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Útdráttur	

Ritgerðin	 fjallar	 um	 skyggnimiðla,	 upplifun	 þeirra	 af	 þessum	 heimi	 og	

handanheimum,	 aðferðir	 þeirra	 í	 lífi	 og	 starfi	 og	 hugmyndir	 þeirra	 um	 trúarbrögð,	

samfélagslegt	hlutverk	sitt	og	viðhorf	annarra	 í	þeirra	garð.	Til	að	 leita	útskýringa	á	

þessum	málefnum	voru	tekin	viðtöl	við	þrjá	starfandi	miðla	og	þau	sett	 í	 samhengi	

við	 ýmis	 fræði.	 Þá	 eru	 rannsóknir	 fræðimanna	 á	 miðlum	 og	 yfirnáttúru	 nýttar	 til	

greiningar	 á	 svörum	 viðmælenda,	 sem	 og	 hugtök	 og	 kenningar	 á	 borð	 við	

„spíritisma“,	„jaðarástand“,	„helgisiði“,	„tvíhyggju“,	„trú“	og	„töfra“.	

	 Í	 þessu	 samhengi	 eru	mörk	 lífs	 og	dauða	 til	 umfjöllunar,	 en	 segja	má	að	 sá	

þráður	 sé	 gegnumgangandi	 í	 ritgerðinni.	 Þá	 eru	 þau	 mörk	 vart	 sjáanleg	 í	

hversdagsleika	miðlanna,	en	þau	 telja	 sig	hafa	haft	annan	 fótinn	 sitthvorum	megin	

við	þessi	mörk	allt	frá	barnæsku.	Það	litar	flesta	hluta	þeirrar	tilveru,	trúarskoðanir,	

viðhorf	til	starfs	síns	og	gesta.	Til	að	mynda	eiga	þau	það	sameiginlegt	að	hafa	verið	

nokkurs	 konar	 undarleg	 náttúrubörn	 sem	 léku	 sér	 að	 eigin	 sögn	 við	 huldufólk	 og	

þróuðust	svo	í	að	vera	starfandi	miðlar	eftir	að	hafa	leitað	sér	aðstoðar	annarra	miðla	

eftir	ýmis	áföll.	Þá	er	skynjun	þeirra,	móttaka	skilaboða	að	handan	og	vinnuaðferðir	

jafn	mismunandi	 og	miðlarnir	 eru	margir,	 en	 öll	 eru	 þau	 þó	 sammála	 um	 að	 hafa	

gegnt	hlutverki	meðferðaraðila	á	einn	eða	annan	hátt.	Auk	þess	eru	þau	öll	trúuð	og	

leikur	 trú	 gesta	 þeirra	 einnig	 stórt	 hlutverk	 í	 skoðunum	 fólks	 á	 miðlum	 og	 þeim	

trúverðugleika	 og	 trausti	 sem	 þau	 njóta.	 Þegar	 á	 heildina	 er	 litið	 virðist	 hlutverk	

miðla	í	raun	vera	það	að	túlka	merkingu	hins	annars	óskiljanlega	dauða	í	lifanda	lífi.	
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Formáli	

Þessi	ritgerð	er	lokaverkefni	til	BA-gráðu	í	þjóðfræði	við	Háskóla	Íslands.	Leiðbeinandi	

minn	 við	 skrif	 hennar	 var	 Elsa	 Ósk	 Alfreðsdóttir,	 aðjúnkt	 í	 þjóðfræði,	 og	 kann	 ég	

henni	mínar	 allra	 bestu	 þakkir	 fyrir	 ómetanlega	 leiðsögn,	 gagnlegar	 ábendingar	 og	

fyrir	að	hafa	trú	á	mér	og	verkefninu.	Einnig	eiga	Harpa	Rós	Daníelsdóttir,	Iðunn	Ósk	

Grétarsdóttir,	María	 Hödd	 Lindudóttir	 og	 Silvía	 Sif	 Ólafsdóttir	 kærar	 þakkir	 skildar	

fyrir	 dyggan	 yfirlestur,	 uppbyggilega	 gagnrýni	 og	 góða	 vináttu.	 Þá	 verðskulda	

viðmælendur	 mínir,	 miðlarnir	 Guðrún	 Kristín	 Ívarsdóttir,	 Valgarður	 Einarsson	 og	

Þórunnbjörg	Sigurðardóttir,	ómælt	þakklæti	fyrir	gjafmildi	á	tíma	sinn,	einlægni	með	

eindæmum	 og	 veittan	 innblástur.	 Að	 endingu	 vil	 ég	 tileinka	 þetta	 verkefni	 allri	

yfirnáttúru,	 öndum	 og	 álfum	 sem	 gerðu	 sig	 gestkomna	 á	 fundum	 mínum	 og	

miðlanna.	Án	alls	þessa	fólks	og	fyrirbæra	hefði	ritgerðin	ekki	orðið	að	veruleika.		
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Blind	 kona	 sagðist	 una	 lífinu	 vel.	 Svo	 sagðist	 hún	 vera	
alsjáandi	 þegar	 hana	 dreymir.	 Þá	 gleðjist	 hún	 yfir	 bláma	
himinsins	 og	 litadýrð	 blóma.	 Þá	 sér	 hún	 líka	 fólk	 sem	 hún	
þekkti	 áður	og	hún	 sér	 það	 allt	 ungt	 og	 í	 blóma	 lífsins,	 þótt	
sumt	af	því	sé	nú	gamalt	en	annað	gengið	undir	græna	torfu.	
Hún	segist	tala	við	þetta	fólk	og	þeir	dánu	segi	sér	frá	reynslu	
sinni	í	öðru	lífi.	Draumarnir	voru	henni	ljós	í	myrkri.1		

	

																																																								
1	Ingólfur	Jónsson,	Þjóðlegar	sagnir	og	ævintýri,	75-76. 
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1 Inngangur	

Ég	hef	alla	 tíð	borið	óttablandna	virðingu	 í	brjósti	mér	 fyrir	dauðanum	og	öllu	sem	

hann	stendur	 fyrir.	Hann	hefur	alltaf	 táknað	eitthvað	óumflýjanlega	stórt	og	mikið,	

yfirgnæfandi	myrkur,	þrumuveður	og	dularfullan	drunga.	Ég	hef	þess	vegna	dáðst	að	

fólki	 sem	 getur	 horft	 hann	 augliti	 til	 auglitis,	 en	 það	 er	 nákvæmlega	 það	 sem	

skyggnimiðlar	 segjast	 gera	 daglega.	 Það	 er	 jafnframt	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	

viðfangsefni	þessarar	rannsóknar	eru	miðlar,	fólk	með	skyggnigáfu	sem	kveðst	geta	

haft	samskipti	við	látna	og	handanheima.		

	 Í	vinnslu	rannsóknarinnar	voru	tekin	viðtöl	við	þrjá	miðla.	Þau	fóru	öll	fram	í	

því	umhverfi	sem	miðlarnir	starfa,	en	þau	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	skapað	sér	

ákveðnar	reglur	sem	snerta	vinnuaðstöðuna,	aðferðirnar	sem	þau	nota	og	samskipti	

við	þá	sem	til	þeirra	leita.	Þau	hafa	einnig	ýmsar	sögur	að	segja	af	uppruna	sínum	og	

þróun	sem	miðlar,	skyggnigáfunni	sjálfri	og	hvernig	starf	þeirra	hefur	mótað	þau	og	

viðhorf	samfélagsins	til	þeirra.	Tilgangur	þessarar	rannsóknar	er	því	 fólginn	 í	því	að	

sækjast	 eftir	 innsýn	 í	 tilveru	 miðla	 og	 skoða	 hvernig	 nálægðin	 við	 dauðann	 hefur	

mótað	 líf	 þeirra	 og	 starf.	 Þá	 er	 skynjun	 þeirra,	 birting	 og	 nýting	 skyggnigáfunnar,	

hugmyndir	 um	 handanheima,	 líf	 og	 dauða,	 trú,	 trúverðugleika	 og	 samfélagslegt	

hlutverk	til	umfjöllunar.	

	 Ritgerðinni	 er	 skipt	 í	 þrjá	 meginhluta.	 Í	 þeim	 fyrsta	 er	 farið	 í	 gegnum	

einkennandi	tungutak	í	hinum	dulræna	heimi,	„spíritisma“,	sem	og	helstu	hugtök	og	

kenningar	 sem	 eiga	 erindi	 í	 greiningu	 viðfangsefnisins.	 Þá	 er	 hugtökum	 og	

kenningum	eins	og	„jaðarástand“,	„helgisiður“,	„hópur“,	„tvíhyggja“,	„við“	og	„hinir“	

og	 „trú“	 og	 „töfrar“	 gerð	 skil,	 en	 öll	 gegna	 þau	 þeim	 tilgangi	 að	 dýpka	 skilning	 á	

tilveru	miðla	og	upplifun	þeirra	 af	 lífi	 sínu	og	 starfi.	Aukinheldur	er	 farið	 í	 gegnum	

sögu	 umfjallana	 og	 rannsókna	 á	 skyggnimiðlum	 og	 yfirnáttúru,	 en	 auk	 fyrrnefndra	

hugtaka	og	kenninga,	verða	ýmis	þeirra	rita	sem	þar	koma	við	sögu	notuð	til	að	varpa	

ljósi	á	frásagnir	miðlanna.	

	 Annar	 hluti	 ritgerðarinnar	 snýr	 að	 aðferðafræðinni	 sem	 notuð	 var	 við	

framkvæmd	rannsóknarinnar.	Þar	eru	eigindlegar	rannsóknaraðferðir	til	umfjöllunar,	

sem	 og	 viðtalstækni,	 val	 á	 viðmælendum	 og	 nauðsynlegur	 undirbúningur	 fyrir	

viðtölin.	Auk	þess	eru	siðferðisleg	málefni	eins	og	virðing	við	viðmælendur,	traust	og	
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nafnleynd	skoðuð.	Vegna	persónulegra	upplýsinga	og	gagnrýni	 í	garð	skyggnimiðla,	

var	þátttakendum	þessarar	rannsóknar	boðin	nafnleynd,	en	þrátt	fyrir	það	kusu	þau	

öll	að	koma	fram	undir	sínu	rétta	nafni.	

	 Þriðja	 hluta	 ritgerðarinnar	 er	 skipt	 í	 tvennt,	 en	 í	 honum	 eru	 sjálf	 svör	

viðmælenda	 og	 greining	 þeirra	 í	 aðalhlutverki.	 Til	 umfjöllunar	 er	 uppgötvun	

skyggnigáfunnar	 og	 þróun	 hennar	 úr	 hæfileika	 í	 starf,	 skynjun	 miðlanna	 og	

handanheimar.	Því	næst	eru	miðilsfundir	 skoðaðir,	 sem	og	þau	áhrif	 sem	miðlarnir	

geta	 haft	 á	 fólkið	 sem	 sækir	 slíka	 fundi.	 Að	 lokum	 eru	 svo	 skoðanir	 miðlanna	 á	

trúarbrögðum,	 upplifun	 á	 utanaðkomandi	 gagnrýni	 og	 áhrifin	 sem	 þetta	 allt	 hefur	

haft	á	þörf	þeirra	til	að	halda	trúverðugleika	sínum	til	athugunar.	Í	þessum	hluta	eru	

frásagnir	miðlanna	 settar	 í	 samhengi	 við	 hverja	 aðra	 og	 fræðin	 sem	 greint	 er	 frá	 í	

fyrstu	 tveimur	 hlutunum.	 Þá	 er	 tekið	 tillit	 til	 þess	 að	 hugmyndirnar	 sem	 þau	 hafa	

endurspegla	ekki	endilega	hugmyndir	annarra	miðla,	en	að	þær	geti	þó	að	hluta	til	

lýst	þeim	aðstæðum	sem	íslenskir	skyggnimiðlar	lifa	og	starfa	við.	
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2 Hugtök,	kenningar	og	rannsóknarsaga	

Hér	á	eftir	er	gerð	grein	fyrir	þeim	hugtökum,	kenningum	og	fræðum	sem	beitt	er	í	

rannsókninni.	Í	fyrsta	lagi	er	orðanotkun	skyggnimiðla	og	annarra	innan	hins	dulræna	

heims	 til	 umfjöllunar,	 en	 tungutakið	 sem	 þar	 er	 við	 lýði	 getur	 oft	 reynst		

utanaðkomandi	aðilum	framandi.	Í	öðru	lagi	er	farið	í	gegnum	helstu	hugtök	er	varða	

greiningu	efnisins	og	fræðimennina	sem	standa	þeim	að	baki.	Að	endingu	er	svo	saga	

fyrri	umfjallana	og	rannsókna	á	skyggnimiðlum	rakin.	

2.1 Dulrænt	tungutak	

Við	 gagna-	 og	 heimildaöflun	 í	 vinnslu	 þessarar	 rannsóknar,	 komst	 ég	 að	 því	 að	 sá	

orðaforði	 sem	ég	hef	 lært	að	 lifa	með	og	nýta	 í	daglegu	 lífi	 er	 talsvert	 frábrugðinn	

þeim	sem	er	skyggnimiðlum	eðlislægur.	Ég	gerði	mér	einnig	grein	fyrir	því	að	þetta	

dulræna	 tungutak	sem	rann	af	vörum	viðmælenda	minna	án	nokkurrar	 fyrirhafnar,	

væri	 öðrum	 utanaðkomandi	 jafnvel	 enn	meira	 framandi.	 Þetta	 tungutak	 kemur	 til	

með	að	einkenna	næstu	kafla	og	 lita	bæði	 svör	viðmælenda	og	 fræðilega	umræðu	

um	efnið.	Tilgangur	þessa	hluta	er	því	að	skoða	og	skilgreina	nokkur	hugtök	sem	eru	

hvað	 mest	 áberandi	 í	 hversdagsleika	 og	 hugmyndafræði	 þeirra	 sem	 tilheyra	 hópi	

miðla.	

	 Í	 þessari	 ritgerð	 eru	 hugtökin	 „miðill“	 (e.	 medium)	 og	 „skyggnimiðill“	 (e.	

psychic	medium)	notuð	á	víxl	til	þess	að	lýsa	fólki	sem	gerir	það	að	atvinnu	sinni	að	

eiga	 samskipti	 við	 látna	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt.	 Í	 orðabók	 er	 miðlum	 lýst	 sem	

„milligöngumönnum“	og	mönnum	sem	talið	er	að	geti	náð	sambandi	við	framliðna	í	

dásvefni.2	Þá	er	talað	um	að	miðlar	búi	yfir	„miðilsgáfu“,3	og	að	þeir	falli	í	„miðilsdá“	

eða	„trans“	(e.	fall	into	a	trance),	en	í	slíku	dái	á	miðillinn	að	geta	náð	sérlega	næmu	

sambandi	við	 framliðna	og	yfirnáttúrulegar	verur.4	Meiningin	með	notkun	á	orðinu	

„skyggnimiðill“	er	að	enginn	vafi	leiki	á	um	hvers	konar	miðla	ræðir,	en	ég	hef	komist	

að	því	við	vinnslu	þessarar	rannsóknar	að	fólk	tengir	hugtakið	„miðill“	oftar	við	hvers	

kyns	fjölmiðla	eða	samfélagsmiðla	fremur	en	skyggnimiðla.	Þá	er	„skyggni“	lýst	sem	

																																																								
2	Íslensk	orðabók,	994.	
3	Íslensk	orðabók,	994.	
4	Íslensk	orðabók,	1604.	
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„sjónskynjunargáfu	 óháðri	 venjulegum	 skilningarvitum“	 í	 orðabók,5	 en	 manneskja	

sem	 er	 skyggn,	 með	 öðrum	 orðum	 „sjáandi“	 (e.	 clairvoyant,	 psychic)	 sér	 lengra,	

meira	og	betur	en	aðrir,	sér	í	myrkri	og	getur	skyggnst	á	bakvið	tjöld	úr	færi	annarra.6		

	 Jafnframt,	er	orðið	„skyggnilýsing“	(e.	séance)	dregið	af	hugtakinu,	en	það	er	

notað	 til	 þess	að	 lýsa	 samkomu	þar	 sem	miðill	 reynir	 að	ná	 sambandi	 við	 látna	og	

lýsir	 því	 sem	 hann	 sér,	 heyrir	 og	 skynjar	 fyrir	 fundargestum.7	 Á	 slíkum	

skyggnilýsingar-	eða	miðilsfundum	er	markmiðið	að	miðillinn	nái	sambandi	við	annan	

heim	og	þá	sem	þar	búa,		en	sá	heimur	er	oft	kallaður	„handanheimur“	(e.	the	other	

side).	Í	orðabók	eru	handanheimar	sagðir	„hinum	megin“	við	eitthvað	og	eru	þeir	þar	

með	afmarkaðir	á	einhvern	hátt.	Einnig	er	talað	um	„skilaboð	að	handan“	og	þá	átt	

við	 skilaboð	úr	heimi	hinna	 látnu,8	en	 í	 viðtölunum	sögðust	viðmælendur	allir	hafa	

fengið	slík	skilaboð	og	farið	 í	þennan	heim	að	handan,	bæði	 líkamlega	og	andlega.9	

Þess	vegna	er	sjónarhorn	og	tilvera	þeirra	á	mörkum	hins	veraldlega	heims	og	hins	

andlega	handanheims	til	nánari	umfjöllunar	í	síðari	köflum.		

	 Huglæg	 og	 andleg	 fyrirbæri,	 ásamt	 skilningarvitunum	 eru	 aukinheldur	

fyrirferðarmikil	í	viðtalsgögnum,	en	viðmælendur	höfðu	allir	mismunandi	leiðir	til	að	

lýsa	upplifun	sinni	af	skynjun	og	samskiptum	við	þá	látnu.	Til	dæmis	kemur	hugtakið	

„orka“	við	sögu	sem	nokkurs	konar	farartæki	fyrir	upplýsingar	á	milli	heima.	Þar	að	

auki	á	orkan	einnig	að	geta	þýtt	og	 túlkað	upplýsingarnar	 til	og	 frá	þeim	 lifandi	og	

látnu.10	Samkvæmt	orðabók	gefur	orðið	í	skyn	einhvers	konar	afl,	kraft	og	hæfileika	

til	að	framkvæma	eða	hafa	áhrif	á	eitthvað.	Þegar	orðið	er	svo	notað	sem	sögn,	„að	

orka“,	 merkir	 það	 að	 „koma	 einhverju	 til	 leiðar“.11	 Auk	 þess	 eru	 orðin	 „andi“	 (e.	

spirit)	og	„sál“	 (e.	soul)	algeng	 í	 svörum	viðmælenda,	en	með	þeim	er	átt	við	þann	

hluta	manneskjunnar	sem	fólk	gæti	hugsað	sér	og	trúað	að	lifi	áfram	eftir	að	líkaminn	

deyr.12	Þar	á	ofan	má	finna	ýmis	önnur	orð	sem	tengjast	fyrirbæri	anda	í	orðabók,	en	

sem	 dæmi	 mætti	 nefna	 sögnina	 „að	 andast“	 eða	 „að	 deyja“,	 sem	 og	 nafnorðin	

																																																								
5	Íslensk	orðabók,	1366.	
6	Íslensk	orðabók,	1365.	
7	Íslensk	orðabók,	1366.	
8	Íslensk	orðabók,	528.	
9	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
10	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
11	Íslensk	orðabók,	717.	
12	Íslensk	orðabók,	1250.	
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„andakukl“	 (e.	 sorcery)	 og	 „andasæring“	 (e.	 exorcism),	 sem	bæði	 eiga	 við	 athafnir	

þeirra	sem	trúa	á	anda	og	samskipti	við	þá.13	Þessi	síðastnefndu	hugtök	gefa	einnig	í	

skyn	fremur	neikvæða	og	niðrandi	sýn	á	starfsemi	miðla	og	þá	sem	trúa	á	hæfileika	

þeirra.	

	 „Andatrú“,	 sem	oftar	er	kölluð	„spíritismi“	 (e.	 spiritualism)	er	grunnur	allrar	

starfsemi	skyggnimiðla	og	því	mikilvægt	sjónarhorn	í	þessari	ritgerð.	Það	fólk	sem	er	

fylgjandi	 hugmyndafræði	 spíritismans	 trúir	 á	 framhaldslíf,	 að	menn	 lifi	 áfram	 eftir	

dauðann	og	geti	birst	þeim	lifandi	sem	andar	eða	sálir.14	Rannsóknir	spíritista	heita	

þá	 öðru	 nafni	 „sálarrannsóknir“	 (e.	 psychical	 research),15	 en	 nánar	 verður	 farið	 í	

tilkomu	og	sögu	þeirra	í	næsta	kafla.	

	 Í	Morgunn,	áður	útgefnu	 tímariti	 Sálarrannsóknarfélags	 Íslands	er	 spíritisma	

gerð	 skil	 frá	 sjónarhorni	 þeirra	 sem	 honum	 fylgja.	 Þar	 er	 honum	 lýst	 sem	 „[...]	

heimspeki,	vísindum	og	trú	á	framhaldandi	líf,	sem	sannað	er	með	staðreyndum	fyrir	

milligöngu	miðla,	bróðerni	manna,	persónulega	ábyrgð,	umbun	og	endurgjald	góðra	

verka	 og	 illra,	 eilífa	 framþróun	 fyrir	 sérhverja	 sál“.	 Þá	 segja	 spíritistar	 heimspekina	

koma	með	tilgáturnar,	vísindin	vinna	úr	þeim	og	að	trúin	taki	við	þar	sem	skilningur	

endi,16	 en	 sú	 fullyrðing	 er	 einnig	 einkunnarorðið	 á	 vefsíðu	 Sálarrannsóknarfélags	

Íslands	 þegar	 þetta	 er	 skrifað.17	 Heimspeki	 og	 vísindum	 er	 þannig	 stillt	 upp	 sem	

hlutlægum	 „sönnunargögnum“	 um	 framhaldslíf	 sem	 huglæg	 trúin	 á	 kannski	 erfitt	

með	að	sanna	ein	síns	liðs.		

