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                                    Háskólinn á Akureyri 
                                      8.nóvember 2019 
 
Rektor, virðulega samkoma, - velgjörðarmenn allir.  
 
Ég þakka þá sæmd, sem mér hefur verið sýnd hér í dag við þá 
virðulegu og mætu lærdóms-stofnun,  Háskólann á Akureyri, sem 
um árabil hefur verið meðal styrkra stoða mennta og menningar 
okkur öllum landsmönnumr til heilla, ekki síst á svið 
heilbrigðisvísinda. 
 
Sem endranær er ég einatt að velta fyrir mér menningunni.  Og 
hvað skyldi okkur koma helst í hug þegar við íhugum túlkun 
íslenskra orða eins og orðsins menning og rýnum í merkingu 
þess? Í útlöndum er hugtakið á flestum tungumálmálum nefnt  
kúltúr úr latínunni cultivare – að rækta. – Sennilega verður okkur 
fyrst fyrir að gera ráð fyrir því,  að menning sé eitthvað svo jákvætt 
að ekki verði um deilt, kannski sjálfur samnefnarinn fyrir það sem 
gerir okkur að upplýstum, jákvæðum mönnum. Og þá leiðum við 
oft hugann að því sem einatt er kallað hámenning, að því sem lyftir 
okkur upp úr hversdagsleika og tíðindaleysi, til að mynda að 
göfugum skáldskap, að tónlist og heimspeki, að menntun og 
fræðasetrum eins og þeim ágæta háskóla sem heiðrar mig í dag. 
Við hljótum samt fyrr en síðar að muna einnig eftir því  að á bak við 
orðið menning felur sig miklu meira en þetta sem hér var nefnt. 
Hvort sem við nefnum íslenska menningu, evrópska menningu, 
eða unglingamenningu og áfengismenningu þá erum við blátt 
áfram að bera fram samnefnara um það sem tiltekin þjóð eða 
þjóðafylking eða samfélagshópur gerir…  um siði og venjur, viðhorf 
og aðferðir sem einkenna tiltekið mannlegt félag í störfum, 
lífsbaráttu og leik. Og innan þess ramma rúmast svo afar margt, 
bæði illt og gott. 
 
Ég minnist þess, að æskuvinur minn, Þorstein Gylfason 
heimspekingur, komst stundum svo að orði að menning væri það 
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að gera hlutina vel. Það hljómar vel sem meðmæli og forskrift: við 
vöndum okkur sem best, hvort heldur við tjáum okkur á 
móðurmálinu, lærum merkileg fræði, kennum börnum, sníðum föt, 
veiðum fisk og búum hann til matar. Þetta er ágætt - svo langt sem 
það nær. En það er hægt að “gera vel”, jafnvel snilldarlega, 
ýmislegt sem betur væri ógert látið. Til dæmis að smíða stórvirk 
vopn og beita þeim af miklu hugviti í styrjöldum. Er það líka 
menning - eða er það ómenning? Svo er annað. Við viljum gjarna 
vera fjölmenningarsinnuð, með öðrum orðum: leyfa hverju 
menningarsamfélagi að fylgja sínum hefðum og gildum, sýna 
virðingu þeirra siðvenjum og lífsskilningi. En hér og þar hafa í 
aldanna rás þróast, til dæmis, fjölskyldumynstur sem eru áberandi 
sérkenni tiltekinnar menningar - en eru okkur hreint ekki að skapi. 
Til að mynda ill meðferð og vanvirðu á konum og börnum. Við 
erum að vonum treg til að gefa slíkum siðum einhverskonar 
samþykki - þótt sum okkar reyni það kannski undir forskriftinni 
“þetta er nú þeirra menning”. Og þá er undanskilið: við megum ekki 
setja okkur á háan hest gagnvart öðrum, við verðum að hugsa út 
frá þeirra forsendum. Við leggjum sumsé af stað í hugleiðingum 
um eitthvað gott og fallegt og æskilegt en erum fyrr en varir stödd í 
miðri þversögn vegna þess hve skammt einföld og skýr svör draga 
okkur. 
 
Ég vil samt  í lengstu lög halda í ummæli Þorsteins Gylfasonar um 
að menning sé að gera hlutina vel. Og þá með það í huga að 
menning, til dæmis íslensk menning, eða hvaða þjóðmenning sem 
vera kann, er ekki föst staðreynd, ekki endilega eitthvað,  sem við 
verðum að beygja okkur undir og hlýða skilyrðislaust í 
virðingarskyni við forfeður okkar og hefðir þeirra. Sá vinsæli 
fjölfræðingur, Yuval Noah Harari, segir á einhverjum stað í bók 
sinni um Lexíur handa tuttugustu og fyrstu öldinni að “kristindómur 
er það sem kristnir menn gera úr honum, Islam er það sem 
múslímar gera úr honum”. Með þetta geta menn haldið áfram og 
sagt til dæmis: íslensk menning er það sem Íslendingar gera úr 
henni. Og þar með ég sjálf eða hvert og eitt okkar. Í menningu eru 
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allir þiggjendur og vonandi sem flestir mögulegir skapendur eða 
breytendur. Og okkar eigið framlag til menningar kemur þá best 
fram í því að við kunnum að vanda okkur við ákvarðanir um það 
hvað það er, sem við helst viljum leggja áherslu á og álítum mikils 
um vert. Hvað er það sem við viljum rækta -  er ekki orðið “kúltur” 
dregið af latneskri sögn, colo, cultum, colere, sem þýðir bæði að 
rækta, leggja stund á og upphefja. 
Sem einstaklingar og um leið sem hluti af samfélaginu í heild erum 
við í margþættu kerfi sem geymir allt það sem við höfum taugar til, 
látum okkur annt um. Við, eins og aðrir,  látum okkur annt um 
fjölskyldu og ætt, heimahaga og heimkynni, þjóð okkar og þar með 
sögu okkar, tungu og minningar fyrri kynslóða. Þetta kerfi er 
uppistaðan í því sem menn kalla gjarna þjóðmenningu. En við það 
bætist sitthvað, því einstaklingurinn á víða heima, kannski að 
einhverju leyti í íþróttafélagi eða trúfélagi, pólitískum flokki eða 
náttúruverndarhreyfingu. Hann er alinnn upp eða elur sjálfan sig 
upp í ÍA,  í vinstri- eða hægriflokki, já, og svo koma 
skólasyatinaböndin; við vorum saman í í MA, - eða til að mynda  í 
hjúkrunarfræðinni í Háskólanum á Akureyri. Hér við bætist að hver 
og einn getur valið um það hvernig hann skilur sjálfan sig og aðra í 
tengslum við grundvallarhugtök sem til umræðu eru. Erum við 
samþykk því að maðurinn sé fyrst og fremst efnahagsvera, homo 
economicus, sem er til sem kaupandi, seljandi og neytandi fyrst og 
fremst. Eða viljum við gefa sem mest rými homo ludens, þeim sem 
kann að leika sér, heldur tengslum við barnið og um leið skáldið og 
listamanninn í sjálfum sér, metur mikils það sem enginn verðmiði 
verður á settur? 
 
