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Markmið: 
•að bera saman valin tilbrigði í færeyskri og íslenskri setningagerð til að læra 
meira um málin og skilja betur eðli tilbrigða og málbreytinga 

 

Tilbrigði í setningagerð: 
•setningafræðileg atriði sem eru ekki eins í máli allra eða málnotendur hafa 
misjafna afstöðu til (samrýmist máltilfinningu þeirra eða málnotkun misvel) 
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•niðurstöður úr tveim yfirlitskönnunum í Færeyjum sem náðu til rúmlega 300 
þátttakenda hvor (ýmsir aldurshópar, allir landshlutar) 

•Niðurstöður úr þrem yfirlitskönnunum í Færeyjum sem náðu til rúmlega 700 
þátttakenda hver (ýmsir aldurshópar, allir landshlutar) 
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Efnissöfnun og aðferðir 
Aðalaðferð:  
• Að láta þátttakendur meta setningar sem þeir fengu á blaði með 

eftirfarandi skýringum (færeyska gerðin): 
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Efnissöfnun..., 2 
Frekari leiðbeiningar og skýringar (sbr. líka Höskuld Þráinsson, 
Ásgrím Angantýsson og Einar Frey Sigurðsson (ritstj.) 2013), 
Höskuld Þráinsson 2013): 
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Efnissöfnun..., 3 
Þátttakendur í færeysku yfirlitskönnununum: 
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Norðoyggjar       Könnun 1   Könnun 2 
Streymoy          73 76  
 
Eysturoy            98 99  
 
Norðoyggjar     77 63 
 
Vágar                 41 36 
 
Sandoy              19 21 
 
Suðuroy            27  25 
 
Alls: 335 320 
   
    (170♀ +165♂,    
160♀+160♂) 



Efnissöfnun..., 4 
Þátttakendur í íslensku yfirlitskönnununum (sjá Höskuld Þráinsson, 
Ásgrím Angantýsson og Einar Frey Sigurðsson (ritstj.) 2013): 

      K1  K2  K 3 
Reykjavík    111 105 99 

Reykjanes    54  50  26 

Suðurland    111 130 125 

Austurland   106 103 109 

Norðurland eystra 134 135 161 

Norðurland vestra 83  82  54 

Vesfirðir    59  57  78 

Vesturland   114 93  62   

Alls:     772 755 714 Mynd 1: Könnunarstaðir á Íslandi 

 (konur alls 50,31%, karlar 49,69%) 
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Yfirlit: Orðaröð í aukasetningum 
Orðaröðin sögn–atviksorð (oft kölluð V2) í aukasetningum fær misjafna 
dóma í færeysku, bæði eftir því hvers konar aukasetningu er um að ræða 
og hver málnotandinn er:  
 
(1)a. Jens hevur aldri/*aldri hevur lisið bókina. (V3 ótæk í aðalsetningu) 
 
 b. Eg haldi, at Jens hevur aldri/aldri hevur lisið bókina. 
 c. Eg eri keddur av, at Jens hevur aldri/aldri hevur lisið bókina. 
 
 d. Hon spurdi, hvør hevði aldri/aldri hevði lisið bókina. 
 e. Eg ivist í, um hon hevur altíð/altíð hevur sagt satt. 
 
 f. Har vóru nógv fólk, sum høvdu ikki/ikki høvdu lisið bókina.  
    
Vinsælt rannsóknarefni undanfarin ár: 
Samsvarandi setningar eru allar fínar í íslensku með röðinni sögn–
atviksorð (“íslensku röðinni”, V2). Hvernig er þetta í færeysku? (Sbr. 
fyrirlestrana hjá Ásgrími og Zakarisi á laugardag, sbr. líka Höskuld 
Þráinsson o.fl. 2012:243–245, rit sem Ásgrímur og Zakaris vísuðu til o.fl.) 
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Yfirlit: Orðaröð..., 2 

Mat færeyskra þátttakenda á mismunandi orðaröð í 
aukasetningum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Athyglisvert:  
Tiltölulega margir sem samþykkja röðina sögn–atviksorð í 
færeysku (tvær kannanir, ekki sami þátttakendahópur). 
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Yfirlit: Orðaröð..., 3 

Íslenskar og færeyskar setningar með „íslenskri orðaröð“ til að 
bera saman: 

 
(2) a.  Rithöfundurinn hafði skrifað margar bækur.  
  Honum sárnaði að Kastljósið fjallaði aldrei um þær. 
 b. Hjalmar gav Jógvani eina bók í jólagávu.   
  Hann er keddur av, at Jógvan hevur ongantíð lisið hana. 
 
