetskort viser forskellige eksempler på kort,

som-Andethed: Det, der ligger på den anden side af grænsen, er ikke en

hvori den polsk-tyske grænse ikke er indtegnet. Kort nr. 5 og 6 er lavet

del af hendes daglige aktiviteter og tilsyneladende heller ikke relevant

af tyske piger fra den polsk-tyske klasse. De to kort ligner hinanden

at indtegne på kortet.

meget og er lavet af to veninder, som også er sidekammerater. Man
skal kigge godt efter, for det ser ud som om, den vertikale linje i kortet
er den polsk-tyske grænse. Men ved nærmere øjesyn viser det sig, at
det er hovedstrøget i Görli!, ’Berliner Straße’. Den ikke-indtegnede
polsk-tyske grænse i disse to kort kunne betyde, at grænsen er en
så inkorporeret del af disse pigers hverdag, at de ikke ﬁnder grund
til at udpege den. Der er imidlertid ikke noget i disse kort, der
indikerer, at grænsen krydses, eller at der foretages nogen form for
aktivitet i Zgorzelec. Rumligt kan disse kort beskrives som ruter, som
udelukkende løber i Görli!. Ikke-tegningen af den polsk-tyske grænse
kan i disse kort beskrives som et fravær-som-Andethed, fordi ruterne
ikke giver indtryk af at disse piger bor i en grænseby og til daglig
opholder sig kun få hundrede meter fra den polsk-tyske grænse (Law
2004: 85).

Kort 4. Polsk pige, polsk klasse. På de!e aktivitetskort er grænsen indtegnet nederst til venstre i kortet.
Pigen har skrevet, at hun krydser grænsen en gang hver 3. uge. Lige ved siden af grænsen er pigens
skole indtegnet; oven over er pigens hus. Huset er med streger forbundet til forskellige aktiviteter:
veninder (“Here lives my best friend, I spend my spare time with her”), et skateboard (“I skate with my
friends”), MDK (”concerts”), Euro-School (”once a week”), hvor pigen lærer engelsk, parken (”I spend
my spare time here usually alone”), Nowogradniec (”my grandmothers ﬂat, every second week”), til
det polske stormagasin Censhend (“by car with my mother and sisters twice a week”).
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Kort 5. Tysk pige, polsk-tyske klasse. De!e aktivitetskort er tegnet som en rute, der går mellem pigens
hjem (i bunden af billedet), omkring banegården, ad Berliner Str., som er hovedstrøget for shopping i
Görli", og til skolen, som ligger i den gamle bydel (i toppen af billedet). Det, pigen har udpeget som
relevant for hendes aktiviteter, ligger næsten alle sammen på eller tæt ved denne rute. Den polsk-tyske
grænse er ikke indtegnet. Pigen bor i Görli" Südstadt, tæt ved sporvognenes endestation, derefter

Kort 6. Tysk pige, polsk-tyske klasse. På de!e kort er den polsk-tyske grænse, ligesom på det foregående,

går ruten forbi dyreparken, som er et godt sted at slappe af (”ein toller Ort zum Entspannen”), hen

ikke tegnet. En rute, som går mellem Demianipla" lige ved pigens skole, hvor også Marienpla" er

over stationen, hvorfra pigen tager til Bau"en hver fredag (”von hier aus fahre ich jeden Freitag nach

indtegnet, ad Berliner Str. (”shoppen”) omkring banegården og ud forbi hendes hus i retning af

Bau"en), gennem byen ad Berliner Straße, hvor hun shopper med sine venner, omkring Post Pl., hvor

forstaden Kunnerwi", hvor der ligger et stjerneobservatorium (”Sternwarte”). Pigen jogger tæt ved

yndlingsstedet ”Zoohandlung” (”mein Lieblingsort”) ligger, forbi Demiani Pla", hvor en kirke er

Landeskrone (”hier gehe ich joggen”), som er et lille bjerg 10 km udenfor Görli".

indtegnet til højre i billedet.
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Det samme gælder de to næste eksempler, kort nr. 7 og 8, som
kommer fra den polske klasse i Zgorzelec og som i begge tilfælde er
lavet af drenge. I disse kort er den polsk-tyske grænse ligeledes ikke
indtegnet, ligesom der ikke er noget, der indikerer, at disse drenge
bor i en grænseby eller at nogle af deres aktiviteter foregår i eller er
relateret til den tyske side af grænsen. Den rumlige ﬁgur i disse to
kort kan beskrives som ’verdener’ af fodbold, computerspil, fester
osv.; i Kort nr. 8 er denne drengs aktivitetsfelt klart afgrænset som en
’boble’.

Kort 8. Polsk dreng, polsk klasse. I de!e aktivitetskort er der ikke nogen polsk-tyske grænse indtegnet,
men en rund ’boble’, hvor huset (”Dom”) er placeret i midten. Herud fra peger en række pile: til en
cykel, en sol og en sky (”sunbathing”), en ﬂaske, til ”ﬁghting”, ”running”, fester (”Balangi”), en
computer, til noget, der kunne ligne en fod, der sparker til en fodbold, til ”swimming” og til ”Die
Schule”.

Kort 7. Polsk dreng, polsk klasse. De!e aktivitetskort viser et hus (”Dom”) på gaden Armii Krajowejska,

Kort nr. 9 er lavet af en polsk-tysk dreng, der går i den polsk-tyske

som er forbundet til en computer, til stadion, skolen, en swimmingpool, en skov (”I meet with my

klasse i Görli". Drengen har skrevet i spørgeskemaet, at han har en

friends”), til en kirke, som ligger på vejen hen til sportspladsen (”Boisko”) og til forstaden Łagów, hvor

polsk mor og en tysk far og bor i Görli". Kortet kan beskrives som

der også er en skole og en sportsplads. Den polsk-tyske grænse er således ikke indtegnet i kortet.

endnu et eksempel på en version, hvor grænsen gøres fraværende-somAndethed. Der er ikke indtegnet nogen grænse i kortet, og alle aktiviteter
ﬁnder sted i eller i omegnen af Görli". Kortet peger i ﬂere retninger og
kan som rumlig ﬁgur sammenlignes med et åbent netværk, som dog
ikke inkluderer den polske side af grænsen.
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Denne samtidighed mellem fraværet af en indtegnet grænse og en i
pigens aktiviteter nærværende grænse er et tydeligt eksempel på, at
relationen mellem en nærværende og en fraværende grænse ikke er et
enten-eller, men et både-og.

Kort 9. Polsk-tysk dreng, polsk-tysk klasse. De!e kort peger som en stjerne i mange retninger: til
McDonalds, disco og bowlingcenter, til boldpladsen, til skolen i Görli"’ centrum, hvor en række
aktiviteter er tilføjet som ’knopskydninger’ på pilene: biograf, barer og cafeer. Den polsk-tyske grænse
er ikke indtegnet. Videre rundt i urets retning er der indtegnet en park, endnu en sportsplads, det lille
bjerg, Landeskrone, endnu et diskotek og svømmehallen ”Freibad Reichenbach”. Endelig er der anført,
at bus og cykel er de foretrukne transportmidler rundt i byen, som i de!e tilfælde udelukkende drejer
sig om Görli".

Kort nr. 10 er lavet af en tysk pige, som går i den polsk-tyske klasse
i Görli!. Kortet er et eksempel på en netværkslignende ﬁgur, men
i modsætning til netværket i kort nr. 4, er de#e åbent, organiseret i
punkter, kasser og cirkler. Der er ikke noget, der gives navnet ’grænse’

Kort 10. Tysk pige, polsk-tysk klasse. I de!e kort er der tegnet en boks nederst, der har fået titlen

i denne rumlige ﬁgur, men Zgorzelec er indtegnet i en boks nederst

”Zgorzelec”. Inde i boksen er to veninder, et større indkøbscenter, ”Real”, der ligger lidt uden for

i billedet. Figurativt bliver Zgorzelec dermed gjort jævnbyrdig med

Zgorzelec samt kulturhuset, Dom Kultury, placeret. Ved siden af boksen har pigen tegnet en boble med

den landsby udenfor Görli!, hvor pigen bor, som også er indtegnet

titlen ”Altstadt”, den gamle bydel i Görli", med ”Gaststä!en” og ”Bar”, tilføjet ”Abends”. Endnu en

i en boks. Så på den ene side er den polsk-tyske grænse fraværende

boks er placeret i øverste venstre hjørne med titlen ”Deutsch-Paulsdorf”, som er en landsby ca. 15 km

på de#e kort, idet den ikke er indtegnet. På den anden side er der en

udenfor Görli". Her bor pigen og i boksen er der et slot, en park, en hestestald og en skov. Her foregår

række afgrænsninger og inddelinger til stede, hvor den tysk-polske

følgende: ”Erholung, Sport, Hausaufgaben”. Ind imellem de to bokse og cirklen svæver forskellige daglige

grænse synes at være en inkorporeret del af og forudsætning for en

aktiviteter under overskriften ”Görli"”: skole om formiddagen, folkehøjskole (”Volkshochschule”) om

række af de aktiviteter, pigen foretager, såsom at besøge venner og

eftermiddagen, fars kontor (”Büro vom Vati”), bedstemor (”Oma”), veninder (”Freundin”) og om

shoppe i Polen. Ligeledes betyder farens job som rejseagent i Polen,

eftermiddagen musikskole. Til venstre i billedet er der en fortætning omkring hovedstrøget i Görli",

at hun sommetider rejser med ham til polske destinationer. Så selvom

Berliner Str. (”Shopping”) og danseskolen. Hendes vej hjem (”Nachhause”) går omkring banegården.

grænsen ’mangler’ i de#e kort, er den ikke desto mindre tilstede. Den

På spørgsmålet, om hun tager til andre byer eller lande, svarer hun:”Tante in München, Dresden zum

polsk-tyske grænse kan derfor snarere karakteriseres som manifest

Einkauf, Bau"en, Löbau -> Teilarbeit von der Mu!i, Städte zu Polen (Warschau, Kraków, Toruń) mit

fraværende; den er relevant for, men ikke direkte manifesteret i kortet.

den Reisebüro des Vatis.“
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Denne anden runde af eksempler har vist, at også fraværet af den polsk-

Hver især opsummerer de ﬁre versioner en række træk, der

tyske grænse kan antage mange former. Den polsk-tyske grænse var i

tilsammen udgør idealtypiske måder, hvorpå grænsen performes. Det

kort 5-9 fraværende som noget Andet, dvs. som noget tilsyneladende

forholder sig således ikke sådan, at hver enkelt elev eller gruppe af

distant eller ligefrem irrelevant for elevernes aktiviteter. I kort 10 var

elever, der deltager i en ’walking conversation’, repræsenterer eller

grænsen implicit tilstede i et netværk af grænserelaterede aktiviteter.

kan indordnes under sin version af grænsen. I den forstand svarer

I analysens 10 kort har jeg identiﬁceret ﬁre versioner af

de ﬁre versioners analytiske status til de ordningsmåder, som blev

grænsen, som vist i skemaet. I hver version af grænsen er der tale

identiﬁceret i Kapitel 5.

om forskellige, sameksisterende mønstre imellem grænsens nærvær
og fravær, ligesom der er forskellige rumlige ﬁgurer i spil: som en

Nærværende-som-hierarki

konstellation imellem center og periferi, som et afgrænset netværk,

Kortene, som kunne beskrives i den version, hvor grænsen fremtrådte

som ekskluderende ruter og ’verdener’ og som et åbent netværk.

som nærværende-som-hierarki var lavet af polske piger fra den polsktyske klasse (Kort nr. 1-3). De rumlige ﬁgurer i disse kort beskrev jeg
som forskellige konstellationer imellem center og periferi, hvor den

Tabel 4. Fire versioner af den polsk-tyske grænse.
Kort

Nr. 1-3

Nr. 4

Nr. 5-9

Nr. 10

tyske side af grænsen var med, men uden at bliver tildelt samme

Indtegnet
grænse

+

+

-

-

rumlig ’fylde’ som den polske side af grænsen. Under vores fælles

Rumlig ﬁgur

Center-periferi

Afgrænset
netværk

Ekskluderende
ruter &
´verdener´

Åbent netværk

’walking conversation’ fortalte disse elever mig om forskelle og

Nærværendesom-Andethed

Fraværendesom-Andethed

Manifest
fraværende

Version af
grænsen

Nærværendesom-hierarki

forskelsbehandling. Jeg giver i det følgende to eksempler på grænsens
nærvær-som-hierarki, ét handler om grænsekontrollen og et andet
om den tysk-polske klasse. Én af pigerne forklarer mig, at selvom de

Efter eleverne havde tegnet disse kort, foretog jeg som præsenteret

har krydset grænsen endda op til ﬂere gange dagligt igennem snart

i Kapitel 3 ’walking conversations’ med nogle af dem. I det følgende

ﬁre år (de startede i den polsk-tyske klasse på deres 7. klassetrin), og

inddrager jeg eksempler fra denne del af materialet, dels for at supplere

at de tyske grænsebetjente helt sikkert ved, hvem de er, hænder det

analyserne af de ﬁre versioner af grænsen i aktivitetskortene, dels for

alligevel, at deres tasker bliver tjekket, sandsynligvis for cigare"er

at vise, at en ambivalens overfor den polsk-tyske grænse tegner sig

og tyvekoster. Pigerne oplever de"e tjek som uretfærdigt, fordi de

som et gennemgående træk i de ﬁre identiﬁcerede versioner.

tyske grænsebetjente kun meget sjældent tjekker tyskere, der krydser
grænsen. I ét tilfælde, hvor nogle tyske grænsebetjente kom ind i den

3. Ambivalenser omkring grænsen

skolebus, hvor hele den polsk-tyske klasse sad samlet, tjekkede de

At undersøge hvordan grænsen er henholdsvis indtegnet og udeladt

kun de polske elevers id-kort: ”(…) they just came inside [i bussen]

i aktivitetskortene er én måde, hvorpå forskellige versioner af den

and asked us to show them our ID, and without even checking [id-

polsk-tyske grænse kan analyseres. Men disse versioner kan se

kortene], they then said ok” (WC20070524).166 I den polsk-tyske klasse

anderledes ud andre steder eller i andre sammenhænge. I denne del

er der tilsyneladende få eksempler på polsk-tyske venskaber; som

af analysen bruger jeg de ﬁre versioner af den polsk-tyske grænse,
nærværende-som-hierarki, nærværende-som-Andethed, fraværende-

en af pigerne siger: ”(…) this is not only a ma"er of the diﬀerences
between Poles and Germans. Also they [de tyske elever] a"end school

som-Andethed og manifest fraværende, til at afsøge materialet fra

here [i Görli$], live here, meet somewhere after school, go somewhere.

de fælles ’walking conversations’ for eksempler, der kan yderligere

They keep closer together. It’s obvious that we have other friends in

belyse sameksisterende mønstre mellem grænsens nærvær og fravær.

Zgorzelec and appear as totally diﬀerent. ” En anden pige tilføjer: “

Som den følgende del af analysen vil vise, fremtræder i disse mønstre

–and just imagine, if I invite a German girl to a party and she’ll be

en gennemgående ambivalens overfor den polsk-tyske grænse på
tværs af de ﬁre versioner.
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166) Før Polen indtrådte i Schengen-samarbejdet, skulle alle, der passerede den polsk-tyske
grænse forevise pas, eller som i ovenstående tilfælde, id-kort.
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bored, who’ll talk to her? My Polish friends don’t speak German, what

I denne version, hvor grænsen gøres nærværende-som-

can they ask: how are you? And on the other side [på tysk side] they

Andethed, er det, der ﬁndes på den anden side af grænsen signiﬁkant

don’t speak English” (Ibid.). En tredje bryder ind: “ –and they’ve [de

anderledes end det, der er på den polske, velkendte side:

tyske elever i klassen] got a diﬀerent sense of humour; when you make
a joke, they comment like ‘oh, that’s your stupid jokes, you are always

Girl 1: There are two diﬀerent worlds, when you cross the

like that’. Or somebody does something and then it is generalized as

bridge it’s like you enter into another kingdom!

’Polish’” (Ibid.).

Girl 2: I think that there [I Görli] is more colorful…

Den polsk-tyske grænse er således i versionen nærværende-som-

Girl 3: Oh, I certainly see the diﬀerence [mellem den

hierarki til stede som noget, der bevirker forskelsbehandling, forstærker

tyske og den polske side]

stereotyper og etablerer hierarkier mellem tyskere og polakker i

Girl 1: Oh, yes!

forskellige situationer i hverdagen, såsom ved grænseovergangen og

Girl 2: It is so calm over there, so clean [i Görli]... (Ibid.)

i det tosprogede klasserum. De"e betyder imidlertid ikke, at grænsen
er til stede, som noget allestedsnærværende, der altid genererer

Her karakteriseres Görli som det velordnede sted, der er mere

uretfærdighed og forskelsbehandling. Da jeg spurgte, hvad en grænse

”farverigt”, ”rent” og ”roligt” end Zgorzelec, hvilket sandsynligvis

betyder for dem, svarede en af dem: “Well, you could ask the same

sigter på den gamle bydel i Görli, der er restaureret, og hvor

question, what the sea means to us, if we lived at the sea and looked

facaderne fremstår nymalede (jf. Meinhof 2002: 125).168 Den anden side

at it daily…” (Ibid.). På én og samme tid er grænsen i denne version

af grænsen fremtræder i denne version som noget ernt, men alligevel

noget, der medvirker til, at der bliver gjort en række forskelle i disse

dragende. Forskellen mellem de to sider af grænsen manifesterer sig

elevers hverdag, på den anden side er grænsen noget, der passerer

i gadebilledet i Zgorzelec, som når tyske turister kommer dertil for

upåagtet hen.

f.eks. at besøge steder fra deres barndom: ”I see lots of old German
people, who come here, they walk around, and they always talk about

Nærværende-som-Andethed

something. Well, I have nothing against it, it’s not prohibited, and I

Kortet, hvori grænsen blev beskrevet som nærværende-som-Andethed,

think that it is nice.” En anden pige tilføjer “- if they lived here once,

var lavet af en polsk pige fra den polske klasse i Zgorzelec (Kort nr. 4)

why shouldn’t they see those places now again?” (Ibid.). Som pigerne

med et afgrænset netværk som rumlig ﬁgur. Under den fælles ’walking

her beskriver det, betyder det stigende antal tyske turister samtidig,

conversation’, hvor der foruden denne pige var to andre piger med fra

at der kommer ﬂere besøgende på caféer og restauranter i Zgorzelec.

samme klasse, talte vi om, hvorfor de kun sjældent krydser grænsen

Én af pigerne, som hjælper til i sin mors blomsterbutik, fortæller for

til Görli: ”I don’t go over there, because I have to study, besides I

eksempel, at hun er blevet vant til i at sælge blomster på tysk.

don’t really feel like going there. I only like some places there which I

Kendetegnende for denne version af grænsen er således, at

know” (WC20070523). En anden af pigerne fortæller, at hun ikke har

grænsen gøres nærværende som noget signiﬁkant anderledes, som er

noget pas, fordi det er for dyrt, og at hun ikke lige har fået ansøgt om

noget ernt og fremmed, uden at virke truende.

