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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Í henni er sagt frá slitnum setningarliðum (e. discontinous phrases) í 

íslensku. Lítið hefur verið ritað um þessa liði í íslensku og þeir nær eingöngu skoðaðir í 

fornmáli, þó hefur stundum verið gerður samanburður við nútímaíslensku. Reynt er að 

varpa ljósi á þróun slitinna setningarliða í íslenskri málsögu, hversu algengir þessir liðir 

voru og hversu lengi þeir lifðu í málinu. Í fyrsta og öðrum kafla eru slitnir setningarliðir 

kynntir og sagt frá því sem skrifað hefur verið um tilvist þeirra í íslensku.  

 Í þriðja kafla er sagt frá rannsókn sem gerð var á slitnum setningarliðum í 

íslenska trjábankanum IcePaHC. Fyrst er trjábankinn kynntur. Í rannsókninni var leitað 

að slitnum nafnliðum og forsetningarliðum í þessari málheild sem inniheldur 

setningafræðilega greinda texta frá 12. til 19. aldar.  

Í fjórða kafla er lítillega sagt frá kenningum fræðimanna um eðli slitinna 

setningarliða í íslensku. Menn eru sammála að rekja megi þessar orðaraðir til færslna 

sem mögulega eru ekki lengur leyfðar. Áður fyrr leyfði bygging nafnliða færslu úr 

liðum sem sköpuðu þessa slitnu setningarliði. Bygging nafnliða hefur síðan tekið 

breytingum og þessar færslur eru ekki lengur leyfðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að slitnir setningarliðir hafa alla tíð verið 

sjaldgæfir í íslenskri málsögu. Algengastir voru þó slitnir forsetningarliðir. Íslenskan 

leyfir enn þá færslu atviksliða út úr þeim liðum sem þeir ákvarða. Breyting hefur orðið á 

því hvaða atviksorð er hægt að færa. Niðurstöður benda einnig til þess að breytingar 

hafi orðið á magnorðsfloti. Áður fyrr gátu magnorð einnig færst fram fyrir liðinn sem 

þau stóðu með. 
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1. Inngangur 
 
Líkt og mörg önnur tungumál leyfir íslenska færslu ákveðinna hluta út úr setningarlið. Í 

nútímaíslensku er það einkum í setningagerðum þar sem liðir eru kjarnafærðir (1a), í 

forsetningarstrandi (1b) og í magnorðsfloti (1c): 

 

 (1) 

a) Þessa bók mun ég aldrei lesa ___ 

b) Þetta verður örugglega rætt [um__]  

c) Þær voru báðar í blómakjólum 

 

Þegar liður færist fremst í setningu er sagt að hann sé kjarnfærður. Í (1a) hefur andlagið 

verið kjarnafært (e. topicalized) og stendur því fremst í setningunni.  

Bæði forníslenska og nútímaíslenska hafa magnorðsflot (e. quantifier floating) 

þó mögulega hafi þar orðið einhverjar breytingar. Í mörgum tungumálum hafa magnorð 

nokkuð frjálsa og breytilega stöðu. Í íslensku verða magnorð að standa fremst í nafnlið 

(Höskuldur Þráinsson hér eftir HÞ, 2007: 124): 

 

 (2) 

a) Allar þessar sniðugu bækur eru á útsölu 

b) *Þessar allar sniðugu bækur eru á útsölu 

c) *Þessar sniðugu allar bækur eru á útsölu 

d) *Þessar sniðugu bækur allar eru á útsölu 

 

 Þau þurfa þó ekki að standa innan nafnliðar, þau geta „flotið“ frá nafnliðnum sem þau 

ákvarða og staðið á eftir persónubeygðu sögninni eða jafnvel staðið á eftir öllum 

sagnliðnum. Magnorðið heldur samt áfram að sýna samræmi með nafnliðnum í kyni, 

tölu og falli: 

 

 (3) 

a) Þessar sniðugu bækur eru allar á útsölu 

b) Þessar sniðugu bækur eru á útsölu allar 
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Staða magnorða er því svipuð stöðu atviksorða að mörgu leyti en nánar er fjallað um 

magnorðsflot í kafla 3.2.3. 

Þegar andlag forsetningar er kjarnafært en forsetningin sjálf er skilin eftir er 

talað um forsetningarstrand (e. preposition stranding). Þetta sést best í íslensku í 

spurnarsetningum. Þar er hægt að kjarnafæra spurnarliðinn en skilja forsetninguna sem 

stýrir honum eftir. Í forníslensku finnast aðeins dæmi um að forsetningar færist með 

andlagi sínu fremst í setninguna (Eiríkur Rögnvaldsson hér eftir ER, 1995 og Jóhannes 

Gísli Jónsson 2008:409). Á ensku er þetta kallað pied piping en á íslensku hafa m.a. 

verið notuð heitin smölun og lokkun. Hér verður heitið lokkun notað. Dæmi um báðar 

þessar formgerðir sjást í setningunum í (4). Þar sýnir (4a) djúpgerð spurningarinnar, 

(4b) sýnir forsetningarstrand og (4c) lokkun : 

 

 (4) 

a) Þú varst að horfa [FL á [NL hvað]]  

b) [NL hvað] varstu að horfa [FL á __]? 

c) [FL á [NL hvað]] varstu að horfa __? 

 

Í forníslensku finnast þó dæmi þar sem hluti úr lið virðist hafa verið færður á veg sem 

ekki er leyfilegur í nútímaíslensku. Slíkir liðir hafa verið kallaðir slitnir setningarliðir (e. 

discontinuous phrases). Í fornu máli hafa fundist setningar sem taldar yrðu ótækar í 

nútímamáli þar sem nafnorð og ákvæðisorð eða fylliliður standa ekki saman, liðurinn 

virðist vera „slitinn í sundur“:  

 

 (5) 

  góðan eigum vér konung    

 (Heimskringla 477: Nygaard 1905, 355) 

 

Einnig eru til dæmi þar sem forsetning og fylliliður hennar eru slitin í sundur á veg sem 

ekki er leyfilegur í nútímaíslensku. Jakob Jóh. Smári segir í bók sinni Íslenzkri 

setningafræði (1920:269) að flestar forsetningar standi næst á undan andlagi sínu:  
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 (6) 

a) Hvað er að frétta af honum 

b) Hún kom til landsins um kvöldið  

c) Þessi bók er gjöf til þín 

 

 Þó segir Jakob nokkrar forsetningar standa beint á eftir andlagi sínu: 

 

(7) 

a) Þeir ræddu málin sín á milli 

b) Þetta var gert lögum samkvæmt 

c) Þú þarft ekki að gera þetta mín vegna 

 

Jakob nefnir einnig að stundum séu orð sett á milli forsetningar og andlags hennar. 

Hann er hér að lýsa slitnum forsetningarliðum líkt og hér verður fjallað um. Hann bætir 

þó við að þessar setningagerðir séu þá (þ.e. um 1920) mun sjaldgæfari en að fornu og 

kemur með dæmi úr verkum Jón Thoroddsens sem komu út árið um miðja og seinni 

hluta 19. aldar. 

 

(8) 

a) þóttist hann ekki einhlítur úr að ráða vandræðunum 

(Maður og kona, Jakob Jóh. Smári 1920:269) 

b) við rifu eina, sem á var þilinu  

(Piltur og stúlka, Jakob Jóh. Smári 1920:269)  

 

Slíkir slitnir forsetningarliðir hafa einmitt fundist í forníslenskum textum: 

 

 (9) 

  hǫgg þú af tvær alnar hverju stórtré      

   (Laxdæla 273; Nygaard 1905:353) 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þessa gerð slitinna setningarliða í íslensku, bæði 

nafnliði og forsetningarliði. Lítið hefur verið ritað um þessa liði í íslensku og ætíð hefur 



 

6 
 

verið einblínt á þá í fornu máli þó stundum sé gerður samanburður við nútímaíslensku. 

Hér verður reynt að varpa ljósi á þróun slitinna setningarliða í íslenskri málsögu, hversu 

algengir þessir liðir voru og hversu lengi þeir lifðu í málinu. Leitað var að slitnum 

setningarliðum í sögulega íslenska trjábankanum IcePaHC sem inniheldur texta frá 12. 

til 19. aldar sem greindir hafa verið setningafræðilega. Þannig er auðvelt að leita í 

honum að mismunandi setningagerðum og fyrirbærum.  

Í öðrum kafla verður skýrt betur frá slitnum setningarliðum í íslensku, hvað 

hefur verið sagt um þá og hverju hefur verið haldið fram um eðli þeirra. Slitnir 

setningarliðir hafa verið notaðir sem rök fyrir því að forníslenskan hafi verið 

formgerðarlaust tungumál (e. non-configurational language) og því jafnvel haldið fram 

að í forníslensku hafi nafnliðir og forsetningarliðir ekki verið setningafræðilegar eindir. 

Einnig hefur því verið haldið fram að forníslenskan hafi ekki haft sérstakan sagnlið. 

Slitnir setningarliðir hafa einnig verið notaðir sem rök fyrir frjálsri orðaröð í 

forníslensku (Faarlund 1990).  

Rannsóknin sjálf er kynnt í þriðja kafla. Sagt verður frá trjábankanum, IcePaHC, 

sem notaður var og þeim rannsóknarmöguleikum sem hann býður upp á. Fyrsta útgáfa 

trjábankans kom út sumarið 2010 og hefur hann opnað nýja og fjölbreytilega möguleika 

í rannsóknum á íslenskri setningagerð og þeim breytingum sem orðið hafa þar. Síðan 

verða niðurstöður leitarinnar kynntar. Fjórði kafli fjallar um fræðilega greiningu á 

þessum slitnu setningarliðum og kynntar verða hugsanlegar skýringar á þeim sem og 

skýringar á þeim breytingum sem orðið hafa á þeim í sögu íslenskunnar. Lítið hefur 

verið skrifað um greiningu þessara liða en fræðimenn eru sammála að rekja megi þessar 

setningagerðir til færslna sem eru ekki lengur virkar í málinu. 

 Leitin í trjábankanum bendir til þess að slitnir setningarliðir hafi alla tíð verið 

fátíðir í íslensku. Aðeins fáein dæmi fundust um slitna nafnliði með lýsingarorðum og 

örfá úr forníslenskum textum. Fleiri dæmi fundust um slitna forsetningarliði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að einhverjar breytingar hafi orðið á 

því hvaða atviksorð sé hægt að kjarnafæra úr lýsingarorðsliðum. Einnig hafa mögulega 

orðið einhverjar breytingar á magnorðsfloti.  

Slitnir setningarliðir eru ekki með öllu horfnir úr málinu; enn er hægt að færa 

ákveðin atviksorð út úr liðnum sem þau ákvarða. Svipuð dæmi fundust í trjábankanum. 

Þau dæmi sem fundust höfðu þó önnur atviksorð sem nú er ekki hægt að færa út úr 
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liðum. Hér hefur því einnig orðið breyting á gerð slitinna nafnliða ( og lýsingarorðsliða) 

með atviksorðum. 

 Trjábankinn sýnir ekki hvenær slitnir setningarliðir hurfu úr íslensku. Auk þess 

sýnir hann ekki hvenær breyting varð á því hvaða atviksorð er hægt er að færa út úr 

ákvæðislið sínum. Enn sem komið er hjálpar trjábankinn ekki heldur við að finna 

uppruna forsetningarstrands í íslensku. Sú útgáfa sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar inniheldur ekki texta frá 20. öld. Mögulega munu næstu útgáfur trjábankans 

hjálpa til við að varpa ljósi á hvarf slitinna setningarliða úr íslensku máli. 
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2. Fyrri skrif um slitna setningarliði í íslensku 
 
Í þessum kafla verður skýrt frá slitnum setningarliðum í forníslensku og því helsta sem 

skrifað hefur verið um þá. Slitnir setningarliðir hafa lítið verið rannsakaðir í íslensku. Í 

þeim ritum, sem nefnd eru hér, koma nær alltaf fyrir sömu dæmin, t.d. koma dæmin í (5) 

og (9) fyrir í hverju einasta riti. Einnig hefur lítið verið ritað um þróun þessara liða í 

málinu. Liðir í fornmálinu eru nær eingöngu til umfjöllunar en lítið sagt um þá í 

málsögu íslenskunnar frá því að skeiði forníslensku lauk til dagsins í dag. 

