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Útdráttur 

Rannsóknin snýst um birtingarmyndir berdreymis í sögnum á 19. öld fram til byrjunar 21. 

aldar og hvað það segir um samfélagslegt viðhorf til berdreymis á tímabilinu. Berdreymi 

er þá skoðað út frá hugtökunum þjóðtrú, sagnir, reynslusagnir, sögusagnir, 

samskiptaminni, og menningarlegt minni. Í rannsókninni er fyrst litið til þess hvernig 

berdreymi birtist í sagnahefð 19. og 20. aldar en síðan er birtingarmynd þess í 

samtímanum skoðuð eins og það birtist í fimm viðtölum frá árunum 2008 og 2019. 

Í upphafi er Sagnagrunnurinn tekinn til skoðunar og niðurstöður efnisorðanna 

draumar og fyrirboðar rannsökuð, en í gegnum hann er hægt að fá ákveðna sýn yfir stöðu 

berdreymissagna innan helstu sagnasafna Íslands. Þá eru sagnasöfnin Þjóðsögur og sagnir 

eftir Torfhildi Hólm, Íslenskar þjóðsögur og sagnir eftir Sigfús Sigfússon og Gríma hin nýja 

eftir Þorsteinn M. Jónsson tekin til umfjöllunar þar sem þau innihalda margar 

berdreymissagnir frá lokum 19. aldar og upphafi 20. aldar. Að lokum er stuðst við viðtöl 

sem tekin voru við berdreymna einstaklinga, en þau veita sýn inn í berdreymi í 

samtímanum. 

Sagnir af berdreymi í þjóðsagnasöfnum eru öðru fremur í formi reynslusagna og svo 

til engar sagnir í söfnunum fjalla um berdreymi fyrri alda. Það má því segja að þessar 

sagnir lifi fyrst og fremst í samskiptaminni þjóðarinnar en ekki menningarlegu minni 

hennar. Þá virðist sem að berdreymissagnir séu frekar sagðar af kvenkyns 

heimildarmönnum, og sagnirnar dreifast einnig um mestallt landið.  

Þá lítur út fyrir að innihald draumanna sé mjög svipað um aldamótin 1900 og í 

samtímanum, en í báðum heimildaflokkum birtust draumar fyrir sömu hlutunum, þá 

dauða einhvers, slysum og barneignum. Merking draumanna birtist þá annaðhvort á 

táknrænan eða skýran máta. Þeir berdreymnu sýndu einnig mikið traust til draumanna. 

Viðhorf til berdreymis virðist almennt hafa verið jákvætt en þó upplifðu sumir 

viðmælendur að í dag gætu þeir ekki talað opinskátt um berdreymi án þess að vera 

dæmdir fyrir draumatrú sína. Því virðist sem almennt viðhorf til berdreymis hafi breyst á 

þessu tímabili, en það má mögulega rekja til vísindahyggju samtímans. 
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1 Inngangur

Margir álíta að draumar eigi sér dulræna eiginleika og geti sagt fyrir um framtíðaratburði 

og aðra þætti daglegs lífs. Sumir eiga það þá til að deila draumum sínum með öðrum og 

þá er gjarnan lesið í ýmis tákn sem þar geta birst. Síðan er beðið eftir því að eitthvað gerist 

í daglegu lífi þeirra sem passar við þann draum sem var ráðinn. Fyrir viðkomandi geta 

draumar því þjónað sama tilgangi og til dæmis stjörnuspár, þar sem þeir geta haft ákveðið 

skemmtanagildi. 

Draumar eru þó mis-dulrænir. Sumir upplifa drauma þar sem skýrt koma fram 

atburðir sem eiga eftir að gerast og stundum er einhverjum skilaboðum komið til skila. 

Draumarnir rætast svo nákvæmlega eins og fyrir var sagt. Þeir sem upplifa svona drauma 

eru sagðir berdreymnir, en þessir draumar geta haft mikil áhrif á daglegt líf fólks.  

Draumatrú hefur lifað meðal Íslendinga í aldaraðir en lýsingar á fyrirbærinu má til 

dæmis finna í ýmsum heimildum frá 12. og 13. öld (Heijnen, 2013: 59-62). Í gegnum 

aldirnar hefur draumatrúin svo viðhaldist og er enn við lýði í dag (Jónas Jónasson, 2011: 

415). Rannsóknin sem hér fer á eftir takmarkast þó við birtingarmynd berdreymis á 19. 

öld fram í samtímann auk þess sem viðhorf til hæfileikans á þessu tímabili er tekið til 

umfjöllunar.  

Rannsóknin byggir á ýmsum tegundum heimilda. Elstu heimildirnar sem notast er við 

eru sagnasöfn Jóns Árnasonar, Torfhildar Hólm, Sigfúsar Sigfússonar og Þorsteins M. 

Jónssonar. Jafnframt því er notast við niðurstöður Sagnagrunnsins til þess að fá yfirsýn 

yfir íslenskar berdreymissagnir. Tvær spurningakannanir sem skoða ýmsa þætti þjóðtrúar 

Íslendinga, þar á meðal berdreymi, eru einnig nýttar í rannsókninni. Sú fyrri var könnun 

sálfræðingsins Erlends Haraldssonar frá árinu 1974 sem skoðaði meðal annars 

draumatíðni, tíðni skýrra drauma, túlkun drauma og skoðanir á eðli drauma með það að 

markmiði að rannsaka hugsanlegt samband draumalífs við dulræna reynslu og viðhorf 

(Erlendur Haraldsson, 1978: 10). Seinni könnunin var þjóðtrúarkönnunin frá 2006 og 2007 

sem framkvæmd var að undirlagi Terry Gunnells, prófessors í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Unnur Diljá 

Teitsdóttir, 2008: 11-12). Hún skoðaði samskonar þætti og könnunin frá 1974 en með 

fleiri og ýtarlegri spurningum. 
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Til grundvallar þessari rannsókn liggja einnig viðtöl við konur sem allar eru 

berdreymnar. Notast var við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative methodology) í 

viðtölunum, en sú aðferðafræði býður viðmælendum að tjá sig frjálslega og svara 

spurningum eins og þeir vilja. Viðtölin eru því mjög opin sem getur gert það að verkum að 

ýmsar mikilvægar upplýsingar komi fram sem rannsakandi var kannski ekki meðvitaður 

um fyrir viðtalið (Yow, 2014: 5-6). 

Þrjú af þeim fimm viðtölum voru hluti eftirfylgniviðtala sem tekin voru við nokkra 

svarendur þjóðtrúarkönnunarinnar frá 2006 og 2007, til þess að gefa betri sýn á 

niðurstöður hennar. Þessi viðtöl voru tekin af Júlíönu Þóru Magnúsdóttur árið 2008. Hin 

tvö viðtölin voru tekin af rannsakanda. Þar voru viðmælendur Nanna Katrín 

Guðmundsdóttir og Katrín Þórunn Hreinsdóttir, sem báðar eru berdreymnar. Katrín 

Þórunn var rannsakanda ókunn fyrir viðtalið, en á hana benti samnemandi í umræðu um 

mögulega viðmælendur. Aftur á móti er rétt að gera skýra grein fyrir því að Nanna Katrín 

er móðir rannsakanda og má segja að áhugi á þessu tiltekna rannsóknarefni hafi vaknað 

út frá upplifun og frásögnum hennar af berdreymi. 

Þessar mismunandi heimildir hafa það gildi að gefa sýn inn í birtingarmyndir 

berdreymis á 19. öld fram í samtímann og hvað það segir um viðhorf til berdreymi á 

tímabilinu. Fyrst verður gerð grein fyrir rannsóknum og hugtökum sem notuð verða í 

ritgerðinni. Síðan verður vikið að því hvernig berdreymi birtist í þjóðsagnasöfnum 19. og 

20. aldar. Að síðustu verður gerð grein fyrir birtingarmynd berdreymis og viðhorfum til 

þess í áðurnefndum viðtölum. 
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2 Rannsóknarsaga og hugtök 

2.1 Rannsóknarsaga drauma 

Draumar hafa lengi átt þátt í ýmsum rannsóknum innan félagsvísinda en hafa sjaldan verið 

miðpunktur þeirra. Þeir hafa gjarnan legið í bakgrunninum og jafnvel virkað sem 

nokkurskonar aukaatriði innan ýmissa rannsókna. Til að mynda var hlutverk drauma í 

rannsóknum 19. aldar oft það að sýna fram á mun milli vestrænna samfélaga 

fræðimannanna og annarra „frumstæðra“ hópa (Heijnen, 2013: 21, 43). 

Mannfræðingurinn Edward Tylor vildi meðal annars meina að meðlimir „frumstæðra“ 

samfélaga gætu oft ekki aðskilið drauma sína frá vöku. Hann taldi einnig að trúarbrögð 

„frumstæðra“ ættu rætur að rekja til draumatrúar. Dæmi væru um að hjá sumum hópum 

væri ríkjandi trú á að sálin færi á flakk í svefni og að draumar væru einhverskonar framhald 

af vakandi lífi, og hjá öðrum væru samskipti við látna algeng í draumum. Draumarnir 

höfðu þá áhrif á samskipti og hegðun fólks og gátu mótað trúarbrögð þeirra (Tylor, 

1920/1871: 417-426, 441, 443-444). 

Hugmyndir Tylors voru áhrifaríkar á sínum tíma, en verk hans hefur fengið á sig 

gagnrýni frá fræðimönnum seinni tíma. Forsendur Tylors hafa meðal annars verið 

gagnrýndar en kenningar hans byggðu meðal annars á umdeildri þróunarkenningu þar 

sem gert var ráð fyrir að samfélög gengju í gengum nokkur stig þróunar þar sem þau færu 

frá því að vera „frumstæð“ yfir í það að líkjast iðnvæddum vestrænum samfélögum 19. 

aldar (Ratnapalan, 2008: 132-133). Þá þótti hann vera yfirlætislegur í skrifum sínum um 

önnur samfélög og samfélagshópa almennt (Stinger, 1999: 541-542). Í byrjun 20. aldar 

kom fram ný og áhrifarík rannsóknarnálgun í félagsvísindum sem átti einnig sinn þátt í því 

að menn hurfu frá þróunarhugmyndum Tylers.  

Þessi nýja rannsóknarnálgun var sálgreining, en árið 1900 gaf sálfræðingurinn 

Sigmund Freud út rannsókn sína um draumaráðningar, Die Traumdeutung. Fram að því 

höfðu draumar aðallega verið skoðaðir frá líffræðilegu sjónarhorni og vísindaheimurinn 

jafnframt hunsað dulrænt og táknrænt gildi þeirra. Draumatrú hafði samt sem áður lifað 

góðu lífi meðal alþýðunnar, en trúin snýst að miklu leyti um þá hugmynd að draumar hafi 

ákveðna merkingu og hægt sé að ráða þá. Þeir gætu því til dæmis sagt fyrir um óorðna 

atburði. Freud hafði enga trú á að draumar hefðu einhverja forspáreiginleika en samt sem 

áður áleit hann að eitthvað hlyti að vera marktækt í þessari þjóðtrú, þar sem hún var mjög 
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útbreidd og lífseig. Út frá draumatrúnni þróaði hann þá hugmyndina um að hægt væri að 

lesa úr draumum ýmislegt um sálarlíf einstaklinga sem gæti nýst sem hjálpartæki fyrir fólk 

til þess að takast á við ýmis sálræn vandamál. Hann líkti ráðningaraðferð sinni við notkun 

draumaráðningabóka, þar sem hvert og eitt tákn á sér ákveðna lykiltúlkun (til dæmis að 

draumur um sendibréf þýði alltaf vandamál og svo framvegis) en með aðferð hans gat 

hvert og eitt draumtákn þýtt mismunandi hluti eftir einstaklingum og aðstæðum (Freud, 

1900/2010: 87-93). 

Notkun Freuds á draumum opnaði dyr fyrir nýjum áherslum og hugmyndum sem 

lituðu margar rannsóknir 20. aldarinnar. Mannfræðingurinn Dorothy Eggan var til að 

mynda ein af þeim sem urðu fyrir áhrifum af hugmyndum Freuds. Árið 1952 birtist grein 

eftir hana í tímaritinu American Anthropologist þar sem hún kallar eftir því að tengingin á 

milli drauma og menningar verði rannsökuð frekar. Hún vildi meina að hægt sé að sjá 

upplifun fólks af sinni eigin menningu og sínu umhverfi í gegnum drauma þess. Ein aðferð 

til þess sé þá að skrásetja mikinn fjölda drauma og flokka þá, og þannig sé hægt að sjá og 

lesa í ákveðin stef eða þemu sem birtast í draumum innan ákveðna hópa (Eggan, 1952: 

479-484). 

Aðrir hafa þó gagnrýnt nálgun Freuds. Mannfræðingurinn Johannes Fabian hefur til 

dæmis talað um að aðferðin sé of óljós og að fræðimenn notist of mikið við hana án þess 

að sannreyna niðurstöður sínar. Hann rannsakaði drauma sem samskiptaleið innan 

Jamaa-hreyfingarinnar í Congo á sjöunda áratugnum, en þar voru ákveðnir draumar taldir 

vera samskiptaleið fyrir æðri máttarvalda. Þessir draumar eru þá taldir vera öðruvísi en 

flestir draumar þar sem þar koma fram hlutir sem viðkomandi á ekki að geta vitað um. 

Þessir draumar eru þá kallaðir sannir draumar (e. true dreams) og líkjast þeir að miklu 

leyti því sem kallast berdreymi á Íslandi. Fabian álítur að ekki sé hægt að rannsaka drauma 

meðlima Jamaa-hreyfingarinnar með aðferðum sálgreiningarinnar þar sem þarna þjóni 

draumarnir félagslegum tilgangi og snúist um samskipti en ekki einstaklinginn (Fabian, 

1966: 544, 550, 559).  

