Hvad er en nation? Om moselig og globalisering
En nation er som minimum 1) et sprog, der tales af et folk, 2) et stykke jord og 3) en hersker eller
regering, der kan bestemme, hvem der må gå ud og ind af landet. I den forstand har Danmark ifølge
Jellingestenens runer eksisteret som nation siden kong Harald Blåtand, dvs. lige før år 1000 efter
Kristus. Ingen ved om Harald selv synes, det var så vigtigt det med nationen; det gjorde han nok ikke,
nationer blev først for alvor noget, man regnede med fra engang i 1700-tallet.

Den store Jellingsten med runerne om Harald

Og hvad er et folk? Her bliver det endnu sværere. Et folk er en gruppe mennesker, der taler et fælles
sprog, og hvoraf de fleste har haft en god del af deres forfædre boende på det samme stykke jord,
selvom en anden del er kommet udefra. I den forstand er det danske folk ældre end den danske nation.
Romerne nævner ganske vist ikke danskere i deres skrifter; området var for dem en del af Germania, og
det er tydeligt i historieskrivningen, at jo længere mod nord romerne kom i Germania, jo mindre
interesserede blev de. Formentlig har vejret fået dem fra at undersøge sagen nærmere – fra Nordtyskland
og op har de klaret sig med rygter, og så i øvrigt skyndt sig hjem til Middelhavet. Men af de danske
navne på steder og landsbyer kan man se, at der blev talt dansk længe før Harald Blåtand – selvom det er
svært at sige hvor længe.
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Hvornår begyndte Danmark at være Danmark? Man kan møde de gamle indbyggere på den danske jord
på museer rundt om i landet – Danmark var dengang fuld af moser, og en del mennesker endte deres liv
der. Moserne bevarer biologisk materiale godt og mosefundene er en vigtig kilde til at forstå, hvordan
man levede dengang.

Moselig: Tollundmanden, død ca. 400 år f.kr.

Tollundmanden er så velbevaret, at man næsten venter, at han vågner og fortæller sin historie. Det gør
han selvsagt ikke. Men et andet af moseligene, den endnu ældre Egtvedpige, er på det sidste begyndt at
tale. Hun levede i bronzealderen og blev fornemt begravet i en stor gravhøj i Egtved i Jylland. Og hun
fortæller en historie om international handel og tidlig indvandring til det område, der i dag hedder
Danmark. Analyser af det radioaktive stof strontium fra hende og hendes tøj passer nemlig med
strålingsprofilen fra klippegrunden i Schwarzwald i Sydtyskland. Man ved fra andre arkæologiske fund,
at området i Sydtyskland og området omkring Danmark i bronzealderen var magtcentre i Europa.
Handelsforbindelserne mellem de to centre var tætte, og folk rejste over lange afstande. Forskerne gætter
på, at hun er blevet giftet bort til en stormand i Jylland af politiske årsager. Forskernes nye teori om,
hvor hun stammer fra, skabte mange overskrifter i danske aviser: Egtvedpigen var indvandrer; Fortidschok: Egtvedpigen var tysker og Egtvedpigen var ikke dansker. Nej, det var hun ikke, for i
bronzealderen var der hverken noget, der hed Danmark eller dansk. Europa havde dengang en meget
lille, men tilsyneladende ret international befolkning, der for ret nylig var indvandret fra Kaukasus. Men
i vores hverdagsforestillinger har danskerne altid været her, som om de var vokset op af jorden.

Opgave:
Forbered dig på at genfortælle det vigtigste fra teksten i en gruppe.
Lav 2-3 diskussionsspørgsmål om globalisering med fokus på det emne, du her har læst om.
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