(3) a. Flugfreyjan reyndi að aðstoða farþegana. 
  Hún spurði hvort þeir hefðu alltaf verið flughræddir. 
 b. Lærarin var í ringum hýri. 
  Hann spurdi, hví Pætur hevði ikki lisið bókina.  
 
(4) a. Stína fór á þorrablót í fyrra. 
  Þar var alls konar matur sem henni líkaði ekki. 
 b. Ása var og ferðaðist í Kina. 
  Har var nógvur matur, sum hon hevði ongantíð smakkað. 
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Yfirlit: Orðaröð..., 4 
Nánari samanburður á færeysku og íslensku 
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Athyglisvert: 
• Það er mjög skýr og stöðugur munur á mati íslensku og færeysku 

þátttakendanna en þessi röð fær þó betri dóma í færeysku en búast mátti 
við, ekki síst hjá þeim yngri (sbr. Petersen 2000, Höskuld Þráinsson 2001, 
Höskuld og félaga 2012:443, Bentzen og félaga 2009, Heycock og félaga 
2010, 2012 — sjá þó doktorsrit Ásgríms 2011).  

• Fylgni dómanna við aldur í færeysku er engin, sbr. líka næstu glæru. 
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Yfirlit: Orðaröð..., 5 
Samanburður á mati aldurshópa á færeysku V2-dæmunum („íslensku 
röðinni“) í töflu 2 (sbr. (2b), (3b), (4b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3: „Meðaleinkunn“ mismunandi aldurshópa fyrir dæmin 
(meðaleinkunn 3 = allir samþykkja allt, 1 = enginn samþykkir neitt ...) 

 
Spurning: Er V3 („danska röðin“) að hluta til merki um dönsk 
áhrif og eru þau þá minni hjá yngstu kynslóðinni en 
miðkynslóðunum (sbr. rannsóknir Hjalmars P. 2010, 2012)? 
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Yfirlit: Orðaröð..., 6 
Mat á V2-orðaröð í færeysku, flokkað eftir landshlutum 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mynd 4: „Meðaleinkunn“ mismunandi landshluta 
Athugasemd 
Ekki tölfræðilega marktækur munur (kí-kvaðrat), engin norður-
suður skipting (Jonas 1996) — það er líka í samræmi við nýlegar 
niðurstöður annarra, t.d. Bentzen o.fl. 2009, Heycock o.fl. 2010. 
(Til gamans: Hvað um Heðin Brú og Hjalmar P. Petersen?) 
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Yfirlit: Andlagsfall 

Bakgrunnur: 
•Þótt þolfall (hvønnfall) hafi væntanlega alltaf verið algengasta andlagsfallið 
tóku margar sagnir þágufallsandlag (ávirki í hvørjumfalli) í fornu máli. 
•Flestar þessara sagna taka þágufallsandlag í nútímaíslensku og færeysku en 
allmargar gera það þó ekki (eða a.m.k. varla) lengur í færeysku (sbr. Höskuld 
o.fl. 2012:430):   
  kasta/sparka/varpa boltanum (þgf.) (ísl.) 
  kasta/sparka/varpa bóltin (þf.)   (fær.) 
•Sumar sagnir geta ýmist tekið þolfalls- eða þágufallsandlag í íslensku: 
  faxa, framlengja, negla (bolta), rústa 
•Sumar sagnir geta ýmist tekið þolfalls- eða þágufallsandlag í færeysku: 
 floyta, lyfta, lætta, reiggja, tarna, vika (sbr. Henriksen 2000:66, Höskuld 
o.fl. 2012:260) 
 
Spurning: Stefna tilbrigðin í sömu átt í færeysku og íslensku? 
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Yfirlit: Andlagsfall, 2 
Færeyskar setningar sem voru prófaðar: 
(5) a. Føroyska kvinnulandsliðið vann kappingina. 
  Tað hevur víst vilja til at náa góðum úrsliti.    (þgf.) 
 b. Liðið vann síðsta dystin við tveimum málum. 
  Sigurin var nóg mikið til at náa fyrsta plássið   (þf.) 
 