	 Í	sama	tímariti	ritar	maður	að	nafni	Andrew	Rowley	að	spíritismi	sé	„reynsla	

lífsins	sjálfs	og	þess	vegna	vísindi,	heimspeki	og	trú	og	þó	jafnvel	meira	en	þetta	allt	

til	samans“.	Hann	segir	spíritisma	vera	þekkingu	á	þeirri	„miklu	orku	alheimsins,	sem	

heldur	 öllu	 saman,	 orku	 sem	 við	 köllum	 okkar	 Guð“.	 Auk	 þess	 segir	 Rowley	 þær	

sannanir	sem	miðlar	geti	fært	þeim	lifandi	með	innsýn	sinni	í	handanheima	séu	þær	

mikilvægustu,	því	þær	„deyfi	skugga	dauðans	á	lífinu“.18	Spíritismi	og	hlutverk	miðla	

virðist	 því	mörgum	mun	meira	 en	 bara	 safn	 hugtaka	 og	 hugmynda	 eða	 áhugamál,	

																																																								
13	Íslensk	orðabók,	35.	
14	Íslensk	orðabók,	35.	
15	Íslensk	orðabók,	1250.	
16	Hvað	er	spíritismi?,	114.	
17	Sálarrannsóknarfélag	Íslands. 
18	Rowley,	Spiritismi,	83-84.	
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heldur	 er	 það	 trúin	 á	 og	 vonin	 um	 að	 sálin	 lifi	 af	 dauðann	 sem	 drífur	 starfsemina	

áfram.	

2.2 Rannsóknarsaga	

Skyggnimiðlar	 og	 samskipti	 við	 handanheima	 hafa	 verið	 viðfangsefni	 ýmissa	

rannsókna	 og	 umfjallana	 í	 gegnum	 tíðina.	 Það	 ber	 ekki	mikið	 á	 viðtalsrannsóknum	

eins	og	þessari,	en	þó	má	 finna	bækur	og	greinar	 sem	byggja	á	viðtölum	við	miðla	

eða	frásögnum	af	þeim.		

	 Fyrstu	 alþýðuheimildir	 um	 miðla	 á	 Íslandi	 er	 líklega	 að	 finna	 í	

þjóðsagnasöfnum	og	í	svörum	við	spurningalistum	Þjóðháttasafns	Þjóðminjasafnsins.	

Þar	 að	 auki	 er	 mikinn	 fjölda	 gagna	 í	 formi	 greina	 að	 finna	 í	 tímariti	

Sálarrannsóknarfélagsins,	Morgunn.	 Slíkar	 umfjallanir	 í	 bókum	 má	 til	 dæmis	 sjá	 í	

Spiritualism	Today	eftir	Maurice	Barbanell	 frá	 árinu	 1969.	 Þar	 segir	 frá	 hæfileikum	

ýmissa	miðla,	 en	Barbanell	 var	 hinn	mesti	 áhugamaður	um	miðla	 á	 sínum	 tíma	og	

taldi	sig	hafa	miðilshæfileika	sjálfur.19	Í	bókinni	Furður	og	fyrirbæri:	þrír	kunnir	miðlar	

og	fleira	fólk	deilir	dulrænni	reynslu	sinni	eftir	Erling	Davíðsson,	sem	gefin	var	út	árið	

1983,	 má	 finna	 frásagnir	 nokkurra	 þekktra	 miðla	 á	 borð	 við	 Einar	 Jónsson	 á	

Einarsstöðum.	 Einar	 fæddist	 árið	 1915	 og	 var	 bóndi,	 miðill	 og	 læknamiðill.	 Einar	

neitaði	 því	 ætíð	 ákveðið	 að	 geta	 læknað	 sjúka	 og	 sagðist	 aðeins	 vera	

milligöngumaður	milli	 þeirra	og	 látnu	 læknanna,	 sem	hann	 sagði	 vilja	 hjálpa	hérna	

megin	grafarinnar	með	krafti	og	kærleika.	Kona	að	nafni	Guðrún	Waage	var	að	hans	

sögn	gædd	dulrænum	hæfileikum,	en	það	var	einnig	hún	sem	sagði	hann	þurfa	að	

eiga	áríðandi	miðilsfund	með	framliðnum	lækni.	Einari	var	á	þeim	fundi	greint	frá	því	

að	tólf	 framliðnir	 læknar	vildu	starfa	 í	gegnum	hann.	Hann	var	hræddur	til	að	byrja	

með	og	 fannst	 hann	 ekki	 hæfur	 í	 starfið	 en	 látnu	 læknarnir	 leiddu	 hann	 í	 gegnum	

það.	Hann	segir	atburðina	í	starfi	sínu	hafa	verið	ævintýralega,	en	hann	tók	ekki	við	

greiðslum	fyrir	aðstoð	sína	heldur	 leyfði	 fólki	að	heita	á	sig.	Einar	 talar	um	að	hafa	

iðulega	verið	hræddur	við	að	fara	í	kirkju,	því	hann	sá	alla	þá	sem	stóðu	þar	uppi	og	

biðu	 greftrunar.20	 Samtalsbókin	 Ljósið	 að	 handan:	 Valgarður	 Einarsson	 miðill	 eftir	

																																																								
19	Barbanell,	Spiritualism	Today. 
20	Erlingur	Davíðsson,	Furður	og	fyrirbæri,	7-53.	
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Birgittu	 Halldórsdóttur,	 sem	 kom	 út	 árið	 2001,	 er	 í	 sama	 dúr	 og	 fjallar	 um	 einn	

viðmælenda	þessarar	rannsóknar,	Valgarð	Einarsson	og	hans	lífs-	og	starfsreynslu.21	

Heimildirnar	hér	að	ofan	byggja	þó	aðeins	á	frásögnum	en	ekki	fræðilegri	umfjöllun.	

	 Hvað	 varðar	 fræðilegar	 rannsóknir,	 þá	 hefur	 trúin	 á	miðla	 og	 annars	 konar	

yfirnáttúru	 verið	 athuguð,	 bæði	 hérlendis	 sem	 og	 erlendis.	 Til	 að	 mynda	 hafa	

dulsálfræðingurinn	 Erlendur	 Haraldsson	 og	 þjóðfræðingurinn	 Terry	 Gunnell	 gert	

sambærilegar	 rannsóknir	á	þjóðtrú	 Íslendinga	árið	1974	og	árin	2006	 til	 2007.22	Þá	

var	sendur	út	spurningalisti	 í	bæði	skiptin	um	drauma,	dulræna	reynslu	og	þjóðtrú,	

trúmál,	kynni	af	miðlum,	spáfólki,	bænalæknum	eða	huglæknum	og	almennt	viðhorf	

til	dulrænna	 fyrirbæra.23	 Í	könnun	Erlends	sögðust	aðeins	3%	aðspurðra	 telja	 tilvist	

forspárgáfu	 og	 berdreymi	 óhugsanlega	 eða	 ólíklega.	 Aftur	 á	 móti	 sögðust	 samtals	

91%	svarenda	telja	hana	mögulega,	 líklega	eða	vissa.	Hvað	varðar	framhaldslíf,	 fyrri	

líf	 og	endurholdgun,	 sögðust	 samtals	88%	 telja	 framhaldslíf	mögulegt	eða	visst,	 en	

44%	sögðu	það	sama	um	fyrri	líf	og	endurholdgun.	Þegar	spurt	var	um	trú	á	hæfileika	

til	 þess	 að	 sjá	 og	 eiga	 samskipti	 við	 framliðna	 voru	 um	 það	 bil	 80%	 samtals	 sem	

viðurkenndu	möguleikann	á	 tilvist	 þess.	 Þá	 voru	um	40%	 sem	 sögðust	hafa	 farið	 á	

fund	miðils,	en	83%	þeirra	töldu	fundinn	hafa	verið	gagnlegan.	Þegar	trúarlíf	þeirra	

sem	sögðust	hafa	sótt	miðilsfund	var	athugað,	kom	í	ljós	að	þeir	voru	talsvert	trúaðri	

en	þeir	sem	höfðu	ekki	leitað	til	miðils.	Svarendur	könnunarinnar	töldu	einnig	margir	

hverjir	 sig	hafa	 sjálfir	orðið	 varir	 við	 látið	 fólk,	 eða	um	þriðjungur,	 en	aðeins	örfáir	

þeirra	sem	töldu	sig	hafa	upplifað	það	höfðu	deilt	 reynslu	sinni	með	öðrum.	Flestir	

sögðust	þá	hafa	 séð	þann	 framliðna,	 en	einnig	 voru	dæmi	um	að	 svarendur	hefðu	

heyrt	eða	skynjað	nærveru	þeirra.24	Lítill	munur	var	niðurstöðum	kannana	Erlends	og	

Gunnell	 þegar	 þær	 eru	 bornar	 saman,	 en	 oftast	 var	 munurinn	 aðeins	 örfá	

prósentustig.25		

	 Einnig	eru	 til	 ýmsar	 fræðilegar	 rannsóknir	 á	miðlum	 í	 ljósi	 spíritisma.	 Skoski	

rithöfundurinn,	 eðlisfræðingurinn	 og	 sálarrannsakandinn	 Arthur	 Conan	 Doyle	 gaf	

meðal	 annars	 út	 The	 History	 of	 Spiritualism	 í	 tveimur	 bindum	 árið	 1926,	 en	 hann	

																																																								
21	Birgitta	Halldórsdóttir,	Ljósið	að	handan.	
22	Gunnell,	„Það	er	til	fleira	á	himni	og	jörðu,	Hóras...“;	Erlendur	Haraldsson,	Þessa	heims	og	annars.	
23	Erlendur	Haraldsson,	Þessa	heims	og	annars,	9-11.	
24	Erlendur	Haraldsson,	Þessa	heims	og	annars,	15-131.	
25	Gunnell,	„Það	er	til	fleira	á	himni	og	jörðu,	Hóras...“;	Erlendur	Haraldsson,	Þessa	heims	og	annars.	



		

	 15	

tileinkaði	 líf	 sitt	 rannsóknum	 á	 hinu	 yfirnáttúrulega	 eftir	 sína	 tíð	 sem	

glæpasagnahöfundur	og	skrifaði	um	rannsóknirnar	á	annan	tug	bóka.26	Aukinheldur	

má	 finna	 félags-	 og	 mannfræðilega	 umfjöllun	 um	 tengsl	 miðla	 og	 spíritisma	 við	

ríkjandi	 trúarbrögð	 í	 bók	William	 H.	 Swatos	 Jr.	 og	 Lofts	 Reimars	 Gissurarsonar	 frá	

1997,	 Icelandic	 Spiritualism:	Mediumship	 and	Modernity	 in	 Iceland,	en	 í	 þeirri	 bók	

rekja	þeir	Swatos	Jr.	og	Loftur	hlutverk	spíritisma	á	Íslandi	á	20.	öld.27	Bókin	Talking	

to	 the	 Other	 Side:	 A	 History	 of	 Modern	 Spiritualism	 and	Mediumship	 frá	 2005	 er	

einnig	 dæmi	 um	 slíka	 rannsókn,	 en	 hún	 er	 doktorsverkefni	 bandaríska	

félagsfræðingsins	 Todd	 Jay	 Leonard	 og	 þar	 fer	 hann	 í	 gegnum	 sögu	 miðla	 og	

spíritisma	 sem	 trúarbragða,	 allt	 frá	 miðri	 19.	 öld.28	 Þá	 er	 bókin	 Bridges	 Between	

Worlds:	Spirits	and	Spirit	Work	in	Northern	Iceland	eftir	Corinne	G.	Dempsey	frá	árinu	

2017	 í	 svipuðum	 dúr	 og	 bók	 Swatos	 Jr.	 og	 Lofts	 og	 segir	 einnig	 frá	 samræðum	

spíritisma	og	kristinnar	trúar	í	sambandi	við	guðlast,	ásamt	því	að	ræða	skyggnigáfu	

og	andleg	mál	á	Íslandi.29	

	 Umdeilt	eðli	yfirnáttúrulegra	fyrirbæra	eins	og	þeirra	sem	miðlar	segjast	eiga	

samskipti	 við	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 til	 eru	 margar	 rannsóknir	 sem	 snúast	 um	

tilraunir	 til	 að	 sanna	 eða	 afsanna	miðilshæfileika	 eða	 skyggni	með	 einhverju	móti.	

Einn	 af	 þekktari	 rannsakendum	 þeirra	 efna	 er	 líklegast	 efasemdamaðurinn	 James	

Randi,	sem	hefur	framleitt	fjöldann	allan	af	heimildaþáttum	og	skrifað	nokkrar	bækur	

um	 starfsemi	 miðla	 og	 yfirnáttúruleg	 fyrirbæri	 almennt.	 Niðurstöður	 Randi	 í	

umfjöllunum	hans	ættu	ekki	að	koma	á	óvart,	en	honum	finnst	yfirnáttúran	þvæla	og	

heldur	uppi	trú	sinni	á	viðurkennd	vísindi.30	Hérlendis	hafa	skyggnimiðlar	ekki	síður	

verið	 undir	 stækkunargleri	 vantrúaðra.	Með	 nýlegri	 dæmum	 um	 slíkar	 tilraunir	 er	

umfjöllun	 fjölmiðilsins	Vísis	um	sjónvarpsþáttinn	Bresti,	en	 í	einum	þeirra	þátta	var	

starfsemi	miðla	tekin	fyrir	og	vöngum	velt	yfir	trúverðugleika	þeirra.31	Einnig	mætti	

nefna	vefritið	Vantrú,	en	aðstandendur	þess	eru	trúleysingjar	sem	hafa	beitt	sér	fyrir	

því	 að	 „veita	 mótvægi	 við	 boðun	 hindurvitna	 og	 vinna	 gegn	 áhrifum	 þeirra	 í	

																																																								
26	Doyle,	The	History	of	Spiritualism. 
27
	Swatos	Jr.	og	Loftur	Reimar	Gissurarson,	Icelandic	Spiritualism.	

28	Leonard,	Talking	to	the	Other	Side.	
29	Dempsey,	Bridges	Between	Worlds.	
30	Randi,	Flim-Flam!,	326.	
31	Brestir.	
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samfélaginu,	 s.s.	 skipulögðum	 trúarbrögðum,	 skottulækningum	 og	 gervivísindum“.	

Meðlimir	félagsins	hafna	allri	yfirnáttúru	og	á	vefsíðu	þeirra	má	finna	ýmsar	greinar	

sem	 stuðla	 að	þessum	markmiðum	 félagsins,	 svo	 sem	greinar	 um	miðla	 sem	þeim	

finnst	 ekki	 eiga	 réttmætan	 stað	 í	 samfélaginu.32	 Rannsóknir	 á	 hinum	 meintu	

miðilshæfileikum,	 framhaldslífi,	 handanheimum	 og	 spíritisma	 eru	 alls	 ekki	 nýjar	 af	

nálinni,	 en	 sálarrannsóknir	 hafa	 verið	 formlega	 þekkt	 fyrirbæri	 síðan	 um	miðja	 19.	

öld,	þó	eflaust	hafi	fólk	velt	þessum	hlutum	fyrir	sér	fyrir	þann	tíma.33		

2.2.1 Spíritismi	og	sálarrannsóknir	

Sálarrannsóknir	eiga	sér	langa	sögu,	bæði	á	Íslandi	og	í	öllum	heiminum.	Sögu	þeirra	

má	rekja	til	uppgangs	hreyfingar	„spíritisma“,	en	sú	hugmyndafræði	snýst	um	trú	og	

rannsóknir	 á	 „framhaldandi	 líf[i],	 sem	sannað	er	með	 staðreyndum	 fyrir	milligöngu	

miðla“.34	Arthur	Conan	Doyle	heldur	því	fram	að	aldrei	hafi	verið	tími	án	yfirnáttúru	í	

skráðri	 sögu	 heimsins,	 en	 hann	 rekur	 sögu	 spíritisma	 í	 bókinni	 The	 History	 of	

Spiritualism	 sem	 var	 fyrst	 gefin	 út	 árið	 1926.	 Þar	 segir	 hann	 erfitt	 að	 velja	 eina	

ákveðna	 dagssetningu	 til	 að	marka	 upphaf	 andlegra	 krafta.	 Spíritistar	 hafa	 þó	 lagt	

það	í	vana	sinn	að	kalla	31.	mars	árið	1848	fæðingardag	allra	yfirskilvitlegra	hluta,	en	

þann	dag	komst	spíritisminn	á	laggirnar.35	

	 Andrew	 Rowley	 rekur	 upphaf	 spíritisma	 í	 grein	 í	 Morgunn,	 tímariti	

Sálarrannsóknarfélagsins.	 Hann	 segir	 þar	 frá	 atburðum	 sem	 áttu	 sér	 stað	 þann	

örlagaríka	 dag	 31.	 mars	 árið	 1848	 í	 bandarísku	 borginni	 Hydesville.	 Þar	 birtist	

„vitundarvera“	á	heimili	Fox	 fjölskyldunnar	og	olli	þar	 talsverðum	usla.	Tvær	systur	

innan	 fjölskyldunnar	 voru	 gæddar	 miðilsgáfum	 og	 gátu	 því	 aðstoðað	 framliðna	

manninn	 við	 „að	 sanna,	 að	 hann	 hefði	 lifað	 dauðann“.36	 Doyle	 ræðir	 einnig	 þessa	

atburði,	en	hann	segir	aðra	dætranna,	hina	11	ára	Kate,	hafa	ákveðið	að	gera	tilraun	

til	 samskipta	 við	 andann	 og	 tekið	 upp	 á	 því	 að	 nota	 til	 þess	 fingursmelli.	 Andinn	

svaraði	með	sams	konar	hljóðum,	sem	gerði	Fox	fjölskyldunni	kleift	að	þýða	hljóðin	

yfir	í	orð	og	þannig	útbúa	nokkurs	konar	kerfi	til	þess	að	eiga	samræður	við	andann.	

																																																								
32	Um	Vantrú.	
33.Erlendur	Haraldsson,	Séra	Haraldur	Níelsson,	sálarrannsóknir	og	spíritismi	við	upphaf	20.	aldar,	10.	
34	Hvað	er	spíritismi?,	114.	
35	Doyle,	The	History	of	Spiritualism,	1. 
36	Rowley,	Spiritismi,	80-82.	
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Hann	sagðist	vera	framliðinn	og	gaf	upp	nafn	á	fyrri	íbúa	hússins	sem	hann	sagði	hafa	

myrt	 sig	þegar	hann	var	31	árs	vegna	deilna	um	fjármuni.	Þar	að	auki	kvaðst	hann	

heita	Charles	B.	Rosma	og	hafa	átt	eiginkonu	og	 fimm	börn.	Hann	greindi	 frá	mjög	

nákvæmum	upplýsingum	um	morð	 sitt	 og	 sagði	morðingjann	hafa	 grafið	 lík	 hans	 í	

kjallara	 hússins.37	 Í	 kjölfar	 atburðanna	 á	 heimili	 Fox	 fjölskyldunnar	 dreifðist	

spíritisminn	 um	 og	 út	 fyrir	 Bandaríkin	 og	 til	 Bretlands,	 þar	 sem	 uppgangur	

hreyfingarinnar	 varð	mikill.	 Rowley	 segir	 fólk	 af	 öllum	bakgrunnum	hafa	heillast	 af	

spíritismanum	og	því	sem	hann	stóð	fyrir	og	að	margir	frægir	og	virtir	einstaklingar,	

vísindamenn,	 prestar	 og	blaðamenn	hafi	 jafnframt	 lýst	 yfir	 stuðningi	 sínum.	Vegna	

þessa	var	því	hreyfing	spíritismans,	 „samtök	um	heimspeki	 lífsins,	 sem	var	byggð	á	

vísindalegum	sönnunum“,	formlega	mynduð.38	 	

	 Erlendur	 Haraldsson,	 dulsálfræðingur,	 er	 einn	 þeirra	 sem	 hefur	 fjallað	 um	

spíritisma	og	sálarrannsóknir	á	Íslandi	og	ræðir	þær	meðal	annars	í	grein	sinni	„Séra	

Haraldur	 Níelsson,	 sálarrannsóknir	 og	 spíritismi	 við	 upphaf	 20.	 aldar“.	 Hann	 segir	

spíritisma	 eiga	 margt	 bæði	 sameiginlegt	 og	 mismunandi	 með	 sálarrannsóknum.	

Hann	 skilgreinir	 sálarrannsóknir	 sem	 rannsóknir	 á	 dulrænum	 fyrirbærum	 sem	 má	

rekja	 til	 framliðinna.	 Þær	 komu	 til	 í	 kjölfar	 spíritismans,	 en	 árið	 1882	 var	 stofnað	

formlegt	 félag	 til	 sálarrannsókna	 í	 Cambridge	 á	 Englandi.	 Félagsmenn	 þess	 gerðu	

ýmsar	tilraunir	á	dulrænum	fyrirbærum	og	rannsökuðu	til	dæmis	miðla.	Sum	þeirra	

fyrirbæra	 höfðu	 verið	 þekkt	 löngu	 fyrir	 daga	 spíritismans,	 en	 nýbreytnin	 var	 sú	 að	

félagsmenn	 hugðust	 rannsaka	 þau	 með	 viðurkenndum	 vísindum.	 Erlendur	 túlkar	

spíritisma	 og	 sálarrannsóknir	 sem	 fræði	 kraftaverka	 og	 tákna	 sem	upprunnin	 séu	 í	

„guðlegum	mætti	 sem	grípi	 inn	 í	 lögmál	náttúrunnar“.39	Hann	 talar	einnig	um	séra	

Harald	Níelsson	prófessor	og	guðfræðing	í	greininni,	en	hann	segir	Harald	hafa	verið	

einn	 af	 frumkvöðlum	og	 upphafsmönnum	 spíritismans	 á	 Íslandi.	 Erlendur	 rekur	 þá	

sögu	 hreyfingarinnar	 og	 ræðir	 um	 furðulega	 atburði	 sem	 kveiktu	 áhuga	 á	 henni	

meðal	Haraldar	og	annarra	upphafsmanna	 sálarrannsókna	hérlendis.	 Séra	Haraldur	

Níelsson	og	 rithöfundurinn	Einar	Kvaran	voru	helstu	aðstandendur	hreyfingarinnar,	

en	áhuga	þeirra	á	henni	má	fyrst	og	fremst	rekja	til	tilviljanakenndra	kynna	þeirra	af	

																																																								
37	Doyle,	The	History	of	Spiritualism,	58-69.	
38	Rowley,	Spiritismi,	80-82.	
39	Erlendur	Haraldsson,	Séra	Haraldur	Níelsson,	sálarrannsóknir	og	spíritismi	við	upphaf	20.	aldar,	10.	