167

et id-kort, som er billigere : “I don’t go there [til Görli] because I
was going to apply for a temporary ID card, but I haven’t managed to

Fravær-som-Andethed

do it yet” (Ibid.). Disse piger overvejer heller ikke at deltage i nogen

Kortene, hvori grænsen kunne beskrives som fraværende-som-

af de mange polsk-tyske aktiviteter, som tilbydes i grænsebyen: De

Andethed var lavet af to tyske piger fra den polsk-tyske klasse i Görli

synes, det er ﬁnt, at der ﬁnder sådanne aktiviteter sted, men det er

(Kort nr. 5 & 6), to polske drenge fra den polske klasse i Zgorzelec (Kort

ikke noget, de afsæ"er tid til at deltage i (jf. Kapitel 5).
168) Ifølge Meinhofs undersøgelse opfa"er mange beboere i Zgorzelec den anden side
167) I Polen kostede et pas i 2007 140 słoty (omkring 220 dkk.) for voksne, 30 słoty for børn,
70 słoty for studerende og 45 słoty for et midlertidigt pas. Unge under 18 år kunne ansøge om
id-kort, som er billigere (abc.onet.pl. 2007).

174

af grænsen, dvs. Görli, som grænseområdets centrum kendetegnet ved sin skønhed og
velplejethed. Zgorzelec bliver derimod karakteriseret som en ’udkant’ eller en forstad og
dermed som ufuldstændig eller halveret (Meinhof 2002).
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nr. 7 & 8), samt en polsk-tysk dreng fra den polsk-tyske klasse (Kort

virke fremmed på en urovækkende måde og noget, som kan passere

nr. 9). I de tyske pigers kort karakteriserede jeg den rumlige ﬁgur som

som noget ganske upåfaldende. Den samme dobbelte tilgang til

en ekskluderende rute, fordi den udelukkende forløb i Görli. I denne

grænsen var tilfældet under den fælles ’walking conversation’ med en

version, hvor grænsen gøres fraværende-som-Andethed, er der kun

gruppe af polske elever fra den polske klasse i Zgorzelec, hvor to af

sjældent tid eller anledning til at krydse grænsen til Zgorzelec: „(…)

eleverne var de drenge, der havde lavet kortene med de afgrænsede

also, hier in Deutschland hat man mehrere deutsche Freunde, und dann

’verdener’ i Kort nr. 7 & 8. På den ene side tager de sjældent til Görli,

hat man wirklich auch viel zu tun… und dann am Wochenende bleibt

som der tages klar afstand til, som f.eks. i dee citat, der ikke bare

man auch in Deutschland, sta nach Polen zu gehen“ (WC09052007).

handler om det fremmede ved Görli, men hele Tyskland: “I don’t like

En anden tilføjer: „Wir waren einmal da drüben, aber da haben wir nur

Germany at all, it’s a foreign, unfamiliar town, and nation, and I can’t

um diese Häuser bloß herumgelaufen…und das war nicht so wirklich

speak enough German! I like Zgorzelec more.” (WC20070522). Da det

toll“ (Ibid.). Den ene af pigerne har ﬂere gange deltaget i den årlige

fremgår af kortene, at de dyrker meget sport, fodbold og basket-ball,

Europa-maraton i grænsebyen, hvor den 40 km lange rute løber på

spørger jeg dem, om ikke det er en fordel f.eks. at tage til Görli og

både den tyske og den polske side af grænsen, men det har ikke gjort

bruge nogle af de mange oﬀentlige sportsanlæg dér. Én af eleverne

hende mere tryg ved at færdes i Zgorzelec:

forklarer, at han ikke ﬁnder anledning til det: ”Because I don’t know
the sports grounds over there… - but anyway, ours are good enough,

Ja, ich kenne die genaue Strecke aus dem Kopf… also

and we don’t need to go there! And I know the people, with whom I

ich laufe nicht gern in Polen. Ich ﬁnde es so richtig

like to play with here” (Ibid.). Anledningen til at krydse grænsen over

beängstigend. Wir sind einmal von…, es war ein Ausﬂug,
ich denke eine Exkursion nach Breslau mit der Klasse,

til nabobyen er i dee tilfælde aængig af, om man er velkendt eller

und da mussten wir über den Bahnhof Zgorzelec hin.

ved nabobyens fritidsudbud. Så der er ikke nogen grund til at afprøve

Und der ist wirklich… der macht einem richtig Angst,

nye sportsanlæg i Görli, som ligger i kort afstand fra disse elevers

weil er ist gar kein Bahnhof, das ist ein leeres Gebäude

skole – også selvom de polske sportspladser afstandsmæssigt kan

bei der Bahnstrecke, dessen Scheiben eingeschlagen sind,

ligge ”really far away” (Ibid.).

und das ist so richtig beängstigend… (Ibid.).

ej, hvor ens venner er og at der ikke er nogen umiddelbare araktioner

I dee tilfælde tegner der sig imidlertid igen i denne version
af grænsen et mønster, hvor der på den ene side etableres en distance

Trods disse temmelig entydige udsagn, hvor eleverne beskriver, at

til Görli, som her bliver ensbetydende med ”Germany”, der er et

de dels ikke rigtig ﬁnder tid og anledning til at krydse grænsen, dels

ukendt sted ”over there”, og hvor selve det at krydse grænsen på den

synes, at den polske side af grænsen kan forekomme skræmmende,

anden side beskrives, som noget helt normalt: ”For me the border

kom der også en helt anden tilgang til grænsen op under vores

crossing is something normal. I’ve crossed the border, since I was a

’walking conversation’. Det var på denne tur, vi gjorde holdt ved

lile boy. I don’t even pay aention to the border crossing.” (Ibid.)

grænseovergangen på den tyske side, hvor jeg som beskrevet i dee

Dee forhold er for eksempel tydeligt i de to drenges kort, hvor

kapitels indledning spurgte, om de ville karakterisere grænsen for

det forekommer som om, at deres ‘verdener’ er helt lukkede, som

mig. De svarede, at det var da ”helt normalt” at krydse grænsen til

f.eks. drengen, der lavede sit kort formet som en boble (Kort nr. 8).

Zgorzelec. Dee, at betragte det at krydse grænsen som noget helt

Men fraværet af grænsen i disse kort er ikke ensbetydende med, at

normalt, spiller således sammen med det forhold, at det er noget,

grænsen ignoreres; snarere er der tale om, at den kontinuerligt træder

disse elever ikke gør ret ofte.

ind og ud af fokus. Samme dreng har svaret på såvel polsk og engelsk,

I denne version, hvor grænsen gøres fraværende-som-

som tysk i kortopgaven. Den kraftige afstandstagen til ”Germany”

Andethed, er den polske side af grænsen på én gang noget signiﬁkant

ledsages for eksempel under samtalen af humor, og der er en masse

‘Andet’, ”da drüben”, som der tages afstand fra og som endda kan

grin og pjat, der er ﬂeet ind i selve situationen, hvor vi taler om disse
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ting. Det er for eksempel tydeligt i følgende uddrag, hvor også en pige

og der ses bort fra overlap (Mol 2002: 135f; Mol & Law 1994: 659).

fra den polske klasse var til stede, og hvor spørgsmålet drejer sig om,

Men samtidig er der således hele tiden modsætninger til denne

hvordan det er at krydse den polsk-tyske grænse:

afstandstagen til stede, hvor den nuanceres af humor, af bagatellisering
og hverdagsliggørelse af det at krydse grænsen.

Boy 1: It’s adventure!
Girl 2: No, it’s not an adventure, I’m able to do it as

Der var endnu et kort, som jeg i analysens første del beskrev i
versionen fraværende-som-Andethed, lavet af en polsk-tysk dreng fra

something quite normal...I don’t know, I do it, like I would

den polsk-tyske klasse (Kort nr. 9). Den rumlige ﬁgur i kortet beskrev

go to any other town. I don’t know what else I could say!

jeg som en stjerne, der pegede i mange retninger, men vel at mærke

Boy 3: The act of crossing the German border is a real

ikke i retning af Polen. Dee kort viser sig i lyset af vores samtaler

adventure!!

under den fælles ’walking conversation’ at være lidt af en joker, og jeg

(Alle griner)

beskriver derfor dee kort adskilt fra de ﬁre foregående kort. Drengen

Boy 1: I would say that it is something “gratka” [Kasia

bor i Görli, har en polsk mor og en tysk far, og under vores ’walking

forklarer mig, at det betyder meget specielt eller

conversation’ fortæller han, at hans bedsteforældre og tanter bor i

interessant]

Zgorzelec. Jeg spørger, om han så ikke besøger dem, og han svarer:

Question: Interesting, in which way?

„Na ja, dann bin ich dann am Sonntag ab und zu mal hingefahren,

Boy 3: It’s not something ordinary, that we are crossing

aber es ist auch nicht so oft, so dass man jeden zweiten Tag drüber

a border, there is a bridge, and we have to show our

geht“ (WC20070509). Det forhold, at denne dreng har det meste af

passport...you feel that you are coming to another town. I

sin familie på den anden side af grænsen, ændrer således ikke på, at

have ﬁnished [talking].

Zgorzelec er noget ”da drüben” på den anden side. På én og samme

Question: So, do you come to another town or another

tid er grænsen fraværende (som i hans kort) og et ganske fyldigt

country when you cross the border?

element i hans familieliv. Den måde, hvorpå han beskriver, hvorfor

Boy 1: Another country!

han ikke så ofte tager til Zgorzelec, kunne således snarere beskrives

(…)

som en manifest fraværende grænse, på grund at denne markante

Boy 3: You just go and show it [pas/id-kort], that’s all!

samtidighed mellem aktiviteter i og relationer til Zgorzelec og så deres

Some times they don’t even check!

fravær i drengens kort. Vi skal i følgende afsnit se endnu et eksempel

(Ibid.)

på en manifest fraværende grænse, som afrunder gennemgangen af
elevernes kort.

De lukkede ’verdener’ og ’bobler’ fra aktivitetskortene er således
ledsaget af at grænsen ses som noget spændende og eventyrligt,

Manifest fraværende

ligesom humor spiller ind som et væsentligt element i håndteringen

Det kort, hvori grænsens fremtræden kunne beskrives som manifest

af denne dobbelte tilgang til den polsk-tyske grænse, der på én

fraværende, var lavet af en tysk pige fra den polsk-tyske klasse

gang skaber en ”nationalized and denationalized version of reality”

i Görli (Kort nr. 10). Den rumlige ﬁgur i pigens kort var et åbent

(Meinhof 2002: 136).

netværk, og denne pige forklarer mig, at hun planlægger at studere

De ovenstående eksempler, som har taget udgangspunkt i

i Warszawa og måske også arbejde i udlandet på grund af den store

de rumlige ﬁgurer og mønstre mellem fraværende og nærværende

arbejdsløshed i Görli: ”(…) das wäre schön wenn man hier in Görli

grænser i ﬁre af elevernes kort, har haft til formål at uddybe den

bleiben können, aber es ist schwierig wenn man … mit Beruf zu

version, hvori grænsen gøres fraværende-som-Andethed. I denne

vereinbaren, also es ist schon schön hier, aber … – Und studieren wäre

version træder grænsen frem som noget, der adskiller det velkendte

auch schön, ich könnte mich vorstellen irgendwo in Warschau oder

fra det fremmede, det nære fra det "erne. Forskelle indadtil nedtones

so, zu studieren. Es wurde ein bisschen schwieriger werden als hier in
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Deutschland zu studieren, also mit der Sprache und so“ (WC20070509).

sig en bemærkelsesværdig ulige opdeling af grænsebyen. At gå i en

Nationale grænser synes således ikke at være en forhindring i pigens

polsk-tysk klasse i et andet land, end hvor man bor, er således ikke

fremtidsplaner, og at krydse dem er også et spørgsmål om at få bedre
jobmuligheder. Grænsen manifesterer sig således i denne version i

nødvendigvis ensbetydende med, at begge sider af grænsen bliver

form af de forskellige muligheder, som gives på den ene og den anden

elever fra den polske klasse i Zgorzelec (Kort 4, 7-8) er grænsens

side, og som kan vejes op i forhold til hinanden i fordele og ulemper.

henholdsvise tilstedeværelse som noget ernt eller fremmed (Kort

ligeværdige eller at forskelle nedbrydes. I de kort, som er tegnet af

4) og ikke-indtegning (Kort 7-8) bemærkelsesværdig, ikke mindst i
4. Sameksisterende versioner af grænsen

lyset af at disse elevers skole er placeret få meter fra den polsk-tyske

Argumentet, som løber gennem denne a!andling, og som i dee

grænseovergang.

kapitel er blevet udforsket på baggrund af elevernes aktivitetskort

Et fælles træk ved alle ﬁre versioner af grænsen er, at den

og de fælles ’walking conversations’, er, at den polsk-tyske grænse

vedblivende sæes ind og ud af elevernes fokus. Der er med andre

fremtræder som kompleks og multipel, fordi den udgøres af et

ord tale om en gennemgående ambivalens over for den polsk-tyske

heterogent sæt af skiftende relationer. Derfor udforsker a!andlingens

grænse, som træder frem i elevernes kort og på de fælles gåture. Et

analyser forskellige måder, hvorpå grænsen performes. I hver af disse

godt billede på denne ambivalens kunne være ’kipﬁguren’: ’kipﬁguren’

praktiseringer formes grænsen en lille smule anderledes, men det er

skifter mellem at være en vase og to ansigtsproﬁler vendt med fronten

ikke ensbetydende med, at den krystalliseres ud i et uendeligt antal

mod hinanden. De to billeder ’i billedet’ skifter kontinuerligt, men

udgaver (Jf. Indledningen). Snarere end at advokere for en pluralisme

kan ikke være ligeværdigt til stede samtidig; man ser enten vasen

har min hensigt været at vise, at den polsk-tyske grænse er mere end én

eller ansigterne. På samme måde træder grænsen i nogle tilfælde

og mindre end adskillige grænser, fordi den praktiseres på forskellig

ud af elevernes fokus og allokeres til fordel for andre, for øjeblikket

vis (Law 1997, jf. Kapitel 2). De ﬁre versioner, jeg her har identiﬁceret,

vigtigere ting. I andre tilfælde sæes grænsen i centrum som for

er blot én række ud af et antal andre mulige versioner.

eksempel, når den bliver årsag til forskelsbehandling eller udtrykker

Aktivitetskortene er i dee kapitel blevet gennemlyst for

det, der er fremmed og utrygt. I disse rykvise skift mellem at grænsen

forskellige mønstre af relationer mellem nærværende og fraværende

på den ene side er vigtig og på anden side uvæsentlig fremtræder

grænser i elevernes daglige aktiviteter. Analysen har vist, at hver

således grænsens nærvær og fravær på én gang, men i forskellige

version af grænsen er relateret til sit sæt af relationer mellem både

konstellationer.

grænsens tilstedeværelse og dens fravær.

Den ”ambivalente karakter”, som Donnan og Haller tilskriver

Nogle af disse versioner går på tværs af nationale forskelle,

grænsebegrebet, og deraf dens dobbelte karakter af at være materiel

ligesom det var tilfældet med de tre ordningsmåder, jeg identiﬁcerede i

og symbolsk, hård og blød, åben og lukket, kan således forstås som

Kapitel 5. Den version, hvori grænsen gøres fraværende-som-Andethed

ambivalent, fordi den performes i forskellige praktiseringer, der på én

går i denne analyse på tværs af elevernes nationale baggrund, idet

gang sæer den i og uden for centrum.

den er blevet beskrevet i aktivitetskort, der var lavet af både tyske og

Spørgsmålet bliver dernæst, hvordan de forskellige praktiserede

polske elever, samt en enkelt polsk-tysk elev (Kort 5-9). Det vil sige, at

udgaver af grænsen i sameksisterer. Denne analyse har ikke givet svar

grænsen kan fremtræde som irrelevant eller fremmed på begge sider

på, hvordan de ﬁre versioner af grænsen forholder sig indbyrdes til

af grænsen. Blandt disse elever er der tillige eksempler både fra den

hinanden. Selvom de alle forholder sig til hinanden som ’fremmede’, er

polsk-tyske klasse i Görli" (Kort 5-6, 9) og den polske klasse i Zgorzelec

det sandsynligt, at de både kan forholde sig støende og inkluderende

(Kort 7-8). At gå i en polsk-tysk klasse er således ikke ensbetydende

til hinanden, men også at de kan forstyrre hinanden og måske endda

med, at det at krydse grænsen automatisk bliver en naturlig del af

være i konﬂikt. De forholder sig imidlertid alle til den polsk-tyske

de daglige aktiviteter. Blandt de polske elever, som går i den polsk-

grænse, hvilket betyder at de hænger delvist sammen i en ambivalent

tyske klasse, er grænsen i alle tre eksempler indtegnet, men der tegner

sameksistens. Denne analyse har således beskrevet, hvordan den
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polsk-tyske grænse er multipel, fordi den konstitueres af ambivalente
praktiseringer af den.
At krydse grænsen
På ingen af de fælles ’walking conversations’ krydsede vi den
polsk-tyske grænse, i ﬂere tilfælde trods planer om det modsa"e.
På turen med de tyske elever fra den polsk-tyske klasse, som jeg
indledningsvist citerede fra i kapitlet, havde eleverne overvejende
udpeget steder i Görli# og ikke i Zgorzelec. Alligevel opstod
der enighed i gruppen om, at vi også skulle til Zgorzelec. Men
vi endte med at gå langs ﬂoden på den tyske side af grænsen,
og ’kigge over’ på Polen, for at ende ved grænsebommen, som
beskrevet, uden at krydse grænsen.

Figur 15.
Wilhelmpla#, Görli#.
Foto: Marie Sandberg
2007.

Pladsen
De"e billede viser en plads i Görli#, Wilhelmpla#. Der sidder to unge
mennesker på en bænk med en cykel parkeret ved siden af. Der er også en
tredje person i billedet, på den næste bænk i rækken. Selvom man ikke lige
kan se det, er Wilhelmpla# en populær plads for unge, som kommer fra både
Görli# og Zgorzelec. Billedet er taget om dagen (i maj måned 2007), men det
er om aftenerne og næ"erne mellem kl. 17 og kl. 03 eksemplet i den følgende
analyse handler om. Siden starten af marts måned 2007 har en nyligt etableret
indsatsstyrke fra politiet ﬂere gange må"et rykke ud i de sene na"etimer,
for at kalde til ro og orden på denne og den nærved liggende Marienpla# i
Görli#. Indsatsstyrken kaldes TOM, en forkortelse for ’Taktisch- operative
Maßnahme’ (taktisk-operativ foranstaltning), og er den første af sin art
i Sachsens politistyrke. TOM rykker ud med hunde, mandskabsvogne og
salatfad med mandat til at kræve pas eller identiﬁkationspapirer fremvist, tage
alkoholprøver, bortvise folk fra byens pladser, udstede bøder, samt foretage
anholdelser.169
169) Denne beskrivelse er skrevet på baggrund af avisartikler og reportager fra Sächsische
Zeitung (SZ) i perioden marts-maj 2007.
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1. Indledning

Hovedparten af denne analyse ﬁnder således sted på den tyske side

De forudgående tre analyser har vist, at den polsk-tyske grænse er

af grænsen, hvilket skyldes, at den kontrovers, jeg opsporer, udspiller

multipel, fordi den konstitueres og transformeres af henholdsvis

sig i Görli. Det er imidlertid en pointe, at der blandt brugerne af

stabiliseringer og destabiliseringer i forskellige identitetsnetværk

pladserne i Görli også er polske unge mennesker, således at det

(Kapitel 4), af indbyrdes forskellige ordningsmåder (Kapitel 5) og af

grænseoverskridende også i dee kapitel er et centralt tema. I kapitlet

forskellige mønstre af nærværende og fraværende grænser (Kapitel 6).

trækker jeg igen på materialet fra kortopgaverne, denne gang fra den

Det samlende for disse analyser er, at de beskriver, hvordan forskellige

stillede opgave 1 (jf. bilag 2 & 3), samt de fælles ’walking conversations’

former for sameksistens ﬁnder sted henover, ved og på den polsk-tyske

med de tyske og polske skoleelever.

grænse. Dee kapitel bidrager yderligere til at kvaliﬁcere forståelsen

Analysen viser, hvordan denne kontrovers omkring de unge

af den polsk-tyske grænses multiplicitet ved at beskrive, hvordan

og byens pladser i Görli peger ud på en række problemstillinger,

forskellige måder at mødes på og at bruge byens pladser i Görli

som angår såvel Görli som Zgorzelec, og som omfaer den generelle

performer forskellige, modsatreede rumligheder. Disse rumligheder

aﬀolkning og den høje arbejdsløshed, især blandt unge, i det polsk-tyske

udgør således endnu et eksempel på en spændt sameksistens i den

grænseland. De unge bliver derfor udpeget som en vigtig kategori fra

polsk-tyske tvillingeby.

