Þakkarorð Katti Frederiksen við móttöku Vigdísarverðlaunanna 2021
Fyrst og fremst vil ég þakka Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands, og Lilju D. Alfreðsdóttur menntaog menningarmálaráðherra, ásamt ykkur hjá Aðalræðisskrifstofu Íslands hér í Nuuk, sem hefur verið falið að
afhenda Vigdísarverðlaunin fyrir hönd þeirra sem að verðlaununum standa.
Ég hef aldrei ímyndað mér að ég ætti eftir að fá verðlaun sem þessi og því varð ég bæði mjög undrandi og
hrærð,þegar mér var tilkynnt um þau.
Tungumál, menningarlegur fjölbreytileiki, bókmenntir og þróun þeirra standa hjarta mínu nærri. Ég hóf nám
á þessu sviði árið 2004 við Ilisimatusarfik, Háskóla Grænlands, en ég er ekki í vafa um að uppvöxtur minn
hefur skipt miklu máli fyrir þau gildi sem ég hef gert að mínum og það sem ég stend fyrir núna.
Allt frá árinu 2006 hef ég einsett mér að leggja mitt af mörkum til þróunar grænlenskrar tungu því mér er
mjög í mun og ég trúi því að þau gildi sem ég hef gert að mínum megi nýtast til góðra verka. Þess vegna
stofnaði ég mitt eigið bókaforlag.
Vinna mín og áhugi á tungumálum og menningu hefur greinilega vakið athygli og það er mér því mikill heiður
að veita þessum virtu verðlaunum viðtöku. Þúsund þakkir.
Ég er með ýmislegt á prjónunum sem snertir tungumál og bókmenntir og þess vegna skipta
Vigdísarverðlaunin gríðarlega miklu máli fyrir þau verkefni sem eru fram undan. Þau hvetja mig til dáða og
gefa mér þrótt til að halda ótrauð áfram í átt að því marki sem ég hef sett mér.
Síðast en ekki síst; kæra Vigdís Finnbogadóttir, mig langar fyrir hönd grænlensku þjóðarinnar að óska þér til
hamingju með afmælið þitt í dag. Þá sendi ég þakkir til allra þeirra sem ég hef unnið náið með á Íslandi, í
Færeyjum og víðar á Norðurlöndum, sem og í Alaska, Kanada og í öðrum löndum, og sendi mínum góða og
gamla norræna kollega, Auði Hauksdóttur, sérstakar kveðjur.
Þá vil ég að sjálfsögðu einnig þakka ykkur fyrir að koma hér saman og fagna deginum með mér. Ég óska ykkur
alls hins besta í framtíðinni.
Qujanaq. – Takk fyrir

Qujassut
Islandip universitetiani rektori Jon Atli Benediktsson aamma Islandimi ilinniartitaanermut, ilisimatusarnermut
kulturimullu ministeri Lilja D. Alfredsdottir, taakkualu sinnerlugit maani Vigdisip nersornaasiuttagaanik
tunniussisusi Islandip konsuuleqarfianeersut tamassi qamanngavik uummammit qutsavigaassi.
Takorloorsimanngilakkaluarpara taamatut nersorniarneqarnissara,
tulluuppunga qamuunalu assut attortisimallunga.

soorunami

paasitinneqarama

Oqaatsit, kultureqarneq atuakkiaateqarnerlu, taakkualu ineriartortinnissaannik soqutigisaqarpunga
uummateqarfigalugillu. Taakkununnga ilisimatusarnera maani Nuummi Ilisimatusarfimmi 2004-mi
aallartippoq, kisianni pingaartitsinera qularnanngitsumik peroriartorninni ilaquttanniit taakkua
sorlalerneqarsimapput.
Pingaartitatut naleqartitatut piinnarnagit aamma inerititaqarfiusinnaassusii upperalugit timitalersuinissara
2006-imi siunniuppara, saqqummersitsisarfimmik pilersitsivunga.

Kalaallit oqaasiinik ineriartortitseqataarusunninnit suliakka massakkut
Qujanarujussuarlu nersornaammut ataqqinartumut tunniussassinnut.

maluginiarneqarsimapput.

Suli pilersaaruterpassuaqarama Vigdisip nersornaataanik taamak ataqqinartigisumik tunineqarnikkut
ikummarissarneqaannartutullusooq misigiffigaara. Nukissaninnarpoq, aamma kajumissuseq suli
anneruliinnarpoq.
Naggataatigut; Ataqqisara, oqaatsinissaaq pingaartitsilluartoq Vigdis Finnbogadottir, inuuinni maangaanniit
aamma
pilluaqqussutiga
nunatsinniittut
sinnerlugit
apuukkumavara.
Taamatuttaaq
eqqaanngitsoorusunngilakka Islandimi, Savalimmiuni, Nunani Avannarlerni, Alaskami Canadami nunanilu
allani suleqatigisarsimasakka qujassutissaqarfigigakkit, minnerunngitsumik aamma suleqatigisarlugulu
ikinngutigilersimasara Audur Hauksdottir ilanngullugu.
Maani najuuttusi qujanarujussuaq ulloq manna immikkuullarissoq puigunaatsunngortussaq pillugu
maaneeqatigisinnaagassinga, siunissami tamassi ajunngitsumik kissaateqarfigaassi.
Qujanaq.

