skriften på mønternes bagside.
Foreteelsen er tilsyneladende østdansk, da den kan iagttages på mønter
fra først og fremmest Lund, men også
Roskilde træder noget senere ind på
skuepladsen. Møntfornyelse i Vestdanmark lader sig derimod ikke påvise
i samme grad; her synes den kun at
have været i brug i årene omkr. 10801100. Så selvom man vel ikke ligefrem
kan tilskrive brugen af runer på mønterne nationalisme, kan man dog tale
om en dansk kulturel baggrund og
ikke mindst danske interesser i tydeligt at afgrænse hjemlige mønter fra
udenlandske.
Afrunding
I tillæg til Anne Pedersens ovennævnte artikel vil jeg indskyde, at man nu
har fundet sten i området omkring
højene, som udgør den forventede
skibssætning; arkæologerne håber
endda på, at der blandt disse er en
sten med runeindskrift. Endeligt svar
på dette må vi dog vente med til senere i foråret 2007, hvor udgravningen
støttes med flere penge.
Det var blot nogle få ord om et
forholdsvis omfangsrigt værk. Meget
kunne endnu siges, men jeg har her
valgt at beskrive bogen gennem tre
fremstående artikler og håber, at de
kan anspore til at læse videre i værket,
der giver god besked om mangt og
meget i runologiens verden.
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Robert Phillipson: Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press 1997. 365 sider. Ikke illustreret. DKK 189,95
Robert Phillipson har i 25 år arbejdet
inden for English Language Teaching
(ELT) i forskellige sammenhænge i
Vesteuropa, i det kommunistiske Østeuropa og den tredje verden, især Afrika. Som følge heraf fik han i 1990
sin doktorgrad ved Amsterdam Universitet. Siden da blev han lektor ved
RUC, Danmark, hvor han arbejdede
sammen med sin kone Tove Skutnabb Kangas. Han behersker flere
sprog. For nærværende er han ansat
ved Handelshøjskolen i København.
Robert Phillipson gennemgår i bogen engelskundervisningens historiske udvikling i det 20. århundrede og
dette sprogs globale spredning i denne tid og belyser den ud fra fredsforskeren Johan Galtungs analyse af imperialismen på andre områder: politik,
økonomi, militær, kommunikation,
kultur og samfundsmæssige sider.
Han finder, at den filosofi også kan
anvendes på den engelske kulturelle
og sproglige imperialisme.
Ifølge denne er følgende mekanismer virksomme ved spredningen af
engelsk: indtrængning, fragmentering
og marginalisering.
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Det er her lykkedes at fremme det
engelske sprog ved at bilde omverden
ind, at ELT er upolitisk, og at det intet har at gøre med andres imperialismer: engelsk er bare et middel til global kommunikation.
Placeringerne af British Councils er
ikke uden betydning her. Sammen
med engelsk følger påstanden om, at
det repræsenterer det moderne, normen for den nuværende tilværelse,
velstand og fremskridtet. Ved at vælge
dette bliver andre sprog og kulturer
gjort mindreværdige, fortidige og
skubbes til side og placeres i en underordnet stilling. Robert Phillipson
arbejder med 2 kategorier inden for
ELT, nemlig centrene (England og
USA) og periferien (resten af kloden).
Australien og New Zealand spiller
åbenbart ikke nogen rolle.
Mellem centrene og udkantsområderne er der tale om envejskommunikation på højere plan, fra centrene til
periferien. I sidstnævnte findes en lille
elite, der behersker den anglocentriske
kulturpåvirkning og som formidler
den videre.
Der er meget mere at hente i denne
udmærkede bog, der er fyldt med noter og henvisninger til videre læsning
af kilder, men det vil føre for vidt at
give et helhedsreferat.
Jeg kan se på dagspressen, at bogen
falder godt ind i dagens debat som
baggrund.
Jeg kan varmt anbefale den.
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