		

	 18	

manni	 að	 nafni	 Indriði	 Indriðason.	 Þeir	 Haraldur	 og	 Einar	 urðu	 vitni	 að	 „fæðingu“	

miðils	þegar	þeir	kynntust	Indriða	Indriðasyni,	„ungum	manni	sem	fylgdu	mikil	undur	

og	kraftaverk“.40		

	 Indriði	 Indriðason,	 sem	 fæddur	 var	 1883	 og	 lést	 árið	 1912,	 varð	 í	 kjölfarið	

fyrsti	 íslenski	 miðillinn	 í	 nútímalegum	 skilningi,	 en	 menn	 hafa	 átt	 samskipti	 við	

handanheima	 í	 hundruðir	 ára.	 Upphafið	 að	 uppgötvuninni	 á	 Indriða	 má	 rekja	 til	

stofnunar	Einars	Kvaran	á	 litlum	hópi	fólks	sem	safnaðist	saman	í	von	um	að	verða	

vitni	að	yfirnáttúrulegum	atburðum.	 Indriði	 tók	þátt	 í	einum	funda	þessa	hóps	fyrir	

einskæra	tillviljun,	en	það	varð	skyndilega	ljóst	að	Indriði	væri	gæddur	miðilsgáfunni,	

honum	sjálfum	að	óvörum.	 Í	nærveru	 Indriða	 tóku	meðal	annars	húsgögn	og	hann	

sjálfur	að	skjálfa	 samstundis,	hann	 féll	 í	 svefndá	og	skrifaði	og	 talaði	ósjálfrátt	 sem	

önnur	manneskja.	Það	var	vegna	þessa	sem	Einar	hafði	samband	við	Harald	og	leist	

Haraldi	 vel	 á	 þær	 mögulegu	 „sannanir“	 á	 miðilshæfileikum	 sem	 Indriði	 gæti	 veitt	

þeim.	 Haraldur	 og	 Einar	 stofnuðu	 því	 Tilraunafélagið	 og	 reistu	 þeir	 hús	 undir	

tilraunirnar.	 Tilraunirnar	 fóru	 iðulega	 fram	 í	 myrkri	 og	 var	 Indriði	 einnig	 bundinn	

niður.	Markmiðið	var	að	 fylgjast	með	 Indriða	 í	 svefndáinu	og	reyna	að	ná	 tengingu	

við	handanheima.	Þá	mynduðu	þeir	til	dæmis	sambönd	við	„stjórnendur“	að	handan,	

en	 persónueinkenni	 þeirra	 allra	mátti	 greina	 á	 Indriða	 þegar	 þeir	 töluðu	 í	 gegnum	

líkama	 hans.	 Þeir	 fengu	 frá	 stjórnendunum	 upplýsingar	 að	 handan,	 sem	 óþekktar	

voru	lifandi	félagsmönnum	Tilraunafélagsins.41		

	 Corinne	G.	Dempsey	 ræðir	mál	 Indriða	 í	 bók	 sinni	Bridges	Between	Worlds:	

Spirits	and	Spirit	Work	in	Northern	Iceland.	Dempsey	segir	frægð	Indriða	eiga	rætur	

að	 rekja	 í	 það	 hversu	 umdeildir	 meintir	 hæfileikar	 hans	 voru.	 Í	 byrjun	 20.	 aldar,	

kepptust	dagblöð	við	að	birta	 fréttir	þar	 sem	mismunandi	 skoðanir	á	 störfum	hans	

voru	 í	 aðalhlutverki.	 Þá	 vildu	 sumir	meina	 að	 honum	ætti	 að	 fagna,	 en	 aðrir	 biðu	

óþreyjufullir	 eftir	 því	 að	 hann	 yrði	 sakfelldur	 fyrir	 meinta	 iðkun	 svartagaldurs	 og	

svika.42	Þrátt	fyrir	gagnrýnina	héldu	meðlimir	Tilraunafélagsins	þó	áfram	fylgjast	með	

																																																								
40	Erlendur	Haraldsson,	Séra	Haraldur	Níelsson,	sálarrannsóknir	og	spíritismi	við	upphaf	20.	aldar,	9.	
41	Erlendur	Haraldsson,	Séra	Haraldur	Níelsson,	sálarrannsóknir	og	spíritismi	við	upphaf	20.	aldar,	14-
15.	
42	Dempsey,	Bridges	Between	Worlds,	51.	
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honum	 og	 rannsökuðu	 þeir	 Indriða	 í	 hálfan	 áratug	 á	 fyrstu	 árum	 20.	 aldar,	 en	

uppgötvunin	á	honum	braut	blað	í	sögu	íslensks	spíritisma	og	sálarrannsókna.43	

2.3 Hópur		

Trú	á	spíritisma	er	aðeins	eitt	af	þeim	fjölmörgu	einkennum	sem	skyggnimiðlar	eiga	

sameiginlegt.	Sem	fólk	 innan	sömu	starfsstéttar	mynda	þau	heild,	þó	það	sé	einnig	

ýmislegt	sem	að	aðskilur	einn	miðil	frá	öðrum.	Þau	eru	svokallaður	„hópur“.		

	 Bandaríski	 þjóðfræðingurinn	 Alan	 Dundes	 er	 einn	 þeirra	 fræðimanna	 sem	

hefur	 velt	 hópum	 hvað	 mest	 fyrir	 sér.	 Dundes	 skilgreinir	 hugtakið	 „hóp“	 (e.	 folk	

group)	á	þann	veg	að	hann	samanstandi	af	nokkrum	einstaklingum	sem	allir	eiga	að	

minnsta	 kosti	 einn	 þátt	 eða	 einkenni	 sameiginlegt.	 Hópur	 verður	 að	 innihalda	 að	

minnsta	 kosti	 tvo	 einstaklinga,	 en	 flestir	 hópar	 telja	 þó	 mun	 fleiri	 en	 það.	 Hópur	

getur	 því	 verið	 heil	 þjóð	 eða	 fámenn	 fjölskylda.	 Þessi	 sameiginlegi	 þáttur	meðlima	

hans	getur	verið	af	hvaða	tagi	sem	er,	en	oft	er	um	að	ræða	sameiginlegt	tungumál,	

trúarbrögð	 eða	 starfsstétt.	 Hópar	 geta	 þá	 einnig	 orðið	 til	 af	 landfræðilegum	

ástæðum.	Til	þess	að	samansafn	einstaklinga	teljist	hópur,	verða	þeir	aukinheldur	að	

deila	hefðum.	Meðlimir	hópsins	þekkja	kannski	ekki	alla	hina	meðlimi	hans,	en	þeir	

þekkja	líklega	kjarna	hans	og	hefðir.	Hefðirnar	eru	það	sem	gerir	hópinn	að	því	sem	

hann	er	og	skapar	sjálfsmynd	þeirra	sem	í	honum	eru.44		

	 Skyggnimiðlar	 uppfylla	 skilyrði	 um	 slíkan	 hóp.	 Hópur	 miðla	 á	 Íslandi	 hefur	

skapast	bæði	vegna	landfræðilegra	aðstæðna	og	vegna	sameiginlegrar	starfsstéttar.	

Sálarrannsóknarfélagið	á	 Íslandi	er	einhver	 stærsti	 formlegi	hópur	miðla,	en	miðlar	

sameinast	einnig	 í	minni	fyrirtækjum.	Eins	og	Dundes	segir,	þarf	þó	ekki	að	vera	að	

allir	meðlimir	þekki	hvern	annan,	svo	að	miðlar	á	Íslandi	og	í	heiminum	öllum	mynda	

í	 raun	 einnig	 hóp,	 þrátt	 fyrir	 að	 flestir	 meðlimanna	 komi	 líklega	 aldrei	 til	 með	 að	

hittast.	 Það	 er	 vegna	 þess	 að	 þeir	 deila	 ákveðinni	 trú	 eða	 trúarbrögðum,	 starfi	 og	

tungutaki.	 Þó	 að	miðlar	 búi	 ekki	 eða	 starfi	 á	 sama	 stað,	 nota	 þeir	 samt	 sem	 áður	

líklega	sömu	orð	og	hugtök,	en	að	sjálfsögðu	á	mismunandi	tungumálum.	Þeir	þekkja	

aukinheldur	 sömu	 hefðirnar,	 hugmyndafræði,	 aðferðir	 og	 siði.	 Þannig	 deila	miðlar	

																																																								
43	Erlendur	Haraldsson,	Séra	Haraldur	Níelsson,	sálarrannsóknir	og	spíritismi	við	upphaf	20.	aldar,	9.	
44	Dundes,	Interpreting	Folklore,	6-8.	
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einnig	 svipuðum	 hugmyndum	 um	 framhaldslíf	 og	 handanheima	 vegna	

sameiginlegrar	trúar	á	spíritisma.	

2.4 Jaðarástand	og	helgisiður	

Í	 frásögnum	miðlanna	 sem	 veittu	mér	 viðtal	 við	 gerð	 rannsóknarinnar	 birtist	mikil	

áhersla	á	ýmsar	óskráðar	reglur	í	kringum	starfsemi	þeirra.	Þá	er	til	dæmis	áberandi	

að	 herbergið	 sem	 er	 notað	 sé	 alltaf	 það	 sama	 og	 að	 þar	 verði	 að	 vera	 ákveðið	

andrúmsloft,	lýsing	og	hlutir.	Inni	í	herberginu	gilda	aðrar	reglur	en	utan	þess,	þar	er	

önnur	hegðun	við	lýði	og	því	skapast	annars	konar	ástand	innan	dyra	þess.45	

	 Hugtakið	 „jaðarástand“	eða	„millibilsástand“	 (e.	 liminality)	er	 líklega	best	 til	

þess	 að	 lýsa	 þessum	aðstæðum.	 Breski	mannfræðingurinn	Victor	 Turner	 skilgreinir	

„jaðarástand“	 í	 The	 Ritual	 Process	 sem	 kom	 út	 árið	 1969.	 Hann	 lýsir	 því	 sem	

einhverju	utan	við	hversdaginn	eða	á	jaðri	tveggja	mismunandi	ástanda.	Manneskja	í	

jaðarástandi	 er	 hvorki	 hér	 né	 þar,	 heldur	 einhvers	 staðar	 á	milli.	 Hugtakið	 nær	 til	

dæmis	yfir	ákveðin	tímabil	eða	staði	sem	oftar	en	ekki	brjóta	upp	hversdaginn.	Það	

tímabil	eða	þann	stað	einkennir	einnig	ákveðin	óvissa.46		

	 Þessar	 kröfur	 um	 sérstakar	 aðstæður,	 hegðun	 og	 lýsingu	 gætu	 aukinheldur	

verið	dæmi	um	einhvers	konar	„helgisið“	 (e.	 rite	of	passage),	en	það	hugtak	helst	 í	

hendur	 við	 jaðarástand.	 Samkvæmt	 franska	 þjóðfræðingnum	 Arnold	 van	 Gennep	

tengjast	helgisiðir	oftast	umbreytingu	frá	einu	ástandi	í	annað,	en	hann	ræðir	þetta	í	

The	 Rites	 of	 Passage	 sem	 kom	 út	 árið	 1960.	 Slíkar	 umbreytingar	 segir	 hann	 oft	 á	

tíðum	krefjast	athafnar	af	einhverju	tagi	til	þess	að	skilja	við	eitt	ástand	og	komast	í	

annað.	 Hann	 nefnir	 helgisiði	 í	 kringum	 dauðann	 sem	 eitt	 dæmi	 og	 segir	 þá	 mjög	

algenga	í	tengslum	við	hann.	Jafnframt	talar	hann	um	helgisiði	í	sambandi	við	ýmsar	

yfirnáttúrulegar	athafnir,47	en	í	þessu	tilfelli	er	athöfnin	miðilsfundur.	Rými	fundarins	

afmarkar	 athöfnina	 sem	 fylgir	 samskiptum	 við	 handanheima.	 Eins	 og	 áður	 hefur	

komið	 fram,	þá	eru	 rýmin	sem	hýsa	 fundi	miðlanna	skreytt	á	ýmsan	hátt,	en	 til	 að	

mynda	mátti	þar	sjá	helgimyndir,	kerti,	tarotspil,	reykelsi,	kristalla,	dimmri	lýsingu	og	

																																																								
45	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
46	Turner,	The	Ritual	Process,	359.	
47	van	Gennep,	The	Rites	of	Passage,	180-181.	
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fyrirfram	ákveðin	sæti	fyrir	miðil	og	gest.48	Með	þessu	minnkar	miðillinn	bilið	á	milli	

raunveruleikans	og	handanheima	þannig	að	bæði	hann	og	gesturinn	upplifa	annars	

konar	andrúmsloft	sem	hefur	áhrif	á	líkama	og	sál.	Þeir	eru	hvorki	hér	né	þar,	heldur	

á	milli	tveggja	ástanda	sem	aðskilin	eru	af	athöfninni.	Rýmið	sjálft	og	handanheimar	

mætast	því	 í	miðjunni	og	mætti	segja	að	rýmið	sé	hlutlæg	túlkun	á	 jaðarástandi	en	

handanheimar	huglæg	túlkun	á	því.		

	 Hin	meinta	tilvera	handanheima	er	þannig	mjög	skýrt	dæmi	um	jaðarástand,	

jaðarstað,	jaðartíma	og	helgisið.	Þeir	eru	afmarkaðir	með	athöfnum	sem	fylgja	því	að	

deyja.	Eins	og	minnst	hefur	verið	í	fyrri	köflum,	trúa	spíritistar	því	að	þar	haldi	sálin	

áfram	 lífi	 sínu.	 Manneskjan	 sem	 sálin	 tilheyrir	 er	 því	 hvorki	 lifandi	 né	 liðin	 í	

handanheimum,	heldur	á	milli	ástandanna	tveggja,	lífs	og	dauða.		

2.5 Tvíhyggja,	við	og	hinir	

Líf	og	dauði,	 líkami	og	sál,	heimur	og	handanheimur,	náttúrulegt	og	yfirnáttúrulegt.	

Allt	 eru	þetta	 tvenndir	og	andstæðupör	 sem	einkenna	heiminn	 í	 kringum	miðla	og	

skoðanir	fólks	á	því	sem	hann	stendur	fyrir.		

	 Bandaríski	heimspekingurinn	Dean	Zimmerman	ræðir	meðal	annars	hugtakið	

„tvíhyggju“	(e.	dualism)	í	greininni	„Dualism	in	the	Philosophy	of	Mind“	sem	var	gefin	

út	 árið	 2005.	 Merking	 hugtaksins	 er	 falin	 í	 þeim	 algenga	 hugsunarhætti	 að	 tefla	

saman	 tveimur	 andstæðum,	 til	 dæmis	 lífi	 og	 dauða.	 Í	 greininni	 ræðir	 Zimmerman	

meðal	annars	heimspekikenningar	hins	franska	René	Descartes,	en	sá	var	einnig	einn	

af	helstu	fræðimönnunum	að	baki	tvíhyggjunnar.	Zimmerman	fjallar	þá	aðallega	um	

andstæður	líkama	og	sálar	og	hugmyndafræðina	að	baki	aðskilnaðar	þeirra.	Þar	segir	

að	tvíhyggja	líkama	og	sálar	(e.	mind	-	body	dualism)	sé	kenning	sem	haldi	því	fram	

að	manneskjur	séu	ekki	efnislegar	í	gegn,	heldur	séu	líkami	og	sál	aðskilin	fyrirbæri.	

Þeir	sem	eru	fylgjandi	þessari	kenningu	eru	sammála	spíritistum	um	að	sálin	geymi	

andlega	 hluta	 manneskjunnar.	 Hins	 vegar	 halda	 spíritistar	 því	 fram	 að	 sálin	 sé	

framlenging	 á	 líkamanum	 en	 ekki	 aðskilið	 fyrirbæri.	 Zimmerman	 segir	 suma	

fylgjendur	tvíhyggjunnar	sjá	sálir	fyrir	sér	sem	huglægar	og	utan	tíma	og	rúms.	Aðrir	

sjá	 þær	 fyrir	 sér	 sem	 hlutlægar	 og	 nokkurs	 konar	 „andlega	 orku“	 (e.	 psychic	

																																																								
48	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
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energy).49	 Þegar	 skoðanir	 allra	 tvíhyggjumanna	 eru	 teknar	 saman	 virðist	

andstæðupar	 líkama	og	 sálar	ekki	 svo	 skýrt	afmarkað.	Mörkunum	er	 lýst	á	þennan	

veg:	

Human	 bodies	 and	 brains	 appear	 surprisingly	 like	 clouds	
upon	 close	 inspection	 -	 blurry	 around	 the	 edges.	 Many	
particles	 are	 in	 the	process	 of	 being	 assimilated	or	 cast	 off;	
they	are	neither	clearly	“in”	nor	clearly	“out”.	The	 temporal	
boundaries	of	 living	things	 -	 their	coming	 into	existence	and	
passing	away	-	also	display	a	disturbing	fuzziness.50		

Tvíhyggja	er	því	kannski	ekki	alltaf	svört	og	hvít,	heldur	eru	grá	svæði	inn	á	milli	sem	

fylgja	mismunandi	skoðunum	mismunandi	fólks.	

	 Hugtökin	 „við“	 og	 „hinir“	 gætu	 talist	 dæmi	 um	 tvennd	 og	 andstæðupar.	

Valdimar	 Tr.	 Hafstein,	 þjóðfræðingur,	 ræðir	 hugtökin	 í	 greininni	 „Hjólaskóflur	 og	

huldufólk:	Íslensk	sjálfsmynd	og	álfahefð	samtímans“	sem	kom	út	árið	2003.	Þar	talar	

hann	um	það	hvernig	fólk	dregur	mörkin	á	milli	sín	og	annarra	hópa	sem	það	flokkar	

og	skilgreinir	sem	sína	andstæðu.	Þannig	telja	þeir	 lifandi	sig	tilheyra	hópnum	„við“	

og	 sjá	 þá	 sem	 tilheyra	 handanheimum,	 þá	 látnu	 og	 yfirnáttúrulegu,	 sem	 hópinn	

„hinir“.	Valdimar	vill	því	meina	að	handanheimar	endurspegli	ekki	bara	samfélagið,	

heldur	séu	þeir	mótpartur	þess.	Því	 séu	handanheimar	ekki	endilega	 framlenging	á	

þessum	heimi,	því	að	heimarnir	tveir	séu	afmarkaðir	á	einhvern	hátt.	Við	lítum	á	hina	

sem	eitthvað	öðruvísi,	annarlegt	og	framandi.	Við	skilgreinum	sjálfsmynd	okkar	út	frá	

andstæðunni.	Hinir	eru	eitthvað	 sem	sem	við	erum	ekki	og	við	erum	eitthvað	 sem	

hinir	eru	ekki.	Hinir	í	handanheimum	eru	á	þann	hátt	okkur	fjarlægir.51	Á	sama	hátt	

eru	 þeir	 okkur	 einnig	 nálægir,	 því	 þó	 þeir	 haldi	 utan	 um	 jafn	 óþekkt	 fyrirbæri	 og	

yfirnáttúru	og	dauðann,	er	oft	 litið	 svo	á	að	þar	búi	 sálir	 látinna	ástvina,	 fólks	 sem	

áður	tilheyrði	hópnum	okkar,	„við“.	