Í setningafræðibók sinni, Norrøn Syntax frá árinu 1905, minnist Marius Nygaard 

lítillega á orðaraðir með slitnum setningarliðum. Hann minnist á tvær gerðir orðaraða 

þar sem forsetningar og andlög þeirra standa ekki saman. Nygaard (1905:353-55) segir 

að stundum sé forsetning sett á eftir frumlagi og persónubeygðu sögninni (no. absolut 

stilling) og það sem hún stjórnar komi seinna í setningunni (á eftir andlagi, sagnfyllingu 

eða atviksorði): 

 

(10) 

a) hǫgg þú af tvær alnar hverju stórtré          

   (Laxdæla 273, 10: Nygaard 1905:353) 

b) Snorri brá við skjótt orðsending Guðrúnar 

                        (Laxdæla 211, 1: Nygaard 1905:353) 

    

Í (10a) er beint andlag á milli forsetningar og andlags forsetningar en í (10b) er 

atviksorð á milli forsetningar og andlags forsetningar. Hann tekur einnig fram að 

stundum sé forsetning fremst í setningu en liðurinn sem hún stjórnar á hinum venjulega 

stað: 

 

(11)   

a) en á þykki mér vera skuggi nǫkkurr manninum  

  (Forn. Suð. 52, 49: Nygaard 1905, 355) 

b) af hefir þú mik ráðit brekvísi við þig           

 (Laxdæla 117, 1: Nygaard 1905, 355)  
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Að lokum nefnir Nygaard að einnig sé hægt að setja lýsingarorð sem myndar einkunn 

fremst til þess að leggja áherslu á það og nafnorðið sem stýrir því er sett á eftir sögninni: 

 

 (12) 

a) góðan eigum vér konung      

     (Heimskringla 477, 25: Nygaard 1905, 355) 

b) engi
1
 var hann hermaðr 

            (Heimskringla 22, 12: Nygaard 1905, 355) 

 

Nygaard er í bók sinni eingöngu að lýsa mögulegum setningagerðum í forníslensku.  

Hann er hvorki að reyna að útskýra setningagerðir né fella dóma um þær. 

Jan Terje Faarlund (1990) hefur fjallað einna mest um slitna setningarliði í 

forníslensku. Hann hefur haldið því fram að forníslenskan hafi verið formgerðarlaust (e. 

non-configurational) tungumál. Í (13) eru talin upp nokkur þeirra atriða sem talin eru 

einkenna formgerðarlaus tungumál: 

 

(13) 

a) „Frjáls“ orðaröð 

b) Lítið af nafnliðum sem hafa ekki merkingarhlutverk (e. pleonastic 

phrases) (þ.e. aukafrumlög (e. expletives)) 

c) Víðtæk notkun núll anafóru (e. pro-drop) 

d) Slitnir setningarliðir  

e) Lítið um nafnliðafærslu (þolmynd, lyfting, o.s.frv.) 

f) „Auðugt“ fallakerfi 

(ER, 1995:1, sbr. Hale 1983) 

 

Faarlund fjallar í bók sinni Syntactic Change (1990) um meint formgerðarleysi 

forníslenskunnar og þau einkenni formgerðarleysis sem hann telur málið sýna, m.a. 

                                         
1 Reyndar er engi ekki lýsingarorð heldur óákveðið fornafn sem hefur orðmyndina enginn í 

nútímaíslensku. 
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slitna setningarliði. Eiríkur Rögnvaldsson hefur hins vegar fært rök gegn 

formgerðarleysi forníslenskunnar í grein sinni Old-Icelandic: a Non-configurational 

Language? (1995). Þar fer hann yfir þau atriði sem Faarlund tekur fyrir í bók sinni og 

færir rök gegn þeim. Hann reynir að sýna fram á að slitnir setningarliðir hafi ekki verið 

jafnalgengir í forníslensku og Faarlund heldur fram. Hann vill ekki nota þá sem rök fyrir 

formgerðarleysi og vill skýra þá á annan hátt. Hann telur að rekja megi þessar 

formgerðir til færslna sem íslenskan hafi áður leyft en geri ekki lengur. Hann fjallar þó 

ekki um hvernig færslur þetta hafi verið né hvers vegna þær séu ekki lengur í notkun í 

íslensku. Hann segir eingöngu að enn sé deilt um innri uppbyggingu nafnliða. Til 

bráðabirgða stingur hann upp á að slitna nafnliði megi rekja til færslu í setningu og að 

mögulega hafi bygging nafnliða breyst í sögu íslenskunnar þannig að nú sé slík færsla 

ótæk. Sá fjöldi slitinna liða sem fundist hefur er ekki mikill. Því segir Eiríkur að ekki sé 

hægt að telja að slitnir setningarliðir hafi verið ríkjandi í forníslensku (ER 1995). 

Tungumál eru nú ekki talin vera annaðhvort formgerðarlaus eða formgerðarmál. 

Sum tungumál hafa flest þeirra atriða sem talin eru einkenna formgerðarlaus mál, t.d. 

warlpiri, sem er jafnframt þekktasta dæmið um formgerðarlaust tungumál, en önnur eins 

og enska hafa engin. Flest tungumál falla þó mitt á milli (ER 1995:1).   

Faarlund (1990:85) telur frjálsa orðaröð vera helsta einkenni formgerðarleysis. Í 

mörgum málum kemur það einungis fram í því að helstu setningarliðir hafa frjálsa röð. 

Faarlund telur þetta þó ekki vera forsendu fyrir formgerðarleysi. Að hans mati er ekkert 

röklega óeðlilegt við tungumál þar sem frumlög gætu annaðhvort staðið fyrir framan 

eða aftan sagnlið í setningum. Slík tungumál virðast þó vera nokkuð sjaldgæf. Slitnir 

setningarliðir eru, að mati Faarlunds, róttækasta dæmið um frjálsa orðaröð því að þá 

getur eitthvað staðið á milli atriða, sem eiga að tilheyra sama liðnum, t.d. gæti einhver 

eining sem tilheyrir ekki nafnlið staðið á milli nafnorðs og lýsingarorðsins sem ákvarðar 

það (Faarlund 1990:85). 

Faarlund (1990:85) telur að greina megi ákveðin dæmi um slitna setningarliði í 

forníslensku á sama hátt og gert er í warlpiri. Hann (1990:95) skiptir slitnum nafnliðum 

í forníslensku í tvennt eftir ákvæðisorði þeirra. Fyrst nefnir hann liði sem innihalda 

lýsingarorð sem eru einkunnir (e. attributive adjectives) eða ákveðniorð sem slitin eru 

frá nafnorði. Hann flokkar hér saman tvær gerðir setninga, þar sem lýsingarorðið er 

framar í setningunni en nafnorðið (14a) og þar sem lýsingarorðið er aftar í setningunni 
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(14b): 

 

(14) 

a) en væta var á mikil um daginn           

(Heimskringla II, Faarlund 1990:95) 

b) Góðan eigum vér konung   

         (Heimskringla II, Faarlund 1990:95) 

c) ok eru þaðan ættir komnar stórar                    

(Snorra-Edda, Faarlund 1990:95) 

Seinni flokk Faarlunds fylla liðir þar sem ákvæðisorðið er magnorð: 

 

     (15) 

a) engi var hann hermaðr             

 (Heimskringla I, Faarlund 1990:96) 

b) „hversu margar vildir þú kýr eiga?“    

                (Heimskringla II, Faarlund 1990:96) 

c) fari engir, fyrr en allr ferr flotinn             

(Ólafs saga helga, Faarlund 1990:96) 

 

Ákvæðisliðurinn í þessum slitnu nafnliðum er oft magnorð. Eiríkur Rögnvaldsson 

(1995:5) hefur bent á að það sé vel þekkt að magnorð hafa oft töluvert frjálsa stöðu í 

mörgum tungumálum og eru oft aðskilin nafnorðinu sem þau standa með svokallað 

magnorðsflot sem þegar hefur verið fjallað um. Því dregur hann í efa að hægt sé að telja 

þær setningar sem raunveruleg dæmi um slitna setningarliði, miðað við þá skilgreiningu 

sem notuð er til að skýra slitna liði líkt og þá sem finnast í warlpiri. 

 Í magnorðsfloti er nafnliðurinn í sínu hefðbundna og ómarkaða sæti (e. base 

position) en magnorðið virðist hafa færst (e. dislocated) til hægri. Í dæmum Faarlunds 

virðist magnorðið vera í hinu hefðbundna og ómarkaða sæti en nafnorðið hefur færst til 

hægri. Faarlund (1990:96) telur þetta því ekki dæmi um magnorðsflot. Þetta sést best, 

að hans mati, í setningu (15b) sem inniheldur nafnlið með spurnarorði (hv-orði) en 

spurnarfærsla var skyldubundin í forníslensku eins og í nútímaíslensku. Magnorðið 
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færist fremst með spurnarorðinu en nafnorðið situr eftir í því sæti sem andlög skipa 

jafnan í spurningum þar sem andlagið er ekki spurnarorð. Eiríkur telur, sem fyrr, að 

þetta séu ekki slitnir setningarliðir í þeirri skilgreiningu sem Hale setti fram þar sem að 

magnorð hafa svo frjálsa stöðu. Þessar setningagerðir séu dæmi um magnorðsflot þó 

þær séu ekki tækar í nútímaíslensku nema kannski í mjög formlegu ritmáli (ER 1995:5). 

Faarlund (1990:97) segir að þegar forsetning og andlag hennar standa ekki 

saman, þ.e. mynda slitinn forsetningarlið, þá sé andlagið jafnan í hinu hefðbundna 

forsetningarliðarsæti en forsetningin sjálf lengra til vinstri í setningunni, oftast nær 

aðalsögninni. Þetta sé því ekki líkt forsetningarstrandi:  

 

 (16) 

a) Hǫgg þú af  tvær alnir hverju stórtré        

  (Laxdæla saga 273, Faarlund 1990:97) 

b) Snorri brá við skjótt orðsending Guðrúnar      

(Laxdæla saga 211, Faarlund 1990:98) 

Forsetningin getur einnig staðið ein á undan sögninni: 

 

 (17) 

a) Af  hefir þú mik ráðit brekvísi við þik                    

  (Laxdæla, Faarlund 1990:98) 

b) En á þykkir mér vera skuggi nǫkkurr manninum     

 (Fornsǫgur Suðurlanda, Faarlund 1990:98)
2
 

Forsetningin stendur oft fyrir framan ópersónubeygðu sögnina: 

 

 (18) 

a) barnit var at komit dauða.          

   (Heimskringla II, Faarlund 1990:99) 

b) „ok munu vér frá hverfa ánni“          

                                         
2
 Athuga að þessi dæmi er öll einnig í bók Nygaards (bls. 353 og 355). 
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(Laxdæla saga, ER 1995:4) 

c) ok hafi þit vel ifir slett vanhyggju mina          

  (Gunnlaugs saga ormstungu, ER 1995:5) 

 

Faarlund (1990:97) telur fjölda slíkra dæma í forníslenskum textum umtalsverðan. Að 

hans mati ætti að taka þau sem vísbendingu um mikilvægt setningafræðilegt fyrirbrigði í 

forníslensku. Dæmin hér að ofan bendi til þess að forníslenska hafi ekki haft 

forsetningarliði. Í umfjöllun sinni skýrir Faarlund þó ekki hvers vegna 

forsetningarstrand var ekki mögulegt í forníslensku. Faarlund telur að forsetningar að 

fornu hafi verið af sama flokki og ópersónubeygðar sagnir þegar kom að stöðu í 

setningum (Faarlund 1990:101). Orðaröð að fornu var frjáls, að mati Faarlunds, því sé 

ekki hægt að setja fram reglu um stöðu atriða í setningu. Hann telur þó að setja megi 

fram reglu um hlutlausa orðaröð út frá forníslenskum textum. Hin hefðbundna staða 

sagna í fallhætti (og jafnframt forsetninga) var, samkvæmt Faarlund, fremst í lokahluta 

setningar. Þessar sagnir voru því á eftir persónubeygðu sögninni, nafnliðum með 

gefnum upplýsingum, fornöfnum sem bera ekki áherslu og setningaratviksorðum. Á 

eftir ópersónubeygðu sögninni (og forsetningunni) gátu staðið ókjarnafærðir nafnliðir 

og önnur atviksorð (Faarlund 1990:100). Þetta telur Faarlund jafnframt að styrki 

kenningu sína að forna málið hafi ekki haft sérstakan sagnlið.  

Faarlund telur að öll setningafræðileg sönnunargögn bendi til þess að 

forníslenska hafi verið formgerðarlaus miðað við skilning Hale. Málið hafi því ekki haft 

sagnlið í setningabyggingu sinni og því ekkert formgerðaskilgreint frumlag. Þar sem 

forníslenskan var V2-mál, þ.e. sögnin er ætíð í öðru sæti í setningu nema hún sé færð 

fremst, þá sé hægt að setja fram eftirfarandi reglu um myndun setninga í málinu: 

 

(19)  

S  (XP) V[+T] XP* 

    XP á einnig við ópersónubeygðar sagnir.  

 

Þessi regla segir að á undan persónubeygðu sögninni komi eitt atriði af hvaða flokki 

sem er. Á eftir persónubeygðu sögninni getur komið fjöldi atriða, þar á meðal núll, af 

hvaða flokki sem er. Formgerðartengsl hafa því ekki ákvarðað málfræðilegt hlutverk eða 
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stöðu frumlags og andlags í forníslensku, heldur hafa aðrir þættir stjórnað því (Faarlund 

1990:110). 