ﬂere sider og får en dobbeltrolle: Fra lokalpolitisk side, i sociologiske

Den metodiske strategi, som ligger til grund for denne analyse,

analyser, blandt meningsdannere og af journalister beskrives de unge

har været at opspore kontroverser (Latour 2005) omkring mødesteder

på én gang som en mangelvare, hvis tilstedeværelse i regionen, der

i tvillingebyen: Hvor konkretiseres kontroverserne og hvor fortæes

helst skulle værnes om, og som et problem, hvis dårlige opførsel på

de, hvor skabes der orden i kontroverserne og hvor bredes de ud?

byens pladser bl.a. håndteres ved at de unge bliver ernet derfra ved
politiets hjælp.

At opspore kontroverser svarer til at holde øjne og ører åbne, når
et problem tages op af aktørerne selv.
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Kontroverser efterlader

sig spor, idet grupper taler, antigrupper dannes, professionelle

Multiple topologier

mobiliseres og grænser forsøges gjort varige. Ved at skærpe blikket for

Argumentet, som ligger til grund for denne analyse er, at de her

kontroverserne omkring forskellige former for gruppedannelser, og

fremstillede kontroverser omkring brugen af byens pladser i Görli kan

lye til diskussionerne om hvem, der tilhører hvilke grupper, bliver

beskrives som møder mellem forskellige, praktiserede rumligheder.

det således muligt at opspore ”(...) the controversies about group

Analysen trækker således på indsigter fra den rumlige vending, som

formation” frem for på forhånd ”(...) to sele on one group” (Latour

grundlæggende introducerer rum som praksisbaserede, konstruerede

2005: 31).171

og relationelle, jf. Kapitel 3 (Bæhrenholdt 2006; de Certeau 1988/1974;

Et fortæet sted for kontroverser omkring forskellige former

Hetherington 1997). I ANT-sammenhæng tegnes den rumlige vending

for gruppedannelse og måder at mødes på, er diskussioner om især

især af Mol og Laws multiple topologi, hvor ﬂere rumligheder – regionale,

de unges brug af byens pladser i Görli. Som kapitlets indledende

netværkslignende og ﬂydende rum – kan forekomme på samme tid

historie viser, førte disse diskussioner til, at Görli politi i foråret 2007

uden dermed at være sammenfaldende, jf. Kapitel 2 (Mol & Law 1994).

indsae en særlig politistyrke til at holde ro og orden på byens pladser.

Hvor den regionale topologi er karakteriseret ved at trække på en

Denne begivenhed førte til skarpe udtalelser fra byens borgmester,

territorial ﬁgur, der sæer skarpe grænser omkring sig og til gengæld

debataftener og livlige diskussioner i de lokale aviser i Görli.

nedtoner de forskelle, der måe være inden for det afgrænsede, er

170) Som helhed er Latours projekt i bogen Reassembling the social (2005) at dreje sociologien
væk fra en ”sociology of the social” og i en retning af en ”sociology of associations”, hvor
det ikke på forhånd er fastlagt, hvilke ingredienser, samfundet udgøres af; det være sig
organisationer, sociale grupper, klasser, roller eller livsbaner (Ibid.: 28). I nærværende
sammenhæng er dee program først og fremmest relevant som endnu en indgang til at
undersøge processers socio-materielle og relationelle karakter.
171) Analysen tager således heller ikke udgangspunkt i, at ’de unge’ er én, stabil kategori
følger aktørernes deﬁnitioner og måder at udpege dem som kategori.

netværkstopologien forbundet med kontinuerligt at skabe relationer,
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uden at grænsen for netværkets udbredelse kan kortlægges. Den
ﬂydende topologi er et eksempel på, hvordan overgange mellem
forskelle og ligheder kan være glidende, uden at være struktureret
i en relationel ﬁgur. I nærværende analyse er særligt sameksistensen
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mellem den regionale topologi og netværket interessant, ligesom det

praktiserede beﬁnder sig i forskellige slags rum (jf. Elgaard Jensen

bliver aktuelt at inddrage andre begreber for det rumlige i analysen.172

2001: 75).174 Dermed passer Augés bidrag godt sammen med Mol &

Til Mol & Laws multiple topologi føjer jeg derfor endnu et begreb for
det rumlige: den franske antropolog Marc Augés begreb ’non-place’
(”non-lieux”), som jeg i denne analyse karakteriserer ’transitrummet’
(jf. Raahauge 2003/2005). ’Transitrummet’ er en oplagt rumlig metafor
at inddrage i min analyse af, hvordan rum performes på forskellig
vis ved, omkring og henover den polsk-tyske grænse, og omfaer,
at visse måder at praktisere steder på skaber rum for midlertidige
ophold og identiteter (Augé 1995). Dee rumlige begreb skal derfor
kort introduceres i det følgende.
I bogen Non-places. Introduction to an anthropology of

Laws.175
Den vigtige, men også vanskelige pointe i Mol og Laws

supermodernity (1995) introducerer Augé, ’transitrummet’ som

sameksistens kan beskrives. I den følgende analyse identiﬁcerer jeg

arketypisk for relationen mellem sted og rum i det, han kalder ”supermoderniteten”. Super-moderniteten er karakteriseret ved en overﬂod
af tid, rum og identitet. Det skal forstås sådan, at behovet for at give
nutiden mening gennem fortiden er accelereret, at globaliseringen har
skabt en forandring i skala (det globale er i det lokale og omvendt) og
at identiteter er blevet mangfoldiggjort (Augé 1995: 29 ﬀ). ’Transitrum’
er steder, hvor man ikke tager permanent ophold, men er på vej fra et
sted til et andet, som for eksempel i lufthavnen, ved grænseovergangen,
i transportmidlet, i supermarkedet, i ﬂygtningelejren eller på det
femstjernede hotel (Augé 1995: 78, 119). Sådanne ’transitrum’ skaber
midlertidige, kollektive identiteter såsom ’passagererne’, ’kunderne’,
’brugerne’ eller ’kort-holderne’ (Augé 1995: 101). Der er retningslinjer
for, hvad man skal gøre og hvordan et ’transitrum’ bruges, for man
skal jo vise sin billet, sit boardingkort, sit pas, eller checke ind og ud
på bestemte tidspunkter. Under forevisningen af billeen identiﬁceres
samtidig det konkrete individ, der er indehaver af netop dee id-kort.
På den måde, siger Augé, er der er altid et kontraktuelt forhold mellem
personen og det kollektive alias, man tildeles i afgangshallen, i tolden
eller i lobbyen (Augé 1995: 101).173 Augés bidrag viser, at praksisser
skaber ﬂere former for rum i en multipel topologi, snarere end at det

tre forskellige måder, hvorpå pladserne i Görli$ praktiseres, som

172) Mol & Laws tre rumlige metaforer er udviklet i en bestemt kontekst (i en analyse af
sygdommen blodmangel) og med en bestemt teoretisk pointe for øje: som et modsvar til
ANT’s ’netværksimperialisme’ at vise, at ﬂere rumlige metaforer end netværket er mulige
(jf. Kapitel 2). Frem for at ’applikere’ samtlige disse begreber på en given analyse giver det
derfor god mening nøje at overveje, hvilke begreber, der giver mulighed for at beskrive hvilke
problemstillinger.
173) Jeg forstår Augés ’transitrum’ som et bidrag til at diﬀerentiere mellem forskellige slags,
interrelaterede rum og ikke som en kritik eller påpegning af det postmodernes meningsløshed
(jf. Raahauge 2003/2005).
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multiple topologi er, at de tre rumlige begreber, regionen, netværket
og det ﬂydende rum, kan sameksistere (Mol & Law 1994: 663). Det
er ikke et spørgsmål om enten at bruge det ene, det andet eller det
tredje begreb. De måder, hvorpå den polsk-tyske grænse performes,
medvirker til at skabe grænsen som ﬂere forskellige slags rum. Derfor
kan man tale om en multiplicitet af rum, steder og praksisser, der kan
være indbyrdes i konﬂikt, overlappe og interferere med hinanden
(jf. Elgaard Jensen 2004). Udfordringen er således, hvordan denne

svarer til tre forskellige rumlige ﬁgurer: pladsen som netværk, pladsen
som territorialt rum176 og pladsen som transitrum.
2. Kontroverser om en plads
På Görli$’ oﬃcielle hjemmeside præsenteres byen som en ”Gartenund Parkstadt” med et væld af haveanlæg og pladser:
Historische denkmalgeschü$te Gartenanlagen stehen
neben modernen Pla$gestaltungen. Die Palee reicht
von der kleinen Freiﬂäche im Wohnquartier bis zum
stadeilübergreifenden Grünzug. Sie alle stehen für
Freizeit, Erholung und Naturgenuß (www.goerli$.de).
Selvom alle disse grønne områder er lagt an på ”fritid, afslapning og på
at nyde naturen”, er det ikke alle former for fritidsbrug af pladserne,
der er plads til i Görli$. Siden marts måned 2007 har indsatsstyrken
174)

Foruden at introducere ’transitrummet’ omdøber Augé begrebet ’sted’ til
’antropologisk sted’, for at synliggøre antropologiens – som kan forstås bredt som human- og
samfundsvidenskabernes – aktive medvirken i skabelsen af steder og deres identiteter (Augé
1995: 42).
175) Det er for så vidt heller ikke helt et tilfælde, at jeg bringer Augé ind i sammenhæng
med aktør-netværksteoretiske bidrag, idet Augé i 1970’erne var forskningsleder ved Institut
Français de Recherche Scientiﬁque pour le Dévelopement en Coopération, hvor Bruno Latour
var tilknyet i en årrække og fandt inspiration hos Augé (hp://prelectur.stanford.edu/
lecturers/latour/).
176) Det territoriale rum svarer til Mol & Laws regionale rum, som netop er båret af
territoriale grænsedragninger mellem indenfor og udenfor. I analysen vælger jeg ikke at kalde
denne topologi for regional, da det regionale i sammenhæng med det polsk-tyske grænseland
ofte associeres med det grænseoverskridende, tværnationale, som f.eks. i det euroregionale
samarbejde.
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Taktisch Operative Maßnahme (herefter TOM) været anvendt af

garagebygninger, foran supermarkeder eller på gadehjørner.179 Hverken

politiet i Görli, med det formål at lægge en dæmper på visse

på disse steder eller på byens pladser hører sådanne grupperinger af

måder at bruge byens pladser på. TOM er blevet til på fælles initiativ
mellem afdelingerne ’Amt für öﬀentliche Ordnung’ (’Ordnungsamt’)

unge hjemme, ifølge TOM og Görli byforvaltning.180
Der er tydeligvis ﬂere måder at bruge disse pladser på i Görli,

og ’Jugendamt’ under Görli’ bystyre og politidistriktet i Görli.

men hvordan forholder de sig indbyrdes til hinanden?

I de første 14 dage af TOMs levetid er der i Görli foretaget 28
bortvisninger fra diverse oﬀentlige pladser, påtegnet 20 overtrædelser

Pladsen som netværk

af ordensreglementet, foretaget to anmeldelser af salg af alkohol til

Under de fælles ’walking conversations’ med de polske og tyske

unge under 16 år og tre anmeldelser af borgere, der har videregivet

skoleelever spørger jeg, hvad man egentlig kan lave på disse pladser i

alkohol til unge under 16 år, samt foretaget 22 arrestationer.177 Det har

Görli, og i ﬂere af grupperne går vi hen på pladserne, imens vi taler

aﬀødt en stor debat, ikke mindst i byens lokale aviser.

om de!e. På Wilhelmpla er der en stor græsplæne i midten ﬂankeret
af lange rækker af blomsterbede i siderne. Den ene ende af pladsen

Huller og fortætninger i kortene

ender i nogle trapper, hvor et monument er rejst til minde om ofrene

Under gennemlæsningen af de besvarelser, de polske og tyske

for fascismen med indskriften ”Die Toten mahnen die Lebenden.”181

skoleelever havde givet til opgaven ”byskitse” havde jeg holdt øje med

Den tyske gruppe elever fra den polsk-tyske klasse beskriver, hvordan

både huller og fortætninger i deres kort. Det var den del af opgaven,

de bruger pladsen, således:

hvor eleverne var blevet bedt om på en fotokopi af et udsnit af Görli
og Zgorzelec at indtegne deres foretrukne steder (opgave 1, jf. Kapitel
3). Et af de spørgsmål, de var blevet stillet, var: ’Hvor går du aldrig hen

Uddrag fra feltdagbog. ’Walking conversation’, tyske

(hvorfor) og hvor er du godt kendt’. Jeg havde også spurgt speciﬁkt

På Wilhelmpla kan man mødes, grille eller ryge

til, om de brugte nogle af de mange pladser i henholdsvis Görli og

vandpibe. Der er også nogle, der engang har forsøgt at

Zgorzelec. På næsten alle kortopgaverne fra den polsk-tyske klasse i

overna!e i telt på plænen. Om eftermiddagen tager man

Görli var Wilhelmpla og Marienpla, som ligger tæt på hinanden

et tæppe med, sidder på græsset og laver lektier. Én af

i Görli, blevet skraveret eller indtegnet på anden vis. Hvis man lagde

pigerne siger, at man tager derhen, møder nogen man

alle de 20 kopier af bykortet fra denne klasse oven på hinanden, ville

kender og så kommer der ﬂere til: ”die Gruppe wird

Wilhelmpla og Marienpla blive sorte. Disse pladser blev af både

immer größer” (WC09052007).

elever, polsk-tyske klasse:

tyske og polske elever fra klassen karakteriseret som ”schön”, ledsaget
af kommentarer som ”hier kann man neue Leute kennenlernen und

Selvom eleverne fra gruppen tager afstand fra den form for brug af

gut seine freien Stunden verbringen“, „sehr gut um Freunde kennen-

pladsen, hvor lov og ordensreglement overtrædes, som skildret i de

zu-lernen“, ”[hier] kann man gut die Zeit verbringen und neue Leute

lokale avisers reportager, er Wilhelmpla for dem et godt sted at

kennenlernen” og „Treﬀpunkt für Jugendliche“ (citeret fra kortopgaver

mødes. Det samme gælder de polske elever fra den polsk-tyske klasse.

lavet af både polske og tyske elever fra den polsk-tyske klasse).

Under vores ’walking conversation’ med denne gruppe, viser de mig

Også i lokalavisen Sächsische Zeitung beskrives Wilhelmpla og

deres foretrukne bænk i den ene ende af pladsen og de fortæller, at de

Marienpla som de mest brugte mødesteder for unge både tyskere og

ofte også slår sig ned på trappen ved monumentet i den anden ende

polakker i Görli’ centrum.178 I de øvrige bydele skifter mødestederne

af pladsen.

næsten dagligt, det kan være på skaterbaner, legepladser, i parker, ved
177) SZ d. 5. og 6. maj 2007.
178) Jeg fokuserer her på den polsk-tyske klasses kortopgaver, fordi det først og fremmest
er elever fra denne klasse som bruger pladserne i Görli, selvom der også er eksempler på, at
elever fra den polske klasse i Zgorzelec kender og bruger disse pladser.
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179) SZ d. 5. & 6. maj 07.
180) Ibid.
181) Oversat til dansk lyder inskriptionen: ”De levende påmindes af de døde”.
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Uddrag fra ’Walking conversation’ med polske elever fra den polsk-

grupper, hvor pigerne sæer sig hjemmevant til ree, mens vi taler

tyske klasse:

sammen. Pladsen er godt fyldt op. Det er tidlig eftermiddag, og der er

Girl 1: If you need calmness you can go to Wilhelmpla.
Girl 2: There is grass there, everyone is lying on the

mange familier med indkøbsposer og børn, som leger rundt omkring
bænkene, et par af dem sopper i springvandet.

grass, eating, sleeping…
Question: How do you meet with people here, how does

’Walking conversation’ polske piger, polsk-tyske klasse:

it work?

Question: Why is this place, Marienpla, so important?

Girl 1: Sometimes it’s like...we go for a lighter...or someone

Why do you like it so much?

comes to us, and says, for example: ‘Oh, you are Poles?

Girl 1: We go to school there [peger på skolebygningen]...

Aren’t you?’

we don’t really spend our spare time here [på pladsen],

Girl 2: Sometimes when we are drinking and we are siing

rather we meet here before parties. Well, everyone meets

here, sometimes they say: ‘let’s drink together!’

here, we are siing for a while, and then we go somewhere

Girl 1: There is a special webpage where people from

else...

Görli log on, we are registered, so sometimes we make

Girl 2: One can meet people, one can look at them...besides

a date here, or we just make an appointment with each

it is situated in the centre of the town; here is one shop,

other.

there is another one [peger rundt]...

Question: Why do people meet here and not in the pubs?

Girl 3: When I go to Görli [fra Zgorzelec, hvor pigen

Girl 2: Well, a beer in the pub costs 3 Euros here and in the

bor], all roads lead to this ‘pla’, where ever I go, I always
end up here. Besides this place is very nice... so I wrote it

shop 1.30 Euro so…you understand… (WC24052007).

[på kortopgaven], because others meet here as well: This
I disse unges måder at bruge pladsen på, udgør pladsen et netværk for

is the place where Germans meet…

forskellige grupper, der mødes og udvides. Der knyes forbindelser,

Question: And you?

og det kan både være venner, der dukker op, og nye bekendtskaber,

Girl 4: ....

der opstår. Hvad enten man har en aftale på forhånd eller ej, er det

Question: It isn’t your favorite place, is it?

nemt at komme i kontakt med nogen. Disse unge foretrækker at

Girl 4: No!

sidde i græsset og på bænkene, mens kredsen udvides. De laver deres

Question: Why? Which kind of people meet here? Where

egne mødesteder og fester i det oﬀentlige rum i stedet for at holde

do they go?

festen hjemme privat, på en bar eller i en ungdomsklub. På plænen,

Girl 4: ….

ved bænkene og omkring erindringsmonumentet udvider grupperne

Girl 2: Skaters, or whatever that is fashionable now...

sig kontinuerligt, og nogle af disse grupperinger går på tværs af det

black or death metal... you can see them right next to us…

polske og det tyske: Som de polske piger beskriver det her, er det ofte

[peger rundt på pladsen].

tyskere, man kan falde i snak med på pladsen.