																																																								
49	Zimmerman,	Dualism	in	the	Philosophy	of	Mind,	113-116.	
50	Zimmerman,	Dualism	in	the	Philosophy	of	Mind,	120.	
Þýðing:	 „Fyrirbæri	 mannslíkamans	 og	 vitundar	 eru	 furðulega	 lík	 skýjum	 þegar	 þau	 eru	 skoðuð	
vandlega	-	mörkin	eru	óskýr.	Fjöldi	agna	er	sífellt	að	bætast	við	eða	dragast	frá;	þær	eru	hvorki	„inni“	
né	„úti“.	Veraldleg	mörk	lifandi	hluta	-	fæðing	þeirra	og	dauði	-	eru	einnig	óþægilega	óskýr“.	
51	Valdimar	Tr.	Hafstein,	Hjólaskóflur	og	huldufólk,	199-200.	
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2.6 Trú	og	töfrar	

„Trú“	 (e.	 belief)	 og	 „töfrar“	 (e.	 magic)	 eru	 ekki	 hugtök	 sem	 falla	 undir	 flokk	

tvenndarpara,	 en	 hugtökin	 einkenna	 samt	 sem	 áður	 umdeildar	 og	 andstæðar	

skoðanir	á	starfsemi	skyggnimiðla	og	öðru	dulrænu.	Misjafnt	er	þá	hvort	að	fólk	trúi	

á	 þá	 ósýnilegu	 og	 yfirnáttúrulegu	 hæfileika	 sem	miðlar	 segjast	 búa	 yfir.	 Því	 flokka	

sumir	miðilsgáfu	undir	 töfra,	 sem	ganga	þvert	 á	 vísindaleg	 lögmál	og	hafa	því	 ekki	

verið	sannaðir.52		

	 Skoski	mannfræðingurinn	James	George	Frazer	ræðir	töfra,	trú,	trúarbrögð	og	

forna	siði	í	bók	sinni	The	Golden	Bough:	A	Study	of	Magic	and	Religion	sem	gefin	var	

út	árið	1925.	Hann	segir	að	í	einhverjum	tilfellum	sé	gert	ráð	fyrir	því	að	andar	hafi	

eitthvað	með	töfra	að	gera	og	tíðkaðist	það	á	fornum	tímum	að	færa	öndunum	fórnir	

í	von	um	að	töfrarnir	verkuðu	þeim	fórnfúsu	í	hag.	Í	dag	tíðkast	svipaðar	athafnir	og	

eru	 þær	 hluti	 „trúarbragða“	 (e.	 religion).	 Frazer	 skilgreinir	 „trúarbrögð“	 sem	 trú	 á	

æðri	máttarvöld	sem	stjórna	gangi	lífsins	og	náttúrunnar	og	tilraunir	þeirra	trúuðu	til	

þess	að	þóknast	þeim.	„Trú“	ein	og	sér	er	því	ekki	það	sama	og	trúarbrögð.	Til	þess	

að	 teljast	 trúarbrögð	þarf	einhvers	 konar	 iðkun	 trúarinnar	að	 fara	 fram,	hvort	 sem	

það	er	 í	 formi	bænar,	athafna,	eða	galdra,	en	trúarbrögð	viðurkenna	og	samþykkja	

yfirnáttúrulega	krafta.53	

	 Alræmt	er	að	þeir	sem	vantrúaðir	eru	á	miðilshæfileika	vilji	meina	að	máttur	

trúarinnar,	en	ekki	miðlanna,	gæti	skýrt	aðsókn	 í	aðstoð	þeirra.	Fræðimenn	hafa	til	

dæmis	lýst	þessum	meinta	mætti	trúarinnar	með	kenningunni	um	„lyfleysuáhrif“	(e.	

placebo	 effect).	 Bandaríski	 mannfræðingurinn	 og	 grasafræðingurinn	 Daniel	 E.	

Moerman	 segir	 í	 bók	 sinni	 frá	 árinu	 2002,	Meaning,	 Medicine	 and	 the	 „Placebo	

Effect“,	hugtakið	„lyfleysuáhrif“	notað	til	að	lýsa	óútskýrðri	 lækningu	aðila	sem	ekki	

hefur	fengið	þá	raunverulegu	eða	viðurkenndu	meðferð	sem	hann	er	talinn	þarfnast.	

Aðilinn	hefur	þá	 í	 flestum	þeirra	 tilfella	 ekki	 vitneskju	um	að	hann	hafi	 ekki	 fengið	

viðeigandi	lyf	og	er	því	talinn	hafa	læknast	vegna	trúar	hans	á	meðferðina	og	þá	sem	

hana	annast.54	Þeir	 sem	ekki	 trúa	á	að	 skyggnimiðlar	geti	 í	 raun	gert	það	 sem	þeir	

																																																								
52	Frazer,	The	Golden	Bough,	52-54.	
53	Frazer,	The	Golden	Bough,	52-54.	
54	Moerman,	Meaning,	Medicine	and	the	„Placebo	Effect“,	10-12.	
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segjast	geta,	heimfæra	því	stundum	þessa	kenningu	á	meinta	trúgirni	þeirra	sem	trúa	

á	tilvist	skyggnigáfu.		

	 Taka	skal	fram	að	í	þessari	ritgerð	er	engin	slík	afstaða	tekin	til	þessara	mála,	

skoðana	og	virkni	miðilshæfileika.	Markmið	umfjöllunarinnar	er	að	hún	haldist	sem	

hlutlausust,	þrátt	fyrir	að	sjónarhorn	skyggnimiðla	sé	sérstaklega	tekið	fyrir.		
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3 Aðferðafræði		

Þessi	 kafli	 fjallar	 um	 aðferðafræðina	 sem	 var	 til	 grundvallar	 við	 gagnaöflun	

rannsóknarinnar.	 Þá	 er	 eigindlegri	 rannsóknaraðferð	 gerð	 skil,	 greint	 frá	 því	 helsta	

sem	 við	 kemur	 viðtölunum	 og	 viðmælendur	 kynntir.	 Farið	 er	 þá	 fremur	 ítarlega	 í	

framkvæmd	rannsóknarinnar	og	allt	það	helsta	sem	við	henni	kemur.	

3.1 Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	

Rannsókn	þessi	byggir	aðallega	á	grunni	viðtala	við	starfandi	skyggnimiðla	á	Íslandi.	

Tilgangur	 hennar	 er	 að	 leitast	 við	 að	 fá	 innsýn	 í	 raunveruleika	 miðla,	 heim	 og	

sjónarhorn.	Mér	innan	handar	við	undirbúning,	framkvæmd	og	úrvinnslu	viðtalanna	

hafði	ég	bókina	Recording	Oral	History	eftir	hina	bandarísku	Valerie	R.	Yow	sem	gefin	

var	út	árið	2005	og	Handbók	 í	aðferðafræði	rannsókna,	greinasafn	ýmissa	 íslenskra	

fræðimanna	 frá	 árinu	 2013	 sem	 Sigríður	 Halldórsdóttir	 ritstýrði.	 Þar	 segir	 meðal	

annars	 frá	 helstu	 aðferðum	 við	 viðtalstækni	 og	 notkun	 annarra	 eigindlegra	

rannsóknaraðferða.	Til	dæmis	er	þar	farið	í	gegnum	helstu	kosti	og	galla	eigindlegra	

rannsókna,	 hvað	 ber	 helst	 að	 varast	 og	 hvernig	 skal	 beita	 réttri	 tækni	 til	 þess	 að	

viðtölin	gangi	sem	best	fyrir	sig	frá	byrjun	til	enda.	

	 Valerie	 R.	 Yow	 lýsir	 muninum	 á	 eigindlegum	 og	 megindlegum	

rannsóknaraðferðum	 í	 Recording	 Oral	 History.	 Hún	 talar	 um	 að	 megindlegar	

rannsóknir	 byggi	 á	 fyrirfram	 ákveðnum	 tilgátum	 sem	 reynt	 sé	 að	 staðfesta	 með	

rannsókn	á	tiltölulega	fáum	breytum,	meðal	annars,	með	því	að	nýta	spurningalista	

með	lokuðum	spurningum	sem	krefjast	aðeins	stuttra	svara,	eins	og	„já“	eða	„nei“.	

Persónulegi	 þáttur	 megindlegra	 rannsókna	 er	 því	 takmarkaður.	 Megindlegar	

rannsóknir	henta	þá	vel	þegar	rannsaka	á	stærri	úrtök	og	gefa	rannsakendum	frekar	

tækifæri	til	þess	að	alhæfa	um	stærri	hópa.	Hins	vegar	segir	Yow	eigindlegar	aðferðir	

snúast	um	talsvert	fleiri	breytur	og	opnari	túlkun	á	þeim.	Þær	fela	meðal	annars	í	sér	

svokölluð	djúpviðtöl	þar	sem	viðmælandinn	getur	svarað	spurningunum	á	hvaða	hátt	

sem	hann	vill	og	því	eiga	fyrirframgefnar	hugmyndir	og	tilgátur	rannsakandans	ekki	

vel	við	slíkar	rannsóknir.55	

																																																								
55	Yow,	Recording	Oral	History,	5.	
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	 Sigríður	Halldórsdóttir	segir	 í	Handbók	 í	aðferðafræði	rannsókna	að	erfitt	sé	

að	 skilgreina	 eigindlegar	 rannsóknir	 á	 einn	 hátt,	 þar	 sem	 þær	 séu	 svo	 margar	 og	

mismunandi.	 Hún	 segir	 eigindlegar	 rannsóknir	 þó	 eiga	 það	 flestar	 sameiginlegt	 að	

leitast	eftir	því	að	lýsa	og	auka	skilning	á	ýmsum	mannlegum	fyrirbærum.	Þá	snúast	

þær	um	að	reyna	að	setja	saman	heildarmynd	af	rannsóknarefninu	og	tengsl	 innan	

menningar	 þess.	 Hún	 talar	 einnig	 um	 að	 notkun	 eigindlegra	 aðferða	 snúist	 um	

mismunandi	 aðferðir	 við	 rannsóknir,	 gagnagreiningu	 og	 túlkun,	 eins	 og	

vettvangsrannsóknir,	orðræðugreiningu	og	menningarlýsingu.	Sigríður	talar	um	mikla	

áherslu	 á	 persónulega	 þáttinn	 í	 eigindlegum	 rannsóknum.	 Niðurstöðurnar	 velta	 á	

skilningi	rannsakandans	við	greiningu	gagnanna	og	því	þarf	hann	að	vera	meðvitaður	

um	 áhrifin	 sem	 hans	 fyrirframgefnu	 hugmyndir	 um	 efnið	 geta	 haft.56	 Hver	

rannsakandinn	 er	 sem	 manneskja,	 skoðanir	 hans	 og	 reynsla	 af	 rannsóknarvinnu	

skipta	miklu	máli.	Þar	sem	rannsakandinn	er	„mælitækið“	í	eigindlegum	rannsóknum,	

þarf	hann	að	búa	yfir	nægri	þekkingu,	þjálfun	og	næmi	til	þess	að	framkvæma	hana	

vel.	Ólíklegt	er	því	að	tveir	mismunandi	rannsakendur	komist	að	nákvæmlega	sömu	

niðurstöðu	við	greiningu	sömu	gagnanna.57	

3.2 Viðtöl		

Í	 Handbók	 í	 aðferðafræði	 rannsókna	 segir	 að	 góðar	 rannsóknir	 byggi	 á	 góðri	

gagnaöflun.58	 Viðtöl	 sem	 rannsóknaraðferð	 fela	 í	 sér	 gagnaöflun	með	 einni	 helstu	

tjáningarleið	fólks	í	hversdagsleika	samtímans,	samskiptum	í	formi	orðaskipta.	Viðtöl	

eiga	þess	vegna	vel	við	þegar	skoða	á	reynsluheim	fólks.59	Eigindleg	viðtöl	geta	verið	

opin,	 djúp	 og	 óstöðluð	 annars	 vegar	 og	 hálf-opin	 hins	 vegar,	 en	 hálf-opin	 viðtöl	

byggja	 á	 stöðluðum	 grunni,	 til	 dæmis	 spurningalista.	 Eigindleg	 viðtöl	 eru	 þá	

persónulegri	en	þau	megindlegu,	þar	sem	að	rannsakandi	og	viðmælandi	eru	í	þeim	

aðstæðum	jafningjar.	Rannsakandi	þarf	að	hafa	fyrir	því	að	hlusta	á	og	fylgjast	með	

																																																								
56	Sigríður	Halldórsdóttir,	Yfirlit	yfir	eigindlegar	rannsóknaraðferðir,	239-240.	
57	Sigríður	Halldórsdóttir	og	Sigurlína	Davíðsdóttir,	Réttmæti	og	áreiðanleiki	í	megindlegum	og	
eigindlegum	rannsóknum,	221.	
58	Sigríður	Halldórsdóttir	og	Sigurlína	Davíðsdóttir,	Réttmæti	og	áreiðanleiki	í	megindlegum	og	
eigindlegum	rannsóknum,	211.	
59	Helga	Jónsdóttir,	Viðtöl	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum,	137.	
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tjáningu	 viðmælenda	 í	 eigindlegum	 viðtölum	 og	 virðing,	 einlægni	 og	

traustverðugleiki	rannsakandans	eru	þar	einnig	mikilvægir	þættir.60	

	 Þessi	 rannsókn	 er	 byggð	 á	 fyrrnefndum	 hálf-opnum	 viðtölum,	 en	 í	

undirbúningi	fyrir	viðtölin	útbjó	ég	lista	af	spurningum	og	umræðuefnum	til	þess	að	

fara	eftir	og	stýra	viðtalinu	 í	 rétta	átt.	 Í	enn	annarri	grein	 í	Handbók	 í	aðferðafræði	

rannsókna,	 segir	 að	 við	gerð	 spurninga	þurfi	 að	 vanda	vel	orðalagið	 sem	notað	er.	

Það	 þarf	 aukinheldur	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 þeim	 sé	 raðað	 rétt	 svo	 að	 viðtalið	 flæði	

betur.61		

	 Með	þetta	 í	huga,	byrjaði	ég	þess	vegna	á	því	að	biðja	viðmælendur	um	að	

kynna	sig	og	segja	mér	frá	uppruna	sínum	og	rekja	sína	sögu,	sem	og	lýsa	fyrir	mér	

hvenær	og	hvernig	þau	áttuðu	sig	á	meintri	skyggnigáfu	sinni.	Ég	bað	þau	einnig	um	

að	lýsa	því	hvernig	það	væri	að	vera	skyggn	og	spurði	hvort	þau	vissu	til	þess	að	aðrir	

í	fjölskyldu	þeirra	hefðu	sömu	hæfileika.	Þá	spurði	ég	viðmælendur	hvort	þau	gætu	

lýst	því	fyrir	mér	í	sínum	eigin	orðum	hvað	starf	þeirra	fæli	í	sér	og	hvers	konar	fólk	

væri	líklegt	til	þess	að	gegna	starfinu.	Auk	þess,	spurði	ég	þau	um	skoðanir	þeirra	á	

því	 hvort	 hægt	 væri	 að	 læra	 og	 öðlast	 miðilshæfileika	 og	 hvernig	 skyggni	 birtist	

almennt	meðal	fólks.	Ég	bað	þau	einnig	um	að	lýsa	handanheimum	og	samskiptum	

sínum	við	framliðna,	sem	og	útskýra	ferlið	í	kringum	miðilsfundi	og	spurði	þá,	meðal	

annars,	 hvort	 það	 þyrfti	 að	 vera	 eitthvað	 sérstakt	 andrúmsloft,	 undirbúningur	 eða	

verkfæri	 til	 að	 fundirnir	 færu	 fram	 sem	 skyldi.	 Þá	 spurði	 ég	 út	 í	 ástæður	 þess	 að	

lifandi	eða	liðnir	leiti	til	miðla	og	hvernig	aðstoð	miðlar	gætu	fært	þeim.	Einnig	hvort	

að	þau	hefðu	 tekið	 eftir	 einhvers	 konar	 breytingum	 í	 aðsókn	og	 skoðunum	 fólks	 á	

þeim	 samskiptum	 í	 gegnum	 tíðina.	 Aukinheldur	 ræddum	 við	 upplifun	 þeirra	 sem	

skyggnimiðlar	í	samfélaginu,	skoðun	almennings	á	þeim	og	skoðanir	miðla	á	hvorum	

öðrum.	 Því	 næst	 spurði	 ég	 um	 tengingu	 trúarbragða	 við	miðlun,	 varasamar	 hliðar	

handanheima	og	bað	þau	svo	að	endingu	um	að	deila	með	mér	sögum	úr	lífi	sínu	og	

starfi	sem	þeim	þótti	sérstaklega	minnistæðar.	

	 Ég	 fór	 þó	 ekki	 endilega	 alveg	 eftir	 spurningalistanum,	heldur	 reyndi	 að	 elta	

svör	 viðmælenda	og	 spyrja	 þau	nánar	 út	 í	 frásagnir	 þeirra.	Helga	 Jónsdóttir	 segir	 í	

																																																								
60	Helga	Jónsdóttir,	Viðtöl	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum,	143-145.	
61	Helga	Jónsdóttir,	Viðtöl	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum,	140.	
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Handbók	 í	 aðferðafræði	 rannsókna	 að	 virk	 hlustun	 sé	 mikilvæg	 og	 hvetji	

viðmælendur	 áfram.	 Það	 sé	 þá	 til	 dæmis	 gert	með	 líkamstjáningu	 eða	með	því	 að	

spyrja	viðmælanda	nánar	út	í	það	sem	hann	er	að	tala	um.62	Ég	gerði	því	mitt	besta	

til	þess	að	hvetja	viðmælendur	áfram	í	svörum	sínum	með	því	að	veita	frásögn	þeirra	

sýnilegan	áhuga,	grennslast	frekar	fyrir	um	það	sem	þau	sögðu	og	leyfa	þeim	að	klára	

að	svara	án	truflunar	frá	mér.	Ég	hafði	einnig	fyrir	því	að	varast	 leiðandi	spurningar	

og	spurningalistinn	var	vel	úthugsaður	með	sem	ákjósanlegustu	orðalagi	 til	þess	að	

forðast	það.	 	

	 Þá	var	ég	mjög	meðvituð	um	að	málefnið	gæti	verið	viðkvæmt	í	ljósi	umdeilds	

eðlis	 miðilsstarfsins	 og	 samfélagslegrar	 gagnrýni	 á	 það,	 sem	 og	 trúnaðarins	 sem	

miðlar	leitast	við	að	gæta	í	starfi	sínu,	en	spurningarnar	sneru	einnig	margar	hverjar	

að	 persónulegu	 lífi	 þeirra	 sem	 skyggnir	 einstaklingar.	 Þá	 hefur	 gagnrýni	 á	

skyggnimiðla	og	önnur	skyld	störf	aukinheldur	verið	mjög	áberandi	og	ljóst	að	skiptar	

skoðanir	 eru	 meðal	 fólks.63	 Í	 Handbók	 í	 aðferðafræði	 rannsókna	 talar	 Sigurður	

Kristinsson	 um	 að	 þátttakandi	 í	 rannsókn	 hafi	 rétt	 á	 að	 vita	 hvað	 hann	 er	 að	

samþykkja	 og	 hvernig	 unnið	 er	 úr	 gögnunum	 um	 hann,	 en	 ríkja	 verði	 gagnkvæmt	

traust	 á	 milli	 rannsakanda	 og	 þátttakandans.	 Sumar	 aðstæður	 geti	 þannig	

siðferðislega	 kallað	 á	 nafnleynd.64	 Vegna	 þessa	 reyndi	 ég	 að	 byggja	 upp	 traust	 og	

bauð	einnig	viðmælendum	nafnleynd	frá	byrjun	ferlisins	og	gaf	nokkrum	sinnum	til	

kynna	 þegar	 ég	 bar	 fram	 spurningar	 að	 ég	 væri	 ekki	 að	 leitast	 eftir	 viðkvæmum	

trúnaðarupplýsingum.	Það	kom	mér	því	á	óvart	þegar	enginn	miðlanna	óskaði	eftir	

nafnleynd	og	opinská	svör	þeirra	og	viðmót	fóru	fram	úr	mínum	björtustu	vonum	og	

væntingum.	Ekki	bar	á	neins	konar	mótmælum	 frá	þeim	gegn	því	 að	viðtölin	 væru	

hljóðrituð	eða	birt	í	ritgerðinni.	

	 Ég	hafði	fyrir	því	að	reyna	að	láta	viðmælendum	líða	sem	best	og	lagði	því	til	í	

samskiptum	 við	 þau	 að	 viðtölin	 færu	 fram	 á	 heimili	 þeirra	 eða	 vinnustað,	 svo	 þau	

væru	 í	 kunnuglegu	 umhverfi.	 Í	 öllum	 tilfellum	 fóru	 viðtölin	 fram	 í	 vinnuaðstöðu	

þeirra,	en	einn	viðmælandi	var	með	hana	á	heimili	sínu.	Staðsetningin	gaf	mér	einnig	

tækifæri	til	þess	að	fá	 innsýn	í	umhverfið	og	andrúmsloftið	sem	bæði	viðmælendur	
																																																								
62	Helga	Jónsdóttir,	Viðtöl	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum,	145-147.	
63	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
64	Sigurður	Kristinsson,	Siðfræði	rannsókna	og	siðanefndir,	82.	
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og	þeir	sem	til	þeirra	leita	upplifa	á	meðan	á	miðilsfundinum	stendur.	Auk	þess,	var	

ég	með	nokkrar	spurningar	sem	einmitt	 snerust	að	athöfninni	 sem	miðilsfundurinn	

er	 og	umhverfinu	 sem	hún	 krefst.	Öll	 voru	þau	með	 skýrar	 hugmyndir	 um	hvernig	

andrúmsloftið	 þyrfti	 að	 vera,	 hvað	ætti	 að	 vera	 inni	 í	 herberginu	 og	 utan	 þess	 og	

hvernig	 miðilsfundir	 ættu	 að	 fara	 fram,	 allt	 frá	 andlegum	 undirbúningi	 þeirra,	 að	

komu	viðskiptavinar,	aðstæðum	í	herberginu	og	lokum.	Það	gerði	því	viðmælendum	

eflaust	auðveldara	að	lýsa	því	fyrir	mér,	þar	sem	við	vorum	stödd	á	umræddum	stað	

og	í	svipuðu	andrúmslofti.		