Fyrirgefið að ég fer hér um kannski alltof víðan völl. En það er gert 
í þeim fróma tilgangi að leggja áherslu á það að glíma okkar við 
Menninguna er alltaf fólgin í því að velja okkur áherslur, gefa rými 
því sem við teljum meira virði en annað og því sem við viljum helst 
vera hluti af eða gera að vegvísi okkar  til samtíðarmanna okkar. 
Þetta á ekki síst við þegar spurt er um íslenska menningu og 
hvaða rými og hvers konar við viljum gefa henni í tilveru okkar. 
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Þær spurningar verða sérlega áleitnar á síðari árum vegna þess 
að umræða um þjóðmenningu sem fyrirbæri hefur breyst svo um 
munar. Við gengum að því sem gefnu lengi vel að eigin menning 
væri ágætt og nauðsynlegt akkeri, að bókmenntir okkar fornar og 
nýjar, saga og tunga væru það sem öðru fremur réttætti tilveru 
okkar. Og hefði vafalaust aukið okkur sem smáþjóð sjálfstraust og 
afl til þess að ráðast í verkefni sem ekki var sjálfsagt að við hefðum 
þrek til að leysa. En nú bregður svo við að slíkt tal um íslenska 
menningu er talið bera vitni um oflæti og þjóðrembu og tefja sókn 
okkar til eftirsóknarverðrar fjölmenningar. Stundum gengur þessi 
gagnrýni svo langt að þeim sem telja sig fjölmenningarsinna finnst 
allt ómerkilegt og oflofað sem talið er vera séríslenskt - en telja sér 
skylt að viðurkenna og virða sérkenni og sérvisku allra annarra 
þjóða sem í sjónmáli eru. Sumt af þessu tali er vafalaust tengt 
gamalli og nýrri þörf nýrra kynslóða til að gera uppreisn eða 
skopast að hefðum, siðum og helgiritum forfeðranna. Halldór 
Laxness setti ungur á blað reiðilestur um það hve Íslendingasögur 
og Heimskringla væru leiðinlegur lestur og höfundar þeirra 
fákunnandi um blæbrigði sálarlífsins (Heiman ég fór). - Við  vitum 
þó að síðar meir lyfti hann fornum bókmenntum okkar hátt á stall 
sem ágætri fyrirmynd þjóð sinni sem hefði það einkum sér til 
ágætis að hafa iðkað orðsins list af meira kappi en flestar aðrar.  Á 
okkar dögum er einatt gengið mun lengra en gert var í 
slíkum ungdómsuppreisnum, rétt eins og allt sem þjóðlegt er talið 
sé falskt, upplogið og skaðlegt. - Ég minni á það sem áður var 
sagt: þjóðernishyggja okkar, nátengd þjóðmenningunni, er það 
sem við gerum úr henni. Vitanlega er það rétt að hægt er að tosa 
hana í átt til þjóðrembu með fyrirlitningu á öðrum þjóðum. En hitt er 
enn sannara að vihöfum sem betur fer borið gæfu til að stunda það 
sem kalla má þjóðrækni með þeirri alúð sem við höfum sýnt tungu 
okkar, sögu, minningum og saklausri sérvisku af ýmsu tagi. Við 
erum fædd til þessa lands og til íslenskrar menningar - og þá er að 
gera sem best úr því hlutskipti. Með árvekni og gagnrýnu starfi. Við 
þurfum að kunna að fara með stolt okkar yfir því sem vel er gert 
með því að forðast hroka og oflæti í annarra garð. Við þurfum að 
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kunnaað beita okkur sjálfsgagnrýni - án þess að rífa niður það sem 
íslenskt er sem oflofaðan óþarfa. Og við megum aldrei gleyma því 
að þýðingarmesta framlag okkar til menningar er það hvernig við 
önnumst börnin okkar og hvaða veganesti við gefum þeim inn í 
framtíð sem er rík bæði að fyrirheitum og margsvíslegum háska. 
 
Ég þakka enn Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri fyrir þá 
sæmd að veita mér heiðursdoktornafnbót við þetta merka 
menntasetur okkur norðan heiða. 
 