(6) a. Pætur er ofta øvundsjúkur á beiggja sín. 
  Hann klárar ikki altíð at stýra sínari tankagongd.   (þgf.) 
 b. Nú hava vit fingið eitt nýtt landstýri. 
  Tað skal stýra landið tey næstu árini.     (þf.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekki mjög skýr munur alls staðar. Ath. t.d. dómana um (5b) vs. (6b). 
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Yfirlit: Andlagsfall, 4 
Val á milli kosta, þgf. vs. þf. (sýnt í mismunandi röð í prófinu: 
(7)  Børnini spældu á sandinum. 
  Tey kastaðu steinum/steinar og stuttleikaðu sær. 
 
(8)  Rekamaðurin royndi at seta tunnuna á land. 
  Hann megnaði ikki at lyfta henni/hana. 
 
(9)  Lærarinnan kom ov seint. 
  Kavin tarnaði henni/hana. 
 
 (10) Eg dugi ikki at svara spurningunum. 
  Vónandi kann onkur leiðbeina mær/meg. 
 
(11) Nógv er hent á dagstovnaøkinum seinastu árini. 
  Menningin útihýsir ikki fortíðini/fortíðina. 
 
(12) Fólkini vóru sera ónøgd og fóru í verkfall. 
  Tey steðgaðu bilinum/bilin uttanfyri flakavirkið. 
 
(13) Víkingurin var ógvisligur.  
  Hann reiggjaði øksini/øksina upp um høvdið. 
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Yfirlit: Andlagsfall, 5 
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Spurning:  Á þágufall í vök að verjast í færeysku (sbr. fyrirlestur 
Hjalmars). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: Kannski sums staðar (lyfta, tarna ) en ekki alls staðar 
(leiðbeina). 



Yfirlit: Andlagsfall, 6 
Nokkur íslensk dæmi um þágufallsandlag sem voru skoðuð: 

 
(14)a. Tölvutæknin hefur valdið byltingu. 
  Fólk þarf sjaldan að faxa eyðublöðum lengur. 
 b. Þetta var glæsilegt mark. 
  Sóknarmaðurinn negldi boltanum í netið. 
 c. Haukar duttu snemma út úr bikarkeppninni. 
  Skagamenn rústuðu þeim í fyrstu umferð. 
 d. Það er dýrt að leigja íbúð í miðbænum. 
  Gísli vill samt framlengja leigusamningnum. 
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Yfirlit: Andlagsfall, 7 

Mat á völdum dæmum um þágufallsandlag í íslensku: 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstaða: Hjá þessum sögnum er þágufall í sókn í íslensku (sbr. 
líka Jóhönnu Barðdal 2001, Jóhannes Gísla Jónsson 2005, Maling 
2002 og rit sem þar er vísað til). 
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Yfirlit: Stílfærsla 
Bakgrunnur: 
Stílfærsla (e. Stylistic Fronting) er það þegar einhver liður er 
færður framar í setningu en venja er — og frumlagið 
(grundliðurin) er ekki á sínum stað. Hún er yfirleitt ótæk í 
norrænu meginlandsmálunum. Dæmi ( __ táknar „tæmda“ 
plássið „eftir“ stílfærslu): 
 
(15) a. Honum mætti standa á sama [hvað væri sagt um hann]. 
 b. Honum mætti standa á sama [hvað sagt væri __ um hann]. 
  
(16)a. Konan, sum fór heim, var systir hansara. 
 b. Konan, sum heim fór __, var systir hansara. 
  
