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middelalderen. Fordi forståelsen af, hvordan det nationale og etniske fremtræder i et så centralt værk som
Heimskringla, er en nødvendig brik til forståelsen af det nationale og etniske i nordisk middelalder
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Bogen er skrevet med brod mod den såkaldte modernistiske retning, som var næsten enerådende inden for
„nationalismeforskningen“ indtil for få år siden, og som hævder, at national identitet er en moderne
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De vigtigste teoretikere af denne skole behandles, ligesom derogså fremføres repræsentanter for andre
teoretiske retninger, der kan frembyde en alternativ forståelse af etnicitet ognationalitet i fortiden. Bogen er

forsynet med et forord af Adam Wagner, der skrev Danskhed i middelalderen.
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