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Ágrip

Markmið  þessarar  ritgerðar  er  að  skoða  og  bera  saman  Eglu  og  amerísku 

sjónvarpsþáttaröðina Breaking Bad sem fjallar um ólöglega fíkniefnamarkaðinn. Þessa þáttaröð 

hefur vakið mikla athygli og hefur hlotið fjölmörg verðlaun. Árin 2008-10 hlaut Bryan Cranston 

þannig Emmy verðlaunin fyrir besta leik í alvarlegu aðalhlutverki og árið 2010 hlaut Aaron Paul 

Emmy verðlaun  fyrir  besta  leik  í  alvarlegu  aukahlutverki.  Ekki  aðeins  hafa  leikarar  hlotið 

verðlaun.  Mörgum  sinnum  hafa  þættirnir  verið  tilnefndir  og  hlotið  verðlaun  fyrir 

kvikmyndagerð og sjónvarpsleikrit, alls einum 58 sinnum og hafa hlotið 26 sinnum verðlaun í 6 

flokkum.

Ein forsenda ritgerðarinnar er sá spennandi möguleiki að búa til spennandi kvikmyndir úr 

efni Íslendingasagnanna. En á það verður að leggja áherslu að ekki er hægt að nota það efni  

óbreytt  sem   kvikmyndahandrit.  Frásagnarlínan  skiptir  miklu  máli  því  það  er  algengt  í  

Íslendingasögum að þegar atburðir eiga sér stað fylgir sýnilegt hlé í spennu þessum atburðum. 

Breyting á atburðarás getur aukið spennu án langs hlés eftir hvörf.

Aðalpersónur í Eglu og þessari þáttaröð eru sífellt að berjast fyrir virðingu sinni og vexti 

hennar.  Í  Eglu hafa menn fé,  vini  og fjölskyldu helst  í  huga í  öllum átökum og atburðum. 

Frásagnir og söguþræðir í amerískum nútímalegum sjónvarpsþætti eru spunnir á svipaðan hátt. 

Atburðir  í  þessum þáttum snúast  oft  um ofbeldi  þrátt  fyrir  að persónur vilji  iðulega forðast 

ofbeldið. Egill virðist raunar ekki maður sem forðast ofbeldi en tekur aðeins þátt í því sé honum 

enginn  annar  kostur  opinn.  Í  raun  og  veru  snýst  val  hans  um virðinguna.  Walter  White  í 

Breaking Bad fer svipaða leið vegna ógnar, virðingar, fjár og valds. Í báðum frásögnum má sjá 

tvöfeldni í persónusköpun. Egill Skalla-Grímsson og Walter White eru menn sem ganga með 

tvífara.
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I. Inngangur

Allmargir sjónvarpsþættir frá Bandaríkjunum lúta svipuðum lögmálum og ættarsögur eins 

og  Íslendingasögur.  Ættingjar  skipast  í  flokka.  Forfeður  og  afkomendur  þeirra  spegla  hver 

annan. Einkenni eru tengd beint við flokka ættingja í hverri sögu eru margar endurtekningar.  

Þegar hvörf verða og einn maður eða hópur hverfa af sviðinu kemur annar maður eða hópur í 

staðinn.  Í  Íslendingasögum  eru  ættastríð  sem  krefjast  hefndar  og  í  glæpasögum  má  finna 

svipaðar kröfur til persónanna.

Til  að  tengja  bókmenntir  og  kvikmyndagerð  þarf  að  huga  að  frásagnarkenningum  og 

kenningum í táknfræði í báðum greinum. Áherslan verður lögð á táknmyndir og hvernig má 

tengja  þær  í  báðum  sögum  með  dulmálslyklum.  Þessir  lyklar  verða  teknir  úr  kenningum 

Rolands Barthes og lyklakerfi sem hann bjó til og birtist í bók sinni  S/Z þar sem hann greinir 

Sarrasine  eftir Honoré de Balzac.  Hér verður aðeins fjallað um meginatriði sem skipta mestu 

máli aðeins í atburðarásinni og hvernig atburðir eru tengdir við persónur og táknmyndir sem 

fylgja. Kvikmyndagerð á að snúast sérstaklega um frásögn og hvernig táknmyndir eru tengdar  

við hana til að auka spennu og koma hvörfum til skila á góðan hátt. Óbein tímaröð getur verið 

mikilvæg leið til  þess að auka spennu. Árangur í  þessu tilviki  felst  í  því að áhorfendur eru 

gripnir spennu, og í hvörfum koma tilfinningar í ljós á dramatískan og hörmulegan hátt.

Táknfræði og frásögn

Inasmuch  as  the  idiolect  constitutes  a  sort  of  final  (though  never 

completely  achieved)  definition  of  the  work,  to  read  an  artistic  product 

means at once: (i) to induce, that is to infer a general rule from individual 

cases; (ii) to  abduce, that is to test both old and new codes by way of a 

hypothesis; (iii) to deduce, that is to check whether what has been grasped 

on one level can determine artistic events on another, and so on. Thus all 

the modes of inference are at work. Like a large labyrinthine garden, a work 

of art permits one to take many different routes, whose number is increased 

by the criss-cross of its paths.

First of all the comprehension of an aesthetic text is based on a dialectic 

between acceptance and repudiation of  the sender‘s  codes – on the one 

hand – and introduction and rejection of personal codes on the other. [...] 

The  addressee  does  not  know  what  the  sender‘s  rule  was;  he  tries  to 

extrapolate it from the disconnected data of his aesthetic experience. He 

may believe that he is correctly interpreting what the author meant, or he 

may decide to test new interpretive possibilities upon the text the author 

has set out before him. But in so doing, he never wants to completely betray 

the  author‘s  intentions.  So  that  in  the  interpretive  reading  a  dialectic 

between fidelity and inventive freedom is established. On the one hand the 

addressee seeks to draw excitement from the ambiguity of the message and 

to fill out an ambiguous text with suitable codes; on the other, he is induced 

by contextual relationships to see the message exactly as it was intended, in 

an act of fidelity to the author and to the historical environment in which 
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the message was emitted.

(Eco 1976:275-76)

Umberto Eco setur fram hugmynd eða aðferð um hvernig megi túlka tákn úr textum frá hvaða  

tíma sem er og færa þá yfir á annað form. Rannsóknaraðferð hans felst í þessum hugmyndum: 

tilleiðslur  (inductions)  þar  sem  almenn  regla  verður  til  á  grundvelli  einstakra  mála  (og 

grundvallast þá á skoðun þeirra),  dæmi (abductions) þar sem táknheimarnir eru reyndir með 

tilgátu og afleiðsluröksemdafærsla (deduction) þar sem athugað er hvernig ein niðurstaða eða 

skilningur á atburðum á einu sviði  er  fluttur  yfir  á önnur svið.  Þar að auki  setur Eco fram  

hugmynd um viðurkenningu og höfnun til  að stækka rökþróun.  Þessi  rökleiðsla er  byggð á 

nákvæmni áforma höfundsins og sköpunarfrelsi túlkandans. Allt hefst á skoðun. Þá eru skoðanir  

notaðar til að rökstyðja tilgátur. Með þetta í huga verður notað lykilkerfi Barthes til þess að 

komast vel af þessum rökum. Lyklar frá  Sarrasine eru tilleiðslur og úr þeim koma dæmi sem 

verða reynd með tilgátu og þá er athugað hvernig þær niðurstöður á atburðum á einu sviði verði 

fluttar yfir á annað svið.

Barthes notaði hugtök sem hann kallaði „the five codes“ og „the five voices“ eða 5 lyklar á 

okkar máli.  1. Lykill:  athafnir. Ályktun felst greinilega í athöfn. Athöfnin leiðir að endanlegri 

niðurstöðu.

Code of Actions, Voice of Empirics (Barthes 1974:261)

Such sequences imply a logic in human behaviour. In Aristotelian terms, in 

which praxis is linked to proairesis, or the ability rationally to determine the 

result  of  an  action,  we  shall  name  this  code  of  actions  and  behaviour 

proairetic (in narrative, however, the discourse, rather than the characters, 

determines  the  action).  This  code  of  actions  will  be  abbreviated  ACT; 

furthermore,  since these actions produce effects,  each effect  will  have a 

generic name giving a kind of title to the sequence, and we shall number 

each of the terms which constitute it, as they appear (ACT. “To be deep in”: 

1 : to be absorbed).

(Barthes 1974:18)

Þessi lykill verður ekki skoðaður nánar vegna þess að athafnir skipta hér fyrst og fremst máli 

sem atriði innan næsta lykilsins, túlkunarlykilsins. Markmið ritgerðarinnar krefst ekki þess að 

allar athafnir verði greindar.

2. Lykill:  túlkunarlykill. Þessi lykill skiptir miklu máli í frásögn. Hver er spurningin? Hvernig 

leysist úr henni? Hvað drífur persónur? Túlkunarfræði tekst á við þessi vandamál. Þessi lykill  

verður skoðað á yfirborðslegan hátt aðeins til að tengja saman gátur í sögunum við aðra lykla. 

Gátur  í  sögunum eru  spurningar  sem koma  fram og  verða  leystar  að  mestu  leyti  áður  en 

sögunum lýkur.
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Hermeneutic Code, Voice of Truth (Barthes 1974:262)

Let us designate as hermeneutic code (HER) all the units whose function it 

is to articulate in various ways a question, its response, and the variety of 

chance events which can either formulate the question or delay its answer; 

or even, constitute an enigma and lead to its solution. [...] (HER. Enigma 1–

the story will contain others–: question).

(Barthes 1974:17)

3. Lykill: Menningar- eða tilvísunarlykill. Þessi lykill er varasamur vegna þess að einkenni hans 

verða  örugglega  öðruvísi  í  miðaldabókmenntum  heldur  en  í  amerískri  sjónvarpsþáttaröð. 

Munurinn sýnist mikilvægur og samanburðurinn snýst því einkum um mikilvægasta muninn á 

þessum frásagnahefðunum.  Þetta  gerir  grein  fyrir  útbreiðslu  menningararfsins,  þekkingar  og 

tækni í hverri sögu og hvernig það skilst í hverri sögu.

Cultural or Referential Code, Voice of Science (Barthes 1974:262)

The statement is made in a collective and anonymous voice originating in 

traditional human experience. Thus, the unit has been formed by a gnomic 

code, and this code is one of the numerous codes of knowledge or wisdom 

to which the text continually refers; we shall call them in a very general way 

cultural  codes [...]  or  rather,  since  they  afford  the  discourse  a  basis  in 

scientific  or  moral  authority,  we  shall  call  them  reference  codes  (REF. 

Gnomic code).

(Barthes 1974:18)

4.  Lykill:  merkingarblær.  Merkingarblær  getur  jafnvel  verið  tilfinningar,  tegundir  fólks  og 

stemningar. Þetta er mikilvægt atriði þar sem báðar sögurnar nota gróteskuna. Merkingarblær 

kemur fram þegar persónum í sögu eru lýst með tilliti til þessa. Gróteskan er byggt á þreföldu 

kerfi; hæðni, samúð og ljótleika.

Semes or connotative signifieds, Voice of the Person (Barthes 

1974:262)

The word Sarrasine has an additional connotation, that of femininity 

[…]  Femininity (connoted) is a signifier […] it is a shifting element which 

can combine with other similar elements to create characters, ambiances, 

shapes,  and  symbols.  Although  every  unit  we  mention  here  will  be  a 

signifier, this one is of a very special type: it is the signifier par excellence 

because of its connotation, in the usual meaning of the term. We shall call 

this element a signifier […] or a seme […] and we shall indicate these units 

by the abbreviation SEM, designating each time by an approximate word 

the connotative signifier referred to in the lexia (SEM. Femininity). 