Þegar líða fór á 20. öldina fóru draumarannsóknir að færast nær því að beita 

blönduðum aðferðum. Mannfræðingurinn Barbara Tedlock hefur til dæmis talað um að 

hugmyndin um sjálfið sé kjarni í rannsóknum á draumum en á sama tíma sé menningarlegi 

þátturinn, sem fylgir til dæmis því að deila draumum með öðrum, ómissandi vinkill í 

draumarannsóknum. Því þurfi mannfræðingar og sálfræðingar að vinna saman og nýta 
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hugmyndir og aðferðafræði hver annars til þess að betri árangur náist í rannsóknum 

(Tedlock, 1992: 22). 

Í doktorsrannsókn sinni, The Social Life of Dreams: A Thousand Years of Negotiated 

Meanings in Iceland, hefur mannfræðingurinn Adriënne Heijnen fjallað ítarlega um þróun 

draumarannsókna. Hún telur að draumar hafi lengi verið, og séu oft enn þá, settir fram 

sem andstæða vísinda og að það hafi, ásamt öðru, hamlað rannsóknum á þeim. Þó telur 

hún að byrjuð sé að þróast félagsleg nálgun í draumarannsóknum, sem hún notast við 

sjálf, þar sem teknir eru með í reikninginn ýmsir utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á 

draumana, eins og menningarleg vitneskja og upplifanir. Umhverfi fólks hefur áhrif á 

hvernig drauma það dreymir og draumarnir geta svo haft áhrif á hvað fólk gerir og segir 

eftir að það vaknar. Draumar geta því haft félagsleg áhrif (Heijnen, 2013: 44, 51-52). 

Þessi rannsókn byggir að vissu leyti á þessari félagslegu nálgun sem Heijnen talar um, 

en til þess að geta skoðað upplifanir fólks af berdreymi og viðhorf til þessa dulrænu 

hæfileika þarf að setja draumana í menningarlegt samhengi, ásamt því að skoða áhrif 

draumanna á líf fólks. 

2.2 Skilgreiningar 

Í gegnum rannsóknina verður stuðst við nokkur orð og hugtök. Merking þeirra getur verið 

frekar opin og þýtt mismunandi hluti fyrir mismunandi einstaklinga. Þess vegna er 

mikilvægt að gera grein fyrir þeim hér í byrjun rannsóknarinnar. Í þessum kafla verður því 

farið yfir það hvernig þessi hugtök og orð eru afmörkuð í rannsókninni og hvaða 

skilgreiningu er stuðst við. 

2.2.1 Þjóðtrú 

Með tímanum hefur orðið þjóðtrú (e. folk belief) fengið nýja merkingu. Í aldaraðir þjónaði 

orðið þeim tilgangi að lýsa opinberum trúarbrögðum ríkja. Þessi merking orðsins er enn í 

notkun í dag en rétt um aldamótin 1900 fór orðið að fá nýja merkingu sem hefur að mestu 

leyti komið í stað upphaflegu merkingarinnar, þá sem trú á dulræna hluti. 

Þessari breytingu lýsir þjóðfræðingurinn Árni Björnsson vel í grein sinni „Hvað merkir 

þjóðtrú?“ frá 1996. Þar bendir hann á að merking orðsins hafi breyst á mjög skömmum 

tíma og tekur hann dæmi af tveimur málsgreinum sem birtust með sex ára millibili í 

tímaritinu Bjarka. Fyrri málsgreinin er úr grein frá árinu 1896 og þar er þjóðtrú notað sem 
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samheiti ríkistrúar, en í seinni málsgreininni, úr grein frá 1902, er orðið notað í tengingu 

við trú á ýmislegt sem stendur utan við ríkistrúna. Árni segir svo að eftir útgáfu bókarinnar 

Um íslenzkar þjóðsögur eftir Einar Ól. Sveinsson árið 1940 hafi nýja merking orðsins 

þjóðtrú „verið allt að því lögboðin þegar fjallað er um dulræn efni“ (Árni Björnsson, 1996: 

82). 

Notkun orðsins er þó ekki óumdeild. Með grein sinni vildi Árni vekja athygli á hversu 

villandi notkun orðsins getur verið þar sem í því felist ákveðin alhæfing um trúfesti allrar 

þjóðarinnar á allskonar dulræna hluti eins og huldufólk og drauga. Hann telur að merking 

orðsins eigi ekki við notkun þess. Hann stingur upp á að nota frekar orð eins og „furðutrú“ 

eða að tala beint um trú á álfa, drauga og svo framvegis. Það sé of mikið gert úr meintri 

þjóðtrú Íslendinga, þá sérstaklega innan ferðaiðnaðarins (Árni Björnsson, 1996: 81, 103-

104).  

Mannfræðingurinn Christophe Pons svaraði þessari gagnrýni Árna í grein sinni „Gegn 

þjóðtrú: Draugasaga í mannfræðilegu ljósi“ árið 1998 þar sem hann er sammála því að 

þjóðtrú sé óheppilegt orð sem passi ekki við hina nýju merkingu sína, en þó af annarri 

ástæðu. Hann telur að orðið takmarki mannfræðilegar rannsóknir og bindi þær of mikið 

við sögulegar frásagnir. Hann telur þá að þjóðtrú sé heldur ekki trú í sinni bókstaflegu 

merkingu og vill hann því frekar notast við orð eins og menningarlegar birtingarmyndir 

eða menningarleg viðhorf. Það myndi leggja meiri áherslu á áhrif menningar og sögu á 

túlkanir fólks á umhverfi sínu. Hann segir til dæmis að það sé ekki beint trú á drauga sem 

skapi nýjar draugasögur, heldur sé það vegna þess að fólk leitar til menningar sinnar og 

þekkingar forfeðra sinna til þess að útskýra hið ótrúlega (Pons, 1998; 162-163). Því sé 

villandi að tala um þjóðtrú í þessu samhengi. 

Þjóðfræðingurinn Terry Gunnell hefur aftur á móti tekið upp hanskann fyrir orðið 

þjóðtrú í greininni „Heima á milli: Þjóðtrú og þjóðsagnir á Íslandi í upphafi 21. aldar“ frá 

2009. Þar bendir hann réttilega á að það sé hægt að túlka orðið á mismunandi vegu. Hægt 

er að líta á orðið í sinni bókstaflegu merkingu og þar er erfitt að komast að annarri 

niðurstöðu en að orðið sé villandi og passi ekki við merkingu sína. Gunnell bendir þá á að 

hægt sé að skilja orðið frekar sem þýðingu á samskonar erlendum hugtökum: 

Á hinn bóginn er hægt að skilja forskeytið þjóð sem beina þýðingu orðsins „folk“, eins 

og það kemur fyrir í enska orðinu folk belief og norska orðinu folketru þar sem orðið 

á við almenning og óformlega lærðar venjur einhvers hóps. Ef orðið trú er síðan 
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notað yfir trúarviðhorf sem við „höldum“ að gætu verið sönn [...] þá er ekkert að því 

að nota orðið þjóðtrú yfir trúarviðhorf fólks, hvort sem 10 eða 100% þjóðarinnar 

aðhyllist þau (Gunnell, 2009: 900). 

Í því samhengi er því vel hægt að nota orðið þjóðtrú yfir trú á hið yfirnáttúrulega þar sem 

í því felist engin alhæfing. Það býður á sama tíma upp á að merkingin þróist og aðlagist 

nýjum aðstæðum (Gunnell, 2009: 900, 905).  

Notkun orðsins er nú þegar orðin of föst í sessi til þess að raunhæft sé að skipta því 

út fyrir eitthvað annað í daglegu tali og þjóðtrú fellur nú þegar vel í hóp samskonar orða 

eins og þjóðfræði, þjóðsaga og þjóðháttur sem, eins og Gunnell bendir á, hafa ekki verið 

tekin til umfjöllunar í þessari ákveðnu umræðu (Gunnell, 2009: 900). Þegar orðið þjóðtrú 

verður notað hér framundan til þess að lýsa berdreymi má því segja að stuðst verði við 

hina opnu skilgreiningu Gunnells. 

2.2.2 Sagnir og reynslusagnir 

Hugtakið sögn (e. legend) á við tegund munnlegs frásagnarforms sem er oft sett undir 

regnhlífarhugtakið þjóðsaga (e. folktale). Umræða um skilgreiningu þessara hugtaka á sér 

langa og flókna forsögu þar sem munnleg sagnahefð er mjög margbreytileg og erfitt er að 

brjóta hana niður í ákveðna flokka. Sú skipting sem er almennt stuðst við í dag teygir rætur 

sínar til söfnunar Wilhelms og Jacobs Grimm sem nýttu sér flokkana þjóðsaga yfir sögur 

sagðar til skemmtunar og sögn yfir sögur sem snúast um hið hversdagslega. Þessi flokkun 

er þó ekki fullkomin þar sem flokkarnir verða að vera opnir fyrir miklum fjölbreytileika 

frásagna og skarast því reglulega (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989: 228, 232-233). 

Þjóðfræðingurinn Timothy R. Tangherlini hefur þá gefið góða lýsingu á muninum á 

þessum hugtökum, sem er eftirfarandi:  

In folktale, magic and supernatural beings are commonplace, and not a reason for 

great concern on the part of the folktale characters, narrator or audience. [...] 

Folktale takes place in a fully self-contained world that bears little resemblance to 

the outside world of the traditional participants. [...] Conversely, the underlying 

question for the legend narrator is, „Is this believable?“. In legend, the events occur 

in a world as close to the external reality of the tradition participants as possible. The 

landscape of legend, unlike that of folktale, is nearly identical to that of the 

traditional community. [...] This credible internal landscape of the legend results in 

an account believable to both narrator and audience (Tangherlini, 1994: 5-6). 

Einn helsti munurinn á milli hugtakanna sögn og þjóðsaga sé því hversu trúlegt innihald 

sagnarinnar er fyrir sagnamann og áheyranda (Tangherlini, 1994: 5-6). 
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Hugtakið sögn á sér einnig nokkra undirflokka. Þjóðfræðingurinn Carl von Sydow vildi 

til að mynda notast við flokkana reynslusagnir (e. memorate, s. memorat) og sögusagnir 

(e. fabulate, s. fabulat), en það sem aðgreinir þær er að reynslusagnir eru almennt sagðar 

í fyrstu persónu og atburðir settir fram sem eigin upplifun á meðan sögusagnir eru frekar 

um einhvern annan og upplifun hennar eða hans (von Sydow, 1978: 66-67). Þessir 

undirflokkar falla þá einnig vel að skilgreiningu Tangherlinis um að markmið sagna sé að 

þeim sé trúað. 

Þessi skipting hefur þó fengið á sig gagnrýni þar sem von Sydow lét aldrei reyna á sína 

eigin skiptingu í stórtækri rannsókn og oft getur verið mjög erfitt að greina á milli 

flokkanna (Honko, 1989: 102, Tangherlini. 1994: 12). Þjóðfræðingurinn Lauri Honko álítur 

að reynslusagnir séu samt mikilvægar þar sem í gegnum þær sé hægt að sjá lifandi dæmi 

um áhrif þjóðtrúar sem byggir á persónulegum upplifunum (Honko, 1989: 103). Hér á eftir 

verður unnið með frásagnir sem flokkast í flestum tilfellum mjög skýrt undir reynslusagnir 

þar sem þær snúast um persónulega upplifun sagnamannanna. 

2.2.3 Sagnir og minni 

Hægt er að skoða sagnir út frá því hvað þær hafa að segja um samfélagsleg minni (e. 

communal memory), en það að berdreymissagnirnar eru nær allar reynslusagnir bendir 

til þess að þær lifi í samskiptaminni þjóðarinnar (e. communicative memory). 

Fornleifarfræðingurinn Jan Assmann hefur lýst hugmyndinni um samskiptaminni á 

eftirfarandi máta: 

Communicative memory is non-institutional; it is not supported by any institutions 

of learning, transmission, and interpretation; it is not cultivated by specialists and is 

not summoned or celebrated on special occasions: it is not formalized and stabilized 

by any forms of material symbolization; it lives in everyday interaction and 

communication and, for this very reason, has only a limited time depth which 

normally reaches no farther back than eighty years (Assmann, 2008: 111). 

Samskiptaminni er því efni sem lifir í samskiptum fólks og berst almennt ekki lengur en í 

gegnum þrjár kynslóðir. Það verður því ekki hluti af menningarlegu minni þjóðarinnar (e. 

cultural memory) sem á sér oft skýra ímynd sem getur borist frá kynslóð til kynslóðar og 

er oft stór hluti af sjálfsmynd hópa (Assmann, 2008: 110-111). 
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2.2.4 Draumatrú, berdreymi og tengsl við handanheima 

Þegar rætt verður um draumatrú í komandi köflum verður það gert frá sama sjónarhorni 

og þegar litið er til þjóðtrúar. Í báðum tilfellum er ekki verið að ræða um fasta trú á 

eitthvað, heldur á það frekar við um það að vera opin fyrir möguleika þess að eitthvað sé 

satt, eins og farið var yfir fyrr í kaflanum. Í þessu samhengi stendur draumatrú samt sem 

áður sem frekar opið og þokukennt hugtak, en í kjarna þess býr sú hugmynd að draumar 

geti haft einhverja sérstaka merkingu eða ákveðinn dulrænan tilgang. 

Draumatrú getur því verið mjög margbreytileg og það mætti jafnvel segja að það sé 

ákveðið regnhlífarhugtak sem nái yfir ýmsa undirflokka. Draumar eru til dæmis oft sagðir 

bera í sér ákveðin tákn sem hægt sé að ráða í til þess að fá vísbendingar um ókomna 

atburði eða til þess að skilja betur eigin hugsanir og tilfinningar. Annar undirflokkur er 

nafnavitjanir þar sem fólk fær beiðni í draumi um að börn séu nefnd ákveðnum nöfnum, 

en þjóðfræðingurinn Dagbjört Guðmundsdóttir tók nafnavitjanir fyrir í BA-ritgerð sinni 

„Lof mér að vera“: Viðhorf Íslendinga til nafnavitjana árið 2006. Draumar eru einnig oft 

lykilatriði í huldufólkssögum og þar virka þeir gjarnan sem samskiptaleið fyrir huldufólk. 

