
 

 

Betyr det noe hva noe heter? 

Does it matter what something is called? 

Hvis ord har en betydning og skaper grunnlag for holdninger, oppfatninger og tolkning, som igjen styrer 

utvikling og økonomi, bør ikke Storbritannia da snart kutte ut STOR i sitt navn og bare bruke Britannia? 

Og skulle nå separatister i forskjellige leire ende i den oppdeling de søker, så vil jo England, Irland og 

Skottland bli deres formelle navn. En slik endring ville muligens øke landets anseelse og gi landet sin 

rettmessige plass i en multinasjonal verden. Og skape et mer rettmessig og balansert selvbilde.   

If words are important and form the basis for attitudes, comprehension and interpretation, which again forms 

development and economy, shouldn't Great Britain delete GREAT in its name and just use Britain? And should 

separatists in different camps lead to the parcelling sought, then England, Ireland and Scotland would be their 

formal names. Such a change would enhance their standing in the global community and justify their place in a 

multinational world. And create a more just and balanced self-image.    

Noe av det samme gjelder De forente stater, et land uten navn. Nord-Amerika er navnet på det kontinent 

det ligger på og som sådan også lokasjonsbetegnelsen for en rekke enkeltstater. Ikke bare De forente 

stater i Amerika, men også Canada i Amerika, Uruguay i Amerika, Canada i Amerika, Honduras i 

Amerika, Guyana i Amerika, Mexico i Amerika osv. Litt vanskelig å svelge for "amerikanerne"?  

Same goes for the United States, a land without a name. North America is the name of the continent it is on and 

as such also a description of the location for several singular states. Not only the United States of America but 

also Urugay of America, Canada of America, Honduras of America, Guyana of America, Mexico of America and 

so on. A bit hard to swallow for the "Americans"? 