(Barthes 1974:17)

5. Lykill: táknmynd og andstæða. Virðist mikilvægasta atriði kenninga Barthes í þessari skoðun 

á inntaki sagnanna. Það verður sérstaklega mikilvægt í tvíhyggju og tvífara. Táknmyndir eru oft 

skilgreindar sem andstæður í greiningu í anda Barthes. Táknmyndir standa fyrir eitthvað annað 

og þessi lykill sýnir tengingar rækilega vel milli hins og annars.
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The Symbolic Field (Barthes 1974:262)

I was deep in one of those daydreams There  will  be  nothing  wayward 

about the daydream introduced here: it will be solidly constructed along the 

most familiar rhetorical lines, in a series of antitheses: garden and salon, 

life and death, cold and heat, outside and interior. The lexia thus lays the 

groundwork, in introductory form, for a vast symbolic structure, since it can 

lend itself to many substitutions, variations […] Thus, on the symbolic level, 

an immense province appears, the province of the antithesis […] (We shall 

mark all the units in this symbolic area with the letters SYM. Here–SYM. 

Antithesis: AB.) 

(Barthes 1974:17-18)

Þetta  lykilkerfi  tengir  hugmyndir  sem sýna vensl  þeirra  allra.  Færi  maður  úr  einum texta  í  

annan,  þá  verður  tengingum  lýst  á  svipaðan  hátt.  Táknmynd,  andstæða,  merkingarblær  og 

tilvísun  snúast  sérstaklega  um táknfræði,  og  athöfn  og  túlkunarfræði  snúast  sérstaklega  um 

frásögn.

Lyklar sem snúast um báðar frásagnir sem eru í skoðun:
SYM. Andstæða: A: bóndi. (Egla)
SYM. Andstæða: A: kennari. (BB)
SYM. Andstæða: AB: tvíhyggja, tvífari.
SYM. Andstæða: B: tröll. (Egla)
SYM. Andstæða: B: fíkniefnisframleiðandi. (BB)
SEM. Geðshræring.
SEM. Grín.
SEM. Bræði.
SEM. Gróteska. 
SEM. Virðing.
SEM. Auður.
REF. Skáldskaparmál. Hvernig skal búa til skáldskap. (Egla)
REF. Uppspunamál. Hvernig og hvenær að ljúga. (BB)
ACT. „að kveða“: til að ljúga. (BB)
ACT. „að kveða“: til að svívirða. (Egla)
ACT. „að kveða“: til að syrgja. (Egla)
HER. Gáta: Hver er Egill? (Egla)
HER. Gáta: Hvað er „Breaking Bad“? Hvað gerðist þá hjá manni ef hann gerir það 
(breaks bad)? (BB)

The question is whether, in the attempt to arrive at the structure of those 

stories which are in fact produced by oral and written traditions, the author, 

in the successive additions with which he enriches his initial model, does 

indeed  build  upon  the  specifically  narrative  characteristics  of  the  initial 

model  or  whether  his  development  includes  extrinsic  presuppositions. 

Greimas  believes  that  despite  these  additions  to  the  initial  model,  an 

equivalence  is  maintained,  from  beginning  to  end,  between  that  initial 

model and the final matrix.

(Ricoeur, Collins og Perron 1989:581)

Frásagnir geta verið þráðbeinar. Þær setja þá fram atvik í tímalínu sem vindur fram nánast í 

réttri atburðarás. Í þessum tilvikum túlkunar bókmenntanna gefur þessi tímalína ekki allt í skyn. 

Í  Breaking Bad er frásögn ekki alltaf í réttri röð eftir rás atburða. Það nýtist  vel til að auka 

spennu og draga fram endurtekningar. Spurningin er hvernig getur þessi aðferð nýst til að gera 

það sama við Eglu í sjónvarpsþáttum eða bíómynd. Hversu vel getur  Egils saga þýðst úr bók 
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yfir í kvikmyndir? Með samanburði táknanna og hvernig þau tengjast í merkingu og röð er hægt  

að átta sig á kjarna frásagnarinnar. Dulmálslyklar skipta miklu máli og tengja allt  saman án 

þráðbeinna frásagna. Dulmálslyklarnir eru reyndar mikilvægustu atriði til að tengja atburði úr 

ýmislegum tímalínum í einni sögu.

Beauty, as we have seen, cannot be induced through catachresis other than 

from some great  cultural  model  (written  or  pictorial)  :  it  is  stated,  not 

described. Contrariwise, ugliness can be abundantly described: it alone is 

“realistic,” confronting the referent without an intermediate code (whence 

the notion that realism, in art, is concerned solely with ugliness). 

(Barthes 1974:59)

Gróteskan er mikilvægt þema í Eglu og Breaking Bad. Sögur þar sem gróteska er áberandi 

snúast gjarnan um að vekja samúð. (SEM. Samúð) Skrímsli geta verið sýnd á gróteskan hátt til  

að  auka  samúð og skelfingu jafnframt.  Sjónvarpsþáttaröðin  Terminator:  The Sarah Connor  

Chronicles gerir þetta mjög vel en þar koma fyrir vélmenni sem eru hönnuð með líkamsvef sem 

er settur yfir á beinagrind úr málmi. Í 2. seríu, 6. þætti sem heitir „The Tower Is Tall but the Fall 

Is Short“ er eitt vélmenni að reyna að vera foreldri mennskar stelpu. Hún veit ekki að vélmennið 

er ekki upphafleg móðir hennar heldur ógnar það henni. Hún veit aðeins að móðir sín hefur  

breyst. Þegar vélmenni nær góðum árangri í þessu, tilraun sinni til að vera gott foreldri, er alveg 

ljóst að þetta einkennist af grótesku því stelpan er loksins hamingjusöm en vélmenninu heppnast 

loksins. Þetta atvik er gróteskt því vélmennið er skrímsli, enda stríðir árangur þess gegn siðferði 

mannsins. Hafa ber í huga að vélmenni í þessari þáttaröð eru öll morðingjar jafnvel þau sem eru 

vinir mannkynsins. Vegna þess eykst samúð með stelpunni sem elst upp hjá þessu vélmenni.  

Þessi samúð sprettur af skelfingu sem fylgir grimmdarlegu vélmenni.

II. Fjölskylda og vinir

a) Endurtekning

Egils saga

Egils saga skiptist í tvo hluta. Í fyrsta hluta er aðalpersónan Þórólfur Kveld-Úlfsson og í 

seinna hluta er aðalpersónan Egill Skalla-Grímsson. Þórólfur Kveld-Úlfsson verður eftirleiðis 

kallaður Þórólfur eldri. Hann er bróðir Skalla-Gríms og tilheyrir þannig eldri kynslóðinni, en 

Egill er sonur Skalla-Gríms og tilheyrir þá yngri kynslóðinni. Bróðir Egils heitir Þórólfur einnig 

og verður eftirleiðis kallaður Þórólfur yngri. Milli þessarra kynslóða eru endurtekningar sem 

skapa þróun í sögunni. Theodore M. Andersson hefur vakið athygli á því að Þórólfur eldri og 

Egill  Skalla-Grímsson  séu  báðir  að  keppa  við  konunga  hvor  á  sínum  tíma.  Hann  bendir 

jafnframt á ýmsar endurtekningar í sögunni.
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Þórólfr is introduced into the saga as “inn mesti kappsmaðr,” a word 

which at the positive end of the semantic spectrum means a firm man and at 

the  negative  end  a  contentious  man.  The  latter  shade  of  character  is 

inherited by Þórólfr's nephew Egill, the protagonist in the remainder of the 

saga. He too devotes his career to feuding with a Norwegian king, but there 

is an interesting contrast between the two feuds. The eminently attractive 

hero Þórólfr  succumbs,  while the eminently  unattractive Egill,  physically 

and  otherwise  Þórólfr's  antithesis,  survives.  But  though  he  survives,  he 

gains nothing in  stature;  he remains a surly,  aggressive,  and acquisitive 

giant. His honor is not at stake, nor does it profit from his feud.

Now, since the action in both generations involves a contest with the 

Norwegian throne, it is not too much to suggest that this is the theme of the 

saga.  If  the  roles  and  personalities  of  the  two  heroes  had  been 

interchanged, if the heroic Þórólfr had conquered and the glowering anti-

hero  Egill  had succumbed,  we would  have credited  the  author  with  the 

proper sense of values and a proper sense of rewards, and we would have 

regarded the saga as a positive statement about the advisability of such 

feuds and the vindication of honor against all comers. But as things stand 

we can only judge that Þórólfr's honor is too demanding and does not avail 

against the king and that no honor accrues to Egill from his challenge to the 

throne, in effect that a stubborn pursuit of honor is either tragic or vain and 

inconclusive.

(Andersson 1970:577-8)

Andersson telur að fyrri og seinni hluti tengist ekki aðeins hvað varðar deilur við konung 

heldur líka að öðru leyti. Svokallað „stubborn pursuit of honour“ eða þrjósk leit að sæmd er 

takmörkuð túlkun Egils sögu en þetta gefur í skyn að sagan hafi þema og endurtekningar sýna 

hvernig boð birtast. Það blasir við að endurtekningar setja svip á Egils sögu en Andersson hefur 

ekki  skilgreint  allar  endurtekningar í  sögunni.  Vinnubrögðin í  þessari  ritgerð,  grundvölluð á 

Barthes  í  S/Z,  krefjast  breiðari  skoðun  endurtekninga.  Að  Barthes  viti  koma  svipaðar 

endurtekingar fram hjá líkömunum sem standa fyrir sérstök hlutverk í sögunni. Í Egils sögu er 

fjölskyldan „the reassembled body“ eða líkami sem hefur verið settur saman úr mörgum hlutum. 

Hver persóna í fjölskyldu er „replicant body“ eða eftirlíking sem getur einnig verið hluti sem 

tilheyrir líkamanum í heild.

(23)  The beauty,  the fortune,  the wit,  the charms of  these two children,  

came solely from their mother. [...] (SYM. Replication of bodies) (the bodies 

of the children copy their mother's).

(Barthes 1974:38)

Ásamt  eftirlíkingum  í  kenningum  Barthes  eru  andstæður  og  geldingarmöndlar.  Andstæður 

grundvallast á þremur hlutum, tveir þriðjungar standa á móti hvort öðrum, þ.e.a.s. „A“ og „B“, 

og eru sérstakir. Einn þriðjungur er blanda af „A“ og „B“, þ.e.a.s. „AB“ og þá eru „A“ og „B“ 

sameignaðir. Til dæmis í einu tilviki táknar Barthes „SYM. Antithesis: A: the old man“ og þá 

„SYM. Antithesis: AB: mixture of elements„ [...] „the young woman and the old man both find 
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themselves occupying the same area“ og ennfremur „SYM. Antithesis: B: the young woman“ 

(Barthes 1974:50). Þannig er ung kona andstæða gamla mannsins en sé eitthvað sameiginlegt  

milli þeirra þá er „AB“ notað í kerfi Barthes til að tákna þann sameiginlegan eiginleika.

Geldingarmöndlar tákna baráttu milli manna. Þeir snúast ekki um geldingu og kynfæri í 

raun og veru en fremur um vald og hvernig menn berjast hver við annan. Hafi maður tekið vald 

frá einhverjum öðrum þá er hann búinn að gelda hann og það getur verið táknað í möndul til  

þess að sýna þessa keppni milli manna vegna þess að sigurvegarinn getur verið tapari í næstu 

atviki.