Eiríkur (1995:5-6) telur ljóst að ef slitnir forsetningarliðir væru notaðir til að 

sanna að forsetningarliðir hafi ekki verið setningafræðilegar eindir í forníslensku myndu 

ýmis vandamál skapast. Dæmin hér að ofan um slitna forsetningarliði sýna að í fornu 

máli hefur verið hægt að kjarnafæra forsetningu en skilja andlag hennar eftir. Í 

nútímaíslensku er hægt að kjarnafæra forsetningaliðinn í heild sinni (þ.e. forsetningu og 

andlag hennar). Þetta var einnig hægt í fornu máli: 

 

(20) 

Í því nesi stendr eitt fjall                (Víglundarsaga, s.175, ER 1995:6) 

 

Ef forsetningin og nafnliðurinn mynduðu ekki setningafræðilega eind þá væru hér tveir 

liðir á undan persónubeygðu sögninni (í, því nesi). Ef nafnliðir mynduðu ekki 

setningafræðilega eind (líkt og Faarlund heldur einnig fram) þá væru hér m.a.s. þrír 

liðir (í, því, nesi) á undan sögninni. Þessar setningar ættu því ekki að vera tækar þar sem 

forníslenska var V2-mál. Það er einnig vel staðfest að það er aldrei hægt að hafa tvo 

nafnliði á undan persónubeygðri sögn. Þær heimildir sem til eru um forníslensku sýna 

ljóst að röð tveggja eða fleiri orða getur aðeins staðið á undan persónubeygðri sögn ef 

þessi röð myndar sérstakan lið í nútímaíslensku (ER 1995:6).  

Slitnir forsetningarliðir eru, að mati Eiríks, tiltölulega sjaldgæfir í forníslensku. Í 

grein sinni fer hann yfir fimm algengustu forsetningarnar (á, í, með, til og við) og í yfir 

99% tilfella er um óslitna forsetningarliði að ræða (ER 1995:5). Eiríkur er því sammála 

Faarlund að þessar undantekningar, þ.e. slitnir forsetningarliðir, séu vísbendingar um 

sérstakt setningafræðilegt fyrirbrigði. Hann er hins vegar ekki sammála því að þetta 

fyrirbrigði sé formgerðarleysi heldur telur hann að þetta séu frekar reglur um færslu 

(1995:15) . 

Aðrir fræðimenn hafa einnig fjallað um slitna setningarliði en telja þá ekki 

vísbendingu um formgerðarleysi forníslensku. Orðaröð í forníslensku hafi ekki verið 

frjáls en rekja megi slitna setningarliði til færslna og mögulegrar breytingar á formgerð 

liða í íslensku (sbr. Stockwell og King 1993, Platzack 2008). Sumir telja að í nokkrum 

dæmum um slitna forsetningarliði sé sagnarögn (e. verbal particle) ranglega greind sem 
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forsetning. Þetta séu því ekki raunverulegir forsetningarliðir (sjá Haugan 1998). Nánar 

er fjallað um það í fjórða kafla. 

Í nýrri bók sinni, The Syntax of Old Norse frá 2004, fjallar Faarlund ekkert um 

formgerðarleysi og mjög takmarkað um slitna setningarliði. Ljóst er að í bókinni gerir 

hann eingöngu ráð fyrir hefðbundnum „óslitnum“ setningarliðum. Faarlund (2004:164) 

minnist eingöngu á orðaraðir með slitnum forsetningarliðum. Þar segir hann að þegar 

forsetning stendur á undan sögninni getur fylliliður hennar (e. complement) orðið eftir í 

sinni hefðbundnu stöðu á eftir sögninni. Hann flokkar þetta því ekki jafn mikið niður og 

hann gerði í fyrra riti sínu. Hann segir einnig að forsetningin geti jafnvel færst enn 

lengra til vinstri og endað fremst í setningunni líkt og hún hafi verið kjarnafærð. 

Faarlund gefur hér engar skýringar á þessum orðaröðum og hvergi minnist hann á aðrar 

gerðir slitinna liða. 

 Þau rit sem hér hafa verið nefnd eiga mörg dæmi sameiginleg. Í flestum tilfellum 

er um sömu dæmi að ræða og sömu rit, t.d. er mikið um dæmi úr Laxdælu sögu. Auk 

þess eru hér líka ritdómar sem taka því sömu dæmi og ritið sem verið er að gagnrýna en 

reyna að skýra þau á annan hátt. Fæstir virðast því hafa lagst í kerfisbundnar rannsóknir. 

Haugan (1998) hafði þó leitað að dæmum í texta Íslendingasagna á geisladiski. Auk 

þess einblína allir á forníslensku og fjalla ekki um þróun liðanna í málinu.  

Með tilkomu trjábankans er nú auðveldlega hægt að leita að ákveðinni formgerð 

samtímis í fjölda texta frá fjölda alda. Mikilvægt er einnig að nú er auðvelt að endurtaka 

sérhverja leit þannig hver sem er getur endurtekið leitir fyrri rannsókna. Líkt og áður 

hefur komið fram eru mál ekki lengur talin annaðhvort formgerðarmál eða 

formgerðarlaus mál. Mögulega er ekki hentugt að nota formgerðarleysi sem mælikvarða 

fyrir tungumál. Hugmyndin um formgerðarleysi er því ekki jafnmikið til umræðu og 

þegar Faarlund lagði sína tillögu fram. Þótt slitnir setningarliðir séu ekki lengur taldir 

vísbending um eitthvert formgerðarleysi í íslenskri málsögu er þrátt fyrir það áhugavert 

að skoða þá í málinu og reyna að finna út hver staða þeirra hefur verið. Áhugavert væri 

að sjá hversu algengir þeir voru í raun í íslensku og hver þróun þeirra hefur verið. 
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3. Rannsókn 
 
Í þessum kafla verður sagt frá rannsókninni í IcePaHC trjábankanum. Fyrst verður 

lítillega sagt frá hinum sögulega íslenska trjábanka og hvernig hægt er að nota hann. 

Sagt verður frá hvernig hægt er að leita í trjábankanum og komið með dæmi um leit í 

honum og þær niðurstöður sem hún skilaði. Því næst verður fjallað um hverja gerð liða, 

sagt frá þeim dæmum, sem hver leit skilaði, og reynt að flokka dæmin og skýra þau. 

Meginniðurstaða leitarinnar er að slitnir setningarliðir hafa alla tíð verið sjaldgæfir í 

íslenskri málsögu og slitnir nafnliðir með lýsingarorðum þeir allra sjaldgæfustu. 

Ákveðnar gerðir slitinna liða virðast enn vera tækar í nútímaíslensku, t.d. þegar 

atviksorð er slitið frá liðnum sem það ákvarðar. Þó hafa breytingar orðið þar og ekki er 

lengur hægt að slíta sömu atviksorð frá liðum. Niðurstöður benda einnig til þess að 

einhverjar breytingar hafi orðið á magnorðsfloti. Örfá dæmi fundust um magnorðsflot 

sem talin yrðu ótæk í nútímamáli. Slitnir forsetningarliðir eru algengasta gerð slitinna 

liða. Dæmi um þá finnast á öllum öldum. Í slitnum forsetningarliðum hefur forsetning 

færst framar í setningu en andlag hennar er skilið eftir.   

 

3.1 Efniviður og rannsóknarefni 
 
Icelandic Historical Corpus (IcePaHC) íslenski trjábankinn, er söguleg málheild með 

setningafræðilega greindum textum. Þetta er trjábanki sem mun innihalda texta frá 12. 

öld til 20. aldar. Fyrirmynd trjábankans er sögulegi enski trjábankinn, Penn Parsed 

Corpora of Historical English,
3
 sem gerður var við Háskólann í Pennsylvaníu. Hver 

setning í íslenska trjábankanum er því greind málfræðilega að mörgu leyti á sama hátt 

og gert er í Penn trjábankanum. Í trjábankanum eru m.a. fræðirit, trúarlegir textar, 

ævisögur, Íslendingasögur og skáldsögur. Sem dæmi má nefna búta úr tveimur köflum, 

Postulanna gjörningar
4
 og Jóhannesarguðspjall, úr Nýja testamenti Odds 

Gottskálkssonar frá 1540 vegna þess að Penn trjábankinn (og aðrir sögulegir trjábankar 

byggðir á honum) inniheldur sambærilega texta úr ensku. Því er oft hægt að gera sömu 

eða sambærilegar fyrirspurnir í trjábönkunum og bera saman tungumál. Án trjábanka 

                                         
3 http://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/  
4 Þessi kafli heitir nú Postulasagan. 
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tæki mun lengri tíma að gera slíkan samanburð, og væri jafnvel ómögulegt. 

Trjábankinn er enn í vinnslu. Ný útgáfa af honum hefur þó verið gefin út á 

þriggja mánaða fresti. Við gerð þessarar rannsóknar var notuð útgáfa 0.4 sem kom út í 

apríl 2011. Sú útgáfa inniheldur 440.166 orð úr 27 textum. Textarnir spanna tímabil sem 

nær frá miðri 12. öld til seinni hluta 19. aldar. Reynt er að ná 20.000 orða úrtaki úr 

hverjum texta. Ef textinn var styttri voru öll orð greind, þannig er t.d. öll Fyrsta 

málfræðiritgerðin greind í trjábankanum. Nokkur munur er  á fjölda orða og texta eftir 

öldum: 

Tafla 1: Fjöldi texta og orða í málheildinni. 

 

Greiningin er sett upp þannig að aðalsetning og þær aukasetningar sem hún inniheldur 

mynda eina hríslu í trjábankanum. Hér að neðan er dæmi um greiningu á einfaldri 

setningu úr Egils sögu (þetubroti): 

 

(21) 

  ( (IP-MAT (NP-SBJ (NPR-N Egill-Egill)) 
    (VBDI sagði-segja) 

    (CP-THT (C að-að) 

     (IP-SUB (NP-SBJ (PRO-N hann-hann)) 
      (HVDI hafði-hafa) 

      (NP-OB1 (PRO-A það-það)) 

      (ADVP-TMP (ADV þá-þá)) 

      (VBN kveðið-kveða) 
      (PP (P fyr-fyrir) 

          (ADJP (ADJS-D skemmstu-skammur))))) 

    (CODE {COM:verse_omitted_here})
5
 

    (. .-.)) (ID 12XX.THETUBROT.NAR-SAG,.45)) 

 

Efsta hæð setningar er beygingarliður (IP= inflection phrase), aðalsetningar eru merktar 

með IP-MAT (MAT: matrix) en aukasetningar IP-SUB. Því næst koma setningaliðir. Í 

setningunni er dæmi um frumlagsnafnlið (NP-SBJ), atvikslið (ADVP), beint andlag 

(NP-OB1), forsetningarlið (PP) og lýsingarorðslið (ADJP). Persónubeygð sögn 

                                         
5 Bundið mál er ekki haft með í trjábankanum. 

Öld 12.öld 13. öld 14. öld 15. öld 16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 

fjöldi texta 2 3 2 2 5 7 3 3 

fjöldi orða 45.283 51.196 36.581 34.527 76.879 83.518 64.896 48.298 
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aðalsetningarinnar (VB-) er í framsöguhætti (-I) þátíðar (-D-). Í aukasetningunni er 

sögnin hafa sem hefur sérstakt mark (HV-). Aðalsögnin er síðan í lýsingarhætti þátíðar 

(VBN). Enginn sagnliður er í setningunni þar sem hann er ekki hafður með í greiningu 

trjábankans. Eins og sjá má á hríslunni þá er málfræðilegt mark fyrir ofan hvert orð. Við 

hlið hverrar orðmyndar er síðan orðabókarmynd orðsins, þ.e. lemma þess.  

Í greiningu trjábankans er ekki reynt að fullgreina setningar líkt og nú er gert í 

málkunnáttufræði (e. generative grammar). Hríslurnar eru því mun flatari en nú tíðkast, 

t.d. er færsla sagnar í beygingarhaus ekki sýnd. Sagnliðir eru einnig ekki í greiningunni 

til þess að auðvelda leit í trjábankanum en fleiri vafamál myndu koma upp í greiningu ef 

sagnliðurinn væri hafður með. Í vafaatriðum er frekar reynt að ofgreina en vangreina, 

þannig eru t.d. allir aukafallsnafnliðir sem mögulega mætti greina sem aukafallsfrumlög 

merktir sem frumlag. Það er síðan val notandans hvort hann velur að taka þessi 

vafaatriði gild. Nákvæmari lýsingu á greiningunni má finna á heimasíðu trjábankans, 

www.linguist.is/icelandic_treebank/Icelandic_Parsed_Historical_Corpus_(IcePaHC).  

 Markmið trjábankans er að auðvelt verði að leita að ákveðnum formgerðum, t.d. 

