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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um sögulegan breytileika í íslenskum kveðjum út frá 

hugmyndum um talgjörðir (e. speeh acts). Slík nálgun gefur kost á að aðgreina hlutverk 

og form og leyfir að sambandið þar á milli sé kannað. Ætlunin er einkum að setja 

íslenskar kveðjur í samhengi við umfjöllun um erlendar kveðjur og draga ályktanir um 

uppruna og eðli þeirra eðli. Gerð verður grein fyrir hvers konar breytingar hafa átt sér 

stað og leitast við að svara hvort þær séu bundnar við að nýjar kveðjur taki við af 

gömlum eða hvort greina megi annars konar breytileika. Segja má að efnið falli undir 

það svið málvísindanna sem kallað hefur verið söguleg málnotkunarfræði (e. historical 

pragmatics), en lítið sem ekkert hefur áður verið skrifað um það á íslensku. 

Í athugunum á íslenskum nútímakveðjum var að miklu leyti stuðst við eigin 

málþekkingu, spjall við einstaklinga og almennar umfjallanir um stakar ávarpskveðjur, 

en lítið er til af fræðilegum skrifum um þetta efni. Við athugun á eldri kveðjum var 

hinsvegar einkum stuðst við Íslenskt textasafn og Ritmálssafn Orðabókar Háskólans. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að íslenskar kveðjur og þróun þeirra sé 

sambærileg kveðjum sem finna má í öðrum tungumálum, svo sem ensku. Þetta má til að 

mynda sjá á uppruna orðasambandanna sem er allt frá athyglisföngurum og spurningum 

yfir í óskir, staðhæfingar og tökukveðjur. Þrátt fyrir að talgjörðirnar að heilsa og kveðja 

séu náskyldar má samt sem áður greina tilhneigingu í að halda þeim aðskildum með 

formlegum þáttum, til dæmis með orðaröð (sæll vertu andspænis vertu sæll). Þá er 

sögulegur breytileiki ekki bundinn við að ný orðasambönd komi í stað gamalla, heldur 

má einnig greina þróun innan svipaðra eða sambærilegra orðasambanda. Þetta sést 

einkum þegar kveðjur með lýsingarorðinu heill eru skoðaðar frá mismunandi tímum 

íslenskunnar. 

 

  



2 

 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................. 1 

1. Inngangur ...................................................................................................................... 3 

2. Talgjörðir ...................................................................................................................... 5 

2.1 Hvað eru talgjörðir? ................................................................................................ 5 

2.2 Að heilsa og kveðja með talgjörðum ...................................................................... 7 

2.3 Kveðjur, ávörp og óskir ........................................................................................ 12 

2.4 Sögulega hliðin ..................................................................................................... 15 

3. Fyrri rannsóknir .......................................................................................................... 18 

3.1 Talgjörðir og kveðjur í íslensku ........................................................................... 18 

3.2 Kveðjur í ensku og öðrum tungumálum ............................................................... 20 

4. Í leit að íslenskum kveðjum ........................................................................................ 21 

4.1 Aðferðafræðilegir þættir ....................................................................................... 21 

4.2 Nokkrar kveðjur í nútímamáli .............................................................................. 22 

4.3 Breytingar á íslenskum kveðjum .......................................................................... 26 

5. Ósk um heilleika og gæfu ........................................................................................... 29 

5.1 Inngangsorð .......................................................................................................... 29 

5.2 Samgermanskur uppruni ....................................................................................... 29 

5.3 Enskar kveðjur ...................................................................................................... 33 

5.3.1 Fornenska   l ................................................................................................ 33 

5.3.2 Fornenska     ................................................................................................ 37 

4.3.3 Miðenska ....................................................................................................... 38 

5.3.4 Niðurstöður um kveðjur með   l/  l í ensku ............................................... 41 

5.4 Íslenskar kveðjur með heill .................................................................................. 42 

5.4.1 Kveðjur með heill í íslensku nútímamáli ....................................................... 42 

5.3.2 Brottfarakveðjur í forníslensku ...................................................................... 48 

5.3.3 Heilsanir í forníslensku .................................................................................. 51 

5.3.4 Tímabilið frá 1500 fram til 1920 ................................................................... 55 

5.3.5 Niðurstöður um kveðjur með heill í íslensku ................................................ 59 

5.5 Samantekt – Breytileiki í kveðjum með heill ....................................................... 59 

6. Lokaorð ....................................................................................................................... 63 

7. Heimildaskrá ............................................................................................................... 65 

 

  



3 

 

1. Inngangur 

Þegar fjallað er um málbreytingar í tungumálum er venjulega einkum átt við breytingar 

sem tengjast hljóðkerfi viðkomandi tungumáls, beygingu einstakra orða og orðflokka 

innan þess, eða breytingar í setningagerð tungumálsins (sjá t.d. breytingar sem taldar eru 

upp í Íslenskri tungu I-III). Minna hefur farið fyrir annars konar breytingum, eða þeim 

sem snerta málnotkun. Á síðustu árum hefur athygli þó vaknað á slíkum breytingum 

erlendis eins og sést á nýlegri kennslubók um efnið (Jucker og Taavitsainen 2013) og 

tímaritinu The Journal of Historical Pragmatics sem hóf göngu sína árið 2000. Á 

íslensku hefur hinsvegar lítið sem ekkert verið skrifað um þetta efni.  

Í þessari ritgerð verður sjónum beint málnotkunarlegum breytingum sem snúa að 

íslenskum kveðjum. Notast verður við nálgun út frá talgjörðum (e. speech acts) sem 

gerir það að verkum að hægt er að sundurgreina hlutverk og form kveðja og athuga 

sögulegar breytingar á hvoru fyrir sig. Stuðst verður við hugmyndir Austin (1962) og 

Searle (1969) um talgjörðir auk þess sem horft verður til sögulegra athugana á enskum 

kveðjufrösum (Grzega 2005, 2008; Arnovick 1999). Markmið ritgerðarinnar er einkum 

að setja íslenskar kveðjur í samhengi við fræðilegar umfjallanir á erlendum kveðjum og 

umræður um talgjörðir. Þær spurningar sem glímt verður við má gróflega skipta í 

tvennt: 

 

(1) a. Hvers eðlis eru íslenskar kveðjur? Á hvaða hátt hafa þær breyst frá fornu máli 

til nútímamáls? Eru þessar breytingar sambærilegar þeim sem átt hafa sér stað á 

kveðjum í öðrum tungumálum? 

 

b. Er sögulegur breytileiki í kveðjum bundinn við tiltekin orðasambönd sem 

voru eitt sinn notuð en þykja nú úrelt, eða má greina breytileika innan svipaðra 

orðasambanda? Ef svo, hver er sá breytileiki og hver er þróunin? 

 

Til að svara síðast nefndu spurningunni verður sérstaklega hugað að kveðjum með 

lýsingarorðinu heill í íslensku, en þær eiga sér hliðstæður í fornu máli. Þá vill svo til að 

þessar kveðjur eru ekki séríslenskar svo mögulegt er að bera þær saman við skyldar 

kveðjur í öðrum germönskum tungumálum. Fornenska varð þar sérstaklega fyrir valinu.  

Í þeirri umfjöllun sem snýr að íslensku nútímamáli var að mestu treyst á eigin 

máltilfinningu og þekkingu, auk þess sem veraldarvefurinn kom að góðum notum. Lítið 
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hefur verið fjallað um íslenskar kveðjur út frá fræðilegu sjónarhorni, en þó eru til 

nokkrar almennar umfjallanir (s.s. Guðmundur Finnbogason 1914; Jón G. Friðjónsson 

2006b og Bjarki Karlsson 2011) sem stuðst var við. Þegar kemur að dæmum um 

fornmál var aðallega notast við Íslenskt textasafn.  

Helstu niðurstöður sýna að greina megi sögulegan breytileika í íslenskum 

kveðjum. Kveðjurnar í nútímamáli geta verið af fjölbreyttum toga, líkt og enskar 

kveðjur, og uppruni þeirra æði misjafn, eða allt frá athyglisföngurum, óskum og beinum 

spurningum til tökukveðja. Þá getur sama orðasamband stundum verið hluti af tveim 

mismunandi talgjörðum. Þegar kveðjur með lýsingarorðinu heill eru sérstaklega 

athugaðar sjást merki um sögulegan breytileika í samsetningu þeirra. Þróunin er frá 

fjölbreytileika í samsetningu í átt að fábreytilegum og tiltölulega stirðnuðum 

orðasamböndum. Í ljósi þess að uppruna kveðja með heill má að öllum líkindum rekja 

til skýr framborinna (e. explicit) óska er hægt að gera ráð fyrir að málnotkunarvæðing 

(e. pragmaticalization) hafi átt sér stað sem aftur gæti verið þáttur í að nútímamál 

varðveitir aðeins valin afbrigði af þessum kveðjum. 

Niðurskipan efnis er þessi: Í öðrum kafla verður sjónum beint að talgjörðum og 

kveðjur skilgreindar út frá þeirri nálgun. Þá verður hugað að mismunandi talgjörðum 

sem svipuð orðasambönd geta gegnt og nokkuð rætt um sögulega nálgun talgjörðanna 

að heilsa og kveðja. Í þriðja kafla verður stuttlega farið yfir fyrri rannsóknir á íslensku 

og öðrum tungumálum, en fjórði kafli snýr alfarið að íslenskum kveðjum, leit að þeim 

og sögulegum breytileika innan þeirra. Í fimmta kafla verða heilsanir og kveðjur með 

lýsingarorðinu heill sérstaklega teknar fyrir. Fjallað verður um samgermanskan uppruna 

kveðjanna auk þess sem áhersla verður lögð á að bera íslenskar kveðjur með heill saman 

við kveðjur með   l í fornensku. Eiginlegar niðurstöður og umræður má finna í 

undirkafla 5.5, en í sjötta kafla eru almenn lokaorð.  
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2. Talgjörðir 

2.1 Hvað eru talgjörðir? 

Grundvallarhugmyndin að baki talgjörðum
1
 (e. speech acts) er að líta á notkun 

tungumáls sem hluta af athöfnum, þ.e.a.s. að með því að segja eitthvað er verið að gera 

eitthvað. Tjáningin verður þannig að athöfn sem hægt er að greina út frá því hvað er 

raunverulega sagt og hver er tilgangurinn með því að segja það. Þessi kenning er 

venjulega rakin aftur til breska tungumálaheimspekingsins Austin og bókar hans How to 

do Things with Words (Austin 1962). Allt frá því að bókin kom út
2
 hafa fjölmargir 

fræðimenn gert tilraunir til að endurskoða kenninguna og betrumbæta eftir þörfum. Sá 

sem þar hefur verið fremstur í flokki er bandaríski heimspekingurinn Searle, fyrrum 

nemandi Austin, sem nú er álitinn eitt helsta kennivaldið innan talgjörðafræðanna. 

Searle gagnrýndi margt hjá Austin, meðal annars þann óljósa greinarmun sem Austin 

gerði á yrðingu (e. locutionary act) og yrðingarframkvæmd (e. illocutionary act), en 

hann setti jafnframt fram skýrari skilgreiningar á þessum hugtökum svo þau urðu 

nothæf í greiningu á raunverulegum máldæmum (sjá t.d. Searle 1968; 1969; 2011). Án 

þess að farið sé mjög ítarlega út í sögu talgjörðafræðanna er rétt að minnast á að fleiri 

hafa komið að mótun þeirra. Má þar nefna Saddock (1974), Bach (1980) og 

Vanderveken (1900), en einnig Derrida, de Man og Wittgenstein (sjá Miller 2002). 

Nánari umfjöllun og yfirlit yfir sögu talgjörðafræðanna má finna hjá Smith (1990) og 

Huang (2011). Í því sem hér fer á eftir verður bók Austin lögð til grundvallar auk þess 

sem ýmislegt verður þegið frá Searle.  

 Þegar segðir eru greindar með tilliti til talgjörða er gerður greinarmunur á því 

sem er raunverulega sagt, hvert hlutverk segðanna er og hvaða afleiðingar þær hafa. 

Þessir þrír þættir segðarinnar eru yfirleitt kallaðir yrðing (e. locutionary act), 

yrðingarframkvæmd (e. illocutionary act) og yrðingarviðbrögð (e. perlocutionary 

effect).
3
  

 

                                                 
1
 Önnur íslensk þýðing á hugtakinu speech acht er talathöfn. Sjá til dæmis hjá Kristjáni Árnasyni 

(2013:27) og Orðabanka íslenskrar málstöðvar (www.ordabanki.hi.is). Höskuldur Þráinsson (2005:481) 

gefur einnig upp orðið talathöfn í gæsalöppum. 
2
 Eins og fram kemur í formála bókarinnar var hún unnin upp úr minnisblöðum Austin, en hún kom í raun 

út að honum látnum (Urmson 1975:v-viii). 
3
 Aðrar þýðingar sem notaðar hafa verið eru talathöfn, málathöfn, talverknaður og málgerningur fyrir 

locutioinary act; talfólgin athöfn, talfólginn verknaður og gerningur fyrir illocutionary act og taláhrif 

fyrir perlocutionary act (sjá t.d. Kristján Árnason 2013:27-29 og Orðabanka Íslenskrar málstöðvar). 
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(2) Yrðing: Það sem er sagt. Málfræðilegar vísanir, merking orða, samhengi 

setningar. 

 Yrðingarframkvæmd: Það sem yrðingin á að gera. 

 Yrðingarviðbrögð: Þau áhrif sem yrðingin hefur. 

 

Þessi nálgun beinir óhjákvæmilega sjónum að bæði formi og hlutverki einstaka setninga 

og segða, þ.e.a.s. hvernig það sem er sagt lítur út og hvaða hlutverki það gegnir. En 

þetta er ekki svo einfalt því hægt er að sýna fram á með einföldum dæmum að ekki er 

alltaf beint samband þarna á milli.
4
 Með öðrum orðum er ekki sjálfgefið að hægt sé að 

leiða hlutverkið af forminu og öfugt. Af þessum ástæðum er yfirleitt gert ráð fyrir að 

talgjörðir geti verið af tvennum toga. Annars vegar eru það beinar talgjörðir, þar sem 

beint samband er á milli setningagerðar og hlutverks, og hinsvegar óbeinar talgjörðir, 

þar sem sambandið á milli setningargerðarinnar og hlutverksins er óbeint. Þetta er 

einkar heppilegt þegar kemur að kveðjum, en fjölmargar heilsanir og brottfarakveðjur 

innihalda boðhátt af sögn þrátt fyrir að tilgangurinn sé síður en svo að skipa fyrir. Þetta 

sést til að mynda í kveðjunum vertu sæll og komdu blessaður. Hér er ekki verið að skipa 

neinum að vera eitthvað, né að koma eitthvert heldur eru hér á ferðinni orðasambönd 

sem gegna ákveðnu samtalshlutverki, þ.e. að hefja og ljúka samskiptum. Í þessu ljósi 

mætti aftur spyrja hvaða athafnir er almennt séð hægt að framkvæma með því að tala? 

Í grein frá 1975 gerir Searle ráð fyrir að í grunninn séu einungis til fimm 

tegundir af talgjörðum eða yrðingarframkvæmdum. Hann kallar þær staðhæfingar (e. 

assertives), stýringar (e. directives), bindingar (e. comissives), tjáningar (e. expressives) 

og framkvæmdir (e. declarations). Staðhæfingar nefnast talgjörðir sem staðhæfa 

eitthvað um ástand mála, burt séð frá því hvort það sé rétt eða rangt. Stýringar gegna 

því hlutverki að fá viðmælanda til þess að gera eitthvað ákveðið, en besta dæmið um 

slíkt eru sennilega boðháttasetningar sem oftast innihalda beina skipun. Bindingar 

kallast talgjörðir þar sem mælandi bindur sjálfan sig til einhvers verknaðar í framtíðinni, 

svo sem þegar hann lofar einhverju, tjáningar lýsa einhvers konar sálfræðilegu ástandi 

mælanda og framkvæmdir breyta ástandi heimsins til samræmis við það sem sagt er. 

Auk þessara fimm yfirflokka gerir Searle (1975, 1976) ráð fyrir að talgjörðir geti verið 

tengdar umheiminum á mismunandi hátt (e. direction of fit), en þeir möguleikar sem um 

                                                 
4
 Hér mætti benda á dæmið um setningarnar opnaðu gluggann og það er heitt hérna inni. Á meðan fyrri 

setningin er í boðhætti og segir til um hvað viðmælandi á að gera þá er síðari setningin einföld staðhæfing 

sem getur þrátt fyrir það falið í sér óbeina skipun um að einhver (þ.e. viðmælandi) opni gluggann.  
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ræðir eru að orð falli að umheimi (e. word-to-fit-world), umheimur falli að orðum (e. 

world-to-word) eða þá að hvorugt eigi við (e. no direction of fit).  

Þrátt fyrir að Searle tilgreini einungis fimm flokka talgjörða er ekki þar með sagt 

að talgjörðir sem slíkar geti ekki verið fleiri. Hugmyndin er fyrst og fremst sú að þessir 

fimm flokkar rúmi allt það sem hægt er að framkvæma með því að tala. Þannig myndu 

til dæmis skipanir og beiðnir geta talist hvor sín talgjörðin, þrátt fyrir að báðar falli 

undir stýringar, en tilgangur þeirra er að reyna að fá viðmælanda til að gera eitthvað.  

Á grundvelli þessarar kenningar er mögulegt að rannsaka sögulegan breytileika í 

segðum sem gegna ákveðnu hlutverki þegar þær eru mæltar. Með því að skoða kveðjur í 

þessu ljósi, eins og ætlunin er í þessari ritgerð, er meðal annars hægt að gera grein fyrir 

hvernig formið breytist á meðan hlutverkið helst óbreytt.  

2.2 Að heilsa og kveðja með talgjörðum 

Þegar talað er um kveðjur getur verið átt við mismunandi en jafnframt skylda hluti. 

Orðasambandið innilega til hamingju með afmælið getur hæglega talist kveðja (sbr. 

nafnorðið afmæliskveðja, og þetta sést líka í ensku (greeting andspænis birthday 

greeting), en ljóst er að það er þó frábrugðið kveðjum á borð við bless, vertu sæll og hæ. 

Það sem aðgreinir kveðjurnar er fyrst og fremst hlutverkið sem þær gegna og þær 

aðstæður sem þær eru notaðar í. Afmæliskveðjur ganga til að mynda ekki sem heilsanir 

og að sama skapi ganga heilsanir ekki sem afmæliskveðjur. Þá má benda á að einnig er 

munur á kveðjunum hæ og vertu sæll. Hið fyrrnefnda er einungis sagt þegar 

einstaklingar hittast, en hið síðarnefnda við aðskilnað. Þessi aðgreining á hlutverki sést 

illa þegar litið er til sagnarinnar að kveðja, en hún getur meðal annars bæði merkt að 

ávarpa einhvern við upphaf samskipta og ávarpa einhvern við lok samskipta. Í 

nútímamáli á hún þó einkum við það síðarnefnda, þ.e. kveðjur við brottför (Árni 

Böðvarsson 1988:536). Í því skyni að takmarka rugling á hvað átt er við með kveðjum 

verður nafnorðið kveðja framvegis notað bæði yfir heilsanir og brottfarakveðjur, en 

heilsanir munu merkja þær kveðjur sem jafngilda hæ og brottfarakveðjur þær kveðjur 

sem jafngilda bæ. Sögnin kveðja verður ýmist notuð yfir báðar athafnirnar eða til að 

tákna sérstaklega brottfarakveðjur. En hvað má segja um kveðjur út frá talgjörðum? 

 Í bók sinni um talgjörðir og heimspeki tungumála gefur Searle (1969:67) dæmi 

um hvernig greina megi heilsanir (e. greetings) út frá talgjörðafræði. Samkvæmt hans 

hugmyndum hafa heilsanir ekkert staðhæfingarinnihald (e. propositional content), en í 

því felst að þær skortir merkingarlegt innihald sem hægt er að gera grein fyrir með 
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tilvísunum.
5
 Þrátt fyrir það hafa þær, rétt eins og aðrar talgjörðir, ákveðin skilyrði sem 

þarf að uppfylla. Í (3) er gefin greining Searle á heilsunum, líkt og hún birtist í bók 

hans. Hér táknar M mælanda og V viðmælanda. 

 

(3) Heilsan 

Staðhæfingarinnihald: Ekkert 

Undanfari: M hefur rétt í þessu hitt (eða verið kynntur fyrir o.s.frv.) V 

Einlægni: Engin 

Kjarni: Telst sem kurteisleg viðurkenning M á V  

(Searle 1969:67) 

 

Á sama hátt mætti ef til vill gera grein fyrir brottfarakveðjum eins og gert er í (4). 

 

(4) Brottfarakveðjur 

Staðhæfingarinnihald: Ekkert 

Undanfari: M er viðstaddur þegar V (eða M) fer 

Einlægni: Engin 

Kjarni: Telst sem kurteisleg viðurkenning M á þeirri staðreynd að V (eða M) er 

að fara 

 

Auk þessarar greiningar, þar sem fram kemur við hvaða skilyrði kveðjur eru notaðar og 

hvert hlutverk þeirra er, má gjarnan velta fyrir sér hvers konar tegundir af talgjörðum 

þær eru. Ef litið er til fimm grundvallaframkvæmda sem Searle setur fram, má ætla að 

kveðjur séu ekki stýringar (þær reyna ekki að fá einhvern til að gera eitthvað), þær 

skylda mælanda ekki til framtíðarverknaðar og eru þar af leiðandi ekki bindingar, þær 

innihalda ekki eitthvað sem er annað hvort satt eða ósatt (staðhæfingar) og þær breyta 

ekki umheiminum til samræmis við orðin sem voru mælt (framkvæmdir). Eftir stendur 

því að heilsanir hljóta að vera tjáningar og hafa Searle og Vanderveken (1985:215-216) 

haldið því fram. 