Samkvæmt táknfræði Rolands Barthes eru átök milli manna í Egils sögu tákn sem tilheyra 

geldingarmöndlum (axes of castration). Andersson hefur útskýrt aðeins tvo geldingarmöndla úr 

Egils  sögu,  átökin milli  Þórólfs eldra og konungsins og síðan Egils  og konungsins  í  næstu 

kynslóð. Það eru að minnsta kosti 8 geldingarmöndlar í viðbót til í Egils sögu. Í fyrri hluta eru 3 

geldingarmöndlar og  í  seinni  hlutanum  eru  hinir  5  möndlarnir.  En  þessir  eru  ekki  einu 

geldingarmöndlarnir  í  sögunni.  Þar  eru  margir  aukamöndlar  til,  t.d.  möndull  milli  Egils  og 

Þórólfs yngra því Egill ögrar honum til að taka sig með í víking í kapítula 40. En þetta virðist  

ekki vera mikilvægur geldingarmöndull því að Þórólfur yngri er reyndar eins og geldur maður í  

allri sögunni. Hann er svipaður Þórólfi eldra en hann er líka andstæður honum í raun og veru. 

Allir unna honum, hann ögrar engum til andstöðu. Þórólfur eldri ögrar mörgum til að standa á  

móti  sér  að  Haraldi  konungi  meðtöldum.  Þórólfur  yngri  á  sveigjanlega  virðingu  þar  sem 

Þórólfur eldri á ósveigjanlega.

Geldingarmöndlar í Egils sögu:
1) Kveld-Úlfur Bjálfason og Skalla-Grímur, og Haraldur hárfagri Hálfdanarson
2) Þórólfur Kveld-Úlfsson og Bárður Björgólfsson, og Hildiríðarsynir
3) Þórólfur Kveld-Úlfsson og Haraldur hárfagri Hálfdanarson
4) Skalla-Grímur og Egill
5) Egill og Eiríkur Blóðöx og Gunnhildur
6) Egill og Berg-Önundur og Atli hinn skammi
7) Egill og Ljótur
8) Egill og hinir vermsku (Ármóður, Úlfar tveir og Arnviður jarl)

Sjá má andstæður eru til milli  bræðranna og feðganna í hverjum hluta sögunnar og þær  

snúast einnig um geldingar. Í fyrri hluta eru andstæður settar fram. Snemma í sögunni á blaðsíðu 

5 er Skalla-Grími og Þórólfi lýst með andstæðum einkennum.

Þau Kveld-Úlfr áttu tvá sonu; hét inn ellri Þórólfr, en inn yngri Grímr; en 

er þeir óxu upp, þá váru þeir báðir menn miklir ok sterkir, svá sem faðir 

þeira  var.  Var  Þórólfr  manna  vænstr  ok  gørviligastr;  hann  var  líkr 

móðurfrændum sínum, gleðimaðr mikill, ǫrr ok ákafamaðr mikill í ǫllu ok 

inn mesti kappsmaðr; var hann vinsæll af ǫllum mǫnnum. Grímr var svartr 

maðr ok ljótr, líkr feðr sínum, bæði yfirlits ok at skaplyndi; gerðisk hann 

umsýslumaðr mikill; hann var hagr maðr á tré ok járn ok gerðisk inn mesti 

smiðr; hann fór ok opt um vetrum í síldfiski með lagnarskútu ok með honum 
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húskarlar margir.

(Egils saga 1933:5)

Og í seinni hluta eru andstæður settar fram um Egil og bróður hans Þórólf.

þá gátu þau son, ok var vatni ausinn ok hét Þórólfr. En er hann fœddisk upp, 

þá var hann snimma mikill vexti ok inn vænsti sýnum; var þat allra manna 

mál, at hann myndi vera inn líkasti Þórólfi Kveld-Úlfssyni, er hann var eptir 

heitinn. [...] Enn áttu þau Skalla–Grímr son; var sá vatni ausinn ok nafn gefit 

ok kallaðr Egill. En er hann óx upp, þá mátti brátt sjá á honum, at hann 

myndi verða mjǫk ljótr ok líkr feðr sínum, svartr á hár.

(Egils saga 1933:80)

Bræðurnir  í  báðum hlutum sögunnar  voru  greinilega  ekki  fæddir  á  sama  tíma  en  samt  er  

mikilvægt að lýsa þeim í einu til að draga fram andstæðurnar.

Ágrip um andstæður og tengslu og venslu í Egils sögu:
i. Tákn: andstæður (antitheses) og líkamaeftirlíkingar (replication of bodies):

SYM. Líkamaeftirlíkingar: Skalla-Grímur er líkur föður sínum. Þórólfur Kveld-Úlfsson er líkur 
móðurfrændum sínum. Egill er líkur Skalla-Grími og Þórólfur er líkur Þórólfi Kveld-Úlfssyni.
SYM. úlfur og tröll: Úlfur hinn óargi, Hallbjarnar hálftröll og Kveld-Úlfur
SYM. Þynning: Hallbera Úlfsdóttir
SYM. Andstæða: A: Móðir (móðurættar) – gervilegur
SYM. Andstæða: AB: Fjölskylda (faðir, móðir, bræður) 
SYM. Andstæða: B: Faðir. (föðurættar) – svartur
SYM. Andstæða: A: gervilegur. (Þórólfur eldri og yngri)
SYM. Andstæða: AB: bræður
SYM. Andstæða: B: svartur (Skalla-Grímur og Egill)
SYM. Andstæða: A: eiginkona (Helga Ketilsdóttir hængs)
SYM. Andstæða: AB: kona
SYM. Andstæða: B: frilla (Hildiríður Högnadóttir)
SYM. Andstæða: A: sonur eiginkonu (Bárður Brynjólfsson)
SYM. Andstæða: AB: sonur
SYM. Andstæða: B: sonur frillu (Hildiríðarsynir)
SYM. Andstæða: A: Ósveigjanleg (Þórólfur eldri)
SYM. Andstæða: AB: Virðing
SYM. Andstæða: B: Sveigjanleg (Þórólfur yngri)

Áhugavert atriði í þessu ágripi er að Kveld-Úlfur fái eiginleika úlfsins frá föður móðurættar en 

síðan  sé  úlfur  tengdur  beint  við  föðurætt.  Þetta  virðist  vera  útþynning  úlfsættar  í  upphafi 

sögunnar  svo  að  mögulegt  sé  að  trúa  því  að  Kveld-Úlfr  sé  síðasti  algjörlega  hamrammi 

maðurinn í fjölskyldunni.

Breaking Bad

Eftirtektarverðustu lyklarnir í fyrsta þætti af Breaking Bad:
HER. Gáta 1: titill.
HER. Gáta 2: þema: flótti undan lögreglunni
SYM. Aukageldingarmöndull: Walter White og lögreglan
REF. Velgengni
HER. Gáta 3: þema: tilgangslaus tilvist: vanheilsa
HER. Gáta 3: birtingarmynd: hósti
SYM. Hósti
REF. Heilsa
SYM. Andstæða: A: góð heilsa
SYM. Andstæða: AB: sjúkdómur
SYM. Andstæða: B: vond heilsa
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Í fyrsta þætti af Breaking Bad eru margir geldingarmöndlar í gangi. Í upphafi inngangs er 

Walter á flótta undan lögreglunni að því er virðist. Þar að auki eru geldingarmöndlar til milli  

frændfólks. Rétt á eftir inngang fá áhorfendur að sjá hversdagslegar athafnir Walters. Meðan 

þetta  stendur birtist  hvernig hann hefur  hlotið góðan árangur í  efnafræði.  Menn hafa  hlotið 

nóbelsverðlaun fyrir rannsóknir sem hann tengist. En Walter sýnist ekki vera í góðri stöðu og líf  

hans virðist vera svolítið leiðinlegt. Hann birtist strax sem geldur maður. Jafnvel geldir kona 

hans Walt og Walt Jr. að morgni þar sem hversdagslegar athafnir eiga sér stað vegna þess að hún 

réttir þeim grænmetisbeikon í morgunverði. Hún segir að Walter þurfi að athuga kólesteról sitt.  

En þessi hugmynd er ef til vill tengd við þá staðreynd að Walter er kominn á sextugsaldur á 

þessum degi. Hann er gamall geldur maður.

Þetta  er  aðeins  upphafið.  Allan  þann  dag  mætir  Walter  mótstöðu  og  svívirðingum 

sérstaklega hjá nemendum þar sem hann kennir í framhaldsskóla í Albuquerque, New Mexico. 

Walter  vinnur  ekki  aðeins  í  skóla  en sömuleiðis  í  bílaþvottahúsi.  Eigandi  bílaþvottahússins, 

Bogdan, rífst við Walt af því að hann vill að Walter þrífi bílana. Walter vill vera á kassa vegna  

þess að nemendur hans eru mættir og hann vill ekki sjást á höndum og hnjám að þrífa bílinn 

fyrir nemendur. Bogdan kúgar hann til að gera svo. Hann segir hvað hann eigi að gera það aftur 

og aftur uns Walter fer að þrífa bílana. Krakkarnir frá skólanum sjá hann og hlæja að honum 

meðan hann er að þrífa bílinn. Walter virðist vera alger geldingur í upphafi fyrsta þáttarins.

Fyrst í stað snúast geldingarmöndlar um frændfólk, krakka í skóla og yfirmanninn Bogdan. 

Þessir geldingarmöndlar eru þó aðeins aukamöndlar sem snúast að mestu leyti um hvernig Walt 

hefur verið mótaður af geldingu sinni. En þetta breytist í lok fyrsta þáttar. Fyrsti andstæðingur 

Walts  í  fíkniefnaheiminum birtist  og  er  kallaður  Krazy-8.  Síðar  í  þáttaröðinni  birtist  annar 

andstæðingur og svo framvegis. Þessir menn sem Walter og félagi hans etja kappi við eru harðir  

glæpamenn og þannig birtast endurtekningar í Breaking Bad.

Gelding Walts og hvernig hann er niðurlægður skýrir hvers vegna Walter „breaks bad“ eða 

fer í tröllsham. Þegar Walter fær þá sjúkdómsgreiningu að hann sé krabbameinssjúkur er hann 

orðinn  dofinn  eða  tilfinningalaus.  Hann  fer  að  ljúga  að  fölskyldu  sinni  fljótlega  í  fyrsta 

þættinum. Hann notar uppspuna við Skyler eftir að hann hefur fengið sjúkdómsgreiningu. Hann 

segir ekkert um sjúkdóminn. Þá fer hann að breytast í tröllið.

Geldingarmöndlar í Breaking Bad um þessar mundir:
(5. og síðasta þáttaröð er ókomin)

1) Walter og Jesse, og Krazy-8
2) Walter og Jesse, og Tuco
3) Walter og Jesse, og Gus
4) Walter, Jesse og Gus, og Mexican Cartel



10

b) Sameiginleg einkenni Egils og Walts

Bæði Egill og Walter eru sítalandi menn. Ármann Jakobsson bendir á í grein sinni „Á ég að 

gæta bróður míns“ að Egill sé sítalandi. „Þegar átökunum er lokið talast þeir feðgar ekki við í  

heilt ár. Egill hefur áður í sögunni verið sagður „málugur og orðvís“ en Skalla-Grímur kemur 

fyrir sjónir sem þögull maður að upplagi. Enn fremur er faðirinn um sextugt en Egill aðeins tólf  

ára þannig að ekki þarf að fara í grafgötur um að þessi þögn hlýtur að hafa verið meiri þekraun 

fyrir Egil en Skalla-Grím.“ (Ármann Jakobsson 2005:37) Þetta er raunar andstæða. (Egils saga: 

SYM. Andstæða: A: sítalandi) (Egils saga: SYM. Andstæða: AB: hvernig talandi) (Egils saga: 

SYM. Andstæða: B: þögull) Þannig er Agli og Skalla-Grími lýst á andstæðan hátt þrátt fyrir það 

að þeir feðgar séu líkir hvor öðrum í útliti. 