Einn undirflokkur draumatrúar stendur sem kjarnapunktur þessarar rannsóknar og 

það er berdreymi. Mannfræðingurinn Adriënne Heijnen hefur gefið góða lýsingu á 

hugtakinu berdreymi sem gott er að hafa í huga: 

Berdreyminn refers to the ability to perceive, while dreaming, with clarity and vision, 

those things, beings, elements, relationships and powers, which in walking life do 

exist, but are hidden. [...] Dreamers may cross spatial boundries that in walking life 

are experienced as impassible. Thus, dreams are valued for their potential to reveal 

events that happen in the parallel walking universe at the time the dream is dreamt 

(Heijnen, 2013: 18). 

Í stuttu máli má því segja að berdreymi sé hæfileikinn til þess að sjá hluti í draumi sem 

viðkomandi myndi annars ekki geta vitað af í vakandi lífi. Sá sem er berdreyminn getur 

séð óorðna atburði og fengið vitneskju um hluti sem hún/hann myndi annars ekki vita af. 

Heijnen bendir þá á að þessir draumar hafa oft áhrif á hegðun einstaklinga og samskipti 

við aðra (Heijnen, 2013: 18-19). 

Berdreymi er undirtegund ófreski sem á sér langa forsögu á Íslandi. Heijnen hefur til 

dæmis talað um að þessir eiginleikar koma fram í ýmsum fornheimildum. Eitt elsta dæmið 

sé að finna í Eddukvæðinu Baldursdraumar, en kvæðið hefst með því að goðarnir reyna 

að ráða í erfiða drauma Baldurs. Þegar það gengur ekki fer Óðinn til Niflheljar þar sem 
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hann fær völvu til þess að segja frá merkingu draumanna. Þá kemur meðal annars í ljós 

að draumar Baldurs séu fyrir dauða hans sem er svo einn af þeim lykilatburðum sem leiða 

til Ragnaraka, endaloka heimsins (Baldursdraumar, 2014: 380-383; Heijnen, 2013: 59-62). 

Jafnframt því er einnig minnst á berdreymi í Landnámu, þar sem kemur meðal annars 

fram draumur sem er sagður fyrirboði um dauða nokkurra manna, en einnig eru margar 

vísanir til draumaráðninga í Íslendingasögunum (Heijnen, 2013: 64, 69).  

Í bókinni Íslenzkir þjóðhættir talar Jónas Jónasson frá Hrafnagili um að draumatrú sé 

merkileg þar sem hægt er að finna hana meðal allra þjóða. Hún hafi verið til frá öndverðu 

og verið „fastgróin í fólkinu og er það talsvert enn í dag“ (Jónas Jónasson, 2011: 414-415). 

Það sem Jónas talar um sem „í dag“ á í raun við aldamótin 1900 og byrjun 20. aldarinnar, 

en samt sem áður er hún enn lifandi í samtímanum. 

Jónas ræðir einnig ýmsar hliðar draumatrúar, eins og algeng draumtákn og að ákveðin 

nöfn boði gott eða illt í draumi. Þá er áhugavert að hann segir að ef einhver leitast eftir 

því að dreyma dulræna drauma þá sé best að útvega sér draummann eða draumkonu 

(Jónas Jónasson, 2011: 416-417). Draummaðurinn eða draumkonan færir einstaklingum 

upplýsingar í draumum sem hann myndi annars ekki vita af, og því eru þessir draumar 

einnig berdreymisdraumar. Þessu fylgir aftur á móti ákveðið ferli sem Jónas lýsir á 

eftirfarandi máta: 

Til þess að geta það [útvegað sér draummann eða draumkonu] þarf maður að biðja 

einhvern, sem er rétt kominn í andlátið, að verða draummaður sinn, en stundum þarf 

ekki svo mikið fyrir að hafa, því að stundum kemur einhver til manns í draumi og 

býðst til að verða draummaður hans eða draumkona. Varasamt þykir að neita því 

boði (Jónas Jónasson, 2011: 417). 

Draummenn og draumkonur virðast því oft vera einhver sem fallinn er frá. Þetta lýsir því 

ákveðnum tengslum á milli berdreymis og handanheima. Adriënne Heijnen hefur einnig 

rætt um þessi tengsl berdreymis og látinna einstaklinga þar sem hinir látnu birtast oft í 

draumum þeirra lifandi. Þeir veita þá meðal annars upplýsingar um hvað á eftir að gerast 

sem getur haft áhrif á framvindu mála (Heijnen, 2013: 18-19). Þessi tengsl á milli 

berdreymis og samskipta við framliðna verða frekar rædd í næstu köflum þar sem þau 

eiga þátt í birtingarmynd berdreymis. 
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3 Berdreymi í Sagnagrunninum 

Sagnagrunnurinn er gagnagrunnur þar sem er að finna ýmsar upplýsingar um íslenskar 

sagnir. Hann á rætur að rekja til verkefnis sem var í gangi frá árinu 1999 til 2002 sem 

snerist um að skrásetja upplýsingar um þær sagnir sem birtast í nokkrum af helstu íslensku 

þjóðsagnasöfnunum. Upphafsmaður verkefnisins var Terry Gunnell prófessor í þjóðfræði 

við Háskóla Íslands. Hann og margir unnu síðan að verkefninu. Vinnan snerist um að lesa 

í gegnum sagnasöfnin og skrásetja upplýsingar um nöfn sagnanna, ýmis efnisorð, nöfn 

heimildarmanna eða skrásetjara, ásamt stuttum útdrætti úr sögnunum. Sagnagrunnurinn 

var svo endurskipulagður árið 2014 sem hluti af meistaraverkefni Trausta Dagssonar í 

hagnýtri þjóðfræði þar sem sögustaðir og heimili sagnamannanna voru einnig skrásett og 

þessar upplýsingar kortlagðar (Trausti Dagsson, 2014: 1). 

Alls hafa um 10.000 sagnir verið skrásettar úr 19 mismunandi sagnasöfnum sem ná 

frá lokum 19. aldar fram að miðri 20. öld. Í gegnum Sagnagrunninn er hægt að skoða 

þessar upplýsingar og bera saman mismunandi leitarniðurstöður. Þannig er hægt að 

skoða ýmsa þætti eins og fjölda sagna, kynjahlutfall sagnamanna, landfræðilega dreifingu 

sögustaða, í hvaða söfnum sagnirnar birtast, og tengingu efnisorða. Þessar upplýsingar 

eru svo allar kortlagðar og hægt er að skoða dreifingu niðurstaðnanna eftir þyrpingum 

(eins og sést á mynd 1), punktum sem tákna hverja sögn, eða á hitakorti.  

Sagnagrunnurinn hefur þó annmarka sem rannsóknartæki. Ef leitað er eftir einhverju 

mjög afmörkuðu þá getur legið framundan mikið grúsk. Efnisorðin sem í boði eru 

afmarkast af þeim sem skrásett voru við vinnslu verkefnisins og því er ekki hægt að leita 

að hverju sem er. Hver og ein sögn er svo skráð með nokkrum mismunandi efnisorðum 

en ekki er hægt að grisja út úr leitinni ótengd efnisorð sem flækir leitarferlið. Berdreymi 

er til dæmis ekki að finna meðal efnisorða í Sagnagrunninum og því þarf að samtvinna tvö 

eða fleiri efnisorð til þess að sjá þær sagnir sem því tengjast. 

Þrátt fyrir þessar flækjur sem felast í notkun Sagnagrunnsins þá bjóða niðurstöðurnar 

samt sem áður upp á einstaka yfirsýn yfir gífurlegt magn fjölbreyttra sagna úr mörgum af 

helstu sagnasöfnum Íslands. 
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3.1 Efnisorðið draumar 

Eins og kom fram í byrjun kaflans þá er berdreymi ekki í boði sem efnisorð í 

Sagnagrunninum. Því þarf að samtvinna nokkur efnisorð til þess að fá fram niðurstöður 

um berdreymi. Nátengdasta efnisorðið sem er í boði er draumar, en það er of vítt orð til 

þess að veita raunhæfa sýn yfir þær sagnir sem lýsa berdreymi. Þær niðurstöður eru þó 

góður byrjunarpunktur. 

Ef leitað er eftir draumum þá koma upp 

1229 sagnir en þetta er fjórða stærsta 

efnisorðið í Sagnagrunninum. Eins og sést á 

mynd 1 þá gerast flestar sagnanna á 

Norðurlandi, næstflestar á Vestfjörðum og því 

næst á Suðurlandi, en dreifast einnig víðar um 

landið. Það vísar til þess að draumar séu 

algengt stef innan sagnahefðar um allt land. 

Þau efnisorð sem tengjast draumum gefa þá hugmynd um hvað þessar sagnir snúast 

um. Þó þarf að hafa í huga að mörg efnisorð tengjast hvert öðru og geta birst í margskonar 

sögnum, ásamt því að sama sögnin er skrásett undir mismunandi efnisorðum. 

Huldufólkssagnir eru til dæmis sérstaklega ítarlega skrásettar, en efnisorðið huldufólk á 

192 sagnir sameiginlegar með efnisorðinu draumar. Jafnframt því eru skrásett 13 ítarleg 

efnisorð sem tengjast draumum sem snúa að huldufólki sem samanlögð myndu telja um 

606 sagnir. Þar sem hver sögn er skrásett með nokkrum af þessum efnisorðum þá er þetta 

miklu hærri tala en raunverulegur fjöldi huldufólkssagna. 

Til þess að ná fram þeim niðurstöðum sem snúa að berdreymi þarf að skoða lista 

tengdra efnisorða. Tengdasta efnisorðið er fyrirboðar sem á 272 sameiginlegar sagnir 

með efnisorðinu draumar. Þar sem fyrirboði lýsir einhverju sem segir til um óorðna 

atburði þá má segja að blanda efnisorðanna draumar og fyrirboðar sé það sem kemst 

næst því að koma í stað sérstaks efnisorðs fyrir berdreymi, en þær niðurstöður eru 

skoðaðar nánar í næsta undirkafla. 

Mynd 1. Þyrpingar sagna skráðar með 
efnisorðinu draumar. 
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3.2 Efnisorðin draumar og fyrirboðar 

Þegar litið er yfir landfræðilega dreifingu sagna 

í Sagnagrunninum sést ákveðinn munur á milli 

landsvæða. Það er ekki hægt að sjá 

kortlagningu allra sagna innan Sagnagrunnsins 

án þess að þrengja leitina, en þegar þau 

efnisorð sem tilheyra 500 sögnum eða fleiri 

eru skoðuð þá sést að sérstaklega mikill fjöldi 

sagna gerist á Norðurlandi og Suðurlandi 

almennt.  

Þegar dreifing sagna sem skráðar eru með 

efnisorðunum draumar og fyrirboðar er skoðuð sést 

þessi sami munur á milli svæða. Eins og sést á mynd 2 

þá gerast flestar sagnirnar á Norðurlandi og Suðurlandi 

en samt dreifast þær annars um allt land. Þegar 

tengdustu efnisorðin eru skoðuð, feigð og slysfarir, þá 

gefa þau svipaðar niðurstöður. Flestar sagnirnar eru á 

Norðurlandi og Suðurlandi en dreifast annars um 

mestallt landið. Þó er áberandi á kortunum að nær 

engar sagnir gerast á Suðausturlandi. Það þýðir þó ekki 

endilega að berdreymissagnir hafi ekki þekkst í þeim 

landshluta, því Suðausturland varð að miklu leyti 

útundan við skráningu sagna á 19. öld fram að miðri 

20. öld sökum landfræðilegrar einangrunar (Júlíana 

Þóra Magnúsdóttir, 2008: 144-145). 

Því gætu verið til fleiri sagnir af berdreymi frá þessu svæði, og öðrum svæðum sem 

voru einnig einangruð, sem safnarar höfðu ekki tækifæri til þess að skrásetja. Þessi munur 

milli landsvæða útskýrist því að einhverju leyti af því að söfnun sagna er ójöfn eftir 

landsvæðum og gefa kortin því ekki endilega raunverulega mynd af útbreiðslu sagnanna. 

Hérna gæti fólksfjöldi einnig hafa skipt einhverju máli, en við lok 19. aldar voru til 

dæmis sumir af stærstu þéttbýlisstöðum landsins á Suðurlandi og Norðurlandi. Stærsti 

Mynd 2. Þyrpingar sagna skráðar með 
efnisorðunum draumar og fyrirboðar. 

Mynd 4. Þyrpingar sagna skráðar 
undir draumar, fyrirboðar og 
slysfarir. 

Mynd 3. Þyrpingar sagna skráðar 
undir draumar, fyrirboðar og  
feigð. 
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kaupstaður landsins var Reykjavík sem hafði um 2.000 íbúa árið 1870, en kaupstaðirnir 

Akureyri og Ísafjörður voru einnig fjölmennir, með um 500 íbúa hvor. Við byrjun og fram 

eftir 20. öldinni óx svo fólksfjöldi í Reykjavík gífurlega (Gunnar Karlsson, 2009: 17-18). 

Fólksfjöldinn samsvarar því að einhverju leyti dreifingunni á efnisorðum Sagnagrunnsins 

þar sem flestar sagnirnar gerast á Suðvesturlandi eða Norðurlandi, en þetta bendir til þess 

að berdreymissagnir séu í raun dreifðar um allt land frekar en að þær séu staðbundnar. 