Þegar horft er til kveðja eins og hæ og bæ, eða halló og bless, virðist þessi 

greining vel geta átt við. Ekkert staðhæfingarinnihald er greinanlegt og vel má ímynda 

                                                 
5
 Nákvæmari skilgreiningu á staðhæfingarinnihaldi má til dæmis finna hjá Huang (2007:11-12): „A 

proposition is what is expressed by a sentence when that sentence is used to make a statement“ og „The 

propositional content of a sentence is that part of its meaning which can be reduced to a proposition“. 
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sér að kveðjurnar lýsi yfir einhvers konar sálfræðilegu ástandi mælanda í garð 

viðmælanda, til dæmis viðurkenningu á viðurvist hans. Ef hinsvegar litið er á aðrar 

kveðjur, svo sem góðan dag, hvað segist, sjáumst á morgun, eða farðu varlega, er 

eitthvað sem kemur ekki alveg heim og saman. Má ekki segja að góðan dag og farðu 

varlega hafi eitthvert staðhæfingarinnihald? Er hvað segist ekki spurning sem krefst 

svars? Hvernig getur hún þá verið hrein tjáning?  

Spurningar sem þessar hafa valdið því að fræðimenn hafa gagnrýnt greiningu 

Searle á heilsunum. Duranti (1997) hafnar því, til dæmis, að þær hafi ekkert 

staðhæfingarinnihald og séu alltaf hreinar tjáningar, en einnig gagnrýnir hann 

undarnfara og kjarna talgjörðarinnar. Í stað þess leggur hann meira upp úr því hvernig 

hægt sé að bera kennsl á heilsanir í mismunandi tungumálum, byggt á því hvaða 

hlutverki þær gegna og í hvaða aðstæðum þær koma fyrir. Hann setur meðal annars upp 

lista yfir nokkur atriði sem hann telur almennt séð einkenna kveðjur (5). 

 

(5)  

1. heilsanir koma fyrir á mörkum samskipta 

2. einstaklingar þurfa að deila skynjunarsviði
6
  

3. samliggjandi kveðjupar
 7
 

4. tiltölulega fyrirsegjanlegt form og innihald 

5. gefið er til kynna ákveðið samskiptasvið og rúm 

6. staðfesting á að viðmælandi sé einstaklingur sem vert er að bera kennsl á 

 

(Duranti 1997:67)
8
 

 

Þrátt yfir að Duranti fáist einkum við heilsanir má í raun heimfæra þessi atriðu upp á 

brottfarakveðjur. Þá vekur athygli að í raun er ekkert í þessum lista sem beinlínis 

                                                 
6
 Með þessu á Duranti við að einstaklingar sem kveðjast þurfi að vera í sjón- og/eða heyrnafæri. „The use 

of the notion fo perceptual field allows for the inclusion of visual and auditory access“ (Duranti 1997:90 

nmgr. 7) 
7
Hér er átt við að þegar einstaklingur A heilsar einstaklingi B þá þurfi einstaklingur B að „svara“ 

kveðjunni. Kveðjur einstaklinga A og B mynda því kveðjupar. 
8
 Upprunalega útgáfa (Duranti 1997:67): 

1. near-boundary ocurence; 

2. establishment of a shared perceptual field; 

3. adjacency pair format; 

4. relative predictability of form and content; 

5. implicit establishment of a spatio-temporal unit of interaction; and 

6. identification of the interlocutor as a distinct being worth recognizing.  
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stangast á við greiningu Searle á heilsunum í (3) og minni greiningu á kveðjum í (4). 

Mætti þá sérstaklega nefna að atriði 1 á listanum; að heilsanir komi fyrir á mörkum 

samskipta, jafngildir í raun undarnfaranum í bæði heilsununum og kveðjunum. Þá 

samræmist atriði 6 að miklu leyti kjarnanum í báðum tilfellum fyrir sig.  

Eins og Duranti (1997:68 nmgr. 7) bendir sjálfur á tekur atriði 2 ekki tillit til 

kveðja sem koma fyrir í bréfasamskiptum eða í tölvupóstum. Gert er ráð fyrir að 

einstaklingar sem kveðjast deili skynjunarsviði, en í því felst að þeir séu í sjón- eða 

heyrnarfæri hvor við annan. Í þessu samhengi mætti velta fyrir sér hvort einhver 

raunverulegur munur sé á kveðjum í talmáli og kveðjum í rituðu máli. Ef tekin eru 

dæmi úr íslensku má færa rök fyrir að svo sé, þó svo að munurinn sé kannski ekki 

gífurlegur. Í mörgum tilfellum virðast ritaðar kveðjur vera heldur formlegri en talaðar, 

og til eru dæmi þess að einstaklingar geti notað kveðju í tölvupósti eða bréfum sem þeir 

nota ekki í talmáli. Sem dæmis má nefna kveðjuna sæl(l) NN, sem gjarnan kemur fyrir í 

tölvupóstum. Hér stendur NN fyrir nafn þess sem ávarpaður er, eða er heilsað. Þrátt fyrir 

að þessi kveðja sé vissulega notuð í talmáli er óhætt að fullyrða að hún þykir fremur 

formleg eða hátíðleg. Ef nafni viðmælanda er hinsvegar sleppt og einungis sagt sæl(l), 

missir kveðjan einhvern hluta af formlegheitum sínum. Slíkar kveðjur munu vera 

algengari í talmáli en sæl(l) NN, en jafnvel þær gætu þótt formlegar og jafnvel 

gamaldags meðal yngri kynslóða. Þá má bæta við tölvupóstum og bréfum lýkur gjarnan 

á orðunum kveðja, NN eða bestu kveðjur, NN, en ómögulegt mun vera að nota þessar 

kveðjur í talmáli. Með þessu má því færa rök fyrir að eðlilegt sé að halda rituðum 

kveðjum og talmálskveðjum aðgreindum í fræðilegri umfjöllun og verður það gert 

framvegis.  

Ef vikið er aftur að umræðunni hvers konar tegund af talgjörðir kveðjur eru má 

benda á að fleiri eru sammála Duranti um að heilsanir þurfi ekki alltaf að vera hreinar 

tjáningar. Grzega (2008) geri til að mynda ráð fyrir að þær geti flakkað á milli þess að 

vera staðhæfingar og hreinnar tjáningar. Óljóst er þó hvaða skilning hann leggur í 

staðhæfingar því eitt af dæmunum sem hann nefnir er heilsanin how are you? Í ensku 

nútímamáli getur þetta orðasamband verið eins konar endurtekningaformúla þar sem 

notkun þess hjá mælanda kallar á að viðmælandi endurtaki orðasambandið. Þegar slíkt 

gerist mætti gera ráð fyrir að um hreina tjáningu sé að ræða, en þó í raun ekkert því til 

fyrirstöðu að viðmælandi túlki orðasambandið sem raunverulega spurningu og svari því 

samkvæmt því (Grzega 2008:187). Þá kemur oft fyrir að þessi kveðja krefjist svars sem 

er fyrirfram gefið og nær ávallt jákvætt. Á þetta hefur verið bent og er stundum talað um 
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að mælandi kveðjunnar óski eftir svari sem er „lygi“ (Sacks 1975). Svipuðu máli gegnir 

um íslensku heilsanirnar hvernig hefurðu það, hvað segirðu og hvað er að frétta, en þær 

má ýmist túlka sem spurningar sem krefjast raunverulegs svars, eða spurningar sem 

krefjast svars úr fyrirframskilgreindum lista. Á hvaða hátt þeim er á endanum svarað fer 

eftir því hvernig viðmælandi kýs að túlka þær.
9
 Þrátt fyrir að mögulegt sé að svara þeim 

bókstaflega og jafnvel í löngu máli er sennilega algengast að gefa eingöngu mjög stutt 

svar og endurtaka síðan spurninguna á örlítið breyttan hátt. Í töflu 1 eru gefnir nokkrir 

staðlaðir svarmöguleikar, ásamt endurteknum spurningum fyrir heilsanirnar hvernig 

hefurðu það og hvað segirðu. 

 

Kveðja   Svar við kveðjunni Spurt til baka 

Hvernig hefurðu það 
 

(Ljómandi) fínt 
 

En þú 

  
Ágætt 

 
Hvað með þig 

  
Sæmilegt 

 
... 

  
Bærilegt 

      ...     

Hvað segirðu 
 

Fínt (bara) 
 

En þú 

  
Mest lítið  

 
Hvað segir þú 

  
Ekki neitt 

 
... 

  
Mest lítið og ekki neitt 

     ...     

 

Tafla 1. Spurnarkveðjur í íslensku og nokkrir svarmöguleikar. 

 

Þar sem hér er um að ræða kveðjur sem eru spurningar væri í raun réttara að kalla þær 

stýringar en staðhæfingar, því samkvæmt Searle eru spurningar alltaf stýringar sökum 

þess að þær krefjast svars (Searle 1976:11 nmgr. 2). Miklu nær hefði því verið að 

tilgreina dæmi á borð við nice to meet you sem dæmi staðhæfingu sem getur verið 

kveðja, en um slík orðasambönd fjallar Grzega (2008:186) reyndar einnig. Sambærilegt 

dæmi úr íslensku væri ef til vill gaman að sjá þig, gaman að fá þig í heimsókn o.s.frv. 

Þessar kveðjur virðast innihalda staðhæfingu auk þess sem þær gefa til kynna einhvers 

konar sálfræðilegt ástand mælanda, þ.e. að hann gleðjist yfir að hitta eða að hafa hitt 

viðmælanda.   

 Þrátt fyrir að hér hafi komið fram gagnrýni á flokkun kveðja í tegundir talgjörða 

má samt sem áður segja að talgjörðafræði nýtist vel til að fjalla um kveðjur. Slík nálgun 

                                                 
9
 Hér mætti reyndar líka velta fyrir sér ætlun mælanda. Býst hann við raunverulegum og ítarlegum 

svörum við spurningunum, eða gegnir þetta orðasamband eingöngu ákveðnu hlutverki, þ.e. að heilsa?  
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gerir til að mynda greinarmun á hlutverki og formi og leyfir að sambandið þar á milli sé 

kannað. Hægt er að segja að kveðjur séu ákveðnar tegundir af talgjörðum og að hlutverk 

þeirra sé að kveðja einhvern. En hafa ber í huga að heilsanir og brottfarakveðjur eru 

hvor sín talgjörðin, önnur gegnir því hlutverki í að hefja samtöl og samskipti, hin að 

ljúka þeim. Til þæginda er þessi greinarmunur sýndur í (6). 

 

(6) Kveðja  Talgjörð (hlutverk) 

 Heilsanir  Að heilsa 

 Brottfarakveðjur Að kveðja (við brottför/lok samskipta) 

 

Áður en lengra er haldið er rétt að minnast á að hér verður ekki gert ráð fyrir að allar 

kveðjur séu hreinar tjáningar sem skortir allt staðhæfingarinnihald, enda hefur verið 

sýnt fram á að svo sé ekki. Þess í stað verður litið svo á að það sé sennilega almenn 

tilhneiging að kveðjur geti orðið hreinar tjáningar með tímanum. 

 

2.3 Kveðjur, ávörp og óskir 

Þrátt fyrir að kveðjur, bæði heilsanir og brottfarakveðjur, sé hægt að skilgreina á 

nytsamlegan hátt út frá því hlutverki sem þær gegna og út frá þeim aðstæðum sem þær 

koma fyrir í, geta samt sem áður komið upp tilfelli þar sem óljóst er hvort um kveðju sé 

að ræða eða eitthvað annað. Ávörp
10

 og óskir eru gott dæmi um slík fyrirbæri, en bæði 

form þeirra og hlutverk getur verið keimlíkt formi og hlutverki kveðja.  

 Í fornu máli var algengt að heilsa einstaklingum með lýsingarorðinu heill og 

nafni eða persónufornafni (sbr. kafla 5.3.3 að neðan). Kveðjurnar gátu því hljómað líkt 

og í Hrana sögu hrings „Heill þú, Hrani hringr....“ (ÍT). Í Sigurdrífumálum, erindum 2 

og 3, koma fyrir svipuð orðasambönd þar sem hlutverkið virðist ekki endilega vera að 

heilsa. Forsagan er sú að Sigurður Fáfnisbani ríður upp á Hindarfjall og hittir þar 

Sigurdrífu sem er íklædd brynju og sefur sem fastast. Sigurður ristir af henni brynjuna 

og vekur hana upp. Eftir að hann hefur spurt hana að nafni gefur hún honum 

minnisdrykk og fer með erindin tvö sem gefin eru í (7). 

 

  

                                                 
10

 Hér er átt við ávörp þegar einstaklingur er ávarpaður hvort heldur sem er með nafni, persónufornafni 

eða öðru einkenni sem aðgreinir hann frá öðrum. Ekki er átt við ávörp sem jafngilda enska hugtakinu 

terms of address, en það nær einkum til persónufornafna.  
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(7)  Heill dagur! 

Heilir dags synir! 

Heil nótt og nift! 

Óreiðum augum  

lítið okkur þinig 

og gefið sitjöndum sigur. 

 

Heilir æsir! 

Heilar ásynjur! 

Heil sjá in fjölnýta fold! 

Mál og manvit 

gefið okkur mærum tveim 

og læknishendur meðan lifum 

(Sigurdrífumál 3-4) 

 

Óneitanlega líta fyrstu þrjú vísuorðin í hvoru erindinu fyrir sig svipað út og kveðjan úr 

Hrana sögu hrings. Hér er tilgreint lýsingarorðið heill ásamt nafnorðum, sem þó eru 

ekki sérnöfn nema litið sé svo á að dagur(inn), nótt(in) og fold(in) séu persónugerð, en 

það getur reyndar vel verið. Í örðum tilfellum fela nafnorðin í sér hóp; æsi og ásynjur. 

Spurningin snýst því fyrst og fremst um hvor hér sé um að ræða kveðju(r) eða eitthvað 

annað. 

Eitt af því vert er að athuga í þessu tiltekna dæmi er hvort orðasamböndin liggi á 

mörkum samskipta og hvort þau geti talist vera eins konar viðurkenning á þeim sem er 

ávarpaður (sbr. viðmiðunaratriði Searle hér að ofan). Þar sem æsir, ásynjur, dagur, nótt 

og fold eru sérstaklega nefnd mætti hugsanlega ætla að frösunum væri einkum beint til 

þeirra. Ekki kemur þó fram að þessi tilteknu goðmögn hafi birst Sigurdrífu né að þau 

séu til staðar þegar þetta er mælt fram svo varla er hún að heilsa þeim. Sá eini sem 

kemur til greina sem móttakandi kveðjunnar, gefið að mælandi og viðmælandi þurfi að 

deila skynjunarsviði (sbr. viðmiðunaratriði Duranti hér að ofan), er Sigurður. Því mætti 

spyrja hvort Sigurdrífa gæti verið að heilsa Sigurði með „Heill dagur...“ o.s.frv. Þrátt 

fyrir að til séu dæmi þess að þriðji aðili sé nefndur í kveðjum verður að segjast að harla 

ólíklegt sé að það eigi við hér. Miklu fremur væri nær að líta á fyrstu þrjú vísuorðin í 

erindum sem einskonar ávarp eða ákall. Á þessu sést þó að ekki skýr greinarmunur.  
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Ef litið er á óskir er eftirtektarvert að sumar kveðjur fela beinlínis í sér óskir um 

eitthvað tiltekið atriði. Mætti þar nefna brottfarakveðjuna hafðu það gott, sem gjarnan er 

notuð við lok samskipta. Þrátt fyrir að hún feli í sér ósk verður vart hægt að segja að 

vafamál komi upp hvort og hvenær hún teljist kveðja. Hafðu það gott er svo að segja 

alltaf notað í hlutverki kveðju. Hið sama má segja um heilsanina góðan dag(inn). En 

þetta er ekki alltaf svo einfalt. Í Hávamálum má finna dæmi þar sem mörkin milli 

kveðju og óskar eru ekki mjög greinileg. Lokaerindi kvæðisins inniheldur staðhæfingu 

um að nú séu Hávamál kveðin en þar á eftir fylgja eins konar heillaóskir í garð þeirra 

sem hlýtt hafa á kvæðið, sbr. (8). Sökum þess að um að ræða blálok kvæðisins má 

spyrja hvort hér geti verið á ferðinni eins konar kveðja.  

 

(8) Heill sá er kvað, 

heill sá kann,  

njóti sá er nam,  

heilir þeir er hlýddu. 

(Hávamál 164) 

 

Annað dæmi þar sem erfitt er að greina hvaða talgjörð er á ferðinni má finna í 

Ódysseifskviðu. Ódysseifur, í dulargervi stafkarls, hefur snúið aftur til Íþöku og er þar 

att saman í slagsmál við mann að nafni Íros. Eftir að Ódysseifur hefur ráðið niðurlögum 

Íross taka biðlarnir sem öttu þeim saman á móti honum og kveðja hann. Ódysseifur 

þakkar fyrir. Þá réttir Amfinómos honum brauð, drekkur til hans af gullbikar og ávarpar 

hann (9): 

 

(9) Þá lagði Antínóos fyrir hann stórt blóðmörsiður, en Amfinómos tók tvö brauð úr 

körfunni og lagði fyrir hann, drakk honum síðan til af gullbikar og sagði: „Heill 

þér, gestur sæll, ég óska að þér hlotnist lán og hamingja...  

(Ódysseifskviða s. 212-213) 

 

Hér mætti velta fyrir sér hvort orð Amfinómosar gegni eingöngu hlutverki óskar, eða 

hvort líta eigi svo á að þetta sé hluti af því að kveðja Ódysseif.  

Vandamálið sem hér er glímt við er einkum það að bæði form og hlutverk 

tveggja mismunandi talgjörða geta runnið saman í eitt svo erfitt verður að greina þar á 
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milli. Á þessu verður ekki fundin viðeigandi lausn í bili, en gott er að hafa vandamálið 

bakvið eyrað svo hægt sé að taka tillit til hvers dæmis fyrir sig út frá eigin forsendum.  

 

2.4 Sögulega hliðin 

Athuganir á því hvernig kveðjur eru notaðar og hvaða birtingarmyndir þær geta tekið 

mætti gjarnan fella undir það svið málvísindanna sem kallað hefur verið 

málnotkunarfræði (e. pragmatics). Þegar litið er til sögulegs breytileika, þ.e. hvernig 

form einstakra kveðja eða hlutverk þeirra breytist yfir ákveðið tímabil, má segja að um 

söguleg málnotkunarfræði sé að ræða (e. historical pragmatics).
11

 Þessi fræðigrein er 

tiltölulega ný af nálinni, en hefur sótt í sig veðrið á síðustu árum og áratugum.
12

 En þrátt 

fyrir aukna athygli á síðustu árum má benda á að söguleg málnotkunarfræði eru í raun 

hluti af sögulegri samfélagsmálfræði (e. historical sociolinguistics) sem á sér örlítið 

lengri hefð, að minnsta kosti að nafninu til. En hvernig geta kveðjur breyst sögulega og 

hvaða breytingar á þeim er hægt að kanna? 

 Nálgun út frá hugmyndum um talgjörðir gerir það að verkum að einkum er hægt 

að beina sjónum að tvenns konar breytileika. Annars vegar má grafast fyrir um 

breytingar á formi talgjörðar (sama yrðingarframkvæmd, mismunandi yrðingar) og hins 

vegar má kanna hvernig hlutverk getur breyst þó svo að formið haldist það sama (sama 

yrðing, mismunandi yrðingarframkvæmdir). Hið síðarnefnda hentar einkum vel til að 

gera grein fyrir uppruna tiltekinna orðasambanda og hvað verður um þau. Slíkar 

athuganir hafa til dæmis verið gerðar af Arnovick (1999) og Grzega (2008). Í fyrrnefndu 

greininni er sjónum beint að uppruna kveðjunnar goodbye í ensku, en hún er í raun 

kominn úr orðasambandinu Good be with you sem upprunalega var ósk með ákveðna 

trúarlega merkingu. Orðasambandið varð síðan fyrir málnotkunarlegri endurtúlkun (e. 

pragmatic reanalysis) og varð í framhaldinu að fastri kveðju (Arnovick 1999).  