Spurning: Gilda svipaðar reglur um stílfærslu í íslensku og færeysku? 
(Sjá t.d. umræðu um þetta hjá Ásgrími Angantýssyni 2011, Höskuldi 
o.fl. 2012:298 o.áfr.; líka fyrirlestra Ásgríms og Zakaris.) 
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Yfirlit: Stílfærsla, 2 

Íslensk stílfærsludæmi sem voru prófuð: 
(17) a. Það vissi enginn hve miklu hafði verið stolið. 
  Allir vissu þó að stolið hafði verið __ skjávörpum. 
 b. Sigrún vildi helst ekki bjóða sig fram. 
  Hún spurði hvort rætt hefði verið __ við Helgu. 
 c. Talsvert hefur verið deilt um hjúskaparfrumvarpið. 
  Það er frumvarp sem lagt hefur verið __ fram á Alþingi. 
 d. Við höfum lent í ýmsum erfiðleikum. 
  Þetta er eitt af þeim vandamálum sem upp hafa komið __. 
 
 

 

 
 

Niðurstaða: Yngra fólkið er yfirleitt síður hrifið af stílfærslu og 
það er víðast marktækur munur á mati aldurshópanna (ekki a). 
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Yfirlit: Stílfærsla, 3 
Færeysk stílfærsludæmi sem voru skoðuð: 
 
(18) a. Studentarnir fingu summarfrí í gjár. 
  Skúlastjórin helt talu fyri teimum, sum liðug vóru __ við skúlan. 
 b. Olga hevur ikki vaskað sær í fleiri dagar. 
  Hon fer ikki í baðikarið, um har hava verið mýs __. 
 c. Fjórða barnið er á veg hjá Róa og Poulu. 
  Tey vilja keypa ein bil, sum vælegnaður er __ til eina barnafamilju. 
 d. Kokkurin hevði ikki gjørt nóg mikið av mati. 
  Øll, sum einki høvdu __ etið, vóru svong.*   
 e. Kommunuval var í Føroyum  í gjár. 
  Tillukku til øll, sum vald vórðu __. 
 f. Samráðingar verða í annaðkvøld. 
  Lønarhækking er tað, sum ovast er __ á breddanum. 
 g. Eg fari til Prag í Kekkia í næstu viku. 
  Kennir tú onkran, sum verið hevur __ í Kekkia? 
 
 
*Eða:  høvdu etið __  
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Yfirlit: Stílfærsla, 4 
Mat á færeysku stílfærslusetningunum: 

 

 

 

 

 

 
Niðurstaða:  
•Sjaldnast marktækur munur á mati hópanna (sjá þó f-dæmið). 
•Aðalmunurinn á mati Íslendinga og Færeyinga er jákvæðara mat 
eldri Íslendinga: Meðalhlutfall jákvæðra svara er 56% ísl./49% fær. 
fyrir yngsta hópinn, 80% ísl./55% fær. fyrir þann elsta.  
•Stílfærsla virðist því vera (eða hafa verið) meira einkennandi fyrir 
íslensku en færeysku.  
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Yfirlit: Langdræg afturbeyging 
Bakgrunnur: 
Í íslensku og færeysku er hægt að hafa afturbeygð fornöfn inni í 
(sumum) aukasetningum þótt undanfarinn (e. antecedent) sé 
fyrir utan aukasetninguna en þetta gengur ekki í dönsku til 
dæmis (sbr. t.d. Barnes 1986, Höskuld o.fl. 2012:331 o.áfr., 
Höskuld Þráinsson 2005:67 o.áfr. og fyrirlestur Sigríðar 
Sigurjónsdóttur hér). Þessu má lýsa með eftirfarandi dæmum: 
 
(19)a. Marie siger [at du elsker *sig/hende] (danska) 
  b. Maria sigur [at tú elskar seg/hana]  (fær.) 
  c. María segir [að þú elskir sig/hana]  (ísl.) 
 
Umhugsunarefni: 
Í íslensku og færeysku geta margir valið á milli persónufornafns 
og afturbeygðs fornafns í þessu samhengi. Það eru „tilbrigði“. 
Hversu líkar eru færeyska og íslenska hér? Eru einhverjar 
breytingar í gangi í þessu sambandi? (Sjá t.d. Strahan 2009a,b.) 
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Yfirlit: Langdræg afturbeyging, 2 
Íslenskar og færeyskar setningar til að bera saman: 
 
(20) a. Þú mátt ekki reyna svona við strákana.   
 Gunnar fer að halda að þú elskir sig. 
b. Ert tú góður við Mariu? 
 Hon sigur, at tú elskar seg.        
 