Þegar litið er á kynjaskiptingu allra sagna í Sagnagrunninum sést að af þeim 5.556 

sögnum þar sem heimildarmaður er þekktur eiga karlkyns heimildarmenn 3.750 þeirra og 

kvenkyns heimildarmenn 1.806 þeirra. Karlar eiga því 67% sagna en konur 32%. Áberandi 

munur er því á fjölda karl- og kvenkyns heimildarmanna í Sagnagrunninum. 

Þetta gæti stafað af þáttum eins og aðferð skrásetjara við söfnun sagna. Þá hefur 

Trausti Dagsson einnig bent á hvernig safnarinn sjálfur og heimildarmenn hafa áhrif á 

söfnunina, og þar af leiðandi á niðurstöður Sagnagrunnsins (Trausti Dagsson, 2014: 5-6). 

Stærstu söfnin sem skrásett eru í Sagnagrunnin eru söfn Jóns Árnasonar og Sigfúsar 

Sigfússonar, en þeir fóru mismunandi leiðir í sinni söfnun. Jón Árnason sendi beiðni til 

presta, en einnig háttsettra vina sinna og ættingja, um að safna fyrir sig sögnum (Gunnell, 

2011: 600). Þetta gat valdið vandræðum fyrir söfnunina þar sem heimildarmaður og 

safnari áttu stundum fátt sameiginlegt, en eins og þjóðfræðingurinn Júlíana Þóra 

Magnúsdóttir hefur meðal annars fjallað um í grein sinni „Þjóðsagnasöfnun og kyngervi: 

Um þjóðsagnasöfnun Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm og mótun íslenskrar 

þjóðsagna(söfnunar)hefðar“ þá hefur skortur sameiginlegs bakgrunns og reynsluheims 

áhrif á hvaða sögnum heimildarmaður vill deila. Hún tekur þá dæmi um kvenkyns 

heimildarmann sem vildi ekki deila sögnum með karlkyns safnara vegna ótta um að gert 

væri grín að henni (Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2010: 166-167). Sigfús Sigfússon fór aftur 

á móti þá leið að safna flestum sögnum sjálfur, en Trausti minnist á að hann hafi því fengið 

að heyra öðruvísi sögur en Jón Árnason þar sem ekki allir Íslendingar 19. aldar, allra síst 

konur, hafi verið tilbúnir að fara með sögur fyrir presta og embættismenn. Þetta skilar sér 

í kynjamun og efnislegum mun á milli safnanna, en í safni Jóns Árnasonar eru til dæmis 

aðeins um 8% heimildarmanna konur en í safni Sigfúsar Sigfússonar eru þær um 32% 

(Trausti Dagsson, 2014: 6). 

Þetta er áhugavert þegar litið er til safns Torfhildar Hólm, Þjóðsögur og sagnir, þar 

sem meirihluti heimildarmanna eru konur. Þá koma margar berdreymissagnir fram í 
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safninu, en fjöldi þeirra gæti að hluta til stafað af því að Torfhildur var sjálf kona að safna 

efni frá öðrum konum. Því gæti verið að heimildarmenn Torfhildar hafi verið opnari fyrir 

því að deila sögnum af dulrænum hlutum en ef um karlkyns safnara hefði verið að ræða. 

Það samsvarar þeirri kynjaskiptingu sem birtist á meðal þeirra sagna sem skráðar eru 

með efnisorðunum draumar og fyrirboðar í Sagnagrunninum, en þá eru niðurstöðurnar 

mun jafnari en kynjahlutfall Sagnagrunnsins í heild. Af þeim 213 sögnum sem tilheyra 

þessum efnisorðum, þar sem heimildarmenn eru þekktir, eiga karlar 110 þeirra og konur 

103 þeirra. Þetta gefur þær niðurstöður að 52% heimildarmanna eru karlar og 48% eru 

konur. Þegar efnisorðinu slysfarir er bætt við koma þær niðurstöður fram að karlar eiga 

59% þeirra og konur 41% þeirra. Aftur á móti gefur efnisorðið feigð upp annað hlutfall þar 

sem karlar eiga 42% þeirra og konur 58%. Því virðist sem berdreymi sé mun vinsælla 

viðfangsefni meðal kvenna en karla, þegar þetta hlutfall er borið saman við kynjahlutfall 

heimildarmanna almennt, og þá gæti einnig verið efnislegur munur á sögnum kynjanna. 

3.3 Kannanir á þjóðtrú 1974, 2006 og 2007 

Hægt er að sjá hvernig niðurstöðurnar úr Sagnagrunninum hafa þróast inn 

í samtímann með því að bera þær saman við þær megindlegu rannsóknir sem gerðar hafa 

verið um þjóðtrú Íslendinga. Árið 1974 gerði sálfræðingurinn Erlendur Haraldsson könnun 

á dulrænni reynslu og trú Íslendinga þar sem meðal annars var spurt um trú á berdreymi. 

Spurt var um hvort fólk teldi tilveru forspárhæfileika og berdreymi 

vera óhugsanlega, ólíklega, mögulega, líklega eða vissa. Einnig var spurt um kyn, aldur og 

menntun. Af þeim svörum sögðu 5% karla tilvist berdreymis vera óhugsanlega eða 

ólíklega en aðeins 1% kvenna. 8% karla höfðu heldur ekki skoðun á efninu á móti 5% 

kvenna. Flestir svöruðu að tilvist þessara hæfileika væri möguleg, eða 38% karla og 36% 

kvenna. Áberandi er svo hærra hlutfall kvenna í seinustu tveimur svarmöguleikunum, en 

28% karla og 30% kvenna svöruðu að það væri líklegt á meðan 21% karla og 28% kvenna 

svöruðu að tilvist þess væri viss. Almennt voru svarendur því opnir fyrir möguleika þess 

að fólk gæti haft forspárhæfileika en þótt trúin sé til staðar hjá stórum hluta svarenda 

almennt virðast konur hafa trúað mun ríkar á tilvist þeirra (Erlendur Haraldsson, 1978: 

15-16, 149).  

Rúmum 30 árum seinna var gerð önnur könnun á þjóðtrú Íslendinga að beiðni 

þjóðfræðingsins Terry Gunnells. Könnunin fór fram árin 2006 og 2007 og var ítarlegri en 
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könnunin frá 1974. Meðal annars var lögð fyrir spurningin „ertu berdreymin?“ með 

svarmöguleikunum já og nei, en þættir eins og kyn, aldur, menntun, starf, trúfélag, 

búseta, landshluti í barnæsku og samfélagsgerð í barnæsku voru einnig teknir til 

skoðunar. Í niðurstöðunum birtist sama kynjahlutfall og í könnuninni 1974. Árið 2006 

svöruðu 64% karla að þeir væru ekki berdreymnir og 36% að þeir væru það. 2007 voru 

það 68% sem svöruðu neitandi og 32% játandi. Þetta hlutfall var miklu jafnara hjá konum. 

2006 svöruðu 59% kvenna að þær væru ekki berdreymnar á móti 41% jákvæðra svara. Ári 

seinna var hlutfallið enn jafnara með 51% sem sögðu nei og 49% sem sögðu já (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Unnur Diljá Teitsdóttir, 2008: 16, 

122) Konur virðast því enn vera í meirihluta þeirra sem upplifa berdreymi, eða eru að 

minnsta kosti frekar tilbúnar til þess að tjá sig um það. 
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4 Berdreymi í sagnasöfnum 

Hér verða nokkur sagnasöfn tekin til umfjöllunar og mismunandi áherslur þeirra á 

berdreymissagnir skoðaðar. Safn Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, verður 

rætt, en það er stærsta safnið í Sagnagrunninum. Þá verða söfnin Þjóðsögur og sagnir sem 

Torfhildur Hólm safnaði, Íslenskar þjóðsögur og sagnir eftir Sigfús Sigfússon, og Gríma hin 

nýja eftir Þorsteinn M. Jónsson skoðuð, en þau innihalda flestar sagnir sem skráðar eru 

undir efnisorðunum draumar og fyrirboðar í Sagnagrunninum, eða um 40% þeirra 

(Sagnagrunnur, e.d.). 

4.1 Sagnasöfnin 

Safn Jóns er elst af þessum söfnum en það kom upphaflega út í tveimur bindum árið 1862 

og var svo endurútgefið í sex bindum á árunum 1954 til 1961 af Árna Böðvarssyni og 

Bjarna Vilhjálmssyni. Berdreymissagnir taka hlutfallslega minna pláss innan safnsins en í 

hinum söfnunum. Þetta hlutfall skýrist mögulega af þeim áhrifum sem Jón varð fyrir 

erlendis frá en Jón vann að safninu með hvatningu þýska fræðimannsins 

Konrad Maurers og breska fræðimannsins George Stephens. Á meðal safnara í Evrópu var 

á þessum tíma mikill áhugi á fornfræði og söfnun snerist þá oft um að finna gamlar sögur 

og annað efni sem gæti átt rætur að rekja til fornra tíma, en upphaflega átti safn Jóns að 

bera nafnið Alþýðleg fornfræði sem bendir til þessara áhrifa (Gunnell, 2010: 22-23). 

Jafnframt þessu hefur viðhorf til þjóðtrúar og dulrænna hluta haft áhrif á hvaða sagnir 

safnarar fengu að heyra og höfðu áhuga á að safna. Eins og Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

hefur talað um þá var viðhorf til þessara hluta almennt ekki mjög jákvætt meðal 

yfirstéttarinnar fyrir og við byrjun 19. aldar, og líklega hefur fólk ekki talað mjög frjálslega 

um þau málefni við hvern sem er. Þá var tímabili upplýsingarinnar á Íslandi að ljúka 

(Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2008: 158-159). Þetta viðhorf hefur að öllum líkindum haft 

áhrif á fjölda berdreymissagna innan safnsins, en það fór ekki að breytast fyrr en um 

aldamótin 1900 og snemma á 20. öldinni með útbreiðslu spíritisma sem leiddi til mikils 

áhuga á dulrænum efnum, þá sérstaklega meðal yfirstéttarinnar (Bjarni Guðmarsson og 

Páll Ásgeir Ásgeirsson, 1996: 9-13, 35-36; Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2008: 158-159). 

Þessi vaxandi áhugi sést meðal margra sagnasafna sem gefin voru út á þessu tímabili. 

Safn Torfhildar Hólm, Þjóðsögur og sagnir, var gefið út árið 1962, 44 árum eftir að 

Torfhildur lést, en það var unnið upp úr minnisnótum og upphaflegum skráningarsyrpum 
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hennar frá árinu 1878 (Finnur Sigmundsson, 1962: 5-7, 21). Safnið inniheldur því frásagnir 

sem voru skrásettar aðeins nokkrum áratugum á eftir sögnunum í safni Jóns Árnasonar, 

en þar er að finna margar berdreymissagnir. 

Þá safnaði Sigfús Sigfússon sögnum um aldamótin 1900 og safn hans Íslenskar 

þjóðsögur og sagnir var svo gefið út í 16 bindum á milli áranna 1922 og 1958. Safnið var 

svo endurútgefið árið 1980 (Óskar Halldórsson, 1980: 15-23). Í fyrsta bindi safnsins er að 

finna mikinn fjölda berdreymissagna sem eru flokkaðar ítarlega, ásamt mörgum öðrum 

sögnum af ýmsum dulrænum viðfangsefnum (Sigfús Sigfússon, 1980, 1. bindi: 8-10). 

Safn Þorsteins M. Jónssonar, Gríma hin nýja, kom svo út á árunum 1964 og 1965 í 

fimm bindum, en efni þess hafði þá áður birtist í 25 heftum af ritinu Gríma á milli 1929 og 

1950. Þar eru einnig skrásettar nokkuð margar berdreymissagnir, en í formála safnsins er 

jafnvel talað um að við upphaf söfnunar Þorsteins hafi hann verið hvattur til þess að safna 

sögnum af dulrænum hlutum. Þá var hann einnig fenginn til þess að skrásetja sérstaklega 

reynslusögur ákveðinna einstaklinga sem höfðu dulræna hæfileika (Þorsteinn M. Jónsson, 

1964-1965, 1. bindi: 11). Skýrt er því að vaxandi áhugi á dulrænum hlutum, eins og 

berdreymi, hefur haft áhrif á sagnasöfnun og útgáfu sagna.  

4.1.1 Berdreymissagnir innan safnanna 

Áhugavert er að mikil áhersla virðist vera lögð á persónu heimildarmanna í sumum 

sagnasöfnunum sem um ræðir, þá sérstaklega út frá stétt og stöðu. Í flestum sögnum er 

minnst á nöfn þeirra sem koma fram í sögninni en ef einstaklingarnir eru hátt settir er 

sérstaklega minnst á starfstitil þeirra eða ættartengsl. Dæmi um þetta er sögnin Draumur 

Stefáns sýslumanns, sem er að finna í safni Torfhildar Hólm og er eftirfarandi: 

Eftir að Jörgen Havstein amtmaður lézt, dreymdi Stefán Thorarensen sýslumann á 

Akureyri, að hann sæi Havstein og Skaftasen í Hnausum ríðandi í skýjunum, og sagði 

hann þegar hann vaknaði, að ekki mundi verða langt á milli þeirra, en þeir voru 

aldavinir. Það reyndist og svo, því Havstein lézt 24. júní, en Skaftasen 30. júní sama 

ár. Urðu þannig aðeins sex dagar á milli þeirra (Torfhildur Hólm, 1962: 140). 