ákveðnum orðaröðum, aukafallsfrumlögum, sögnum sem taka ákveðna gerð falla og 

margt fleira. Auðvelt er því að leita að ákveðnum formgerðum og kanna tíðni þeirra og 

þróun í íslenskri málsögu. Án trjábankans væri næstum ógerlegt að gera megindlegar 

rannsóknir á tilbrigðum í íslenskri setningagerð eða þróun og útbreiðslu setningagerða í 

málsögu íslenskunnar. Með trjábankanum er hægt að leita að ákveðinni formgerð eða 

orðaröð í allri málheildinni eða afmarka hana við ákveðna öld. Hver leit tekur í mesta 

lagi nokkrar mínútur. Án trjábankans væri leitin afar seinvirk því fara þyrfti í gegnum 

sérhvern texta í höndunum og merkja við þau dæmi sem fundust. Ef í ljós kemur að sú 

fyrirspurn, sem upphaflega var notuð til að finna ákveðið atriði, er ekki rétt eða 

ónákvæm er einfalt mál að breyta henni og betrumbæta þangað til hún hentar betur. Ef 

hið sama gerist þegar leitað er í textum í höndunum þyrfti mögulega að endurtaka allan 

lestur, sem yrði væntanlega nokkuð þreytandi. Annar kostur við trjábankann er sá að 

auðvelt er að endurtaka leitir til að sannreyna tilgátur. Reynt er að fylgja greiningu Penn 

trjábankans og því er hægt að leggja fram sömu leitarfyrirspurnir í trjábönkunum og 

bera saman niðurstöðurnar.  

Leitarviðmót sem notað var við gerð þessarar rannsóknar heitir Corpald og er 

hannað af Antoni Karli Ingasyni sem er einn af höfundum trjábankans. Það er hannað til 

http://www.linguist.is/icelandic_treebank/Icelandic_Parsed_Historical_Corpus_(IcePaHC)
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þess að hægt sé að leita í trjábankanum á einfaldan og hraðvirkan máta. Gerðar voru 

nokkrar leitir í trjábankanum til að finna þær gerðir slitinna liða sem leitað var eftir. Hér 

verður tekið dæmi um fyrirspurnina sem fann slitna forsetningarliði: 

 

(22)  

(PP* idoms NP*) 

  AND (NP* idoms \*ICH*) 

 

Þessi fyrirspurn leitar að forsetningarliðum af hvaða gerð sem er (PP*) sem eru beint 

yfirskipaðir (idoms) nafnliðum af hvaða gerð sem er (NP*). Þessir nafnliðir eru síðan 

beint yfirskipaðir lið sem hefur verið færður. *ICH* merkir að hér eigi að túlka lið (e. 

interpret constituent here). Þetta tákn er aðeins notað þegar liður hefur verið færður úr 

öðrum lið þannig að augljóst er hvaðan liðurinn hefur verið færður. Idoms merkir að 

liður sé beint yfirskipaður (e. immediately dominates) og útilokar þannig dæmi þar sem 

annar liður gæti staðið á milli þessara liða. Hinn færði liður er síðan sammerktur (e. 

coindexed) *ICH*. Með því að nota idoms útilokar leitarfyrirspurnin setningar þar sem 

forsetningarliður er yfirskipaður aukasetningu sem síðan er yfirskipuð nafnlið. Í (23) er 

dæmi um setningu sem þessi leit skilar og fellur undir þær gerðir liða sem reynt var að 

leita eftir. Forsetningarliðurinn (PP) og nafnliðurinn sem hann er yfirskipaður (NP) eru 

skáletraðir og slitni liðurinn feitletraður: 

 

 (23) 
  Viltu mágur við ganga þessum unga manni að hann sé þinn sonur 

  ( (IP-SUB-SPE-1 (MDPI Vilt$-vilja) 
  (NP-SBJ (PRO-N $u-þú)) 

  (NP-VOC (N-N mágur-mágur)) 

  (PP (P við-við) 

      (NP *ICH*-2)) 

  (VB ganga-ganga) 

  (NP-2 (D-D þessum-þessi) (ADJ-D unga-ungur) (N-D manni-maður)) 

  (CP-ADV-SPE (C að-að) 
       (IP-SUB-SPE (NP-SBJ (PRO-N hann-hann)) 

     (BEPS sé-vera) 

     (NP-PRD (NP-POS (PRO-N þinn-þinn)) 
      (N-N son-sonur))))) 

   (ID 13XX.FINNBOGI.NAR-SAG,630.274)) 

 

Hér er forsetningin við beint yfirskipuð nafnlið sem hefur verið færður burt og það 
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táknað með *ICH*. Liðurinn sem hefur verið færður út er þessum unga manni og er 

hann því sammerktur *ICH*. 

Þessi leit finnur einnig setningagerðir sem falla undir leitarfyrirspurnina en eru 

þó ekki eins og þeir slitnu forsetningarliðir sem leitað er að, t.d. forsetningarstrand. Í 

forsetningarstrandi er andlag forsetningar kjarnafært úr forsetningarliðnum. Þessi færsla 

er merkt í trjábankanum með *ICH* sem er síðan sammerktur með hinu færða andlagi, 

þ.e. alveg eins og slitinn setningarliður. Hér að neðan er dæmi um forsetningarstrand, 

þau atriði sem fyrirspurnin leitar að eru skáletruð: 

 

(24) 
það get ég ekki sagt um_ 

( (IP-MAT-SPE (" ") 
        (NP-1 (PRO-A Það-það)) 

        (MDPI get-geta) 

        (NP-SBJ (PRO-N ég-ég)) 

        (NEG ekki-ekki) 
        (VBN sagt-segja) 

        (PP (P um-um) 

     (NP *ICH*-1)) 
        (. ,-,)) 

   (ID TORF1.PSD.,.385)) 

 

Því er ekki hægt að treysta að öll dæmin sem hver leitarfyrirspurn skilar séu það sem 

vonast er til að finna. Einnig er mismunandi hversu nákvæmar fyrirspurnir geta verið. 

Fyrirspurnir eru því til að þrengja hópinn.  Fara þarf yfir hundrað setningar en ekki 

þúsund. Þetta sparar rannsóknarmanninum mikinn tíma. 

Í næstu undirköflum verður farið yfir þær setningar sem fyrirspurnirnar skiluðu. 

Fyrirspurnirnar voru nær allar svipaðar þeirri sem sýnd var hér að ofan, leitað var að 

liðum sem innihéldu færðan lið (*ICH*). Til að finna hefðbundið magnorðsflot var 

leitað að setningum sem innihéldu magnlið og nafnlið sem voru ekki sammerktir. Fyrst 

verður fjallað um liði þar sem ákvæðisorð nafnliðar stendur ekki með liðnum en síðan 

um liði þar sem forsetning og andlag hennar standa ekki saman. 

 

 

3.2 Slitnir nafnliðir 
 
Hér verður fjallað um slitna setningarliði þar sem ákvæðisorð er slitið frá nafnliðnum 
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(eða lýsingarorðsliðnum) sem það ákvarðar. Þessum liðum er hér skipt í þrjá kafla eftir 

flokkun ákvæðisorðsins; lýsingarorð, atviksorð og magnorð. Gerð var ein leit til að 

finna slitna nafnliði þar sem lýsingarorð hafði verið fært. Tvær leitir voru gerðar til að 

finna setningar þar sem atviksorð stóð ekki með liðnum sem það ákvarðaði, annars 

vegar setningar þar sem atviksorðið stóð ekki með lýsingarorðsliðnum sem það 

ákvarðaði og hins vegar setningar þar sem atviksorðið stóð ekki með nafnliðnum. Auk 

þess voru gerðar tvær leitir að setningum þar sem magnorð stóð ekki með ákvæðisorði 

sínu. Í fyrri leitinni var leitað að setningum þar sem magnorð hafði verið fært úr nafnlið 

sem það var sammerkt. Sú seinni leitaði að setningum sem innihéldu magnlið og nafnlið 

sem voru ekki sammerktir. 

 

3.2.1 Lýsingaorðsliðir  

Þessi leitarfyrirspurn skilaði fæstum dæmum af öllum þeim leitarfyrirspurnum sem 

gerðar voru. Fyrirspurnin var sambærileg þeirri sem gerð var til að finna slitna 

forsetningarliði nema nú var leitað að nafnlið sem var beint yfirskipaður lýsingarorðslið 

sem hafði verið færður. Fyrirspurnin fann því dæmi um nafnlið þar sem 

lýsingarorðsliður hafði verið færður, hvort sem hann hafði verið færður fram fyrir 

nafnliðinn eða aftar í setninguna. Því má skipta niðurstöðunum í tvennt, annars vegar 

þau dæmi þar sem lýsingarorðið stendur framar en nafnorðið sem það ákvarðar, þ.e. 

eins og Nygaard (1905) lýsti (25a), og hins vegar dæmi þar sem nafnorðið er framar í 

setningunni en lýsingarorðið, sbr. (25b): 

 

 (25) 

a) Góðan eigum vér konung 

b) Konung eigum vér góðan 

 

Dæmunum er einnig skipt í þessa tvo flokka vegna þess að ekki er hægt að nota sömu 

skýringu fyrir þessar setningagerðir.  

 Alls fundust fjögur dæmi þar sem lýsingarorðsliður stóð ekki með nafnlið sínum 

heldur framar í setningunni. Þrjú dæmi fundust frá forníslenskum tíma, eitt dæmi frá 12. 

öld og tvö frá 15. öld, þó úr sama texta. Leitin skilaði einu dæmi úr texta sem telst ekki 
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vera forníslenska. Það dæmi er úr Æfisögu Jóns Steingrímssonar frá 1791. Sama 

lýsingarorð, nógur, er í því dæmi og öðru dæminu frá 15. öld.  

  

 (26)  

a) þá lét Guð hana framar góðum ná verkum     

  (Íslenska hómilíubókin, lína 23) 

b) Þungar hefir þú mér þrautir fengið           

    (Vilhjálms saga sjóðs, lína 1326) 

c) „Nóga á ég peninga“ sagði Sjóður        

 (Vilhjálms saga sjóðs, lína 2049) 

d) Nóg voru þar húsakynni               

 (Æfisaga Jóns Steingrímssonar, lína 610) 

 

Þetta eru ekki mörg dæmi og erfitt að draga ályktanir af þeim. Þessi dæmi eru þó 

vísbending um að þessir liðir hafi ekki verið algengir í fornu máli og jafnvel orðið 

sjaldgæfari frá forníslenskum tíma til dagsins í dag. Í aðeins einu dæmi hefur 

lýsingarorðið ekki verið fært fremst í setninguna og er það jafnframt elsta dæmið. 

Lýsingarorðið er þó alltaf fært fram fyrir sögnina. Helmingur dæmanna er með 

lýsingarorðinu nógur en sem fyrr segir eru þetta of fá dæmi til að hægt sé að draga 

einhverjar ályktanir af þeim. 

 Þá eru það setningar þar sem lýsingarorðsliður er aftar í setningu en nafnliðurinn 

sem hann ákvarðar. Í þessum flokki voru eingöngu talin með þau dæmi þar sem ekki 

væri hægt að sleppa lýsingarorðsliðnum án þess að breyta merkingunni. 

Lýsingarorðsliðurinn geymir því ekki viðbótarupplýsingar. Því voru t.d. ekki tekið með 

eftirfarandi dæmi: 

 

 (27) 

a) Þá gekk maður að honum mikill og ákaflega þreklegur. 

(Sturlunga saga, lína 1262) 

 

Í þessari setningu er lýsingarorðsliðurinn greinilega viðbótarupplýsingar sem hægt væri 

að sleppa án þess að merkingin tapaðist, það myndi enn skiljast hvað gerðist, þ.e. að 
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maður hefði gengið að honum. Lýsingarorðsliðurinn er viðurlag (e. apposition). Þó ber 

að athuga að stundum er ekki víst hvort greina eigi lýsingarorðsliðinn sem viðurlag eða 

hluta af nafnliðnum. Ef erfitt var að greina þar á milli voru liðirnir frekar greindir sem 

viðurlög en ekki teknir með sem slitnir liðir. Aðeins fundust um sjö ótvíræð dæmi þar 

sem nafnliður var slitinn í sundur og lýsingarorðsliður stóð ekki innan liðarins heldur 

hafði verið færður aftar í setninguna. Öll dæmin eru úr frásagnartextum; ævisögum eða 

Íslendingasögum. Engin dæmi fundust í fræðilegum ritum: 

 

 (28) 

a) Piltar voru tveir á búi fátækir   

(Finnboga saga ramma, lína 1566) 

b) Brýn hafði hann stórar og svartar [sem krákur] 

(Vilhjálms saga sjóðs, lína 150) 

c) Þjónustu hafði ég enga aðra [en þá að ég gekk…] 

(Reisubók Jóns Indíafara, lína 17) 

d) Hann segir að þar sé gjald inni nægilegt 

(Reisubók Jóns Indíafara, lína 230) 

e) Aska hafði svo mikil fallið að.... 

(Æfisaga Jóns Steingrímssonar, lína 691) 

f) Og höfðum brennivín hvor um sig nóg á oss 

   (Æfisaga Jóns Steingrímssonar, lína 781) 

g) En smjör áttum við þá nóg og bein við þeim 

(Æfisaga Jóns Steingrímssonar, lína 1045) 

 

Einu dæmin um slitna liði í nútímaíslensku eru úr Reisubók Jóns Indíafara og Æfisögu 

Jóns Steingrímssonar. Ögn fleiri dæmi eru úr síðara ritinu. Í báðum textum eru 

setningar þar sem orðin nógur eða nægilegur standa aftar í setningu en nafnliðurinn sem 

þau ákvarða. Lýsingarorðið nógur kom einnig fyrir í fyrri gerð slitinna liða. Mögulega 

mætti líta á þetta sem vísbendingu um sérstaka notkun fyrir þetta orð og mögulega er 

hún háð merkingu orðsins. Þetta eru hins vegar of fá dæmi til að segja eitthvað um gildi 

þessarar tilgátu. Niðurstöður leitarinnar benda til þess að þessi gerð slitinna nafnliða 

hafi ekki verið algeng í íslensku, hvorki forníslensku né síðar. Einungis finnast dæmi 
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um þessa liði í tveimur forníslenskum textum og tveimur textum frá 18. öld. Alls eru 

þetta um ellefu dæmi. Ögn fleiri dæmi fundust um slitna nafnliði þar sem 

lýsingarorðsliður stóð aftar í setningu en nafnliður frekar en framar en nafnliður.  