(21) a. Þú verður að hætta að senda þessi skilaboð. 
 Rúna fer að halda að þú elskir hana.   [hana = Rúnu] 
b. Per var ofta sera  óreinur við Annusa familju.      Anna 
heldur, at hann hatar hana.    [hana = Annu] 
  
(22) a. Ég veit að það verður skemmtilegt í afmælinu. 
 Jói kemur ef þú býður sér. 
b. Ólavur elskar fólk, sum smílist nógv.      Hann 
elskar Mariu, tá ið hon smílist til seg.  [seg = Ólav]   
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Yfirlit: Langdræg afturbeyging, 3 

 

 

 

 

 

 
 
Athyglisvert: 
•Bæði Íslendingar og Færeyingar eru hrifnari af persónufornafni en 
afturbeygðu fornafni í þessu samhengi, sbr. (20) vs. (21). 
•Í íslensku könnuninni voru þeir eldri hrifnari af persónufornafninu en þeir 
yngri en í færeysku var það öfugt (dæmi (21a,b)).  
•Langdræga afturbeygða fornafnið er langvinsælast hjá þeim elstu í færeysku 
(dæmi (20)). 
•Í færeysku virðist langdræg afturbeyging vera að breiðast út til 
atvikssetninga, ekki í íslensku nema smávegis hjá þeim yngstu (sjá (22)). 
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Yfirlit: Langdræg afturbeyging, 4 
Atriði til frekari skoðunar:  
• tengsl við viðtengingarhátt/mismunandi sagnir? 
• truflandi áhrif 1. og 2. p. fornafna (líkt og í kínversku og fleiri 

málum, sbr. Huang og Tang 1991, Kim 2004)? 
• undanfarinn: mennskur, lifandi, dauður? 
(23) a. Jón hefur engar áhyggjur af þessu. 
  Hann veit að þú elskar sig. 
 b. Hanus er lukkuligur saman við Mariu. 
  Hann veit, at hon elskar seg.   [seg = Hanus]    

      
(24) a. Ert tú góður við Mariu? 
  Hon sigur, at tú elskar seg. 
 b. Er Hanus góður við Lenu? 
 Hon sigur, at hann elskar seg.  [seg = Lenu] 
  
(25) a. Ólavur hevur fingið ein nýggjan seyðahund. 
 Hundurin hopar, at hann elskar seg.  [seg = hundin] 
 b. Ísland var um reppið at fara á húsagang. 
 Kreppan kravdi, at politikararnir loystu seg.   [seg = kreppuna] 
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Yfirlit: Langdræg afturbeyging, 5 
 

 

 

 

 

 
 
Athyglisvert: 
•Í íslensku eru það einkum þeir yngstu sem sætta sig við langdræga 
afturbeygingu í framsöguháttarsetningu á eftir vita. Samsvarandi dæmi 
í færeysku fær betri dóma en (20b) fékk og svipaða og (24b). Af 
hverju? Sjá næsta lið 
•Í færeysku má finna merki um „truflun“ 2.pers. fornafns (e. blocking 
effect, nær væntanlega líka til 1. pers. forn.), sbr. (24a,b). 
•Það virðist vera stigveldi í undanförum í færeysku: maður > dýr > 
annað sbr. t.d. (24b), (25a,b). Væri (25b) ekki ótækt í íslensku? 
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Yfirlit: hjá til að tákna eign 
Bakgrunnur: 
Í færeysku má nota forsetninguna hjá til að tákna „eign“ af 
margvíslegu tagi (sbr. Höskuld o.fl. 2012:62, 123 o.v.): 
 
(26)  a. Teldan hjá Turið riggar ikki. 
 b. Húsini hjá mær eru gomul. 
 c. Kettlingurin hjá kettuni hjá mær er sera vakur.  
 