Í raun skiptir engu máli fyrir innihald sagnarinnar að um sé að ræða amtmann og 

sýslumann og hugsanlega myndi frásögnin flæða betur ef starfsheiti væru ekki tekin 

sérstaklega fram. Þetta bendir þá til þess að skipt hafi máli hver upplifði berdreymnina, 

sem og hvort heimildarmaður væri fátækur kotbóndi, prestur, sýslumaður, amtmaður og 

svo framvegis. 
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Þá gengur Sigfús Sigfússon stundum lengra en Torfhildur í umræðu sinni um störf og 

stétt einstaklinga. Þetta sést til að mynda á sögninni Filippus Salómonsson sem er að finna 

við upphaf kaflans um berdreymissagnir, en byrjun hennar er eftirfarandi: 

Salómon prestur Björnsson, sem hélt Dvergasteinskall í Seyðisfirði 32 ár (1802-1834), 

átti meðal annarra barna þann son sem Filippus hét, gáfaðan og efnilegan, en eigi 

þótti hann alls kostar auðnumaður. Kona hans hét Þórunn; hún var dóttir Sveins, 

sonar Skúla Sigfússonar á Brimnesi í Seyðisfirði. Filippus hélt framhjá henni og hefir 

sú sögn verið all-almenn að Þórunn kærði hann fyrir séra Benedikt Þorsteinssyni að 

Skorrastað (1794-1845) og fann það til saka að Filippus berháttaði eigi með sér 

(Sigfús Sigfússon, 1980, 1. bindi: 121).  

Þessi umræða heldur svo áfram og tekur um hálfa blaðsíðu áður en svo mikið sem minnst 

er á drauma. Þessi umræða skiptir síðan litlu máli fyrir þann hluta sagnarinnar sem snýst 

um berdreymi, en þar koma fram draumar Filippusar fyrir harðindum og dauða (Sigfús 

Sigfússon, 1980, 1. bindi: 121). 

Þetta er ekki jafn áberandi í safni Þorsteins M. Jónssonar, þar sem einstaklingar eru 

nafngreindir í flestum sögnunum. Þá er ekki jafn mikil áhersla á stöðu og stétt, en samt 

sem áður er slíkt stundum tekið fram. Þessi áhersla á stöðu innan sagnanna gæti tengst 

því að tengsl við þekkta einstaklinga gætu mögulega upphafið sagnirnar og gert þær 

trúverðugri, ásamt því að þær gætu þótt áhugaverðari ef áheyrandi þekkir til þeirra sem 

fram koma í sögninni. 

Eins og kom fram í 2. kafla þá snúast reynslusagnir oftast um persónulegar upplifanir 

einstaklinga og eru úr þeirra eigin umhverfi, á meðan sögusagnir eru frásagnir af 

einhverjum öðrum en heimildarmanninum og þurfa ekki að vera trúverðugar. Sögusagnir 

geta því verið gamlar sögur sem eiga rætur að rekja langt aftur, á meðan reynslusagnir 

fjalla aðallega um samtímareynslu heimildarmanns eða tengdra einstaklinga. Í 

sagnasöfnunum eru nær engar sögusagnir af berdreymi, sem gerast áratugi eða aldir aftur 

í tímann, heldur eru þær nær einungis reynslusagnir sem gerast í samtíma 

heimildarmannsins. Í safni Jóns Árnasonar eru til dæmis almennt mjög fáar reynslusagnir 

og berdreymissagnirnar standa því dálítið út úr heildinni þar sem þær eru nær einungis 

fyrsta og annars stigs reynslusagnir (Jón Árnason, 1954, 1. bindi: 683).  

Í þeim gömlu sögum sem til eru af fólki sem er ófreskt, eða getur fyrirséð óorðna hluti, 

er sjaldan sagt til um hvernig sá hæfileiki lýsir sér (Einar Ólafur Sveinsson, 2003: 189). 

Áherslan er þá á einstaklinginn sem er ófreskur frekar en á gáfuna sem slíka. Það bendir 
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til þess að þær berdreymissagnir sem lifa áfram geri það ekki endilega vegna 

viðfangsefnisins, heldur vegna einstaklinganna innan sagnanna. Því gæti almennt skipt 

máli að berdreymissagnir tengist þekktu fólki ef þær eiga að vera lífseigar.  

Það bendir jafnframt til þess að berdreymissagnirnar lifi fyrst og fremst í 

samskiptaminni þjóðarinnar (e. communicative memory). Eins og farið yfir í 2. kafla þá á 

hugtakið samskiptaminni við viðfangsefni sem lifir í samskiptum einstaklinga og berst 

yfirleitt ekki lengra en í gegnum þrjár kynslóðir (Assmann, 2008: 110-111). 

Berdreymissagnir byggja nær alltaf á reynslu heimildarmannsins eða hans nánasta 

umhverfi og svo virðist sem heimildarmenn deili fáum sögnum af draumum sem eiga sér 

stað langt í fortíðinni. Því mætti segja að berdreymi lifi fyrst og fremst í samskiptaminninu 

en ekki í menningarlega minninu. 
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5 Berdreymissagnir á 19. og 20. öld 

Þær berdreymissagnir sem er að finna í söfnum Torfhildar Hólm, Sigfúsar Sigfússonar og 

Þorsteins M. Jónssonar innihalda nokkur algeng þemu. Draumarnir eru oft viðvaranir fyrir 

lífsbreytingum og áföllum, en gerð verður nánari grein fyrir þeim í kaflanum. Auk þess 

verður tekið til skoðunar það viðhorf til berdreymis sem birtist í sögnunum. 

5.1 Fyrir dauða 

Í bók Jónasar Jónassonar, Íslenzkir þjóðhættir, kemur fram að draumar séu „fyrstir og 

öruggastir allra feigðarboða“ (Jónas Jónasson, 2011: 298). Það er áhugavert í ljósi þess að 

algengustu berdreymissagnirnar innan sagnasafnanna eru um drauma sem tengjast 

dauða. Meirihluti dauðasagna snúast að mestu leyti um dauðann sjálfan en þær tengjast 

einnig öðrum sagnaflokkum, eins og slysasögnum og draugasögnum. Dauðasögnunum 

má skipta í þrjá flokka eftir innihaldi. 

Fyrsti flokkurinn samanstendur af nokkurskonar dánartilkynningum, en eins og 

minnst var á í 2. kafla er oft ákveðin tenging á milli berdreymis og samskipta við 

handanheima. Í þessum sögnum kemur hinn látni og heimsækir einstakling í draumi í 

þeim tilgangi að kveðja hann og láta vita af dauða sínum, og stundum til þess að veita 

upplýsingar um hvar lík eða bein hans sé að finna. Dæmi um þetta er sögnin Dauði 

Halldórs á Móbergi, en þar dreymir mann að Halldór Konráðsson bóndi stendur við rúm 

hans og segir við hann: „þú ert þá hérna ennþá, en nú er ég farinn frá mínu farsæla býli, 

Móbergi, og það sem meira er: mér eru horfnir allir góðir vinir“ (Þorsteinn M. Jónsson, 

1964-1965, 4. bindi: 121). Næsta dag kemur í ljós að um nóttina hafi Halldór dáið (s.r., 

s.st.). Þessa tegund dauðasagna má í raun flokka bæði undir berdreymi og samskipti við 

framliðna. 

Í öðrum flokknum eru draumar sem falla skýrar undir berdreymi. Þær sagnir innihalda 

ekki atriði sem gætu skipt þeim í aðra flokka, eins og samskipti við framliðna gera fyrir 

fyrsta flokkinn. Í þessum sögnum fær einstaklingur að vita um, eða sér eitthvað sem 

bendir til þess, að einhver eigi eftir að deyja. Þetta má sjá í sögninni „Það er pólitíið“ sem 

skýrir frá draumi Sesselju Jónsdóttur:  

Þegar hún [Sesselja] var ung stúlka hjá föður sínum í Papey dreymdi hana að henni 

þótti ókunnugur maður koma á heimilið; hann var tígulegur og skrautklæddur mjög 

og var honum tekið með lotningarfullri virðingu. „Hver er þessi maður?“ þykist hún 
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spyrja. „Það er pólitíið,“ var henni svarað [...] Þegar gesturinn kom inn í baðstofu 

kastaði hann kurteisri kveðju á alla en gekk að öllum börnunum og kyssti þau 8 

saman. Sesselja var hið 9. og bjóst við að hann kyssti sig einnig og teygði sig upp að 

honum og hélt hann mundi lúta ofan að sér. En hann vatt til höfðinu og snerist frá 

henni eins og með viðbjóði. [...] Litlu síðar komu veikindi í Papey og dóu börnin 8 sem 

pólitíið kyssti en Sesselja lifir enn (1902) (Sigfús Sigfússon, 1982: 183). 

Dauðinn kemur á heimili Sesselju í táknmynd manns og merkir sér þá sem munu deyja. 

Skilaboðin geta verið óskýr og erfitt er að segja til um fyrir hverju draumurinn er, en 

tengingin myndast oft eftir að fréttist af andláti einhvers og virðast þá skilaboðin í 

draumnum augljós. 

Í þriðja flokknum eru skilaboðin stundum skýrari, en honum tilheyra sagnir af 

draumum fyrir eigin dauða. Dæmi um þetta er sögnin Hér er þér ætlaður vegur sem er 

svohljóðandi:  

Björn heitinn Sigurðsson frá Bakkagerði [...] dó úr bólunni í Nýja Íslandi. Tveimur 

sólarhringum áður en hann lézt, dreymdi hann, að hann þóttist standa á sléttri og 

grænni grund. Sá hann þá stiga, sem náði upp til himins, en uppi yfir stiganum var 

grúi af englum. [...] Englarnir kölluðu til hans og einn þeirra sagði: „Hér er þér ætlaður 

vegur.“ Þegar hann vaknaði [...] ráðstafaði [hann] húsi sínu, því hann kvaðst mundi 

deyja, og varð að (Torfhildur Hólm, 1962: 62).  

Hér kemur skýrt fram í draumnum við hverju má búast, enda gerir Björn viðeigandi 

ráðstafanir til að undirbúa dauða sinn. 

Áhugavert er að sá sem dreymir drauminn hefur oft algjört traust til túlkunar hans, 

en annað dæmi um slíkt traust birtist í eftirfarandi sögn Ástu Antonsdóttur „Nú er allt 

farið“: 

Um vorið 1899 hafði hún [Ásta] ætlað sér að skreppa norður til Akureyrar og 

heimsækja þar systur sína [...] er bjó þar með manni sínum [...]. Áttu þau hjón dóttur 

13 ára að aldri [...]. Þá er það nótt eina, að Ástu dreymir að hún sé komin norður til 

Akureyrar og þykist hún vera stödd í húsi þeirra Guðfinnu systur sinnar og manns 

hennar. Henni fannst þar allt tómt og eyðilegt og hálfrökkur [...]. Sér hún þá hjónin 

[...] standa þar og haldast í hendur. Finnst henni þau fáklædd og daufleg í bragði. Hún 

þykist yrða á þau og spyrja, hversvegna þau séu svona. „Nú er allt farið“, finnst henni 

Guðfinna systir sín svara. Þar með lauk draumnum og Ásta vaknaði. Draumurinn 

hafði þau áhrif á hana að hún fór þegar daginn eftir með strandferðaskipinu Hólum 

norður til Akureyrar, en hafði þó áður ætlað sér að fara seinna (Þorsteinn M. Jónsson, 

1964-1965, 4. bindi: 28).  

Þegar Ásta kemur svo til Akureyrar kemur í ljós að dóttir systurinnar hafði veikst af 

heilabólgu, en stuttu seinna lést hún. Ásta átti heima austur á Seyðisfirði þegar þetta átti 
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sér stað, en hún flýtir áætlaðri ferð sinni til systur sinnar verulega vegna þeirra aðstæðna 

sem birtust henni í draumi (Þorsteinn M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 28). 

5.2 Fyrir slysum 

Annar algengur hópur berdreymissagna eru draumar fyrir slysum. Þessar sagnir 

samtvinnast gjarnan dauðasögnum þar sem sagnirnar enda oft á því að einhver eða 

einhverjir falla frá. Dæmi um þetta er sögnin Blóð í kjölfarinu þar sem stúlku dreymir fyrir 

sjóslysi. Í draumnum siglir skip út Eyjafjörðinn en í kjölfari þess er mikið blóð. Daginn eftir 

fer þetta skip á hákarlaveiðar og sést aldrei aftur (Torfhildur Hólm, 1962: 14). Stúlkan fær 

því að vita að eitthvað slæmt muni koma fyrir þetta skip, sem og gerist. 

Í þessari sögn er dæmi um mjög táknrænan draum en 

draumar geta birst með tvennskonar hætti. Í sumum 

berdreymissögnum eru draumarnir mjög augljósir og bókstaflegir 

þar sem skýrt er fyrir hverju er dreymt. Fólk sér jafnvel atburðina 

nákvæmlega eins og þeir gerast síðar í vöku. 

Sem dæmi um þessa mismunandi tegund drauma verða hér 

teknar til skoðunar tvær sagnir af draumum fyrir sama 

atburðinum. Atburðurinn sem um ræðir er húsbruni á Oddeyri 

sem átti sér stað þann 1. mars 1906, þar sem hús Methúsalems 

Jóhannssonar kaupmanns brann til kaldra kola. Eldurinn barst í 

húsin við hliðina en hægt var að bjarga þeim áður en miklar 

skemmdir urðu (Húsbruni í Akureyrarbæ, 1906). Fyrri sögnin er 

dæmi um mjög skýran draum, en hann dreymdi Láru Ólafsdóttur 

um mánuði fyrir atburðinn og er svohljóðandi: 

Aðfaranótt hins 7. febrúar 1906 dreymdi ungfrú Láru Ólafsdóttur, að hún þóttist 

ganga eftir Strandgötunni á Oddeyri og sjá að hús þeirra Methúsalems kaupmanns 

Jóhannssonar og Sigvalda kaupmanns Þorsteinssonar lágu bæði í brunarústum. Um 

morguninn sagði hún við stúlku eina [...] að hún væri viss um að hús þessi brynnu, 

áður en langt um liði (Þorsteinn M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 7).  