Girl 1: They are siing here... with their children which

Det følgende eksempel viser, hvordan pladsen som ’netværk’

are playing in the fountain...

ikke står alene. Uddraget kommer fra den fælles ’walking conversation’

Girl 3: One often meets people here who are drinking a

med de polske piger fra den polsk-tyske klasse. Vi har startet turen på

beer.

en café i Görli, og før vi kommer til Wilhelmpla, gør vi vores første

Question: Is it allowed?

holdt ved Marienpla, som ligger lige op til gymnasiets bygninger

Girl 1: That’s why we like to come to Görli!

midt i Görli’ centrum. Pladsen er ﬂisebelagt med et springvand i

Girl 2: It is a good place to skate...

midten og der er en del bænke, som er placeret over for hinanden i
190
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Under samtalen uddyber den "erde pige ikke, hvorfor hun ikke

Wilhelmpla, og som én af dem siger, er Wilhelmpla hyggeligere,

bryder sig om Marienpla. Det er de andre piger, som beskriver de

fordi det er et grønt anlæg med græsplæne, træer og buske. Vi taler

mennesker, der kommer her. I den version, hvor pladsen fungerer
som et netværk, er det, der karakteriserer disse mennesker på pladsen
– de drikker øl, skater eller ly#er til hård rockmusik – ikke noget,
der ændrer ved at pladsen er ”nice” og det sted, som ”all roads lead
to”. For der kommer også folk, man gerne vil træﬀe og det er et godt
udgangspunkt at mødes, hvis man sammen skal videre til en anden
fest. Som én af de polske piger fra den polsk-tyske klasse siger, så er
det jo her tyskerne mødes og derfor oplagt også et sted at mødes for
dem. Pladserne i Görli er yderligere at foretrække, fordi:

om, at aviserne har skrevet meget om TOM og problemerne med de
unge på pladserne i Görli. Jeg vil gerne ﬁnde ud af, hvorfor der er
forskel på den ene og den anden plads, og spørger om Wilhelmpla
er hyggeligere, fordi den er et godt sted at lære nye folk at kende?
Pige 1: Nein, Marienpla ist besser. … [griner lidt]
Pige 2: Also, ich treﬀe eher Leute am Wilhelmpla. Ich
treﬀe mich z.B. mit Leuten vom Gymnasium O da.182
Marienpla ist, ja, so…
Lærerinden: - es ist ein anderes Klientel da.

Girl 1: Besides, Zgorzelec is a small town. Everyone is
trying to hide that they are smoking; I wouldn’t like my
parents to know that...
Girl 2: - the park near MDK [Miejski Dom Kultury i
Zgorzelec] is really dark though, so it is easy to hide.
Girl 1: …yes, there are small ruins there, everyone is
si#ing there,
Girl 3: sometimes the police come around to control,
Girl 2: so you have to be careful...oh you have to pay over
40 zł if you have an open beer in that public place! And
if they catch you, when you are drinking the beer, you
would pay over 100 zł. (Ibid.)

Lærerinden foreslår, at jeg skal prøve at se på de folk, der sidder på
Marienpla, når vi går om lidt, så kan jeg selv se, at ”der er forskel”
og jeg går ud fra, at hun mener på de mennesker, der sidder på
pladsen, og så andre mennesker. På vores ’walking conversation’ gør
vi derfor, ligesom med den polske gruppe elever, vores første holdt
ved Marienpla.
’Walking conversation’ med tyske elever, polsk-tyske
klasse:
Eleverne fortæller mig, at de ofte spiser deres frokost her og
holder deres pauser. Jeg havde bemærket, at gymnasiets
udendørs arealer var temmelig små og foreslår, om

De polske piger har således ﬂere mødesteder også i Zgorzelec, men
pladserne i Görli kvaliﬁcerer sig ved, at de er placeret længere væk
fra forældrene og deres rygeforbud, ligesom det på den tyske side af
grænsen ikke er ulovligt at drikke øl i det oﬀentlige rum.

pladsen kan beskrives som en slags skolegård for dem.
Lærerinden svarer: ”Auf keinen Fall”. Jeg spørger, om det
er fordi, der er optøjer og den slags. Lærerinden svarer, at
om aftenen kan der være problemer, hvor højreradikale er
en del af ”Klientellet” på pladsen. Eleverne siger, at man

Pladsen som territorialt rum

kan kende dem på deres militærstøvler og kortbarberede

De rumligheder, pladsen antager, a&ænger af hvordan og i hvilken
konkret situation, pladsen bruges. Under den fælles ’walking
conversation’ med de tyske elever fra den polsk-tyske klasse, som starter
i gymnasiets café, spørger jeg, hvorfor Wilhelmpla og Marienpla
er så ”schön”, som de skriver på deres kort? Deres lærerinde siger
med det samme, at de bestemt ikke er særlig skønne, de steder. Det
giver eleverne hende i første omgang ret, i hvert fald ikke Marienpla.
Det er den samme gruppe elever, som indledningsvist beskrev

hår. Det er ikke så tit, eleverne kommer her om aftenen,

192

fordi der er nogle, der opfører sig ”nicht anständig”: de
smider med ﬂasker, råber efter folk, eller kaster med
aﬀaldsspande (WC09052007).
Disse elever og deres lærerinde tager på den måde afstand fra den
form for brug af pladsen, hvor lov og ordensreglement overtrædes,
182) Gymnasium O er et pseudonym for det andet af de to gymnasier i Görli.
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også selvom eleverne selv af og til kommer på pladserne. Det fremgik

I begrundelserne for TOMs arbejde på pladserne udpeges de

også af citatet fra den samme gruppe elever, som jeg gengav under

unge som dem, der overtræder ordensreglementet, når de drikker

afsniet om pladsen som netværk, hvor eleverne beskrev, hvordan

alkohol (hvilket er ulovligt, hvis de er under 16 år), laver hærværk

man på Wilhelmpla kunne sidde på græsset, ryge vandpibe mm.

og smider med aﬀald. Det er imidlertid ikke kun problemerne ved

Der er således tale om forskellige former for pladser i forskellige,

den vandalisme og svineri, nogle af de unge laver, der fremhæves.

konkrete situationer. I denne situation, hvor lærerindens meget

Fællesnævneren for de steder, hvor de unge mødes, er, at de alle

tydelige markeringer af, at pladserne ikke er ”schön”, og på ingen

beﬁnder sig udendørs, i det oﬀentlige rum. Men selvom dee rum

måde kan sammenlignes med en skolegård spiller ind, bliver pladsen

beﬁnder sig i det fri, er det ikke udenfor lovgivningens rammer. Der

et ’territorialt rum’, mens den under andre omstændigheder og

ﬁndes ingen ”rechtsfreien Räume”, som ungdomsklub-medarbejderen

gennem andre praktiseringer fungerer som et ’netværk’. I versionen,

siger i citatet ovenfor. Grupperingen bliver til en ulovlig handling,

hvor pladsen fungerer som et ’territorialt rum’, skelnes der mellem

hvis man én gang er blevet bortvist fra pladsen for resten af aftenen.

rigtige og forkerte brugere af pladserne. Der er dem, der er ”ein anderes

Beﬁnder man sig ved TOMs næste kontrolrunde stadig på pladsen,

Klientel”, ”nicht anständig”, eller bare ”ja, so…”, og de kontrasteres

straﬀes man med bøde.186 Man kan naturligvis få en bøde for at urinere

til dem, der ikke kommer på disse pladser, hvis indbyrdes forskelle

eller lave hærværk (15 euro), men man kan altså også få en bøde for at

bliver utydelige – om det omfaer alle deltagere på denne ’walking

være en del af en gruppe, et mødested eller beﬁnde sig på en oﬀentlig

conversation’, såvel elever som lærere, fremgår netop ikke under

plads. TOM kan dukke op når som helst og opløse en gruppe, kræve

vores gåtur.

visitation, lave alkoholtest osv. I dee arbejde praktiseres pladsen
som et rum for transit. For i denne udgave af pladsen, er det ikke

Pladsen som transitrum

meningen, at man tager permanent ophold (Augé 1995: 78, 119).

I de lokale avisers reportager og læserbreve beskrives de unges brug af

Når TOMs visiteringer og kontrolrunder opløser ureglementerede

pladserne i Görli deltaljeret: De unge sidder på bænkenes ryglæn med

”Jugendgruppierungen” (jf. overborgmesteren i citatet ovenfor),

fødderne plantet på sædet. De ødelægger gadelamper og legeredskaber

skaber de dermed også de unge som kollektive identiteter på pladsen

på legepladserne, de urinerer, laver graﬃti, smider med ﬂasker og aﬀald.

i form af lovovertrædere.

De almindelige borgere i Görli bliver generet af og opskræmte over
de unges opførsel.183 Som overborgmester Joachim Paulick forklarer i

Forskellige rum i en spændt sameksistens

Sächsische Zeitung: ”Es gibt [blandt byens borgere] viele Anrufe und

Hvad sker der i denne sameksistens mellem forskellige rumlige

Beschwerden über solche Jugendgruppierungen“.184 Det er derfor

praktiseringer af byens pladser? Beskrivelsen af Görli som en grøn

nødvendigt at sæe ind over for de unge, siger han, for at begrunde

park- og anlægsby fortsæer på byens oﬃcielle hjemmeside med en

iværksæelsen af den særlige politiindsatsstyrke ’Taktisch-operative

detaljeret beskrivelse af bl.a. Marienpla:

Maßnahme’ (TOM). ”Es muss jedem Jugendlichen klar werden, dass es
keine rechtsfreien Räume gibt“ udtaler en ungdomsklubmedarbejder

Der südliche Plabereich am Warenhaus Hertie wird

sammesteds (Ibid.). TOMs arbejde udmønter sig, foruden aktionerne

durch das Baumdach aus acht kastenförmig geschnienen

på gadeplan, i henvisninger til ’Ordnungsamt’ i Görli og anbefalinger

Linden geprägt. Der Plabelag ist hier eine dunkle

til ’Jugendamt’. Der foregår desuden en kommunikation mellem disse

wassergebundene Wegedecke, die angenehm zu begehen

instanser og det mobile ungdomsarbejde i Görli, som hedder ’street-

ist und den promenadenähnlichen Charakter unter den

workers’ (Interview20070626).185

Linden verstärkt. Eigens für den Marienpla entworfenes

183) SZ 16. 3. 2007.
184) Ibid.
185) Sådanne ’street-workers’ vil typisk være uddannede socialpædagoger tilknyet
kommunalt støede foreninger (www.mobilejugendarbeit-goerli.de/mokja/traeger/).
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Simobiliar rundet die Gestaltung ab und schaﬀt Raum
für Aufenthalt und Kommunikation (www.goerli.de).
186) SZ 5. &. 6.5. 2007.
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Denne plads er således et velegnet sted at promenere, ligesom de
specialdesignede bænke placeret i grupper vis-a-vis hinanden giver
rum for ”ophold og kommunikation”. Som vi har set, er der imidlertid
mange forskellige måder at tage ophold på i de tre her identiﬁcerede
udgaver af pladsen som henholdsvis ’netværk’, ’territorialt rum’
og som ’transitrum’. I den version, der performer pladserne som
’netværk’, er disse pladser gode at slå sig ned på for en stund, mødes
med andre og gå videre. Som nogle af eleverne siger, er det ikke
ligefrem sådan, at de bruger deres fritid på disse pladser, som f.eks.
”dem, der drikker øl”. I de måder, hvorpå de polske elever fra den
polsk-tyske klasse bruger pladserne i Görli bliver muligheden for at
møde tyskere her vigtig, ligesom afstanden til forældrene betyder en
større grad af frihed i forhold til rygning og alkohol. I den territoriale,
rumlige version derimod, tages der afstand fra selve det at opholde sig
på disse pladser, også selvom det blot er et frikvarters tid, for det er
et sted for ”uanstændige”, for højreradikale mm. I den tredje version,
hvor pladsen praktiseres som ’transitrum’ sker der en radikalisering
af det kortvarige ophold på pladsen: det er ikke meningen, at
man skal danne grupper eller sæe sig til ree, idet pladsen her
deﬁneres som et ophold i mellem to steder. Mens den ’territoriale
topologi’ og ’transitrummet’ eksisterer parallelt med hinanden, og
bekræfter og styrker hinanden i en række grænsedragninger, sker
der i disse kontroverser om byens pladser en overlejring af pladsen
som ’netværk’. Det grænseoverskridende element, som praktiseres
i netværkstopologien, i tilfælde hvor f.eks. de polske piger krydser
grænsen for at komme til pladserne i Görli, skubbes dermed ud i
periferien.
3. Strukturproblemer i grænselandet
I optrævlingen af de her fremlagte kontroverser omkring brugen
af byens pladser i Görli dukker ﬂere aktører op. Der er nogle, der
eksplicit protesterer mod TOM, også selvom de ikke selv bruger de
kontroversielle pladser i Görli. I Görli a!oldtes der nogle måneder
efter, at TOM havde påbegyndt sit ’rydningsarbejde’ på pladserne, en
debataften med titlen ”Jugend i Görli – Lust oder Last?”. Debaen
var arrangeret af Linkspartei-Linksfraktion Görli og foregik i
ungdomsklubben Basta i Görli. Panelet bestod af en repræsentant fra
Linksfraktion (fra Görli’ byråd), en professor tilknyet Fachbereich
Sozialwesen ved Hochschule Görli-Ziau, samt repræsentanter fra
196
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’Jugendamt’, ’Ordnungsamt’,’Polizei Revier’ Görli og Basta.
Uddrag fra deltagerobservation 11.06.07:
Under debataftenen er der fuldt hus. De ﬂeste af de unge
fremmødte er tilsyneladende aktive i ungdomsklubben,
de har lavet sandwich og bagt pirogger. Under den
fælles diskussion præsenterer nogle af de unge sig selv
som studerende fra Hochschule Görli-Ziau. Blandt de
publikummer, der præsenterer sig, er nogle forældre til
unge i byen, foruden en ’street-worker’ fra ’Jugendamt’.
Der lyes intenst under de forskellige indlæg fra
paneldeltagerne, og der gives tydelige tilkendegivelser
omkring det, det bliver sagt; er tilhørerne tilfredse,
bankes der i bordet. En tilhører ønsker at vide, hvordan
det er kommet så vidt, at der nu skal optræde politi i
”Kampfanzug” i byen, og om det ikke blot medvirker
til at skabe et større ”Aggressionspotential” blandt de
unge? Flere publikummer tilkendegiver, at der har været
en række eksempler på, at TOM har taget de unge under
temmelig hård behandling. Hertil svarer repræsentanten
fra ’Ordnungsamt’, at tallet for forekomsten af tilfælde
af uorden i det oﬀentlige rum er steget drastisk på det
seneste, og at det har været bevæggrunden til, at man har
fundet det nødvendigt at indsæe TOM. Repræsentanten
fra ’Jugendamt’ peger på, at der faktisk er en række
alternative tilbud, de unge kan benye sig af, frem for
at hænge ud på byens pladser. En tilhører spørger, om
det er meningen, at de unge skal fordrives fra byen?
Repræsentanten fra ’Ordnungsamt’ svarer, at det ikke kan
være politiets opgave at rydde op i de tidlige morgentimer,
for at familier med børn kan benye sig af pladserne,
efter at de unge har holdt fest; selvom der ﬁndes 405
papirkurve i Görli’ indre by, er pladserne altid fyldt med
aﬀald. Professoren fra panelet byder ind med, at det ikke
kan være rigtigt, at diskussionen skal handle så meget
om aﬀald, og salen banker tilkendegivende i bordet. Én
af de unge blandt publikum vil gerne pege på, at der er
ﬂere forskellige grupper af unge i Görli: Der er unge,
der er interesseret i at deltage i klublivet, i projekter eller
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De unge sidder på pladserne, fordi de ikke har andet at lave:

i dee. Det er hyppigst den sidste gruppe unge, som
støder sammen med TOM, påpeger vedkommende.
Under diskussionen kommer ﬂere kontroverser i spil:
Mellem Görli som ”Museumsstadt” for de gamle versus
som ”Jugendstadt” med plads til rockfestivaler mm.

Dreng 2: Weil sie keine Arbeit haben und weil sie vielleicht
auch falsche Vorbilder haben. Und ja,… ich denke mal, die
Polizei dahin zu schicken ist nur Symptombekämpfung
(…) (ibid.)

Skal pladsen eller de unge bevares? spørger en tilhører

I disse diskussioner bredes kontroverserne omkring byens pladser ud

Den ene af drengene refererer til den fælles debataften i Basta, hvor han
havde påpeget, at der i stedet for at indsæe politi som profylaktisk
foranstaltning skulle være ﬂere ’street-workers’ på gaden. Politiet har

til også at handle om de unges situation generelt i det polsk-tyske

jo ingen pædagogiske forudsætninger:

(Deltagerobservation20070611).

grænseland. Når det f.eks. fremstår som et paradoks at ville fordrive
de unge fra en i forvejen aﬀolket tvillingeby, peger kontroversen
dermed i retning af grænselandets generelle strukturproblemer.
Nogle dage efter debataftenen i Basta mødes jeg med to drenge
fra Görli, som er i starten af 20’erne og medansvarlige for Bastaklubbens drift og arrangementer. Udenfor Bastas hovedindgang
hænger et skilt med påskriften ”Don’t destroy your own projects“.
Som en af drengene forklarer mig, så handler det om, at alle unge er i
samme båd. Hvis man laver hærværk i ungdomsklubben, er det også

Dreng 2: Und [politiet] wird manchmal in speziﬁschen
Situationen bestimmt auch unpädagogisch reagieren.
Und halt einfach nur ihre Gesee und Paragraphen
sehen, ‚ok die Jugendliche sind jet nach 22 Uhr zu laut
und kann deswegen eine Strafe bekommen weil dies
und das‘ – ich ﬁnde das halt eigentlich schon ein Zeichen
dafür, dass irgendwo die Erziehung versagt hat, wo so die
Fürsorgepﬂicht der Jugendlichen versagt hat. (…) (Ibid.)

ens eget projekt, der går tabt. Disse to medlemmer af Basta mener ikke,
at TOMs arbejde er målreet brugerne af deres ungdomsklub, men de
føler sig alligevel truﬀet og provokerede over, at byrådet vælger at
sæe en sådan politistyrke ind for at løse nogle problemer, som har
helt andre årsager. De to drenge forklarer, at de aldrig selv ville bruge

De forskellige måder at bruge byens pladser på handler således
ifølge disse citatuddrag også om, at de unge er arbejdsløse, mangler
forbilleder, om forældresvigt, og at der tilbydes de unge for lidt i
tvillingebyen.

de to pladser i Görli:
De unge som mangelvare og problem
Dreng 1: Wie soll man es sagen. Nie unser Umgang, also

Problemerne omkring de unges tilstedeværelse på pladserne viser sig

das sind halt zum Teil Rechtsextreme Jugendliche, die

foruden at være forbundet med arbejdsløsheden i grænsebyen også

dort sien, gerade auf Marienpla oder Wilhelmpla, es

at hænge sammen med den stigende aﬀolkning. Denne dobbelte rolle

sind schon relativ häuﬁg Nazis dabei. Das ist auf jeden

mellem at være et tilstedeværende problem og en mangelvare viser sig

Fall ein Faktor der nie gerade ansprechend ist, und also

også at være genstand for undersøgelser fra videnskabeligt hold. Under

wenn Jugendliche sich halt sinnlos betrinken und dann

debataftenen i Basta bliver der refereret til en rapport lavet af forskere

einfach mit ihrer Zeit nichts Besseres zu tun haben und

og studerende ved faget Sozialpädagogik ved Hochschule Görli/

einfach nicht wissen, was sie machen sollen. (…). Also, es

Ziau187, hvis resultater indgår i etableringen af en Jugendhilfeplan i

sind die Jugendliche, die Abends irgendwie auf die Pläe

Görli’ byforvaltning (Markert 2007: 24). Jeg henvender mig derfor til

sien um Bier zu trinken und Krawalle machen und …

professoren, der har haft ansvar for undersøgelsen, og får lov at kigge

es sagt etwas über die Situation in der Stadt, es wird zu
wenig angeboten (Interview20070625).
198

187) Hvis etablering i sig selv kan ses som et politisk forsøg på at a"jælpe aﬀolkningsproblemet
og tiltrække unge mennesker til regionen.
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i rapporten om de unge: Her kommer der tal på de unges tilfredshed

Taler man med de unge selv, er der ifølge Astrid Hahn mange, der

med at bo i byen, deres brug af ungdomsklubber, alkoholforbrug osv.

siger, at de søger væk for at tage en uddannelse og så derpå gerne vil

450 repræsentativt udvalgte unge mellem 14-21 år er i 2005 blevet

vende tilbage. Men med en arbejdsløshedsprocent på omkring 23 %

stillet 51 spørgsmål i et spørgeskema om, hvordan de oplever deres

er der jo ikke nogen udsigter til at få et arbejde, og der er derfor kun

opvækstbetingelser i Görli. De er bl.a. blevet adspurgt om deres

få, der vender tilbage. Typisk ﬁnder de arbejde i de områder i Vesten,

”Bleibebereitschaft” (villighed til at blive). Hver anden svarer, at han

hvor de har studeret, været i praktik eller stået i lære og hvor de også

eller hun nok vil forlade Görli. De er også blevet spurgt, om de har

har fået venner, stiftet familie osv.:

erfaringer med vold og alkohol. På spørgsmålet: ’Hvordan forholder
du dig til vold som middel til at løse en konﬂikt’ svarer kun lidt over

(…) dann kommen sie einfach nicht mal wieder. Das

halvdelen af de adspurgte, at det ikke er et velegnet middel. 3 ud af

ist einfach ein ganz, ganz großes Problem. Und das

5 har selv konkrete erfaringer med vold, heraf er halvdelen af disse

Problem, dass sich daran anschließt ist, dass wenn uns

erfaringer baseret på, at man har været vidne til vold, 30 % har været

diese Generation von Jugendlichen fehlt, das ist ja die

involveret som ofre og 20 % af de adspurgte har selv anvendt vold.