 Slitnir nafnliðir þar sem lýsingarorð stendur ekki með ákvæðisorði sínu eru ekki 

lengur tækir í íslensku. Yngstu dæmin eru frá 18. öld en þó öll úr sama textanum. Þessi 

tegund slitinna liða virðast því enn hafa verið tækir við lok 18. aldar. Þessi setningagerð 

virðist því aldrei hafa verið algeng. Aðeins fundust 14 dæmi alls í yfir 440.000 orða 

málheild. Í fljótu bragði virðast vera yfir 7.400 setningar í trjábankanum þar sem 

nafnliður er beint yfirskipaður lýsingarorði eða lýsingarorðslið. Hinir slitnu liðir eru 

ekki einu sinni 0,2 prósent af öllum nafnliðum með lýsingarorðum. Því er ljóst að þessi 

gerð slitinna liða hefur, miðað við niðurstöður trjábankans, ætíð verið mjög sjaldgæf 

setningagerð. Dæmi um hana fundust frá á  fimm öldum en einungis í sex textum. 

 

3.2.2 Atviksliðir 

Lítið er fjallað um slitna atviksliði í greinum um slitna setningarliði. Þetta er 

setningagerð þar sem atviksliður stendur ekki með liðnum sem hann ákvarðar. Gerðar 

voru tvær leitir í trjábankanum til að finna dæmi þar sem atviksliður var slitinn, annars 

vegar frá lýsingarorðslið og hins vegar nafnlið. Þessar leitir skiluðu alls um 40 

setningum sem innihéldu liði þar sem atviksliðurinn stóð ekki með ákvæðislið sínum. 

Báðar fyrirspurnirnar leituðu að lýsingarorðslið eða nafnlið sem var beint yfirskipaður 

atvikslið sem hefur verið færður brott (*ICH*).  Hér að neðan er fyrirspurnin sem fann 

nafnliði: 

 

 (29) 

(NP* idoms ADVP*) 

AND (ADVP* idoms \*ICH*) 

 

Fyrirspurnin í (29) fann alla nafnliði sem voru beint yfirskipaðir atvikslið sem síðan 

innihélt færðan lið. Sem fyrr er færður liður merktur á sínum upprunalega stað með 

*ICH*. Þessi færði liður er síðan sammerktur *ICH*. Þessi leit skilaði þónokkrum 

dæmum sem falla ekki undir þá skilgreiningu sem hér hefur verið sett fram á slitnum 
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atviksliðum. Í (30) eru dæmi um þrjár mismunandi setningagerðir sem þessi fyrirspurn 

skilaði. Sú fyrsta er dæmi um slitinn lið (30a), næst er setning sem inniheldur 

orðasambandið þar á móti (30b) og að lokum dæmi um samanburðarsetningu (30c). Þau 

atriði sem fyrirspurnin fann eru skáletruð og slitni liðurinn er feitletraður: 

 

 (30) 

a) Slitinn liður 

( (IP-SUB (ADVP (ADVR heldur-heldur)) 

   (MDPI skulum-skulu) 
   (NP-SBJ (PRO-N vér-ég)) 

   (ADVP-4 (ADVR svo-svo)) 

   (RD verða-verða) 

   (ADJP (ADVP *ICH*-4) 

  (ADJ-N fegnir-feginn) 

  (NP (N-D tilkomu-tilkoma) 

      (NP-POS (D-G ins-hinn) (ADJ-G helga-helgur) (N-G anda-
andi))) 

  (ID 11XX.HOMILIUBOK.REL-SER,.477))  

b) þar á móti 
( (IP-MAT (CONJ en-en) 

   (NP-SBJ *con*) 
   (VBDI reyndi-reyna) 

   (ADVP-TMP (ADV nú-nú)) 

   (PP (ADVP-1 (ADV þar-þar)) 
       (NP (N-D móti-móti) 

    (ADVP *ICH*-1))) 

   (IP-INF (TO að-að) 

    (RP á$-á) 
    (VB $vinna-vinna) 

    (NP-OB2 (PRO-D sér-sig)) 

    (NP-OB1 (N-A hylli-hylli) 
     (NP-POS (N-G fósturföður-fósturfaðir) 

      (NP-POS (PRO-G síns-sinn)))) 

    (PP (P með-með) 
        (NP (NS-D vísindum-vísindi) (, ,-,) (N-D bóklestri-

bóklestur) (CONJ og-og) (N-D skáldskap-skáldskapur)))) 

  (ID 1882.TORFHILDUR.NAR-FIC,.698)) 

 

c) samanburður 
( (IP-MAT (CONJ og-og) 
   (NP-SBJ (NP-POS (ONE-G eins-einn) 

     (NP-POS (PRO-G þeirra-hann))) 

    (N-N dómur-dómur)) 

   (VBPI á-eiga) 
   (IP-INF (TO að-að) 

    (VB gilda-gilda) 

    (NP-MSR (QR-A meira-mikill) 
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     (ADVP *ICH*-1)) 

    (PP (P hjá-hjá) 

        (NP (PRO-D þér-þú))) 
    (, ,-,) 

    (ADVP-1 (ADVR heldur-heldur) 

     (PP (P en-en) 

         (CP-CMP (WADVP-2 0) 
          (C 0) 

          (IP-SUB (ADVP *T*-2) 

           (NP-SBJ (NP-POS (Q-G alls-allur) 
(D-G hins-hinn) (ADJ-G skynlausa-skynlaus) (N-G múga-múga)))))))) 

  (ID 1720.VIDALIN.REL-SER,.612)) 

 

Einnig er stundum vafamál hvort greina eigi sumar setningar sem slitna liði. Stundum 

leikur vafi á því hvort atviksliðurinn eigi að vera sammerktur lýsingarorðs-/nafnliðnum. 

Setningin hér að neðan er því líklega dæmi um afleiðingartenginguna svo að en ekki 

slitinn lið: 

 

 (31) 

  og á henni er rúmur höttur, svo að...        

(Ferðasaga Ólafs Egilssonar, lína 462) 

 

Öll dæmin eru á þá leið að atviksorðið stendur fremst í setningunni en liðurinn sem það 

ákvarðar er eftir á sínum hefðbundna stað. Mögulega er atviksorðið kjarnafært til að 

leggja áherslu á það. Þetta væri þá sambærilegt við dæmin um slitna nafnliði sem 

Nygaard lýsir þar sem lýsingarorðið er fært fremst til að leggja áherslu á það. 

 

 (32) 

a) ...er svo væri hreinlíf sem..            

(Íslenska hómilíubókin, lína 66) 

b) Mjög eru þeir menn framir er...       

(Fyrsta málfræðiritgerðin, lína 63) 

c) og mjög eru þau byrðarsterk    

(Ferðasaga Ólafs Egilssonar, lína 261) 
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Dæmi um slitna setningarliði með atviksorðum er að finna í textum frá öllum öldum. 

Þetta eru ekki mörg dæmi þannig erfitt er að greina þróun í þessari notkun. Algengast er 

að svo sé slitið frá en einnig eru nokkur dæmi um að mjög sé slitið frá liðnum sem það 

ákvarðar. 

 Mikill meirihluti dæmanna, eða alls 22 dæmi, eru setningar þar sem atviksorðið 

svo er slitið frá liðnum sem það ákvarðar og síðan fylgir aukasetning sem hefst á 

tengingunni að.  

 

 (33) 

a) en svo var hann hugblauður að...              

 (Vilhjálms saga Sjóðs, lína 1938) 

b) og svo var hún orðvör, að...            

(Piltur og stúlka, lína 903) 

 

Dæmi er um slíkar formgerðir frá nær öllum öldum. Tvö dæmi eru um þessa formgerð í 

elstu textunum frá 12. öld. Eitt dæmi er að finna í Fyrstu málfræðiritgerðinni: 

 

 (34) 

  Svo er mörg við ver sinn vær að     

(Fyrsta málfræðiritgerðin, lína 64) 

 

Þó verður að hafa í huga að höfundur Fyrstu málfræðiritgerðinnar notar þessa setningu 

til að sýna mun á lágmarkspari. Í þeim dæmum virðist hann ekki nota dæmigert óbundið 

mál. Mikið er um rím og og stuðlun og því eru dæmin ekki heppilegur vitnisburður um 

orðaröð á 12. öld.
6
 Eitt dæmi er einnig að finna í Íslensku hómilíubókinni: 

 

 (35) 

  Svo eru kenningar postula Guðs nytsamlegar, að...  

(Íslenska hómilíubókin, lína 374) 

                                         
66 Eitt annað dæmi er um slitinn atvikslið í Fyrstu málfræðiritgerðinni og er það einnig notað í skýringu á 

lágmarkspari. 
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Engin dæmi er að finna í textum frá 13. öld. Öll dæmin frá 14. öld eru úr Finnboga sögu 

ramma (þrjú dæmi) og öll dæmin frá 15. öld eru úr Vilhjálms sögu sjóðs. Eitt dæmi er 

frá 16. öld en sex frá 17. öld. Tvö þessara dæma eru þó nokkuð vafasöm þar sem 

atviksorðið er aftar í setningunni. Það stendur á undan samtengingunni að og dæmið 

lítur því út eins og samsetta afleiðingar/skilyrðistengingin svo að: 

 

 (36) 

  hann er lítill umhverfis svo að...            

(Ferðasaga Ólafs Egilssonar, lína 425) 

 

Þrjú dæmi eru frá 18. öld úr Æfisögu Jóns Steingrímssonar. Yngstu dæmin eru úr Pilti 

og stúlku.
7
  

 Ekki er lengur hægt að færa atviksorðin svo og mjög frá ákvæðisorði sínu. Þó eru 

til sambærileg dæmi í nútímaíslensku þar sem að atviksorð er fært fremst í setningu til 

þess að leggja áherslu á það. Þessi formgerð er því enn til, það sem hefur breyst er 

hvaða atviksorð er hægt að færa:  

 

 (37) 

a) Rosalega var gaman í gær 

b) Rosalega var síðasti þáttur af Pressunni spennandi 

c) Mikið er gaman að sjá þig 

 

Í nútímaíslensku er því enn hægt að færa atvikslið út úr liðnum sem hann ákvarðar. Eins 

og í forníslensku er bara hægt að færa ákveðin atviksorð, ekki öll. Einnig hefur það 

breyst hvaða atviksorð er hægt að færa úr lið og ekki er lengur hægt að færa mjög og 

svo frá liðunum sem orðin ákvarða: 

 

 (38) 

a) *Mjög var gaman í gær 

                                         
7 Jakob Jóh. Smári notar einnig dæmi úr þeirri bók í lýsingu sinni á slitnum forsetningarliðum. 
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b) *Svo var síðasti þáttur af Pressunni spennandi 

 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990, 1996) hefur fjallað um setningagerðir þar sem atviksorð er 

fært frá lýsingarorðinu sem það ákvarðar. Hann telur að slíkar setningar geti oft verið 

vel tækar: 

 

 (39) 

a) Ferlega er hann leiðinlegur. 

b) Skelfilega er ljótt að sjá þetta. 

c) Rosalega hefur hann verið feitur! 

d) Æðislega varstu sætur að gera þetta. 

(ER 1996:14) 

 

Ekki er þó hægt að færa öll atviksorð fremst í setningu, Eiríkur hefur m.a. haldið því 

fram að hér skipti merking atviksorðs máli. Hann telur að aðeins sé hægt að færa 

atviksorð með sterka merkingu. Því til skýringar kemur hann með setningu með 

atviksorðinu mjög. Sú setning hefði, samkvæmt niðurstöðum trjábankans, verið tæk í 

íslensku áður fyrr: 

 

 (40) 

  *Mjög held ég að hún sé gáfuð.         (ER 1996:14) 

 

Slitnir setningarliðir, þar sem atviksliður er færður frá liðnum sem hann ákvarðar, eru 

einu liðirnir sem enn eru tækir í íslensku. Í íslensku er því enn hægt að kjarnafæra 

atvikslið og enn eru það eingöngu ákveðin atviksorð sem hægt er að færa. Auk þess 

hefur breyting orðið á því hvaða atviksorð má kjarnafæra. 

 

3.2.3. Magnliðir 

Hér verður setningagerðum þar sem magnorð stendur ekki við hlið nafnliðsins sem það 

ákvarðar skipt í tvo flokka og þurfti mismunandi fyrirspurnir til að finna hvorn flokk. 