Seinni draumurinn er aftur á móti miklu táknrænni en hinn fyrri, en hann dreymdi íbúa í 

húsinu, en sú sögn hljómar svona: 

Mynd 5. Fyrirsögn 
greinar í Norðra um 
brunann á Oddeyri árið 
1906. 
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Dreymdi hana [Kristínu, systur heimildarmanns], að Guðbrandur [sem var ætíð 

nefndur Brandur], kom inn í búð okkar og fór um hana alla höndum sínum, en þar 

sem hann náði ekki til með höndunum, sleikti hann með tungunni. Líklega hálfum 

mánuði seinna varð elds vart í nefndu húsi [Methúsalemshúsi], en slökktur var hann 

áður en skaði varð [...]. En 1. marz 1906, eða um það bil þrem vikum eftir að systir 

mín sagði draum sinn, kom aftur upp eldur í húsi þessu og brann það til kaldra kola 

(Þorsteinn M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 8). 

Hér er um að ræða sama atburð, sömu skilaboð, en gjörólíka drauma. Enginn vafi er um 

hver skilaboðin voru í fyrri draumnum. Þar sér Lára að hús Methúsalems sé brunnið og 

það er það sem gerist. Í draumi Kristínar eru táknin samt sem áður mjög skýr ef í þau er 

lesið. Maður sem er kallaður Brandur, orð sem tengist eldi, kemur og snertir og sleikti allt 

innan hússins, á sama hátt og talað er um að eldtungur sleiki til dæmis upp veggi í bruna. 

Þessar tvær birtingarmyndir eru algengar innan slysasagna. Sögnin Blóð í kjölfarinu, 

sem kom fram fyrr í kaflanum, er mjög táknrænn draumur fyrir sjóslysi en draumar í 

slysasögnum geta einnig verið skýrir. Eftirfarandi sögn er dæmi um það, en hún er um 

draum Jensínu Egilsdóttur fyrir sjóslysi:  

Eina nótt dreymdi hana, að hún stæði hjá Jófríðarstöðum og horfði til sjávar. Þykist 

hún þá sjá eitthvað á floti fyrir landi [...] þetta er bátur, sem henni virtist vera vélbátur 

á hvolfi, og sér hún, að þrír menn hanga á kjölnum; þykist hún sjá bátinn veltast í 

öldurótinu og mennina hverfa hvern af öðrum, en um leið sér hún annan bát minni 

við hliðina á bátnum, sem á hvolfi var, og í honum tvo menn í snjóhvítum klæðum. 

[...] En í sama bili sér hún ömmu sína, sem segir við hana: „Þig er nú bara að dreyma 

þetta, barn, en ég get sagt þér, að það er fyrir því, að í nótt ferst bátur með 5 

mönnum. En þú skalt ekki vera hrædd; það eru þó engir, sem þú þekkir.“ (Þorsteinn 

M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 16). 

Draumur Jensínu rætist svo. Bátur með fimm mönnum fórst um nóttina, en aðeins tvo 

mannanna rak á land. Hinir þrír fundust aldrei (Þorsteinn M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 

16-17). Í gegnum drauminn fær hún þá skýrt að vita við hvaða fréttum hún má búast. 

Sagnir af draumum fyrir slysförum geta því verið mismunandi eftir einstaklingum og 

skilaboðum. Annaðhvort eru skilaboðin skýr og engin vafi um hvað mun gerast eða þá eru 

þau umvafin táknum. Atriði innan draumsins eru þó oftast það sérstök að tengingin 

verður augljós eftir að atburðurinn gerist.  

5.3 Fyrir barneign og missi 

Þriðji flokkur berdreymissagna sem algengar eru í söfnunum sem hér eru til umfjöllunar 

eru sagnir sem fjalla um barneignir og barnamissi. Draumarnir í þessum sögnum eru oftast 
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táknrænir fremur en skýrir. Í dæmigerðum barneignarsögnum er einhver hlutur í 

draumnum sem táknar barnið eða barneignina. Þetta má meðal annars sjá í sögninni 

Fagursteinn þar sem Guðrúnu Sigurðardóttur dreymir að hún fær fallegan stein sem 

geislar bjart. Stuttu eftir þetta eignast hún lítinn dreng og var þá geislandi fallegi steinninn 

táknmynd barnsins og gleðinnar sem hún væri að fara að eignast (Sigfús Sigfússon, 1982: 

167). 

Í draumum fyrir barnamissi er algengt að sá sem dreymir tapi eða týni einhverju í 

draumnum, og stundum missir hann hluta af sjálfum sér. Í sögninni Draumur Friðbjargar 

kemur til dæmis fram draumur þar sem Friðbjörgu Sigurðardóttur dreymir að fætur 

hennar eru höggnir af henni. Stuttu síðar missir hún tvo fullorðna syni sína (Torfhildur 

Hólm, 1962: 15). 

Margir draumar innihalda bæði spá um barneign og missi. Það getur þá verið missir 

við fæðingu eða langt í framtíðinni, og þá fylgir stundum önnur framtíðarspá með. Sögnin 

Draumur Sólrúnar er dæmi um þetta:  

Þegar Sólrún móðir Sigríðar [heimildarmanns] var ógift, dreymdi hana, að gömul og 

góðlátleg kona kæmi til sín og gæfi sér silfurmedalíu fremur gamla og sagði: „Viljir þú 

vita, hvað dýr hún er, þá gengur hún hvorki meira né minna en 14 ríkisdali“. Eftir það 

þóttist hún vera stödd á gilbarmi [...]. Mundi hún þá eftir medalíunni og þreifaði eftir 

henni. Var hún þá horfin, en í stað hennar voru komnir þrír silfurpeningar, tveir fagrir, 

en sá þriðji var fölur. Varð henni þá svo hverft við medalíumissinn, að hún ætlar að 

fleygja skildingunum. En þá stóð konan að baki hennar og sagði: „Fyrst þú hefur 

unnað medalíunni, þá áttu líka að unna skildingunum“ (Torfhildur Hólm, 1962: 61). 

Draumur Sólrúnar var fyrir því að hún var trúlofuð, og svo gift manni í 14 ár áður en hann 

fórst af slysförum. Með honum eignaðist hún þrjú börn en eitt þeirra dó í æsku. Maðurinn 

var því silfurmedalían og börnin voru skildingarnir. 

Áhugavert er að í söfnum Torfhildar, Sigfúsar og Þorsteins er áberandi munur á fjölda 

barneignarsagna kvenkyns og karlkyns heimildarmanna, en í þeim fáu sögnum sem 

tilheyra körlum er barnið ekki alltaf lykilatriði sagnarinnar. Sögnin Þær níu sálir lýsir til 

dæmis því þegar barnlausan mann dreymir að hvítklæddur maður kemur til hans og segir: 

„hverju ætlarðu að svara guði fyrir þær níu sálir, sem þér var fyrirhugað að eiga?“. Eftir 

þennan draum eignast maðurinn og kona hans barn á hverju ári þangað til þau voru orðin 

níu talsins (Torfhildur Hólm, 1962: 33). Sögnin er þó ólík hinum barneignarsögnunum sem 

komið hafa hér fram að því leyti að hún snýst meira um það að fara eigi eftir þeim 
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félagslegu reglum um að gift hjón eigi að eignast börn. Sagnir um drauma sem segja fyrir 

um barneign virðast því nær eingöngu vera sagðar af kvenkyns heimildarmönnum. 

5.4 Draumatrú í sögnunum 

Draumatrú á Íslandi birtist mjög greinilega í berdreymissögnum. Í þeim þykir sjálfsagt mál 

að deila sérstökum draumum með öðrum og ráða þá, en það er tekið sérstaklega fram ef 

einhver tekur ekki mark á draumum. Í sögninni Draumur um séra Hannes á Ríp dreymir 

Björn nokkurn að hann sé staddur með vini sínum, séra Hannesi á Ríp, í Rípurkirkju. Tekið 

er fram að Björn trúi ekki á berdreymi og jafnvel hati draumatrú almennt en sögnin er 

svohljóðandi:  

Í kirkjunni voru margir framliðnir menn, en enginn lifandi nema þeir tveir. Þeir 

framliðnu voru sín á milli að tala um háttalag séra Hannesar, skáldskap hans og 

annað, og að hann hefði meira ort í heimsins þágu en guðs o.s.frv. [...] Eftir nokkra 

stund gengur séra Hannes út úr kirkjunni. Þegar hann fer, kallar Björn á eftir honum 

og segir: „Á ég að koma með þér, Hannes?“ „Það er nóg að þú farir út úr kórnum, 

þegar ég er kominn inn í húsið“ sagði séra Hannes (Torfhildur Hólm, 1962: 119). 

Björn fer til Hannesar og segir honum drauminn en kallar hann „bannaða vitleysu“ og 

tekur ekkert mark á honum. Hannes aftur á móti faðmar Björn og þakkar honum fyrir að 

segja honum frá. Hann sagðist „sjá marga villu sína, því verur þessar hefðu rætt um margt, 

sem enginn annar en hann hefði vitað“. Hann telur þá að hann eigi eina viku eftir ólifaða 

og að Björn eigi um misseri, sem rættist svo. Í sögninni trúði Hannes svo fast á drauminn 

að fram að dauða hans gjörbreyttist hegðun hans, þar sem hann „las og bað nærri því dag 

og nótt“ (Torfhildur Hólm, 1962: 119-120). 

Þá eru jafnvel til dæmi um einstaklinga sem þekktir voru fyrir berdreymi sitt og 

nýttu það sem ákveðið hjálpartæki. Jóhannes Jónsson frá Langanesi var til að mynda mjög 

þekktur fyrir sína hæfileika, en hann var betur þekktur sem Drauma-Jói. Fólk gat leitað til 

hans og fengið aðstoð við að finna týnda hluti eða kindur, en hann gat látið sig dreyma 

fyrir hlutum og svarað spurningum í gegnum drauma (Heijnen, 2013: 227). Drauma-Jói 

var fæddur 1871 og lést árið 1944, og sagnir af honum eru því frá svipuðum tíma og þær 

berdreymissagnir sem koma fram í sagnasöfnunum. Það virðist því hafa verið ríkjandi 

viðhorf að draumatrú og traust til berdreymis sé hvort tveggja almennt sjálfsagt og jafnvel 

hið venjulega. 
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Áhugavert er að nær engar berdreymissagnir er að finna í söfnum Torfhildar, Sigfúsar 

og Þorsteins þar sem fólk fylgir ekki skilaboðum eða beiðnum sem birtast þeim í draumi. 

Fólk fylgir því fyrirmælum jafnvel þótt það viti að eitthvað slæmt gæti gerst. Í sögninni 

Draumur Ingibjarnar er að finna dæmi um þetta. Drauminn dreymir ekkju sem átti eina 

dóttur og hafði tvö ung systkin í vist hjá sér, en sögnin er eftirfarandi: 

Eina sunnudagsnótt um hávetur dreymdi Ingibjörgu, að til hennar kæmi ókunnugur 

maður og hún spyrði hann að heiti. „Ég heiti Loftur“, svaraði maðurinn, „og ég er 

kominn hingað til þess að sækja systkinin hér á Mýlaugsstöðum. En þess vil ég biðja 

þig, að þú látir ekki hana dóttur þína fara með þeim til Múlakirkju á morgun, því að 

henni er ætlað annað verk“. Ingibjörg þóttist vita, að maður þessi mundi vera margvís 

og spurði hann því, hvernig bónda sínum heitnum mundi líða. „Honum líður vel“, 

svaraði Loftur, „og það var hann, sem sendi mig hingað til þess að segja þér þetta“. Í 

þessum svifum vaknaði Ingibjörg og mundi drauminn nákvæmlega (Þorsteinn M. 

Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 182-183). 

Ingibjörg veit að maðurinn sem segist vera kominn til að sækja systkinin er ekki venjulegur 

maður, enda spyr hún hann um líðan eiginmanns síns sem er látinn og gerir ráð fyrir að 

maðurinn þekki til hans. Hún tekur samt sem áður í framhaldinu þá ákvörðun að fara eftir 

draumnum og næsta dag fara því aðeins systkinin í kirkjuna, á meðan hún og dóttirin 

verða eftir heima. Stuttu eftir að messu lýkur skellur svo á hræðilegt veður og systkinin 

verða úti á heimleiðinni (Þorsteinn M. Jónsson, 1964-1965, 4. bindi: 182-183). Maðurinn 

„sækir“ því systkinin og virkar sem nokkurskonar táknmynd dauðans.  

Áhugavert er að maðurinn í draumi Ingibjargar talar um að dótturinni sé „ætlað annað 

verk“ og því eigi hún ekki að fara með systkinunum í kirkju. Þessi hlýðni gæti því mögulega 

stafað af hugmyndum um örlög og að þeim megi ekki storka. Ef eitthvað er fyrirséð í 

draumi þá þýði ekkert að reyna að hlaupast undan þar sem það sé ómögulegt. Því sé betra 

að hafa vaðið fyrir neðan sig og fara eftir því sem fyrir er sagt. 
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6 Berdreymi við upphaf 21. aldar 

Til þess að rannsaka berdreymi í samtímanum verða hér tekin til skoðunar fimm viðtöl við 

einstaklinga sem eru berdreymnir. Eins og farið var yfir í innganginum þá voru þrjú viðtöl 

tekin af Júlíönu Þóru Magnúsdóttur árið 2008, en þau voru hluti hóps eftirfylgniviðtala við 

þátttakendur í þjóðtrúarkönnuninni frá 2006 og 2007. Rannsakandi tók svo tvö viðtöl árið 

2019, eitt við Nönnu Katrínu Guðmundsdóttur og annað við Katrínu Þórunni Hreinsdóttur, 

báðar fæddar 1959. Viðtölin innihalda reynslusagnir af berdreymi og geta því gefið mynd 

af því hvernig berdreymi birtist í samtímanum, jafnframt því hvernig viðmælendur upplifa 

viðhorf til sín. 