Í Breaking Bad er Walt síljúgandi, hann skáldar upp lýsingar hvað sé að gerast hjá honum 

eða hvað hann hafi gert þann dag. Að mestu leyti lýgur Walter því að fjölskyldu sinni til þess að 

vernda þau, að minnsta kosti að eigin mati.

Skáldskaparmál  sýnist  sem  menningar-  eða  tilvísunarlykill.  (Egils  saga:  REF. 

Tilvísunarlykill:  skáldskaparmál.)  Geðshræring  er  merkingarblær.  (Egils  saga:  SEM. 

Geðshræring.)  Egill  notar  skáldskap til  að glíma við tilfinningar sem angra hann,  til  dæmis 

þegar hann yrkir kvæði sem heitir Sonatorrek. Sömuleiðis glíma persónur í  Breaking Bad við 

erfiðar tilfinningar. (BB: SEM. Geðshræring.) Persónur í Breaking Bad ljúga til að koma í veg 

fyrir  geðshæringu.  (BB:  REF.  Tilvísunarlykill:  Uppspuni.)  Menningarlykill  er  ekki  sami  í 

Breaking Bad og í Egils sögu en merkingarblærinn er alveg eins. Þar að auki svipar athöfninni 

til skáldskapar því er skáldskapur er það sem hefur verið skáldað á svipaðan hátt og „fiction“ á  

ensku sem þýðir ímyndaða frásögn. Reyndar er munurinn á skáldskap og uppspuna ekki mikill 

munur í raun og veru. Í íslensku orðabókinni er orðið „skrök“ í þriðju skýringu þegar orðinu  

„skáldskapur“ er flett upp og skrök þýðir „ósannindi“ eða „uppspuni“. (Mörður Árnason 2010)

Walt er lygari og skáldar sig úr vandræðum sínum. Hann hallar réttu máli. Það byrjar á því 

að hann uppgötvaði að hann er með krabbamein. Þá hringir Walt í mág sinn svo að hann getur 

fengið að fylgjast með lögreglum að gera metamfetamín rannsókn svipað og víkingaför. Walt  

hittir Jesse þar og þar hefjast tengsl þeirra. Walt stjórnar Jesse í upphafi. Hann hótar Jesse að 

hann muni segja lögreglum frá honum vilji hann ekki vinna með honum við fíkniefnagerð. Þetta  

er svipað og sambandið milli Egils og bróður síns Þórólfs. Egill þvingar Þórólf til að taka hann 

með í víkingaför.

Breaking Bad tímalína í fyrsta þættinum:
16:07 – Walter fellur í yfirlið
18:11 – Læknir sjúkdómsgreinir Walter 
19:21 – Walter byrjar að ljúga að Skyler
20:23 – Walter er byrjaður með ólund við Bogdan
21:30 – Walter hringir í Hank til að biðja um að vera með í fíkniefnaleit lögreglunnar
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c) Innlent og erlent mál

Í báðum sögum færist söguþráðurinn milli landa. Í Egils sögu færast persónur milli Íslands 

og Noregs; í  Breaking Bad milli  Bandaríkjanna og Mexíkó. Þessar hreyfingar eru mikilvæg 

atriði í báðum sögum því endurtekningar eru breiddar út á þennan hátt. 

Egils saga

Geldingarmöndlarnir fara þvert yfir lönd í Egils sögu en fyrstu þrír eru aðeins í Noregi. Í 

síðustu þremur ferðist Egill um Noreg og víðar. Átök milli hópa geldingarmöndlanna blasa upp 

á meðan færslur verða milli staða. Geldingarmöndlinum milli Kveld-Úlfs og Haralds hárfagra 

lýkur  þegar  Kveld-Úlfur  og  Skalla-Grímur  yfirgefa  Noreg  til  að  fara  til  Íslands.  Nýir 

geldingarmöndlar  hefjast  meðan Skalla-Grímur elur  upp syni  sína.  Nýjasta  kynslóðin flytur 

átökin aftur til Noregs. Þórólfur Skalla-Grímsson hefur rétt fyrir sér þegar hann vill ekki fara 

með Agli til Noregs því að Egill hefur ekki skapsmuni sem hæfa við hirðina. En þessi átök milli 

frænda sýnir  lesendum ekki  aðeins muninn á Þórólfi  og Agli  en líka milli  Egils  og Skalla-

Gríms, og munurinn á Þórólfi Skalla-Grímssyni og Þórólfi Kveld-Úlfssyni sérstaklega vel. 

Þórólfur  Skalla-Grímsson  er  ekki  alveg  eins  og  frændi  sinn  og  nafni  Þórólfur  Kveld-

Úlfsson.  Þetta  er  mikilvægt  atriði  sem birtist  við  endurtekningar.  Jafnframt  hefur  Theodore 

Andersson sagt að Egill sé sá afkomandi Þórólfs Kveld-Úlfsson sem erfi einkenni Þórólfs að 

vera „inn mesti  kappsmaðr“. Þórólfur yngri fær ekki þetta einkenni.  Hann er að mestu leyti  

drengur góður og sýnir hann þetta með því að lenda ekki í deilu við Eirík blóðöx. Tengsl Þórólfs 

og Eiríks hafa greinilega verið góð þegar Egill kemur á sviðið í Noregi.

Breaking Bad

Deilurnar milli „Mexican Cartel“ og Walts hefjast raunverulega undir lok 1. þáttaraðarinnar 

með manni  sem heitir  Tuco.  Þessar  deilar  stigmagna þegar  seríunni  vindur  fram.  Í  þessum 

fyrstum deilum breytist Walt í eins konar tröll þegar honum er hótað. Hann notar efnafræði til  

þess að berjast við Tuco með því að sprengja upp heimili Tucos. Eftir það atvik tekur Walter  

upp málnefnið „Heisenberg“ og fer um með hatt á höfði. Í 2. þáttaröð birtist óvenjulegur maður 

í hjólastól sem lítur ódrengilega út. Tuco reynir að bíða eftir frændum sem tilheyra annarri keðju 

Cartels og þeir eru ef til vill nálægt landamærunum milli Bandaríkjanna og Mexíkó. Walter og 

Jesse færast stöðugt nær Mexíkó uns Jesse fer til Mexíkó í 4. þáttaröðinni til þess að sýna hinni 

keðjunni hvernig eigi að búa til besta fíkniefnið. Endurtekningar eru notaðar í þessu samhengi  

hjá Gus, helsta andstæðingi Walts, og þar að auki hjá þessum manni í hjólastóli. Þar er gömul  

átakasaga milli manna sem kemur fram með endurtekningum og í þeim sést vel hvernig Gus 

stendur sig vel og hvernig Walt er geðvondur og gerir sig illa.
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III. Veisla og peningar

a) Fíkniefni og áfengi – Allir eru að fá sér

Egils saga

Augljóst er að fíkniefni koma ekki við í Egils sögu en öl er greinilega á sviðinu. Í raun og 

veru  eru  fíkniefni  líka  ekki  mikið  notuð  í  Breaking  Bad.  Ef  til  vill  kemur  það  á  óvart  að 

Breaking Bad er ekki saga um neyslu fíkniefna heldur um framleiðslu og dreifingu fíkniefna. Á 

hinn bóginn er áfengi á sviðinu í báðum sögum í ýmsum senum. Neysla áfengis fylgir veislu.  

Mörg hvörf verða meðan menn eru að fá sér í veislum, sérstaklega í Egils sögu. 

Fyrsta veislan í lífi Egils sviðsetur fyrsta geldingarmöndulinn sem var áðan skilgreindur, 

veisla á Álftanesi. Geldingarmöndullinn er milli Skalla-Gríms og Egils. Skalla-Grímur vill ekki 

að Egill fari að veislu en Egill vildi fara. Þekktustu orð Skalla-Gríms eru ef til vill þegar hann 

vill ekki að Egill fari vegna þess að Egill sé ekki góður viðureignar þegar hann sé ódrukkinn að  

veislu. Ármann Jakobsson túlkar þessi orð þannig: „Engin þörf er að skilja þau orð þannig að 

Egill hafi iðulega verið fullur á þessum árum. Nú finnst sjálfsagt mörgum harkalegt að segja að 

þriggja ára barn sé illt viðureignar ódrukkið en á hinn bóginn hafa flestir líklega einnig kynnst 

þriggja ára börnum sem er ágætlega lýst með þessum orðum“ (Ármann Jakobsson 2005:35). En 

hvernig sem þessi orð eru túlkuð er skýrt að Egill sé óþolandi að ýmsu leyti.

Þriðji geldingarmöndull Egils sem var nefndur og er milli Egils og Eiríks blóðaxar er settur 

fram  í  veislu  í  44.  kapítula.  Þessi  geldingarmöndull  er  mikilvægastur  í  allri  sögunni  og 

áhugavert er að sjá hvernig Gunnhildur virðist hefja þennan möndull. Annað athugavert atriði er 

að Gunnhildur hefur áður verið í kærleikjum miklum með Þórólfi.

Í ferð þeiri var mart til tíðenda; Eiríkr átti orrostu mikla á Bjarmalandi við 

Vínu; fekk Eiríkr þar sigr, svá sem segir í kvæðum hans, ok í þeiri ferð fekk 

hann Gunnhildar, dóttur Ǫzurar tóta, ok hafði hana heim með sér; Gunnhildr 

var allra kvenna vænst ok vitrust ok fjǫlkunnig mjǫk. Kærleikar miklir váru 

með þeim Þórólfi ok Gunnhildi; Þórólfr var þá jafnan á vetrum með Eiríki, en 

á sumrum í víkingu.

(Egils saga 1933:93-4)

Þegar Gunnhildur hittir bróður Þórólfs, Egil, breytist allt. Hún vill eitra fyrir Agli. Og reyndar 

snýst geldingarmöndullinn milli Egils og Eiríks um hvernig Gunnhildi líst á Egil.

Bárðr bað hann drekka ok hætta flimtun þeiri. Egill drakk full hvert, er at 

honum kom, ok svá fyrir Ǫlvi. Þá gekk Bárðr til dróttningar ok sagði henni, 

at þar var maðr sá, er skǫmm fœrði at þeim ok aldregi drakk svá, at eigi 

segði hann sik þyrsta. Dróttning ok Bárðr blǫnduðu þá drykkinn ólyfjani ok 

báru þá inn; signdi Bárðr fullit, fekk síðan ǫlseljunni; fœrði hon Agli ok bað 

hann drekka.  Egill  brá  þá  knífi  sínum ok  stakk í  lófa  sér;  hann  tók  við 

horninu ok reist á rúnar ok reið á blóðinu.

(Egils saga 1933:108-9)
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En hvernig Gunnhildi  líst  á  Bárð er  annað álitaefni.  Hvers vegna finnst  henni  Bárður  betri 

maður? Hún trúir því strax sem Bárður sagði henni um Egil. En af hverju? Hann virðist ekki 

vera vænn maður því að hann býður ekki Agli öl fyrr en konungur spyr um gesti. Hann fagnar 

sumum gestum ekki vel og þetta er svívirðing að mati Egils því honum var ekki fagnað vel.  