3.3 Viðmælendur	

Viðtölin	voru	tekin	við	þrjá	starfandi	skyggnimiðla,	þau	Þórunnbjörgu	Sigurðardóttur,	

Guðrúnu	 Kristínu	 Ívarsdóttur	 og	 Valgarð	 Einarsson.	 Ég	 hóf	 leit	 að	 viðmælendum	 í	

nóvember-	og	desembermánuði	árið	2016.	Þá	byrjaði	ég	á	því	að	hafa	samband	við	

Sálarrannsóknarfélag	Íslands	og	óskaði	eftir	aðstoð	þeirra	við	að	útvega	nokkra	miðla	

sem	tilbúnir	væru	til	þess	að	 leggja	rannsókninni	 lið.	Upprunalega	voru	tveir	miðlar	

meðal	 Sálarrannsóknarfélagsins	 sem	 samþykktu	 beiðni	 mína,	 en	 eftir	 ítrekaðar	

tilraunir	 til	 þess	 að	 ná	 sambandi	 við	 annan	 þeirra,	 ákvað	 ég	 að	 nema	 staðar	 við	

kurteisismörk	 og	 endaði	 það	 því	 með	 einum	miðli	 frá	 Sálarrannsóknarfélaginu.	 Ég	

leitaði	 einnig	 til	 nokkurra	 sjálfstætt	 starfandi	 miðla,	 bæði	 símleiðis	 og	 í	 gegnum	

tölvupóst	 og	 hafði	 þá	 uppi	 á	 tveimur	 til	 viðbótar	 við	 þann	 fyrsta.	 Við	 val	 á	

viðmælendum	 hafði	 ég	 í	 huga	 að	 ýmsir	 þættir	 eins	 og	 kyn,	 aldur,	 menning	 og	

samfélagsstaða	gætu	haft	áhrif	á	svör	þeirra65	og	reyndi	því	að	velja	viðmælendur	af	

báðum	 kynjum,	 á	 mismunandi	 aldri	 og	 frá	 mismunandi	 stöðum	 og	 samtökum.	

Viðtölin	 þrjú	 fóru	 svo	 fram	 um	miðbik	 janúarmánaðar	 árið	 2017	 og	 voru	 samtals	

rúmar	tvær	klukkustundir	að	lengd.		

	 Fyrsta	 viðtalið	 tók	 ég	 við	 Þórunnbjörgu	 Sigurðardóttur,	 sjálfstætt	 starfandi	

miðil	og	heilara	sem	heldur	einnig	námskeið	í	fyrirtæki	sínu	Andalíf.	Viðtalið	var	tekið	

þann	10.	janúar	2017	í	húsakynnum	Andalífs.	Þórunnbjörg	er	fædd	árið	1975	og	er	úr	

sveit	Hornafjarðar.	Hún	segist	ekki	geta	munað	eftir	sér	án	skyggnigáfunnar	og	aldist	

upp	við	það	að	sjá	og	heyra	hluti	sem	meðalmanneskjan	gat	ekki,	þar	á	meðal	álfa	og	

																																																								
65	Yow,	Recording	Oral	History,	169-179.	
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huldufólk.	 Hún	 segist	 einnig	 hafa	 lengi	 barist	 við	 að	 ná	 stjórn	 á	 miðilshæfileikum	

sínum	 með	 hjálp	 reyndari	 miðla	 og	 jafnvel	 reynt	 að	 loka	 á	 samskiptin	 við	

handanheima	á	 tímabili.	 Það	var	 í	 kringum	 fæðingu	einnar	dóttur	hennar	 sem	hún	

þurfti	að	sætta	sig	við	örlög	sín	sem	miðill	og	hefur	starfað	sem	slíkur	meira	og	minna	

síðan	þá.66		

	 Viðtalið	 heppnaðist	 fremur	 vel,	 sérstaklega	miðað	 við	 að	 vera	 það	 fyrsta	 af	

þremur.	Ef	eitthvað	var,	þá	var	viðtalið	aðeins	styttra	en	ég	hafði	gert	mér	hugmyndir	

um	fyrirfram,	en	það	endaði	í	tæpum	40	mínútum.	Það	mætti	þó	frekar	útskýra	með	

auknum	hraða	viðtalsins	 vegna	örlítillar	 tímaþröngar	 sem	viðmælandi	 var	 í	þennan	

dag,	heldur	en	að	svörin	hafi	skort	eitthvað.	Þetta	fyrsta	viðtal	varð	einnig	til	þess	að	

ég	 varð	 meðvitaðri	 um	 mitt	 hlutverk	 sem	 rannsakandi	 í	 viðtölunum	 sem	 á	 eftir	

fylgdu,	 bæði	 hvað	 varðar	 orðaval	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 forðast	 leiðandi	 spurningar	 og	

gildi	þess	að	elta	svör	og	upplifanir	viðmælenda.	

	 Annar	 viðmælandi	 minn	 var	 Guðrún	 Kristín	 Ívarsdóttir,	 sem	 starfar	 bæði	

innan	 Sálarrannsóknarfélagsins	 og	 utan	 þess.	 Það	 viðtal	 fór	 fram	 þann	 11.	 janúar	

2017	 í	 húsnæði	 Sálarrannsóknarfélagsins.	 Guðrún	 Kristín	 er	 fædd	 árið	 1967	 og	

uppalin	 í	 sveitinni	 undir	 Eyjafjöllum.	 Hún	 talar	 um	 að	 hafa	 verið	 talin	mjög	 skrítin	

þegar	 hún	 var	 á	 barnsaldri,	 en	 rétt	 eins	 og	 Þórunnbjörg,	 sá	 hún	 verur	 úr	

handanheimum	og	 lék	 sér	 við	börn	 sem	ekki	 voru	þessa	heims.	Hún	upplifði	mikla	

nálægð	 við	 dauðann	 í	 lífi	 sínu	 í	 sveitinni	 og	 þótti	 þetta	 því	 eðlilegasti	 hlutur	 og	

furðaði	 sig	 á	 því	 þegar	 eldra	 fólkið	 reyndi	 að	 þagga	 niður	 í	 henni.	 Hún	 segist	 hafa	

tapað	 skyggnigáfunni	 í	 kringum	 8	 ára	 aldurinn,	 en	 á	 það	 sameiginlegt	 með	

Þórunnbjörgu	að	hafa	hlotið	hana	aftur	til	frambúðar	við	fæðingu	eins	barna	hennar	

15	 árum	 síðar.	 Guðrún	 Kristín	 talar	 um	 að	 síðan	 hafi	 hún	 aðeins	 haft	 opið	 á	milli	

þessa	 heims	 og	 handanheima	 á	 meðan	 hún	 er	 stödd	 í	 starfi	 sínu	 sem	 miðill	 og	

heilari.67		

	 Viðtalið	 við	Guðrúnu	 Kristínu	 gekk	 svipað	 fyrir	 sig	 og	 það	 fyrsta	 og	munaði	

ekki	 miklu	 á	 lengd	 viðtalanna	 tveggja.	 Við	 þurftum	 að	 taka	 það	 í	 tveimur	 hlutum	

vegna	eins	seinbúins	gests	Guðrúnar	og	tókum	við	því	hlé	þegar	viðskiptavinurinn	lét	

																																																								
66	SLD2017-1.	
67	SLD2017-2.	
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sjá	sig.	Á	meðan	á	hléinu	stóð	skoðaði	ég	mig	um	húsakynni	Sálarrannsóknarfélagsins	

og	 ræddi	 við	 einn	 starfsmann	 þar	 um	 starfsemina.	 Þegar	 svo	 kom	 að	 því	 að	 hefja	

viðtalið	 aftur	 voru	 aðstæður	 aðeins	 öðruvísi,	 en	 það	 kom	 í	 ljós	 að	 vera	 mín	 á	

staðnum	hafði	ollið	einhvers	konar	truflun	í	starfsrútínu	Guðrúnar	og	þar	með	tíma	

viðskiptavinarins.	Þessi	uppákoma	gæti	hafa	haft	áhrif	á	viðmælanda	og	svör	hennar	í	

seinni	hluta	viðtalsins,	en	Guðrún	Kristín	hafði	þó	frá	fjölmörgu	að	segja,	svo	skaðinn	

var	í	það	minnsta	ekki	áþreifanlegur.			

	 Þriðja	viðtalið	 tók	ég	við	Valgarð	Einarsson,	 sem	starfar	aðeins	 sem	miðill	 á	

heimili	 sínu,	 en	 hefur	 áður	 unnið	 innan	 Sálarrannsóknarfélagsins	 og	 annarra	

samtaka,	 sem	 og	 haldið	 fundi	 á	 landsbyggðinni.	 Viðtalið	 við	 Valgarð	 fór	 fram	 12.	

janúar	 2017	 í	 vinnuaðstöðu	 á	 heimili	 hans.	 Valgarður	 fæddist	 árið	 1955,	 en	 ólíkt	

Þórunnbjörgu	og	Guðrúnu	ólst	hann	ekki	upp	 í	 sveit,	heldur	 í	borginni.	Hann	segist	

hafa	 verið	 venjulegt	 borgarbarn,	 en	mikill	 einfari	 og	 hafi	 lifað	 í	 sínum	 eigin	 heimi	

vegna	 skyggnigáfu	 sinnar.	 Líkt	 og	 Þórunnbjörg	 og	 Guðrún	 Kristín	 átti	 hann	 mikil	

samskipti	við	handanheima,	en	talar	um	að	hann	hafi	ekki	áttað	sig	á	því	að	það	væri	

eitthvað	óvenjulegt	við	það	fyrr	en	eftir	þrítugt.	Valgarður	segist	hafa	átt	erfitt	líf	og	

hafi	 því	 leitað	 skjóls	 í	 álfahól	 nokkrum	 og	 fundið	 þar	 öryggi.	 Hann	 átti	 áður	 ekki	

auðvelt	með	að	stjórna	miðilshæfileikunum	og	var	það	farið	að	hafa	áhrif	á	fyrri	störf	

hans	 sem	 strætó-	 og	 leigubílsstjóri.	 Hann	 leitaði	 sér	 þá	 hjálpar	 við	 að	 beisla	

hæfileikana	og	hefur	starfað	sem	miðill	á	ýmsum	stöðum	í	meira	en	aldarfjórðung.68	

	 Viðtalið	var	það	lengsta	af	þeim	þremur,	eða	rúmar	50	mínútur	að	lengd.	Það	

gekk	 vel	 fyrir	 sig,	 en	 viðmælandi	 hafði	 verið	 örlítið	 efins	 um	 þátttöku	 sína	 í	

rannsókninni	 áður	 en	 viðtalið	 fór	 fram	 vegna	 þess	 hversu	mörg	 viðtöl	 hann	 hafði	

veitt	í	gegnum	árin.	Að	endingu	virtist	hann	þó	sáttur	með	að	hafa	aðstoðað	mig	og	

ég	 var	 sátt	 með	 svör	 hans	 og	 hinna	 tveggja.	 Frásagnir	 miðlanna	 áttu	 margt	

sameiginlegt,	en	það	var	einnig	ýmis	munur	á	þeim.	Þau	virðast	hafa	svipaða	reynslu	

af	 lífi	 sínu	og	 starfi	 sem	 skyggnimiðlar,	 en	hafa	 þó	mismunandi	 skoðanir	 á	 sumum	

þeirra	spurninga	sem	ég	bar	undir	þau.			

																																																								
68	SLD2017-3.	
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4 Gögn	

Í	 eftirfarandi	 kafla	 eru	 frásagnir	 viðmælenda	 til	 umfjöllunar.	 Þá	 eru	 þær	 bornar	

saman,	 bæði	 við	 hverja	 aðra	 og	 við	 svipaðar	 birtingar	 og	 lýsingar	 innan	 fræðanna.	

Einnig	er	greint	frá	helstu	þemum	sem	einkenna	frásagnir	miðlanna,	en	áhugavert	er	

hversu	 líkar	 þær	 eru	 í	 grunninn.	 Fyrst	 er	 rætt	 um	 skyggnigáfuna	 sjálfa	 og	

handanheima.	Þar	kemur	við	sögu	þróun	viðmælenda	frá	því	að	skyggnigáfan	gerði	

fyrst	vart	við	sig	og	þar	til	þau	tóku	að	starfa	sem	miðlar.	Því	næst	er	umfjölluninni	

vikið	að	miðilsfundinum,	athöfninni	sem	honum	fylgir	og	hlutverki	miðlanna	gagnvart	

þeim	 sem	 til	 þeirra	 leita.	 Að	 lokum	 eru	 skoðanir	 og	 reynsla	 miðlanna	 er	 varða	

trúarbrögð,	trúverðugleika	og	samfélagslega	gagnrýni	teknar	fyrir.	

4.1 Skyggni,	handanheimar	og	tilurð	miðils	

4.1.1 Undarleg	náttúrubörn		

Skyggnigáfan	 gerði	 vart	 við	 sig	 á	 barnsaldri	 meðal	 allra	 viðmælenda,	 en	 þau	 eru	

sammála	 um	 að	 það	 sé	meðfæddur	 eiginleiki.	 Þá	 segja	 þau	 að	 hæfileikinn	 sé	 ekki	

bundinn	 neinum	 efnislegum	 gildum	 eins	 og	 kyni,	 stað	 eða	 stétt.69	 Áhugavert	 er	

einnig	að	þau	segja	mjög	svipaðar	sögur	af	æsku	sinni	og	þessum	fyrstu	upplifunum	

af	skyggnigáfunni.		

	 Þórunnbjörg	Sigurðardóttir	er	fædd	1975	og	er	frá	Hornafirði.	Hún	ólst	upp	í	

sveit	 á	 meðal	 fjölskyldumeðlima	 sem	 hún	 segir	 marga	 hverja	 hafa	 búið	 yfir	 sömu	

hæfileikum	og	hún:		

Mamma	var	svona,	amma	var	svona,	afi	var	svona.	Ég	held	að	
meira	og	minna	hafi	allir	verið	það	að	einhverju	leyti.	Þannig	
að	ég	ólst	upp	við	að	þetta	væri	mjög	eðlilegt.	Og	svo	þegar	
ég	hitti	fólk	sem	fannst	þetta	ekki	eðlilegt,	þá	fannst	mér	það	
mjög	skrítið.70	

Hún	telur	sig	heppna	að	því	leyti,	en	þegar	hún	ræddi	yfirnáttúrulegar	upplifanir	sínar	

við	fjölskyldu	sína	var	það	talið	hið	eðlilegasta.	Það	var	ekki	reynt	að	fela	þetta	eða	
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ásaka	 hana	 um	 að	 fara	 með	 rangt	 mál.	 Þórunnbjörg	 man	 þá	 fyrst	 eftir	 þessum	

upplifunum	þegar	hún	var	5	ára:	

Ég	man	 ekkert	 eftir	 mér	 öðruvísi	 en	 að	 hafa	 séð	 eða	 heyrt	
eitthvað	sem	aðrir	sáu	og	heyrðu	ekki.	Besti	vinur	minn	bjó	í	
hulduhól	 heima.	 Og	 var	 bara	 svona	 huldustrákur,	 en	 ég	
fattaði	það	ekkert	fyrr	en	mamma	sagði	mér	það	þegar	ég	var	
11-12	ára.	 [...]	 Ég	bara	 kynntist	náttúrunni	og	 steinunum	og	
fjöllunum	og	grasinu	og	það	bara	hefur	alltaf	verið	partur	af	
mér.	Og	svo	náttúrlega	þekki	ég	muninn	á	orkunni	úti	á	landi	
og	hérna	 í	bænum	og	það	er	stór	munur,	maður	bara	finnur	
það.	Og	stundum	er	það	sýnilegt,	ég	sé	það.71		

Í	þessari	frásögn	hennar	kemur	fram	að	hún	hafi	átt	sterk	tengsl	við	náttúruna.	Þar	

að	auki	segist	hún	hafa	átt	bein	samskipti	við	huldufólk,	en	hinir	viðmælendurnir	hafa	

einnig	svipaða	reynslu	úr	sinni	æsku.	Önnur	þeirra,	Guðrún	Kristín	Ívarsdóttir	er	fædd	

árið	 1967	 og	 ólst	 upp	 í	 sveitinni	 undir	 Eyjafjöllum.	 Líkt	 og	 Þórunnbjörg	 fór	 hún	 að	

gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 hún	 væri	 öðruvísi	 í	 kringum	 5	 ára	 aldurinn.	 Í	 hennar	

fjölskyldu	var	 skyggnin	þó	ekki	 jafn	eðlileg	og	sjálfsögð	og	var	hún	því	 talin	 sérlega	

skrítið	barn:	

Ég	skynjaði	huldufólk	og	álfa	og	látna	einstaklinga	og	lék	mér	
við	börn	sem	voru	ekki	hérna	eða	þessa	heims.	Og	í	sveitinni	
eins	 og	 gengur	 og	 gerist,	 þá	 upplifir	 maður	 bæði	 sem	 sagt	
dauðann,	sem	sagt	á	fólki	og	dýrum.	Og	ég	hef	alltaf	horft	á	
sköpunarverkið	sem	eðlilegan	hlut.	Við	lifum	og	það	er	aðeins	
eitt	sem	við	vitum,	að	við	deyjum.	En	ég	aftur	á	móti	sé	það	
og	 skynja	 það	 að	 þótt	 við	 förum	 úr	 líkamanum,	 að	 þegar	
líkaminn	 deyr,	 þá	 heldur	 sálin	 áfram	 að	 lifa.	 Og	 það	 er	 það	
sem	ég	var	að	skynja	þegar	að	ég	var	krakki.72		

Guðrún	segist	þá	oft	hafa	sagt	foreldrum	sínum	frá	hlutum	sem	hún	átti	ekki	að	vita	

að	væru	að	gerast	í	sveitinni	og	að	því	hafi	iðulega	verið	þaggað	niður	í	henni.73		

	 Þriðji	 viðmælandinn,	 Valgarður	 Einarsson	 á	 það	 sameiginlegt	með	Guðrúnu	

að	hafa	 verið	álitinn	öðruvísi	 á	barnsaldri.	 Þau	 tvö	eiga	það	einnig	 sameiginlegt	að	

hafa	skort	fjölskyldumeðlimi	með	opinberaða	skyggnigáfu.	Valgarður	er	fæddur	árið	
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1955	og	er	frábrugðinn	þeim	Þórunnbjörgu	og	Guðrúnu	að	því	leyti	að	hann	ólst	upp	

innan	borgarinnar.	Þá	áttaði	hann	sig	ekki	beinlínis	á	því	að	hann	væri	skyggn	eða	að	

aðrir	sæju	ekki	það	sem	hann	telur	sig	sjá	fyrr	en	um	þrítugt.	Hann	segist	alla	tíð	hafa	

verið	„einfari	með	eindæmum“	og	að	hann	hafi	verið	í	sínum	eigin	heimi	sem	barn	og	

lent	í	einelti	í	kjölfar	þess.	Valgarður	talar	þess	vegna	um	að	hann	hafi	frekar	fundið	

hughreystingu	í	handanheimum	og	öryggi	í	álfahól	nokkrum:	

Ég	fór	inn	í	þennan	hól.	Þar	leið	mér	best.	Þar	var	ég	innan	um	
fólk	þar	inni	sem	lét	mér	líða	sem	best.	Það	hélt	utan	um	mig	
og	þar	 var	ég	öruggur.	Þar	 var	ekkert,	þú	veist,	þar	 var	mér	
ekkert	ógnað.	Þar	varð	ég	ekki	fyrir	eineltinu,	þar	var	enginn	
að	hrekkja	mig,	þar	var	enginn	að	stríða	mér,	þar	var	enginn	
að	uppnefna	mig.74	

Sérlega	 áhugavert	 er	 að	 frásögn	 Valgarðs,	 ásamt	 frásögnum	 Þórunnbjargar	 og	

Guðrúnar	fjalli	um	álfa	og	huldufólk.	Hvort	um	er	að	ræða	hið	séríslenska	huldufólk	

er	erfitt	að	vita,	þar	sem	ósýnilegir	og	huglægir	hlutir	eru	til	athugunar.	Þó	alls	ekki	sé	

hægt	að	alhæfa	eða	yfirfæra	skoðanir	og	sögur	miðlanna	þriggja	á	alla	skyggnimiðla	

hérlendis,	er	samt	sem	áður	hægt	að	draga	þá	ályktun	að	æska	eins	og	þeirra	hljóti	

að	vera	algeng	vegna	þess	hversu	svipaðar	frásagnirnar	eru.	Sem	hópur	upplifðu	þau	

sig	utanveltu	og	á	jaðrinum	og	fundu	sig	því	í	náttúrunni,	þar	sem	fátt	er	um	fólk	sem	

tilheyrir	hópnum	sem	þau	upplifðu	sem	sér	lokaðan.	