6.1 Innihald draumanna 

Þeir draumar sem komu fram í viðtölunum líktust mjög draumunum sem birtust í 

sagnasöfnunum sem farið var yfir í 4. og 5. kafla. Draumarnir voru mis-táknrænir og flestir 

þeirra voru fyrir slysum, veikindum eða dauða einhvers. Einn viðmælandi, kona fædd 

1962, lýsti til dæmis eftirfarandi draumi:  

Þá dreymir mig það, þar sem ég er fyrir norðan, að brúin, sem sagt Miðfjarðarbrú, 

hún er bara á og svo fer vegurinn í burtu hinum megin. Hann bara hvarf [vegurinn]. 

Og hérna, mér finnst ég sjá svona stóra manneskju, sem sagt, í myndinni [...] hún 

bara birtist. Og tveim dögum seinna, þá sagði mamma við mig að kona sem ég þekkti 

[...] væri dáin. Hún var að fara upp í húsinu sínu, var með gesti, og ætlaði að labba 

upp í stofu að gefa þeim sæti, ýtti svona á handriðið sem var upp við stigann og fór 

niður með því og dó (JÞM2008_2). 

Hún sér í draumnum brú og veginn við hinn endann hverfa og sér svo mynd af manneskju 

áður en draumnum lýkur. Brýr og stigar þjóna þeim sama tilgangi, að bera fólk frá einu 

svæði yfir á annað, og draumurinn lýsir á mjög táknrænan máta hvernig handrið stigans 

mun brotna, eða „hverfa“, sem endar með þessu hræðilega slysi. 

Annars komu einnig fyrir nokkrir draumar fyrir barneignum og kyni barna. Þá sögðu 

þeir oft fyrir um barneignir annarra, vina og fjölskyldumeðlima, en viðmælendur vissu þá 

oft af óléttunni áður en frá því var sagt. Einnig voru dæmi um drauma fyrir eigin börnum. 

Katrín Þórunn lýsti því til dæmis hvernig hana dreymdi fyrir öllum sínum börnum. Fyrir 

fyrsta barninu dreymir hana að hún og maðurinn hennar fara inn í ókunnugt hús og sjá 

þar blámálaðan gang sem liggur að „ekta strákaherbergi“ sem var „allt fullt af einhverjum 

tækjum og tólum og græjum“ (HE2019_2). Þegar hún vaknar er hún viss um að hún muni 
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eignast dreng, sem reyndist rétt. Fyrir miðbarninu dreymir hana að hún sé að róta í 

skartgripaskríni og taki upp silfurhálsmen með bláum steini, sem reyndist vera fyrir öðrum 

dreng. Fyrir þriðja barninu dreymir hana að hún fær afleggjara af fallegu blómi, og þegar 

hún tekur við því springa út bleik blóm. Það reyndist þá vera fyrir stúlku. Draumarnir fyrir 

fyrsta og þriðja barninu komu eftir að hún vissi að hún ætti von á barni en draumarnir 

mótuðu hvaða hugmynd hún hafði um kyn barnsins. Draumurinn fyrir miðbarninu var þó 

alveg óvæntur þar sem hún vissi ekki þá að hún væri ólétt (HE2019_2). Þessir draumar 

eru því mjög táknrænir. Börnin birtast öll sem fallegir hlutir í draumunum sem konan 

eignast, en eins og farið var yfir í 4. kafla þá er þetta einnig algengt í öðrum 

berdreymissögnum af barneignum. 

Umfram þessar tegundir sagna komu einnig fram draumar fyrir öðrum hlutum eins 

og veðurfari eða samskiptum (JÞM2008_2: JÞM2008_3). Í viðtölunum birtust einnig sterk 

tengsl á milli berdreymis og samskipta við handanheima þar sem allir viðmælendur töluðu 

um reynslu af samskiptum við framliðna. Framliðnir komu þá til dæmis stundum fyrir í 

draumunum og báðu jafnvel um að sá berdreymni bæri skilaboð fyrir þau. 

6.2 Annar heimur 

Ákveðið samræmi birtist meðal upplifana viðmælenda af berdreymi þar sem 

berdreymisdraumar eru þekkjanlegir frá venjulegum draumum. Einn viðmælandi, kona 

fædd 1924, gaf enga ákveðna lýsingu á sínu berdreymi en talaði um að eftir ákveðna 

drauma vissi hún að þeir myndu rætast og að hún þekkti berdreymisdraumana frá 

venjulegum draumum (JÞM2008_1). Kona fædd 1987 nefndi að hún upplifði 

nokkurskonar endurupplifun, eða déjà vu, og sagði suma drauma skera sig úr hópi 

venjulegra drauma þar sem hún finni fyrir sérstakri þörf til að túlka þá og deila þeim eftir 

að hún vaknar (JÞM2008_3). Þá talaði Katrín Þórunn um að ef ákveðnir hlutir birtust í 

draumnum þá vissi hún strax að hún ætti von á einhverju. Til dæmis þýddi draumur um 

móður hennar að eitthvað leiðinlegt eða óþægilegt ætti eftir að gerast (HE2019_2). 

Tveir viðmælendur gáfu sérstaklega skýra lýsingu á því hvernig berdreymisdraumar 

þeirra væru öðruvísi en venjulegir draumar. Þeir vita strax að um berdreymi sé að ræða, 

ekki venjulegan draum, og eru þá meðvitaðir um hvað er að gerast þegar berdreymi á sér 

stað. Kona fædd 1962 lýsti til dæmis berdreymi sínu eins og að stíga inn í annan heim:  
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Það sem mig dreymir...þá er manni kannski að dreyma einhverja voðalega vitleysu 

[...]...já, ég get eiginlega ekki lýst því hver er munurinn, þetta eru svona tveir heimar. 

Ólíkir heimar. [...] Þá fer ég út úr líkamanum og stoppa einhversstaðar annars staðar. 

Og sé eitthvað allt annað, [er] þátttakandi í öðrum hlutum. [...] Ég veit, eins og þegar 

ég vakna, hvort það var. Ég hugsa nú já, þetta er...er nú þetta að fara að gerast 

(JÞM2008_2). 

Berdreymið tekur yfir og færir hana yfir á annað svið í svefni. Þetta er nánast nákvæmlega 

eins lýsing og Nanna Katrín gaf á sínu berdreymi: 

Þá er mig að dreyma eitthvað í svefni um nótt og eins og venjulega þegar koma 

einhver skilaboð þá er ég látin svífa út úr draumnum, eða ég fer inn í annað rými eða 

eitthvað svoleiðis...já...og rétt eins og ég sé á milli svefns og vöku, ef ég get, ef ég 

reyni að lýsa þessu, ástandinu, og ég er meðvituð og ég veit að nú er eitthvað að fara 

að gerast (HE2019_1). 

Berdreymið birtist því þarna ekki beint sem draumur heldur fara þær út úr draumi 

eitthvert annað, þar sem þær fá að vita af einhverju. Þó að þær séu enn sofandi á meðan 

þetta á sér stað þá eru þær alveg meðvitaðar um hvað sé að fara að gerast. Þegar þær 

vakna þá vita þær svo að það sem kom fram í draumnum mun rætast. Berdreymið sjálft 

má þá segja að eigi sér oft stað á milli draums og vakandi lífs. 

6.3 Trú og traust 

Eins og rætt var í 2. kafla, um skilgreininguna á hugtakinu þjóðtrú, þá á notkun orðsins trú 

hér við „trúarviðhorf sem við „höldum“ að gætu verið sönn“ (Gunnell, 2009: 900). Þessi 

skilgreining á hugtakinu á vel við umræðuna um trú og trúarbrögð sem birtist í 

viðtölunum. Sumir gerðu greinarmun milli trúar á dulræna hluti og trúar á Guð og vildu 

meina að um væri að ræða ólík mál. Trú á Guð væri til dæmis eðlilegri hlutur af lífi þeirra 

en dulrænar upplifanir væru eitthvað utan þess trúarheims (JÞM2008_1: JÞM2008_2).  

Trú á æðri völd virtist þó samtvinnast draumatrúnni hjá sumum viðmælendum. Sumir 

voru þeirrar skoðunar að einhver æðri máttur stæði fyrir berdreyminu, en enginn talaði 

um að þeir sjálfir hefðu einhverja stjórn á því hvenær þá dreymdi fyrir einhverju. Sumir 

tengdu berdreymið einnig við örlög eða trú á að lífið sé að einhverju leyti fyrir fram 

ákveðið, enda getur berdreymi sagt fyrir um atburði sem hafa ekki enn þá gerst. Þessu 

lýsir Nanna Katrín til dæmis í sínu viðtali: 

Þetta [berdreymið] er ekkert sem ég get kallað fram. [...] Ég reyni að slaka á eða fara 

í einhverja svona þægilega stellingu og reyni að kalla eitthvað fram eða biðjum að 
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láta mig dreyma í nótt...þá gerist ekkert. En ef það er eitthvað vá, eða eitthvað, þá 

iðulega er ég nú [...] látin vita, eða þá að það hefur þurft að verja mig fyrir einhverju 

sem ég kem til með að mæta (HE2019_1). 

Hún álítur að það sé einhver sem lætur hana dreyma berdreymisdrauma og leyfir henni 

að sjá hvað er eða muni gerast, þá sérstaklega til að verja hana fyrir einhverju neikvæðu. 

Hún telur þá að draumarnir séu í raun aðvaranir og hafi ákveðinn verndartilgang. Það 

getur verið þægilegt að vita af því að eitthvað sé að fara að gerast og vera undirbúinn fyrir 

það, sérstaklega ef um eitthvað neikvætt er að ræða. 

Það birtist einnig ákveðið traust til upplýsinganna sem berast með draumunum meðal 

viðmælenda. Þeir sem upplifðu berdreymisdrauma öðruvísi en venjulega drauma lýstu 

því oft að þeir væru strax vissir um að það sem kom fram í draumnum myndi gerast. Katrín 

Þórunn talar til að mynda um að hafa dreymt að hún sé mætt í saumaklúbb og þar sér 

hún hendur sem eru að prjóna bleikt. Hún veit þá þegar hún vaknar að þetta er satt og 

næst þegar saumaklúbburinn hittist spyr hún hver í hópnum eigi von á sér. Þá kemur í ljós 

að tvær í hópnum voru nýbúnar að komast að því að þær væru óléttar en þær áttu síðan 

báðar stúlkur (HE2019_2).  

Annað dæmi kom fram í viðtali við konu fædda 1962. Þar talar hún um að hana dreymi 

oft fyrir flugslysum og að eftir draumana veit hún að hún muni ekki þurfa að bíða lengi 

eftir að fréttir um flugslys berist. „Ég gef þeim aldrei meira en tvo daga, þá er ég 

ofboðslega hissa ef þau eru ekki“ (JÞM2008_2). 

Hið sama traust til draumanna birtist einnig í viðtalinu við Nönnu Katrínu þar sem hún 

segir frá því þegar hana dreymdi fyrir því að sonur vinkonu sinnar hafi fundið sér íbúð til 

leigu eftir langt leitartímabil. Þegar Nanna Katrín minnist á þetta við vinkonu sína kemur 

í ljós að þetta hafði annaðhvort ekki enn þá gerst eða að sonurinn hafði ekki enn þá látið 

móður sína vita. Þessi frásögn var svohljóðandi: 

Mig dreymir það að ég er stödd í ákveðni götu í Reykjavík [...] Beint fyrir framan 

þriggja hæða hús [...] og mér er sagt í draumnum að hann [sonur vinkonunnar] sé 

búinn að fá íbúð á efri hæðinni, en það skondna er [...] hann mun ekki koma upp 

ísskápnum sínum og sófanum því stiginn upp er svo þröngur að sennilega þarf hann 

að hífa þetta upp á svalirnar. Kvöldið eftir þennan draum er ég í saumaklúbb með 

vinkonu minni þannig ég segi „jæja, svo hann er bara búinn að fá íbúð“, „ha? nei hann 

er ekki búinn að fá íbúð” [svarar hún]. [...] „jú, hann er búinn að fá íbúð, og hann er 

búinn að fá íbúð þar sem hann verður annaðhvort að reyna að troða húsgögnunum 

upp stigann á aðra hæð eða hífa þau upp á svalirnar“. „Hvaða rugl er í þér? Hann er 

ekki búinn að fá neina íbúð!” [...] svo hélt bara saumaklúbburinn áfram. Tveim dögum 
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seinna hringir vinkona mín í mig að kveldi. „Heyrðu, jú, víst er hann búinn að fá íbúð 

[...] Hann verður að taka allt dótið upp á svalirnar því stiginn er svo þröngur“ [segir 

vinkonan], “Já, ég veit það, ég sagði þér það” [svarar Nanna] (HE2019_1). 

Þó svo að vinkonan þvertaki fyrir að sonur hennar hafi fundið íbúð þá stendur Nanna 

Katrín á sínu. Í þessum þremur dæmunum treysta þær því á þær upplýsingar sem berast 

þeim í draumum.  

Þetta traust samsvarar umræðu mannfræðingsins Adriënne Heijnen um traust á 

draumtákn meðal Íslendinga. Í doktorsritgerð sinni um draumatrú á Íslandi lýsir hún því 

hvernig sumir nýta sér draumtákn í sínu daglega lífi, þá sérstaklega í tengslum við veður 

(Heijnen, 2013: 34): 

My employer [...] told me regularly dreams about white sheep, indicating that we 

would get snow. Her husband [...] could act on such a dream by moving machinery 

inside that could not endure snow fall (Heijnen, 2013: 34). 

Traust til drauma er því ekki aðeins lifandi meðal þeirra sem upplifa berdreymi, heldur 

einnig meðal þeirra sem eru opnir fyrir draumatrú almennt. 