 Í grein sinni um heilsanir í sögu enskunnar tilgreinir Grzega (2008) ýmsar 

breytingar sem kveðjur geta gengið í gegnum, auk þess sem hann setur upp líkan af 

nokkrum þáttum sem hafa áhrif á tilurð og þróun þeirra. Meðal þess sem líkan hans 

gefur til kynna er að kveðjur geti flakkað á milli einstakra þátta, svo sem hvort þær feli í 

sér skýrt framborna ósk eða spurningu, eða hvort þær séu einföld samtalsmerki án 

                                                 
11
Jucker og Taavitsainen (2013:2) lýsa þessari fræðigrein sem: „...the study of patterns of language use in 

the past and the way in which these patterns change over time.“ 
12

 Fyrir stuttu kom til dæmis út kennslubók tileinkuð þessu sviði (Jucker & Taavitsainen 2013), en áður 

hafa birst greinar og greinasöfn, svo sem Speeh Acts in the History of English (2008) svo ekki sé minnst á 

tímaritið The Journal of Historical Pragmatics sem hóf göngu sína árið 2000. 
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annarra aukahlutverka. Þá getur verið togstreita á milli þess að þær séu formlega 

gagnsæjar, þ.e. að hægt sé að greina upprunalegt hlutverk eða upprunalega tjáningu 

þeirra út frá forminu, og þess að þær séu formlega ógagnsæjar. Auk þess geta þær 

sveiflast á milli þess að vera einkenni tiltekins hóps eða almennt samtalsmerki sem 

margir nota. Þessi innri togstreita er ferli sem alltaf er í gangi, allt frá því að kveðjur 

verða til, á meðan þær þróast og þar til þær að lokum hverfa. Í (10) er líkan Grzega 

gefið í íslenskri þýðingu minni.
13

  

 

(10) 

Greinilegar óskir eða spurningar  

 

Einföld samtalsmerki 

Staðhæfingar 

 

Tjáningar 

Formlega gagnsæjar ↔ Formlega ógagnsæjar 

Þörf fyrir að tjáningar komist skýrt til skila 

 

Þörf fyrir að forðast óhóflega lengd 

Einkenni tiltekins hóps 

 

Almenn samtalsmerki 

 

(Grzega 2008:191) 

 

Af þessu má sjá að kveðjur geta tekið sögulegum breytingum þar sem eitt orðasamband 

víkur fyrir öðru, en uppruni þessara orðasambanda getur verið æði misjafn; allt frá 

spurningum og athyglisföngurum til óska. Stundum sjást greinileg hlutverkaskipti 

einstakra orðasambanda, til dæmis þar sem spurningar lenda í málnotkunarvæðingu (e. 

pragmaticalization) og byrja að gegna eingöngu ákveðnu samræðuhlutverki sem hefur 

lítið sem ekkert með upphaflegt innihald og hlutverk að gera. Oft eimir þó eftir 

upprunalegu hlutverki svo hægt er að túlka orðasambandið á mismunandi hátt, svo sem 

í spurnarkveðjum á borð við hvernig hefurðu það? sem minnst var á hér að ofan. Í þeim 

tilfellum væri nær að tala um að orðasamböndin væru á mörkum nokkurra talgjörða 

þrátt fyrir að þau gegni einkum því hlutverki að kveðja. Þá er einnig vert að hafa í huga 

að kveðjur eru afurð þess samfélags sem þær spretta úr svo ekki er óeðlilegt að þær 

endurspegli það að einhverju leyti. 

                                                 
13

 Upprunalega útgáfan er eftirfarandi (Grzega 2008:191): 

explicit wish or question   simple conversationar marker 

assertive     expressive 

formally “complete”, transparent  formally “deviant”, opaque 

desire for vivid expressions, flattery avoiding excessive length 

specific in-group markers   common conversational signs 
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 Í því sem á eftir fer verður litið örlítið nánar á íslenskar kveðjur og breytileika 

þeirra, en fyrst er þó við hæfi að tilgreina þær rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á 

kveðjum og talgjörðum í íslensku.  
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3. Fyrri rannsóknir 

3.1 Talgjörðir og kveðjur í íslensku 

Um kveðjur út frá sjónarhorni talgjörða hefur ekkert verið skrifað í íslensku. Í raun 

hefur almennt lítið farið fyrir rannsóknum á hvoru efninu fyrir sig, en þó eru til nokkrar 

greinar sem nýta sér hugmyndir talgjörðafræðinnar og stuttar umfjallanir sem lúta að 

kveðjum. Hér verður gerð grein fyrir því helsta.  

  Um talgjörðir og íslenska miðaldatexta hafa Amory (1991), Bredsdorff (1996, 

2007) og Hines (2007) skrifað, en þó er misjafnt hvernig nálgun þeirra er háttað. Amory 

(1991), sem nýtir sér einnig félagsmálfræðikenningar Labov, beinir sjónum að 

sambandi samfélags og talgjörða. Áhugi hans snýr fyrst og fremst að talgjörðum sem 

valda ofbeldisfullum viðbrögðum en talgjörðirnar skoðar hann út frá því hver áhrif 

þeirra eigi að vera og hver áhrif þeirra eru (e. illocutionary force andspænis e. 

perlocutionary effec). Markmið Bredsdorff (1996, 2007) eru af öðrum toga, en hann 

virðist fyrst og fremst hafa það fyrir augum að benda samstarfsmönnum sínum á tilvist 

talgjörða og reyna að vekja upp umræður í kringum þær. Þá telur hann að talgjörðafræði 

geti einkum nýst við greiningu á sögum sem beinlínis snúast um orð sem látin hafa 

verið falla. Að lokum hefur Hines (2010), með aðstoð talgjörða, fjallað um hvernig 

sambandinu milli bókmennta og hins raunverulega heims er háttað. Í grein sinni tekur 

hann Ragnarsdrápu sem dæmi og kemst að þeirri niðurstöðu að aðferðir 

talgjörðafræðanna gefi mönnum einkum kost á að meta þær aðstæður sem 

bókmenntatextinn er sprottinn úr.
14

 Við þetta má bæta að Zimmermann (2010) hefur 

gert tilraun til að skýra rúnaáletranir með aðstoð talgjörðafræða. Hún skoðar nokkrar 

valdar rúnaáletranir út frá setningabyggingu og reynir að álykta út frá því um hvers 

konar talgjörðir er að ræða, en kemst að þeirri niðurstöðu að setningabyggingin ein og 

sér dugir ekki til að leysa vandann. Fyrir utan þetta eru til dæmi þess að minnst sé á 

talgjörðir í framhjáhlaupi (sbr. t.d. Ármann Jakobsson 2002:225; Dagný Kristjánsdóttir 

1996:275) auk þess sem benda má á að fjallað hefur verið um fræðin í bæði handbókum 

og kennsluritum (Höskuldur Þráinsson 2005; Kristján Árnason 2013).  

Þrátt fyrir að ekki hafi verið mikið skrifað um íslenskar kveðjur og kveðjusiði 

eru samt sem áður til nokkrar stuttar umfjallanir. Ber þar fyrst að nefna grein úr 

                                                 
14

 „Speech-acts take place in very specific social and material cirumstances, and to approch a genre of 

literature, such as skaldic ekphrasis, in such a light acknowledges the importance of those circumstances“ 

(Hines 2007:242). 
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tímaritinu Dagskrá frá árinu 1896. Höfundur sem kallar sig Fs
15

 skrifar þar um 

kveðjusiði Íslendinga. Þar fer lítið fyrir mæltum kveðjum en sérstök áhersla er lögð á 

aðra þætti kveðjusiða sem höfundur er mishrifinn af. Tiltekur hann að íslenskar kveðjur 

fari ýmist fram með „kossum, handabandi, hneigingum, ofantektum eða ávarpi“ (Fs 

1986:118) og eru það einkum kossarnir sem fara fyrir brjóstið á honum.
16

 Eitthvað 

virðast Íslendingar hafa tekið þessa grein til sín því árið 1914 getur Guðmundur 

Finnbogason þess að kossinn séu að leggjast niður hér á landi. Í sömu grein nefnir hann 

að Íslendingar hafi að fornu heilsast með kveðjum á borð við heill þú, ver heill, lif heill, 

lif vel og fleira. Hann tilgreinir þó ekki neina þróun í kveðjuorðum né gefur upp dæmi 

um samtímakveðjur (Guðmundur Finnbogason 1914:149-165).  

Í greinarkorni frá 1987 tilfærir Magnús Fjalldal kveðjurnar hæ og bæ sem dæmi 

um ensk tökuorð og nefnir að tvítaka megi bæ í kveðjum. Rúmum tíu áru síðar bendir 

Örn Ólafsson (1998-102-105) á að finna megi upphrópunina hæ, ritað <hai>, í 

Málskrúðsfræði Ólafs Þórðarsonar og telur að þar sé komin sönnun þess að orðið sé 

forn menningararfur. Þá fjallaði Jón G. Friðjónsson (2006) stuttlega um íslenskar 

ávarpskveðjur í 85. þætti Íslensks máls. Þar segir hann að hefðbundnar íslenskar 

kveðjur, svo sem heil(l) og sæl(l), sæl(l) (vertu), (komdu/vertu) blessaður o.s.frv., eigi 

undir högg að sækja því ungt fólk noti gjarnar hæ og bæ í þeirra stað og jafnvel í 

sumum tilfellum ókei. Þá víkur hann stuttlega að kveðjum sem eru undir erlendum 

áhrifum, svo sem áttu góða helg, og bendir á að í þessu tilfelli nægi að segja góða helgi, 

því eigðu góða helgi hljómi ankannalega. 

 Um kveðjur með lýsingarorðinu og nafnorðinu heill skrifaði Bjarki Karlsson 

(2011) stutta grein í tímarit Ásatrúarfélagsins. Þar er velt upp spurningunni hvort réttara 

sé að nota heill sem nafnorð eða lýsingarorð í kveðjum sem snúa að goðunum. Í þessu 

samhengi bendir Bjarki á að í fornu máli sé heill í ávarpi ávallt lýsingarorð og því sé 

óhætt að mæla með þeirri notkun. Í framhaldi af þessu fer hann nokkrum orðum um 

þýsku nasistakveðjuna Heil Hitler, og gefur í skyn að hið þýska heil sé í raun tökuorð úr 

                                                 
15

 Skammstöfun er óþekkt, en á vef Lemúrsins (http://lemurinn.is) er þess getið að ekki sé með öllu 

útilokað að greinin sé eftir ritstjóra blaðsins, Einar Benediktsson. 
16

 Þrátt fyrir að greinin hafir birtist fyrir rúmri öld hefur hún fengið nokkra athygli í netheimum síðustu 

árin, einkum vegna þess viðhorfs sem kemur fram til karlmanna og þeirra kveðjusiða (sjá t.d. frétt á DV 

frá 2010 http://www.dv.is/mobile/skrytid/2010/11/15/bladagrein-fra-1896-vidbjodslegt-kossaflens-

islenskra-karlmanna/ og umfjöllun á Lemúrnum frá 2013 http://lemurinn.is/2013/01/05/adur-en-hrifning-

milli-karla-vard-%E2%80%9Ehommaleg%E2%80%9C/).  



20 

 

norrænu.
17

 Þetta mun vera rangt, því kveðjur með heil ná aftur til germansks tíma og 

sama má segja um íslenskar kveðjur með heill (Stroebe 1911). 

 Að frátöldum þessum umfjöllunum má finna ýmislegt efni á veraldarvefnum þar 

sem amast er við kveðjum sem ekki þykja nægilega íslenskar, eða hafa erlendan 

uppruna. Í þessa umræðu vantar þó fræðilega nálgun. 

 

3.2 Kveðjur í ensku og öðrum tungumálum 

Um kveðjur í ensku og öðrum tungumálum hefur verið skrifað út frá mannfræði, 

samtalsfræðum, félagsmálvísindum og talgjörðum, svo eitthvað sé nefnt. Í sumum 

tilfellum er um að ræða athuganir á öllum þáttum sem við koma kveðjum, líkamlegum 

og töluðum (s.s. Stroebe 1911), en í örðum tilfellum er eingöngu hugað að 

ávarpskveðjum (s.s. Andersson 1996).  

Hér hefur aðallega verið stuðst við umfjallanir út frá talgjörðafræðum, en þar ber 

fyrst að nefna Austin (1962), Searle og Vanderveken (Searle 1969; Searle og 

Vanderveken 1985) sem hafa skrifað um þetta efni út frá kenningarfræðilegum 

hugmyndum. Þá hafa Grzega (2005, 2008) og Arnovick (1999) kannað sögulega þróun 

enskra kveðja með tilliti til uppruna þeirra og málnotkunarvæðingar, en Duranti (1997) 

einbeitir sér að því að hrekja þá kenningu að kveðjur hafi ekkert staðhæfingarinnihald 

og geti alltaf talist til hreinar tjáningar. Að lokum má hér nefna grein Stroebe (1911) um 

forngermanskar kveðjur, en hún fellur í raun ekki undir talgjörðir heldur er þar um eins 

konar sögulega mann- eða félagsfræðilega athugun að ræða.  

 

  

  

                                                 
17

 Um þetta segir Bjarki (2011:5-6): „Þetta þýska heil er heldur ekkert annað en okkar norræna heill“. 

Þetta má reyndar skilja þetta á þann hátt að hér sé um sameiginlega uppruna að ræða. Hinsvegar segir 

hann örlítið neðar: „Þó að fasistar reyni að eigna sér sólkrossinn, kveðjuna heill og jafnvel heiðnina sjálfa 

þá standa engir fjær sæmdarinnar sið en þeir sem enga sæmd eiga“. Þetta verður vart túlkað annan hátt en 

að um sé að ræða tökukveðju úr norrænu. 
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4. Í leit að íslenskum kveðjum 

4.1 Aðferðafræðilegir þættir  

Þegar leitað er að mögulegum formum kveðja í nútímamáli getur rannsakandi að miklu 

leyti stuðst við eigin máltilfinningu auk þess sem hann hefur greiðan aðgang að öðrum 

málnotendum sem ýmist er hægt að spyrja álits eða fylgjast með og skrá niður kveðjur 

sem þeir nota. Þegar ætlunin er hinsvegar að kanna kveðjur að fornu og athuga 

sögulegan breytileika í formi er annað uppi á teningnum. Rannsakandi hefur til að 

mynda ekki aðganga að málnotendum heldur þarf að treysta alfarið ritaða texta fyrri 

alda. Á þetta hefur margoft verið bent og þá er vinsælt að vitna í félagsmálfræðinginn 

Labov (1994:11) sem sagði að söguleg málvísindi snerust um að gera það besta úr 

lélegum heimildum.  

 En þrátt fyrir aðgengi að takmörkuðu efni er samt sem áður hægt að gera 

sögulega athugun á kveðjum og þá eru einkum tveir möguleikar í boði um það hvernig 

leitað er í heimildum.
18

 Í fyrsta lagi er möguleiki á að setjast niður og lesa texta frá 

upphafi til enda og skrásetja í leiðinni öll þau dæmi sem koma fyrir um kveðjur. 

Kosturinn við þessa aðferð er að hægt er að bera kennsl á kveðjur sem rannsakandi vissi 

ekki að væru til, byggt á hvar þær koma fyrir og hvaða tilgangi í samtölum þær þjóna. 

Ókosturinn er hinsvegar sá að þessi aðferð er tímafrek svo varla er hægt að taka fyrir 

meira en einn texta í einu ef ætlunin er að gera nákvæma rannsókn.  

 Annar möguleiki er að nota rafræn textasöfn, en þá afmarkast rannsóknarefnið 

töluvert af því hvernig leitir í slíkum söfnum eru framkvæmdar. Til að mynda hefur 

ekkert íslenskt textasafn verið markað út frá málnotkunarlegum þáttum svo ekki er hægt 

að leita að kveðjum út frá hlutverki þeirra eða málnotkun. Viðkomandi þyrfti helst að 

hafa fyrirframgefinn lista yfir hvaða kveðjur voru til á hverju tímabili malsögunnar fyrir 

sig og leita eftir honum. Sem lausn við þessu hefur verið bent á að hægt er að tvinna 

saman textalestur og leit í gagnagrunni (sbr. Kohnen 2008). Þá er fyrst lesinn 

afmarkaður texti og allir viðeigandi möguleikar fyrir tilekna taljörð skráðir niður á lista 

sem síðan er notaður til að leita eftir. Aðrar aðferðir sem nýtast við leit í gagnagrunnum 

er að leita að því sem kallað hefur verið á ensku illocutionary force indicator (IFID), en 

það eru öll orð sem gætu gefið vísbendingu um það hvers konar talgjörð er á ferðinni.
19

 

                                                 
18

 Þessar tvær aðferðir hafa verið ræddar nokkuð, meðal annars í Speech acts in the history of English 

(Jucker og Taavitsainen 2008) og kennslubók Jucker og Taavitsainen (2013) um sögulega málnotkun.  
19

 Searle (1969:30) skilgreinir þetta svo: „The illocutionary force indicator shows how the proposition is 

to be taken, or put it another way, what illocutionary force the utterance is to have; that is, what 

illocutionary act the speaker is performing in the utterance of the sentence“.  



22 

 

Í leit að kveðjum mætti til að mynda kanna sagnorðin kveðja og fagna og athuga í hvaða 

samhengi þau koma fyrir og hvort þær séu hluti af kveðjum eða hvort kveðjur fylgi 

þeim. Önnur aðferð væri að taka fyrir orðasambönd sem innihalda ákveðin orð og 

athuga hvort einhver breytileiki sé á viðkomandi orðasamböndum á mismunandi tímum 

málsögunnar. Þessi síðastnefnda aðferð er sú leið sem farin verður hér á eftir við 

athugun á kveðjum með lýsingarorðinu heill (kafli 5). En hvaða gagnasöfn koma til 

greina? 

Ef horft er til íslensku eru einkum þrjú rafræn gagnasöfn sem koma almennt séð 

til greina fyrir sögulega leit og innihalda efni frá mismunandi tímum íslenskrar málsögu. 

Má þar nefna Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, Íslenskt textasafn (ÍT) og Sögulega 

íslenska trjábankann. Öll söfnin hafa bæði sína kosti og galla sem ekki verður farið 

nánar út í hér. Hinsvegar er rétt að taka það fram að sá gagnagrunnur sem notast var við 

í þessari ritgerð við leit að íslenskum kveðjum og leit að kveðjum með lýsingarorðinu 

heill var Íslenskt textasafn. Textasafnið inniheldur um 60 milljónir lesmálsorða og hefur 

þann kost að hægt er að leita sérstaklega eftir efnisflokkum, sem eru 30 talsins, auk þess 

sem leitarkerfið er fremur einfalt. En ýmislegt þarf að hafa í huga, svo sem hvaða textar 

eru heppilegir til athugunar á kveðjum. Ef til vill koma bréfaskriftir ofarlega upp í huga 

sumra, en hér að ofan (kafli 2.2) var bent á að kveðjur sem þar koma fyrir geta verið 

annars eðlis en kveðjur í samtölum og því var tekin ákvörðun um að útiloka þær. Eftir 

stendur að skáldsögur, eða aðrar sögur eða kvæði þar sem samtöl persóna eru skráð, eru 

sennilegast heppilegustu textarnir til athugana sem þessa. Þá er einnig hægt að skoða 

samhengið sem kveðjurnar koma fyrir í og draga ályktanir út frá því.  

Áður en vikið verður að sérstakri athugun á kveðjufrösum sem innihalda 

lýsingarorðið heill er vert að skoða nokkrar almennar íslenskar kveðjur og breytingar 

sem átt hafa sér stað í vali á kveðjufrösum. 

4.2 Nokkrar kveðjur í nútímamáli 

Kveðjur í íslensku nútímamáli eru töluvert margar og fjölbreyttar, og ljóst er að uppruni 

þeirra er æði misjafn. Þar sem ómögulegt er að gefa yfirlit yfir allar þær kveðjur sem 

notaðar eru í íslensku og verður hér aðeins minnst á nokkrar.  

Algengustu kveðjurnar sem fyrirfinnast í íslensku munu sennilega vera hæ og 

bæ, en báðar eru taldar eiga uppruna sinn að rekja til ensku (sbr. Magnús Fjalldal 1987; 

Örn Ólafsson 1998 og Jón G. Friðjónsson 2006). Hvorug þeirra hefur nokkurt 

staðhæfingarinnihald en það gerir það að verkum að þær geta talist hreinar tjáningar. Í 
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íslensku eru þessi orð einkum notuð sem óformlegar kveðjur milli einstaklinga sem 

þekkjast ágætlega eða eru í það minnsta málkunnugir. Þá kemur stundum fyrir að orðin 

séu tvítekin svo sem hæ hæ eða bæ bæ. Ástæðurnar fyrir endurtekningunni geta verið 

margvíslegar. Hugsanlegt er að stakt hæ og stakt bæ séu svo stuttar kveðjur að mælandi 

finni sig knúinn til að tvítaka þær í því skyni að gera hlutverk þeirra skýrara eða jafnvel 

til að betur verði tekið eftir þeim. 

Aðrar algengar kveðjur í íslensku sem geta talist hreinnar tjáningar eru 

athyglisfangarinn hei, sem notaður er milli vina, og svo halló sem er sú heilsan sem 

einstaklingar nota hvað mest þegar þeir svara í símann. Þó svo að þetta séu tiltölulega 

nýjar kveðjur í málinu hefur hei í hlutverki athyglisfangar þekkst í íslensku allt frá 

miðöldum (sbr. Alexander Jóhannesson 1922:51) og halló frá því um á 17. öld (Ásgeir 

Blöndal 1989:301).  

Í hóp hreinna tjáningar mætti ef til vill einnig setja brottfarakveðjuna bless, eða 

vertu bless, en hún mun komin úr (vertu) blessaður sem upprunalega hefur falið í sér 

einhvers konar trúarleg ósk um að viðmælandi sé blessaður. „Blessaður“ í báðum 

tilfellum hefur þó misst öll trúarleg og blessunarleg tengsl og er orðinn hluti af 

stöðluðum kveðjum, ekki ólíkt bye í ensku.  

 Fleiri kveðjur fela í sér einhvers konar óskir og eru þær af fjölbreyttum toga. Í 

flestum tilfellum hafa tengsl við óskarhlutverkið þó rofnað, líkt og í blessaður, svo eftir 

stendur orðasamband sem nær eingöngu gegnir því hlutverki að kveðja þrátt fyrir að 

greina megi ósk þar að baki. Mætti þar nefna kveðjurnar góðan dag(inn) og gott kvöld 

(eða góða kvöldið) sem gjarnan eru notaðar við upphaf samskipta eða þegar fólk mætist 

á förnum vegi. Báðar þykja þær heldur formlegri en hæ og má nota til að heilsa 

einstaklingum sem eru ókunnugir mælanda. Athygli vekur að þessar kveðjur 

samanstanda einungis að lýsingarorði og nafnorði í þolfalli og fylgir þar engin sögn. 