4.1.2 Óhjákvæmileiki	

Að	barnæskunni	 liðinni	tóku	við	ýmis	konar	vandamál	þegar	þau	þurftu	að	gera	sér	

grein	fyrir	og	sætta	sig	við	sín	örlög	sem	miðlar.	Mikil	átök	þessa	efnis	eru	áberandi	í	

frásögnum	miðlanna	þriggja	af	þróun	þeirra	úr	skyggnu	barni	og	í	fullorðinn	miðil.75	

	 Þórunnbjörg	 talar	 um	 að	 hafa	 átt	 í	 miklum	 vandræðum	 við	 að	 reyna	 að	

stjórna	 skynjun	 sinni.	Hún	 segist	hafa	 reynt	að	 láta	 loka	á	handanheima	með	hjálp	

miðils	 og	 álfasjáanda	 og	 að	 þær	 tilraunir	 hafi	 farið	 þannig	 fram	 að	miðlarnir	 sem	

aðstoðuðu	hana	hafi	 reynt	að	 fá	 „sitt	 fólk	að	handan“	 til	þess	að	 ræða	við	þá	 sem	

voru	sífellt	að	reyna	að	ná	sambandi	við	hana.	Þórunnbjörg	segist	hafa	látið	á	þetta	
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75	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
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reyna	ótal	 sinnum,	en	hafi	 fengið	þau	skýru	 skilaboð	á	meðgöngu	að	eftir	 fæðingu	

barns	 hennar	 væri	 engin	 leið	 fyrir	 hana	 að	 loka	 á	 þá	 framliðnu.	 Í	 kjölfar	 þessara	

upplýsinga	vildi	hún	ólm	vita	hverjir	það	væru	 í	handanheimum	sem	hún	sæti	uppi	

með.	Þá	nóttina	segist	hún	hafa	ferðast	huglægt	í	amerískan	helli	þar	sem	hún	hitti	

meðal	 annars	 aldraða	 konu	 af	 indjánaættum	 sem	 „vinnur	með	 henni“.	 Það	 er	 alls	

ekki	í	eina	skiptið	sem	Þórunnbjörg	telur	sig	hafa	hitt	andlegar	verur	að	nóttu	til,	en	

hún	segir	slíkar	verur	hafa	hvatt	hana	til	þess	að	opna	fyrirtæki	hennar,	Andalíf.76	

	 Guðrún	Kristín	segist	hafa	tapað	skyggnigáfunni	frá	8	ára	aldri	og	þar	til	hún	

eignaðist	 sitt	 fyrsta	barn	 í	erfiðri	 fæðingu	þegar	hún	var	23	ára	eins	og	 fram	hefur	

komið.	Hún	á	það	sameiginlegt	með	Þórunnbjörgu	að	handanheimar	hafi	verið	henni	

galopnir	síðan	eftir	fæðinguna.	Hún	talar	um	að	hafa	oft	séð	mikinn	fjölda	af	fólki	inni	

á	heimili	sínu	og	skynjað	atburði	í	nágrenninu	áður	en	að	þeir	áttu	sér	stað.	Því	leitaði	

hún	sér	hjálpar	hjá	öðrum	miðli	sem	kenndi	henni	bæði	að	hugleiða	og	ná	stjórn	á	

hæfileikunum.	 Í	dag	hefur	hún	því	 fulla	stjórn	á	skynjuninni	og	segist	einungis	hafa	

opið	á	milli	heima	þegar	hún	er	í	vinnu	sinni	sem	miðill	og	heilari.77		

	 Valgarður	 kveðst	 hafa	 átt	 í	 miklum	 vandræðum	 með	 skyggnina,	 sem	 og	

ýmislegt	annað	í	lífinu.	Þegar	erfitt	einkalíf	hans	blandaðist	við	linnulaus	samskipti	á	

milli	heima,	stigmögnuðust	erfiðleikarnir	og	 fór	skyggnigáfan	meðal	annars	að	hafa	

áhrif	 á	 starf	 hans	 sem	 strætó-	 og	 leigubílstjóri.	 Líkt	 og	 hinir	 viðmælendurnir,	 þá	

mörkuðu	barneignir	breytingar	í	hans	lífi	sem	skyggn	manneskja.	Hann	áttaði	sig	þá	á	

því	að	hann	þyrfti	að	gera	eitthvað	í	sínum	málum.	Þar	að	auki	hafði	hann	á	þessum	

tíma	 einnig	 áttað	 sig	 á	 því	 að	 fólk	 væri	 ekki	 að	 sjá	 það	 sama	 og	 hann	 í	

strætókeyrslunni,	en	hann	segist	hafa	séð	fólk	í	vagninum	sem	var	ekki	þessa	heims.	

Þess	vegna	 leitaði	hann	hjálpar	hjá	mæðgum	nokkrum	sem	aðstoðuðu	hann	við	að	

beisla	skyggnigáfuna	og	tók	það	hann	mörg	ár	að	ná	fullri	stjórn	á	henni.78	

	 Þessi	umturnun	aðstæðna	við	fæðingar	barna	þeirra	er	mjög	áhugaverð.	Þau	

sögðu	skilið	við	sitt	 fyrra	 líf	við	 fæðinguna	og	héldu	 inn	 í	 sitt	nýja	 líf	 sem	miðlar.	Á	

móti	 kemur	að	þau	hefðu	 líklega	ekki	 getað	haldið	ótrauð	áfram	nema	 fyrir	 tilstilli	

miðlanna	sem	aðstoðuðu	þau	við	að	ná	stjórn	á	meintri	skyggnigáfu	sinni.	Þá	er	hægt	
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að	gera	 ráð	 fyrir	að	sú	þekking	sem	þau	búa	yfir	 í	dag	sé	þekking	sem	ekki	 lærist	 í	

bókum.	 Fremur	er	um	að	 ræða	þekkingu	 sem	 ferðast	manna	á	milli,	 frá	miðli	 sem	

áður	hefur	gengið	í	gegnum	fyrrnefnda	umturnun	aðstæðna	og	til	hins	óreynda.	

4.1.3 Skynjun	og	handanheimar	

Miðlarnir	segja	ýmis	konar	skynjun	á	handanheimum	fylgja	skyggnigáfunni	og	segjast	

þau	öll	einnig	halda	að	hún	sé	mismunandi	meðal	miðla.	Öll	eru	þau	einnig	með	sínar	

hugmyndir	um	hvernig	umhverfi	handanheimar	 séu,	en	eru	þó	öll	 sammála	um	að	

fólk	ferðist	oft	þangað,	úr	einu	lífi	og	í	annað.79	

	 Þegar	kemur	að	skynjuninni	sjálfri	eru	frásagnirnar	af	ýmsu	tagi.	Þórunnbjörg	

segist	nota	almenna	skynjun	í	flestum	tilfellum,	en	að	einnig	sé	hægt	að	einbeita	sér	

að	 sjóninni	 og	heyrninni.	 Þar	 að	 auki	 talar	 hún	um	að	 skilaboðin	birtist	 henni	 oft	 í	

myndum	og	 að	hún	 fái	 þá	 stundum	að	 sjá	 óorðna	hluti	 eins	 og	 hún	 sé	 að	 horfa	 á	

kvikmynd.80	Guðrún	Kristín	segist	hins	vegar	fá	til	sín	hugsanir	sem	hún	les	sem	texta.	

Þá	 telur	 hún	 sig	 einnig	 geta	 fengið	 skilaboð	 um	 veikindi	 og	 jafnvel	 huglægar	

röntgenmyndir.	 Hún	 tekur	 þó	 skýrt	 fram	 að	 hún	 álíti	 sig	 ekki	 lækni	 og	 vísi	 ávallt	 á	

lækna	„hérna	megin,	á	jörðinni“,	en	hún	segist	fá	nöfnin	á	þeim	að	handan.81	Lýsing	

Valgarðs	á	sinni	eigin	skynjun	var	þá	einfaldlega:	„Ég	sé,	heyri,	skynja	og	finn.“82	Það	

er	því	greinilegt	að	skynjun	miðlanna	einkennist	af	samspili	ýmissa	skilningarvita,	en	

skilningarvitin	virðast	einnig	vera	einhvers	konar	jarðtenging	þessara	yfirnáttúrulegu	

krafta	sem	miðlarnir	segja	að	færi	þeim	skilaboð	úr	handanheimum.	

	 Hvað	 varðar	meinta	 tilveru	handanheima,	 telur	Valgarður	þá	 vera	umhverfi	

sem	 umkringir	 allt	 og	 er	 ekki	 sýnilegt	 öllum.	 Hann	 segir	 að	 sálin	 fari	 á	 önnur	

tilverustig	 við	 líkamsdauðann	 þar	 sem	 hún	 þroskist	 áfram.	 Hann	 telur	 það	 að	

þroskast	 vera	 tilgang	 lífsins	 og	 að	 það	 hljómi	 með	 öllu	 tilgangslaust	 að	 fæðast,	

„hanga	og	leika	sér“	og	deyja	svo	fyrir	fullt	og	allt.	Hann	segist	þá	ekki	viss	um	að	það	

sé	einungis	ein	pláneta	sem	við	lifum	á.83		

																																																								
79	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
80	SLD2017-1.	
81	SLD2017-2.	
82	SLD2017-3.	
83	SLD2017-3.	
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	 Þórunnbjörg	hefur	hins	vegar	aðrar	hugmyndir	um	þennan	ósýnilega	stað	og	

lýsir	sinni	upplifun	af	handanheimum	á	þennan	veg:		

Fyrir	mína	parta	þá	er	þetta	annað	heimili,	fyrir	mína	parta	þá	
líður	mér	rosalega	vel	að	fara	þangað	og	þetta	er	bara	eins	og	
að	fara	úr	einu	húsi	yfir	í	annað	finnst	mér	sko.	[...]	Ég	upplifi	
það	að	maður	geti	farið	í	hulduheima,	að	maður	geti	farið	þar	
inn.	 Svo	 er	 hægt	 að	 fara	 inn	 í	 annan	 heim	 þar	 sem	maður	
upplifir	 þegar	maður	 var	 í	 öðru	 lífi.	 Og	 svo	 er	 hægt	 að	 fara	
þangað	þar	sem	maður	hittir,	þú	veist,	ömmu	og	mömmu	og	
afa.	 [...]	 Ég	hef	þetta	 alltaf	þannig	 að	ég	 fer	 inn	 í	 kletta	eða	
fjöll	þegar	ég	vil	fara	í	hulduheimana.	Ég	fer	yfir	í	dal	þegar	ég	
vil	 hitta	 einhverja	 úr	 fyrra	 lífi.	 Og	 ég	 fer	 inn	 á	 grösugt	 engi	
þegar	 ég	 vil	 hitta	 þá	 sem	 eru	 farnir.	 [...]	 Ef	 ég	ætla	 að	 fara	
þangað	þá	bara	sest	ég	niður	og	hugsa	þangað,	þá	er	ég	bara	
komin	þangað.84	

Guðrún	 Kristín	 hefur	 hins	 vegar	 fremur	 huglægari	 hugmyndir	 um	handanheima	og	

upplifir	 þá	 „sem	 tréhús,	 það	 er	 mikið	 af	 tréhúsum	 þarna.“	 Hún	 segir	 þetta	 vera	

andaheim	þar	sem	fólk	borði	ekki	mat,	heldur	neyti	orku.	Hún	heldur	að	við	dauða	

fari	fólk	úr	holdinu,	úr	fasta	forminu	yfir	í	svokallaðan	„astrallíkama“,	sem	er	ákveðið	

form	sem	sumir	 trúa	að	sálin	 taki	á	 sig	eftir	dauðann.	Fólk	verði	því	andar,	en	hafi	

enn	útlínur	sínar	úr	lifanda	lífi.	Hún	trúir	því	að	það	sé	bæði	gott	og	slæmt	með	fólki	

og	 að	 það	 þurfi	 að	 grandskoða	 líf	 sitt	 og	 fyrri	 jarðvist	 þegar	 það	 kemur	 yfir	 í	

handanheima.	Hún	trúir	einnig	að	þar	séu	ellefu	þrep	sem	þarf	að	fara	í	gegnum	og	

að	við	enda	hvers	þeirra	sé	endurfæðing.	Hún	segir	að	maður	sé	í	ákveðinn	fjölda	ára	

hinu	megin	og	komi	síðan	aftur,	en	að	í	ellefta	þrepinu	endurfæðist	maður	ekki.85	

	 Framhaldslíf	 og	 handanheimar	 virðast	 því	 vera	 eitt	 og	 hið	 sama	 í	 hugum	

miðlanna.	 Öll	 tengja	 þau	 handanheima	 við	 einhvers	 konar	 náttúruleg	 fyrirbæri,	

plánetur,	 kletta,	 grösug	 engi,	 fjöll	 og	 tré.	 Frásagnir	 þeirra	 minna	 óneitanlega	 á	

lýsingar	Arthur	Conan	Doyle	í	The	History	of	Spiritualism,	en	þar	segir	hann	til	dæmis	

frá	manni	að	nafni	Emanuel	Swedenborg	sem	er	þekktur	sjáandi	í	sögu	spíritismans.	

Swedenborg	lýsti	dauða	eins	manns	á	þennan	veg:		
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He	died	on	Monday	 and	 spoke	with	me	on	 Thursday.	 I	was	
invited	 to	 the	 funeral.	He	 saw	 the	hearse	and	 saw	 them	 let	
down	 the	 coffin	 into	 the	 grave.	He	 conversed	with	me	as	 it	
was	going	on,	asking	me	why	 they	had	buried	him	when	he	
was	alive.86	

Einnig	 eru	 frekari	 lýsingar	 á	 hans	 upplifun	 af	 samskiptum	 við	 hina	 meintu	

handanheima	 viðamiklar.	 Til	 að	 mynda	 lýsir	 hann	 handanheimum	 sem	 nokkrum	

mismunandi	hnöttum	sem	hýsa	mismikla	birtu	og	hamingju.	Hvaða	hnöttur	yrði	nýtt	

heimili	manneskju	eftir	dauða	hennar	segir	Swedenborg	ákvarðast	af	lífinu	sem	hún	

hefði	lifað.	Lífið	hérna	megin	við	móðuna	miklu	mótar	líka	uppbyggingu	samfélagsins	

að	 handan	 samkvæmt	 frásögnum	 hans,	 en	 stoðir	 þess	 segir	 hann	 nokkurs	 konar	

spegilmynd	samfélags	þeirra	lifandi.	Swedenborg	segir	íbúa	þessa	samfélags	alls	ekki	

yfirnáttúrulegar	verur,	heldur	væru	illu	og	góðu	andarnir	manneskjur	á	mismunandi	

andlegum	þroskastigum	sem	höfðu	 lifað	meðal	annarra.	Hann	talar	um	að	fólk	taki	

lífið	með	 sér	 í	 dauðann,	 en	 að	 þar	 sé	 allt	 fullkomnara,	 aldraðir	 og	 sjúkir	 endurnýi	

æsku	sína	og	ást	brúi	heimana	tvo.87		

	 Það	má	 sjá	bæði	 líkindi	og	mismun	milli	 heimanna,	þar	 sem	hugmyndir	um	

framhaldslíf	 og	 það	 sem	 kemur	 fyrir	 bæði	 gott	 og	 slæmt	 fólk	 eftir	 dauðann	 eru	

skilgreindar	af	stoðum	jarðvistarsamfélagsins.	Þá	verður	hið	góða	að	einhverju	ennþá	

betra	og	hið	slæma	verður	heldur	verra.	Það	má	greina	í	ákveðna	von	í	frásögnunum,	

en	eins	og	Valgarður	minntist	 á,	þá	myndi	 lífið	 virka	 tilgangslaust	ef	ekki	 væri	 fyrir	

meinta	tilvist	framhaldslífs	og	að	dauðinn	væri	endalokin.88	Dauðinn	og	vist	í	hinum	

meintu	 handanheimum	virðist	 því	miðlunum	ekki	 áhyggjuefni,	 heldur	 þvert	 á	móti	

hið	sjálfsagðasta.	

																																																								
86	Doyle,	The	History	of	Spiritualism,	12.		
Þýðing:	„Hann	lést	á	mánudegi	og	talaði	við	mig	á	fimmtudegi.	Mér	var	boðið	í	jarðarförina.	Hann	sá	
líkbílinn	og	sá	þá	láta	líkkistuna	síga	í	gröfina.	Hann	ræddi	við	mig	á	meðan	það	átti	sér	stað	og	spurði	
mig	hvers	vegna	þeir	hefðu	grafið	hann	lifandi“.	
87	Doyle,	The	History	of	Spiritualism,	9-11.	
88	SLD2017-3.	
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4.2 Miðilsfundir	

4.2.1 Athöfn	

Í	 daglegu	 lífi	 miðlanna	 og	 frásögnum	 þeirra	 af	 því	 er	 mjög	 áberandi	 að	 þau	 hafi	

útbúið	sér	einhvers	konar	rútínu	og	reglur	í	vinnu	sinni,	sem	þau	fylgja	eftir	eins	og	

um	sé	að	ræða	heilaga	athöfn.89		

	 Rútína	 Guðrúnar	 Kristínar	 einkennist	 af	 hlutlægum	 atriðum.	 Hún	 notar	 oft	

hlutskyggni	og	þá	eru	svokölluð	„sígaunaspil“,	gömul	spáspil	sem	svipar	til	tarotspila,	

oft	 í	 aðalhlutverki.	 Hún	 kveðst	 einnig	 alltaf	 þurfa	 að	 hafa	 með	 sér	 mynd	 af	

leiðbeinanda	sínum,	fyrrum	kaþólskum	presti	og	spíritista,	en	hún	segist	hafa	fundið	

nafnið	á	honum	í	hugleiðslu.	Þar	að	auki	hefur	hún	talnaband	og	mynd	af	ömmu	sinni	

með	sér,	en	hún	var	talin	sjáandi	að	sögn	Guðrúnar.	Hún	segist	jafnframt	alltaf	þurfa	

minnst	 sólarhrings	 fyrirvara	áður	en	hún	 fer	 að	 vinna.	Ástæðan	 fyrir	 því	 er	 að	hún	

fastar	 á	 meðan	 hún	 vinnur	 og	 gengur	 einungis	 á	 vatni	 og	 kaffi	 til	 að	 aftra	 ekki	

„orkuflæðinu“.	Hún	þarf	þess	vegna	hvíld	inn	á	milli	og	getur	ekki	unnið	marga	daga	í	

röð.	 Í	 undirbúningi	 fyrir	miðilsfundi	þarf	hún	þar	 að	auki	 að	hugleiða.	 Einnig	 finnst	

henni	best	að	vera	með	myrkur	 í	herberginu	því	að	það	auðveldar	henni	að	skynja	

skilaboðin	og	textann	sem	hún	telur	sér	berast	að	handan.	Allt	þetta	skapar	ákveðið	

andrúmsloft	í	herberginu,	sem	er	talsvert	frábrugðið	því	fyrir	utan	það.	Það	gerir	að	

verkum	að	þegar	Guðrún	og	gestur	hennar	yfirgefa	herbergið	skilur	Guðrún	það	sem	

gerðist	á	fundinum	eftir	í	herberginu	og	atburðirnir	þurrkast	úr	minni	hennar.90	

	 Miðilsfundir	 Þórunnbjargar	 hefjast	 einnig	 löngu	 áður	 en	 gesturinn	mætir	 á	

staðinn.	 Þá	 segir	 hún	 framliðna	 ættingja	 gestsins	 gera	 vart	 við	 sig	 fyrir	 fundinn.	

Tilgangurinn	með	því	er	að	láta	hana	vita	hverju	hún	eigi	að	koma	til	skila	til	gestsins.	

Í	undirbúningi	fyrir	fundinn	kveikir	hún	á	kertum	og	tónlist	inni	í	herberginu	sem	hún	

vinnur	í	og	þegar	gesturinn	mætir,	þá	gengur	hún	með	honum	inn	í	herbergið:	
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Það	 er	 einhvern	 veginn	 þannig	 að	 þegar	maður	 labbar	 inn	 í	
herbergið	að	þá	labbar	maður	inn	í	aðra	orku.	[...]	Þá	labba	ég	
bara	út	úr	veraldlega	lífinu	og	inn	í	hitt.91	

Þegar	 inn	 í	 herbergið	 er	 komið	 tekur	 fundurinn	 við,	 en	 Þórunnbjörg	 kveðst	 nota	

tarotspil	 í	vinnu	sinni.	Hún	segir	þau	þó	engum	tilgangi	gegna	 fyrir	hana	og	að	þau	

hafi	 í	 raun	 engin	 áhrif,	 heldur	 sé	 þetta	 vani	 og	 hluti	 af	 rútínu	 sem	hjálpi	 gestinum	

meira	en	henni.92		

	 Valgarður	leggur	einnig	mikla	áherslu	á	röð,	reglu	og	fastheldni	í	sinni	vinnu.	

Hann	krefst	þess	að	allt	sé	alltaf	eins,	byrjar	alltaf	á	sama	tíma	og	vill	hafa	rólegt	og	

snyrtilegt	og	að	fólkinu	sem	til	hans	leitar	líði	vel	frá	upphafi	til	enda.	Áður	en	hann	

byrjar	að	vinna	biður	hann	og	hugleiðir.	Hann	segir	 framliðna	einnig	oft	 láta	sjá	sig	

löngu	 áður	 en	 fundurinn	 hefst.	 Þegar	 gesturinn	 svo	 mætir	 til	 hans	 lætur	 hann	

manneskjuna	setjast	í	ákveðinn	stól	og	fer	sjálfur	út	úr	herberginu	og	lokar	á	eftir	sér	

í	stundarkorn.	Hann	segir	tilgang	þess	vera	að	„láta	herbergið	vinna	í	manneskjunni“.	

Þá	 er	 herbergið	 sjálft	 einnig	 skreytt	 helgimyndum	 og	 slíkum	 munum	 sem	 mynda	

ákveðið	andrúmsloft	og	eiga	þátt	í	að	breyta	sálarástandi	manneskjunnar.	Svo	reynir	

hann	að	tengjast	manneskjunni,	kemur	með	nafn,	lýsir	einhverju	og	segir	henni	hvað	

hann	sér	í	kringum	hana.	Þegar	manneskjan	hefur	borið	kennsl	á	eitthvað	af	því	sem	

hann	segir,	heldur	hann	áfram	og	eltir	það	efni.	Hann	segist	enga	hluti	nota	til	þess	

að	 aðstoða	 sig	 við	 þetta,	 heldur	 aðeins	 höfuðið	 á	 sér,	 sjónina,	 heyrnina	 og	 „innri	

sýn“.	Hann	segist	ekki	sjá	gestinn	á	meðan	hann	er	að	vinna,	því	þó	hann	sé	með	opin	

augun	sé	hann	að	nota	 innri	 sýnina.	Hann	segist	vera	„allur	þarna	hinum	megin“	á	

meðan	 á	 þessu	 stendur	 og	 að	 þetta	 krefjist	 mikillar	 einbeitingar	 þar	 sem	 hinir	

framliðnu	 tali	 á	 ótrúlegum	 hraða.	 Þegar	 fundinum	 lýkur	 og	 hann	 hefur	 yfirgefið	

herbergið	man	Valgarður	svo	ekki	eftir	fundinum,	en	hann	líkir	því	við	að	kveikja	og	

slökkva	á	ljósi.93	

	 Fátt	 er	 líklega	 óþekktara	 lifandi	manni	 en	dauðinn	og	 handanheimar,	 en	 sá	

sem	leitar	til	miðilsins	gengur	inn	í	óvissuna	og	í	afmarkað	rými	sem	er	frábrugðið	því	

sem	 er	 utan	 við	 það.	 Þar	 inni	 upplifir	 hann	 ekki	 sama	 andrúmsloft	 og	 handan	
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dyranna.	 Hann	 kemst	 þá	 í	 snertingu	 við	manneskju	 sem	 kveðst	 geta	 átt	 samskipti	

látna	 ástvini	 í	 handanheimum.	Miðillinn	 skapar	 aðstæður	 sem	auðvelda	honum	að	

minnka	bilið	milli	heimanna	tveggja	og	veita	gestinum	aðgang	að	þeim.	Þessar	reglur	

sem	miðlarnir	hafa	skapað	og	gert	að	vana	sínum	að	fylgja	eru	líklega	eitthvað	sem	

hefur	 virkað	 fyrir	 þau	 í	 starfi	 þeirra	 hingað	 til.	 Þá	 gæti	 það	 reynst	 þeim	 erfitt	 að	

bregða	út	af	vana	í	starfi	sem	annars	byggist	á	huglægum	og	óáþreifanlegum	hlutum	

og	er	mjög	breytilegt	eftir	gestum.	Rútínan	veitir	þeim	stöðugleika	í	þeirra	óstöðuga	

starfi	og	gestunum	öryggi	er	þeir	ganga	inn	í	óvissuna	sem	miðilsfundurinn	er.	