Gunnhildur  virðist  vera  í  góðu  sambandi  við  Bárð  því  hann  tekur  tillit  til  Gunnhildar  og 

konungsins. Bárður höfðar til þráa hærri stéttar.  Þessum aukamöndli er lokað þegar Egill drepur 

Bárð. (SYM. Aukamöndull: Egill og Bárður)

Hornit sprakk í sundr, en drykkrinn fór niðr í hálm. Þá tók at líða at Ǫlvi; 

stóð þá Egill upp ok leiddi Ǫlvi útar til duranna ok helt á sverði sínu. En er 

þeir  koma  at  durunum,  þá  kom  Bárðr  eptir  þeim  ok  bað  Ǫlvi  drekka 

brautfararminni sitt. Egill tók við ok drakk

[...]

Egill kastar horninu, en greip sverðit ok brá; myrkt var í forstofunni; hann 

lagði sverðinu á Bárði miðjum, svá at blóðrefillinn hljóp út um bakit; fell 

hann dauðr niðr, en blóð hljóp ór undinni. Þá fell  Ǫlvir, ok gaus spýja ór 

honum. Egill hljóp þá út ór stofunni; þá var niðamyrkr úti; tók Egill þegar 

rás af bœnum. En inni í forstofunni sá menn, at þeir váru báðir fallnir, Bárðr 

ok Ǫlvir; kom þá konungr til ok lét bera at ljós; sá menn þá, hvat títt var, at 

Ǫlvir lá þar vitlauss, en Bárðr var veginn, ok flaut í blóði hans gólfit allt. Þá 

spurði konungr, hvar sá væri inn mikli maðr, er þar hafði drukkit mest um 

kveldit; menn sǫgðu, at hann gekk út. „Leiti at honum,“ segir konungr, „ok 

láti hann koma til mín.“ Var hans nú leita farit um bœinn, ok fannsk hann 

hvergi;  en  er  þeir  koma  í  eldahúsit,  þá  lágu  þar  margir  menn  Ǫlvis; 

konungsmenn spurðu, ef þar hefði nǫkkut Egill komit. Þeir segja, at hann 

hefði hlaupit þar inn ok tekit vápn sín – „ok gekk út eptir þat.“ Þá var þat 

sagt konungi; konungr bað menn sína fara sem hvatast ok taka skip ǫll, þau 

er váru í eyjunni; „en á morgin, er ljóst er, skulum vér rannsaka alla eyna ok  

drepa þá manninn.“

(Egils saga 1933:108–111)

Breaking Bad

Sem var sagt áður eru aukamöndlar til í fyrstu þáttaröðinni í Breaking Bad. Mágur Walts er 

síðasti maðurinn til þess að gelda Walt áður en hann velur að framleiða metamfetamín. Þetta 

gerist eftir að Walter fréttir sjúkdómsgreiningu sína og þegar þeir eru í afmælisveislu Walts. 

Hvörf verða þannig þegar Walt sér hversu mikið af peningum kemur úr framleiðslu fíkniefna í 

sjónvarpinu. Rétt áður gera sonur og mágur Walts grín að Walt því hann geti ekki meðhöndlað 

byssu. Walter er fræðimaður í raunvísindum og þetta þýðir að hann er ekki töffari að þeirra mati.  

(SYM. Aukamöndull: Walter White og Hank) Enn fremur geri enginn ráð fyrir að hann gæti 

orðið frumkvöðull í framleiðslu fíkniefna. Þetta skiptir miklu máli fyrir tengsl Walts og mágs 

hans Hank. Hank álítur að Walter sé ekki maður sem gæti framið lögbrot og hann getur ekki séð 

það fyrir  sér.  Þetta atriði  drífur frásögnina því  Hank ber traust  til  Walts  meðan hann er  að  

rannsaka glæpi. Hank sýnir Walt ljósmynd af glæpum sem Walter hefur tekið þátt í eða hann 



14

gefur Walt upplýsingar um glæpamenn sem hann er að tefla við. Í raun og veru er Walt að gelda  

Hank þegar hann byrjar að nota Hank sem njósnara án meðvitundar Hanks. (SYM. Andstæða: 

A:  Walter  er  glæpamaður)  (SYM.  Andstæða:  AB:  hvernig  fólk  telur  Walt  vera)  (SYM. 

Andstæða: B: Walter er kennari)

Í fimmta þætti í fyrstu þáttaröð er afmælisveisla haldin fyrir vin Walters. Walter vann með 

þessum  vini  áður  í  efnafræðisfyrirtæki  sem  Walter  og  vinur  hans  stofnuðu.  Walter  var 

lykilmaður í þessu fyrirtæki og árangur sem vinurinn hefur hlotið er vegna hugmynda Walters.  

Um þessar mundir er Walter geldur af vini sínum því nú er Walter kennari og vinur hans er ríkur 

maður.  Þetta  er  annar  aukamöndull  sem leiðir  til  hvarfa  því  vinur  Walters  vill  gefa  honum 

peninga fyrir krabbameinsmeðferð. Walt finnst þetta svívirðing og vill ekki þiggja peninga frá 

þessum  manni.  En  þetta  leiðir  líka  til  uppspuna  Walters.  Hann  lýgur  að  Skyler  seinna  í 

þáttaröðinni að hann ætli að þiggja peninga fyrir meðferð.

b) Gull og silfur – Allir eru enn að fá sér

Egils saga

Torfi H. Tulinius hefur athugað hvernig Egill virðist óttast að Skalla-Grímur muni ganga 

aftur. Egill neitar honum um silfur frá Aðalsteini vegna þess.

En deilur Skalla-Gríms og Egils einskorðast ekki við þetta eina atvik úr 

æsku  hins  síðarnefnda.  Síðustu  samræður  þeirra  verður  að  skoða  í  því 

samhengi, þótt átökin séu þar á lægri nótum. Eins og í Eyrbyggju eru hinstu 

kveðjur föður og sonar heldur kaldar og því engin furða þótt Egill virðist 

óttast að faðir sinn muni ganga aftur. En ekki er að sjá að Skalla-Grímur 

verði neinum að meini eftir dauða sinn, eða hvað? Ýmislegt í hegðun beggja 

feðga bendir til að svo geti verið . Áður hefur verið minnst á hvernig Egill 

gengur frá líki föður síns, en eitt atriði til viðbótar hefur ekki verið nefnt: 

ekkert fé er lagt í hauginn hjá Grími. Í bók um drauga og afturgöngur á 

miðöldum,  segir  Claude  Lecouteux  frá  því  að  sums  staðar  í  þjóðtrú 

germanska þjóða þótti það benda til þess að menn hygðust snúa aftur til 

lífsins eftir dauðann, ef þeir græfu sjóði í jörð áður (Lecouteux 1996:45). 

Hegðun Gríms hefði því ekki aðeins þann tilgang að koma í veg fyrir að Egill  

nyti  silfursins,  heldur  gæti  einnig  verið  vísbending  um að  hann  hygðist 

ganga aftur. Lecouteux bætir því við að þessa hugmynd sé hvergi að finna í 

Íslendingasögum en telur ekki loku fyrir það skotið að hún hafi verið þekkt 

hér á landi á dögum sagnaritaranna. Hann bendir á að þegar þess er getið 

að ekkert fé sé lagt í haug látins manns, gæti það verið vegna þess að menn 

vildu fyrirbyggja að hann gengi aftur. Það er einmitt tekið sérstaklega fram 

að engar sögur fari af því að fé hafi verið lagt í hauginn hjá Skalla-Grími 

(454).

(Torfi Tulinius 1999:301)
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Þetta framlengir  geldingarmöndulinn milli  Egils  og Skalla-Gríms.  Fé er það sem fer á milli  

manna í geldingarmöndlunum. Þegar maður í sögunum fer í víking er hann að bæta við auð sinn 

og á þeim tíma er hann að gelda marga menn í senn. Það kemur ekki á óvart að fé sé tengt við 

lengd lífs og í þessu tilviki gefur maður fé til þess að ganga aftur. Endanlega geldingin er þegar  

maður er drepinn. Þar að auki er hægt að tala um geldingu í þessum skilningi þegar mann skortir  

fé.

Breaking Bad

Þegar Walter byrjar að ljúga í fyrsta þætti er áherslan einnig á fjárhagsstöðu hans. Skömmu 

síðar hefst ný sena og Walter er í vinnu hjá Bogdan í bílaþvottahúsi. Merkingarblær kemur úr 

hljóði sem hljómar eins og bjalla í eyrum. Meðan hljóðið heyrist hóstar Walter. Walter er þá 

orðið gramt í geði þegar Bogdan biður hann að þrífa bílana aftur (aukamöndull). Tröllið kemur 

upp í Walt í fyrsta sinn. Hann segir „fuck you Bogdan, and your eyebrows” og þá snertir hann á 

pung sínum. Hann hættir í vinnu og svívirðir Bogdan. Nú þyrfti Walt að hugsa um fjárhagsstöðu 

sína því hann er án aukavinnu sem augljóst er að hann hefur þurft á að halda.

Walter er greinilega geldur maður sem skortir peninga. Hann þarf að snúa sér að því að 

gelda aðra til þess að auka auð sinn. Þunglyndi birtist hjá Walt eftir hann segi upp vinnu hjá  

Bogdan. Þá hringir Walt í Hank til þess að fara í rannsóknarleit með lögreglunni. Walter fer þá 

að finna leið til þess að gelda aðra menn. En hann verður að fylgja reglum geldingarmöndlanna.  

Þetta er kanínuhola sem er djúp og breið.

IV. Ofbeldi

Vitaskuld snýst frásögnin um ofbeldi í báðum viðkomandi sögum. Og þannig frásagnir er 

auðvelt  að skoða með geldingarmöndlum. En hvernig skipast persónur í  hlutverk í  hverjum 

geldingarmöndli? Á einum pól á möndlinum er gerandi og á öðrum pól er þolandi. Gerandi er 

ekki alltaf frumkvöðull og þolandi er ekki alltaf andstæðingur hans. Í geldingarmöndlum getur 

persóna  verið  frumkvöðull  og  þolandi  í  senn.  Oftast  er  frumkvöðull  þolandi  í  upphafi  

geldingarmönduls. Eins er andstæðingurinn iðulega gerandi í upphafi geldingarmönduls.

a) Frumkvöðull

Egils saga

Frumkvöðull er persónan sem margir geldingarmöndlar snúast um. Í sögum sem fjalla um 

ofbeldi er hann sá sem oftast kemur við sögu í ofbeldinu. Hann er aðalpersóna og sjónarhornið 

snýst einkum um hann. Frumkvöðullinn er oft sá sem kemur atburðarásinni af stað en nánast  

alltaf sá sem lýkur túlkunarlyklinum sem frásögnin snýst um. Frumkvöðullinn í  Egils sögu er 

Egill Skalla-Grímsson en þar eru aðrir sem geta talist frumkvöðlar í sögunni. Þannig er Kveld-
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Úlfur  Bjálfason einn  frumkvöðull  í  upphafi  sögunnar.  Þórólfur  eldri  gæti  einnig  talist  vera 

frumkvöðull í fyrri hluta sögunnar (Bredsdorff 1974:11-22). En líka mætti halda því fram að 

Þórólfur eldri sé aðeins að taka þátt í aukamöndli sem er hluti af möndlinum milli Kveld-Úlfs 

og Haralds hárfagra. Túlkunarlykillinn hefst þegar Haraldur reynir að fá Kveld-Úlf til að fylgja 

sér og Kveld-Úlfur setur skilyrði fyrir túlkunarlykilinn og tilvísunarlykill er notaður til að færa 

það  fram (HER.  Gáta:  Verða  tengsl  við  konunginn fjölskyldu  Kveld-Úlfs  til  gæfu?)  (REF. 