Generation die ja hier Kinder kriegen soll in nächster Zeit,

Hovedparten af den vold, man har været involveret i, har enten været

nicht – und die fehlen uns dann gleich mal wieder. Wir

grundløs (70%), forbundet med alkohol (65%) eller højreekstremisme

haben einen Altersdurchschni zur Zeit von, ich glaube,

(50%) (Ibid.: 19-24).

44 Jahren, in Görli, 44.2 oder so, und Deutschlandweit

Det bliver relevant at undersøge de unges „Bleibebereitschaft“,
idet de unge i vidt omfang søger væk fra tvillingebyen: ”Die

ist es schon eine Spienzahl. In Sachsen haben wir den
höchsten Altersdurchschni (Ibid.)

demographische Entwicklung hinterlässt tiefe Spuren. Es müssen
Menschen in der Region gehalten und es müssen Menschen für die

Problemet vil ikke kunne overkommes, men forplante sig til de næste

Region gewonnen werden“ (Großmann 2006: 40). Disse ord er den

generationer. For hvem skal føre en by videre, hvis den kun består af

tidligere kulturborgmester i Görli, Ulf Großmanns. Görli’ store

pensionister?

befolkningstilbagegang grunder sig dels i, at der er en lavere fødselsrate

Kontroversen omkring brugen af byens pladser i Görli

i dag end i DDR-tiden (jf. Kapitel 1). Men hovedproblemet er, at der sker

har således ledt mig videre til problemer omkring aﬀolkning og

en afvandring i retning mod Vest, hvor der er arbejde. Astrid Hahn fra

arbejdsløshed i grænseregionen. Bemærkelsesværdigt har der ikke

Görli byforvaltning, som er Koordinator for grænseoverskridende

indgået aktører i disse diskussioner, som har ledt undersøgelsen over

samarbejde mellem Görli-Zgorzelec (jf. Kapitel 5), beskriver det

på den polske side af grænsen. Det er bemærkelsesværdigt, fordi
Zgorzelec har de samme problemer med arbejdsløshed migration. Da

således:

jeg interviewer den polske borgmester, Rafał Gronicz, karakteriserer
Hahn:

Das

[dvs.

aﬀolkningen]

betriﬀt

auch

die

han det således som et stort problem, at de unge tager væk:

Jugendlichen und gerade die Jugendlichen, die hier
also keinen Ausbildungspla ﬁnden. Ja, das ist das

Gronicz: [O]ne can notice that in the Communal Labour

Hauptproblem. Wir haben eine Arbeitslosenquote von

Oﬃce, the number of people who don’t registrate is

ungefähr jet 23 % und sind also nach der Wende [dvs.

bigger each month, but it doesn’t mean that we have

1989/1990] auch kaum mal unter 20% gekommen (…).

lower unemployment!188 I know this region, and I know

Und das betriﬀt natürlich vor allem die Jugendlichen, die

that nothing has been changing for long, so the fact that

erst Mal ja einen Einstieg ins Arbeitsleben ﬁnden müssen,

the registration number is decreasing doesn’t mean that

den sie hier in Görli und der Region nicht ﬁnden
(Interview20070626).
200

188) Det er lovpligtigt i Polen at lade sig registrere i den kommunale arbejdsformidling, hvis
man er arbejdsløs (jf. GUS 2007).
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the situation is superb, but that they [de unge] went away.

er lig alle unge mennesker i Görli og Zgorzelec, og at der er en

And it is our tragedy. However, I have some information

modsætning mellem Görli som en by for de unge og som en by for

that some part of those people is going to come back. It

de gamle.

means that they go away, work for a while, earn some
money and come back (Interview20070525a).

Ved at beskrive kontroverserne om brugen af byens pladser i
Görli som en sameksistens mellem forskellige, rumlige praksisser
har analysen vist, hvordan en række forskellige grænser kontinuerligt

Aﬀolkningsproblemet sæer sit præg i gadebilledet, for eksempel i

drages: I den ’territoriale topologi’ sæes en grænse mellem

Görli, hvor mange lejligheder står tomme. Det mærkes også i blandt

indenfor og udenfor, hvor det, der er udenfor, er ensbetydende

dem, der er tilbage, som følgende citatuddrag viser. Det kommer fra

med det, som ikke burde fylde op på byens pladser: det fremmede,

Pawlowski, som er gymnastiklærer på det gymnasium i Zgorzelec, jeg

distante og uanstændige. Modsat denne rumlighed handler det i

besøgte for at lave kortopgaver med nogle af eleverne:

’netværkstopologien’ om at knye forbindelser ved at komme hyppigt
på pladserne, for at møde gamle og stifte nye bekendtskaber. Endelig

Pawlowski: It’s incredible how many young people who

gøres byens pladser til ’rum for transit’, idet TOM visiterer, kontrollerer

moved out! In the age between 20 and 30 there’s just a

og identiﬁcerer de unge som et kollektiv i form af lovovertrædere.

few left. You can see that during Christmas time, when

Denne analyse beskriver en samtidighed imellem ﬂere og også

they come back from Ireland and England etc. and all the

modsatreede rumlige praksisser i en multipel topologi, hvor nogle

pubs and clubs are full. I guess it’s a big number! I think

måder at bruge pladserne på overlejres og skubbes ud i periferien af

that from Zgorzelec, Pińsk, Bogatynia 3-4 thousand left,

andre. Fælles for den territorielle rumlighed og rummet praktiseret

I think it’s a lot! There are less and less children in the

som transit er, at der tages afstand fra og sæes ind mod dem, der tager

schools as well

permanent ophold på pladsen eller når folk ikke opfører sig ordentligt

(…) How could they [de lokale myndigheder] ﬁght it?

(såsom de højreradikale, ’øldrikkerne’, ’de unge’). Den form for møde,

They can’t stop them (…) (Interview20070425b).

som overses i forhold til de øvrige rumlige praksisser, er i de tilfælde,
hvor der knyes kontakter mellem unge tyskere og polakker. I nogle

4. Overlejrende topologier

af disse forbindelser krydses grænsen mellem Polen og Tyskland, idet

Jeg har i dee kapitel forfulgt én kontrovers i Görli omkring TOM

unge fra Zgorzelec også kommer til Wilhelmpla og Marienpla.

og de unges brug af byens oﬀentlige pladser. Kontroversen bredte sig

Pladserne i Görli er gode mødesteder, fordi man nemt falder i

ud og blev til ﬂere, idet den foruden at omfae diskussionerne om de

snak også med de tyske unge, som beﬁnder sig dér. Idet disse unge

unges bruge af byens pladser i Görli også pegede ud til et bredere

bevæger sig fra den ene side og over på den anden side af den polsk-

netværk af problematikker omkring strukturproblemer i grænselandet:

tyske grænse, krydser de to forskellige juridiske systemer: i det ene er

De unge i Görli (og Zgorzelec) er en lokal mangelvare, i og med at de

det ulovligt at drikke i det oﬀentlige rum, i det andet er det ulovligt,

i stigende grad ﬂyer fra grænseregionen. Samtidig bliver bestemte

hvis man er under 16 år. De bevæger sig ikke bare længere væk fra

former for deres tilstedeværelse i grænsebyen problematiseret: i

forældrenes overvågning, end hvis de var forblevet i Zgorzelec, men

avisernes reportager, af ’Ordnungsamt’ og ’Jugendamt’, og idet den

ind i en helt anden landezone. Der ﬁnder således et intrikat møde sted

særlige indsatsstyrke fra politiet indsæes på pladserne i Görli. Der

mellem grænseoverskridende, det transitionelle og det territorielle i

er idealer om og regler for, hvordan de unge skal opføre sig, samt

disse kontroverser omkring pladserne, hvor det grænseoverskridende

hvor og hvordan de skal mødes.

i dee tilfælde bliver overskygget af de strukturproblemer, de to byer

Kontroversen førte også til de polske og tyske skoleelevers

på hver sin side af grænsen kæmper med. At strukturproblemerne

beskrivelser af deres brug af pladserne i modsætning til andres brug,

og det grænseoverskridende i dee tilfælde ikke synes at have klare

til diskussioner om, at de unge, der opholder sig på pladserne ikke

forbindelser med hinanden træder endvidere tydeligt frem i denne
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dermed fortrinsvist forblev på den tyske side af grænsen. Analysen
af pladsernes multiple topologi udgør således endnu en indgang til
kunne beskrive en ’living-in-tension’, en spændt sameksistens på, ved
og henover den polsk-tyske grænse.

1. Indledning
På webportalen www.you-tube.com189 kan man klikke
sig ind på en video med titlen: Görli! Stadtbrücke – freie
Fahrt für freie Europäer, optaget kort tid efter Polens

Tyske ﬂasker
Sammen med en gruppe piger fra den polske klasse i Zgorzelec
mødtes Kasia og jeg efter de fælles ’walking conversations’ endnu
en gang udenfor deres skoletid, for de ville gerne tage os med
hen og vise os nogle af deres yndlingssteder i Zgorzelec. Disse
elever havde ikke deres vante gang på pladserne i Görli!, men
tilbragte i stedet en stor del af deres tid i skoven ved ﬂodbrinken
på den polske side af Neiße-Nysa:
Question: Why do you like these areas, why you think that it is
nice there?
Girl 1: They are nice because it is really calm there…you can’t
hear the noise of the traﬃc: This is an old mine area, and it looks
really nice…
Girl 2: There are waterworks, and it looks so very nice! It is

indtræden i Schengen, december 2007. Videoens første
klip introducerer med ordene ”Wirklich oﬀen”. I samme
nu er man inde i førerkabinen på en bil, der er i færd med
at køre i rask tempo ned ad vejen mod grænseovergangen
ved Stadtbrücke i Görli". Kameraet er placeret i bilens
forrude, så det føles næsten som at sidde med helt fremme
i bilen. Der bliver ikke sagt noget undervejs; på lydsporet
høres kun en højlydt støj fra bilen. Set i sammenhæng med
videoens titel er der noget triumferende over de#e ridt
forbi de ubemandede kontrolposter, hvor persiennerne er
nedrullede og blot en enkelt, tom politibil holder parkeret.
Turen fører videre over broen med skiltet, der viser, at
man nu forlader Tyskland, forbi det skarpe sving til højre,
og endelig til beviset: at man nu kan køre hele vejen fra
Görli" til Zgorzelec i ét stræk.

forbidden to go there… but anyway people go there… (…) in
the forest near to the waterworks, and the viaduct one can ﬁnd
old bo&les, which the Germans left after the war…and there are
lots of them! Colorful, so pre&y!

Efter Polens indtræden i Schengen er grænsen ”virkeligt åben”
mellem Görli" og Zgorzelec. Kort tids videre søgen på www.youtube.com viser yderligere en række videoklip af samme art; optagelser
af forskellige former for traﬁk, der krydser den polsk-tyske grænse,
fra både Polen og Tysklandssiden. Én optagelse, af nyere dato,
viser på samme måde turen fra Görli" til Zgorzelec set inde fra en
bil: her er de gamle kontrolposter %ernet helt. Endnu en video viser
fodgængerbroen over Neiße-Nysa, hvor det lille skilderhus med plads
til to grænsebetjente også er væk (jf. Kapitel 5). Det viser ikke andet
end folk, der går frem og tilbage hen over broen.
Hvad er det folk optager i disse videoer? Der er tilsyneladende
ikke andet formål end at vise, at det til forskel fra tidligere kan lade sig
gøre at køre frit hen over den polsk-tyske grænse; en ”freie Fahrt für
freie Europäer”. De udgør en række dokumentationer af en traﬁk, der
ﬁnder sted hen over noget, som ikke længere er der. Implicit til stede i
189) www.you-tube.com er en webportal, hvor man kan lægge sine egne videoklip ud, dele
dem med andre og kommentere på andres optagelser.
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optagelserne fra www.you-tube.com er i den forstand også alt det, der

forskellige, i udgangspunktet grænseoverskridende identitetsprojekter

er $ernet, såsom grænsebetjentene, grænsebommene, kontrolposterne,

ikke kobles med hinanden i tyske og polske museers arbejde. Det er en

skilderhusene og bilkøerne.
Det er denne ﬂertydighed omkring en på én gang nærværende

multiplicitet, som udgøres af et kontinuerligt ﬂow mellem stabilisering
og destabilisering af netværk (Kapitel 4). Frem for at netværket udgøres

og fraværende grænse, jeg med denne a"andling har tilstræbt at

af til stadighed mere styrkende relationer mellem socio-materielle

kvaliﬁcere beskrivelsen af. At de europæiske grænser inden for EU’s

aktører, foregår der kontinuerlige, bølgende bevægelser af styrkende

Schengen-område bliver åbnet, er ikke ensbetydende med, at de

og svækkende transformationer af netværket.

bortviskes. Grænserne er til stadighed delvist åbne, delvist lukkede og

Der udspiller sig en anden version af multiplicitet, når grænsen

det er af samme grund centralt at foretage empirisk tæ%e beskrivelser

på én gang er i og uden for de polske og tyske skoleelevers fokus,

af de europæiske grænsers transformation. For igennem sådanne

som beskrevet i analysen, hvor ordningsmåden ’grænseallokering’

beskrivelser opnås en større indsigt i, hvori udfordringerne ved

blev identiﬁceret (Kapitel 5). Denne version af multiplicitet fremtræder

europæiseringen af Europa består.
Mit udgangspunkt for undersøgelsen var, hjulpet af indsigterne

også i forskellige mønstre af nærvær og fravær, som beskrevet i analysen
af elevernes kortopgaver (Kapitel 6). I disse kort udgjorde såvel

fra den materielt-semiotiske, performative ANT, at den ﬂertydige

indtegningen som ikke tegningen af den polsk-tyske grænse forskellige

grænse kan beskrives mere præcist ved at undersøge den som en

konstellationer mellem nærværende og fraværende grænser, frem

multipel grænse, der forekommer i ﬂere, delvist forbundne versioner,

for at stå som entydige udsagn om de unges ligegyldighed eller

idet den kontinuerligt performes og forandres igennem heterogene

engagement overfor det polsk-tyske. Det er en multiplicitet, der

netværk af forbindelser mellem socio-materielle aktører. A"andlingens
opgave var derfor at undersøge den polsk-tyske grænses multiplicitet

udgøres af en ambivalens, fordi væsentligheden af den polsk-tyske
grænse kontinuerligt skifter, som mellem to poler af interesse og

ved at foretage en række, konkrete beskrivelser af, hvordan den

desinteresse. Begge poler praktiseres, men kan ikke være ligeværdigt

praktiseres og hvordan disse praktiseringer sameksisterer.

til stede samtidig.

I a"andlingens analyser har jeg beskrevet disse praktiseringers

En sidste version af multiplicitet, der optræder i a"andlingens

sameksistens på ﬁre forskellige måder: som på én gang styrkende

analyser, ses i den måde, hvorpå pladserne i Görli# bliver praktiseret

og svækkende forbindelser mellem forskellige identitetsnetværk i

som forskellige rum for ophold og mødesteder mellem unge tyskere og

museernes arbejde for at skabe grænseoverskridende tilhørsforhold

polakker, hvor nogle grænseoverskridende praktiseringer overlejres

(Kapitel 4), som permanente reformer mellem forskellige ordnings-

af andre (Kapitel 7). Denne form for multiplicitet angår forekomsten af

måder i det grænseoverskridende samarbejde (Kapitel 5), som

sameksisterende og indbyrdes modsa!e topologier.

forskellige, men delvist forbundne versioner af nærværende og

Tilsammen udgør analyserne og de forskellige versioner af

fraværende grænser i elevernes kortopgaver (Kapitel 6) og som

multiplicitet et bidrag til en beskrivelse af en sameksistens mellem

kontroverser omkring forskellige rumlige praksisser i den aﬀolkede

forskellige praktiseringer af den polsk-tyske grænse. Det er en spændt

grænseby, hvor grænseoverskridende netværk overlejres af andre

sameksistens, fordi der i disse praktiseringer kontinuerligt produceres

topologier (Kapitel 7).
Disse analyser beskriver således den polsk-tyske grænses

og transformeres forskellige grænser, som dog er bundet sammen af,

multiplicitet i praksis, hvor der fremkommer ﬂere versioner af

grænse.

at de tilsammen konstituerer det, der fremtræder som den polsk-tyske

virkeligheden og hvor ’orden’ performes på ﬂere måder. Yderligere
viser analyserne, at den polsk-tyske grænses multiplicitet fremkommer

Samlet set er resultatet af a"andlingens analytiske bidrag, at det

i forskellige versioner:

kvaliﬁcerer begrebet om den multiple grænse:

Én version af multiplicitet træder frem, når grænsen bekræftes
og produceres i nye udgaver, som beskrevet i den måde, hvorpå
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1) For det første ved at beskrive, hvordan grænsen performes

bevidste strategier til at skabe eller tilreelægge bestemte forandringer

i forskellige versioner af multiplicitet: Foruden at være gjort

eller handlinger hos folk (jf. Latour 2005: 151).190 I et ANT-perspektiv

af forbindelser mellem socio-materielle aktører, udgøres

er en beskrivelse kendetegnet ved at opspore aktørerne og beskrive,
hvordan de ordner: ”What they do to expand, to relate, to compare, to
organize is what you have to describe as well” (Latour 2005: 150). En
god etnograﬁsk beskrivelse kvaliﬁcerer sig således ved at intervenere
’fra midten’.
Som fremlagt i aandlingens kapitel om fremgangsmåde og
materiale (Kapitel 3), handler en multiplicitetsorienteret analyse af det

praktiseringerne af den polsk-tyske grænse af henholdsvis et
kontinuerligt ﬂow af stabilisering og destabilisering af netværk, af
ambivalente mønstre mellem nærværende og fraværende grænser,
samt af en ﬂerhed af rumlige topologier.
2) For det andet ved at identiﬁcere forskellige måder, hvorpå
den multiple grænse kan analyseres, og hvordan relationerne
imellem disse kan beskrives: som en spændt sameksistens
mellem forskellige identitetsnetværk, ordningsmåder, versioner af

polsk-tyske grænseland ikke om at fremanalysere eller ’hylde’ det
multiple for mangfoldighedens skyld (jf. Bruun Jensen & Zuiderent-

grænsen og rumlige praksisser.