Annars vegar eru setningagerðir þar sem magnorðið er aftar í setningunni og hins vegar 
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þar sem magnorðið er framar í setningunni en nafnliðurinn sem það ákvarðar. Fyrri 

flokkurinn fellur undir skilgreininguna á magnorðsfloti eins og því hefur verið lýst. Ekki 

er hægt að nota sömu greiningu á seinni setningagerðina og því verður fjallað um þau 

dæmi sér. Þetta eru dæmin sem Faarlund telur vera slitna setningarliði en Eiríkur telur 

þetta einnig vera magnorðsflot.  

Setningagerðir með magnorðsfloti eru ekki taldar til slitinna liða. Þetta er vegna 

þess að magnorð hafa mjög frjálsa stöðu í mörgum tungumálum og geta jafnvel ekki 

staðið með liðunum sem þau ákvarða líkt og þegar hefur komið fram.  

Mismunandi skoðanir eru á eðli magnorðsflots og má skipta fræðilegri nálgun á 

flotinu í þrjá flokka eftir stöðunni sem magnorð eru talin eiga uppruna sinn í (e. base 

position): 

 

(43) 

a) Magnorð eiga uppruna sinn í viðhengdum stöðum (e. adjoined positions) 

líkt og atviksorð. 

b) Magnorð eiga uppruna sinn í nafnliðnum (eða ákveðniliðnum, DP) en 

geta síðan „flotið í burtu“ og hengt sig við aðra liði 

c) Magnorð eiga uppruna sinn í nafnliðnum (eða ákveðniliðnum). Þegar 

nafnliðurinn færist er það síðan skilið eftir. 

(HÞ 2007:125, sbr. 1995) 

 

Þótt magnorðsflot sé enn leyfilegt í nútímaíslensku þá gætu hafa orðið breytingar á því í 

málsögunni og mögulega telst seinni flokkur dæma einnig til magnorðsflots. Sem fyrr 

segir voru tvær leitir gerðar til þess að finna setningar þar sem magnliður stóð ekki með 

liðnum sem hann ákvarðaði. Fyrri fyrirspurnin fann setningar sem innihéldu nafnlið og 

magnlið sem hafði ekki verið færður úr nafnliðnum, þ.e. nafnliðurinn innihélt ekki 

*ICH* sem síðan var sammerkt magnliðnum. Þessi leit fann hið hefðbundna 

magnorðsflot. Seinni fyrirspurnin fann nafnlið sem innihélt magnlið sem hafði verið 

færður úr liðnum og skildi eftir *ICH* sem var sammerkt hinum færða magnlið. Þessi 

fyrirspurn fann setningar þar sem magnorð stóð framar í setningu en nafnliðurinn sem 

það ákvarðaði. 

 Fyrri leitin skilaði fjölmörgum dæmum úr trjábankanum. Alls fundust um 200 
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dæmi um magnorðsflot. Algengast var flot með magnorðunum báðir eða allir en fáein 

dæmi voru um önnur magnorð. Nær öll dæmin eru enn tæk í nútímaíslensku. Langflest 

dæmanna eru á þann veg að nafnliðurinn og magnorðið standa sitt hvoru megin við 

persónubeygðu sögnina eða persónubeygðu sögnina og atviksorð. Sumar setningarnar 

eru í mjög fornlegum stíl en þó ekki með öllu ótækar í nútímamáli. Örfá dæmi væru 

ótæk í nútímamáli, þar af tvö úr forníslenskum textum: 

 

(44) 

a) Var krapaför á mikil...-      

(Finnboga saga ramma, lína 1778) 

b) svo að þessu samtali í það sinn öllu enduðu    

(Reisubók Jóns Indíafara, lína 375) 

c) hvar men[n] hann áminnir alla að...   

    (Ferðasaga Ólafs Egilssonar, lína 1) 

d) vorum við þar bræður báðir   

(Æfisaga Jóns Steingrímssonar, lína 689) 

 

Faarlund tekur reyndar svipaða setningu og (44a) í sínu riti sem dæmi um slitinn 

nafnlið. Þar flokkar hann mikill sem lýsingarorð (1990: 95) en hér er það greint sem 

magnorð í samræmi við greiningu trjábankans. Mikill er og hefur alltaf verið lýsingarorð 

og greint á þann hátt samkvæmt hefðbundinni greiningu. Merkingarlega séð fellur það 

þó í hóp magnorða. Í (44b) og (44c) hefur nafnliðurinn verið færður fremst í setninguna 

en magnliðurinn orðið eftir í hinu hefðbundna sæti. Í (44b) eru greinileg áhrif frá latínu. 

Hér hefur Jón Indíafari notað formgerð sem kallast ablativus absolutus. Í latínu var 

ablativus absolutus notaður í stað aukasetningar til að tákna orsök, skilyrði, 

viðurkenningu eða, eins og (44b) sýnir, tíma. Í ablativus absolutus stendur nafnorð eða 

fornafn í ablativus falli og tekur með sér viðurlag í sama falli. Þetta viðurlag getur verið 

nafnorð og lýsingarorð en er oftast lýsingarháttur eins og í dæminu hér að ofan (Kristinn 

Ármannsson 1940:125). Ablativus absolutus er vanalega þýddur á íslensku með að + 

nafnliður í eignarfalli + viðurlag. Setningin í (44b) samsvarar því mjög setningagerð í 

latínu. Latnesk áhrif duga þó ekki til að skýra hvers vegna magnorð og nafnliður standa 

sitt hvoru meginn við forsetningarlið. 
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 Í (44c) er nafnliðurinn, sem magnorðið ákvarðar, andlag setningarinnar sem 

hefur færst framar í setninguna. Hér virðast einnig vera erlend áhrif. Hvar vísar til 

staðarins Assar sem kemur fyrir fyrr í setningunni. Þetta hvar er því í staðarfalli (lat. 

locativus) og samsvarar tilvísunaratviksorðinu ubi í latínu sem hefur staðarmerkingu, 

atviksorðið tekur með sér tilvísunarsetningu (Kristinn Ármannsson 1940:48). 

Magnorðið hefur því ekki flotið til hægri, nafnliðurinn hefur færst til vinstri en 

magnorðið orðið eftir. Í (44d) er það ekki eingöngu magnorðið sem hefur flotið lengra 

til hægri í setningunni heldur hefur nafnorðið færst með því. Þetta er ekki hægt í 

nútímaíslensku. Þetta er eina dæmið sem fannst um þessa setningagerð. Mögulega eru 

þetta einnig erlend áhrif í skrifum Jóns. 

 Seinni leitin skilaði yfir 70 dæmum þar sem magnorð stóð framar í setningu en 

nafnliðurinn sem það ákvarðaði. Sautján dæmi eru úr textum frá 12. öld, þó öll nema 

eitt úr Íslensku hómilíubókinni. Fjöldi dæma á hverri öld fer minnkandi og frá 17. til 19. 

aldar eru fimm dæmi frá hverri öld.
8
 Oft er erfitt að meta hvort dæmin séu enn tæk í 

íslensku t.d. er sögnin stundum aftast en það er ekki lengur hægt í nútímaíslensku. Þessi 

dæmi gætu því verið tæk í formlegu ritmáli, en dæmin hljóma þó öll nokkuð fornlega. 

Hér eru nokkrar þeirra setninga sem leit í trjábankanum skilaði.  

 

(45) 

a) ...sem alla hefi ég samhljóðendur samda             

(Fyrsta málfræðiritgerðin, lína 153) 

b) ...má hún öllum hjálpa þeim er...                 

(Íslenska hómilíubókin, lína 103) 

c) allir voru þeir vegnir                

(Sturlunga saga, lína 1184) 

d) Mart mælti Haraldur konungur það til mín.  

(Bandamanna saga, Konungsbók, lína 844) 

 

Ef þessi dæmi eru greind sem magnorðsflot þá er greinilegt að það hefur tekið 

einhverjum breytingum í málsögu íslenskunnar.  

                                         
8 14 frá 13. öld, sjö frá 14. öld,  15 frá 15. öld, 11 frá 16. öld, fimm frá 17. öld, fimm frá 18. öld,  fimm frá 

19. öld.   
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Ljóst er að magnorðsflot hefur alla tíð verið algengt í íslensku. Hið hefðbundna 

magnorðsflot, þar sem magnorð stendur aftar í setningu en ákvæðisorð þess, hefur ekki 

breyst mikið í íslenskri málsögu. Af þeim dæmum sem leit í trjábankanum skilaði eru 

fjögur ótæk í nútímamáli. Aðeins eitt er úr forníslenskum texta, í hinum dæmunum eru 

mögulega erlend áhrif.. Líkur eru á því að reglur fyrir magnorðsflot hafi breyst og 

orðaröðin í dæminu ekki lengur möguleg í íslensku. Mögulega mætti því greina þetta 

sem slitinn lið. Hin þrjú eru úr frásagnartextum frá 17. og 18. öld. Hægt er að skýra þau 

dæmi á tvo vegu. Mögulega eru þetta orðaraðir sem einnig voru leyfðar í fornu máli en 

eru nú ekki leyfðar. Þá mætti greina þessar setningar sem slitna liði.  

Þó er einnig mögulegt að orðaraðirnar í þessum dæmum hafi ekki verið 

leyfilegar í forníslensku heldur séu nýjar breytingar sem komu fram á seinni öldum. 

Orðaraðirnar gætu verið áhrif frá erlendum stíl eða þeim rithætti sem ríkjandi var á 

þessum tíma. Þá væri ekki rétt að greina þessa liði sem slitna liði.  

Slitnir liðir áttu að vera arfleið frá fyrri málstigum og því ættu nýjar gerðir 

slitinna liða ekki að koma fram þegar þeir voru mögulega að hverfa úr málinu. 

 

 

3.3 Slitnir forsetningarliðir 
 
Íslenzk setningafræði eftir Jakob Jóh. Smára kom út árið 1920 og átti að vera 

samtímalýsing á málinu. Jakob tekur þó oft dæmi úr eldri textum, jafnvel fornmáli. Líkt 

og áður hefur komið fram segir Jakob að forsetning og andlag hennar standi oftast 

saman en stundum sé orði stungið þar inn á milli. Þetta var þá (þ.e. í kringum 1920) 

mun sjaldnar gert en að fornu (Jakob Jóh. Smári 1920:269). Þetta virðist vera 

vísbending um að slitnir forsetningarliðir hafi lifað lengur í málinu en aðrar gerðir 

slitinna liða. Textar trjábankans styðja þá tilgátu. Slitnir forsetningarliðir eru ekki lengur 

tækir í íslensku en þó eru til setningagerðir þar sem forsetning og andlag hennar standa 

ekki saman, þ.e. forsetningarstrand. Forsetningarstrand hefur þó tekið breytingum í 

íslensku og finnst ekki í elstu textum. Forsetningarstrand finnst ekki í textum 

trjábankans fyrr en á 19. öld. Þessum kafla er því skipt í tvo undirkafla. Fyrst verður 

sagt frá hinum eiginlegu slitnu forsetningarliðum sem fundust í trjábankanum. Í seinni 

kaflanum verður sagt frá þeim dæmum sem fundust um forsetningarstrand.  
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3.3.1 Forsetningarliðir 

Leit í trjábankanum skilaði um 150 dæmum þar sem forsetning og andlag hennar standa 

ekki saman í hinni hefðbundnu röð, þ.e. forsetning stendur ekki næst fyrir framan 

andlag sitt. Þetta eru þó ekki allt slitnir setningarliðir. Nokkur dæmanna eru 

forsetningarstrand en auk þess eru um 70 dæmi í trjábankanum þar sem andlag 

forsetningar stendur næst á undan forsetningunni: 

 

 (46) 

a) og gjörðum þann sáttmála vor á meðal                 

(Íslenska hómilíubókin lína 898) 

b) Og lagði hann í gegnum   

 (Bandamanna saga, Konungsbók, lína 1022) 

c) Þá sögðu lærisveinarnir sín í millum 

                                            (Jóhannesarguðspjall, lína 275)  

Þetta er ekki dæmi um slitinn forsetningarlið eins og hann hefur verið skilgreindur. Líkt 

og fram kemur í Íslenzkri setningafræði (1920:269) geta nokkrar forsetningar í íslensku 

staðið á eftir andlagi sínu og eru þessar forsetningar dæmi um það. Þessar orðaraðir eru 

oft notaðar í föstum orðasamböndum (47a-b) en einnig er hægt að nota þessar 

forsetningar með hefðbundinni orðaröð (47c-d): 

 

(47) 

a) Þeir töluðu sín á milli 

b) Hann las bókina spjaldanna á milli 

c) Eitthvað hefur hefur komið upp á milli þeirra 

d) Við stöndum saman í gegnum súrt og sætt 

 

Þá eru það dæmi sem falla vel undir lýsingu á slitnum forsetningarliðum, þar sem 

andlag forsetningarinnar er þar sem búast mætti við forsetningarliðnum en forsetningin 

sjálf er lengra til vinstri. Líkt og fyrr hefur komið fram þá segir Nygaard í bók sinni 

Norrøn Syntax að stundum sé forsetning sett í það sem hann kallar absolut stöðu (no. 

absolut stilling) og það sem hún stjórnar sé þá seinna í setningunni á eftir andlaginu, 
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sagnfyllingunni eða atviksorði (Nygaard 1905:353). Leit í trjábankanum skilaði 

einungis einu dæmi þar sem forsetning og andlag hennar stóðu sitt hvoru megin við 

andlag setningar. 