Hvers vegna kveðjurnar eru ekki í nefnifalli mætti ef til vill skýra á þann hátt að 

hugsunin á bakvið þær sé megir þú eiga góðan dag eða eitthvað í þá áttina. Að góðan 

dag geti staðið eitt og sér gæti þá bent til þess að orðasambandið sé orðið að svo fastri 

kveðja að óvíst sé hvort mælendur gefi gaum að innihaldi hennar, heldur noti hana 

eingöngu til að gegna ákveðnu hlutverki. Með öðrum orðum virðist kveðjan hafa gengið 

í gegnum málnotkunarvæðingu. Reyndar rétt að benda á að ekki hefur orðið algert rof 

milli innihalds og hlutverks, því það skiptir máli hvort sagt er góðan dag eða gott kvöld. 

Fyrrnefnda kveðjan er eingöngu notuð að degi til, en sú síðarnefnda að kvöldi til. Þá 

vekur athygli að í sumum tilfellum virðist mögulegt að túlka góðan daginn sem 
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staðhæfingu líkt og um nefnifall væri að ræða, þ.e. að dagurinn sé góður. Þetta viðhorf 

kemur einkum fram þegar viðmælandi er í sérlega slæmu skapi og svarar á móti það er 

ekkert gott við þennan dag.  

 Þrátt fyrir að kveðjan góða helgi sé að forminu til sambærileg og góðan dag og 

gott kvöld, er hún einungis notuð þegar einstaklingar kveðjast við brottför og aðeins 

þegar sú brottför á sér stað rétt fyrir helgi. Á sama hátt eru kveðjurnar góðan dag og 

gott kvöld aðeins notaðar sem heilsanir. Af þessu má ráða að þrátt fyrir að sterk tengsl 

séu milli heilsana og brottfarakveðja er samt sem áður tilhneiging til þess að skýr 

verkaskipting sé þar á milli. Nákvæmlega sama orðasamband getur venjulega ekki 

gegnt báðum hlutverkunum. Þetta sést einnig á kveðjum sem innihalda lýsingarorðið 

sæll, en þar er munur á notkun eftir því hvort sögn er höfð með eða ekki og ef sögnin er 

höfð með þá skiptir máli hvar hún er staðsett. Sæll eitt og sér gegnir aðeins hlutverki 

heilsana og sama má segja um sæll vertu. Ef orðaröðinni er hinsvegar snúið við í síðari 

kveðjunni fæst út vertu sæll sem aðeins er notuð sem brottfarakveðja. Þetta er merkilegt 

í ljósi þess að heilsanin komdu sæll hefur sömu orðaröð og vertu sæll, þ.e. sögn – 

lýsingarorð, en þrátt fyrir það getur hún einungis gegnt hlutverki heilsana. Það er því 

ekki hrein orðaröð sem raunverulega stjórnar hlutverkinu, heldur er nær að segja að 

hlutverkið ákvarðist að af tengslum milli þess innihalds og þeirra forma sem notuð eru í 

heilsunum og kveðjum. Í þessu felst að þegar heilsanir og brottfarakveðjur hafa sama 

eða svipað innihald er tilhneiging að reyna að greina á einhvern hátt á milli þess hvaða 

hlutverki hvor um sig gegnir. Í tilfelli kveðja sem innihalda sögnina vera í samsetningu 

með annað hvort sæll eða blessaður, er greint á milli hlutverka með orðaröð. Sæll vertu 

og blessaður vertu gegna þá hlutverki heilsana á meðan vertu sæll og vertu blessaður 

gegna hlutverki brottfarakveðja. Kveðjur með sögninni koma er aftur á móti ekki hægt 

að nota í brottfarakveðjum, sbr. merkingu sagnarinnar, og því er möguleiki á að hún 

standi fremst í heilsunum: komdu blessaður, komdu sæll. Af hverju *sæll komdu er ekki 

notað í sama tilgangi er aftur spurning sem lengi mætti velta fyrir sér. Hugsanlega er 

skýringin þó afar einföld því í nútímamáli stendur boðháttur sagnar alltaf fremst í 

boðháttarsetningu. Af þeim sökum samræmist *sæll komdu ekki setningafræði 

nútímamáls og í raun gerir sæll vertu og blessaður vertu það ekki heldur. Í fornu máli 

gátu hinsvegar atviksliðir og frumlög staðið á undan boðháttarsögnum (Eiríkur 

Rögnvaldsson 2008:87) og jafnvel lýsingarorð í einhverjum tilfellum. Þessi orðaröð, þar 

sem boðháttarsögnin fer ekki fremst, kemur einnig fyrir í öðrum fornum germönskum 

málum (sbr. kafla 5.2 hér að neðan) og hlýtur því að teljast samgermanskur arfur. Þetta 
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þýðir að kveðjur á borð við sæll vertu og blessaður vertu eru í raun leifar af eldri 

setningamyndun sem hafa lifað til nútímamáls vegna þess hve skýrt afmarkaðar 

talgjörðir þær eru. Þá hjálpar til að sterk tilhneiging er að halda þeim aðgreindum frá 

sambærilegum brottfarakveðjum: vertu sæll og vertu blessaður.  

 Þrátt fyrir að greina megi almenna tilhneigingu í að halda heilsunum og 

brottfarakveðjum aðgreindum með formlegum þáttum (vertu sæll andspænis sæll vertu) 

kemur samt sem áður fyrir að nákvæmlega sama orðasamband geti gegnt báðum 

hlutverkum. Þannig er farið með kveðjuna gaman að sjá þig, sem gjarnan er notuð 

þegar mælandi hittir óvænt á vin eða kunningja. Þetta sama orðasamband er einnig 

notað sem brottfarakveðja þegar mælandi kveður einstakling sem hann hefur ekki séð í 

einhvern tíma og naut þess að hitta.
20

  

 Áður hefur verið minnst á heilsanir sem fela í sér spurningar svo sem hvernig 

hefurðu það, hvað segist, hvað er að frétta o.s.frv. Þessar kveðjur eru nokkuð algengar í 

nútímamáli, en hafa þó það sérkenni að fylgja oft öðrum heilsunum. Þannig heyrist oftar 

hæ, hvað segist heldur en eingöngu hvað segist. Þrátt fyrir það má líta á að um fullburða 

kveðjur sé að ræða, enda eru svörin oftast fyrirfram gefin auk þess sem hlutverkið er 

einkum að heilsa jafnvel þó að stundum geti það verið að hefja samræður.  

 Fleiri kveðjur en þær sem hér hafa verið nefndar eru til í íslensku. Má þar til að 

mynda nefna heilsanirnar velkomin og gakktu í bæinn, sem notuð er af mælendum sem 

fá gesti í heimsókn, og sömu leiðis brottfarakveðjuna takk fyrir komuna, sem notuð er 

þegar viðmælandi yfirgefur hús mælanda. Þá eru einstaklingar sem eru að fara eitthvert 

gjarnan kvaddir með orðasambandinu farðu varlega. Fleiri kveðjur eru ónefndar svo 

sem eigðu góðan dag eða hafðu góðan dag sem stundum heyrist eftir að viðskipti hafa 

átt sér stað í verslunum og þegar vinir kveðjast. Undan þessari kveðju hefur þó mikið 

verið kvartað á veraldarvefnum
21

 og bent á að hér sé um þýðingu á enskri kveðju að 

ræða. 

                                                 
20

 Að öllum líkindum munu hér vera á ferðinni erlend kveðja í íslenskum búningi, en hliðstæður á borð 

við nice to see you, nice meeting you, og nice to meet you eru til í ensku. Síðari kveðjurnar tvær hafa í 

raun skýra verkaskiptingu því nice meeting you er einkum notuð sem brottfarakveðja en nice to meet you 

sem heilsan (sbr. http://www.englishforums.com/English/NiceMeetNiceMeetingYou/hrjbq/post.htm). 

Nice to see you er hinsvegar bæði notuð sem heilsan og sem brottfarakveðja (sbr. 

http://idioms.thefreedictionary.com/nice+to+see+you). 
21

 Eiður Guðnason (eidur.is/2415) nefnir eigðu góðan í molum um málfar og miðla. Björgvin 

Guðmundsson (gudmundsson.blog.is/blog/bjorgvin_gudmundsson/entry_829682) bloggar um hafðu 

góðan dag og segir að það sé ekki eðlilegt íslenskt mál. Fjölmargar aðrar umkvartanir má finna um þetta 

efni.  
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Dálitla sérstöðu í íslensku hefur kveðjan ég bið að heilsa. Þó orðasambandið sé 

sennilega þekktast fyrir að gegna því hlutverki að senda kveðju til einstaklings sem ekki 

er viðstaddur getur hann einnig gegnt hlutverki brottfarakveðju þar sem viðmælandi er 

sjálfur mótakandi kveðjunnar. Það sem einkum gerir þessa kveðju sérstaka er að þegar 

hún er notuð sem brottfarakveðja er í raun um að ræða framkvæmdarnotkun (e. 

performative use) sagnarinnar heilsa. Í orðasambandinu er þá tilgreint hvaða talgjörð er 

á ferðinni, jafnframt því sem sú talgjörð er framkvæmt. Kveðjur af þessum toga voru til 

í fornensku, sbr. heilsanin ic grete þe sem útleggjast má á íslensku sem ʻég heilsa þérʼ, 

en slíkar kveðjur eru að jafnaði ekki notaðar í nútímaensku. Ég bið að heilsa í íslensku 

mun ekki vera algeng brottfarakveðja. 

Að lokum má bæta við að kveðjum í nútímamáli getur stundum fylgt eins konar 

upphrópun: nei og ó, þ.e. nei, sæll og blessaður!, nei, hæ!, ó, þú hér!, ó, halló! Óþarft er 

að taka fram að nei í þessu samhengi felur ekki í sér neitun á orðasambandinu sem 

fylgir á eftir. Ó, getur aftur á móti falið í sér einhvers konar undrun. Þessar upphrópanir 

virðast reyndar einungis geta komið fyrir í heilsunum, en *nei, vertu sæll og *ó, bæ 

hljóma alls ekki eins og um eðlilega notkun sé að ræða. Hinsvegar, má nota tökuorðið 

ókei fyrir framan brottfarakveðjur, sbr. teiknimyndasögubækurnar Ókei bæ. 

 

4.3 Breytingar á íslenskum kveðjum  

Tiltölulega einfalt er að sýna fram á að hlutverk og val á kveðjum er breytilegt frá einu 

tímabili til annars. Ofarlega upp í hugann koma til dæmis orðasambönd sem amast hefur 

verið við af einum eða öðrum ástæðum og þó einkum sökum erlendra áhrifa eða 

uppruna.  

 Kveðjurnar hæ og bæ eru tiltölulega nýjar í málinu og hafa að miklu leyti komið 

í stað eldri íslenskra kveðja (sjá t.d. stutta umfjöllun Jóns G Friðjónssonar 2006b). 

Báðar þessar kveðjur, sem fyrst koma fram á 20. öld,
22

 eru álitnar eiga uppruna sinn að 

rekja til erlendra áhrifa (Magnús Fjalldal 1987; Jón G. Friðjónsson 2006a). Þó má færa 

rök fyrir því að hæ sé eldra í málinu en bæ og jafnvel íslenskari en virðist við fyrstu sýn. 

Í Íslenskri orðsifjabók má finna upplettu fyrir upphrópunina hæ þar sem hún er merkt 

17. öld og sagt að þar sé á ferðinni „kallorð til að draga athygli, til að tjá fögnuð“ 

(Ásgeir Blöndal 1989:406). Upphrópunin bæ er hinsvegar ekki gefin, heldur einungis 

                                                 
22

 Elstu dæmin sem gefin eru upp í Ritmálssafninu, þar sem hæ og bæ eru greinilega kveðjur, eru frá 

síðari hluta 20. aldar.  
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hvorugkyns nafnorði bæ sem merkir ‚klæðisefni eða dúkur‘ og er frá 18. öld (Ásgeir 

Blöndal 1989:99). Í íslenskri orðabók frá 1988 er bæ tilgreint sem upphrópum í 

kveðjuskyni, en spurningamerki er sett við orðið sem merkir að þar sé á ferðinni vont 

mál. Hinsvegar er ekkert upphrópunarmerki við hæ þar sem skýring er „UH (til að vekja 

athygli) hó, halló“ (Árni Böðvarsson 1988:438). Að sama skapi eru sett tvö 

spurningarmerki við bæ í Íslenskri orðabók frá 2005 en ekki er gerð athugasemd við hæ 

þó merkingin „(óformleg) kveðja þegar menn hittast“ (Mörður Árnasson 2007:462) sé 

gefin. Ef litið er enn lengra aftur í tímann má finna hæ, ritað <hai>, í Málskrúðsfræði 

Ólafs hvítaskálds (ÍT). Þetta gamla hæ gegndi í raun ekki hlutverki kveðju, heldur er um 

athyglisfangara að ræða. Þá notkun má finna í fjölmörgum gömlum tímaritum og 

bókum, allt aftur til 17. aldar.
23

 Gefið það að hi í ensku er komið úr athyglisfangar 

(Grzega 2008:183) mætti ætla að svipuð þróun væri ekki fráleit í íslensku. Staðreyndin 

er hinsvegar sú að hæ í íslensku varð ekki að kveðju fyrr en á 20. öld og þá sennilega í 

kringum miðja öldina þegar enskra, eða bandarískra, áhrifa gætti. Þar af leiðandi er ekki 

hægt að útiloka erlend áhrif og í raun er ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir þeim. Ef 

upphrópunin hæ hefði ekki verið til fyrir í málinu hefði kveðjan hæ samt sem áður getað 

komið inn í málið. Í raun er því ekkert því til fyrirstöðu að líta svo á að bæði orðið hæ 

og hlutverk þess sem kveðja sé fengið að láni úr ensku. Burtséð frá uppruna má samt 

segja að hæ og bæ sýni mjög greinilega hvernig val á kveðjufrösum getur breyst.  

Áður hefur verið minnst á kveðjuna eigðu góðan dag eða hafðu góðan dag sem 

heyrist stundum í verslunum að loknum viðskiptum. Ástæðan fyrir því að þessi kveðja 

hefur verið litin hornauga er einkum tengsl hennar við ensku kveðjuna have a nice day 

sem notuð er í svipuðum aðstæðum. Þrátt fyrir að íslenska orðasambandið hafi 

hugsanlega hafið líf sitt í verslunarsamskiptum er ekki þar með sagt að hann einskorðist 

við samskipti sem fara fram þar. Tilbrigði kveðjunnar, svo sem hafðu sem bestan dag í 

vinnunni, hafa til dæmis heyrst í samskiptum milli vina. Í þessu samhengi má einnig 

nefna að í 85. þætti Íslensks máls vakti Jón G. Friðjónsson (2006) athygli á kveðjunni 

áttu góða helgi sem hann varð sjálfur margoft vitni að. Jafnframt því að benda á 

erlendan uppruna kveðjunnar nefnir hann að þarna sé á ferðinni rangur boðháttur 

sagnarinnar eiga, en réttur boðháttur mun vera eigðu. Þá tiltekur hann að í raun sé óþarft 

                                                 
23

 Þrátt fyrir að Ásgeir Blöndal (1989:406) geri ráð fyrir að hæ sé frá 17. öld er engin ástæða fyrir að ætla 

að það geti ekki verið eldra. Ef það er frá 17. öld þarf að gera ráð fyrir að það hafi horfið úr málinu á 

miðöldum og komið aftur inn á 17. öld. Slíkt getur auðvitað hafa gerst, en þar sem þetta er upphrópun 

getur líka verið að tilviljun hafi valdið því að eldri textar séu ekki varðveittir, að frátalinni ritgerð Ólafs 

Þórðarsonar.  
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að nota sögn í þessari kveðju, þar sem það samræmist ekki íslenskri máhefð, og dugi að 

segja góða helgi.  

Fleiri hafa nefnt að notkun sagnanna eiga og hafa í kveðjum af þessum toga sé 

hreinlega ekki íslensk.
24

 Þetta getur vel átt við nútímamál, en ef horft er aftur til 

forníslensku kemur í ljós að kveðjur með sögninni hafa í boðhætti voru til. Í Stúfs þætti 

hinum meiri heilsar Stúfur Haraldi konungi Sigurðssyni með því að bjóða honum góðan 

dag (11). Ólíkt nútímaíslensku, með sitt íslensk-enska orðasamband hafðu (eða eigðu) 

góðan dag, þá er haf góðan dag í Stúfs þætti notað sem heilsan. Hugsanlega er hér 

komin skýringin á hvers vegna kveðjan góðan dag í nútímamáli er í þolfalli.  

 

(11) En um morguninn er konungur var klæddur og gekk ofan eftir riðinu gekk Stúfur 

í mót honum og kvaddi hann: „Haf góðan dag herra.“ 

(Stúfs þáttur hinn meiri: ÍT) 

 

Að lokum má minnast á kveðjuna blellaður/blelluð sem er meðvituð afbökun á 

blessaður/blessuð, og tilheyrir einkum máli ungs fólks (slangur.snara.is, athugasemd frá 

Sigurði Brekasyni). Þessi kveðja, sem virðist viðhöfð í gamni, sýnir í raun þörfina hjá 

ungmennum til að aðgreina sig frá fjöldanum; til að standa út úr og eiga sér sína eigin 

kveðjur. Blellaðu/blelluð kann þó að vera þess eðlis að hún hverfi með tímanum.  

Fyrir utan breytingar á vali í kveðjufrösum hafa nokkrir fastir íslenskar kveðjur 

öðlast nýtt hlutverk í málinu. Þannig má til dæmis nota heilsanirnar góðan daginn og 

sæll sem eins konar upphrópanir: nei, sæll! og góðan daginn!. Þessar upphrópanir geta 

þá tjáð mismunandi hluti svo sem undrun, Nei sæll! Þetta er alveg rosalegt!, eða jafnvel 

eitthvað annað Góðan daginn! Er ekki allt í lagi? svo dæmi séu nefnd. 

Hér hefur verið rætt um íslenskar kveðjur í nútímamáli og nokkrar breytingar 

sem hafa orðið þegar nýjar kveðjur koma inn og þeir eldri taka að hörfa fyrir þeim, eða 

þegar gamlar kveðjur öðlast nýtt hlutverk. Í næsta kafla verður sjónum beint að 

kveðjufrösum sem innihalda tiltekið orð, þ.e. lýsingarorðið heill, og reynt að grafast 

fyrir um hvort greina megi einhvern sögulegan breytileika í notkun og samsetningu 

slíkra kveðja.  

  

                                                 
24

 Sjá neðanmálsgrein 21. 
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5. Ósk um heilleika og gæfu  

5.1 Inngangsorð 

Kveðjur sem óska viðmælanda góðrar heilsu og heilleika eru síður en svo séríslenskt 

fyrirbæri. Slíkar kveðjur fyrirfinnast í öðrum tungumálum, bæði fornmálum og 

nútímamálum, og má þar sem dæmi nefna kveðjurnar kia ora úr Maórsku
25

 sem 

bókstaflega þýðir „vertu heilbrigður“, t‘ena ye abe ey úr Tígrinja
26

 sem merkir „heill 

þér“ eða „heilbrigði sé þér“, salue úr latínu sem er boðháttur sagnarinnar salueo „að 

vera heill, hafa góða heilsu“ og wes þu hal og wes þú gesund úr fornensku sem báðar 

má útleggja sem „ver þú heill“ á íslensku. Af þessu má ætla að ósk um heilleika eða 

góða heilsu geti verið algilt fyrirbæri í kveðjum heims. Ef hinsvegar er litið sérstakleg 

til germanskra tungumála kemur í ljós að þau deila ákveðnu einkenni. Í mörgum þeirra 

eru til (eða voru til) kveðjur sem innihéldu skyldyrði hins íslenska heill auk þess sem 

sum hafa varðveitt sérkennilega orðaröð þar sem lýsingarorðið fer á undan 

boðháttarsögninni. Þetta sést til að mynda í fornensku kveðjunni hal wes þu og þýsku 

kveðjunni heil dir eða heil Hitler sem er ekki mikið notuð lengur af alkunnum 

menningarsögulegum ástæðum.
27

 

Í því sem á eftir fer verður sjónum beint að íslenskum kveðjum með 

lýsingarorðinu heill og sögulegum breytileika þeirra. Gerð verður grein fyrir hvernig 

kveðjurnar voru samsettar að fornu og nýju og reynt að varpa einhverju ljósi á notkun 

þeirra. Þar sem þessar kveðjur eru í raun samgermanskt fyrirbæri verður fyrst litið á 

kveðjur með skyldyrðum heill í öðrum fornum germönskum tungumálum, en einkum 

verður hugað að fornensku og þróun slíkra kveðja þar. 

 

5.2 Samgermanskur uppruni 

Að frátalinni íslensku eru kveðjur með germönskum skyldyrðum heill varðveittar í 

fornensku, fornsaxnesku, fornháþýsku og gotnesku. Hér skulu nefnd dæmi úr hverju 

máli fyrir sig, að frátalinni íslensku, en flest dæmin eru fengin frá Stroebe (1911). 

                                                 
25

 Maórska orðabók má finna á: www.maoridictionary.co.nz . Þar má finna eftirtaldar uppflettur: „kia 

ora! 1. (interjection) hello! cheers! good luk! best wishes!“ OG „ora 1. (verb) to survive 2. (stative) be 

alive, well, safe, cured, recovered, healty, fit, healed.“ OG „kia 3. (particle) be, let be – indicates that it is 

desirable for something to occur.“ 
26

 Sjá t.d. lista yfir kveðjur í ýmsum tungumálum á heimasíðu wikiHow: http://www.wikihow.com/Say-

Hello-in-Different-Languages. 
27

 Kveðjan heil er enn notuð sumstaðar í Austurríki, til dæmis Tírol (sjá t.d. www.ostarrichi.org/begriff-

14611-at-Heil++Heile.html og www.gutefragen.net/frage/bekomme-ich-probleme-wenn-ich-mit-heil-

grusse#answers). 