Það eru þó takmörk fyrir þessu — eða hvað? 
 
(27)a. ?*Halin hjá kúnni var gravskitin. 
 b. ?Mamman hjá mær er úr Íslandi.  (ótækt skv. HÞ o.fl. 2012:123) 
 c. Hví kunnu eg og mamman hjá soninum hjá mær  
  ikki hava deildan foreldrarætt?  (af Netinu) 
 
Í íslensku gengur ýmislegt af þessu tagi, t.d.: 
 
(28) Tölvan hjá mér er biluð.  (sbr. Einar Frey Sigurðsson 2006) 
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Yfirlit: hjá til að tákna eign, 2 
Nokkrar setningar til að prófa hjá í færeysku: 

 
(29)a. Maria hevur skrivað eitt bræv fyri mammu sína.  
  Mamman hjá henni dugir ikki at skriva.                               
 b. Eg dugi væl íslendskt.  
  Mamman hjá mær er úr Íslandi.  
 
(30)a. Eg traðkaði skeivt í gjár.   
  Fóturin á mær/hjá mær er sera hovin. 
 b. Lítla dóttir Hanus er so søt. 
  Eyguni í henni/hjá henni/á henni eru blá. 
  
Spurning: 
•Eru hömlur á notkun hjá í eignarmerkingu eitthvað að breytast í 
færeysku? 
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Yfirlit: hjá til að tákna eign, 3 
Mat á færeyskum dæmum: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niðurstaða: 
•hjá í eignarmerkingu er í sókn í færeysku. 

Hvað um hjá í íslensku? 
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Yfirlit: hjá til að tákna eign, 4 
Íslensk dæmi til að skoða: 
(31) a. Grímur er góður rithöfundur. 
  Nýja bókin hjá honum er alveg frábær. 
 b. Ási fékk blöðrur á tærnar í fjallgöngunni. 
  Gönguskórnir hjá honum voru of þröngir. 
 c. Sumir apar geta leyst flóknar þrautir. 
  Greindin hjá þeim er ótrúleg. 
 d. Ella fór til læknis í gær. 
  Læknirinn tók mynd af lungunum hjá henni. 
 e. Magnús ætlar í lýtaaðgerð. 
  Nefið hjá honum er svo rosalega stórt. 
 f. Guðrún er sorgmædd. 
  Hundurinn hjá henni dó á dýraspítalanum í gær. 
 g. Páll er ekki vinsæll í skólanum. 
  Eini vinurinn hjá honum er fjórum árum yngri en hann. 
 h. Sigurjón má ekki horfa á sjónvarpið eftir 10 á kvöldin. 
  Mamman hjá honum bannar honum það. 
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Yfirlit: hjá til að tákna eign, 5 
Mat á íslenskum dæmum: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Niðurstaða: 
•hjá í eignarmerkingu er líka í sókn í íslensku en þróunin er ekki 
komin jafnlangt og í færeysku (sbr. dæmi d, e, g og h hér og 
töflur 10 og 11 hér framar). 
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Lokaorð 
• Það er margt líkt með færeyskri og íslenskri setningagerð. 
• Við finnum oft svipuð tilbrigði í setningagerð málanna. 
• Oftast er verulegur munur á tungumálunum að því er varðar 

„vinsældir“ eða útbreiðslu ákveðinna tilbrigða (V2-röð í 
aukasetningum, þágufall á andlagi, stílfærsla, langdræg 
afturbeyging, hjá til að tákna eign). 

• Stundum hefur þróunin gengið í ólíkar áttir (útbreiðsla 
þolfalls á andlagi á kostnað þágufalls í færeysku vs. 
„sérhæfing“ þágufalls í íslensku; persónuhamlan í langdrægri 
afturbeygingu í færeysku). 

• Stundum virðist þróunin stefna í sömu átt en þá er hún 
kannski komin lengra í færeysku (sbr. „útvíkkun“ 
notkunarsviðs hjá í eignarmerkingu). 

 
Ath. síðasta punktinn: Hann hlýtur að vera dæmi um óháða en 

samsvarandi þróun en ekki færeysk áhrif á íslensku. 
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