4.2.2 Hlutverk	

Miðlar	 gegna	 ýmsum	 hlutverkum	 gagnvart	 þeim	 sem	 til	 þeirra	 leita.	 Á	 yfirborðinu	

virðast	þessi	hlutverk	aðeins	fólgin	í	að	svala	forvitni	þeirra	sem	eiga	látna	ástvini,	en	

ef	marka	má	 reynslu	 þeirra	 Þórunnbjargar,	Guðrúnar	 Kristínar	 og	Valgarðs,	 er	 ótal	

margt	meira	fólgið	í	miðilsstarfinu.94	

	 Forvitni	 um	 afdrif	 látinna	 ættingja	 og	 vina	 segir	 Valgarður	 að	 sé	 helsta	

ástæðan	fyrir	komu	fólks,	en	að	það	sé	álíka	algengt	að	hann	fái	 til	 sín	 fólk	sem	er	

fast	á	einhverjum	stað	í	lífi	sínu	og	þarfnast	hjálpar.	Hann	segist	til	dæmis	hafa	fengið	

til	sín	fólk	sem	hefur	gengið	í	gegnum	hræðilega	hluti	eða	verið	í	ýmis	konar	neyslu	

og	 hann	 hafi	 því	 þurft	 að	 hreinsa	 af	 því	 illa	 anda	 áður	 en	 hann	 gat	 hafið	 fundinn.	

Hann	segist	stundum	upplifa	sig	sem	einhvers	konar	sálfræðing	eða	meðferðaraðila.	

Hann	 segir	 ástæðuna	 fyrir	 því	 þó	 ekki	 endilega	 vera	 að	 hann	 bjóði	 upp	 á	 slíka	

þjónustu,	 heldur	 sé	 þetta	 fólk	 að	 sækja	 í	 hann	 vegna	 þess	 að	 það	 leitaði	 sér	 ekki	

hjálpar	meðferðaraðila	til	að	byrja	með.95	

	 Þórunnbjörg	er	sammála	Valgarði	að	því	leyti	að	algengast	sé	að	fólk	komi	til	

að	vitja	framliðinna	ástvina	eða	tilgangs	síns	 í	 tilverunni.	Hún	segist	 fá	til	sín	marga	

sem	 eru	 týndir	 eða	 leitandi	 og	 að	 hún	 gegni	 einnig	 oft	 hálfgerðu	 hlutverki	

sálfræðings.	Þórunnbjörg	nefnir	skyggnilýsingar	sem	dæmi,	en	það	eru	nokkurs	konar	

hópmiðlunarfundir.	Þá	eru	oftast	um	þrjátíu	manns	sem	taka	þátt	og	hún	reynir	sitt	

besta	 til	 að	 hafa	 skilaboðin	 að	 handan	 sem	 styst	 svo	 að	 sem	 flestir	 fái	 eitthvað	

bitastætt	út	úr	fundinum.	Á	slíkum	fundum	segist	hún	nota	annars	konar	aðferðir,	en	
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þar	vinnur	hún	með	dauðann	 í	hlátri	og	gleði.	Þá	segir	hún	oft	 í	upphafi	 fundarins:	

„Þetta	er	ekki	jarðarför,	jarðarförin	er	búin“.96	Tilgangurinn	með	því	er	þá	líklega	að	

losa	um	spennu	og	setja	björtu	hliðar	annars	fremur	myrkra	hluta	í	aðalhlutverkið.	

	 Guðrún	 Kristín	 hefur	 svipaða	 reynslu	 af	 þessum	 hlutum,	 en	 hún	 lýsir	 sinni	

upplifun	svona:	

Ég	vil	meina	að	ég	hafi	átt	að	koma	hingað	til	þess	að	hjálpa	
öðru	fólki.	Og	að	þetta	hafi	bara	verið	ákveðið	að	það	sé	opið	
fyrir	 þessar	 orkurásir	 hjá	 mér.	 Og	 ég	 held	 að	 ég	 hafi	 verið	
hérna	oftar	en	einu	sinni	og	oftar	en	tvisvar	á	jörðinni	áður.97	

Hún	 vill	 meina	 að	 hæfileiki	 hennar	 hjálpi	 fólki	 sem	 líður	 illa	 andlega	 og	 veit	 ekki	

hvernig	 það	 á	 að	 haga	 lífi	 sínu	 af	 einhverjum	 ástæðum.	 Þá	 segir	 hún	 það	

árstíðabundið	hverjar	ástæður	fyrir	komu	fólks	eru	og	nefnir	til	dæmis	mikla	aðsókn	

rétt	eftir	áramótin,	því	að	þá	sé	fólk	leitandi	og	vilji	vita	hvernig	nýja	árið	eigi	eftir	að	

ganga.98		

	 Aðsókn	 í	miðla	almennt	 telur	hún	vera	minni	núna	vegna	aukins	 jafnvægis	 í	

samfélaginu.	 Hún	 segir	 þó	 að	 gott	 viðhorf	 fólks	 og	 forvitni	 á	 andlegum	málefnum	

vera	 að	 aukast	 og	 að	 fólk	 sé	 að	 verða	 opnara	 fyrir	 slíkum	 hlutum.	 Hún	 segir	

aðsóknina	 aukast	 svo	 um	 munar	 þegar	 það	 er	 mikil	 streita	 í	 samfélaginu	 og	 að	 í	

kringum	 efnahagshrunið	 árið	 2008	 hafi	 verið	 slegin	 met	 hvað	 það	 varðar.99	

Þórunnbjörg	er	sammála	þessu	og	segir	fólk	óhræddara	nú	en	áður	að	segja	fólki	frá	

því	að	það	sé	að	fara	til	miðils	eða	hafi	farið	til	slíks.	Hún	heldur	að	efnahagshrunið	

hafi	umturnað	viðhorfum	fólks:	

Ég	held	að	orkan	í	heiminum	sé	að	breytast,	hún	er	að	fara	úr	
þessari	veraldlegu,	fjárhagslegu	og	hvað	sem	þetta	allt	heitir,	
yfir	í	þá	andlegu.	Og	það	hefur	áhrif	á	fólk	alls	staðar,	þannig	
að	fólk	er	að	verða	miklu	andlegra,	það	er	að	fara	meira	inn	á	
sjálft	 sig,	 taka	 til	hjá	 sjálfum	sér	og	bara	að	 lifa	eftir	 sjálfum	
sér.	[...]	Þetta	er	ekki	eitthvað	voodoo	þú	veist,	 fólk	er	orðið	
meðvitaðra	 um	 þetta	 og	 veit	 orðið	 hvað	 þetta	 er,	 að	 þetta	
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séu	 ekki	 einhverjir	 galdrar,	 því	 að	 það	 eru	 engir	 galdrar	 í	
þessu,	akkúrat	engir,	þetta	er	bara	náttúrulegt.100	

Hún	telur	því	að	efnahagshrunið	og	tímarnir	sem	hafa	á	eftir	fylgt	hafi	gert	fólki	kleift	

að	upplifa	að	það	gæti	fundið	sig	sjálft	andlega	án	þess	að	finnast	það	vera	að	tapa	

sér	 í	 yfirnáttúru	og	göldrum.	Samkvæmt	þessu	virðast	erfiðir	 tímar	kalla	á	eitthvað	

andlegt	og	óáþreifanlegt	utan	hlutlæga	heimsins	sem	hýsir	vandamálin.	Í	The	History	

of	Spiritualism	vitnar	Arthur	Conan	Doyle	í	forngríska	lækninn	Hippókrates	sem	sagði:	

„The	affections	suffered	by	the	body,	the	soul	sees	with	shut	eyes“,101	en	líkamann	

mætti	einnig	túlka	sem	myndlíkingu	fyrir	heiminn	og	samfélagið.		

	 Corinne	G.	Dempsey	ritar	um	andleg	og	yfirnáttúruleg	málefni	á	Íslandi	í	bók	

sinni	Bridges	Between	Worlds:	 Spirits	 and	 Spirit	Work	 in	Northern	 Iceland.	 Í	 einum	

hluta	umfjöllunar	hennar	 segir	hún	 frá	því	hvernig	miðlar	hafa	blandast	 í	 starfsemi	

meðferðaraðila,	 geðlækna	 og	 sálfræðinga.	 Þá	 hafi	 fólk	 til	 dæmis	 leitað	 til	 miðils	

fremur	 en	 til	 viðurkenndra	 meðferðaraðila	 í	 von	 um	 að	 vandamál	 þeirra	 hefðu	

eitthvað	með	inngrip	anda	í	líf	þeirra	að	gera,	frekar	en	að	ástæðan	lægi	í	sálrænum	

vandamálum.102	Þau	gegna	þess	 vegna	 samfélagslegu	hlutverki	 túlks	 sem	 reynir	 að	

gera	blákalda	tilveruna,	lífið	og	dauðann,	skiljanlega	gagnvart	gestum	sínum.	

4.3 Tilvera,	trú	og	traust	

4.3.1 Trúarbrögð	

Trúarbrögð	eru	óneitanlegur	hluti	af	 lífi	miðlanna	þriggja.	Þau	sögðust	þó	ekki	 telja	

að	miðlunin	 sjálf	 væri	 beintengd	 trúarbrögðum,	 en	 að	 þau	 væru	 vissulega	 hluti	 af	

henni.	Þá	 trúa	þau	öll	á	 spíritisma	og	 framhaldslíf,	en	það	sem	er	meira	áberandi	 í	

frásögnum	þeirra	er	trúin	á	ljós,	kærleika	og	orku.103	

	 Valgarður	segist	vera	mjög	trúaður	og	nota	það	mikið	í	starfinu.	Hann	talar	þá	

um	að	hann	biðji	 fyrir	 vernd,	 styrk	og	orku	áður	en	hann	 fer	að	vinna.	Hann	notar	

einnig	 mikið	 fyrirbænir	 og	 er	 með	 sérstaka	 hillu,	 sem	 enginn	má	 snerta,	 þar	 sem	

																																																								
100	SLD2017-1.	
101	Doyle,	The	History	of	Spiritualism,	39.	
Þýðing:	„Það	sem	líkaminn	finnur,	sér	sálin	lokuðum	augum“.	
102	Dempsey,	Bridges	Between	Worlds,	49-50.	
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hann	geymir	þær.104	Þórunnbjörg	talar	aukinheldur	um	notkun	bænarinnar,	en	segist	

hins	vegar	stunda	það	sem	hún	kallar	„kaupfélagstrú“	og	velur	sér	það	besta	úr	öllum	

trúarbrögðum.105		

	 Guðrún	 kveðst	 hafa	 verið	 mjög	 trúuð	 sem	 barn	 og	 hefur	 tilheyrt	 ýmsum	

trúfélögum	í	gegnum	tíðina.	Hún	segir	miðla	og	slíkt	fólk	ekki	velkomið	í	sum	trúfélög	

og	 hefur	 persónulega	 reynslu	 af	 mótlæti	 þegar	 upp	 komst	 að	 hún	 og	 fleiri	 í	

umræddum	söfnuði	væru	tengd	Sálarrannsóknarfélaginu.	Hún	segir	að	þeim	hafi	þá	

verið	 úthúðað	 af	 kirkjunni	 vegna	 gamalla	 hugmynda	 um	 nornir	 og	 djöfullegan	

verknað:	

Ég	trúi	ekkert	endilega	á	Jesú	Krist,	ég	trúi	bara	á	kærleikann	
og	 trúna,	 sem	 sagt	 það	 góða	 í	 manninum.	 [...]	 Ég	 trúi	 á	
kærleikann	og	kærleiksljósið	og	það	góða	í	manneskjunni.	[...]	
Ég	er	ekki	einhver	kona	hérna	með	nornahattinn	á	hausnum	
og	voodoo	dúkku.106	

Hún	segist	einnig	vinna	í	„kærleikanum	og	fjólubláa	geislanum“	og	að	miðlar	sem	það	

geri	 geti	 átt	 von	 á	 velgengni.	 Hún	 segir	 að	 ef	 hún	 ynni	 í	 „svartnætti“	 eins	 og	

fyrrnefndur	söfnuður	vildi	meina,	myndi	enginn	sækja	í	aðstoð	hennar.107	

	 Áhugavert	 er	 að	Guðrún	Kristín	 segi	 að	 sér	hafi	 verið	mætt	með	andúð,	 en	

Maurice	 Barbanell,	 höfundur	 bókarinnar	 Spiritualism	 Today,	 segir	 viðhorf	 kristinna	

manna	 í	 garð	 fólks	 sem	 aðhyllist	 spíritisma	 og	 annars	 konar	 yfirnáttúru	 undarleg.	

Barbanell	útskýrir	þá	skoðun	sína	með	því	að	útskýra	að	kristin	trú	hafi	grundvallast	í	

upphafi	á	andlegum	fyrirbærum	tengdum	lífi	og	dauða	og	upprisu	frelsara	þeirra.108	

Það	er	því	 líkt	og	 sjónarmið	 kirkjunnar	hafi	 þróast	nær	 viðurkenndum	vísindum	og	

náttúru	en	yfirnáttúru	í	gegnum	tímann.	Þessi	aðgreining	yfirnáttúru	og	náttúru,	lífs	

og	dauða	er	hins	vegar	illgreinanleg	í	frásögnum	miðlanna.	Það	virðist	því	sem	svo	að	

mörkin	þar	á	milli	séu	jafn	óskýr	og	á	milli	heima	á	fundum	þeirra.	Fyrir	miðlunum	er	

því	ekkert	líf	án	þess	að	dauðinn	komi	við	sögu	í	hversdagsleikanum.		

																																																								
104	SLD2017-3.	
105	SLD2017-1.	
106	SLD2017-2.	
107	SLD2017-2.	
108	Barbanell,	Spiritualism	Today,	174.	
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4.3.2 Trúverðugleiki	

Eins	og	með	aðra	yfirnáttúru	og	óstofnanabundna	eða	óhefðbundna	þjónustu,	þá	er	

gagnrýni	 á	 miðla	 algeng.	 Það	 er	 miðlunum	 því	 mjög	 mikilvægt	 að	 viðhalda	

trúverðugleika	sínum	og	gera	allt	sem	þau	geta	til	þess	að	minnka	líkur	á	því	að	fólk	

upplifi	óöryggi	hvað	það	varðar.109	

	 Valgarður	 segir	 miðla	 stundum	 „tekna	 af	 lífi“	 hvað	 gagnrýni	 varðar.	 Hann	

segir	þá	þurfa	að	hafa	augun	opin	og	passa	sig	á	fjölmiðlum	eða	öðrum	sem	sækjast	

eftir	 því	 að	 knésetja	 þá.	 Þá	 telur	 hann	 internetið	 hafa	 bæði	 kosti	 og	 galla	 í	 þessu	

samhengi,	 en	 hann	 segir	 að	 inn	 á	milli	megi	 finna	mikil	 hrós	 í	 garð	miðla.	 Honum	

finnst	alltaf	 fyndið	þegar	 fólk	spyr	hvort	að	hann	hafi	 leitað	þau	uppi	á	 internetinu	

fyrir	fundinn.	Til	að	sporna	við	þessu	segir	hann	að	fólk	geti	hringt	úr	leyninúmeri	og	

gefið	upp	falskt	nafn	ef	það	vill	vera	visst	um	að	hann	geti	ekki	rekið	lífssögu	þeirra	

fyrir	 fundinn.	Valgarður	 leggur	því	mikla	áherslu	á	 traust	á	milli	miðils	og	gests,	en	

hann	 er	 til	 dæmis	 alltaf	 með	 útvarp	 í	 botni	 fyrir	 utan	 hurðina	 á	 meðan	 á	 fundi	

stendur	svo	að	enginn	fyrir	utan	herbergið	geti	heyrt	hvað	fer	fram	inni	í	því.110	

	 Guðrún	Kristín	 er	 sammála	Valgarði	 og	 segir	 að	 álit	 fólks	 sé	 tvískipt.	 Annað	

hvort	 finnst	því	miðlar	vera	„rugludallar“	eða	að	það	ber	mikla	virðingu	 fyrir	þeim.	

Hún	segist	upplifa	það	þannig	að	virðingin	hafi	yfirhöndina,	en	að	henni	finnist	henni	

stundum	ofaukið	og	að	miðla	eða	annað	fólk	í	andlegum	störfum	eigi	ekki	að	setja	á	

stalla.	Hún	talar	um	að	inn	á	milli	heiðarlegra	miðla	sé	fólk	sem	ekki	hefur	hæfileika	

og	 sé	 aðeins	 í	 starfinu	 fyrir	 peningana.	 Guðrún	 segir	 þá	 aðila	 grafa	 undan	 þeim	

heiðarlegu,	 en	 í	 starfi	 hennar	 í	 Sálarrannsóknarfélaginu	 reyni	 þau	 að	 viðhalda	

trúverðugleika	 með	 því	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 miðlarnir	 fái	 hvorki	 nafn	 né	 símanúmer	

gesta	 uppgefið.	 Henni	 finnst	 nafnleysið	 auka	 traust	 og	 finnur	 fyrir	 meiri	

viðurkenningu	við	að	starfa	í	opinberu	félagi	eins	og	Sálarrannsóknarfélaginu.111	

	 Valgarður	 er	 ósammála	 Guðrúnu	 hvað	 Sálarrannsóknarfélagið	 varðar	 og	

finnst	betra	að	vinna	sjálfstætt.	Hann	telur	það	þó	tengjast	eðli	hans	sem	einfara	og	

segist	þrífast	 illa	 í	 fjölmenni.	Hann	segist	hafa	upplifað	 innri	átök	og	afbrýðissemi	á	

																																																								
109	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
110	SLD2017-3.	
111	SLD2017-2.	
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þeim	stöðum	sem	hann	hefur	starfað	og	kýs	því	að	halda	sig	til	hlés.112	Þórunnbjörg	

telur	sig	hafa	upplifað	svipaða	hluti	innan	samfélags	miðla	og	hafi	þess	vegna	stofnað	

sitt	eigið	fyrirtæki.	Hana	langaði	til	að	búa	til	vinnustað	þar	sem	allir	væru	jafnir	og	

engin	afbrýðissemi,	neikvæðni	eða	átök	væru	ríkjandi.113	Guðrún	Kristín	tekur	undir	

þetta	og	segist	óska	þess	að	allir	gætu	„lifað	í	kærleika“.114		

	 Þar	sem	miðilsstarfið	gengur	þvert	á	vísindaleg	lögmál	hafa	verið	uppi	deilur	

um	réttmæti	þess.	Deilur	og	andstæðar	skoðanir	á	starfsemi	miðla	og	svipaðra	hluta	

eru	því	áberandi	 í	umræðum	um	þá.	Sumir	 flokka	miðilsgáfu	sem	galdra	eða	 töfra,	

þar	 sem	 hvorugt	 hefur	 verið	 vísindalega	 sannað.	 Skyggnimiðlunum	 virðist	 þó	 ekki	

finnast	um	neina	töfra	eða	galdra	að	ræða,	en	sú	hugmynd	um	að	skyggnigáfa	sé	enn	

eitt	töfrabragðið	hefur	eflaust	litað	skoðanir	fólks	á	trúverðugleika	miðla.		

	 James	Randi	er	meðal	þeirra	sem	vantrúaðir	eru	á	skyggnigáfuna,	en	hann	er	

einn	þekktasti	andstæðingur	yfirnáttúrunnar	í	samtímanum.	Hann	hefur	þá	tileinkað	

líf	 sitt	 því	 að	 rökræða	 gegn	meintri	 tilveru	 alls	 kyns	 yfirskilvitlegra	 fyrirbæra,115	 en	

Randi	 segir	 vilja	 fólks	 til	 að	 trúa	 sé	 byggður	 á	 þörf	 fyrir	 því	 að	 sjá	 jákvæðar	

niðurstöður	og	að	sjá	rætast	úr	einhverju	sem	talið	er	ómögulegt.116	Hann	segir	það	

ekki	 einungis	 vera	 börn	 eða	 fólk	 á	 lægri	 greindar-	 og	 þroskastigum	 sem	 trúi	 á	

yfirnáttúru	og	 veltir	 því	 iðulega	 fyrir	 sér	 hvers	 vegna	 vel	menntað	 fólk	 yfirgefi	 það	

sem	 hann	 kallar	 heilbrigða	 skynsemi	 og	 almenna	 dómgreind	 fyrir	 trú	 á	 slík	

fyrirbæri.117	Ef	miðlarnir	væru	umkringdir	myrkri	og	gagnrýni	á	borð	við	vantrú	Randi	

væri	viðmót	þeirra	gagnvart	lífi	og	starfi	sínu	ekki	svo	jákvætt.	Það	er	því	greinilegt	að	

þau	eru	vön	ýmsu	mótlæti	og	að	þeim	hafi	tekist	að	viðhalda	trúverðugleika	sínum	

gagnvart	 þeim	 sem	 til	 þeirra	 leita.	 Segja	má	 að	 þótt	 trúarbrögð	 séu	 stór	 hluti	 í	 lífi	

miðlanna,	þá	séu	það	ekki	endilega	trúarbrögð	sem	hvetja	 fólk	til	að	 leita	aðstoðar	

þeirra,	heldur	trú	og	traust	á	meinta	hæfileika	miðlanna.	