Jerak 2007: 230). Aandlingens samlede analytiske bidrag viser, at

det følgende aandlingens metodiske tilgang, hvorefter jeg uddyber,

den multiple polsk-tyske grænse er ’mere end én og færre end mange’,
idet grænsen i nærværende aandling kan beskrives som bestående
af de her fremlagte versioner af multiplicitet (jf. pkt. 1) og analytiske

hvordan aandlingen bidrager til en beskrivelse af en heterogen,

begreber (jf. pkt. 2)

socio-materiel version af europæisering.

Begreberne identitetsnetværk, ordningsmåder, grænseversioner og rumlige praktiseringer har hver især tjent som redskaber
til at kunne identiﬁcere nogle mønstre i det mangfoldige materiale,
som jeg analytisk har sammenfaet i nogle for den pågældende analyse
speciﬁkke resultater, såsom de i Kapitel 5 identiﬁcerede ordningsmåder

Efter denne sammenfatning af aandlingens resultater runder jeg i

2. Ontologiske interventioner fra midten
”Where should we start? As always, it is best to begin in the middle”
(Latour 2005: 27). At starte i midten har i denne aandling indbefaet
en konstant navigation mellem det empiriske og det teoretiske ved at
opspore relationer, udtryk, mønstre og kontroverser uden på forhånd
at deﬁnere deres format og afgrænsning. Jeg har således undersøgt
relationer mellem det polske og det tyske ved at følge aktørerne: det
heterogene netværk omkring udtrykket ’den silesiske tolerance’, polsktyske bindestreger i det grænseoverskridende samarbejde, mønstre af
nærværende og fraværende grænser i de polske og tyske skoleelevers
koregninger og i de fælles gåture, samt kontroverser omkring de
unges brug af byens pladser i Görli#.
Som diskuteret i Kapitel 3 drejer en performativ forskningsproces
sig ikke om at vælge, hvilke udgaver af virkeligheden, vi ’bør’ satse
på at engagere med vores forskning. Forskningsprocessen er derimod
del af en ’ontologisk politik’ i den forstand, at den beskriver forskellige
ontologiers – også problematiske – sameksistens (jf. Mol 1999).
Som et godt bud på hvordan en ontologisk politik kan bedrives,

’foretagsomhed’, ’administration’ og ’grænseallokering’ og de i
Kapitel 7 forskellige rumlige praktiseringer af pladsen som ’netværk’,
’territorialt rum’ og ’transitrum’. Som redskaber til at fremanalysere
forskelle repræsenterer disse begreber ikke hver især enkelt individers
praksisser. De er idealtypiske begreber i den forstand, at de udgør
socio-materielt sammensae mønstre, der sammenfaer forskellige
måder, hvorpå grænsen performes. At undersøge deres sameksistens
er blevet muligt undervejs i analyseprocessen, bl.a. gennem metodisk
inspiration fra Sørensens ’site-management’ (jf. Kapitel 3).
Teoretisk er aandlingens analyser således et bud på, hvordan
et performativt udgangspunkt i ANT kan operationaliseres til
konkrete, analytiske greb, der beskriver sameksisterende forskelle
som eﬀekter af heterogene netværk. Da denne sameksistens antager
en række former, har det givet god mening også at anvende forskellige
analytiske indgange i analyserne. Det multiple netværk egner sig godt

har jeg tilsluet mig Vikkelsøs karakteristik af genren ’etnograﬁske
beskrivelser’ (Vikkelsø 2007) forstået som en intervention, der altid
virker ’forstyrrende’, men som ikke dermed skal forveksles med
208

190) På dee sted i Reassembling the Social sigter Latour særligt på den kritisk sociologiske
udgave af socialvidenskaben, hvor en evaluering af informanternes praksis tænkes at
afstedkomme en reﬂeksivitet og en eventuel ændret adfærd iblandt informanterne selv
(Latour 2005: 151f).
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til at beskrive et givent fænomens rejse og transformationer gennem

tysk cykeltur, når den polske borgmester udfylder et memo om en

styrkende og svækkende socio-materielle relationer. Ordningsmåderne

ødelagt bænk, som er blevet sat op på initiativ fra en hustru til én af de

kvaliﬁcerer sig ved at tydeliggøre forskelle mellem praktiseringer

tyske fordrevne, når det trods planer om det modsae alligevel bliver

af det samme ’materiale’, det være sig koordinering af politisk,

en ikke-forekommende handling at krydse grænsen blandt eleverne

grænseoverskridende samarbejde, museumsforvaltninger eller andre

og når de polske piger, som ellers ikke har deres gang i Görli eller

organisationsformer. Versionerne viser, hvordan samme objekt bliver

på anden vis relaterer til det tyske, ﬁnder smukt dekorerede ﬂasker i

praktiseret på forskellig vis og de multiple topologier skærper blikket

skoven efterladt af tyskere omkring 2. Verdenskrig.

for, hvordan praktiseringer konstruerer og transformerer forskellige

Disse

historier

og

analyser

beskriver,

hvordan

rum. Frem for at anvende det samme analytiske begreb igennem

europæiseringsprocesser materialiseres og konkret ﬁnder sted i

alle analyserne tilbyder den performative ANT således en række

tvillingebyen: Hvad enten det drejer sig om en bænk, der ernes

forskellige ressourcer, som dog alle teoretisk har til huse inden for det

eller en bro, der bygges, udgøres disse sammenﬁltrede netværk af

multiplicitetsorienterede og performative ANT-felt.

netop de heterogene aktører, der er mulige at opspore i tilknytning
til dem (foreninger for de tyske fordrevne, EU-støeprogrammer for

3. Tysk-polske forbindelser

grænseoverskridende samarbejde, restaureringen af tvillingebyen,

Indledningsvist i hvert analysekapitel blev et tema eller et væsentligt

regionale støeprogrammer samt stadsarkitekter) og som er tæt

aspekt af analysens problemstilling slået an gennem ﬁre korte

sammenvævet med de udfordringer, der er forbundet med at leve på,

fortællinger. Afslutningsvist i hver analyse har jeg ligeledes placeret

ved, henover og med en grænse i Europa.

korte fortællinger, som i en vis forstand efterlod samtlige analyser

Aandlingens analyser viser dermed, at der er andre måder

’open-ended’ eller på anden vis sae et spørgsmålstegn. Der var

at undersøge og beskrive europæisering på end ved at fokusere

historien om soldaterhjelmen på ﬂyer’en, der reklamerede for den

på implementeringen af EU-lovgivning eller at analysere EU-

polsk-tyske cykeltur, om bænken, som, uvist af hvilken grund, var

institutionernes

blevet ernet igen, om at den polsk-tyske grænse ikke blev krydset

kommer ikke ’fra oven’ og ej heller ’fra neden’, men ﬁnder sted midt

på nogen af de fælles ’walking conversations’ med eleverne og om

i mellem socio-materielle praktiseringers permanente reformer,

nogle polske pigers yndlingssteder i Zgorzelec. Hvorfor er det en joke,

hvor forhandlinger, følen på tænderne, forvaltninger af historien,

at der står soldaterhjelm og ikke cykelhjelm på ﬂyer’en? Hvor blev

konfrontationer med nogen og forbigåelser af andre ﬁnder sted og er

bænken af? Hvorfor kom vi aldrig over på den anden side af grænsen

del af processen.

funktionalitet

(jf.

Indledningen).

Europæisering

på de fælles gåture med eleverne? Hvorfor kan de polske piger lide at

Af den række beskrivelser, der gives i analyserne, vil jeg i det

opholde sig ved ﬂodbrinken i Zgorzelec? Som uafsluede tråde i mit

følgende fremhæve nogle eksempler, som understreger karakteren

opsporingsarbejde fremstår disse historier således som ubesvarede

af den sameksistens mellem forskellige praktiseringer af grænsen,

spørgsmål. Det er imidlertid nogle vigtige spørgsmål, fordi de udpeger

aandlingen fremstiller, og som bidrager til en socio-materiel,

forbindelser mellem det polske og det tyske:

heterogen beskrivelse af europæiseringsprocesser i tvillingebyen.

Tilsammen udgør disse historier, ligesom aandlingens
analyser som helhed, et vidnesbyrd om en sameksistens henover,

4. Den spændte sameksistens

på og ved den polsk-tyske grænse. Det er en sameksistens mellem

Hver analyse har beskrevet forskellige praktiseringer af den polsk-

forskellige praktiseringer, som hænger delvist sammen og som forbliver

tyske grænse med det grænseoverskridende, tilhørsforholdet og det

uafsluede, fordi de altid er i en eller anden form for forbindelse med

rumlige som tematiske ledetråde. Disse praktiseringer ﬁnder sted i en

hinanden (Elgaard Jensen 2001; Law 1997). Forbindelserne mellem det

spændt sameksistens, hvilket følgende afsnit vil give nogle eksempler

polske og det tyske træder frem, når det bliver en ufrivillig joke, at bede

på. Forholdet mellem de forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske

polske, unge mennesker om at huske deres soldaterhjelm på en polsk-

grænse performes, kan karakteriseres som værende i en ”tension
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tyske, mens ’foretagsomhed’ vedblivende klør på med at få engageret
de unge ved at betone netop det polsk-tyske. Ordningsmåderne kan

-

Fordi ikke alle netværk viser sig at være grænseoverskridende:

Kapitel 4 viste, hvordan et grænseoverskridende identitetsprojekt, den
’silesiske tolerance’, kontinuerligt skifter mellem at blive stabiliseret
og destabiliseret af de socio-materielle aktører, der indgår i og udgør
dets netværk. Tænk på nøglerne i udstillingsmontren på Schlesisches
Museum i Görli. De er et godt eksempel på en spændt sameksistens
mellem polske og tyske tilhørsforhold, fordi de på én gang styrker
og svækker den ’silesiske tolerance’: På den polske side af grænsen
betragtes nøglerne som symbolet på de fordrevne sileseres formodede
og af polakkerne frygtede tilbagevenden til de tidligere tyske områder
i Polen. Nøglerne virker derfor destabiliserende for den ’silesiske
tolerance’s videre rejse hen over grænsen. Disse tolkninger af nøglerne
bliver meget konkrete, når radikale kræfter inden for foreningerne for
de fordrevne tyskere gør krav på erstatning for tabt tysk ejendom ved
at tage sagen op ved EU-domstolen i Strasbourg. Netværket omkring
den ’silesiske tolerance’ formår i dets nuværende udformning ikke
at virke grænseoverskridende og inkorporere aktører på polsk side,
men styrkes til gengæld, hver gang det bliver muligt at a!oble de
højreradikale tyskere i netværket. Den ’silesiske tolerance’ eksisterer
således i dens nuværende form i en sameksistens, hvor grænser på én
gang overskrides og bekræftes.

også eksistere parallelt ved siden af hinanden, som i den polsk-tyske
Koordineringskommission, men ikke uden en vis portion frustration.
Tænk på den tyske koordinator, som peger på, at det måske i fremtiden
vil være mere rentabelt at ree blikket mod samarbejdspartnere i det
tyske bagland (dvs. Sachsen), end henover den polsk-tyske grænse,
eller på den polske borgmester, som udviser utilfredshed med det
ulige samarbejde med Görli omkring projekt Kulturby 2012, og
som i stedet synes at fokusere mere på at skabe regional udvikling
på den polske side af grænsen. Tænk på den tyske museumsdirektør
og hans undren, som vokser til irritation, over ikke at få svar fra sin
polske kollega på en forespørgsel om udlån af en museumsgenstand.
Dee møde mellem ordningsmåden ’administration’ og andre måder
at ordne på resulterede i, at museumsdirektøren måe undlade at
udstille den polske museumsgenstand på sit silesiske museum, og først
ﬁk svar på hvorfor ved en helt anden lejlighed. Disse ordningsmåder
eksisterer i en spændt sameksistens, hvor der ikke er nogen entydige
helte eller skurke, og som ikke altid ender i åben konﬂikt, men som
kan beskrives som en tilstand af permanente reformer.
-

Fordi grænsen ikke nødvendigvis står i centrum i de daglige
aktiviteter:

Kapitel 6 viste, at de unge skoleelever gennemgående performer en
-

Fordi der er forskellige måder at ordne den polsk-tyske grænse
på:

Kapitel 5 viste, hvordan tre ordningsmåder mødes og på forskellig
vis overlapper, forbigår, støder mod og eksisterer parallelt ved siden
af hinanden. Ordningsmåderne kan forbigå hinanden, som på den
polsk-tyske cykeltur, hvor de polske og tyske deltagere glimrede
ved deres fravær. Uanset hvor mange nyhedsbreve, plakatsøjler og
ﬂyers, ungdomskoordinatoren sæer i søen, bliver han tilsyneladende
ikke hørt af de unge polakker og tyskere. Det er et møde mellem en
ordningsmåde, hvor den polsk-tyske grænse er omdrejningspunktet
og skal ordnes for enhver pris, overfor en ordningsmåde, hvor
grænsen, og herunder alt det, der vedrører det polsk-tyske, allokeres
til fordel for andre, for øjeblikket vigtigere projekter eller aktiviteter.
Ordningsmåden ’grænseallokering’ er ikke lydhør over for det polsk212

ambivalent grænse i den forstand, at grænsen kontinuerligt skifter
mellem at være i fokus og at blive skubbet ud i periferien af deres
aktivitetsradius. De forskellige måder, hvorpå den polsk-tyske
grænse performes i elevernes daglige aktiviteter hænger sammen
med, hvor de går i skole, og også hvad deres familiære baggrund er.
Tænk på drengen fra den polsk-tyske klasse, som bor i Görli med
sin polske mor og tyske far. Trods det faktum, at han har en stor del af
sin familie i Zgorzelec, og også med jævne mellemrum besøger dem
om søndagen, er hverken den polsk-tyske grænse eller aktiviteter i
Zgorzelec indtegnet i hans kort. Det polsk-tyske udspiller sig i dee
tilfælde på så forskellige måder, som at han går i en polsk-tysk klasse,
har en polsk-tysk familie og så alligevel udelukkende beskriver sin
daglige gang på den tyske side af grænsen. Tænk på den tyske pige fra
den polsk-tyske klasse, der løber Europa-maraton hvert år og på den
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måde deltager aktivt i et projekt, der i kraft af sin grænseoverskridende

at sæe de symbolsk-kulturelle, europæiske fællesnævnere i centrum,

rute har en stærk europæisk proﬁl. Denne pige føler sig decideret

blev proﬁlen ændret, idet der med sloganet ’enhed i mangfoldighed’

utryg ved at være i Polen og glæder sig kun til, at maratonruten igen

skulle lægges vægt på EU’s kulturelle særpræg som bestående af
forskellige nationer, sprog, regioner, etniske grupper og religioner
(Rasmussen & Sandberg 2006, 2007; Wilken 2001).
De forskelle, jeg har beskrevet i denne aandling, udgøres
af en multipel mangfoldighed, idet de fremkommer som eﬀekter af
socio-materielle aktørers netværksarbejde, såsom relationer mellem
forskellige
eksperter,
NGO’er,
talsmænd,
skoleelever,
udstillingsmontrer, koregninger og ruter. I den forstand
tilvejebringer de her fremlagte analyser en alternativ version af,
hvordan europæiseringsprocesser kan beskrives. Det er en version,
som kvaliﬁcerer sig ved at være empirisk sensitiv, fordi den ikke i
udgangspunktet henføres til subkulturer eller andre kultur- og
samfundsvidenskabelige standardkategorier.
I tvillingebyen sæes den polsk-tyske grænse i fokus i de mange
grænseoverskridende projekter, som på én gang sæer grænsen i
fokus og har til hensigt at mindske dens karakter af barriere. Denne
aandling viser, at det grænseoverskridende ikke kan løse alle
problemer i dee område:
For det første kan grænselandets strukturproblemer i yderste
konsekvens betyde, at de to sider af grænsen vender hinanden ryggen,
fordi problemer med arbejdsløshed og aﬀolkning overskygger det
grænseoverskridende samarbejde (jf. kapitel 5, Kapitel 7).

drejer af fra Zgorzelec og ind i Görli#. På samme vis performes det
polsk-tyske på ambivalent vis blandt de polske elever fra den polske
klasse i Zgorzelec, der på én gang er tiltrukket af Görli#, men sjældent
kommer der. Tænk på den polske dreng, der tydeligt markerer, at
det, der ligger på den anden side af grænsen, er ”Tyskland”: noget
fremmed, nærmest !endtligt, han tager afstand fra, mens han samtidig
beskriver det at krydse den polsk-tyske grænse som en mundan,
hverdagslig foreteelse. Disse praktiseringer omkring det polsk-tyske
vidner således om en ambivalent sameksistens mellem nærværende
og fraværende grænser.
-

Fordi nogle rumlige praksisser overlejres af andre topologier:

Kapitel 7 beskrev, hvordan forskellige rumlige praksisser støder
mod og overlejres af hinanden, i kontroverser omkring brugen af
byens pladser i Görli#. Tænk på de polske piger fra den polsk-tyske
klasse, hvis rumlige praktiseringer af pladserne kan beskrives som
grænseoverskridende ’netværk’: De har deres vante gang i Görli# og
krydser dermed den polsk-tyske grænse, for at mødes med tyskere på
disse pladser. Der udspiller sig i analysen et særegent møde mellem
denne grænseoverskridende rumlighed og så en anden rumlige
praksis, ’transitrummet’, som mimer nogle træk fra det at passere
en grænse, men som radikaliserer det midlertidige ophold og ender
med helt at overlejre det grænseoverskridende. Denne form for
sameksistens, hvor nogle rumligheder dækkes over af andre, antyder
at strukturproblemerne i Görli# og Zgorzelec på hver side af grænsen
kan overskygge tvillingebyens grænseoverskridende ambitioner.
Tilsammen udgør analyserne således et konkret bud på den spændte
sameksistens

mellem

forskellige

heterogene,

socio-materielle

praktiseringer på, ved og henover en grænse i Europa i dag.
5. Mod et heterogent forskelsbegreb
Indledningsvist i denne aandling pegede jeg på den forandring, de
kulturelle forskelle har undergået i EU’s kulturpolitiske proﬁl: Fra at
kulturelle forskelle skulle nedtones eller harmoniseres med henblik på
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For det andet kan de unges ambivalens overfor spørgsmål, der
vedrører grænsen, historien og det grænseoverskridende tilhørsforhold
betyde, at mange grænseoverskridende projekter vil kuldsejle, hvis de
vedblivende sæer det polsk-tyske forhold i fokus (Kapitel 4, Kapitel 5,
Kapitel 6).
At det grænseoverskridende ikke vedholdende er i de unges
fokus i tvillingebyen er imidlertid ikke ensbetydende med, at den
polsk-tyske grænse ikke betyder noget. Grænsen er aldrig ligegyldig,
for den er hele tiden i spil i forskellige mønstre af nærvær og fravær:
den kan ikke glemmes og den kan ikke !ernes, samtidig med at den
ikke konstant spiller hovedrollen i dagliglivet ved grænsen.
For at ﬁnde den polsk-tyske grænses ﬂertydige materialitet har jeg
kørt på motorcykel i det polsk-tyske grænseland, cyklet på begge sider
af Neiße-Nysa under en polsk-tysk cykeltur, og kigget med under de
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forskellige kørsler henover den polsk-tyske grænse på webportalen
www.you-tube.com. Ligesom i alle de praktiseringer, jeg her har
beskrevet, gøres den polsk-tyske grænse igennem denne traﬁk til et
på én gang nærværende og fraværende fænomen i et ’grænseløst’
Europa.
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Figurer:
Figur 1.
Den polsk-tyske grænse med tvillingebyen Görli"-Zgorzelec (Kort a 2009).
Figur 2.
Tyskland og Polens Østgrænser ﬂy es mod vest efter 2. verdenskrig. Oder-Neiße-grænsen,
med grænsebyen Görli"-Zgorzelec, længst til venstre i billedet (Kort b 2009).
Figur 3.
Europas deling i en Øst- og en Vestblok frem til 1989, hvor NATO-medlemmer er markeret med
blå, medlemmer af Warszawapagten med rød og de lande, der holdt sig neutrale, er grå (Kort c
2009). Jugoslavien (markeret med mørk grå) og Albanien (markeret med striber) skiller sig ud,
selvom begge landet var under kommunistisk styre: Jugoslavien var ikke medlem af
Warszawapagten og Albanien var allieret med Folkerepublikken Kina (Wæver 1993).
Figur 4.
Stø ebere igede områder i EU under konvergensmålet og det europæiske mål for
konkurrencedygtighed og beskæftigelse 2007. EU skelner imellem henholdsvis konvergensregioner
(rød), udfasningsregioner (lys rød), indfasningsregioner (mørk blå) og konkurrencedygtigheds- og
beskæftigelsesregioner (lys blå). Som det fremgår af de e kort, er næsten hele det tidligere
Østeuropa deﬁneret som konvergensregioner, mens det meste af Vesteuropa, med undtagelse af
enkelte regioner i Spanien, Portugal, Syditalien og det vestlige Storbritannien, bliver klassiﬁceret
som ’konkurrencedygtigheds- og beskæftigelsesregioner’ (Kort d 2009).
Figur 5.
Klassebesøg i den polsk-tyske klasse i Görli". Foto: Marie Sandberg 2007.
Figur 6.
Klassebesøg i den polske klasse i Zgorzelec. Foto: Marie Sandberg 2007.
Figur 7.
Eksempler på elevernes bykort.
Figur 8.
Eksempler på elevernes aktivitetskort.
Figur 9.
Walking conversations’ med tyske elever fra den polsk-tyske klasse i Görli".
Foto: Marie Sandberg 2007.
Figur 10.
’Walking conversations’ med polske elever fra henholdsvis den polsk-tyske klasse i Görli" og den
polske klasse i Zgorzelec. Foto: Marie Sandberg 2007.
Figur 11.
Bænken ved Plac Pocztowy i Zgorzelec. Foto: Marie Sandberg 2005.
Figur 12.
Nøgler tilhørende fordrevne silesere. Udstillingsmontre fra Das Schlesisches Museum zu Görli".
Foto: Die Partner (www.schlesisches-museum.de).
Figur 13.
Fodgængerbroen over ﬂoden Neiße/Nysa i Görli"-Zgorzelec opført i 2004. Foto: Marie Sandberg
2005.
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Figur 14.
Ved grænseovergangen Görli$ Stadtbrücke med blik i retning af Zgorzelec. Foto: Marie Sandberg
2007.
Figur 15.
Wilhelmpla$, Görli$. Foto: Marie Sandberg 2007.
Figur 16.
Delstaten Sachsen (Kort e 2009).
Figur 17.
Fra venstre mod højre: De polske regioner Dolny Śląsk, Opole og Śląsk (Kort f 2009).
Figur 18.
Det historiske Silesien går på tværs af de eksisterende grænser mellem Polen, Tjekkiet og Tyskland
(Kort g 2009).
Figur 19.
Lusatia (Lausi$/Łużyce) på grænsen mellem Polen og Tyskland (Kort h 2009).

Tabeller:
Tabel 1.
Foretagsomhed.
Tabel 2.
Administration.
Tabel 3.
Grænseallokering.
Tabel 4.
Fire versioner af den polsk-tyske grænse.

Aktivitetskort:
Kort 1.
Polsk pige, polsk-tysk klasse. De!e aktivitetskort tager udgangspunkt i hjemmet (”mein Zuhause”),
hvor ud fra en række pile peger i alle retninger og angiver forskellige aktiviteter. Til venstre i
billedet er grænsen (”Grenze”) tegnet som en lodret streg. Nogle af pilene krydser denne streg. De
viser hen til pigens skole, til Marienpla$, til ”Theater” og til den gamle bydel i Görli$
(”Altstadt”). De pile, der peger ud på aktiviteter i Zgorzelec, går i retning af Zgorzelec’ centrum
(”Innenstadt”), hvor pigen møder sine venner og shopper (”Einkäufe, Freunde treﬀen”). Her går
hun også på EMOS (”Freizeit”), som er en bar, B7 (”Freizeit”), som er en pub, tager i Prima og
handler, går i parken (”Stadtpark”) (”Freizeit”) og i ”Kulturhaus,” hvor hun spiller i et orkester
(”Orchesterproben”).
Kort 2.
Polsk pige, polsk-tysk klasse. Tegningen af et hus, som formentlig er pigens hjem, danner
udgangspunkt for angivelsen af forskellige aktiviteter på de!e aktivitetskort. Aktiviteterne er tegnet
som tre veje, der går fra huset og ud; én fører til ”Biedronka Supermarkt”, en anden angiver, at hun
går til fods og en tredje fører forbi ”Bibliothek”, og op til grænseovergangen (”Grenzübergang”).
Floden (”Neiße”) er tegnet yderst til venstre i billedet. Hen over ﬂoden er der anført en liste over
aktiviteter, der foretages i Görli$: Skole (”Schule”), Wilhelmpla$, Marienpla$, indkøb
(”Einkaufen”).
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Kort 3.
Polsk pige, polsk-tysk klasse. På de!e aktivitetskort er ﬂoden Neiße placeret yderst til venstre i
billedet. Langs ﬂoden på polsk side er der butikker (”Sklepy”). En lille prik markerer, at der er en
bro (”Brücke”) over ﬂoden, hvorfra Kościuszkigade fører ind i Zgorzelec. På Görli$-siden er
Marienpla$ og skolen indtegnet. På Zgorzelec-siden er der er sat et kryds, som ifølge
signaturforklaringen er hendes hus (”mein Haus”). Nord for pigens hus er baren EMOS indtegnet,
syd for er ”Park”, kulturhuset ”MDK” (Mieski Dom Kultury) og en biograf (”Kino”) indtegnet.
Endelig er ”Zalew”, som Kasia har oversat med ’reservoir’ med på tegningen. De!e er et
skovområde, som ligger helt ud til ﬂodbrinken. Der er føjet ﬁre punkter til, der svarer på
spørgsmålet om, hvilke transportmidler, pigen beny!er: 1. I go to the reservoir to sit (usually by
bicycle and by foot), 2. I go to school by bus, 3. I go to the park by feet – Freunde treﬀen, 4. EMOS,
bar - Freunde treﬀen.
Kort 4.
Polsk pige, polsk klasse. På de!e aktivitetskort er grænsen indtegnet nederst til venstre i kortet.
Pigen har skrevet, at hun krydser grænsen en gang hver 3. uge. Lige ved siden af grænsen er pigens
skole indtegnet, ovenover denne: hendes hus. Huset er med streger forbundet til forskellige
aktiviteter: veninder (“Here lives my best friend, I spend my spare time with her”), et skateboard
(“I skate with my friends”), MDK (”concerts”), Euro-School (”once a week”), hvor pigen lærer
engelsk, parken (”I spend my spare time here usually alone”), Nowogradniec (”my grandmothers
ﬂat, every second week”), til det polske stormagasin Censhend (“by car with my mother and sisters
twice a week”).
Kort 5.
Tysk pige, polsk-tyske klasse. De!e aktivitetskort er tegnet som en rute, der går mellem pigens hjem
(i bunden af billedet), omkring banegården, ad Berliner Str., som er hovedstrøget for shopping i
Görli$, og til skolen, som ligger i den gamle bydel (i toppen af billedet). Det, pigen har udpeget som
relevant for hendes aktiviteter, ligger næsten alle sammen på eller tæt ved denne rute. Den polsktyske grænse er ikke indtegnet. Pigen bor i Görli$ Südstadt, tæt ved sporvognenes endestation,
derefter går ruten forbi dyreparken (”ein toller Ort zum Entspannen”), hen over stationen (”von
hier aus fahre ich jeden Freitag nach Bau$en”), gennem byen ad Berliner Straße, hvor hun shopper
med sine venner, omkring Post Pl., hvor yndlingsstedet ”Zoohandlung” (”mein Lieblingsort”)
ligger, forbi Demiani Pla$, hvor en kirke er indtegnet til højre i billedet.
Kort 6.
Tysk pige, polsk-tyske klasse. Ligesom det foregående er den polsk-tyske grænse ikke indtegnet. En
rute går mellem Demianipla$ lige ved pigens skole, hvor også Marienpla$ er indtegnet, ad
Berliner Str. (”shoppen”) omkring banegården og ud forbi hendes hus i retning af forstaden
Kunnerwi$, hvor der ligger et stjerneobservatorium (”Sternwarte”). Pigen jogger tæt ved
Landeskrone (”hier gehe ich joggen”), som er et lille bjerg 10 km udenfor Görli$.
Kort 7.
’Polsk dreng, polsk klasse. De!e aktivitetskort viser et hus (”Dom”) på gaden Armii Krajowejska,
som er forbundet til en computer, til stadion, skolen, en swimmingpool, en skov (”I meet with my
friends”), til en kirke, som ligger på vejen hen til sportspladsen (”Boisko”), og til forstaden Łagów,
hvor der også er en skole og en sportsplads. Den polsk-tyske grænse er således ikke indtegnet i
kortet.
Kort 8.
Polsk dreng, polsk klasse. I de!e aktivitetskort er der ikke nogen polsk-tyske grænse indtegnet, men
en rund ’boble’, hvor huset (”Dom”) er placeret i midten. Herud fra peger en række pile: til en
cykel, en sol og en sky (”sunbathing”), en ﬂaske, til ”ﬁghting”, ”running”, fester (”Balangi”), en
computer, til noget, der kunne ligne en fod, der sparker til en fodbold, til ”swimming” og til ”Die
Schule”.
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Kort 9.
Polsk-tysk dreng, polsk-tysk klasse. De!e kort peger som en stjerne i mange retninger: til
McDonalds, disco og bowlingcenter, til boldpladsen, skolen med Görli" centrum, hvor en række
knopskydninger er tilføjet: biograf, barer og cafeer. Den polsk-tyske grænse er ikke indtegnet. Videre
rundt i urets retning er der indtegnet en park, en sportsplads, det lille bjerg, Landeskrone, nær
Görli", endnu et diskotek og svømmehallen ”Freibad Reichenbach”. Endelig er der anført at bus og
cykel er de foretrukne transportmidler rundt i byen, som i de!e tilfælde udelukkende drejer sig om
Görli".
Kort 10.
Tysk pige, polsk-tysk klasse. I de!e kort er der tegnet en boks nederst, der har fået titlen
”Zgorzelec”. Inde i boksen er to veninder, et større indkøbscenter, ”Real”, der ligger lidt uden for
Zgorzelec samt kulturhuset, Dom Kultury, placeret. Ved siden af boksen har pigen tegnet en boble
med titlen ”Altstadt”, den gamle bydel i Görli", med ”Gaststä!en” og ”Bar”, tilføjet ”Abends”.
Endnu en boks er placeret i øverste venstre hjørne med titlen ”Deutsch-Paulsdorf”, som er en
landsby ca. 15 km udenfor Görli". Her bor pigen og i boksen er der et slot, en park, en hestestald og
en skov. Her foregår følgende: ”Erholung, Sport, Hausaufgaben”. Ind imellem de to bokse og cirklen
svæver forskellige daglige aktiviteter under overskriften ”Görli"”: skole om formiddagen,
folkehøjskole (”Volkshochschule”) om eftermiddagen, fars kontor (”Büro vom Vati”), bedstemødre
(”Oma”), veninder (”Freundin”) og om eftermiddagen musikskole. Til venstre i billedet er der en
fortætning omkring hovedstrøget i Görli", Berliner Str. (”Shopping”) og danseskolen. Hendes vej
hjem (”Nachhause”) går omkring banegården. På spørgsmålet, om hun tager til andre byer eller
lande, svarer hun: ”Tante in München, Dresden zum Einkauf, Bau"en, Löbau --> Teilarbeit von
der Mu!i, Städte zu Polen (Warschau, Kraków, Toruń) mit den Reisebüro des Vatis.“
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Materialeoversigt
Interviews
20051018

2005 18/10 kl. 10. 30 – 11. 45: Dr. Michael Parak,
Kulturreferent, Schlesisches Museum zu Görli.

20051025

2005 25/10 kl. 19. 00 – 21. 00: Detleﬀ Krell, redaktør af Silesia
Nova & Thomas Maruck, redaktør af
Silesia Nova og boghandler i Görli.

20051026

2005 26/10 kl. 10. 00 – 11. 30: Michael Winter, leder af ‚WirMy–deutsch-polnisches
Info-Büro‘, Görli.

20070417

2007 17/4 kl. 14 – 15. 15: Dr. Markus Bauer, Direktør for
Schlesisches Museum zu Görli, Görli.

20070420

2007 20/4 kl. 16. 00 – 17. 00: Frank Seibel, redaktør Sächsische
Zeitung, Görlier Nachrichten, Görli.

20070424

2007 24/4 kl. 16. 50 – 17. 40: Urszula & Piotr Zubryzcki, Prze
Jakuby, intitativtagere til Lusatia
Museum, Zgorzelec.

20070425a

2007 25/4 kl. 13. 30 – 15. 00: Paweł Kaminski, journalist med
særligt ansvar for Zgorzelec, ansat ved
avisen Wojewódska, Bogatynia.

20070425b

2007 25/4 kl. 10. 00 – 11. 00: Woicjech Pawłowski, tai-kwondo
træner for polsk-tysk træningshold,
gymnastiklærer på gymnasiet i Zgorzelec (Gymnasiet i
Zgorzelec refererer til den skole, der deltog
i mit projekt, og som er anonymiseret).

20070509

2007 9/5 2007 kl. 13. 30 – 14. 30: Carola Döhler, koordinator
for den bilinguale uddannelsesretning på gymnasiet i Görli
(Gymnasiet i Görli refererer til den skole, der deltog i mit
projekt, og som er anonymiseret).

20070524

2007 24/5 kl. 11. 00 – 11. 30: Józef Dobrowolski,
Informationsmedarbejder kulkraftværket BOT Turów,
Bogatynia.

20070525a

2007 25/5 kl. 10. 00 – 11. 00: Rafał Gronicz, borgmester i
Zgorzelec.

20070525b

2007 25/5 kl. 13. 00 – 14. 00 og 14. 15 – 14. 45: Sylwia Olszak,
lærer og kontaktperson på gymnasiet i Zgorzelec.
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20070528

2007 28/5 kl. 18. 30 – 20. 00: Jolanta Lori-Dobrowolska,
Stanislaw Kozyszko, og Krzysiu, Euroopera, Zgorzelec.

20070424

2007 24/4: Wojciech Pawlowski, lærer på gymnasiet i
Zgorzelec.

20070611

2007 11/6 kl. 13. 30 – 15. 00: Kamila Kusy, tysklærer og polsktysk koordinator på gymnasiet i Zgorzelec.

20070529

2007 29/5: Marek Rutkowski, rektor på gymnasiet i
Zgorzelec.

20070625

2007 25/6 kl. 19. 00 – 21. 00: Felix Wenzel, Norman Weickert,
Lina Gehrmann, Jugendclub Basta, Görli.

20070626

2007 26/6: Michael Winter og Steﬀen Spandler, ‚Wir-MyInformationsbüro‘, Görli.

20070626

2007 26/6 kl. 9. 00 – 10. 15: Astrid Hahn, Koordinator for
grænseoverskridende samarbejde, Görli byforvaltning, og
Frau Sturm, Jugendamt, Görli byforvaltning.

20070627

2007 27/6: Andreas Markert, professor ved Fachbereich
Sozialwesen, Hochschule Görli-Ziau.

Seminarer og foredrag
Walking conversations
2005

12/10: Ereignisse und Folgen: Themen der schlesischen und
oberlausi!ischen Geschichte im Überblick .
Arr.: Kulturhistorisches Museum – Städtischen Sammlungen,
Schlesien Museum zu Görli i regi
af Regionalgeschichtliches Kolleg og i sammenhæng med
Studium Fundamentale der Hochschule Ziau-Görli.

2007 23/5 kl. 10. 00 – 12. 15: 3 polske piger,
polske klasse i Zgorzelec.

2005

3/11-5/11: Schlesien – eine europäische Identität? Tysk-polsk
seminar arr. af Stiftung Forum Krasków, Krasków, Polen.

WC20070524

2007 24/5 kl. 15. 00 – 17. 45: 4 polske piger fra
polsk-tyske klasse i Görli.

2005

WC20070529

2007 29/5 2007 kl. 15.30 – 18. 00: Endnu en gåtur
med de 3 polske piger, polske klasse i Zgorzelec
(fra WC20070523).

28/10-30/10: Auf der Suche nach der neuen Heimat. Schlesien und
die Schlesier nach der Vertreibung. Seminar arr. af Evangelische
Akademie, Görli, das Schlesische Museum zu Görli.
Jauernick, Tyskland.

WC20070509

2007 9/5 kl. 14. 30 – 17. 00: 2 tyske piger, samt 1
polsk-tysk dreng, polsk-tyske klasse i Görli.

WC20070522

2007 22/5 kl. 10. 00 – 12. 15: 2 polske drenge,
samt 1 polsk pige, polske klasse i Zgorzelec.

WC20070523

Deltagerobservation
Samtaler

20070521

2007 21/5, kl. 16. 00 – 19. 00: Polsk-tysk cykeltur arrangeret af
’Wir-My-Info-büro’, Görli.

Samtaler forstås som ikke-optagede og uformelle. Ofte foregik sådanne
samtaler forud for klassebesøgene på de to gymnasier og ’walking
conversations’ med eleverne.

20070611

2007 11/6, kl. 19. 00 – 21. 00: Jugend in Görli! – Lust oder Last?
Debataften i ungdomsklubben
BASTA, Görli. Arr. af Stadtjugendring Görli, på initiativ
fra Linkspartei-Linksfraktion Görli.

20070509c

2007 9/5: Regina Lieder, lærerinde og kontaktperson på
gymnasiet i Görli.

20070522

2007 22/5: Monika Kłonowska, lærerinde på gymnasiet i
Zgorzelec.

20070423

2007 23/4: Sylwia Olszak, lærerinde og kontaktperson på
gymnasiet i Zgorzelec.
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Klassebesøg
20070425

2007 25/4, kl. 11. 40 – 13. 10: Gymnasiet i Görli.

20070426

2007 26/4, kl. 8. 00 – 10. 00: Gymnasiet i Zgorzelec.
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Kilder
Silesia Newsleer 2005-2009. Udgives v. Michael Parak, Das Schlesisches
Museum zu Görli.
Wir-My newsleer 2005-2009. Udgives v. Michael Winter, Europa-Haus
Görli.