30 

 

 Kveðjur með     hafa verið nokkuð algengar í fornensku og hafa verið notaðar 

bæði sem heilsanir og sem brottfarakveðjur, ef marka má athuganir Grzega (2005, 

2008). Í (12) er gefið dæmi úr Bjólfskviðu þar sem Bjólfur gengur fyrir Hróðgeir. 

 

(12)  æs þ , Hr ðg r,   l.  

 vera.BH þú Hróðgar heill.et 

 ‘Ver þú, Hróðgar, heill’  

(Bjólfskviða l. 407) 

 

Í umfjöllun sinni um fornháþýsku nefnir Stroebe (1911:190) að notkunin á heil sé 

mögulega tengd kristnum áhrifum. Hún gefur nokkur dæmi sem finna má í 

fornháþýskum glósum af latneskum textum og Biblíulegum þýðingum. Í (13) eru fjögur 

af dæmum hennar gefin ásamt upprunalega latneska textanum þar sem við á. Dæmin eru 

frá um 9.-10. öld. 

 

(13) Fornháþýska 

 

Latína   Fornháþýska 

 

 a. salvus sis  heil uuis 

    heill.et vera.BH 

    ‘Ver heill’ 

 (Vitae Patrum) 

b. ave gratia plena  heil wis thu gebono follu  

   heill.et vera.BH þú.NF gjöf fullur 

   ‘ver heill, þú, og fullur gjafa’ 

(Tatian) 

 

c. have, rabbi   heil, meistar  

   ‘heill.et meistari.NF’ 

   ‘heill, meistari’ 

(Tatian) 
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d. Sprah thiu sin muater: “heil, uuih dohter!”
28

  

tala þannig hún.EF móðir heil.et heilög dóttir.NF 

‘Móðir hennar talaði þannig: “heil, helga dóttir”’  

(Otfried) 

 

Í kaflanum um fornháþýsku tiltekur Stroebe (1911:191) eitt dæmi úr fornsaxnesku. 

Dæmið er úr Heliand og er gefið í (14).  

 

(14)  Fornsaxneska 

Hel uuis thu, Maria  

heill.et vera.BH.et þú.NF María.NF 

‘Heil ver þú, María’ 

(Heliand l. 259) 

 

Að lokum minnist Stroebe að tvö dæmi um kveðjur með heils sé að finna í gotnesku 

biblíunni. Hún tilgreinir hinsvegar ekki dæmin, en þau eru auðfundin á heimasíðu 

Wulfila verkefnisins (http://www.wulfila.be/) og eru gefin í (15).  

 

(15) Gotneska 

 a. jah dugunnon goljan ina: hails, þiudan Iudaie 

 og byrja fanga hann.ÞF heill.NF konungur.NF Júði.EF    

‘og þeir hófu að fagna honum: heill, konungur Gyðinga’  

(Mark 15:18) 

 

b. jah qeþun: hails þiudans Iudaie! 

 og segja heill.NF konungur.NF Júði.EF 

 ‘og þeir sögðu: heill, konungur Gyðinga’ 

(John 19:3) 

 

Það sem er athyglisvert við dæmin úr fornháþýsku, fornsaxnesku og gotnesku er að þau 

eru mjög fá og sýna lítinn breytileika. Þetta gæti stafað af hreinni tilviljun. Ef fleiri 

                                                 
28

 Þessi kveðja minnir óneitanlega á rúnaáletrunina á Pietroassa hringnum: gutaniowihailag. Hér eru það 

orðapörin sem vekja athygli: heil og uuih í Otfried og á Pietroassa hringnum wih og hailag. Áletrunin 

hefur meðal annars verið þýdd sem „the property of the Gothic people, sacred, inviolate“ (Page 1987:10-

11). og „Sacrosanctum of Gothic women (or: female warriors?)“ (Antonsen 1975:74). 
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textar hefðu verið varðveittir gæti verið að fleiri dæmi væru einnig varðveitt. Það er 

hinsvegar ekki víst að dæmin hefðu verið fjölbreyttari fyrir vikið. Kveðjur með     eru 

til að mynda vel skjalfestar í fornensku, en þær sýna þó ekki jafn mikinn breytileika og 

kveðjur með heill í forníslensku eins og nánar verður vikið að síðar. 

 Ef dæmin sem innihalda skyldyrði forníslenska heill í fornháþýsku, 

fornsaxnesku og gotnesku eru tekin saman (fornenskan verður látin liggja milli hluta í 

bili) má greina eftirfarandi mynstur sem sýnt er í (16). 

 

(16) Varðveitt mynstur í Fornháþýsku, Fornsaxnesku og Gotnesku.  

BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NF) + lýsingarorð 

Lýsingarorð + NF(ávarp) 

 

Það sem er athyglisvert við mynstrin í (16) er að ekki kemur fyrir setningagerð með 

heill og þágufalli. Þetta gæti ýmist stafað af því að slíkar kveðjur hafi ekki verið til í 

germönsku tungumálunum eða að það hafi verið hrein tilviljun að þær hafi ekki 

varðveist. Rétt er að nefna að annars konar orðasambönd með þágufalli hafa verið til í 

þessum sömu fornmálum bæði með og án sagnar. Má þar nefna setningagerðir með 

atviksorðinu vei sem eru varðveittar án sagnar í gotnesku, fornensku og forníslensku og 

með sögn í fornensku, fornsaxnesku, fornháþýsku, miðhollensku og forníslensku 

(Jóhanna Barðdal o.fl. 2013:15-16). Þegar kemur að kveðjunum er því ekki 

setningafræðilega útilokað að þær hafi getað verið til.  

 Annað sem vekur athygli í sambandi við kveðjudæmin hér að ofan er orðaröðin, 

en í fornháþýsku og fornsaxnesku eru dæmi þess að lýsingarorðið standi fremst í 

setningunni, þ.e. á undan boðháttarsögninni. Sambærileg dæmi finnast raunar einnig í 

fornensku og forníslensku. Ástæðan fyrir þessari sérkennilegu stöðu lýsingarorðsins má 

hugsanlega rekja til þess að það sé sett í brennidepil (e. focus). Í 

þágufallssetningagerðum með vei kemur þetta einnig fyrir og hefur Jóhanna Barðdal í 

samvinnu við fleiri (2013:36) gert ráð fyrir að þar sé um að ræða sérstaka áherslu á 

upplýsingar sem hafa ekki komið fram áður. 

Ljóst er að þær kveðjur sem hér hafa verið nefndar og fela í sér ósk um heilleika 

eru samgermanskt fyrirbæri. Þær innihalda ekki aðeins lýsingarorðið heill og skyldyrði 

þess, heldur má einnig sjá að í fjórum málanna koma fyrir dæmi með sögn í boðhætti 

þar sem lýsingarorðið fer á undan boðháttarsögninni. Stroebe (11:205) mun því hafa 
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haft rétt fyrir sér þegar hún sagði: „Damit steht heil als älteste und gemeingermanische 

grussform fest.“ 

 

5.3 Enskar kveðjur 

5.3.1 Fornenska   l 

Samkvæmt bæði Stroebe (1911) og Grzega (2008) eru kveðjur með    , svo sem wes 

    ‘ver heill’, meðal elstu varðveittu ávarpskveðja í fornensku. Þrátt fyrir að slíkar 

kveðjur hafi verið töluvert algengar að fornu er þær ekki að finna í ensku nútímamáli. 

Rétt er að benda á að kveðjur með hail fyrirfinnast í nútímaensku, en þær kunna að 

hljóma fremur gamaldags eða skáldlega í eyrum nútímamanna og eru lítið notaða. Þetta 

hail er þó ekki komið af hinu fornenska    , heldur er um norrænt tökuorð að ræða sem 

kom inn í ensku í kringum 1200 (Grzega 2008:169; Etymonline).  

Það sem á eftir fer er að miklu leyti byggt á skrifum Grzega (2005, 2008) og 

leitarniðurstöðum hans úr sögulegum enskum gagnagrunnum. Sökum þess að Grzega 

gefur ekki dæmin í samhengi hefur einnig verið leitað til fornenskrar orðabókar 

Bosworth og Toller. Þetta hefur vissulega ákveðna ókosti, en hjá því verður ekki komist 

að sinni. Fornenskir gagnagrunnar eru ekki aðgengilegir á fyrirhafnalítinn og 

endurgjaldslausan hátt. Í kaflanum um miðensku var hinsvegar stuðst við miðenskan 

gagnagrunn sem er aðgengilegur á netinu og nær yfir bæði laust mál og bundið.  

 Ef leitarniðurstöður Grzega (2008) með heilsanir sem innihalda     í fornensku 

eru teknar saman má setja upp eftirfarandi töflu (Tafla 2): 

 

Orðasamband Fjöldi dæma 

hal sy þu 6 

sy ðu hal 1 

hal westu 3 

hal wes þu 10 

wes þu hal 6 

beoþ hale 1 

wes hal 2 

Alls = 29 
 

Tafla 2: Heilsanir með     í fornensku (byggt á leitarniðurstöðum Grzega). 
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Þrátt fyrir að samhengi vanti fyrir dæmin í Töflu 2 er samt sem áður hægt að setja á blað 

nokkrar athugasemdir um heilsanirnar. Eins og sést er algengasta orðasambandið hal 

wes þu, sem kemur fyrir að minnsta kosti tíu sinnum. Óalgengustu orðasamböndin eru 

hinsvegar beoþ hale og sy þu hal. Í stað þess að líta eingöngu á hversu oft tiltekið 

orðasamband kemur fyrir gæti verið gagnlegt að reyna aðra nálgun; að kanna hvernig 

kveðjurnar eru uppbyggðar. Ef niðurstöðunum er til dæmis skipt upp í tvennt, þ.e. eftir 

því hvort heilsanirnar innihalda sögn í boðhætti eða viðtengingarhætti, kemur í ljós að 

setningagerð sem inniheldur boðhátt er mun algengari en setningagerð með 

viðtengingarhætti. Heildarfjöldi heilsana sem innihalda boðhátt er 22, en 7 heilsanir 

innihalda viðtengingarhátt (Tafla 3). Þá er einnig athyglisvert að einu sagnirnar sem 

koma fyrir eru sagnirnar wesan ‘að vera’ og b  n ‘að vera’. Þannig birtist lýsingarorðið 

    í fornensku alltaf sem sagnfylling (e. predicate adjective) í kveðjunum.  

 

  wesan b  n 

Boðháttur 21 1 

Viðtengingarháttur 7   

 

Tafla 3: Heilsanir með     sem innihalda sagnir í boðhætti og viðtengingarhætti  

(byggt á leitarniðurstöðum Grzega). 

 

Ef litið er á orðaröðina í fornensku kveðjunum eru einkum tveir möguleikar til staðar, 

með örlitlum tilbrigðum í öðrum þeirra. Annað hvort er það lýsingarorðið sem stendur 

fremst, eða sagnorðið. Ef sagnorðið stendur fremst er möguleiki á að sleppa fornafninu, 

en þó eingöngu í setningagerð með boðhætti. Umrædd mynstur eru sýnd í (17) og 

fjölbreytileikinn í orðaröð í (18).  

 

(17)  Grunnmynstur í heilsunum með lýsingarorðið    :  

 BOÐHÁTTUR + (persónufornanf.NF) + lýsingarorð 

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.NOM + lýsingarorð 

 

(18)  Orðaröð í heilsunum sem innihalda    : 

 Lýsingarorð – sögn – persónufornafn 

 Sögn – persónufornafn – lýsingarorð 

 Sögn – lýsingarorð  (eingöngu með boðhætti) 
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Í því skyni að reyna að fá skýrari mynd af heilsunum sem innihalda    , er ekki úr vegi 

að líta á dæmi úr orðabók Bosworth og Toller. Eitt dæmi án sagnar er gefið í (19), en í 

(20)-(22) eru gefin dæmi með sögnum. Ekki er ólíklegt að sum þessara dæma séu hluti 

af leitarniðurstöðum Grzega.  

 

(19) H l, l ruwa 

 heill.et kennari.NF 

 ‘Heill, kennari’ 

(Mat 26:49: Bosworth-Toller) 

 

(20) a. H l wes ð   ud a cyning 

 heill.et vera.BH.et þú.NF konungur.NF 

‘Ver þú heill, konungur Gyðinga’ 

(Mat 27:29: Bosworth-Toller) 

 

 b. H le wese g  

 heill.ft vera.BH.ft þú.NF 

 ‘Verið þið heilir’ 

(Mat 28:9: Bosworth-Toller) 

 

(21) c. S  ð    l le f  ud iscre le de cyning 

 vera.VH.3p.ET þú heill.et ljúfur Júði.EF fólk.EF konungur.NOM 

 ‘Heill sértu, ljúfur konungur Gyðinga’  

(Homilies of Ælfric: Bosworth-Toller) 

 

(22) e. Be ð ð    l and sig gebletsod se ðe on Dryhtnes naman com 

 vera.BH.et þú.NF heill og vera.VH.et blessaður hann sem á Drottinn nafn koma 

 ‘Ver þú heill og sé blessaður sá sem kom í Drottins nafni’  

(The Old English Gospel of Nicodemus: Bosworth-Toller) 

  

Þrátt fyrir að heildarsamhengi dæmanna sé ekki gefið koma dæmin samt sem áður að 

nokkru gagni. Athyglisvert er til dæmis að í sumum tilfellum fylgir ávarpsliður í 

nefnifalli kveðjunni, svo sem í (20) og (21), og að einnig kemur     fyrir án sagnar (19). 
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Þetta kallar á að grunnmynstrin sem gefin voru í (17) séu endurskoðuð, þ.e. bæta þarf 

við að     geti eitt og sér verið fullburða kveðja. Nýju mynstrin eru gefin í (23). 

 

(23) Þrjú grunnmynstur í heilsunum sem innihalda    :  

 BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NF) + lýsingarorð 

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.NF + lýsingarorð 

 Lýsingarorð + (NF) 

 

Áður en horfið er frá umfjöllun um dæmin í (8) er vert að minnast á að samkvæmt 

athugasemdum í orðabók Bosworth og Toller koma flest þeirra fyrir í kristnum textum. 

Glósur á borð við have, haveta, ave og osanna eru gefin við hlið dæmanna.  

Enn er eitt dæmi ónefnt, dæmi sem er ekki úr kristnum texta og ég lét ógetið í 

hér að ofan. Dæmið er úr Bjólfskviðu og er sama dæmi og Stroebe (1911:170) getur í 

sinni grein og var minnst a í kaflanum hér á undan (kafli 5.2) en er hér aftur gefið í (24).  

 

(24) a.  æs þ , Hr ðg r,   l. 

 vera.IMP þú Hróðgar heill.et 

 ‘Ver þú, Hróðgar, heill’  

(Beowulf l.407) 

 

Þetta dæmi bætir litlu við það sem áður hefur verið sagt um     í fornenskum kveðju. 

Það eina sem vert er að minnast á er að ávarpsliðurinn, þ.e. Hróðgar, kemur fyrir á milli 

persónufornafnsins og lýsingarorðsins í stað þessa að birtast fyrir aftan kveðjuna líkt og 

í (20) og (21). Þetta gæti stafað af því að tilvitnunin er úr bundnu máli og vera kann að 

bragarháttur Bjólfskviðu hafi einhver áhrif á niðurskipan einstakra setningaþátta.  

 Brottfarakveðjur með     eru fyrirferðaminni en heilsanir. Grzega (2005:58) 

minnist aðeins á eitt dæmi, en ókosturinn við dæmið er að samhengi skortir og 

heimildar er ekki getið. Dæmið er hér gefið í (25). 

 

(25)  Wesaþ hale 

 vera.BH.ft heill.ft 

 ‘Verið heilir’  
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Erfitt er að segja nokkuð um þetta staka dæmi annað en að mögulegt hafi verið að nota 

lýsingarorðið     í brottfararkveðjum, og að slík kveðja er formlega séð ógreinanleg frá 

heilsunum.  

 

5.3.2 Fornenska     

Þrátt fyrir að bæði Stroebe og Grzega gefi dæmi með    , nefnir hvorugt þeirra dæmi 

með kvenkyns nafnorðinu    . Ef því orði er hinsvegar flett upp í orðabók Bosworth og 

Toller má finna nokkur áhugaverð dæmi, en tvö þeirra eru gefin í (26) og (27).  

 

(26) H ht h   lenan   l  be dan 

 heita hann Elena.ÞF heill.NF bjóða  

‘Hann sagði að  lenu skyldi heilsað’ 

(Elene l.2003: Bosworht-Toller) 

(27)  sy him   l 

 vera.VH hann.ÞGF heill.NF 

 ‘Sé honum heill’ 

(Mat 21:9: Bosworth-Toller) 

 

Dæmi (26) virðist gefa til kynna að samband hafi verið á milli nafnorðsins     ‘heilsa, 

öryggi, sáluhjálp, hamingja’ og heilsana. Að heilsa einhverjum gat þannig verið að 

bjóða (eða færa) einhverjum heill. 

Dæmi (27) er aftur á móti mun athyglisverðara. Hér birtist     með sögn í 

viðtengingarhætti og fornafni í þágufalli. Þetta fellur ekki að þeim kveðjumynstrum sem 

þegar hefur verið minnst á í tengslum við fornenskar heilsanir með lýsingarorðinu    . 

Áður en hægt er að bæta því við sem sérstakt mynstur þarf þó fyrst að líta á samhengið 

og kanna hvort á ferðinni sé raunveruleg heilsan eða ekki. Þar sem samhengið er ekki 

gefið hjá Bosworth og Toller er nauðsynlegt að fletta upp á Matt 21:9 í engilsaxneskri 

útgáfu. Hér er miðað við textann eins og hann kemur fyrir í útgáfu Kembler og 

Hardwick (1858). Íslensk þýðing er mín. 

 

(28)  Þæt folc ꝥ þar beforan ferde, and ꝥ þar-æfter ferde clypodon and cwædon, Hál sý 

þú Dauides sunu: Sý gebletsod seþe com on Drihtenes naman; Sý him H   l on 

hehnessum.  
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(Mat 21:9) 

 

‘Fólkið sem gekk á undan honum og fólkið sem fór á eftir hrópaði og sagði: 

Heill sért þú, sonur Davíðs. Blessaður sé sá sem kom í nafni Drottins. Sé honum 

heill í upphæðum.’  

 

Eins og sést getur verið umdeilanlegt hvort telja eigi  y         sem kveðju eða 

einfaldlega skýrt framborna (e. explicit) ósk um ‘heilleika’ eða ‘góða heilsu’.  f tekið er 

mið af kringumstæðunum, þ.e. að hér er fólk sem hittir Jesú og fylgir honum eftir, þá er 

ekki fráleitt að líta svo á að hér sé á ferðinni eins konar kveðja sem inniheldur einnig 

ósk. Þetta fellur ágætlega að undanfaranum sem Searle gefur upp fyrir heilsanir og 

einnig má ímynda sér að fólkið sé með hrópum sínum að viðurkenna Jesú á einhvern 

hátt. Hinsvegar má benda á að þess er ekki getið að Jesú hafi svarað fólkinu, en 

samkvæmt Duranti var eitt af því sem einkennir kveðjur að þær koma fyrir í pörum, þ.e. 

kveðja og svar við kveðjunni. Af þessu sést að dæmið í (28) er í raun á mörkum þess að 

vera kveðja og hrein ósk. Þrátt fyrir það verður það hér haft með sem hluti af því 

hvernig fornenskar kveðjur geta verið uppbyggðir.  

 

(29)  Fornenskar kveðjur með            :  

 BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NOM) + lýsingarorð.    

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.NOM + lýsingarorð.    

 lýsingarorð.    + NF 

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.DAT + nafnorð.     

 

4.3.3 Miðenska 

Eftir að hafa gefið yfirlit yfir kveðjur með lýsingarorðiðnu     og nafnorðinu      í 

fornensku mætti ef til vill spyrja hvað verður um þessi orðasambönd í sögu enskunnar. 

Eins og minnst var á áður hafa heilsanir með     ekki lifað fram í nútímaensku og mér 

er ekki kunnugt um nein dæmi sem snúa að brottfarakveðjum. Samkvæmt Grzega 

(2008:167) má finna miðenska afkomanda     sex sinnum í leikritinu Brut eftir 

Layamon og einu sinni í dæmi sem Grzega hefur frá OED. Þetta staka dæmi er haft úr 

miðenskum texta frá því um 1200 og er gefið í (30).  

  



39 

 

(30)  ...and ðu scalt on alle wise bieten ðe he haueð tebroken. Hoal ði godnesse!’ / Ðat 

sade Soð: ‘Hierto ic am all iradi, te bien hersum godd anon to ðe deaðe for 

man... 

 

 ʻ... og þú skalt á alla vegu bæta fyrir það sem hann hefur brotið. Heill þér 

góðvilji. / Þetta sagði Sannleikurinn: „Héðan í frá er ég tilbúinn að vera hlýðinn 

Guði jafnvel til dauða.. ʼ 

(Vices andVirtues: CMEPV) 

 

Þetta dæmi reynist fremur athyglisvert. Hér birtist miðenski afkomandi    , þ.e. hoal, 

ásamt sögn og því sem lítur út fyrir að vera nafnliður í þágufalli, ekki ólíkt fornenska 

dæminu í (28). Þrátt fyrir það er óljóst hvort hér sé á ferðinni raunveruleg kveðja eða 

eitthvað annað. Til dæmis má spyrja hvort hoal ði godnesse falli að þeirri kröfu um að 

kveðjur séu kurteisilegar viðurkenningar á viðmælanda eða hvort mælandi og 

viðmælandi deili skynjunarsviði. Svo virðist ekki vera og er því væri sennilega nær að 

líta á þetta sem eins ósk eða upphrópun. Þá kann að vera að hér séu tengsl við 

orðasamböndin thank goodness og for goodness sake í nútímaensku, en Etymonline 

gefur upp að goodness í upphrópunum sé raunar frá um 1610. Það er heldur yngra en 

dæmið hér að ofan. 