Yfirnátturlegt fyrirbæri: spámaðurinn). (Egils saga 1933:12-15)

Frumkvöðlar í Egils sögu:
Kveld-Úlfur Bjálfason
Egill Skalla-Grímsson

Egill er gerandi og einnig vegandi í mörgum tilvikum. Það kemur á óvart að Egill sýnir 

jafnframt  stundum hjálpsemi.  Þegar  Egill  fer  í  hólmgöngu við Ljót  hinn bleika er  hann að 

aðstoða konu sem hann hefur aldrei séð káta og sem grætur (Egils saga 1933:201). En að mestu 

leyti eru átök hans mótuð af ofbeldisatburðum. Það sem drífur frásögnina fram eru greinilega 

átök.  Þessum átökum hefur  verið lýst  áður  í  geldingarmöndli  Barthes.  Lýsingin er  svipuð í  

Breaking Bad og frumkvöðull í sögunni er augljóslega Walter White.  En nú er spurningin sú, 

hvers vegna velja persónurnar ofbeldi í þessum sögum. Hvað hvetur þessar persónur til að nota  

ofbeldi?

Í fyrsta ofbeldisatvikinu sem Egill tekur þátt í berst hann við börn sem hlæja að honum. 

Hann  fær  hjálp  frá  Þórði  Granasyni  til  að  fara  í  mót  leiðtogans  í  barnahópnum,  Grími  

Heggssyni. Samkvæmt Ármanni Jakobssyni í „Egils saga and Empathy: emotions and moral 

issues in a dysfunctional saga family“ (2008:5) eru foreldrar Egils ekki bestu þátttekendur í lífi 

barna sinna, sérstaklega Egils. Skalla-Grímur ann Agli ekki og gefur honum ekki mikinn gaum 

jafnvel í fyrsta sinn sem Egill drepur einhvern. Skalla-Grími virðist ekki vera skapraun að þessu  

og Bera, móðir Egils, lofar Egill og segir að hann sé víkingsefni. Þetta er ekki heppileg hegðun 

foreldra. Enn fremur fær Egill aðstoð til að drepa mann frá manni sem er elskur að honum. Það 

er Þórður Granason en hann er maður sem Agli þykir vænt um og treystir í staðinn fyrir föður 

sinn sem var kaldur og ógnandi (2008:7). Sálfræði er mikilvæg í þessu atvik og þar að auki  

öllum atvikum sem snúast um geldingarmöndla. Maður þarf að eiga við fjandmenn ekki aðeins 

með hnefum en einnig með viti. Egill lærir þetta sem ungur maður meðan hann berjist við föður 

sinn.

Skalla-Grímur berst við Egil skömmu eftir að Grímur Heggsson er drepinn. Hann drepur þá 

Þórð Granason meðan þeir voru að leikum. Áður virðist Skalla-Grími ekki vera skapraun að  

þessu en hann veit að Þórður veitti Agli ásjá í atvikinu þegar Grímur Heggsson var drepinn. 

Skalla-Grimur hélt kjafti sínum uns hann vissi að hann væri með nóg afl að berjast við annan  

mann. Tröllið birtist í þessu atviki eftir að Skalla-Grímur tefldi sálfræðilegan leik við Egil og  
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Þórð.

Breaking Bad

Fyrsta ofbeldisatvikið sem Walter tekur þátt í er þegar Krazy-8 og frændi hans hóta Walt og 

Jesse að þáttarlokum í fyrsta þætti. Walter sannfærir þá um að drepa þá Jesse ekki. Walter lofar 

því að sýna þeim hvernig eigi að búa til metamfetamín í húsbílnum hans. Krazy-8 og frændi  

hans sveifla byssum kringum Walt meðan hann býr eitthvað til. Walter býr ekki til fíkniefni, í 

staðinn býr hann til hraðvirkt eitur. Þá hefjast fyrstu hvörf í umskiptum Walts til ills. Í þessu 

atviki virðast Krazy-8 og frændi hans vera sterkir menn sem óttast ekki neitt. Þeir tefla við Walt  

og Jesse en Walter veit einnig hvernig á að tefla. Meðan Krazy-8 sveiflar byssu hugsar Walter  

hvernig eigi að búa til eitur. Walter sýnist vera berskjaldaður svo að Krazy-8 getur hótað honum.  

Krazy-8  er  gerandi  sem andstæðingur,  þ.e.a.s.  uns  Walter  hefur  búið  til  eitri.  Þá  er  Walter 

gerandi  og geldingarmöndullinn  snýst  við.  Þegar  Walter  notar  eitur  verður  efnahvarf  og  þá 

hleypur Walter í burt út úr húsbílnum. Krazy-8 og frændi hans skjóta úr byssum sínum í gegnum 

hurðina en Walter heldur hurðinni fast og þeir falla á gólfið inni í húsbílnum. Þetta er í fyrsta  

sinn sem Walter verndar sig sem fórnarlamb og hann birtist að lokum sem vegandi.

i. virðing og bróðerni

Egils saga

Mannvirðing kemur upp í huga þegar rætt er um Íslendingasögurnar. Virðingarferlið fellur  

vel að kenningum Barthes um geldingarmöndla. Þegar einn tekur virðingu frá öðrum má segja  

að hann geldi þann síðarnefnda. Engu að síður er  Egils saga ekki venjuleg Íslendingasaga um 

deilur milli fjölskyldna. Egill sækir ekki menn sem hafa vegið ættingja hans, heldur vegur hann 

menn sem svívirða hann sjálfan, t.d. Atleyjar-Bárð. Egill fór með Ölvi til Atleyjar og Bárður fær 

Agli  engan sóma.  Hann vill  ekki  bjóða Ölvi  og Agli  öl  en gerir  það síðar  fyrir  boð Eiríks 

konungs. Þegar Egill og Ölvir vilja fara þá kemur Bárður í veg fyrir það og Egill virðist hafa 

fengið nóg af þessum manni og vegur hann þá. Og þá hefst geldingarmöndul milli konungsvalds 

og Egils sem er fyrsti geldingarmöndullinn sem Egill tekur þátt í utan fjölskyldu sinnar. 

Innan fjölskyldunnar berst Egill við föður og bróður sinn. En Þórólfur berst ekki á móti og 

hann lætur Egil vera. Þórólfur lætur Egil fara með honum úr landi og honum er sama þegar Egill  

sýnir honum svívirðingu, til dæmis þegar Egill leysir skip Þórólfs og lætur það reka út af landi í  

40. kapítula. En Thomas Bredsdorff túlkar þetta þannig að Egill geri þetta því hann sé þegar  

orðinn ástfanginn af Ásgerði. Þórólfur tekur Egill þá með sér í för til Noregs eins og Egill vildi. 

En  þessi  aukamöndull  er  flóknari  sérstaklega  þegar  Ásgerður  er  annars  vegar.  Egill  elskar 

Ásgerði en það kemur aðeins í  ljós eftir  Þórólfur er dáinn (Bredsdorff  1974:26-7). Þórólfur  

geldir Egil þegar hann giftist Ásgerði. En Egill lætur það vera og segir ekki neitt uns Þórólfur er 
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dáinn. Þá giftist Egill Ásgerði. Egill ber virðingu fyrir Þórólfi svo að hann vill ekki blekkja 

Þórólf  og  heldur  ekki  koma  í  veg  fyrir  að  hann  gangi  að  eiga  Ásgerði.  Þetta  leiðir  til  

örvæntingar Egils og þá er hann í illu skapi meðan brúðkaupsveisla Þórólfs og Ásgerðar gerist  

(Egils saga 1933:105).

En þannig  bróðerni  er  ekki  aðeins  sýnt  Agli  heldur  endurgeldur  hann það,  sérstaklega 

Þórólfi. Þegar Egill lætur skip Þórólfs reka út á fjörðinn þá er Þórólfur ekki skuldbundinn að 

taka  Egil  með  en  hann  gerir  það  því  hann  hefur  samúð  með  honum  (Ármann  Jakobsson 

2008:14). Svipuð samúð er Agli sýnd þegar Arinbjörn gefur honum silfur eftir Egill hefur ekki 

fengið  góðan  árangur  að  heimta  arf  Ljóts  hins  bleika  (Egils  saga 1933:214-16).  Hákon 

konungur hefur tekið allt fé það og vill ekki veita Agli umsjón og þannig svívirðir hann Egil. En 

vandamálið leysist vegna samúðar Arinbjarnar. „Egill tók við fénu ok þakkaði Arinbirni; gerðisk 

Egill þá enn einteiti“ (Egils saga 1933:216). Egill vill einungis virðingu jafningja sinna og silfur 

er skjótasta leiðin til að sýna honum hana.

Breaking Bad

Í upphafi Breaking Bad bera fáir virðingu fyrir Walt. Hann berst til að öðlast virðingu eins 

og áður var rakið í dæminu með skólakrakkana og Bogdan. Walter berst einnig við andstæðinga 

til að fá virðingu. Hann berst jafnvel við félaga sinn Jesse, konu sína Skyler og mág sinn Hank.  

En tengsl milli Walts og Hanks eru að ýmsu leyti svipuð og tengsl Egils og Þórólfs. Virðast 

bræður láta hvor gelda annan án hefndar. Walter á leyndarmál eins og Egill á leyndarmál um ást  

á Ásgerði. Leyndarmál Walts er hvernig hann tekur þátt í framleiðslu fíkniefna. En Walter ber  

ekki virðingu fyrir Hank af því að hann blekkir Hank. Walter fær upplýsingar frá Hank sem 

hjálpa Walter til að forðast árekstra við bæði lögregluna og glæpamenn.

Hvati Walters til að framleiða fíkniefni er að hans eigin sögn að safna auð. Honum finnst  

hann hafa verið svívirtur  þegar vinur hans gefur honum peninga fyrir  læknismeðferð og þá 

heldur  hann  áfram  að  finna  leið  til  að  framleiða  fíkniefni.  En  hvati  Walters  til  að  feta 

ofbeldisleið er augljóslega að fá virðingu. Þegar hann notar sprengiefni á heimili Tucos vill hann 

fá virðingu glæpamanna sem hafa svikið fíkniefni út úr Jesse. Og þessi athöfn sýnir að Jesse er 

raunverulegur  frumkvöðull  í  Breaking  Bad.  Walter  tekur  aðeins  þátt  í 

megingeldingarmöndlunum sem snýst um Jesse af því að Jesse er persónan sem mætir mótstöðu 

og þá er Walter aðeins gerandi sem fer með ofbeldi  eða hvetur frumkvöðul til  að fara með 

ofbeldi. Siðar í seríunni er Jesse orðinn sjálfstæðari og fjarlægari Walt vegna hegðunar Walts. 

Undir lok 3. þáttaraðarinnar er Walt orðinn algjört tröll sem beitir ofbeldi til að hjálpa Jesse í 

geldingarmöndli  gegn  Gus.  En  svipað  og  geldingarmöndull  milli  Skalla-Gríms  og  Egils  er 

megingeldingarmöndull í Egils sögu er sá möndull í Breaking Bad milli Walts og Jesse, og Jesse 

er frumkvöðullinn í þessum möndli þar sem Walter er í upphafi gerandi og andstæðingur og 
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Jesse er þolandi. Walter færi Jesse oftar virðingu en bróðerni milli Walts og Jesses er oftast á  

kostnað Jesse.

b) Andstæðingur

Andstæðingurinn  tekur  aðeins  þátt  í  einum  geldingarmöndli  gegn  frumkvöðli. 