 

(48) 

...hefir Oddur af virðing málunum            

(Bandamanna saga, Konungsbók, lína 555) 

 

 Alls fundust 54 dæmi um slitinn forsetningarlið í trjábankanum. Nokkur dæmi eru um 

slitinn forsetningarlið þar sem forsetningin er áföst sagnorði, t.d. eru öll dæmin úr 

Vídalínspostillu (1720) af því tagi. Sjónarmið við gerð trjábankans er, sem fyrr segir, að 

ofgreina frekar en vangreina. Því skilaði þessi leit dæmum þar sem sögn er mögulega 

rangt greind sem sögn með áfastri forsetningu (49a). Einungis voru teknar með þær 

setningar þar sem ótvírætt var um slitinn lið að ræða (49b): 

 

(49) 

a) Sá friður, sá fögnuður, sem yfirgnæfir allan skilning 

                      (Vídalínspostilla, lína 850) 

b) Hann verður einn andi með guði ef hann áhangir honum  

(Vídalínspostilla, lína 180) 

 

Slitnir forsetningarliðir fundust á öllum öldum en nokkrir textar höfðu engan slíkan lið. 

Taflan hér að neðan sýnir skiptingu dæma eftir öldum sem og fjölda dæma á hver tíu 

þúsund orð.  

 

Tafla 2. Hlutfall slitinna forsetningarliða á hver 10.000 orð 

 

Slitnir forsetningaliðir finnast bæði í Fyrstu málfræðiritgerðinni og Íslensku 

Öld 12.öld 13.öld 14.öld 15.öld 16.öld 17.öld 18.öld 19.öld 

fjöldi dæma 3 9 11 11 8 6 5 1 

fjöldi orða 45.283 51.196 36.581 34.527 76.879 83.518 64.896 48.298 

hlutfall dæma  0,66 1,76 3 3,19 1,04 0,72 0,77 0,21 
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hómilíubókinni sem eru elstu textarnir í trjábankanum. Eitt dæmi er að finna frá 19. öld, 

í Pilti og stúlku, en Jakob Jóh. Smári er einnig með dæmi úr þeirri bók. 

 

(50) 

a) … öngva þá er á meðal verður hinnar meiri 

(Fyrsta málfræðiritgerðin, lína 178)  

b) …og kvaðst eigi til kominn þess í heim þenna 

 (Íslenska hómilíubókin, lína 113) 

c) aðrir voru frá gengnir leitinni        (Piltur og stúlka, lína 109) 

 

Hæsta hlutfall slitinna forsetningarliða er á 15. öld. Flest dæmanna eru frá þeirri öld en 

15. öldin hefur einnig fæstu orðin. Hlutfallið fer hækkandi fram á 15. öld en fer síðan 

lækkandi líkt og sjá má á línuritinu hér að neðan: 

 

Tafla 3: Línurit yfir hlutfall slitinna forsetningarliða. 

 

Forsetning og andlag hennar standa oftast sitt hvoru megin við sagnorð, sem er ýmist í 

fallhætti eða persónubeygt. Tvö dæmi eru um að samsett sögn kljúfi forsetningarliðinn. 

Eitt dæmi er á þá leið að á milli forsetningar og andlags hennar standa nafnháttarmerki 

og sögn í nafnhætti. Þrjú dæmi skera sig úr hópnum. Í einu þeirra standa forsetningin og 
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andlag hennar sitt hvoru megin við beint andlag (51a), eins og Nygaard lýsti í sinni bók. 

Það dæmi er úr Bandamanna sögu í Konungsbók frá 15. öld (1450).  Annað dæmið 

hefur slitinn forsetningarlið þar sem forsetningin og andlag hennar standa sitt hvoru 

megin við frumlag setningarinnar. Í því dæmi er sögnin í boðhætti og stendur fremst í 

setningunni (51b). Dæmið er úr Miðaldaævintýrum sem talin eru vera frá 1500 (og telst 

málið því vera forníslenska). Í þriðja dæminu er persónubeygð sögn og forsetningarliður 

á milli (51c) og er það úr Reisubók Jóns Indíafara frá 17. öld (1661). Síðasta dæmið er 

óvenjulegt þar sem tveir ólíkir liðir standa á milli: 

 

(51) 

a) ..hefir Oddur af virðing málunum     

       (Bandamanna saga, Konungsbók, lína 555) 

b) Lát af þú þínum sorgun 

(Miðaldaævintýri, lína 256) 

c) sem þar daglega við voru í hálfan mánuð skipið 

      (Reisubók Jóns Indíafara, lína 312) 

 

Öll dæmin styðja þá greiningu að hér sé um að ræða færslu út úr forsetningarlið. 

Forsetningin færist framar en afgangurinn af liðnum, þ.e. andlag forsetningar, er saman 

eftir á hinum hefðbundna stað forsetningarliðar. 

 

 (52) 

a) ...konungsdóttir myndi hann laust þykja á hafa haldið merkinu 

Magnúss konungs 

(Morkinskinna, lína 925) 

b) Nokkur verði virðing af að hafa þessu máli  

 (Bandamannasaga, Möðruvallabók, lína 989) 

c) hver eð yfir var settur allar hennar fjárhirslur 

    (Postulagjörningar, lína 462) 

 

Áður fyrr hefur því verið hægt að færa forsetningu fremst í setningu en skilja andlag 

hennar eftir (53a). Í trjábankanum fundust aðeins dæmi um að forsetning væri færð 
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fremst í aukasetningu en andlagið væri skilið eftir. Í (53b) hefur forsetning verið færð 

fremst í tilvísunarsetningu en andlag hennar er skilið eftir: 

 

 (53) 

a) af hefir þú mik ráðit brekvísi við þig          

           (Laxdæla 117, 1: Nygaard 1905, 355) 

b) En eigi hef ég föng á að ganga einn í mót þeim öllum [er í eru 

málinu] 

(Bandamanna saga, Konungsbók, lína 764) 

 

Auk þess hefur verið hægt að færa forsetningu fram fyrir undanfarandi lið og skilja 

andlag hennar eftir. Fjölmörg dæmi fundust um þess konar færslu í trjábankanum en 

algengast var að forsetning færðist fram fyrir sögn. Forsetningin virðist oftast færast 

fremst í sagnliðinn (54a). Algengt er að forsetningin færist fram fyrir fallháttarsögn í 

setningu (54b). Forsetningin gat þó einnig færst fram fyrir persónubeygðu sögnina ef 

eingöngu eitt sagnorð er í setningu (54c). Forsetning gat jafnvel færst fram fyrir annan 

forsetningarlið (54d): 

 

 (54) 

a) Viltu mágur við ganga þessum unga manni              

     (Finnboga saga ramma, lína 274) 

b) og var þó að kominn dauða        

  (Vilhjálms saga sjóðs, lína 1409) 

c) ..ef hann áhangir honum        

 (Vídalínspostilla, lína 180) 

d) Þú hyggur að fyrir þér því     

  (Bandamanna saga, Möðruvallabók, lína 1085) 

 

3.3.2 Forsetningarstrand 

Þegar andlag í forsetningarlið er (kjarna)fært úr liðnum en forsetningin er skilin eftir er 

talað um forsetningarstrand. Forníslenskan virðist ekki hafa leyft forsetningarstrand eins 
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og nútímaíslenskan (Jóhannes Gísli Jónsson 2008:409). Í forníslenskum textum finnast 

aðeins dæmi um að forsetningar færist með andlögum sínum. Elsta dæmið sem 

Jóhannes Gísli Jónsson (2008) þekkir um forsetningarstrand er úr Nýja testamenti Odds 

Gottskálkssonar og er það dæmi um samsetta forsetningu: 

 

 (55) 

  ...hverjum þér örugglega í mót__ standið í trúnni.  

(Nýja testamentið, bls. 509: Jóhannes Gísli Jónsson 2008:409) 

 

Eins og áður var nefnt fann fyrirspurnin, sem finna átti slitna forsetningarliði, einnig 

dæmi um forsetningarstrand. Þar sem forsetningarstrandi svipar mjög til slitinna 

forsetningarliða verður einnig skýrt frá þeim dæmum. Alls fundust um tíu dæmi um 

forsetningarstrand í trjábankanum. Eitt dæmi fannst úr forníslenskum texta, 

Morkinskinnu frá 1275, sem mögulega mætti greina sem forsetningarstrand (56). Þetta 

gæti verið dæmi um forsetningarstrand, en þetta gæti einnig verið dæmi um fráfærslu. 

Hægt er að nota sambandið að ræða um án andlags (57): 

 

 (56)   

„Það vildi ég að þú ræddir ekki umb“ 

(Morkinskinna, lína 1280) 

 (57) 

[það [að þú ræddir ekki um]] vildi ég  

 

Því er ekki nauðsynlegt að greina það sem kjarnafært andlag ræða um. Það er því ekki 

hægt að fullyrða að þetta sé forsetningarstrand. Ef þetta væri raunverulegt dæmi um 

forsetningarstrand þá væri það ekki í samræmi við fyrri rannsóknir á sögu 

forsetningarstrands í íslensku. Þá væri hér fundið dæmi um forsetningarstrand í 

forníslenskum texta en forsetningarstrand á ekki að hafa verið mögulegt í forníslensku. 

  Elsta örugga dæmið um forsetningarstrand í trjábankanum er úr Pilti og stúlku 

eftir Jón Thoroddsen frá 1850 (58). Auk þess fundust fimm dæmi um forsetningarstrand 

í yngsta texta trjábankans, skáldsögunni Brynjólfur Sveinsson biskup eftir Torfhildi 

Hólm en hún kom út 1882: 
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 (58) 

  Það giska ég nú á__, sagði Sigríður hálfbrosandi 

(Piltur og stúlka, lína 1409) 

 

3.4 Samantekt 
 
Leit í sögulega íslenska trjábankanum hefur leitt í ljós að dæmi finnast um einhverja 

gerð slitinna setningarliða frá öllum öldum (þ.e. frá 12.-19. öld). Slitna liði er þó ekki að 

finna í öllum textum og er einkum að finna í skáldskap og frásagnartextum. Minna er 

um þessa liði í fræðitextum, t.d. er engan lið að finna í grein Jónasar Hallgrímssonar, 

Um eðli og uppruna jarðar, frá 1835. Langsjaldgæfastir eru slitnir nafnliðir þar sem 

lýsingarorðsliður er færður frá liðnum sem hann ákvarðar. Ellefu dæmi fundust um 

þessa gerð liða og voru fimm þeirra úr forníslenskum textum. Niðurstöður leitanna 

benda einnig til þess að breytingar hafi orðið á slitnum liðum með atviksliðum, en slíkir 

slitnir liðir eru enn mögulegir í nútímaíslensku. Breyting hefur orðið á því hvaða 

atviksorð er hægt að færa frá liðnum sem það ákvarðar; ekki er hægt að færa sömu 

atviksorð og áður fyrr en ný orð hafa komið í þeirra stað. Einhverjar breytingar hafa 

orðið á magnorðsfloti í íslenskri málsögu. Áður fyrr gat magnorð einnig staðið framar í 

setningu en ákvæðisorð sitt. Fáein dæmi fundust um orðaraðir með magnorðsfloti sem 

eru annaðhvort ekki lengur mögulegar í nútímaíslensku eða hljóma mjög fornlega og 

ritmálslega. Leit að slitnum forsetningarliðum sýnir að þeir hafa lifað lengi í málinu en 

virðast þó aldrei hafa verið mjög algengir. Þetta er þó algengasta gerð slitinna liða. 

Þróunin virðist vera sú að fjöldi dæma fer vaxandi og nær hámarki á 15. öld. Eftir þann 

tíma fækkar dæmum snögglega og fer fækkandi fram á 19. öld. Nokkur dæmi fundust 

um forsetningarstrand í trjábankanum og er það elsta frá 1850. Forsetningarstrand 

fannst því aðeins í tveimur yngstu textum trjábankans, Pilti og stúlku (1850) og 

Brynjólfi Sveinssyni biskup (1882).  
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(b) 

       NL 

 

 

         ML       N’  

 

 

    NL  

4. Fræðileg greining 
 

Í þessum kafla verður stuttlega sagt frá kenningum fræðimanna um eðli slitinna 

setningarliða í forníslensku. Allir nema Faarlund (1990) eru sammála að þessar 

setningagerðir hafi orðið til við einhvers konar færslur sem eru mögulega ekki lengur 

virkar í íslensku. Fræðimenn hafa nær eingöngu fjallað um greiningu á slitnum 

nafnliðum. 