Ef litið er á dæmi frá Brut sést að öll nema eitt innihalda sögn í 

viðtengingarhætti. Í flestum tilfellum er heilsanir hal seo þu, og henni fylgir ávarpsliður 

svo sem þu Brutus, ure king, Brutlondes lauerd o.s.frv. Nokkur dæmi eru gefin í (31). 

 

(31) a. Hal beo þu Brutus 

 heill.et vera.BH.et þú.NF Brutus.NF 

 ‘Heill ver þú, Brútus’ 

 

b. Hal seo þu ure king 

heill.et vera.VH.et þú.NF við konungur.NF 

‘Heill ver þú, konungur vor’ 

 

c. Hal seo þu Constanz. Brutlondes lauerd 

heill vera.VH.et þú.NF við konungur.NF 

‘May you be whole, our king’ 
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d. Hal wrð þu lauerd king; Bruttene deorling. 

heill.et ?vera.BH.et þú.NF lávarður.NF konungur.NF; Bretoni.EF eftirlæti.NF 

‘Heill ver þú lávarður konungur; eftirlæti Bretona’ 

 

 (Brut: CMEPV) 

 

Það sem einkum er athyglisvert við dæmin í (31) er að þar er ekki að finna neinn 

fjölbreytileika í orðaröð, ólíkt fornenskudæmunum sem áður var minnst á. Eini 

möguleikinn sem virðist vera fyrir hendi er lýsingarorð – sögn – persónufornafn. Þetta 

gæti gefið til kynna að heilsanirnar sem hér birtast séu orðnar að stirðnuðum frösum. 

Mögulega hafa þær gengið í gegnum eins konar hlutverkabreytingu (e. functional 

change), þar sem upphafleg tengsl við óskir eru rofin og eftir stendur orðasamband sem 

eingöngu gegnir því hlutverki að heilsa. 

 Þegar þetta er borið saman við skandinavíska tökuorðið hail/heil virðist það 

sama vera uppi á teningnum þar. Jafnvel þó dæmi með tökuorðinu séu mun algengari í 

miðensku heldur en dæmi með upprunalega fornenska orðinu, þá virðast mynstrin 

aðeins vera tvö og sýna engan fjölbreytileika í orðaröð. Þar sem ekki gafst tómarúm til 

að fara yfir allar leitarniðurstöður úr Corpus of Middle English Prose and Verse ber að 

taka það sem á eftir fer með örlitlum fyrirvara. Mynstrin sem innihalda skandinavíska 

tökuorðið hail/heil virðast vera annað hvort lýsingarorð + (nefnifall), eða (lýsingarorð) 

+ boðháttur + persónufornafn + nafnliður í nefnifalli. Orðaröðin er aftur á móti ávallt 

lýsingarorð (–sagnorð – persónufornafn) – nafnliður í nefnifalli. Nokkur dæmi eru gefin 

í (32). 

 

(32) a. Heil kyng! And he worschipide the kyn lowli bifor hym to erthe  

 Heill konungur.NF og hann tilbiðja konungur lágt fyrir-framan hann til jörð 

‘Heill konungur! Og hann féll til jarðar að fótum konungsins’ 

(II Kings: CMEPV) 

 

b. ...and seiden, Heil, kyng of Jewis. And thei speten  

og segja heill konungur.NF af Júði og þeir hrækja 

‘og sögðu: Heill konungur Gyðinga. Og þeir hræktu á hann’ 

(The Holy Bible: CMEPV) 
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c. Hail be ȝe skinners wiþ ȝur drenche kiue!  

heill vera.BH.ft þú.NF sútari.NF með þið gegnumblautur hnífur 

‘Heilir verið þið sútarar með ykkar gegnumblautu hnífaʼ 

(Die Kildare-gedichte: CMEPV) 

 

d. ...hail maister Nicholay 

heill meistari.NF Nicholay.NF 

‘Heil, meistari Nicholay’ 

(The Hengwrts ms of Chaucer’s Canterbury tales: CMEPV) 

 

e. Hail be þu lord & Iewes kyng 

heill vera.BH.et þú.NF lávarður.NF og Júði.EF.ft konungur.NF 

‘Heill ver þú lávarður og konungur Gyðinga’ 

(The Middle English chartes ofChrist: CMEPV) 

 

Að lokum má benda á að það eitt að hail/heil sé tökuorð gæti ef til vill gefið til kynna að 

í ensku hafi það þegar misst tengsl sín við upphaflega merkingu ‘heilsa’ eða ‘heilleiki’, 

og sé orðið eingöngu hluti af fastri kveðju. 

 

5.3.4 Niðurstöður um kveðjur með   l/  l í ensku 

Heilsanir sem innihalda     virðast hafa verið nokkuð algengar í fornensku, en 

sambærilegar brottfarakveðjur aftur á móti ekki algengar. Grzega gefur aðeins eitt dæmi 

um hið síðarnefnda og þar vantar allt samhengi og tilvitnun. 

Í (33) eru gefin upp fjögur möguleg mynstur fornenskra kveðja með     og     . 

Algengustu mynstrin hafa verið BOÐHÁTTUR + lýsingarorð.    + (fornafn.NF), en 

dæmi með VIÐTENINGARHÆTTI + lýsingaroð.    + persónufornafn.NF eru einnig 

nokkuð algeng. Óalgengara er hinsvegar að sjá lýsingarorðið stakt og að lokum má 

nefna að aðeins eitt dæmi var um setningagerð með      og þágufalli. 

 

(33)  Fjögur mynstur heilsana með     og      í fornensku:  

 BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NOM) + lýsingarorð.    

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.NF + lýsingarorð.    

 lýsingarorð.    + (NF) 
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 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.DAT + nafnorð.     

 

Þegar kemur að miðensku eru kveðjur með     nánast horfnar úr málinu, en aðeins 

leifar af þeim finnast í stökum dæmum. Aftur á móti hefur skandinavíska tökuorðið 

hail/hail rutt sér til rúms, en þó er óvíst að það hafi verið beinlínis á kostnað gömlu 

kveðjanna.  

 

5.4 Íslenskar kveðjur með heill  

5.4.1 Kveðjur með heill í íslensku nútímamáli 

Í íslensku nútímamáli fer ekki mikið fyrir kveðjum sem innihalda lýsingarorðið eða 

nafnorðið heill. Þó eru til dæmi um slíkar kveðjur og koma þá tölvupóstar og blogg 

sennilega ofarlega upp í huga enda má þar gjarnan finna heilsanir á borð við heil og sæl 

og brottfarakveðjur á borð við lifið heil. Nákvæmlega hversu algengar slíkar kveðjur eru 

í rituðu máli er erfitt að segja til um, en þegar kemur að talmáli verða þær sennilega 

seint taldar ómarkaðar. 

 Í Íslensku textasafni (ÍT) og á veraldarvefnum má finna dæmi um bæði heilsanir 

og brottfarakveðjur með heill. Í (34) eru gefin nokkur dæmi um heilsanir og í (35) um 

brottfarakveðjur. Dæmin eru úr tölvupóstum, bloggfærslum og innleggjum á facebook. 

 

(34) a) Heil og sæl Ég verð í fríi til 8. ágúst 

(Tölvupóstur innan HÍ 2001-2006: ÍT) 

 

b) Heill og sæll Sigmar og aðrir umsjónarmenn og –konur Kastljóss 

(https://www.facebook.com/kastljos/posts/223453211134741]) 

 

 c) Sæl og heil :) Í gær var frídagur hér... 

(http://swanurinn.blogspot.com/2006_05_01_archive.html) 

 

 d) Sæll og heill elsku Villi 

(http://afrikufararnir.blogspot.com/2006/08/g-er-fullur-af-aumkt-og-akklti.html) 

  

 

(35) a) Nog i bili, lifid heil! 
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(Almennt blogg á Vefnum 2001-2006: ÍT) 

 b) Lifðu heill gamli vinur!  

(Vefpistlar frá stjórnmálamönnum 2001-2006: ÍT) 

  

 c) Hafið það gott um áramótin kæru félagsmenn, aðrir vinir og vandamenn! 

Hittumst heil á nýju ári. Kveðja, KÍ. 

(http://fl.ki.is/?PageID=940&dt_date=2011-12-01) 

 

Eins og sést á dæmunum virðist vera um nokkuð föst orðasambönd að ræða. Í 

heilsununum kemur heill ávallt fyrir ásamt lýsingarorðinu sæll og skiptir þá engu hvort 

fer á undan. Þá getur ávarpsliður fylgt kveðjunni, svo sem elsku Villi (34d) eða Sigmar 

og aðrir umsjónarmenn og –konur Kastljóss (34b), en aldrei fylgir henni sögn. 

Brottfarakveðjunum fylgir hinsvegar alltaf sögn og er hún annað hvort lifa (35a-b) eða 

hittast (35c). Þeim getur einnig fylgt ávarpsliður líkt og fylgir með heilsununum.  

 Eins og áður hefur verið minnst á (kafli 2.2) eru heilsanir og kveðjur í 

tölvupóstum, bréfaskrifum og bloggfærslum óneitanlega dálítið frábrugðnar kveðjum 

sem notaðar eru augliti til auglitis. Þar er til dæmis vart hægt að tala um að einhver sé að 

koma eða fara, eða að um deilt skynjunarsvið sé að ræða. Með öðrum orðum þá falla 

kringumstæðurnar fremur illa að þeim skilgreiningum á kveðjum sem hér voru nefndar 

að ofan (kafli 2.2). Þrátt fyrir það hljóta þær að gegna svipuðu hlutverki og kveðjur í 

talmáli, þ.e. þær eru einskonar ávarp við upphaf eða lok samskipta þó svo að samskiptin 

séu oftar en ekki einhliða undir þessum kringumstæðum. Þá má einnig hafa í huga að 

kveðjur á slíkum vettvangi kunna að vera haldsamari en talmálskveðjur. Þá eru dæmi 

þess að einstaklingar geti notað kveðjur á borð við heill og sæll og lifið heil í 

tölvupóstum, eða á netinu, en geti að sama skapi ekki notað þær í talmáli.
29

 Þrátt fyrir 

það er vart hægt að segja annað en að formið á þessum kveðjum sýni hvernig þær geta 

verið samsettar.  

Ef litið er á skáldsögur má segja að kveðjur sem þar koma fyrir hljóti að 

einhverju leyti að endurspegla kveðjur eða viðhorf til kveðja í talmáli nútímans. Í 

Íslensku textasafni er hægt að leita eftir ákveðnum flokkum og meðal annars í 

skáldsögum eftir 1980. Slík leit, í fyrrnefndum flokki, skilar alls 13 niðurstöðum úr 

fimm mismunandi skáldritum. Athygli vekur að fjögur af þessum dæmum koma fyrir í 

                                                 
29

 Þetta er almenn niðurstaða mín eftir spjall við nokkra einstaklinga. 
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skáldsögunni Flóttinn eftir Sindra Freysson, en þar er um sögulega skáldsögu að ræða 

sem gerist á tímum Síðari heimsstyrjaldarinnar. Það er því ekki með öllu óvænt að 

dæmin sem þar koma fyrir tengjast hinni þýsku nasistakveðju sem viðhöfð var í Þriðja 

ríkinu. Þessi dæmi geta þó ekki talist til íslenskra kveðja með heill. 

Tvö dæmi um raunverulega íslenskar heilsanir koma fyrir í annarri sögulegri 

skáldsögu, en þar er um að ræða Reisubók Guðríðar Símonardóttur. Bæði dæmin eru 

gefin í (36).  

 

(36) a. ... sneri sér að Einari og klappaði honum á öxlina: - Heill og sæll, kunningi, 

sagði Jón.  

 

 b. ávarpaði þá að íslenskum sið: - Heilt og sælt veri fólkið, sagði maðurinn. 

(Reisubók Guðríðar Símonardóttur: ÍT) 

 

Ekki verður hægt að segja annað en að vafasamt sé að taka dæmi úr sögulegri skáldsögu 

sem örugga heimild um málnotkun í nútímamáli. Kemur þá einkum til að höfundur gæti 

verið meðvitaður um það málsnið sem hann notar og gæti ef til vill reynt að gefa 

textanum yfirbragð eldra máls. Af þeim sökum er ekki með öllu útilokað að þær kveðjur 

sem hér koma fyrir hafi í huga höfundar verið ætlaðar til að endurspegla formlegri eða 

eldri kveðjuhefð í íslensku. Að minnsta kosti er ljóst heilsanirnar virðast í huga 

höfundar vera dæmi um sérlega íslenskar kveðjur (36b). En þrátt fyrir að hér sé um 

sögulega skáldsögu að ræða er lítið frábrugðið þessum heilsunum og þeim sem nefndar 

hafa verið úr bloggi og tölvupóstum. Í báðum tilvikum kemur heill fyrir með 

lýsingarorðinu sæll og í báðum tilvikum fylgir ávarpsliður. Það sem er hinsvegar 

frábrugðið er að í (36b) fylgir sögn í óskhætti, en það lítur sérkennilega út.  

 Aðeins tvö önnur dæmi um heilsanir komu fyrir í efnisflokknum skáldsögur eftir 

1980. Bæði dæmin eru úr Sólarsögu eftir Andrés Indriðason og af þeim mætti ætla að 

heilsanirnar þættu fremur formlegar. Í báðum tilvikum er viðmælanda heilsað með 

handabandi og í öðru dæminu er sérstaklega tekið fram að handabandið sé “yfirmáta 

formlegt” (37a), en það gæti aftur bent til þess að orðasambandið sé einnig álitið 

formlegt. 

 

(37)  a. ...heilsaði með yfirmáta formlegu handabandi. --- Heil og sæl! Og kærar 

þakkir fyrir son ykkar.  
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b. Þorsteinn! Vinurinn minn eini og sanni! Heill og sæll! Gaman að sjá þig hér! 

Hann tók í hönd hans. Setti upp gáfusvip. 

(Sólarsaga: ÍT) 

 

Brottfarakveðjur með heill voru alls 5 og komu fjórar fyrir í skáldsögunni Síðasta orðið 

eftir Steinunni Sigurðardóttur. Athygli vekur að þar er þær allar að finna í lok 

bréfaskrifa, en ekki í lok samtala. Þetta stafar af því að bókin er í raun samsett úr 

ýmsum eftirmælum, sendibréfum og greinum, sem af hálfu lesandans er vart hægt að 

taka með fullri alvöru hvað varðar form og innihald. Hinn svokallaði ritstjóri 

bókarinnar, Lýtingur Jónsson, grípur til að mynda oft inn með eigin athugasemdir, en 

hann er að sjálfsögðu persóna í sögunni en ekki raunverulegur ritstjóri verksins. Öll 

umgjörð skáldsögunnar ýtir þannig undir að vart verður hægt að taka verkið í heild 

öðruvísi en að um kímnilega stælingu á raunverulegum eftirmælaskrifum sé að ræða. Í 

(38) eru gefin tvö dæmi um brottfarakveðjur úr umræddri skáldsögu. 

 

(38) a. Lifið heil! Njótið heil! ÓMAR B ÓMARSSON 

 

 b. ...áfram manns gaman. Lif heil, merka frú Alda. LÝTINGUR JÓNSSON 

(Síðasta orðið: ÍT) 

 

Dæmin sem hér eru birt svipar í raun til þeirra sem koma fyrir í bloggskrifum á 

veraldarvefnum. Um er að ræða kveðjur sem samsettar eru úr lýsingarorðinu heill og 

sögn í boðhætti. Þær sagnir sem hér birtast eru lifa og njóta, en sú síðarnefnda kemur 

fyrir í samsettu orðasambandi þar sem lifa er hluti af fyrri hlutanum (38a). Segja má að 

hér sé þó ekki um hreina kveðju að ræða, heldur fremur kveðju í bland við ósk. 

Orðasambandið birtist í síðasta bréfi bókarinnar þar sem bréfaskrifarinn lætur fylgja 

með bréfinu lítið ljóð og í lokaorðunum óskar hann þess að lesandinn njóti ljóðsins.  

 Í skáldsögunni Afturelding eftir Viktor Arnar Ingólfsson má finna eitt dæmi um 

brottfarakveðju sem telja má vafasamt. Þar kemur fyrir nafnorðið heill ásamt 

persónufornafni í þágufalli, en slíkar kveðjur koma hvorki fyrir í tölvupóstum né 

bloggfærslum þar sem hlutverkið er greinilega að kveðja. Þegar samhengið er skoðað 

virðist þarna vera á ferðinni eins konar formúlukennd athöfn eða jafnvel stæling á 

kveðju skylmingarþræla að fornu. Tveir einstaklingar, Jóhann og Birkir, eru 
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þátttakendur í leik sem gengur út á að annar drepi hinn. Þeir halda hvor á sinni byssunni 

og rétt áður en leikurinn byrjar kveður Jóhann Birki með orðasambandinu sem gefið er í 

(39). 

 

(39) Jóhann brosti með viðurkenningarsvip. „Heill þér, andstæðingur. Megi sá betri 

sigra hér í nótt.“ 

(Afturelding: ÍT) 

 

Þrátt fyrir að hér sé varla á ferðinni raunveruleg brottfarakveðja má benda á að þessi 

setningagerð kemur stundum fyrir þegar óska á einhverjum heilla. Í Málfarsbanka 

íslenskrar málstöðvar er þess getið í athugasemdum um nafnorðið heill að rétt sé að 

segja „heill þér fertugum, sjötugum o.s.frv.“ en ekki „heill þér fertugur“. Fólki er með 

öðrum orðum bent á að sambeygja töluorðið og persónufornafnið; setja hvort tveggja í 

þágufall. Hinsvegar er ekki minnst sérstaklega á hvernig nota eigi slík orðasambönd, 

eða hvert samræðuhlutverk þeirra er. Í íslensku nútímamáli er óhætt að gera ráð fyrir að 

þetta orðasamband sé almennt ekki notað í kveðjum, hvorki heilsunum né 

brottfarakveðjum, þó hinsvegar sé mögulegt að nota það í heillaóskum. 

 Þegar litið er yfir leitarniðurstöðurnar úr textasafninu úr flokknum skáldrit eftir 

1980 verður vart komist hjá því að álykta að kveðjur með heill séu fremur markaðar í 

nútímamáli. Ber þar fyrst að nefna að leitarniðurstöður voru ekki mjög margar, eða 

einungis 13. Þá voru fjórar af niðurstöðunum dæmi um þýska nasistakveðju, tvær komu 

fyrir í sögulegri skáldsögu og einu dæmin sem komu um brottfarakveðju voru úr 

skáldsögu sem samsett er úr sendibréfum og eftirmælaskrifum auk þess sem eitt dæmi 

fannst í vafasömum kveðjuaðstæðum. Það eru því aðeins tvö raunveruleg dæmi um 

heilsanir og í einu er sérstaklega tekið fram að formlegt handaband hafi fylgt kveðjunni. 

Það má því ætla að kveðjur með heill séu ekki með öllu ómarkaðar í íslensku 

nútímamáli. 

Áður en möguleg form kveðja með heill eru tekin saman er vert að minnast á 

tvennt sem getur ef til vill varpað enn frekar ljósi á stöðu þessara kveðja í nútímamáli. 

Má nefna að árið 2006 var sýnd sjónvarpsþáttaröð á Skjá 1 sem bar nafnið Heil og sæl. 

Þættirnir voru alls tíu talsins og fjölluðu um heilbrigt líf og hollt og gott mataræði 

(doktor.is/grein/heil-og-sael-er-sykur-fikniefni). Þá var árið 2013 gefið út kennsluhefti 

undir sama nafni sem einkum miðast að því að vekja ungt fólk í grunn- og 

framhaldskólum til umhugsunar um heilbrigt líferni 
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(vefir.nams.is/klb/heilogsael_klb.pdf). Gera má ráð fyrir að titillinn á þáttunum og 

kennsluheftinu skírskoti fyrst og fremst til heilsufars og heilbrigðs lífernis þó svo hann 

vísi einnig að einhverju leiti til heilsana. Hér er því verið að leika með það að 

orðasamband er notað í bókstaflegri merkingu jafnframt því að það vísi í þá talgjörð 

sem það gegnir samkvæmt viðtekinni hefð, þ.e. að heilsa.  

Svipuðu máli virðist gegna um tímaritið Lifið heil sem gefið er út af Lyfju. Hér 

skírskotar nafnið á tímaritinu fyrst og fremst til heilsu einstaklinga þó einnig sé leikið 

með tenginguna við brottfarakveðjur. Þetta kann að virðast dálítið óvenjulegt, 

sérstaklega ef titlinum er skipt út fyrir brottfarakveðju sem er ekki hluti af neinni annarri 

talgjörð í nútímamáli, svo sem bless. Mætti þá spyrja hvort útgefendur ritsins væru að 

„segja bless“ við lesendur blaðs sem fjallar um heilbrigði og heilsufar. Í þessu tilfelli er 

að minnsta kosti athyglisvert að sjá hvernig þessum tveim hlutverkum orðasamandsins 

lifið heil er teflt saman, þ.e. að óska þess að einhver njóti heilleika í heilsufari og að 

kveðja viðkomandi.  

 Að heilsanir og brottfarakveðjur með heill séu markaðar í nútímamáli fær 

stuðning af því þegar rætt er við einstaklinga um notkun slíkra kveðja og viðhorf til 

þeirra.
30

 Flestir kannast við slíka kveðjur, en þó aðallega úr tölvupóstsamskiptum. 