Andstæðingurinn getur verið gerandi á möndlinum en að mestu leyti aðeins í upphafi átakanna 

gegn frumkvöðlinum. Til dæmis er Gunnhildur gerandi í upphafi átakanna á Atleyju. Hún setur 

átök í gang vegna þess að hún biður Bárð að búa til eitur. Tilvísunarlykillinn sem snýst um 

galdur er þá einnig settur í gang og Egill svarar í átökum sömuleiðis, hann er þá notandi og 

skapandi í galdri. Í þessu tekur hún frumkvæðið í annarri merkingu því hún er gerandi með því 

að vera þátttakandi í tilvísunarlykli.  Tveir gerendur berjast á mót hvor öðrum og þá á sviði  

megingeldingarmöndlanna.  Bárður  er  ekki  gerandi  af  því  að  hann  getur  aldrei  fengið 

yfirhöndina nema í upphafi þar sem hann geldir Egil með því að halda honum frá drykknum. En 

í raun og veru fær hann aldrei yfirhöndina í þessu svo að hann tekur þátt í aukageldingarmöndli. 

Ennfremur er hann ekki gerandi því hann er alltaf að gera það hann telur vilja konungsins en að 

mestu leyti  drottningarinnar. Gerandi er sá sem framkvæmir eitthvað að eigin vilja.  Gerandi  

tekur ekki við skipunum. Hann skipar öðrum.

Persónan  sem  einkennist  af  bróðerni  í  sögum  um  ofbeldi  tekur  ekki  þátt  í 

geldingarmöndlum.  Þetta  einkenni  tengir  Barthes  við  kvenleika  í  Sarrasine og  kallar  þessa 

persónu „The Castrato“ í greiningu sinni. Þessi persóna er fórnarlamb að sumu leyti en að öðru 

leyti ekki af því að hún neitar því að taka þátt í þessum möndlum.

Egils saga

Lítill gaumur er gefinn fórnarlömbum í þessum átökum sem vegendur framkvæma. En má 

vel  segja  að vegandi  er  stundum fórnarlamb sjálfur.  Stærsti  hetjan í  Egils  sögu sem verður 

fórnarlamb  er  Þórólfur  Skalla-Grímsson.  Hann  tekur  ekki  þátt  í  neinum 

megingeldingarmöndlum. Allir unna honum. Hann er alveg andstæður Agli að þessu leyti. En 

Egill er geldur vegna ástar sem Þórólfur hlýtur umfram hann. Faðir þeirra unni Þórólfi en ekki 

Agli. Ásgerður giftist Þórólfi en ekki Agli.

Egill er ekki venjuleg hetja, en ef til vill er hann dæmigerð dökk hetja. Hann er hvorki  

frægur né fallegur en hann stendur sig vel í bardögum og í sambandi við suma menn. Hann nær 

ekki góðum árangri í sambandi við aðra. Þeir verða andstæðingar hans sem veita honum enginn 

sóma, t.d.  pabbi hans og konungsvaldið en þessir eru megingeldingarmöndlar í sögu Egils. En 

hann er  í  góðu sambandi við aðra,  t.d.  Ölvi,  Þórólf bróður sinn, Áka,  Álf  hinn vermska og 

Þorfinn  hinn  vermska.  Og  mikilvægasti  vinur  Egils  í  sögunni  er  Arinbjörn.  Egill  er  flókin 

persóna og er ekki auðvelt að ákvarða hvort hann sé vondur. Þrátt fyrir alla þá menn sem Egill  
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hafi drepið kemur hann í veg fyrir örvæntingu annars manns að minnsta kosti þremur sinnum í 

sögunni  og  í  tveimur  af  þessum  tilvikum  hjá  konum. Egill  bjargar  Áka  (116)  og  Helgu 

Þorfinnsdóttur  (229-30),  verndar  líf  Friðgeirs  vegna  konu sem grætur  (201)  og  verndar  arf 

Ásgerðar alloft í sögunni.

Breaking Bad

Í upphafi er Walter fórnarlamb og vill breyta því og gerir það með því að fara af sporinu  

(break bad). Umskipting Walters er meginefni þáttanna. Walter er geldur maður í upphafi og 

hann er á barmi þunglyndis mörgum sinnum. Þegar hann uppgötvar að hann er kominn með 

krabbamein heyrir hann bjöllur í eyrunum og hann er ekki meðvitaður hvað gerist í kringum 

stað. Fyrsta fórnarlamb Walts er Bogdan þegar hann snertir á punginum sínum og þetta er aðeins 

fyrsta merkið um tröllið sem kemur upp í Walt. Að lokinni 4. þáttaröðinni hefur Walt algjörlega 

breyst.  Hann byrlar krakka eitur til þess að blekkja Jesse. Walter blekkir mág sinn mörgum 

sinnum. Walter hefur algjörlega farið af sporinu. Hann hættir  raunar að ljúga að Skyler og hann 

hefur  aldrei  gert  neitt  gegn syni  sínum.  Þessi  einkenni  eru helstu kostir  Walters  um þessar 

mundir. Ef til vill hugsar Walter ekki aðeins um sjálfan sig heldur einnig um sínir nánustu. En 

hann blekkir mág sinn Hank, og veldur honum skaða.

Hank er geldingur á svipaðan hátt og Þórólfur yngri. Vegna þess að Hank hefur samúð með  

Walt fer hann fram í bróðerni með Walt. Hank getur ekki trúað því að Walter sé framleiðandi 

fíkniefna. Það dettur honum aldrei í hug. Með því geldir Walter einnig lögregluna. Í raun og 

veru tekur lögreglan ekki þátt í megingeldingarmöndlum. Walter getur notað Hank til að heyra  

frá honum allt sem gerist hjá lögreglunni og þannig geldir Walter lögregluna sem verður aldrei  

andstæðingur hans. Andstæðingar Jesses og Walts eru því aðeins glæpamenn.

V. Galdur og vísindi

Í sögum um hetjur eru oft talað um sérstaka hæfileika hetjunnar. Walter White og Egill eru 

ekki venjulegar hetjur en takast á við ýmsa andstæðinga í geldingarmöndlunum sem var lýst hér 

að framan. Hetjur þurfa að hafa sérstaka hæfileika svo að þær geta sigrað óvinina. Í tilviki Walts  

og Egils eiga þessar aðalpersónur aðgang að óvenjulegri þekkingu, Egill að kunnáttu í rúnum og 

Walt í efnafræði. Þeir nota þessa þekkingu til þess að leysa vandamál sem upp koma. Má túlka  

þessa þekkingu sem tilvísunarlykil  (Referential Code) samkvæmt Barthes. Þessi lykill er oftar 

byggður á vel þekktri menningu, til dæmis goðafræði og sálfræði.
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a) Rúnir og níð

Egill  býr yfir  rúnaþekkingu sem er vel  þekkt  fyrirbæri  í  norrænni menningu.  Hermann 

Pálsson hefur skrifað rækilega um þennan menningararf í grein sinni „Fornfræði  Egils sögu“. 

Hann skoðar vel allar tilvísanir í  Egils sögu og hvernig þær eru tengdar við aðrar heimildir. 

Þannig  sést  hvernig  rúnir  eru  hluti  af  menningu  sem  hlutgerist  innan  bókmenntanna  og 

goðafræði.  Joseph  Harris  tekur  næsta  skrefið  þegar  hann  túlkar  rúnir  sem  einhvers  konar 

lestrarkunnáttu í norrænu samfélagi og munnlegri hefð. Hann bendir á átök milli Gunnhildar og 

Egils á Atleyju þar sem Egill ristar rún á horn:

A more interesting allusion to runes in Egill's preserved verse occurs in the 

saga's verse 9, where Egill carves runes on a drinking horn to disable the 

poison in it; the stanza is semiotically fascinating since it juxtaposes Egill's 

sign system to the harmful one of the host who poisoned the brew, his runes 

against the “sign” of his host (ǫl, þats Bárøðr signdi). But more pertinent to 

us is the exact wording of the first two verse lines: “I cut runes on the horn, 

I redden speech in blood....” The word for “speech” here is spjǫll, cognate 

with  English  spell,  but  to redden speech you must  have a very physical 

conception of it. Nordal's modern translation substitutes “words”  (orðin), 

which from our literate point  of  view is  unexceptionable,  but  in an oral 

culture the expression “rjóðum spjǫll” must have had a force like “paint a 

song red.” Here a word for speech stands for material signifiers; so there 

must be a sense of the interchangeability of speech and its signs.

(Harris 1994:342)

Annars vegar sýnir Harris hvernig má tengja orð Egils við menninguna á bak við kunnáttu Egils 

og hvernig þau eru tengd við munnlega hefð. Hins vegar sýnir Hermann Pálsson hvernig má 

finna  rúnir  í  öðrum  sögum  svo  að  rúnir  virðast  vera  tilvísun  í  stærri  heim  í  íslenskum 

bókmenntum. Tilvísunarlyklar grundvallast á vel þekktri menningu í samfélagi. Fólk sem les 

sögu með tilvísunum til þekktrar menningar getur skilið auðveldlega hvernig hetjan berst við 

aðra og hvernig hún fær sigrað. Þannig veitir höfundur söguhlýðendum dýpri skynjun í heim 

hetjunnar. Til viðbótar veldur dýpri skynjun í þessari þekkingu úr öðrum heimildum aukinni  

spennu þegar Egill notar rúnir. Hermann Pálsson bendir á að það sem gerðist hjá Agli þegar 

hann er gestur Bárðar sýnir að hann hefur grunnþekkingu í eddukvæðum.

Þau Gunnhildur drottning og Bárður í Atley blanda ólyfjani í drykk Egils; 

Bárður signdi síðan fullið, fékk það ölselju sem færir Agli. Hann stakk hnífi í  

lofa sér, tók við horninu, reist á rúnar, reið á blóðinu og fór með svofelldan 

fórmála: „Ristum rún á horni, / rjóðum spjöll í dreyra.“ Svo mikill kraftur 

fylgdi orðum Egils og athöfnum að hornið sprakk í sundur, en drykkurinn fór 

niður í hálm (109). Í 8. vísu Sigurdrífamála segir glöggt: „Full skal signa / ok 

við fári sjá / og verpa lauki í lög; /  þá ek þat veit, / at þér verðr aldri / 

meinblandinn mjöður.“ (Eddukvæði 1949, II:308).

(Hermann Pálsson 1994:55)
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Vissulega kemur það ekki á óvart að rúnir séu nefndar í eddukvæðum en áhugavert er að sagt er  

frá  þeim  í  Sigurdrífumála alveg  á  sama  hátt  og  í  Egils  sögu.  Þessi  vísa  er  tengd  við 

meinblandinn mjöð sem er alveg eins og hvað Egill þiggur frá Bárði og vísan skýrir frá hvernig 

mjöðurinn  er  signdur.  Rúnir  grundvallast  vissulega  á  annarri  þekkingu  á  bókmenntum  og 

goðafræði.

Harris  bendir  líka  á  þátt  þar  sem Egill  risti  rúnir  til  að  lækna  meyna  „ok lagði  undir 

hœgendit í hvíluna, þar er hon hvíldi“ (Egils saga 1933:230). 