Forskersamtaler
2005 20/10: Prof. Dr. Helga Schulz, Europa-Universitet Viadrina, Frankfurt/
Oder.
2005 4/11: Dr. Marcin Brocki, Wrocław Universitet, Department of Social
Anthropology.
2005 3/11: Elżbieta Opiłowska, Europa-Universitet Viadrina, Frankfurt/
Oder.
2007 13/4: Prof. Wolfgang Kaschuba, Institut für Europäische Ethnologie,
Berlin.
2007 20/4: Alexandra Schwell, Europa-Universitet Viadrina, Frankfurt/Oder
og Anika Keinz, Institut für Europäische Ethnologie, Berlin.
2007 30/5: Dr. Michael Parak, Schlesisches Museum zu Görli.
2007 26/6: Prof. Dr. Andreas Markert, Abt. Sozialwesen, Hochschule
Görli-Ziau.
2007 25/6: Katarzyna Czarnecka, studerende v. Abt. Sozialwesen,
Hochschule Görli-Ziau (rundviser på Schlesisches Museum zu Görli).

242

243

Bilag 2

Bilag 2

Kartografopgaver, polske
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Kartografopgaver, tyske
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Spørgeguide til fælles diskussion under klassebesøg
The border area
1. What does it mean that Zgorzelec and Görli# are a so called twintown?
2. How often do you cross the border?
3. Do you feel at home on both sides of the border?

Bilag 4

Integration
19. Do you have any German/Polish friends? How did you meet them?
20. Which stereotypes are ﬂourishing between Polish and German
young people?
21. When do you feel that there is a diﬀerence between German and
Polish people? When do you feel alike?

4. Which border crossing do you prefer?

22. Do you know ‚Wir-my’ Info-network of German-Polish Youth
Projects (in Görli#)?

5. Do you always bring your ID-card with you?

23. Do you know www.ulica.de?

6. What do you do in Germany/Poland?
7. What can you do in your spare time in general here? (Sport, youth
clubs, bars, disco – and where?)

24. Did you ever take part in a German-Polish activity or youth project?
25. Where do you get information about Görli# and Zgorzelec (do you
read the local newspapers, listen to regional radio, watch regional
television, do you visit regional Internet-homepages)?

8. What do you do together with your family in your spare time?

Future
The Region

26. What do you wish from the future?

9. Have you heard about The Silesian Museum (in Görli#)?

27. What would you like to do for your living?

10. Have you ever visited the museum (if yes: with the school?)?

28. Family?

11. What is Silesia?

29. Would you like to live here in Görli# oder Zgorzelec after you
ﬁnished school (why-why not?)?

12. What is Lower Silesia?
13. What is Lusatia? Have you heard of a new museum to be planned
in Zgorzelec, the Lusatia Museum? Would you go there?

30. Are Görli# and Zgorzelec only for ‘old people’? If yes: Why?

14. Have you heard about Euroregion Nysa?
15. Which city do you prefer: Wrocław or Dresden – and Berlin or
Warszawa?

Europa
16. What do Europe and the EU mean to you – which associations do
you get?
17. What do you think about the fact that Zgorzelec and Görli# didn’t
succeed to become a European Cultural capital of 2010?
18. Have you heard about the Europe-Marathon? Would you like to
participate, are you going to participate? (Why-Why not?)
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Spørgsmål ’walking conversations’
Spørgsmål til den tosprogede klasse:
1. Why did you choose a bilingual education? Did your parents made
the overall decision? If yes: why did they decide the bilingual
education? And what do you think about it?
2. Quite a lot of hours on your time table are held in German:
Religion/Ethics, History, a third foreign language (e.g. French),
Maths, Physics, Chemistry, Biology, Sport, Music and Art,
Geography. How is that for the German/Polish students in the
class?
3. What are your favourite subjects?
4. As far as I understand your school-books are made especially for
bi-lingual Polish-German classes?
5. In 8th grade you choose a Proﬁle (Arts, Science or Latin) or you
choose a 3rd foreign language, did I understand this right? What did
you choose?
6. [Til polske elever]: The only classes in which you follow a Polish
curriculum are within the Polish classes. Do you experience a
diﬀerence between Polish and German curriculums/Lehrpläne?
(e.g. when you compare with your German class mates and what
they are taught in German class)
7. What did you do in your ‘Betriebspraktikum’? How did you ﬁnd it?
8. Do you consider to study in Poland/Germany? Why/why not?
(where else in Europe would you like to study)?
9. [Til polske elever]: What about after your graduation, if you want
to study at a Polish university. Isn’t it diﬃcult, when you’ve learned
everything in German?
10. Are your best friends among your class-mates? Are they Polish or
German? [Til polske elever]: How do you make friends with people
in Zgorzelec when you go to school in Germany – and isn’t it a bit
diﬃcult to keep up old friendships with people from Zgorzelec?

Spørgsmål til elever fra begge klasser:
Groups & Friends, Marienpla! & Wilhelmpla!:
1. Why are these squares/parks so nice? What do you do there?
2. Some of you wrote that they are good places to meet new friends.
Which kind of people and where do they come from?
3. How does it work, you just sit on a bench and then someone comes
and say ‘hello’ and --?
4. Where do you meet people – is there a favourite meeting point on
these squares? Do you have a special ‘hang-around-bench’?
5. Why meet people here and not in a bar?
6. Do you have German/Polish friends?
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MDK (Mieski Dom Kultury) and the Park in Zgorzelec:
7. [Til polske elever]: MDK: Why is MDK such a nice place? What
kind of music and ‘spectacles’ can you experience here? Could you
give an example of one of the best arrangements that were held
here? Is this a place where German young people also come?
8. [Til polske elever]: Do you know Stadthalle (City Hall) right on the
German side of the border? It was closed some years ago, but have
you ever been there before that?
9. [Til polske elever]: Why is the park around MDK so nice, what do
you do there? With whom do you meet?
10. [Til polske elever]: Are there a common ‚meeting point’ in this
park? Or a place in the park you prefer from others (a special bench
or rather the lawn?)

Shopping & Border:
11. Why is Carrefours (and/or Real) the preferred place to shop in
Zgorzelec?
12. Do you buy anything in Görli$/Zgorzelec? (if yes: what, if no: why
not). Some of you wrote that you shop in Berliner Str. (Görli$)?
Why is it a nice street to shop?
13. What about your parents, do they shop in Görli$/Zgorzelec?
14. Do you ever use the borderbus ‚Linie P’?
15. Do you speak German/Polish when you’re in Görli$/Zgorzelec?

Border & History:
16. You don’t go to Görli$/Zgorzelec very often. Why?
17. Do you always have your passport or ID-card with you?
18. If you should describe the border for me, pretending I couldn’t see
it, or I never saw a border crossing before: What do you see?
19. What does a border mean? If you should pick a metaphor to
describe it, which one would be good one?
20. [Til polske elever]: Some of you have grandparents who came here
from Eastern Poland as refugees after 1945. What does that mean
to you? [Til alle]: Did you ever talk with your grandparents about
this?
21. [Til polske elever] What about the tourists – a lot of Germans
come to Lower Silesia to visit their old childhood surroundings
and places. Have you noticed that? If yes: In which way have you
noticed that? What do you think about it?
22. [Til tyske elever] Several of your grandparents was expelled from
these areas during WWII. What does that mean to you?
23. Do you ever talk with your grandparent or parents about WWII and
the history of this area?
24. Did you notice the tourists who come to Görli$ and Zgorzelec in
order to visit old places from their childhood? What do you think
about that?
25. Does the border have any impact on your life? If yes, in what way?
What about e.g. mobile phones: I have had the problem that it
switches from German to Polish net all the time; and thats rather
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expensive! Have you also experienced that?
26. [Til polske elever]: This is not a question about the border – but do
you know anyone working at Turów in Bogatynia? If yes: Who and
what do they do there?

Arrangements – Spare-time Activities
27. [Til polske elever]: Zegar: Why do you meet here? Emos: Why is
that a nice bar? Why do you like Nostromo? Which other bars and
cafés are nice? Why?
28. Do you know the youth club Holzwurm or BASTA i Görli! (they
are both Polish-German)?
29. Do young people from Görli! show up to arrangements in
Zgorzelec? If yes: Where? Can you give an example? If no: Why not,
do you think?
30. [Til polske elever]: Do you know these cafés/restaurants/bars in
Görli!: 2Linden, Orangerie, LandskronBrauerei?
31. What other arrangements or activities are interesting for you –
Polish-German bike-trips, Dreiland-Filmfestival, Apollo Theater in
Görli! (they have Polish shows) etc.?
32. What do you think when you see an arrangement with PolishGerman in the description? Would this be more or less interesting
for you? Or the same?
33. What do you do in your spare time?
34. Do you ever go to Görli!/Zgorzelec to play on the sports-ﬁelds
there?
35. Do you go to church? IF yes: how often, with your family?

Bilag 5

Silesia, Lower Silesia, Lusatia and Upper Lusatia mean to you?
45. What is typical Polish in Zgorzelec? Is there anything German?
46. What is typical German in Görli!? Is there anything Polish?
47. When do you feel especially Polish/German – try to give an
example from a speciﬁc situation: e.g. at the border crossing, when
you order a coﬀee on the other side of the border, at home when
you get mad at your li$le sister – anything.
48. Last question: How do you like being ‘Cartographers of Zgorzelec
and Görli!’?

Future
36. What are your plans/dreams for the future (I know you already
wrote it on the maps, but please tell me again)?
37. Could you imagine living here in Görli!/Zgorzelec as adults? And
with your husband/wife and kids? (why-why not)?
38. What about your elder brothers and sisters, do they live here? If not:
Then where, if yes: What do they do here?
39. I got the impression that it is important whether a town is
appearing nice or not, e.g. that the fact that the Old town in Görli!
was restored means a lot. Why is it important that a town is
restored and well kept?

Europa
40. What do you think about the EU?
41. What do you think about that Zgorzelec and Görli! were not
elected to be Cultural Capital 2010?
42. Have you ever heard of Euroregion Neisse-Nisa-Nysa? If yes:
Where? And what?
43. When do you consider something to be European. You can choose
anything –a commercial, a certain type of car, a philosopher, a
museum – anything!
44. What would you describe as regional here in the area? What do
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Appendiks til kapitel 4
Figur 16.
Delstaten Sachsen
(Kort e 2009).

Görli!-Zgorzelec
Görli!-Zgorzelec

Figur 18.

Det historiske Silesien går på tværs af de eksisterende grænser mellem Polen, Tjekkiet og Tyskland
(Kort g 2009).

Figur 17.
Den polske region
Dolny Śląsk
(Kort f 2009).

Görli!-Zgorzelec

Görli!-Zgorzelec

Figur 19.
Lusatia (Lausi#/Łużyce)
på grænsen mellem
Polen og Tyskland
(Kort h 2009).
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Resumé

Grænsens nærvær og fravær. Europæiseringsprocesser i
en tvillingeby på den polsk-tyske grænse.

Denne aandling undersøger processer af europæisering i et grænseland
på tærsklen til et ’grænseløst Europa’. Empirisk er aandlingen baseret
på et etnograﬁsk feltarbejde foretaget i den af Oder-Neiße-grænsen delte
tvillingeby Görli–Zgorzelec, bestående af interviews, deltagerobservationer,
dokumenter, ’walking conversations’ samt kort over daglige aktiviteter i
grænsebyen, tegnet af tyske og polske skoleelever. Teoretisk er aandlingen
funderet i den materielt-semiotiske, performative aktør-netværksteori
(ANT). På denne baggrund undersøger aandlingen, hvordan den polsktyske grænse fremtræder som på én gang nærværende og fraværende, hvor
det både kan være vigtigt at deﬁnere grænsen og at sæe den i baggrunden.
Denne dobbelthed udforskes som sameksisterende måder at praktisere den
polsk-tyske grænse på.
Del I:
Kapitel 1 fremstiller i tre afsnit den polsk-tyske grænse siden 2. Verdenskrig
ved at se på de politisk-historiske begivenheder og praksisser omkring
grænsedragninger, som har gjort grænsen kontroversiel og omskiftelig,
om end selve grænselinjen har været uændret siden 1945. Kapitel 2
uddyber aandlingens ressourcer fra ANT, herunder særligt begreberne
ordningsmåder (Law 1994), multipelt objekt (Mol 2002), multipel topologi
(Law & Mol 1994). Kapitel 3 fremlægger aandlingens metode, forstået som
en performativt reﬂeksiv praksis. Aandlingens inspiration fra den rumlige
vending karakteriseres som ’metodologisk kartograﬁ’ og den kontinuerlige
produktion af sammenlignelige (undersøgelses)felter beskrives som et
’site-management’ (Sørensen 2008). Tillige diskuteres, hvordan ethvert
forskningsbidrag kan betragtes som et led i en ’ontologisk politik’ (Mol
1999).

Kapitel 6, Grænsens nærvær og fravær, viser hvilken rolle grænsen spiller
i de unge polske og tyske skoleelevers aktiviteter med udgangspunkt
i de fælles ’walking conversations’ og de kort, eleverne har tegnet. Der
er stor forskel på om, hvor og hvordan grænsen er indtegnet i kortene.
Analysen identiﬁcerer ﬁre forskellige versioner af grænsen, som performes
i mønstre af nærværende og fraværende grænser (Law 2002). Kapitel 7,
Kontroversielle mødesteder, beskriver kontroverser (Latour 2005) omkring
unge polakker og tyskeres brug af byens pladser i Görli, hvor politiet i
stigende grad må sæe ind imod uromagere. Med udgangspunkt i ideen
om en multipel topologi (Mol & Law 1994) identiﬁceres forskellige rumlige
konﬁgurationer i måderne, hvorpå pladserne i Görli performes. Analysen
viser, hvordan disse kontroverser relaterer sig til grænselandets problemer
med aﬀolkning og arbejdsløshed, hvilket synes at overskygge tvillingebyens
grænseoverskridende ambitioner.
Tilsammen giver analyserne en konkret beskrivelse af, hvordan forskellige
praktiseringer af den polsk-tyske grænse sameksisterer i en ’living-intension’ (Mol 1999). Kapitel 8, sammenfaer tre versioner af multiplicitet, som
den polsk-tyske grænse udgøres af. Der argumenteres for, at aandlingen
bidrager med en empirisk tæt beskrivelse af, hvordan europæiseringsprocesser
materialiseres og konkret ﬁnder sted: Hvad enten det drejer sig om at lave
grænseoverskridende samarbejde eller danne grundlag for tilhørsforhold
hen over grænsen, udgøres disse praktiseringer af sammenﬁltrede netværk
af heterogene aktører, der er tæt sammenvævet med de udfordringer, der er
forbundet med at leve med, på, ved og henover en grænse i Europa.

Del II,:
Kapitel 4-7, rummer aandlingens analytiske bidrag, der har det
grænseoverskridende og det kulturelle og historiske tilhørsforhold til
grænselandet som gennemgående temaer. Kapitel 4, Den silesiske tolerance,
handler om et arbejde i museumsregi på at skabe et grænseoverskridende,
europæisk tilhørsforhold i tvillingebyen. Udtrykket ’den silesiske tolerance’
analyseres som en aktør i dee arbejde, fordi det bruges som ideal for
nutiden ved at vise, at befolkningerne i den historiske provins Silesien
igennem århundreder har sameksisteret uden nævneværdig konﬂikt, trods
forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde. Analysen beskriver,
hvordan ’den silesiske tolerance’ på én gang bakkes op og møder modstand
på begge sider af grænsen, og reﬂekterer over dee som en samtidighed
mellem stabilisering og destabilisering (de Laet & Mol 2000). Kapitel 5,
Polsk-tysk integration, beskriver forskellige, ikke nødvendigvis nationalstereotypiske måder, hvorpå det grænseoverskridende samarbejde på
bystyre-niveau ordnes (Law 1994). Undersøgelsen viser, hvordan disse
ordningsmåder i nogle tilfælde overlapper eller eksisterer parallelt og i
andre tilfælde overhører hinanden.
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The Present/Absent Border.
Europeanization processes in a twin town on the PolishGerman border.
This dissertation examines Europeanization processes in a border region
on the threshold of a ‘borderless Europe’. Empirically, the dissertation is
based on ethnographic ﬁeld-work carried out in the twin town of Görli!–
Zgorzelec, which is divided by the Oder-Neisse border. The ﬁeld-work consists of interviews, participant observations, documents, ‘walking conversations’, as well as maps of daily activities in the two towns, drawn by local
German and Polish pupils. Theoretically, the dissertation is founded on the
material-semiotic, performative Actor-Network Theory (ANT). It examines
how the Polish-German border appears simultaneously present and absent
– how deﬁning the border and le"ing the border take a back seat can be
equally important. This duality is explored as co-existing ways of enacting
the Polish-German border.
Part I:
Chapter 1 relates the history of the Polish-German border since World War
II by looking at the demarcation-related political-historical events and activities that have made this particular border contested and inconstant even
though the borderline itself has remained unchanged since 1945. Chapter 2
elaborates on the resources that the dissertation draws from ANT, especially
the concepts of modes of ordering (Law 1994), multiple object (Mol 2002),
and multiple topology (Law & Mol 1994). Chapter 3 presents the method of
the dissertation, meaning a performatively reﬂexive practice. The inspiration from the spatial turn is characterized as a ‘methodological cartography’,
while the continuous production of comparable sites is described as a ‘site
management’ (Sørensen 2008). It is also discussed how every scholarly contribution can be regarded as part of an ‘ontological political practice’ (Mol
1999).
Part I:
Chapters 4-7 contain the analytical parts of the dissertation, the recurring
themes being transgression and cultural and historical notions of belonging
in the border region.

Polish-German Integration, describes various ways, which are not necessarily
national-stereotypical, in which transboundary collaboration is handled at
local government level (Law 1994). The study shows how these modes of
ordering in some instances overlap or co-exist, and in other instances ignore
each other. Chapter 6, The Absent/Present Border, shows how the border aﬀects
the activities of the Polish and German schoolboys and schoolgirls, based on
the ‘walking conversations’ and the maps drawn by the students. There are
big diﬀerences between whether, how, and where they have drawn the border. The analysis identiﬁes four diﬀerent versions of the border performed
in pa"erns of absent/present borders (Law 2002). Chapter 7, Contested Places,
describes controversies (Latour 2005) surrounding the way in which young
Poles and Germans use the squares of Görli!, where the police are increasingly forced to confront troublemakers. Taking the idea of a multiple topology (Mol & Law 1994) as its starting-point here, the dissertation identiﬁes
various spatial conﬁgurations in the ways in which the Görli! squares are
enacted. The analysis shows how these controversies are related to the border region’s problems with depopulation and unemployment – problems
that seem to overshadow the transboundary ambitions of the twin town.
Combined, the analyses provide a concrete description of how various enactments of the Polish-German border co-exist in a ’living-in-tension’ (Mol
1999). Chapter 8 sums up three versions of the multiplicity through which
the Polish-German border is enacted. It is argued that the dissertation contributes an empirically close description of how Europeanization processes
materialize and actually take place: Whether it is about engaging in transboundary collaboration or preparing the ground for a sense of belonging
that reaches beyond the border, these enactments are made up of entangled
networks of heterogeneous actors that are closely tied in with the challenges
associated with living on, by, with, and across a European border.
Oversæ!telse ved Lærke Pade.

Chapter 4, The Silesian Tolerance, deals with an eﬀort carried out under the
auspices of a regional museum with the aim of creating a transboundary,
European sense of belonging in the twin town. The term ‘the Silesian tolerance’ is analyzed as an actor in this eﬀort because it is held up as an ideal for
present-day people by showing that the populations of the historic province
of Silesia have co-existed for centuries without notable conﬂict in spite of
diﬀerent cultural, religious, and ethnic backgrounds. The analysis describes
how ‘the Silesian tolerance’ is simultaneously supported and met with resistance on both sides of the border, and it reﬂects on this as a concurrency
between stabilization and destabilization (de Laet & Mol 2000). Chapter 5,
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