Aðspurðir hvort þeir noti slíkar kveðjur í talmáli er svarið yfirleitt nei. Ef spurt er um 

viðhorf til þessara kveðja þá þykir mörgum þær mjög fallegar og íslenska en taka samt 

sérstaklega að þær séu fremur formlegar eða hátíðlegar. Þá hefur enginn þeirra sem ég 

hef talað við viljað samþykkja heilsanir með heill (og sæll) þar sem sögn fylgir 

kveðjunni, s.s. verið heil og sæl. Við þetta má bæta að ég hef haft afspurnir af að 

kveðjur sem þessar heyrist aðallega í máli eldra fólks og þá einkum karlmanna. Þetta 

mun þó ekki vera algilt.
31

  

Ef tekið er saman það sem hér hefur komið fram um hvernig kveðjur með heill 

eru uppbyggðar má segja eftirfarandi: Lýsingarorðið heill er aldrei notað eitt og sér í 

kveðjum. Í heilsunum kemur það fyrir samhliða lýsingaroðinu sæll og þá ýmist á undan 

því eða á eftir, þ.e. heill og sæll eða sæll og heill. Þessum heilsunum fylgir aldrei sögn.
32

 

                                                 
30

 Ég hef rætt stuttlega við staka vini og vandamenn um kveðjur með heill.  
31

 Að kveðjur með heill í nútímamáli sé einkum bundin við eldri karlmenn heyrði ég frá einstaklingi sem 

tók upp á því að hlusta eftir kveðjum sem fólk notar í daglegu tali. Þá þekki ég að minnsta kosti tvo 

einstaklinga sem nota heilsanina heil(l) og sæl(l) í talmáli, en báðir eru karlmenn yfir fertugt. Ég hef þó 

heyrt dreng sem var á að giska á þrítugsaldri nota þessa kveðju auk þess sem ég hef haft afspurnir af eldri 

konu sem notar hana.  
32

 Hér hef ég viljandi ekki með dæmið úr Reisubók Guðríðar Símonardóttur þar sem heill kemur fyrir í 

orðasambandinu Heilt og sælt veri fólkið. Ástæðan er sú að um er að ræða sögulega skáldsögu og því í 

raun ekki hægt að taka kveðjuna sem þar kemur fyrir sem dæmi um notkun í nútímamáli.  
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Í brottfarakveðjum kemur heill hinsvegar fyrir með sögn og er hún þá ýmist í boðhætti, 

lifa, eða í viðtengingarhætti, hittast. Slíkar brottfarakveðjur virðast þó óalgengari en 

heilsanir með heill. 

 

(40) heilsanir: 

lo.heill + lo.sæll (hvort heldur sem er á undan) 

 

(41) Brottfarakveðjur: 

BOÐHÁTTUR.lifa + lo.heill 

VIÐTENGINGARHÁTTUR.hittast + lo.heill 

 

Af þessu sést að ekki er mikið um breytileika í kveðjum með heill í íslensku nútímamáli 

og því verður vart sagt annað en að um eins konar stirðnuð orðasambönd sé um að ræða. 

Þegar litið er til fornmáls má hinsvegar færa rök fyrir að kveðjur með heill hafi verið 

bæði algengari, fjölbreyttari og jafnvel ómarkaðri. 

 

5.3.2 Brottfarakveðjur í forníslensku 

Brottfarakveðjur með lýsingarorðinu heill hafa verið nokkuð algengar í forníslensku. 

Leit í fornritum í Íslensku textasafni skilaði alls rúmlega 30 niðurstöðum og er óhætt að 

segja að samsetningar kveðjanna eru mun fjölbreytilegri en í nútímamáli. 

 Algengast var að kveðjurnar innihéldu heill ásamt sögn í boðhætti. Oftast var 

sögnin fara en einnig komu fyrir kveðjur með lifa, búa og vera. Í þeim kveðjum sem 

innihéldu fara fylgdi atviksorðið vel gjarnan með. Mælandi óskar þá viðmælanda, sem 

er iðurlega sá sem er í þann mund að yfirgefa svæðið, að hann fari bæði heill og vel. Þá 

koma fyrir samsetningar með öðrum orðum, svo sem lýsingarorðunum horskur ‘vitur, 

hygginn’ og happdrjúgur ‘aðnjótandi (mikillar) gæfu’. Ennfremur fylgir atviksorðið nú 

stundum með kveðjunum. Kveðjur með fara má sjá í (42). 

 

(42)  a. Enda far nú vel og heil, dóttir mín. 

(Eiríks saga rauða: ÍT) 

 

b. Heil farðu, Katla 

(Kötludraumur: ÍT) 
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c. Heilir farið nú ok horskir 

(Atlakviða: ÍT) 

 

e. Nú má ek vel vaða til lands, en þú far heill ok happadrjúgr 

 (Sturlaugs saga starfsama: ÍT) 

 

Ólíkt boðháttarkveðjum með fara eru kveðjur með lifa, búa og vera mæltar af þeim sem 

er í þann mund að yfirgefa svæðið. Þegar horft er til merkingar sagnanna fara og búa er 

þessi skipting á hver mælir kveðjuna ekki svo fráleit. Þegar kemur að lifa og vera mætti 

hinsvegar ætla að hvort heldur sem er sá sem er að fara eða sá sem verður eftir gæti 

notað slík orðasambönd. Hugsanlegt er að þannig hafi það verið í fornmáli en 

leitarniðurstöðurnar skiluðu einungis einu dæmi með hvorri sögn og í báðum 

tilfellunum er það sá sem er að yfirgefa svæðið sem mælir. Þá vekur athygli að í (43a) 

og (43c) er fleirtölumynd sagnanna notuð þrátt fyrir að viðmælandi sé einn. Þetta skýrist 

í raun af því að mælandi er ekki jafningi viðmælanda heldur neðar í virðingarstiganum. 

Þetta veldur því að viðmælandi er ávarpaður á „kurteislegri“ hátt, en það mætti aftur 

tengja við hvaða ávarpsfornafn liggur að baki (sjá umfjöllun Glover 2011). Hér er því 

dæmi um að félagslegir þættir stjórni formi kveðjanna. 

 

(43) a. Lifið heilir, herra, ek mun hjá Óðni gista. 

 (Hrómundar saga Gripssonar: ÍT) 

 

 b. Bú þú, Hringr konungr, heill ok lengi 

  

(Friðþjófs saga ins frækna: ÍT) 

 

 c. "Farið heilir Bersi." Hann segir: "Verið heilir konungur." 

 (Heimskringla: ÍT) 

 

Þrátt fyrir að flestar brottfarakveðjurnar séu samsettar á þann hátt að þær innihaldi sögn 

í boðhætti eru einnig dæmi þess að þær innihaldið sögn í viðtengingarhætti. Mætti þar 

fyrst nefna sögnina fara, en dæmi um slíkt má finna í Vafþrúðnismálum (44).  
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(44) Heill þú farir, / heill þú aftur komir, / heill þú á sinnum sér! 

(Vafþrúðnismál: ÍT) 

 

Aðrar sagnir sem koma fyrir í viðtengingarhætti í brottfarakveðjum með heill eru 

skiljast, hittast og finnast, og sú síðastnefnda í merkingunni ‘hitta e-n’.  

 

(45) a. En nú munum vér skiljast að sinni finnumst heilir. 

(Heiðarvígasaga: ÍT) 

 

b. Hittumst heilir, þá heðan líðum, er eigi léttara líf en dauði. 

(Hálfs saga og Hálfsrekka: ÍT) 

 

c. Hér munum vér nú skiljast heilir og finnast á þingi og taka þar til óspilltra 

mála. 

 (Njáls saga: ÍT) 

 

Að lokum má nefna að fjögur dæmi fundust í óbeinni ræðu, en ómögulegt er að segja til 

um hvort þar sé að baki kveðjur með boðhætti eða viðtengingarhætti. Í öllum 

tilfellunum eru viðmælendur beðnir um að hittast heilir aftur, líkt og í (46). 

 

(46)  Hann mælti, bað þá vel fara og heila hittast. 

(Heimskringla: ÍT) 

 

Þegar fjallað var um kveðjur með heill í nútímamáli (kafli 5.4.1) var minnst á að þær 

virðist einkum bundnar við karlkyns mælendur. Ef litið er til fornmáls er því öðruvísi 

farið, því kvenkyns mælendur koma oft fyrir. Þekktasta dæmið er sennilega úr 

Vafþrúðnismálum þar sem Frigg kveðjur Óðinn áður en hann heldur til Vafþrúðnis 

jötuns (44). En fleiri dæmi eru til því Örvar-Odds sögu segir frá því þegar Oddur 

dvaldist í Risalandi og gat barn við risakonuna Hildir. Þegar Oddur ætlar halda burt 

harmar Hildir brottför hans en biður þess þó að hann fari heill (47a). Sams konar kveðju 

má finna í Laxdælu (47b) þar sem Ingibjörg kveðjur Kjartan eftir að hún hefur látið 

hann hafa hvítan motur sem ætlaður er Guðrúnu Ósvífursdóttur. Þá er Áki, í Sturlaugs 

sögu starfsama, kvaddur af konu með kveðju sem inniheldur heill (47c). 
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(47)   

a. okkar í milli, enda far þú nú heill og vel. Grætur hún þá sáran  

(Örvar-Odds saga: ÍT) 

 

b. far nú vel og heill.”  ftir það stendur Kjartan upp og hvarf til  ngibjargar  

(Laxdæla saga: ÍT) 

 

 

c. Nú má ek vel vaða til lands, en þú far heill ok happdrjúgr  

(Sturlaugs saga starfsama: ÍT) 

 

 

Þegar þessar brottfarakveðjur eru bornar saman við brottfarakveðjur með heill í 

nútímamáli sést greinilega að kveðjurnar í fornumáli eru mun fjölbreyttari. Bæði kemur 

í ljós fjölbreyttara val á sögnum og fjölbreyttari samsetning kveðjanna. Þessi 

fjölbreytileiki gæti ef til vill bent til þess að kveðjur með heill hafi verið á einhvern hátt 

meira „lifandi“ í fornmáli en í nútímamáli, þ.e. að þær hafi ekki verið stirðnuð 

orðasambönd.  

 

5.3.3 Heilsanir í forníslensku 

Eins og brottfarakveðjurnar eru heilsanir með heill töluvert algengar í forníslensku. Leit 

í Íslensku textasafni skilaði alls um 50 niðurstöðum. Auðsýnt er því að heilsanir með 

heill eru mun tíðari í forntextunum en sambærilegar brottfarakveðjur. Hvort þetta stafi 

af tilviljun eða af raunverulegum mun í nálnotkun er erfitt að segja til um. 

 Ef litið er á hvernig heilsanirnar eru upp byggðar kemur í ljós að algengast er að 

finna sögn í boðhætti ásamt lýsingarorðinu heill. Þær sagnir sem koma oftast fyrir í 

þessu samhengi eru koma, sitja og vera. Sögnin sitja er einkum notuð þegar mælandi 

kemur fyrir sitjandi einstakling, oft konung, en einnig leikmann eða kvenmann. Nokkur 

dæmi með koma og sitja eru gefin í (48) og í (49) eru gefin tvö dæmi með vera.  

 

(48) a. Sit heill Dofri konungur. 

(Kjalnesinga saga: ÍT) 

 



52 

 

b. Sit heil, frú, eða hversu megið þér? 

 (Völsunga saga: ÍT) 

c. Kom þú heill og vel Refur. 

(Króka-Refs saga: ÍT) 

 

(49) a. ...ok kyssti hana svá mælandi: „Heil og sæl, kerling mín.“ 

(Sturlaugs saga starfsama: ÍT) 

 

b. Heil vertu Sváfa, hug skaltu deila. 

(Helgakviða Hjörvarðssonar með Hrímgerðarmálum: ÍT) 

 

Ýmislegt er athyglisvert við þessi dæmi. Mætti fyrst nefna samsetningar með 

lýsingarorðinu sæll (49a) og atviksorðinu vel (48c). Eins og minnst hefur verið á áður 

fylgir lýsingarorðið sæll ávallt heilsunum með heill í nútímamáli. Það sem er þó 

frábrugðið nútímamáli og dæmunum í (48) og (49) er að í nútímamáli er engin sögn. 

Þrátt fyrir það má gera ráð fyrir að samsetningin með sæll sé ekki ný af nálinni í 

nútímamáli heldur hafi hún lifað frá fornmáli. Ef litið er á samsetningar með 

atviksorðinu vel er eftirtektavert að vel kemur ekki fyrir í kveðjum í nútímamáli, ef frá 

er talið í heilsaninni velkomin(n). Þá má benda á að í dæmunum í (48) fylgir ávarpsliður 

kveðjunum, s.s. Dofri konungur (48a), frú (48b), Refur (48c) o.s.frv.  

Annað sem er eftirtektavert í dæmunum hér á undan er spurningin hversu megið 

þér
33

 (48b), sem minnir óneitanlega á ákveðnar tegundir af kveðjum í nútímamáli þar 

sem spurt er frétta eða um líðan viðmælanda, svo sem hvað segist, hvað er að frétta eða 

hvernig hefurðu það. Þessar kveðjur eiga það sameiginlegt að þegar þær eru notaðar má 

yfirleitt búast við fyrirframgefnum svörum á borð við fínt, ekkert, mest lítið, allt ágætt 

o.s.frv. Sjaldnar koma fyrir raunveruleg svör við spurningunum þar sem viðmælandi 

rekur í löngu máli nýlegar fréttir af sér og sínum eða þylur upp upplýsingar um líðan 

sína. Þó koma slík svör fyrir, enda er möguleiki fyrir viðmælanda að túlka kveðjuna 

sem raunverulega spurningu. Í dæmi (48b) lítur út fyrir að spurningin hversu megið þér 

sé í ætt við áðurnefndar spurnarkveðjur í nútímamáli og að hana megi túlka á hvorn 

veginn sem heldur. Ef litið er samhengið í kringum kveðjuna kemur í ljós að 

                                                 
33

 Hér er í raun á ferðinni sama kveðja og notuð er í sænsku hur mår du og merkir bókstaflega ʻhversu 

máttuʼ.  
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spurningunni er raunverulega svarað, en þó í fremur stuttu máli. Hér er dæmið aftur 

tilgreint í (50). 

 

(50) Sigurður mælti: „Sit heil, frú, eða hversu megið þér?“  

Hún svarar: „Vel megum vér. Frændur lifa og vinir, en háttung er í hverja giftu 

menn bera til síns endadags.“ 

Hann sest hjá henni.  

(Völsunga saga: ÍT) 

 

Svipað dæmi finnst í Sturlunga sögu, en þar er spurningunni svarað með athugasemdum 

um kveðjuna sjálfa og er gefið í skyn að mælandi kveðjunnar hafi í raun lítinn áhuga á 

vellíðan viðmælanda. Þetta gæti gefið til kynna að í fornu máli hafi spurningar á borð 

við hversu máttu verið sambærileg spurnarkveðjum nútímamáls. Mælandi notar þá 

orðasambandið til þess að heilsa viðmælanda, en ekki til að raunverulega spyrja um 

líðan hans.  

 

(51) Hversu máttu Már eða hve líkar þér? 

Hann sagði: „Hvað mun þig undir vera? Fyrir það mun þér ganga sem eg megi 

illa og mér líki og illa.“ 

(Sturlunga saga, s. 11) 

 

Álíka algengt, eða jafnvel algengara en að nota sögn í boðhætti í heilsunum með heill, 

hefur verið að heilsa einhverjum einungis með lýsingarorðinu heill og ávarpslið. 

Ávarpsliðurinn inniheldur þá ýmist persónufornafn, sérnafn, samnafn eða blöndu af 

þessu þrennu.  

 

(52) a. Heill þú Jón. 

(Sturlunga: ÍT) 

b. Heill þú nú, Vafþrúðnir. 

(Vafþrúðnismál: ÍT) 

c. Símon heilsaði honum: „Heill lávarður“. 

(Heimskringla: ÍT) 
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Að lokum hefur verið möguleg að heilsa með lýsingarorðinu heill og sögn í 

viðtengingarhætti. Slíkar kveðjur voru þó einungis tvær og báðar í textum tengdu 

kristilegu efni (53). 

 

(53) a. Heilar sé þið. 

(Íslenska hómilíubókin: ÍT) 

 

b. Heilar séuð þér.  

(Mörtu saga og Magdalenu: ÍT) 

 

Ef allar mögulegar setningagerðir sem leyfilegar voru í fornu máli í kveðjum með heill 

eru teknar saman mætti ef til vill lýsa þeim eins og gert er í (54), en þar eru sett upp þrjú 

grunnmynstur. 

 

(54)  Grunnmynstrin í heilsunum með heill í forníslensku:  

BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NF) + lo.heill  

VIÐTENINGARHÁTTUR + persónufornafn.NF + lo.heill  

lo.heill + NF 

 

Þegar mynstrin í (54) eru skoðuð vekur athygli að í forníslensku virðist setningagerð 

með þágufalli ekki hafa verið notuð í kveðjum. Þetta er frábrugðið því sem sást hér að 

ofan um fornenskuna, þrátt fyrir að aðeins eitt dæmi hafi verið um það þar. Þá fundust í 

raun engin dæmi um heill með þágufalli í forníslenskum textum, ekki einu sinni í 

heillaóskum eða ávörpum. Setningagerð með þágufalli finnst hinsvegar í síðari tíma 

máli, bæði í talgjörðum sem gegna því hlutverki að kveðja og svo annars konar 

talgjörðum. Heilsan með þágufali er til að mynda í Biblíunni. Í (55) er gefið dæmi þar 

sem heill birtist bæði með og án sagnar. Vart þarf að taka fram að sögnin er í 

viðtengingarhætti.  

 

(55)  Heill, heill sé þér, og heill liðsmönnum þínum, því að Guð þinn hjálpar þér. 

 (I kron 12:18) 
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Þar sem Biblíutextinn í Íslensku textasafni er frá 1980 er hann vart nothæfur við að 

tímasetja hvenær þágufallssetningagerð með heill kemur fyrst fram í íslensku. Þetta er í 

raun eitthvað sem þyrfti að kanna betur. 

Áður en vikið er að kveðjum með heill frá tímabilinu 1500 fram til 1920 er rétt 

að benda á að mælendur heilsana að fornu gátu veru kvenmenn, eins og mælendur 

brottfarakveðja. Í Brennu-Njáls sögu fagnar Hildigunnur til dæmis Flosa með kveðju 

sem inniheldur lýsingarorði heill (56a) og í Hrana sögu hrings kemur tröllkona að máli 

við Hrana þar sem hann gæta fjár síns að kvöldi til (56b). 

 

 

(56) a. Kom heill og sæll frændi og er fegið orðið hjarta mitt tilkomu þinni.  

(Brennu-Njáls saga: ÍT) 

 

 b. Heill þú, Hrani hringr, ok muntu bíða mín.  

(Hrana saga hrings: ÍT) 

 

Af þessu má sjá að heilsanir að fornu með heill hafa verið fjölbreyttari en í nútímamáli, 

rétt eins og brottfarakveðjurnar. Þá má gera ráð fyrir að kveðjurnar hafi verið ómarkaðri 

þar sem bæði kynin hafa notað kveðjurnar. Einnig er freistandi að líta á fjölda 

leitarniðurstaðna og segja að þær hafi verið tíðari í fornmáli en nútímamáli, en það kann 

að vera dálítið vafasamt. Hlutfallslegan samanburð með tíðni annarra kveðja vantar til 

að hægt sé að segja það með vissu. 

 

5.3.4 Tímabilið frá 1500 fram til 1920 

Frá upphafi 16. aldar og fram á fyrri hluta 20. aldar er ekki að sjá að mikil breyting eigi 

sér stað á kveðjum sem innihalda heill. Enn finnast brottfarakveðjur með sögnum á borð 

við fara, búa, lifa og vera í boðhætti, og heilsanir með sögnunum sitja, koma og vera, 

einnig í boðhætti. Þá eru dæmi um samsetningar með atviksorðinu vel og öðrum orðum. 

Þrátt fyrir það má greina nokkurn mun á fjölda dæma og fjölbreytileika þeirra eftir því í 

hvaða efnisflokkum er leitað í ÍT og frá hvaða tímabili. Hér verður farið í gegnum það 

helsta. 

Leit að kveðjum með heill í í flokknum 16., 17. og 18. öld skilaði niðurstöðum 

úr þrem ritum: Vídalínspostillu, Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar og Uppkasti til 

forsagna um brúðkaupssiðu hér á landi eftir Eggert Ólafsson. Kveðjurnar í síðastnefnda 
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ritinu virðast í raun á mörkum þess að vera kveðjur, heillaóskir og formúlukenndar 

athafnir, en nokkuð erfitt er að greina þetta þrennt í sundur. Þá má hafa í huga að bókin 

er eins konar leiðbeiningabæklingur um hvernig halda eigi brúðkaup samkvæmt fornri 

hefð. Nokkur dæmi eru gefin í (57).  

 

(57) a. Sitjið heilir og glaðir allir virðulegir, göfugir og heiðarlegir menn. 

 

b. Lifið allir heilir í Guðs friði! 

 

c. Sitjið heilir N. bóndi sitjið heilar húsfreyja! Sitjið og standið og verið heilir 

allir.  

 

 (Uppkast til forsagna um brúðkaupssiðu hér á landi: ÍT) 

 

Í Nýja testamentinu fundust einungis 6 dæmi um kveðjur og allar í formi heilsana. Tvö 

dæmi eru gefin í (58) en í raun er aðeins dæmi (58a) ósvikin heilsan, því í (58b) virðist 

vera leikið með óskarhlutverk orðasambandsins og þeirrar spennu sem skapast þegar 

hann er settur í samhengi við andstæðu sína. Um leið og verið er að niðurlægja Jesú, 

áður en hann er krossfestur, er þess óskað að hann njóti heilleika. Þess skal getið að þau 

fjögur dæmi sem ekki eru gefin upp hér eru sambærileg við (58b).  

