
Um Føroyingasøgu 
Færeyínga saga 
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Søga ella skaldskapur? 
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Søgulig kelda? 
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Granskarar meta: 

 

- skrivað á roð í Íslandi uml. 1210-1215 

- høvundurin ókendur 

- upprunahandritið er ikki til. 

 

 

 

Hendingarnar fóru fram uml. 950 – 1030 

 

T.v.s. skrivað um 200 ár eftir hendingarnar. 
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Granskarar grunda um,  

1)  hvaðani høvundurin hevur fingið tilfarið til søguna frá  

2) um søgan er álítandi sum søgulig kelda. 

 

 

 

 

 

Høvundurin ikki verið í Føroyum, tó kunnleika til landafrøðilig viðurskifti.  

Tilfarið er frá fólki við sambandi við Føroyar ella við serligari vitan um 

oyggjarnar. 
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Tað er trupult at meta um, hvussu álítandi Føroyingasøga er sum søgulig 

kelda (Debes 1990:91), tí lítið og einki av øðrum keldutilfari er at bera 

saman við og stuðla seg til. 

 

 

 

 

 

At tíðarfesta hendingarnar verður gamli siðurin nýttur at seta hendingar í 

samband við aðrar hendingar (nevnt relativ kronologi)  

t.d. stórar og kendar bardagar, stjórnarár hjá kongum og jøllum. 
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Fornfrøðiligar kanningar styðja ymiskt í Føroyingasøgu. 

Prógv eru fyri, at búseting var í Gøtu, í Sandoynni, í Ergidali við Hov og 

helst eisini í Skúgvoy í víkingaøld. 

 
© Lydia Didriksen og Nám, 2015 7



Aðrar heimildir enn Føroyingasøga hava ta upplýsing, at Sigmundur 

Brestisson boðaði kristnu trúnna í Føroyum fyri Ólav Trygvason 
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Lítið er at ivast í,  

at føroyingar høvdu tingstað í Tórshavn,  

og helst hevur hann verið í Tinganesi. 
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Hildið verður ikki, at tað er beint, at 

 Havgrímur og Brestir og Beinir  

høvdu helvtina av oyggjunum í len frá hvør sínum norskum harra. 

 

Sama verður sagt um, at  

Leivur Øssursson  

skal hava havt Føroyar í len frá Magnusi Ólavssyni.  

 

Hildið verður, at føroyingar hava rátt fyri egnum viðurskiftum 

(Debes 1990:105).  
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Skaldskaparlig drøg 
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Ferðin hjá Sigmundi og Tóri í Noregi, 

 teirra víkingaferðir,  

søgan um Torkil Turrafrost og tíðin saman við honum,  

verða hildin at vera ævintýratilfar, 

 ið sæst aftur í miðaldarsøgum  

við tí endamáli at gera søguna spennandi og hugtakandi. 
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Stílurin í tíðarfestingunum er øðrvísi enn vanligi stílurin í íslendsku 

fornsøgunum.  

 

Sum dømi kunnu nevnast ”líður nú vetur”, ”nú líða stundir” og ”leið nú 

fram nakrar vetrar.” 

 

Frásøgustílurin í søguni er meiri frásigandi og dramatiskur yvirhøvur. 
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Føroyingasøga verður í dag roknað sum skaldskapur, tó at hon er ein 

virðismikil dýrgripur sum heimild um søgutíðina. 

 

 

 

 

 

 

 

Hon verður roknað ímillum elstu íslendsku fornsøgurnar og stendur  

sterk ímillum norrøna prosaskaldskapin. 
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Drúgt kjak hevur verið ímillum søgufrøðingar og bókmentafrøðingar, 

hvørt søgurnar eru sannsøguligar ella bara bókmentaligar. 

 

 Kønir granskarar ávara ímóti at leggja søgurnar í “sýrubað” við tí í 

hyggju at fáa søguliga sannleikan fram. 

 

Slíkur sannleiki finst ikki handan søgurnar, verður sagt  

(Meulengracht Sørensen 1992:19). 
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