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Ganske enkelt 
komplisert
Det er like typisk norsk å røyke hasj som å spise brunost.

mantra. – Lille Norge og den store verden 
er to sider av samme sak. Det er typisk 
norsk å være mye forskjellig, sier Hans 
Erik Næss. 

Ny Tid-spaltistens nye bok Planet Norge 
(Aschehoug 2011), som har Næss faste 
globografi-spalte i Ny Tid som utgangs-
punkt, tar sikte på å gjøre 
fortellingen om Norge 
mer komplisert, for der-
ved å gjøre den lettere å 
forstå. 

– Debatten har stort 
sett stått mellom kosmo-
polittene på den ene siden, som hevder at 
ingenting egentlig er norsk, og nasjonalis-
tene på den andre siden, som mener at alt 
norsk er særnorsk. Begge sider viser til en 
framstilling av Norge som er ufullstendig 
og svært forenklet, mener Næss. 

Hans mantra er at enkle forklaringer 
gjør verden mer komplisert, og gir gro-
bunn for misforståelser. Skal man komme 
til bunns i hva som er typisk norsk, må 
man søke etter andre eksempler enn brun-
ost og hardingfele. 

Ryggmargsrefleks
– Jakt, svartmetallmusikk, cannabisbruk og 
fiskerikultur finnes alle i den gryta vi kaller 
det kulturelt norske, men de brukes ikke 
nødvendigvis som eksempler på hva som er 
typisk norsk. Vi kunne sagt at det er typisk 
norsk å bruke cannabis, fordi mange nord-
menn gjør det. Eller at svartmetallmusikk 
er mer typisk norsk enn Bjørn Eidsvåg og 
andre visesangere. Det er mange måter å 

se det norske på. Det typisk menneskelige 
er det typisk norske. 

–Var reaksjonen etter 22. juli, der man 
kalte på mer demokrati, åpenhet og kjær-
lighet framfor hevn, typisk norsk?

– Kanskje. Jeg vet ikke hvorfor det ble 
som det ble, jeg må innrømme at det har 

forbløffet meg litt. Det er 
mulig dette var noe som lå 
latent i Norge, det at vår 
ryggmargsrefleks ikke var 
hevn, men nasjonal soli-
daritet. Samtidig mottok 
Norge massiv støtte for 

denne reaksjonen fra hele verden. Det vi-
ser at dette er verdier som er større enn den 
norske stat, det er verdier som deles over 
hele verden. 

– Hvor går Norge etter dette?
– Jeg håper vi klarer målet om mer åpen-

het. Jeg håper alle tar til seg hvor lite det 
betyr, i det store bildet, de småtingene vi 
krangler om til hverdags. Jeg håper vi kan 
innføre litt mer dannelse i den offentlige 
debatten, i stedet for å henfalle til den 
vanlige barnehagekranglingen. Jeg håper 
vi kan begynne å se på Norge som en del 
av noe større, og dermed få en mer inklu-
derende nasjonalisme, som tar opp flere i 
det norske fellesskapet. 

Et dannelsesprosjekt
At lille Norge er en del av verden, og ver-
den er en del av Norge, er noe Næss mener 
mange nordmenn har lett for å glemme. 
For eksempel når vi raser over høye strøm-
priser og krever lokalpolitikernes hode på 

et fat, uten å forstå at strømprisene regule-
res av langt mer komplekse og internasjo-
nale mekanismer enn hvor mye det regnet 
på Vestlandet sist sommer.

– Norge og nordmenn er innvevd i 
verden, i spennet mellom storpolitikk og 
hverdagsliv. Det er dette vi må prøve å 

Hele verden finnes 
i nabolaget ditt, du 
merker det bare ikke.
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norge i Verden og Verden i norge: «Jeg håper vi kan begynne å se på Norge som en del av noe større, og dermed få en 
mer inkluderende nasjonalisme som tar opp flere i det norske fellesskapet», sier stipendiat og Ny Tid-spaltist Næss. FOTO: ASCHEHOUG

forstå, at hele verden er en 
del av vår hverdag. Det er 
alt for lite fokus på dette 
blandingsforholdet. Hele 
verden finnes i nabolaget 
ditt, du merker det bare 
ikke, poengterer Næss, og 
utdyper:

– Klærne vi går i, er sann-
synligvis laget i Kina. Det 
er en del av puslespillet som 
utgjør dagens Norge. 

Det kan være sunt å løfte 
blikket litt, mener Næss. Å 
lære seg hvordan verden 
henger sammen, er et dan-
nelsesprosjekt. Folk flest vet 
at verden henger sammen, 
men hvor omfattende den 
globale veven er, og i hvil-
ken grad det påvirker vårt 
hverdagsliv, blir vi sjelden 
fortalt.

– Litt pompøst sagt er 
Planet Norge et dannelses-
prosjekt. Alt jeg skriver er 
en del av det samme ønsket 
om å forklare at Norge er i 
verden og verden er i Nor-
ge. Jeg har ingen politisk 
agenda og har aldri tilhørt 
noe politisk parti. Jeg ser 
saker fra flere sider uten å 
bekymre meg for hvilket 
parti som måtte være enig 
eller uenig med meg. Min 
agenda er intellektuell. ■


