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Røða í sambandi við setan av Vísindavøku hin 28.09.2018  
(Wilhelm E. Petersen, formaður) 
 
Hjartaliga vælkomin øll somul til 11. Vísindavøku, sum Granskingarráðið hevur 

samskipað. Vísindavøkan hevur verið hildin í ymiskum hølum og eftir ymiskum leisti. 

Í ár eru tað granskingarstovnarnir í Føroyum, sum skipa fyri. Karmanir eru av teimum 

bestu í hesum nýggja snotuliga Sjóvinnuhúsi. 

Skráin í dag er áhugaverd, og lýsir væl, tað ið fer fram á granskingarøkinum í Føroyum 

í dag. Fyrilestrar og framsýningar verða og rundvísing verður umborð á Magnus 

Heinasyni í morgun. Vísindavøka á ferð hevur eisini verið kring landið í døgunum 17. 

til 26. september. 

Tað er av alstórum týdningi at granska, menna og nýskapa. Hetta hevur týdning fyri 

samfelagið og tann einstaka borgaran. Við at vera við og fylgja við í gransking, menna 

vit samfelagið. Tað hevur eisini alstóran týdning, at øll hendan vitan og úrslit, ið 

verða skapt, verða miðlaði so breitt og einfalt sum gjørligt. Kunsturin er at gera 

“ting” so einføld sum gjørligt. Endamálið við Vísindavøkuni er nevniliga at varpa ljós á 

gransking, menning og nýskapan. Vísindavøkan er ein sýnisgluggi til allar tær 

spennandi verkætlanir, ið fara fram í Føroyum í dag. 

Tað verður granskað nógv í Føroyum í hesum tíðum. Granskingargrunnurin er 

sjálvstøðugur stovnur við eini nevnd og eini umsiting. Granskingargrunnurin hevur 

sína játtan á fíggjarlógini. Í tey 22 árini Granskingargrunnurin hevur virkað, er 

játtaður peningur til gott 200 verkætlanir. Ein fittur partur er ph.d verkætlanir. Tvs. 

útbúgving av granskarum. 

Granskingargrunnurin hevur - útyvir játtanina á fíggjarlógini – roynt aðrar skipanir. 

Eitt nú fekk Granskingargrunnurin Sjúkrakassagrunnin og Minningargrunnin hjá 

Dánjali Niclasen at umsita. Sjúkrakassagrunnurin er ætlaður til heilsugransking og 

Minningargrunnurin hjá Dánjali Niclasen, til vinnuliga gransking. 

Síðst í 2017 varð tikið stig til at fáa gongd á vinnu ph.d. verkætlanir. Ein vinnu ph.d. 

verkætlan fer fram eftir somu meginreglum, sum ein vanlig ph.d. verkætlan. 
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Munurin er, at stórur partur av arbeiðinum fer fram í fyritøkuni, og verkætlanin tekur 

støði í fyritøkuni. Samband varð tikið upp við eina røð av størru føroysku 

fyritøkunum, har vinnu ph.D. møguleikin var framlagdur. Burturúr hesum átaki eru 

komnar tríggjar vinnu ph.d. verkætlanir. 

Granskingargrunnurin hevur virkað í 22 ár við nøkrum broytingum. Í 2001 var 

Granskingargrunnurin stovnsettur sum sjálvstøðugur stovnur. Í mars í ár fekk Rigmor 

Dam, landsstýriskvinna í granskingarmálum, handað álit um endurskoðan av lóg um 

gransking, ið stutt gongur út uppá at samskipa játtaninar til gransking, menning og 

nýskapan á ein meira skynsaman hátt. 

 

Eg vil ynskja tykkum eina góða og áhugaverda Vísindavøku. 

 

Við hesum orðum vil eg hervið seta Visindavøkuna 2018. 

 

Takk fyri. 

 

 

 

 

 