6.4 Ábyrgð 

Með berdreymi kemur ákveðin ábyrgð, þar sem stundum koma fram viðkvæmar 

upplýsingar sem sá berdreymni myndi annars ekki þekkja til. Einn viðmælandi, kona fædd 

1987, sagði til að mynda frá því að hana hefði dreymt fyrir vandræðum ótengdrar 

fjölskyldu sem hún ætti ekki að vita um (JÞM2008_4). Þó kom ekki fram hvort hún hafði 

sagt einhverjum frá vitneskju sinni, en þetta kemur henni samt sem áður í óþægilega 

siðferðislega stöðu. Annað dæmi um þetta kom fram í viðtalinu við Nönnu Katrínu en í 

draumum fær hún stundum aðvörun fyrir því að sumir í hennar umhverfi séu ekki alveg 

með hreint viðmót. Hún getur þá ekki talað um það við neinn þar sem upplýsingarnar hafa 

aðeins komið fram í draumi, þó að hún geti þá sjálf stigið varlega fram gagnvart 

viðkomandi (HE2019_1). Katrín Þórunn talaði svo um mikilvægi þess að fara varlega með 

þær upplýsingar sem berast með berdreymi:  

Ef þú veist eitthvað eða telur þig vita eitthvað slæmt þá finnst mér að fólk eigi að 

halda því fyrir sjálft sig, ekki að vera að bera það út á torg og hræða þá viðkvæmar 

sálir og annað í þeim dúr [...] Ef mér dreymir fyrir einhverju [...] sem að gæti haft 

neikvæð áhrif [...] fyrir einhvern af vinum mínum...ég hugsa að ég þyrfti að hugsa mig 

ofboðslega vel um áður en ég færi að orða það við viðkomandi eða vera viss um að 

það væri þá frekar viðkomandi til góðs heldur en til hins verra (HE2019_2). 
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Sá berdreymni getur því fundið fyrir ábyrgð fyrir upplýsingunum sem berast henni eða 

honum í draumi, og jafnvel skyldu til þess að halda trúnað. 

Sá sem dreymir getur líka fundið fyrir ábyrgð yfir framvindu mála. Dæmi um þessa 

ábyrgðartilfinningu og áhrif hennar á þann sem dreymir má meðal annars finna í viðtali 

við konu fædda 1962. Þar lýsir hún því hvernig hana dreymir óþekktan mann sem hafði 

týnst eftir sjóslys. Hann kemur nokkrum sinnum til hennar í draumi og biður hana um 

hjálp. Hún reynir eftir bestu getu að finna hann en það gengur ekki. Nokkrum mánuðum 

seinna finnst lík hans svo á sama stað og hann hafði sýnt henni í draumnum. Hún leitaði 

að manninum á stóru svæði nokkrum sinnum frá því hana dreymdi fyrsta drauminn 

þangað til maðurinn fannst. Hún teiknaði einnig upp svæðið sem henni hefði verið sýnt 

og spurðist um hvort einhver vissi hvar staðurinn væri:  

Ég reyndi eins og ég gat, en...Ég sé alltaf eftir því að láta ekki fljúga með mig þó að 

það hefði kostað hvern sem er pening. Að fljúga yfir strandlengjuna, þá hefði ég 

náttúrulega séð þetta (JÞM2008_2). 

Hún var því nú þegar búin að gera það sem hún gat til þess að finna hann en hún talar 

samt um að hún sjái eftir að hafa ekki farið í frekari aðgerðir (JÞM2008_2). 

Í viðtalinu við Nönnu Katrínu kemur fram draumur þar sem samskonar 

ábyrgðartilfinning birtist. Þar biður látinn maður hana um að fara með áríðandi skilaboð 

til sonar síns, sem hún þekkti. Málið varðaði lagaflækju sem hafði áhrif á sölu á húsi í 

fjölskyldu sonarins, mál sem sonurinn vissi ekkert af. Henni var ljóst að kæmi hún ekki 

skilaboðunum til skila gæti fjölskyldan lent í miklum vandræðum og orðið mikill skaði, en 

um þetta segir hún: 

Ég vakna, lá lengi vakandi, ég var eiginlega svona óttaslegin, ég vissi að þetta var 

eitthvað sem að virkilega þyrfti að koma til skila, en hvernig á ég að koma því til skila? 

á ég bara að hringja í [soninn] og segja „sæll, ég var að tala við pabba þinn“ sem var 

búnað vera látinn í fimm sex ár? [...] en ég fór bara í vinnuna án þess að hringja og ég 

hugsaði um þetta allan tímann í vinnunni, ég hugsaði „þú ert að svíkja, Nanna. Þér er 

gefið þetta, þú ert að svíkja“ (HE2019_1). 

Hún ákveður síðan að hringja í soninn og láta hann vita, sem reynist vera rétta ákvörðunin 

því allt sem kom fram í draumnum reyndist satt. Sonurinn var því mjög þakklátur fyrir að 

fá þessi skilaboð þar sem hægt var að bjarga málunum áður en einhver skaði varð. 
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Í báðum tilfellum koma skilaboðin til þeirra óumbeðin. Þær upplifa samt sem áður 

sömu siðferðislegu skyldu til þess að hjálpa, eins og ef þær hefðu verið beðnar um það í 

vakandi lífi. Á þann hátt upplifa þær sig ábyrga fyrir draumum sínum og efni þeirra. 

6.5 Samfélagslegt viðhorf 

Hægt er að fá vísbendingar um hvaða viðhorf ríkir til berdreymis í samtímanum út frá 

upplifunum viðmælenda. Hvernig talað er um draumana og hver fær að heyra um þá 

gefur mynd af því hvernig viðmælendur upplifa almennt viðhorf til sín. Þá virðist sem 

mikill munur sé á milli lýsinga þeirra á upplifun sinni af viðhorfum til sín. 

Flestir viðmælendur voru mjög opnir fyrir því að ræða um berdreymi. Í viðtölunum 

við konu fædda 1924 og konu fædda 1962 voru þær mjög opnar fyrir því að deila 

draumum sínum. Ekki var þó spurt um upplifun þeirra af því að tala um berdreymi sitt en 

í frásögnum þeirra minnast þær á að þær hafi rætt drauma við aðra án neikvæðra 

viðbragða (JÞM2008_1: JÞM2008_2). Katrín Þórunn talaði svo um að henni finnist 

almennt viðhorf til berdreymis vera jákvætt og að hennar mati hafi fólk mikinn áhuga á 

að ræða þetta efni. Í hennar umhverfi deili margir draumum sínum og ráði í þá, og hún 

álítur að hún viti ekki um neinn sem afneiti draumatrú algjörlega. Henni finnst því ekkert 

mál að ræða berdreymi sitt við aðra (HE2019_2). 

Þetta líkist viðhorfinu sem birtist í berdreymissögnum á seinni hluta 19. aldar og við 

byrjun 20 aldar, sem farið var yfir í 5. kafla. Þar virtist almennt ríkja jákvætt viðhorf til 

draumatrúar. Það var jafnvel talið óvenjulegt að afneita allri trú á drauma og almennt 

kemur fram í sögnunum vilji til þess að deila draumum með öðrum og ráða í þá. Það 

bendir til þess að draumar hafi því haft ákveðið notagildi og traust til þeirra virðist hafa 

verið mikið á þessu tímabili. 

Þetta samsvarar ekki hinu viðhorfinu sem tveir viðmælendur lýstu í sínum viðtölum. Í 

viðtali við konu fædda 1987 lýsir hún því hvernig fólk í kringum hana sé almennt ekki opið 

fyrir dulrænum fyrirbrigðum: 

Flestir sem ég þekki eru nánast alveg trúlausir. Á bara allt. Rosalega vísindavæddir og 

þessir örfáu sem trúa eru að berjast í bökkunum að trúa á hinn kirkjulega Guð 

(JÞM2008_3).  
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Berdreymi ætti þannig heima einhvers staðar á milli vísindaheimsins og kirkjunnar, en 

tilheyrir hvorugu. Að hennar mati eigi fólk því erfitt með að trúa á það sem fellur þarna á 

milli (JÞM2008_3). 

Þetta líkist því viðhorfi sem Nanna Katrín talar um í sínu viðtali, en þar kemur fram að 

hún telji að hún yrði álitin undarleg ef hún myndi tala opinskátt um reynslu sína af 

berdreymi. Hún gæti því í raun aðeins talað við sína nánustu um drauma sína. Hún álítur 

að þeir sem eru ekki opnir fyrir dulrænum hlutum eins og berdreymi eigi sér „fátækt líf“ 

og „skorti víðsýni“. Berdreymi sé því „eins og lokuð bók sem enginn þorir að opna“ þar 

sem erfitt sé að sannreyna berdreymi á vísindalegan máta (HE2019_1). Henni finnst því 

mikilvægt að segja sínum nánustu frá draumunum stuttu eftir að hana dreymir þá til þess 

að hún hafi vitni að þeim þegar þeir rætast svo (HE2019_1). Ef fólk opnar hugann fyrir 

mögulegri tilvist hins dulræna þá fylgi því flóð annarra spurninga sem vísindaheimurinn 

hefur hingað til ekki átt staðfest svör við. Áhrif vísindahyggju samtímans gæti því að 

einhverju leyti skýrt þennan viðhorfsmun. 
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7 Lokaorð

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða birtingarmyndir berdreymis í heimildum frá 

19. öld fram í samtímann og jafnframt hvað það segir um viðhorf til hæfninnar á 

tímabilinu. Berdreymi hefur almennt verið lítið rannsakað en draumar eiga sér þó 

töluverða rannsóknarsögu innan félagsvísinda, þá sérstaklega innan mannfræði og 

sálfræði. Þar eru þeir þó sjaldan aðal viðfangsefnið. 

Berdreymi hefur í aldaraðir verið hluti af þjóðtrú Íslendinga og er undirgerð af ófreski. 

Það lýsir sér sem hæfni til þess að dreyma atburði og annað sem viðkomandi myndi 

annars ekki vita um. Það getur þá verið ýmislegt sem á sér stað í framtíðinni og hefur ekki 

enn átt sér stað. Þessir draumar hafa þá oft áhrif á líf einstaklinga, samskipti þeirra við 

aðra, ákvarðanatöku og svo framvegis. 

Í byrjun var Sagnagrunnurinn tekinn til skoðunar til þess að fá ákveðna sýn yfir 

berdreymissagnir á Íslandi á 19. og 20. öld. Svo virðist sem berdreymissagnir sé að finna 

um allt land, en áberandi munur er á kynjahlutfalli heimildarmanna. Það lítur út fyrir að 

berdreymi sé viðfangsefni sem lifir sérstaklega meðal kvenna, en þær virðast frekar vera 

tilbúnar til þess að tjá sig um það. Þá eru þær jafnframt mögulega líklegri til þess að upplifa 

berdreymi en karlar. 

Til þess að rannsaka innihald berdreymissagna nánar voru tekin til skoðunar 

sagnasöfnin Þjóðsögur og sagnir eftir Torfhildi Hólm, Íslenskar þjóðsögur og sagnir eftir 

Sigfús Sigfússon, og Gríma hin nýja eftir Þorsteinn M. Jónsson. Þá voru einnig tekin til 

skoðunar fimm viðtöl við berdreymnar konur, en þau voru tekin á árunum 2008 og 2019. 

Í gegnum þessar heimildir var því hægt að fá sýn inn í berdreymissagnir við lok 19. aldar 

og byrjun 20. aldar annars vegar og berdreymi í samtímanum hins vegar. 

Í báðum heimildaflokkum birtust sömu þemu þegar kom að merkingu draumanna. 

Þeir voru oft fyrir dauða þess berdreymna, eða einhvers sem honum var tengdur, og fyrir 

slysum. Þá var einnig mikið samræmi milli drauma fyrir barneignum frá þessum 

mismunandi tímabilum. Þá birtist jafnframt ákveðin tenging við handanheima, en 

draumarnir innihéldu oft samskipti við framliðna. Þá voru draumarnir oft annaðhvort 

táknrænir eða skýrir. Suma drauma þurfti því að ráða í til þess að skilaboð þeirra skildust 

en aðrir voru auðskiljanlegir. Trú og traust til drauma birtist einnig sterkt í sögnunum. Ef 

fólk var til dæmis beðið um að gera eitthvað í draumi þá var þeim fyrirmælum nær alltaf 
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fylgt, en þetta gæti tengst örlagatrú og hugmyndinni um að ekki megi storka örlögunum. 

Mikil líkindi voru því á milli berdreymissagna á þessu tímabili. 

Þá virðist sem viðhorf til berdreymis hafi aðeins breyst í samtímanum. Í sögnunum úr 

sagnasöfnunum birtist draumatrú sem næstum því sjálfsögð, en þá er til dæmis tekið 

sérstaklega fram ef einhver trúir ekki á forspáreiginleika drauma. Fólk ræðir einnig 

drauma sína við aðra og ræður í merkingu þeirra. Þetta jákvæða viðhorf til berdreymis var 

einnig að finna í nokkrum af viðtölunum frá 2008 og 2019, en þá kom einnig fram að erfitt 

gæti verið að tala opinskátt um reynslu af berdreymi. Sumir taki þá ekki mark á 

frásögnunum og vísi hugmyndinni um tilvist berdreymis jafnvel á bug, en þessa 

viðhorfsbreytingu má þá mögulega rekja til ríkjandi vísindahyggju samtímans. 

Í þeim sagnasöfnum sem tekin voru til umfjöllunar voru engar sögusagnir (e. fabulate) 

af berdreymi, heldur voru þær nær eingöngu reynslusagnir (e. memorate). Sagnirnar 

byggja nær alltaf á persónulegri reynslu sagnamannsins eða reynslu einhvers í hans 

nánasta umhverfi og eru almennt samtímasagnir. Það bendir til þess að berdreymi lifi í 

samskiptaminni þjóðarinnar (e. communicative memory) og eigi erfitt með að öðlast sess 

í menningarlegu minni þjóðarinnar (e. cultural memory), án þess að breytingar verði á 

aðalviðfangsefni sagnarinnar. 
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