Stockwell og King (1993: 64-65) telja að rekja megi slitna setningarliði til 

mismunandi grunngerða (e. different underlying structure) í forníslensku og 

nútímaíslensku. Þannig geta þeir skýrt setningar þar sem magnorð virðist vera í 

grunnstöðunni en nafnorðið hefur færst til hægri. Hámarksvörpun getur færst úr úr 

liðnum sem það tilheyrir ef það getur farið í gegnum ákvarðaðarsætið (e. specifier), 

bygging nafnliða að fornu hlýtur því að hafa verið í samræmi við þetta. Bygging 

magnliða í forníslensku er sýnd í (59a) en bygging í málum eins og frönsku og latínu er 

sýnd í (59b): 

 

 (59) 

  (a) 

   ML 

 

  spec  M’ 

 

   M  NL 

 

Í seinni formgerðinni getur magnorðið auðveldlega sloppið frá nafnliðnum sem það 

tilheyrir og hengt sig við (e. adjoin) aðra (hámarks)vörpun. Magnorðið getur aðeins 

færst við hausafærslu, þ.e. það getur aðeins tengst við höfuð liðsins sem stýrir því til að 

forðast að brjóta hausafærsluhömluna (e. Head Movement Constraint). Í fyrri 

formgerðinni er það nafnliðurinn sem má flýja magnorðsliðinn sem inniheldur hann. 

Nafnliðurinn getur færst yfir í ákvarðarasæti (e. specifier) magnliðarins og þaðan flúið 

liðinn og hengt sig við aðra hámarksvörpun. Þessi tvö ferli virðast vera mjög ólík þar 

sem mismunandi orðasafnsflokkur (e. lexical category) er yfir magnorðsliðnum. 
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Stockwell og King telja því óþarfi að halda því fram, líkt og Faarlund gerir, að magnorð 

og nafnliðarökliðir þeirra myndi ekki lið (e. constituent) í forníslensku. Í forníslensku 

voru magnorð hausar en ekki ákvarðarar. 

Christer Platzack (2008) er sammála því að skýra megi slitna nafnliði með 

færslum sem rekja megi til breytingar á byggingu nafnliða. Hans greining á nafnliðum 

er ekki alveg eins og hjá Stockwell og King. Platzack telur að forníslenska hafi leyft 

færslu á nafnyrðiseinkunnum á vinstri grein út úr lið (e. left branch extraction). Þetta sé 

hins vegar ekki leyfilegt í nútímaíslensku. Hann skýrir þessa breytingu með því að innri 

gerð nafnliða hafi breyst frá fornu máli til nútímamáls. Í fornu máli hafi einkunnaliður 

(e. modifier phrase), þ.e. lýsingarorð, magnorð, töluorð o.s.frv., verið viðhengi nafnliðar 

en byggingin hafi breyst og nú sé nafnliður fylliliður einkunnaliðar. Þetta skýri hvers 

vegna forníslenska leyfði þessa færslu en nútímaíslenska ekki. Þessi breyting á 

byggingu nafnliða gæti verið dæmi um málfræðingu (e. grammaticalization) og er í 

samræmi við hagkvæmiskenningu Elly van Gelderen (2004) sem segir að það sé betra 

að vera höfuð en liður. Bygging nafnliða í forníslenslu er sýnd í (60a) en byggingin í 

nútímaíslensku í (60b):  

 

(60) 

 (a) 

(ML: magnliður) 

     ML 
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(b) 

 

     ML 

  

 

               ......... 

      M
0
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   E
0
                            NL 

 

 

 

           góðan                            N
0 

 

                        konung 

 

Í (60a) er einkunnaliðurinn viðhengi við nafnliðinn en ekki í (60b). Í báðum 

formgerðum tekur einkunnaliðurinn nafnliðarfyllilið sem vísar til konung. Munurinn er 

sá að í (60a) er fylliliðurinn ósýnilegt fornafn sem vísar til nafnliðarins konung, en í 

(60b) er fylliliðurinn nafnliðurinn sjálfur. Í hvorugri formgerðinni liðstýrir nafnliðurinn 

einkunnaliðnum, í (60b) er fyrsti greinikvistur, sem er yfirskipaður nafnorðinu, 

nafnliðurinn sem er ekki yfirskipaður einkunnaliðnum og því getur nafnliðurinn ekki 

liðstýrt einkunnaliðnum. Í (60a) liðstýrir nafnliðurinn ekki einkunnaliðnum vegna þess 

að hluti nafnliðsins er ekki yfirskipaður einkunnaliðnum miðað við skilgreiningu Kayne 

á liðstýringu (Platzack 2008:371).  

Þessar færslur skýra hins vegar ekki slitna setningarliði þar sem lýsingarorðið 

hefur færst aftar í setninguna. Hvorki Platzack né Stockwell og King reyna að skýra 

byggingu slitinna forsetningarliða. Þó er ljóst að breytingar hafa orðið á færslum úr 

forsetningarlið. 

Jens Haugan fjallar ítarlega um slitna setningarliði í doktorsritgerð sinni, Old 

Norse Word Order and Information Structure frá 1998, og kemur með sínar kenningar 

um eðli þessa liða. Líkt og aðrir telur hann að hér liggi færslur að baki. Hann kemur 

einnig með mögulega ástæðu fyrir tilvist þessa liða. Þegar málið var að þróast úr máli 

með SOV-orðaröð (frumlag-andlag-sögn) yfir í mál með SVO-orðaröð (frumlag-sögn-

andlag) hugsar hann sér að hausar í liðum hafi verið á hreyfingu sem hafi skapað enn 

meiri rugling og leitt til annarra breytinga, t.d. slitinna setningarliða (Haugan 1998:35). 
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Falla- og beygingarkerfi forníslensku leyft tilvist slitinna liða því mögulegt var að 

greina tengsl milli orða í setningu óháð röð þeirra (Haugan 1998:41).  

Haugan er ekki sammála því að öll þau dæmi sem Faarlund fann um slitna 

forsetningarliði séu í raun forsetningarliðir. Í mörgum tilvikum telur hann að 

sagnaragnir (e. verbal particle) séu ranglega greindar sem forsetningar (Haugan 1998: 

358-372). Hann tekur fyrir eitt af dæmum Faarlunds og færir rök fyrir því að greina beri 

af í setningunni sem sagnarögn en ekki forsetningu: 

 

(61) 

 Af hefur þú mik ráðit brekvísi við þik 

(Laxdæla, Faarlund 1990:98, Haugan 1998:360) 

 

Hann leitaði í textasafni Íslendingasagna á geisladiski og fann aðeins eitt annað dæmi 

þar sem af er kjarnafært: 

 

 (62) 

  En af  verður að ráða nokkuð hverju vandræði  

(Ljósvetninga saga, Haugan 1998:360) 

 

Hann fann þó um fimmtíu setningar þar sem af er hluti af kjarnafærðum forsetningarlið.  

Í þeim dæmum er því greinilega um forsetningarlið að ræða. Í stuttu máli þá telur hann 

að í (61) og (62) sé ekki um raunverulega forsetningarliði að ræða. Í þessu samhengi sé 

af greinilega ögn sem myndar orðasamband með sögninni ráða. Hér sé því formgerðin 

ráða+af en ekki forsetnignarliður (Haugan 1998:362). 

Hann reynir ekki að koma með skýringu á þeim dæmum sem verður að greina 

sem forsetningarliði. Slitnir setningarliðir hafa þó verið nokkuð sjaldgæfir og hann telur 

þá ekki vísbendingar um formgerðarleysi í forníslensku. Að lokum nefnir hann að 

svipaðar formgerðir sé að finna í nútímaíslensku, norsku og þýsku (sem öll eru 

formgerðarmál) (Haugan 1998:373). 

 Í þessum kafla var stuttlega farið yfir þær kenningar sem settar hafa verið fram 

um eðli slitinna setningarliða. Fræðimenn er sammála að bygging nafnliða á fyrri 

málstigum hefur leyft færslur sem leiddu til slitinna setningarliða. Bygging nafnliða 
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virðist síðar hafa breyst þannig að þessi færsla er ekki lengur leyfð. Lítið hefur verið 

skrifað um eðli slitinna forsetningarliða en mögulega hefur svipuð breyting orðið þar. Í 

það minnsta er ljóst að á fyrri málstigum hefur verið hægt að færa forsetningu úr 

forsetningarlið en skilja andlag hennar eftir. 

 

  



 

46 
 

5. Lokaorð 
 
Hér hefur verið fjallað um slitna setningarliði í íslensku, bæði fyrr og síðar. Markmið 

þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á þróun slitinna setningarliða í íslensku. Með 

tilkomu sögulega íslenska trjábankans IcePaHC er nú hægt að sjá hversu mikið slitnir 

setningarliðir voru notaðir í málinu. 

Í fyrsta kafla var sagt frá færslum út úr liðum í nútímaíslensku. Sagt var frá 

orðaröðum í forníslensku þar sem setningarliðir voru „slitnir í sundur“ á veg sem ekki er 

leyfilegt í nútímaíslensku. Í öðrum kafla var sagt frá því sem skrifað hefur verið um 

slitna setningarliði í íslenskri málsögu. Slitnir setningarliðir hafa verið notaðir sem rök 

fyrir greiningu á forníslensku sem formgerðarlausu tungumáli. Þó telja nú flestir að 

rekja megi tilvist slitinna setningarliða í íslensku til færslna sem verka ekki lengur í 

málinu.  

 Þriðji kafli snerist um rannsókn sem gerð var á slitnum setningarliðum í 

IcePaHC. Sagt var frá trjábankanum sem er málheild sem inniheldur setningafræðilega 

greinda texta frá 12. til 19. aldar. Trjábankinn er enn í vinnslu en eftir á að bæta við 

fleiri textum, einnig frá 20. öld. Uppbygging trjábankans var kynnt og komið var með 

dæmi um einfalda hríslu í honum.  

 Í fjórða kafla var lítillega sagt frá hugmyndum fræðimanna um byggingu 

nafnliða. Talið er að bygging nafnliða hafi breyst. Áður fyrr hefur bygging nafnliða leyft 

færslu ákvæðisorðs út úr nafnliðnum sem hefur skapað slitna liði. Núverandi bygging 

nafnliða leyfir hins vegar ekki þessar færslur. Lítið hefur verið ritað um þær færslur sem 

valda slitnum forsetningarliðum. Jens Haugan (1998) telur að margar gerðir slitinna 

forsetningarliða í forníslensku séu ranglega greindar svo.  að greina þessar forsetningar 

sem sagnaragnir. Þetta séu því ekki raunverulegir forsetningarliðir. Þessi greining dugir 

þó ekki til að skýra öll þau dæmi sem fundist hafa. Því er ljóst að íslenskan hefur á fyrri 

stigum leyft vinstri færslu forsetninga út úr forsetningarlið. 

 Niðurstaða rannsóknarinnar er að slitnir setningarliðir hafi alla tíð verið fágætir í 

íslensku. Einhver gerð slitinna liða finnst á hverri öld. Mikill munur er þó á fjölda dæma 

eftir gerð liða. Fá dæmi fundust um setningar þar sem lýsingarorð er slitið frá nafnlið 

sem það ákvarðar. Skipta má þessum liðum í tvo flokka, annars vegar setningar þar sem 

lýsingarorðið stendur framar en nafnliðurinn, hins vegar setningar þar sem lýsingarorðið 

er aftar en nafnliðurinn. Lítill munur er á fjölda dæma í hvorum flokki. Slitnir 
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setningarliðir þar sem atviksorð stendur framar í setningu en liðurinn sem það ákvarðar 

eru enn mögulegir í íslensku. Leitir í trjábankanum skiluðu fjölda dæma um þessa gerð 

liða. Breytingar hafa þó orðið á því hvaða atviksorð er hægt að færa út úr liðnum.  

 Fjölmörg dæmi fundust um magnorðsflot í trjábankanum og eru nær öll enn tæk 

í íslensku. Örfá dæmi eru ótæk í nútímamáli, því er ljóst að einhverjar breytingar hafa 

orðið á mögulegum stöðum magnorðs í setningu. Þó er mögulegt að erlendra áhrifa gæti 

í sumum dæmanna. Fjölmörg dæmi fundust þar sem magnorð stendur framar í setningu 

en liðurinn sem það ákvarðar. Sökum frjálsrar stöðu magnorða í tungumálum er líklegt 

að þessi dæmi séu einnig magnorðsflot. Ef svo er hefur breyting orðið á magnorðsfloti í 

íslensku og áður fyrr hefur einnig verið hægt að færa magnorð framar í setningu. 

 Flest dæmi fundust um slitna forsetningarliði. Þeir finnast á nær öllum öldum en 

þó er munur á fjölda dæma eftir öldum. Flest dæmi fundust í textum frá 15. öld. Eftir 

þann tíma fækkar dæmum snögglega og eru að jafnaði fimm dæmi um slitna 

forsetningarliði á seinni öldum. Jakob Jóh. Smári (1920) talar einmitt um þessa orðaröð 

í setningafræði sinni og nefnir í því samhengi að þessi orðaröð sé nú mun sjaldnar notuð 

en forðum.  

Ekki er ljóst hvenær slitnir setningarliðir hurfu úr málinu en þó er ljóst að þeir 

hafa aldrei verið mikið notaðir. Enn á eftir að bæta við textum frá 20. öld í IcePaHC. Því 

væri fróðlegt að endurtaka þær leitir, sem hér hafa verið gerðar, í næstu útgáfum 

trjábankans og sjá hvort fleiri dæmi bætast við.   
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