 

(58) a. þá mætti þeim Jesús og sagði: Heilar séu þér.  

 

 b. Heill sért þú konungur Gyðinga, - og hræktu á hann. 

(Nýja testamenti Odds: ÍT) 

 

 

Svipaður leikur með hlutverk og merkingu orðasambands í „röngu samhengi“ virðist 

vera í eina dæminu sem fannst í Vídalínspostillu (frá um 1718-20), en það er í óbeinni 

ræðu og má kalla að sé biblíuleg vísun.  

 

(59) ad segia, Heill vertu Rabbi, enn hafa Bak vid sig Sverd og Staanger? 

(Vídalínspostilla: ÍT) 
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Leit í efnisflokknum 19. öld ýmislegt, skilaði engum niðurstöðum, en niðurstöður úr 

efni Þjóðsagnanna sýna aftur á móti að kveðjur með heill hafa verið nokkuð 

sambærilegar þeim kveðjum sem til voru í fornu máli. Algengast er að kveðjurnar 

innihaldi sögn í boðhætti, en einnig koma fyrir kveðjur með sögn í viðtengingarhætti og 

kveðjur án sagna. Þágufallssetningagerð kemur hinsvegar ekki fyrir. Í (60) og (61) eru 

gefin nokkur dæmi um heilsanir, en þar má sjá lýsingarorðið heill með sögninni vera í 

viðtengingarhætti (60a) og í boðhætti (60b), en einnig má sjá heilsan án sagnar (61).  

 

(60) a. Hann kastar kveðju á Báráð og segir: „Heill sértu, sonur góður.“  

 

  b. og tók í taumana á hesti Þrándar og mælti: „Heill vertu, Þrándur lögmaður.“ 

Þrándur tók kveðju hans og spurði hann að nafni.  

 

(61) c. fjöllum beggja vegna, og sagt: „Heil, heil, systir.“  

 

(Þjóðsögur og ævintýri úr safni Jóns Árnasonar: ÍT) 

 

Í (61) er eftirtektavert að lýsingaroðið heill er tvítekið, þ.e. kveðjan er heil, heil, systir. 

Þetta minnir á tilbrigði af kveðjum í nútímamáli þar sem hæ er tvítekið, svo sem hæ hæ 

eða bæ bæ. Ástæðurnar fyrir endurtekningunni geta verið margvíslegar, en hugsanlega 

gegnir hún því hlutverki að leggja áherslu á að hér sé á ferðinni ákveðin talgjörð, 

nefnilega að heilsa.  

Brottfarakveðjur í þjóðsögunum komu aðallega fyrir með sögnunum fara, vera 

og sitja, þar sem þær fyrrnefndu eru í boðhætti. Samsetningar með sæll (62bb) koma 

fyrir, en einnig fannst eitt dæmi um samsetningu með lýsingarorðinu lukkudrjúgur 

(62a). 

 

 (62) a. Far nú heill og lukkudrjúgur." Sigurður þakkar henni og fór við það. 

 

b. Vertu nú heill og sæll bóndi." Síðan lét bóndi hann niður síga 

 

(63) c. „...og snáfaðu heim aftur.“ Þá sagði hann: „Sitjið þér heilar á hófi, Hallgerður 

á Bláfelli.“ 

(Þjóðsögur og ævintýri úr safni Jóns Árnasonar: ÍT) 
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Leitarniðurstöður úr flokknum skáldrit 1830-1920 skilaði alls 23 niðurstöðum, þar af 

voru 6 brottfarakveðjur, 11 heilsanir og 6 vafadæmi. Flestar niðurstöðurnar, eða alls 17 

af 23, komu fyrir í Ódysseifskviðu og 1001 nótt. Í (64) eru gefin tvö dæmi um heilsanir, 

og í (65) um brottfarakveðjur. 

 

(64) a. þekkti mig undir eins og varð stórglaður. „Kom þú heill, Sindbað!“ mælti 

hann. 

(1001 nótt: ÍT) 

 

b. ...hann ávarpar þegar systur sína blíðlega og segir: Heil og sæl, systir góð, 

hvernig sæki ég að þér?  

(Brynjólfur biskup: ÍT) 

 

(65) a. ...skal ég þá sækja yður. Lifið heilar þangað til! 

(Þúsund og ein nótt: ÍT) 

 

b. Far þú samt heill og sæll! En ef þú vissir hve margar raunir liggja... 

(Ódysseifskviða: ÍT) 

 

Frá 1920 fram til 1980 er að kalla má gat í Íslensku textasafni, en engar skáldsögur eru 

skráðar þar frá því tímabili. Þetta gerir það að verkum að samanburðardæmi vantar fyrir 

þessa áratugi. Áður hefur verið minnst á að greina megi mun á leitarniðurstöðum fyrir 

skáldrit frá tímabilinu 1830-1920 og 1980 (kafli 5.4.1). Meðal annars var nefnt að fleiri 

og fjölbreyttari niðurstöður hafi fengist úr fyrri flokknum, en færri úr þeim síðari. Þá var 

jafnframt bent á að þau dæmi sem komu fyrir í skáldsögum eftir 1980 benda til þess að 

kveðjur með heill séu þar orðnar mjög markaðar. Af þessu má ætla að einhvern tíma á 

tímabilinu 1920 til 1980 hafi átt sér stað breyting á málnotkun sem tengist kveðjufrösum 

með heill. Kannski má segja að þessarar þróunar gætir strax á tímabilinu 1500-1920, því 

þrátt fyrir að kveðjur með heill haldist töluvert fjölbreyttar fram undir 20. öldina, má 

samt sem áður greina mun í fjölda leitarniðurstaðna þegar fram líða stundir. Hvort líta 

beri á þetta sem merki þess að kveðjur með heill hafi verið byrjaðar að láta undan fyrir 

öðrum kveðjufrösum hægt og sígandi, eða hvort hér sé eingöngu um tilviljun að ræða í 

dæmafjölda, er erfitt að segja til um. Það er þó freistandi að líta á þetta sem 

upphafsmerki þess að kveðjur með heill séu smám saman að verða markaðri. 
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5.3.5 Niðurstöður um kveðjur með heill í íslensku 

Þegar kveðjur með heill í íslensku eru skoðaðar kemur fljótlega í ljós að nokkur munur 

er á þeim í fornu máli og í nútímamáli. Í fornu máli má greina töluverðan breytileika í 

samsetningum á kveðjunum, bæði í heilsunum og brottfarakveðjum. Breytileikinn lýsir 

sér einkum í því hvaða sagnir eru notaðar með lýsingarorðinu heill, og hvaða önnur orð 

og orðasambönd fylgja á eftir. Þannig hefur til dæmis verið mögulegt að heilsa í fornu 

máli með sögnunum sitja og koma í boðhætti ásamt lýsingarorðinu heill. Oft hefur 

atviksorðið vel fylgt orðasambandinu, eða lýsingarorðið sæll. Þá hefur einnig verið hægt 

að heilsa án sagnar. Oftar en ekki hefur ávarpsliður fylgt kveðjunni, en hann hefur ýmist 

verið persónufornafn, sérnafn, samnafn, eða blanda af þessu þrennu.  

Í nútímamáli er vart hægt að segja að kveðjur með heill séu mjög algengar. Þær 

koma gjarnan fyrir í tölvupóstum og skrifum á netinu, en aftur á móti mun sjaldnar í 

töluðu máli. Þá eru orðasamböndin mjög föst og nær enginn breytileiki. Í heilsunum er 

eingöngu notað heil(l) og sæl(l), en í brottfarakveðjum boðháttur sagnanna lifa og 

hittast ásamt lýsingarorðinu Þróunin er því í átt frá breytileika yfir í minni breytileika. 

Af öllum þeim möguleikum sem til voru í fornu máli má segða að aðeins 1-2 hafi orðið 

ofan á og lifað til nútímamáls í stirðnuðum frösum. Þá er munur á mælendum 

kveðjanna. Í fornu máli hafa kveðjur með heill verið algengar hjá báðum kynjum, en í 

nútímamáli eru þær einkum bundnar við karlmenn sem náð hafa ákveðnum aldri.  

Athygli vekur að í fornu máli virðist nafnorðið heill ekki hafa verið notað með 

persónufornafni eða nafnorði í þágufalli, s.s. heill þér. Þessi setningagerð virðist hafa 

komið inn einhvern tíma um eða eftir 1500 og var til skamms tíma bæði notuð í 

kveðjum og heillaóskum. Í nútímamáli gegnir slík setningagerð eingöngu hlutverki 

heillaóska.  

 

5.5 Samantekt – Breytileiki í kveðjum með heill 
 

Með því að skoða íslenskar kveðjur með heill út frá kenningum um talgjörðir og bera 

saman við skyld orðasambönd í öðrum germönskum tungumálum má sýna fram á 

hvernig uppbygging tiltekinna talgjörða, þ.e. að heilsa og kveðja, getur verið 

mismunandi milli skyldra tungumála og jafnvel breytileg innan sama tungumálsins 

þegar horft er til sögulegs samhengis. Þetta á við þrátt fyrir að hugmyndin að baki 

frösunum sé sú sama, þ.e. að óska einhverjum heilsu eða heilleika.  
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Þegar grunnmynstur heilsana með heill í forníslensku eru borin saman við 

grunnmynstur heilsana með    /    í fornensku virðist við fyrstu sýn ekki vera mikill 

munur á þessum tveim tungumálum að þessu leyti, fyrir utan það að fornenska hefur 

þágufallssetningagerð sem ekki kemur fyrir í íslensku. Eins og bent hefur verið á þarf 

þetta ekki að útiloka tilvist þágufallssetningagerðar í forníslensku, heldur gæti 

einfaldlega verið um hrein tilviljun að ræða að slík dæmi séu ekki til skjalfest. Þó er 

athyglisvert að þessi setningagerð í kveðjum með heill finnst ekki heldur í öðrum 

fornum germönskum tungumálum; fornsaxnesku, fornháþýsku og gotnesku. Þá fannst 

aðeins eitt dæmi í fornensku. Kveðjur með heill og þágufalli eru hinsvegar bæði þekktar 

úr bæði síðari tíma íslensku og úr þýsku, en það vekur aftur upp spurningar um uppruna 

þeirra.  

Grunnmynstur heilsana með heill í forníslensku og skyldyrðum þess í öðrum 

fornum germönskum tungumálum eru sýnd í (66). Þar er einnig sýnt, feitletrað, hvaða 

mynstur er varðveitt í nútímaíslensku. 

 

(66)  

BOÐHÁTTUR + (persónufornafn.NF) + lýsingarorð  (fe, físl, fsax, fhþ) 

 VIÐTENINGARHÁTTUR + persónufornafn.NF + lýsingarorð     (fe, físl,) 

 Lýsingarorð + NF         (fe, físl, gotn, fhþ, nísl) 

 VIÐTENGINGARHÁTTUR + persónufornafn.ÞGF + nafnorð  (fe) 

 

Þrátt fyrir að heilsanir í fornensku og forníslensku hafi haft svipuð mynstur má samt 

sem áður greina mun á milli þessara tveggja tungumála. Ef horft er til setningagerða 

með boðhætti er eftirtektavert að í ensku kemur     einungis fyrir sem sagnfylling með 

sögnunum wesan ‘vera’ og b  n ‘vera’, en í íslensku kemur heill bæði fyrir sem 

sagnfylling með sögninni vera og aukafylling (e. secondary predicate) með sögnunum 

koma og sitja. Þá má greina fjölbreyttar samsetningar með heill og öðrum orðum, til 

dæmis vel, nú og horskur, í talgjörðinni að heilsa í forníslensku, en í fornensku virðist 

orðasambandið alltaf vera það sama þó svo að breytileiki geti verið í orðaröð. Þetta gæti 

bent til þess að heilsanir með heill í íslensku hafi verið nokkuð frjóar og „lifandi“, en 

sambærilegar talgjörðir með     í ensku hafi þróast í átt að því að verða að stirðnuðum 

frösum. Þetta fær stuðning af miðensku þar sem leifar af heilsunum með     sýna engan 

breytileika í orðaröð. 
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 Svipaða sögu má segja um brottfarakveðjurnar. Í forníslensku eru slíkar kveðjur 

töluvert algengar, bæði þar sem heill er notað sem sagnfylling með sögninni vera og þar 

sem það er notað sem aukafylling með sögnum á borð við lifa, búa, og fara. Í fornensku 

er á hinn bóginn er aðeins eitt dæmi um brottfarakveðju með    , þar sem lýsingarorðið 

kemur fyrir sem sagnfylling með sögninni vera. Ef um er að ræða öruggt dæmi um 

brottfarakveðju í fornensku er eftirtektarvert að það er formlega séð ekki frábrugðið 

sambærilegum heilsunum. Í íslensku má hinsvegar greina sterka tilhneigingu til að 

halda þessum tveim talgjörðum aðgreindum með formlegum þáttum, en þar eru meðal 

annars mismunandi sagnir notaðar auk þess sem lýsingarorðið heill kemur ekki fyrir 

stakt með ávarpi í hlutverki brottfarakveðju. 

 Ef horft er sérstaklega til þróunar talgjörðanna að heilsa og kveðja með heill í 

íslensku má segja að þær fari úr því að vera fjölbreytilegar í samsetningu í það að verða 

fábreytilegri og í raun stirðnuð orðasambönd sem gegna ákveðnu hlutverki. Þessi þróun 

virðist sambærileg þeirri sem átti sér stað í ensku, þrátt fyrir að breytileiki sé milli 

málanna.  

Spyrja mætti hvers vegna forníslenska og fornenska sýni mun í skyldum 

talgjörðum sem innihalda skyldyrði og fela í raun í sér sömu grunnhugmyndina: að óska 

einhverjum heilsu eða heilleika. Þá má einnig spyrja hvers vegna þróunin í íslensku fer 

úr fjölbreytileika í átt að stirðnuðum frösum. Spurningunum má einkum svara á tvennan 

hátt út frá talgjörðafræðum. Í fyrsta lagi má einfaldlega segja að breytileiki geti verið í 

talgjörðum sem eru byggðar upp af sömu þáttunum, þ.e. að þrátt fyrir að bæði 

tungumálin innihaldi kveðjur með heill/    hafi þau þróað kveðjurnar á mismunandi 

hátt. Í öðru lagi má leita skýringar í uppruna og þróun orðasambandanna með tilliti til 

hlutverka þeirra. Talgjörðirnar að heilsa og kveðja með heill má rekja aftur til skýrt 

framborinna (e. explicit) óska um heilsu og heilleika. Í tímans rás misstu þær smám 

saman tengsl við sitt upprunalegt hlutverk sitt og hlutu stöðu hreinna kveðja; þar með 

urðu þær að talgjörðum sem gegna eingöngu því hlutverki að kveðja og hafa ekkert 

aukahlutverk þrátt fyrir að þær feli í sér ósk. Með öðrum orðum gengu þær í gegnum 

hlutverkaskipti (e. functional change) þar sem þær urðu málnotkunarvæddar (e. 

pragmaticalized). Breytileikinn sem sést í fornensku og forníslensku gæti þá skýrst af 

því að kveðjurnar í þessum tungumálum eru á mismunandi stað í þessari þróun. 

Hugsanlega hefur breytingin ekki verið hafin í forníslensku, eða þá að hún var a.m.k. 

ekki jafnlangt á veg komin og í fornensku. Þessi skýring hefur þann kost að geta bæði 

gert grein fyrir muninum á fornensku og forníslensku og þróuninni í íslensku þar sem 
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form kveðjanna varð æ fastara og fábreytilegra eftir því sem fram liðu stundir. Þá gæti 

málnotkunarvæðing kveðja með lýsingarorðinu heill einnig verið þáttur í því hvers 

vegna þágufallssetningagerðin, þ.e. með nafnorðinu heill, kom inn svo seint inn í 

íslensku. Þegar orðasamband með lýsingarorðinu, svo sem heill þú, hafa hlotið fast 

hlutverk kveðja og misst að miklu leyti tengsl sín við skýrt fram bornar óskir þarf á 

einhvern hátt að vera unnt að tákna óskirnar svo enginn vafi leiki á hvað um er að ræða. 

Í því skyni má þá grípa til annarrar setningagerðar, til dæmis með sambærilegu nafnorði 

og þágufalli. Þetta eru hinsvegar getgátur sem þyrfti að kanna betur.  

 Annað sem mætti velta fyrir sér er hvort stirðnaðar kveðjur geti aftur tengst sínu 

upprunalega hlutverki þegar þeir falla úr tísku sem kveðjur. Þegar horft er til 

þróunarinnar í íslensku virðist það geta verið raunin. Í sjónvarpsáttunum Heil og sæl og 

tímaritinu Lifið heil er augljóslega leikið með kveðjuhlutverk orðasambandanna og 

raunverulega óska um heilleika. Bæði sjónvarsþættirnir og tímaritið komu út rétt eftir 

síðustu aldamót þegar kveðjur með heill voru orðnar tiltölulega sjaldgæfar í íslensku. Ef 

gert er ráð fyrir að talgjörðirnar hafi á einhverjum tímapunkti orðið málnotkunarvæddar 

og í kjölfarið hafi formið orðið fábreytilegra sökum togstreitu á milli tjáningar þeirra og 

hlutverks, þá má hugsanlega segja að kveðjur með heill hafi farið í hring og séu aftur 

farnar að gegna hlutverki óska auk þess að vísa í talgjörðirnar að heilsa og kveðja. Þetta 

fellur vel að hugmyndum Grzega sem gerir ráð fyrir að í kveðjum sé ávallt togstreita 

milli nokkurra þátta, allt frá því að þær verða til þar til þær hverfa úr málinu.  
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6. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur sjónum verið beint að sögulegum breytileika íslenskra kveðja. 

Efnið var kannað út frá sjónarhorni talgjörða og sett í samhengi við athuganir á 

erlendum kveðjum. Haft var að leiðarljósi að það sem er sagt í ákveðnum tilgangi geti 

breyst í tímans rás. 

Þrátt fyrir að nokkur gagnrýni hafi komið fram á greiningu kveðja út frá 

talgjörðum verður ekki annað sagt en að talgjörðafræðin nýtist vel við sögulega 

athugun. Slík nálgun gerir það mögulegt að skilgreina segðir út frá þeim hlutverkum 

sem þær gegna, svo sem að heilsa og kveðja, og að aðgreina hlutverk frá formi. Þegar 

það hefur verið gert má athuga breytingar á hvoru fyrir sig, formi (yrðingu) og hlutverki 

(yrðingarframkvæmd).  

Eins og í ensku og öðrum tungumálum eru íslenskar kveðjur æði fjölbreyttar, 

auk þess sem uppruni þeirra er misjafn. Sumar kveðjur hafa byrjað sem hreinar 

spurningar en þróast í átt að stöðluðum kveðjufrösum þar sem svarið er í raun fyrirfram 

ákveðið. Slíkar kveðjur eru til dæmis hvernig hefurðu það og hvað segist. Aðrar hafa 

byrjað sem skýrt frambornar óskir, svo sem sæll vertu eða heill og sæll, en síðan farið í 

gegnum hlutverkabreytingu og málnotkunarvæðingu svo óskarhlutverk þeirra er oft ekki 

lengur greinanlegt. Þá eru einnig dæmi um kveðjur sem eiga uppruna að rekja til 

athyglisfanga, hei, eða annarra erlendra kveðja, svo sem hæ og bæ. Á heildina litið 

styðja íslenskar kveðjur að rangt sé að gera ráð fyrir að kveðjur séu alltaf hrein tjáning 

og að þær feli ekki í sér neitt staðhæfingarinnihald. Þetta er andstætt því sem Searle og 

Vanderveken (1985:215-216) hafa haldið fram um heilsanir, en styður hinsvegar 

umfjöllunum Duranti (1997) og Grzega (2008).  

Þrátt fyrir að greina megi tengsl milli talgjörðanna að heilsa og kveðja, svo sem í 

staðhæfingarinnihaldi þeirra, er sterk tilhneiging til að halda hlutverkum þeirra 

aðgreindum með formlegum þáttum. Þetta sést á því að nákvæmlega sama orðasamband 

er yfirleitt ekki notaður til að gegna báðum hlutverkum. Orðasambandið sæll vertu er til 

að mynda eingöngu notað til að heilsa, en vertu sæll til að kveðja. Í þessum tilfellum er 

það þó ekki orðaröðin sem ákvarðar hlutverkið, heldur tengslin á milli forma og 

hlutverka þeirra, svo og málnotkunarlegar venjur. Þá eru til orðasambönd sem geta 

gegnt báðum talgjörðunum, svo sem gaman að sjá þig.  

Þegar litið er sérstaklega á íslenskar kveðjur sem innihalda lýsingaroðið heill má 

greina nokkurn mun á fornu máli og nútímamáli. Í fornu máli finnast fjölbreyttari 
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samsetningar kveðja af þessari tegund, en fjölbreytileikinn snýr einkum að vali á 

sögnum og öðrum orðum sem geta fylgt með. Þá má færa rök fyrir að í fornu máli hafi 

þessar kveðjur verið ómarkaðri en nútímamáli. Þar hafa þær verið notaðar af báðum 

kynjum við ýmsar aðstæður, en í fornu máli er það einkum eldra fólk og sennilega 

aðallega karlmenn sem nota þær. Þetta bendir til þess að breytingar á kveðjum snúist 

ekki eingöngu um að nýjar kveðjur komi í stað gamalla, heldur að sögulegar breytingar 

geti einnig átt sér stað í samsetningu og notkun tiltekinna orðasambanda sem eiga sér 

langa sögu.  
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