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Munaði mjög um fram-
lag og stuðning Vigdísar
� Stefnt er að opnun Vigdísarstofnunar í apríl á næsta ári
„Byggingarvinnunni ætti að ljúka
núna um áramótin og stefnt er að
því að flutt verði inn fljótlega í
kjölfarið,“ segir Auður Hauks-
dóttir, forstöðumaður Stofnunar
Vigdísar Finnbogadóttur, en fram-
kvæmdum miðar vel og áætlað er
að vígja og opna stofnunina í apríl
á næsta ári í tengslum við afmæli
Vigdísar Finnbogadóttur sem er
15. apríl. „Þetta hefur gengið
skínandi vel þótt nokkrar tafir
hafi orðið á verkinu, en upp-
haflega var gert ráð fyrir að fram-
kvæmdum lyki í næsta mánuði, 15.
október,“ bætir hún við. 

Unnið er einnig að gerð ganga
undir Suðurgötu, en að mati Auð-
ar er mikill fengur að þessari
tengingu á milli bygginga Háskól-
ans austan og vestan við Suður-
götuna. Til þessa hafa starfsmenn
og stúdentar þurft að fara yfir
mikla umferðargötu í öllum veðr-
um. 

Lyftu saman grettistaki
Margir vildu heiðra störf Vig-

dísar og því gekk vel að fjár-
magna byggingu stofnunarinnar,
en um það bil helmingur bygging-
arkostnaðar er sjálfsaflafé.
Stærsta einstaka framlagið var
um tvöhundruð milljónir frá A.P.
Møller sjóðnum í Danmörku, segir

Auður, en mjög hafi munað um
framlag Vigdísar og stuðning. 

„Mér fannst svo fallegt að sjá
hversu margir lögðust á eitt og
lyftu saman grettistaki og gerðu
þessa byggingu að veruleika.“ 

Á fyrstu starfsárum stofnunar-
innar verður áherslan lögð á
tungumál á Vestur-Norðurlöndum.
„Við skoðum tungumál í Noregi, á
vesturströnd Noregs, samísku
málin, Færeyjar, Ísland og Græn-

land og teygjum okkur með inúíta-
málum yfir til Kanada,“ segir
Auður, en þegar hefur myndast
net fræðimanna sem vinnur nú að
því að safna þekkingu um tungu-
málin á þessu svæði. „Svo stefnum
við að því að koma þekkingunni á
áhugaverðan hátt til almennings.“
Húsið verður opið almenningi að
hluta og hægt verður að nálgast
þar alls kyns fróðleik um tungu-
mál og menningu.

Skemmtileg viðbót utandyra

ÚTILEIKHÚS SEM TEKUR HUNDRAÐ MANNS Í SÆTI

Sunnan við bygginguna þar sem Stofnun Vigdísar Finn-
bogadóttur rís nú óðfluga verður að finna útileikhús ut-
an við fyrirhugað kaffihús í byggingunni. „Þar gætu set-
ið nokkur hundruð manns og hægt væri að setja þar
upp ljóðahátíðir, danssýningar eða barnaleikhús svo
eitthvað sé nefnt,“ segir Auður. Um skemmtilega viðbót
sé að ræða við sýningarrými og fyrirlestrarsali sem
finna megi innandyra.

Til stendur að stofnunin taki einnig á móti hópum er-
lendra ferðamanna þegar fram í sækir og fræði þá um
sögu og tengingar ýmissa tungumála við Ísland. „Til

dæmis tungumál og menningu Frakka eða Dana á Íslandi, en það út-dæmis tungumál og menningu Frakka eða Dana á Íslandi, en það út-
heimtir mikla rannsóknarvinnu sem þegar er farin af stað gagnvart
nokkrum tungumálum,“ segir Auður. 
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