																																																								
112	SLD2017-3.	
113	SLD2017-1.	
114	SLD2017-2.	
115	Randi,	Flim-Flam!,	1-11.	
116	Randi,	Flim-Flam!,	196.	
117	Randi,	Flim-Flam!,	210.	
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5 Greining	og	niðurstöður	

Hér	á	eftir	eru	svör	viðmælenda	og	greining	þeirra	sett	í	samhengi	við	fræði,	hugtök	

og	kenningar	í	þeim	tilgangi	að	öðlast	betri	skilning	á	þeim.	Leitast	hefur	verið	við	að	

gera	 tilveru	 skyggnimiðla	 skil	 í	 köflunum	hér	 fyrir	 framan.	 Þá	 fjölluðu	 kaflarnir	 um	

svarthvíta	og	dulræna	 ímynd	miðla	og	dauðans	 í	grunninn,	en	viðhorf	og	upplifanir	

miðlanna	 sjálfra	 lituðu	 umfjöllunina	 með	 lífinu.	 Dauðinn	 er	 þannig	 enn	

óumflýjanlegur	 hluti	 af	 lífinu,	 en	 samkvæmt	 miðlunum	 er	 lífið	 jafnframt	

óumflýjanlegur	 hluti	 af	 dauðanum.	 Hversdagsleiki	 þessara	myrku	málefna	 í	 tilveru	

miðlanna	hefur	 verið	 til	 staðar	 allt	 frá	æsku,	 en	öllum	þeirra	 svipaði	 til	 undarlegra	

náttúrubarna	 á	 sínum	 fyrstu	 árum	 og	 hafa	 þau	 öll	 svipaðar	 sögur	 að	 segja	 af	 leik	

sínum	við	huldufólk.118	Þau	upplifðu	sig	utanveltu	og	á	jaðrinum	á	einhvern	hátt	og	

leituðu	 því	 huggunar	 í	 náttúrunni	 og	 yfirnáttúrunni,	 þar	 sem	 þau	 voru	 án	 alls	

veraldlegs	 áreitis.	 Miðlarnir	 hafa	 því	 talsverða	 sérstöðu,	 þar	 sem	 þeir	 standa	 á	

mörkum	 tveggja	 heima	 allt	 frá	 æsku.	 Þau	 eru	 ákveðin	 framlenging	 sem	 brúar	

heimana.		

	 Þá	er	áhugavert	að	frásagnir	þeirra	snúist	allar	um	álfa	og	huldufólk,	en	þar	

gæti	 verið	 um	 séríslensk	 fyrirbæri	 að	 ræða.	 Hugmyndir	 manna	 á	 Íslandi	 um	

handanheima	eru	þá	líklega	mótaðar	af	samfélaginu.	Þjóðfræðingurinn	Valdimar	Tr.	

Hafstein	hefur	sett	handanheima	og	þá	sem	þar	búa	í	samhengi	við	hugtökin	„við“	og	

„hinir“.	 Hann	 vill	 þá	meina	 að	 þeir	 lifandi	 skilgreini	 sig	 sem	 „við“	 og	 þá	 látnu	 sem	

„hinir“.	Þar	að	auki	segir	Valdimar	að	handanheimar	séu	ekki	endilega	framlenging	á	

hinum	 veraldlega	 heimi,	 heldur	 mótpartur	 hans.119	 Þannig	 mótast	 mögulega	

hugmyndir	 um	 handanheima	 eftir	 þeim	 heimi	 og	 menningarheimi	 sem	 þeir	 eiga	

erindi	 í,	 en	 þrátt	 fyrir	 að	 þau	 Þórunnbjörg,	 Guðrún	 og	 Valgarður	 séu	 alin	 upp	 á	

mismunandi	stöðum	á	landinu,	eru	þau	úr	sama	menningarheimi.		

	 Íslenskir	 miðlar	 eru	 umkringdir	 hinu	 einu	 og	 sama	 samfélagi.	 Vegna	 þessa	

mynda	þau	einnig	„hóp“,	en	bandaríski	þjóðfræðingurinn	Alan	Dundes	skilgreinir	hóp	

sem	nokkra	einstaklinga	sem	eiga	að	minnsta	kosti	einn	þátt	sameiginlegan.	Hópur	

verður	að	 innihalda	minnst	tvo	einstaklinga,	en	 í	 flestum	hópum	eru	fleiri	meðlimir	

																																																								
118	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
119	Valdimar	Tr.	Hafstein,	Hjólaskóflur	og	huldufólk,	199-200.	
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en	það.120	Í	tilfelli	miðla	er	hópurinn	á	jaðrinum,	á	ýmsan	hátt	utangarðs	og	eru	þeir	

því	„hinir“	vegna	upplifana	sinna	og	æsku	í	samhengi	samfélagsins.		

	 Þegar	 miðlarnir	 tóku	 að	 eldast	 fór	 skyggnigáfan	 að	 verða	 til	 vandræða	 að	

eigin	 sögn,	 en	 öll	 sátu	 þau	 uppi	 með	 hana	 eftir	 fæðingu	 barna	 þeirra,	 þrátt	 fyrir	

miklar	 tilraunir	 til	 þess	 að	 láta	 loka	 á	 hana.121	 Umturnun	 þeirra	 aðstæðna	 við	

fæðingar	barnanna	er	mjög	lýsandi	dæmi	um	brot	úr	einu	ástandi	í	annað,	en	um	er	

að	 ræða	 „jaðarástand“	 eða	 „millibilsástand“	 sem	 breski	 mannfræðingurinn	 Victor	

Turner	 lýsir	 sem	 einhverju	 utan	 við	 hversdaginn	 eða	 á	 milli	 tveggja	 ástanda.122	

Fæðingin	 gegnir	 þar	 hlutverki	 nokkurs	 konar	 hvata	 sem	brúar	 bil	 bæði	 ástanda	 og	

heima.	 Eftir	 þessa	 breytingu	 jaðarástanda	 sem	 fæðingin	 er,	 sáu	 miðlarnir	

óhjákvæmileikann	 í	 sínu	 lífi	og	 leituðu	sér	hjálpar	hjá	öðru	 fólki	 í	dulrænu	stéttinni	

sem	kenndu	þeim	að	beisla	hæfileika	sína.123	Það	má	því	greina	yfirfærslu	þekkingar	

manna	á	milli	 í	þessari	 leiðbeiningu,	en	allir	miðlarnir	komust	 í	kjölfarið	yfir	mestan	

hluta	 sinna	 vandamála,	 náðu	 stjórn	 á	 meintum	 hæfileikum	 sínum	 og	 þróuðust	 úr	

skyggnu	barni	í	starfandi	miðil.	Þó	að	ekki	sé	hægt	að	yfirfæra	upplifanir	viðmælenda	

þessarar	rannsóknar	á	alla	meðlimi	hóps	skyggnimiðla,	þá	verður	að	segjast	að	líkindi	

frásagna	þeirra	hljóti	að	gefa	einhverja	mynd	af	því.	

	 Skynjun	miðlanna	og	upplifun	þeirra	af	handanheimum	er	mismunandi.	Hvað	

móttöku	 skilaboða	 að	 handan	 varðar,	 segjast	 þau	 ýmist	 sjá	 framliðna	 eða	 heyra,	

skynja	 eða	 lesa	 upplýsingar	 frá	 þeim.	 Þau	 eru	 sammála	 um	 að	 handanheimar	 séu	

afmarkað	og	ósýnilegt	umhverfi	sem	er	allt	 í	kringum	okkur.	Þeir	eru	þó	oft	tengdir	

náttúrulegum	 fyrirbærum,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	 veraldlega	 staði	 sem	 eiga	 að	

vera	inngangur	að	þeim	eða	huglæga	staði	innan	þeirra.124	Það	má	þess	vegna	greina	

ákveðna	 jarðtengingu	 í	 skynjun	 þeirra	 á	 annars	 óáþreifanlegum	 hlutum.	 Jarðneska	

lífið	í	raunveruleikanum	á	þá	einnig	stóran	þátt	í	að	móta	hugmyndir	um	dauðann	og	

handanheima.	Þar	sem	þeir	eru	taldir	mótpartur	og	framlenging	á	því	veraldlega,	þá	

eru	bæði	líkindi	og	munur	þar	á	milli,	en	oft	virðast	handanheimar	vera	ýkt	útgáfa	af	

þessum	heimi.		

																																																								
120	Dundes,	Interpreting	Folklore,	6-8.	
121	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
122	Turner,	The	Ritual	Process,	359.	
123	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
124	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
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	 Miðilsfundir	 eru	 sérlega	 lýsandi	 dæmi	 um	 áður	 nefnt	 jaðarástand,	 þar	 sem	

það	 ríkja	 mismunandi	 aðstæður	 innan	 herbergisins	 og	 utan.	 Þeir	 eru	 jafnframt	

nokkurs	 konar	 form	 athafnar,	 en	 lýsingar	 miðlanna	 minna	 á	 einhvers	 konar	

„helgisiði“.	 Hugtökin	 tvö,	 „jaðarástand“	 og	 „helgisiður“,	 haldast	 í	 hendur	 þar	 sem	

umbreyting	úr	einu	jaðarástandi	í	annað	krefst	oft	einhvers	konar	helgisiðar.	Þar	sem	

miðlarnir	eru	með	kröfur	um	sérstaka	lýsingu,	reglur	og	slíkt125	eru	þeir	að	skapa	sér	

athöfn,	en	samkvæmt	franska	þjóðfræðingnum	Arnold	van	Gennep	krefjast	helgisiðir	

oftast	einhvers	konar	athafnar.	Athöfnin	er	það	sem	skilur	heimana	að,	en	umbreytir	

einnig	gestinum	frá	því	áður	en	hann	stígur	 inn	 í	herbergið	og	þar	 til	eftir	að	hann	

yfirgefur	 það.126	 Þar	 að	 auki	 eru	 miðlarnir	 allir	 orðnir	 vanir	 ákveðinni	 rútínu	 og	

reglum	sem	þau	nota	í	starfi	sínu.	Undirbúningurinn	er	ýmis	konar,	en	oft	er	um	að	

ræða	 sköpun	 sérstaks	 andrúmslofts	 inni	 í	 herberginu	með	 lýsingu	 og	 skreytingum.	

Áður	en	að	gesturinn	mætir	hugleiða	þau	einnig	og	ræða	við	þá	 framliðnu	sem	oft	

eru	 komnir	 á	 staðinn	með	 skilaboð	 löngu	 áður	 en	 gesturinn	 lætur	 sjá	 sig.	 Þau	 eru	

ósammála	um	notkun	hluta	sér	til	aðstoðar	við	miðlunina,	en	ef	um	slíkt	er	að	ræða	

þá	 eru	 spáspil	 og	 myndir	 af	 leiðbeinendum	 þeirra	 eða	 helgimyndir,	 talnabönd	 og	

kertaljós	 helst	 áberandi.127	 Rútínan	 skapar	 þeim	 líklega	 nauðsynlegan	 stöðugleika	 í	

starfi	 sem	 annars	 er	 óstöðugt	 vegna	 huglægs	 eðlis	 þess,	 breytilegra	 aðstæðna	 og	

gesta.	 	

	 Það	 sem	 helst	 fær	 fólk	 til	 þess	 að	 leita	 á	 fund	 miðils	 er	 forvitni	 um	 látna	

ástvini	eða	tilgang	sinn	í	tilverunni.	Þá	segjast	miðlarnir	oft	upplifa	sig	sem	einhvers	

konar	meðferðaraðila,	geðlækni	eða	sálfræðing,	þar	sem	þeir	 fá	oft	 til	 sín	 fólk	sem	

hefur	átt	í	erfiðleikum.	Því	eru	þeir	ekki	aðeins	að	veita	ráðleggingar	um	eitthvað	sem	

tengist	 dauðanum	 heldur	 einnig	 lífinu.128	 Erindi	 skyggnimiðla	 í	 samfélaginu	 er	 því	

líklega	 fólgið	 að	 túlka	 dauðann	 fyrir	 þeim	 lifandi	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 auka	 skilning	 á	

tilverunni.	Þau	segja	aðsókn	í	miðla	fara	eftir	jafnvægi	í	samfélaginu,	en	að	áhugi	og	

jákvætt	 viðhorf	 til	 andlegra	 málefna	 sé	 sífellt	 að	 aukast.	 Þá	 nefna	 þau	

efnahagshrunið	árið	2008	sem	dæmi	um	atburð	sem	olli	svo	miklu	álagi	í	samfélaginu	

																																																								
125	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
126	van	Gennep,	The	Rites	of	Passage,	180-181.	
127	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
128	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
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að	fólk	flykktist	til	miðla	og	í	aðra	dulræna	starfsemi.129	Erfiðir	tímar	kalla	því	þannig	

á	flótta	frá	hinu	veraldlega	og	í	það	andlega.		

	 Trú	og	trúarbrögð	eru	þá	stór	hluti	af	lífi	og	störfum	skyggnimiðlanna,	en	þau	

segjast	trúa	á	ýmislegt,	þar	á	meðal	spíritisma,	framhaldslíf,	ljós,	kærleika	og	orku.	Þá	

nota	 þau	 iðulega	 bænir	 í	 sinni	 vinnu,	 bæði	 sem	 undirbúning	 fyrir	 fundi	 og	 í	 formi	

fyrirbæna.	Einn	miðlanna	kveðst	hafa	 fundið	 fyrir	mótlæti	 frá	kirkju	sem	hún	hefur	

sótt,	 en	 hún	 segir	 það	 líklega	 hafa	 verið	 vegna	 gamalla	 hugmynda	 um	 nornir	 og	

svartagaldur.130	 Áhugavert	 er	 að	 trúarbrögð	 geti	 séð	 miðla	 sem	 eitthvað	 þeim	

utanaðkomandi,	 þar	 sem	 að	 starfsemi	 beggja	 aðila	 byggist	 á	 andatrú.	 Til	 að	 lýsa	

þessum	frásögnum	miðlanna	mætti	í	fyrsta	lagi	nota	hugtökin	„trú“	og	„trúarbrögð“.	

Skoski	 mannfræðingurinn	 James	 George	 Frazer	 skilgreinir	 „trúarbrögð“	 sem	 trú	 á	

æðri	máttarvöld	og	athafnir	sem	þeir	 trúuðu	framkvæma	til	þess	að	þóknast	þeim.	

Að	trúa	er	því	ekki	það	sama	og	að	iðka	trúarbrögð,	því	í	trúarbrögðum	þarf	að	felast	

einhvers	 konar	 gjörningur.	 Með	 þessum	 gjörningi	 vonast	 fólk	 til	 að	 andarnir	 færi	

þeim	 einhverja	 „töfra“	 til	 baka.131	 Það	 sama	mætti	 segja	 um	 þá	 sem	 sækja	miðla	

heim	 til	 þess	 að	 eiga	 samskipti	 við	 anda	 í	 von	 um	 að	 upplifa	 einhvers	 konar	

yfirnáttúru	 eða	 töfra.	 Það	 er	 þó	 kannski	 þessi	 tenging	 sem	 er	 rótin	 að	 fyrrnefndu	

mótlæti	sums	fólks.	

	 Líklega	 er	 um	 að	 ræða	 dæmi	 um	 algengan	 hugsunarhátt	 „tvíhyggju“,	 en	

samkvæmt	 heimspekingnum	 Dean	 Zimmerman	 snýst	 hún	 í	 grunninn	 um	 að	 tvær	

andstæður	 myndi	 oft	 tvenndarpör	 sem	 skilgreini	 hvora	 aðra	 einungis	 með	 því	 að	

vera	ekki	eins.	Þeim	er	því	 teflt	 saman	 sem	 tveimur	andstæðum	 í	þeim	 tilgangi	 að	

skilgreina	þær.132	Hugmyndir	um	spíritisma	og	aðskilnað	líkama	og	sálar	við	dauðann	

eru	gott	dæmi	um	hugmyndafræðina	að	baki	kenningarinnar,	en	þar	má	sjá	nokkur		

andstæðupör,	bæði	lífs	og	dauða	og	líkama	og	sálar.	William	H.	Swatos	Jr.	og	Loftur	

Reimar	Gissurarson	hafa	greint	frá	tengslum	tvíhyggjunnar	við	störf	miðla.	Þeir	segja	

þann	hugsunarhátt	 byggjast	 á	 því	 að	 flokka	 raunveruleika	 sem	 „annaðhvort	 -	 eða“	

fyrirbæri	og	tala	þannig	til	dæmis	um	annaðhvort	líf	eða	dauða,	annaðhvort	náttúru	

																																																								
129	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
130	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
131	Frazer,	The	Golden	Bough,	52-54.	
132	Zimmerman,	Dualism	in	the	Philosophy	of	Mind,	113-116.	
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eða	yfirnáttúru.	Þrátt	fyrir	það,	segja	þeir	að	einnig	sé	hægt	að	tala	um	„bæði	-	og“	

og	að	það	sé	sá	hugsunarháttur	sem	einkenni	miðla	á	Íslandi.	Íslenskir	miðlar	hafa	því	

talað	 um	 líkama	og	 sál,	 vísindi	 og	 trúarbrögð,	 líf	 og	 dauða	 sem	 samstæð	 fyrirbæri	

frekar	 en	aðskild.	 Swatos	 Jr.	 og	 Loftur	 segja	 spíritisma	því	 vera	brú	á	milli	 hugtaka	

sem	tvíhyggjan	hefur	flokkað	sem	andstæð.133		

	 Þó	vilja	skyggnimiðlarnir	meina	að	ekki	sé	um	neina	töfra	eða	yfirnáttúru	að	

ræða,	heldur	sé	tenging	við	handanheima	eitthvað	náttúrulegt	og	sjálfsagt,	líkt	og	að	

fæðast	og	deyja.134	Eins	og	komið	hefur	fram	hér	að	framan,	sjá	þeir	líf	og	dauða	ekki	

endilega	sem	andstæðupar,	heldur	samstæðu,	en	mörk	lífs	og	dauða	eru	mjög	óskýr	í	

lífi	 miðla	 og	 eru	 þessi	 málefni	 þeim	 talsvert	 hversdagslegri	 en	 utanaðkomandi	

aðilum.	Miðlarnir	sjá	því	ekki	aðgreiningu	líkama	og	sálar	eða	náttúru	og	yfirnáttúru	

jafn	 svarthvítum	 augum	 og	 fólk	 sem	 telur	 sig	 utanaðkomandi	 þessum	 málefnum.	

Fyrir	miðlunum	er	ekkert	líf	án	þess	að	dauðinn	komi	við	sögu	í	hversdagsleikanum.	

	 Trúverðugleiki	er	með	því	mikilvægasta	 sem	viðkemur	 starfi	miðla	og	 reyna	

þau	hvað	þau	geta	til	þess	að	viðhalda	honum.	Til	þess	bjóða	miðlarnir	þeim	sem	til	

þeirra	leita	upp	á	algert	nafnleysi	í	því	skyni	að	útrýma	tilgátum	um	að	þau	hafi	getað	

kynnt	 sér	 gestinn	 áður	 en	 hann	mætti	 á	 fund	 til	 þeirra.	 Þeim	 finnst	 þau	 knúin	 til	

þessa	 vegna	 þeirrar	miklu	 gagnrýni	 sem	 þau	 hafa	 oft	 þurft	 að	 sæta.	 Þá	 segja	 þau	

helstu	 ástæðuna	 fyrir	 gagnrýninni	 vera	 meinta	 svikara	 sem	 leynast	 inn	 á	 milli	

heiðarlegra	 miðla.135	 Þeir	 vantrúuðu	 sem	 hafa	 verið	 á	 hinum	 enda	 gagnrýninnar	

halda	því	sumir	fram	að	von	gesta	um	að	tilvera	framhaldslífs	reynist	sönn	geti	valdið	

svokölluðum	 „lyfleysuáhrifum“	 sem	 skyggi	 á	 sýn	 þeirra	 á	 miðla.	 Samkvæmt	

bandaríska	mannfræðingnum	Daniel	E.	Moerman	er	þar	um	að	 ræða	kenningu	um	

mátt	 trúarinnar	 í	 óútskýrðum	 bata	 fólks	 sem	 ekki	 hefur	 hlotið	 stofnanabundna	 og	

viðurkennda	meðferð.136	Þá	vilja	þeir	sem	gagnrýna	miðla	heimfæra	þetta	á	meinta	

trúgirni	 þeirra	 sem	 aðhyllast	 miðla	 og	 störf	 þeirra.137	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 láta	

skyggnimiðlarnir	ekkert	á	 sig	 fá,	en	þau	eru	orðin	ýmsu	vön	ef	marka	má	 frásagnir	

																																																								
133	Swatos	Jr.	og	Loftur	Reimar	Gissurarson,	Icelandic	Spiritualism,	233.	
134	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
135	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3.	
136	Moerman,	Meaning,	Medicine	and	the	„Placebo	Effect“,	10-12.	
137	SLD2017-1;	SLD2017-2;	SLD2017-3. 
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þeirra	og	halda	ótrauð	áfram	við	að	miðla	 skilaboðum	á	milli	 heima,	 frá	 látnum	 til	

þeirra	lifandi.		
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