Later in the saga Egill encounters a host whose sick daughter he is able to 

cure by shaving off and destroying the runes that caused her illness and 

substituting healing runes. This treatment of runic grooves not as patterned 

absences  of  wood  but  as  material  signifiers  that  draw  their  signifieds, 

efficacious language, with them is paralleled in several places.

(Harris 2008:341–42)

Harris  minnist  á  hugtökin  táknmynd  (the  signifier)  og  það  sem  er  bent  á,  táknmiðið  (the 

signified). Þessi hugtök eru grundvallaatriði í táknfræði og komu sérstaklega fram hjá Saussure í  

upphafi táknfræði sem vísindakenningar. Þetta dregur athygli að því hvernig tilvísunarlykill er  

byggður  á  táknmynd sem bendir  á  eitthvað  og  táknmiðið  sem hefur  verið  bent  á  er  orðið 

táknmynd sem bendir á eitthvað annað. Hermann Pálsson skilgreinir þessar rúnir sem manrúnir. 

Táknmyndir í þessum lykli eru fjölbreyttar. Til viðbótar við manrúnir eru þannig bölrúnir og 

bótrúnir. Bölrúnir benda á neikvæða merkingu manrúnanna og þvert á móti benda bótrúnir á 

jákvæða merkingu manrúnanna og breytingu bölrúnanna.

Drjúgum  magnaðri  er  þó  frásögnin  af  rúnakunnáttu  Egils  austur  við 

Eiðaskóg.  Ung  heimasæta  þjáist  af  mikilli  kröm  og  er  sem  hamstóli; 

bóndasonur úr grenndinni hafði ætlað að rista henni manrúnir en allt fór í  

handaskolum hjá pilti. Í  Havamálum, 161. vísu, kemst Óðinn svo að orði: 

„Þat  kann ek it  sextánda:  /  ef  ek  vil  ins  svinna mans /  hafa  geð  allt  ok 

gaman, / hugi  ek hverfi  /  hvítarmri  konu / ok sný ek hennar öllum sefa“ 

(sama rit, I:65). En slík list var austrænum durgi um megn, enda vissi hann 

ekki  hvernig  átti  að  rísta.  Misheppnaðar  manrúnir  reyndust  stúlkunni 

bölrúnir; þær gerðu mein hennar öllu verra en áður, enda kunni kauði ekki 

nóg í rúnafræðum. Þó tókst Agli með bótrúnum að lækna meyna og gefur 

þessi varnaðarorð: „Skala't maður rúnar rista, / nema ráða vel kunni“ (230). 

Gutlari hafði villst á myrkvum staf. Egill lætur taka stúlkuna úr rúminu, og 

finnur þar rúnir með tíu launstöfum.

(Hermann Pálsson 1994:55)

Túlka má það svo að bölrúnir og bótrúnir þrengi merkingu manrúnanna og bótrúnir grundvallast 

á merkingu bæði manrúnanna og bölrúnanna. Þetta er flókið kerfi byggt á mörgum táknmyndum 

sem eru bæði vísanir og þær myndir sem bent er á. 
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Egill notar þekkingu í rúnum til að forðast dauða og til viðbótar til að bjarga meyjunni í 

Vermalandsferð sinni. Þessi þekking er notuð á jákvæðan hátt, til að vernda sig og til að lækna. 

Egill notar rúnir einnig á neikvæðan hátt þegar hann reisir níðstöng gegn Gunnhildi og Eiríki 

blóðöx (Egils saga 1933:171). En þrátt fyrir að Egill berjist sérstaklega hart við konungsvald í 

sögunni, sigrar konungsvaldið hann að lokum. Hann fer ekki undir lokin til Noregs aftur því „at 

Egill mátti ekki vera í Nóregi af þeim s kum [...] at konungar þóttusk eiga við hann“ (ǫ Egils  

saga  1933:257).  Þá  lýkur  megingeldingarmöndlinum  í  allri  sögunni  og  þetta  tengist 

túlkunarlykli sögunnar. (SYM. Geldingarmöndull: Úlfar og konungar) (HER. Gáta: Hver sigrar? 

Úlfur eða konungur?)

b) Efnafræði

Walter White í  Breaking Bad er á svipuðu svæði með hæfileika sinn, efnafræði. Þar eru 

einnig margar myndanir í þessu kerfi sem byggjast á tilvísunarlykli efnafræði. Þessar myndanir  

eru til dæmis eitur, sprengiefni og fíkniefni. Í upphafi notar Walter efnafræði aðeins í jákvæðum 

tilgangi. Hann er kennari í þessu fagi; kennir nemendum í framhaldsskóla. En það kemur fram 

að Walter  er  geldur maður í  þessu því  hann var snillingur í  þessu sviði.  Hann hjálpaði  við 

rannsókn sem hlaut nóbelsverðlaun. Þetta kemur fram í upphafi fyrsta dagsins í 1. þættinum í 1. 

þáttaröðinni  og  síðar  kemur  fram  í  þáttaröðinni  að  vinur  Walters  náði  góðum  árangri  í  

efnafræðisfyrirtæki sem báðir menn stofnuðu. Þannig hefur Walter stöðugt stefnt niður á við. 

Hann er að falla niður í kanínuholu. Þó er hann ósvipaður Alice í Undralandi því hann virðist 

aldrei komast úr holunni aftur.

Walter er ólikur Agli að ýmsu leyti. Báðir eru skarpir og gáfaðir en Egill notar þekkingu 

sína að mestu leyti til að vernda sig gegn öðrum. Walter notar þó þekkingu sína til að búa til 

fíkniefni sem geta skaðað aðra. En þessir sem skaðast eru svipaðir þeim sem eru meiddir af Agli  

þegar hann fer í víking. Í þessu tilviki eru Egill og Walter á sama stigi. Þeir skaða þá sem þeir  

þekkja ekki. Að öðru leyti fer Walter á annað stig. Hann hefur búið til eitur en Egill ver sig gegn  

eitri með rúnum. Ennfremur hefur Walter viljandi skaðað barn með eitri. Egill hefur notað rúnir 

til að lækna mey, ekki skaða. Walter hefur einnig notað sprengiefni til að skaða aðra oftar en 

einu sinni í þáttaröðinni. Að mestu leyti notar Walter kunnáttu sína á neikvæðan hátt.

c) Tengsl tilvísunarlykla og geldingarmöndla

Þegar persóna notar tilvísunarlykil annaðhvort sem vopn eða til að verja sig tekur hún þátt í  

geldingarmöndli. Tilvísunarlykillinn sem tilheyrir þessu svæði er að mestu leyti kynntur þegar 

fyrsti þátttakandi í möndli er kynntur. Í  Egils sögu kynnist tilvísunarlykill  galdur þegar fyrsti 

frumkvöðullinn er kynntur, Kveld-Úlfur. Þessi tegund af galdri snýst ekki sérstaklega um rúnir  

en snýst um hamhleypu. Hamhleypa er annar tilvísunarlykill sem Hermann Pálsson bendir á 

(1994:50). Þegar Egill birtist síðar í sögunni sem frumkvöðull er galdurinn öðruvísi og tengist  
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annarri kunnáttu. Í  Breaking Bad er tilvísunarlykillinn kynntur á undan frumkvöðli en ekki á 

svipaðan hátt og síðar. Þegar Jesse er kynntur fer efnafræðin að umturnast, þannig að segja að 

neikvæð notkun hennar hefst. Í sögum er frumkvöðull sá sem þarf að læra hvernig nota skal  

tilvísunarlykil til að sigra óvini. Aðrar persónur geta kynnt megintilvísunarlykil en þær taka þátt 

í megingeldingarmöndli og kunnáttan á heima innan sama geldingarmöndulsins.

VI. Tröll og óvættur

a) Gróteska

Hið gróteska grundvallast á þreföldu kerfi  eins og áður kom fram þar sem rætt var um 

merkingarblæ. Hæðnin sprettur úr einhverju óvæntu og það sem er óvænt í grótesku er hvernig 

ljótleikinn  kemur  fram  hjá  persónum  í  sögunni.  Þessar  persónur  taka  þátt  í  einstökum 

óvenjulegum athöfnum. Að mestu leyti heyra þessar persónur ekki til venjulega hópnum sem 

tekur þátt í þessum athöfnum. Þessar athafnir eru stundum aðeins óvenjulegar fyrir frumkvöðul 

en ekki allar persónur í sögunni. Þegar þessi ljóta hæðni virkar á áheyrendur eða áhorfendur þá 

færir hún persónunum samúð. Dæmið sem lýst var í innganginum sýnir þetta til fulls þar sem 

vélmenni þykist vera manneskja í  Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Svipaða tegund 

grótesku má finna í  Star Trek, sérstaklega í þáttum sem heita  Voyager hjá „The Borg“ sem er 

stytting af „Cybernetic Organism“. Manneskjan er ekki aðeins manneskja heldur hefur eitthvað í  

sér úr einhverju öðru. Hún gengur með tvífara, þ.e.a.s. er í senn venjulegur maður og eitthvað 

annað.

i. Tvífari og tvíhyggja

Egils saga

Egils  saga er  grundvölluð  á  tvíhyggju.  Endurtekningar  sögunnar  byggjast  á  þessu  og 

hvernig menn í fjölskyldu Skalla-Gríms eru tengdir við úlfseðli. Til viðbótar er hnignun til í  

úlfseðlinu. Að sögulokum er hnignunin algjör. Í Sonatorreki benda þessi vísuorð í þessa átt:

4. Þvít ætt mín
á enda stendr,
hræbarnir
sem hlynir marka;
esa karskr maðr
sás kǫggla berr
frænda hrørs
af fletjum niðr.

5. Þó munk mitt
ok móður hrør
fǫður fall
fyrst of telja,
þat berk út
ór orðhofi
mærðar timbr
máli laufgat.
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6. Grimmt vǫrum hlið,
þats hrǫnn of braut
fǫður míns
á frændgarði;
veitk ófullt
ok opit standa
sonar skarð,
es mér sær of vann.

(Egils saga 1933: 247-48)

Áhugaverðast er að skoða 4. vísu og 6. vísu; „Þvít ætt mín / á enda stendr,“ og „þats hrǫnn of 

braut / fǫður míns / á frændgarði; / veitk ófullt / ok opit standa / sonar skarð“. Hver er sá 

endi? Hvers vegna hefur særinn brotið föðurættina? Egill á annan son, ætt hans er ekki horfin.  

Svarið liggur í úlfseðlinu. Egill vissi að  sonurinn sem lifir af var ekki af sama bergi brotinn. 

Hann var ekki af úlfseðli.

Þorsteinn, sonr Egils,  þá er han óx upp, var allra manna fríðastr sýnum, 

hvítr á hár ok bjartr álitum; hann var mikill ok sterkr, ok þó ekki eptir því 

sem faðir hans. Þorsteinn var vitr maðr ok kyrrlátr, hógværr, stilltr manna 

bezt; Egill unni honum lítit; Þorsteinn var ok ekki við hann ástúðigr, en þar 

Ásgerðr ok Þorsteinn unnusk mikit.

(Egils saga 1933:274)

Hér er andstæða sett á virkan hátt milli sona Egils. Þetta er 3. endurtekningin af sama tagi og var  

bent á fyrr í þessari ritgerð: (SYM. Andstæða: A: Móðir  (móðurættar) – gervilegur) (SYM. 

Andstæða: AB: Fjölskylda  (faðir, móðir, bræður)) (SYM. Andstæða: B: Faðir.  (föðurættar) – 

svartur). 

Það má kallast kaldhæðnislegt að Egill ann Þorsteini ekki mikið. Þorsteinn er líkur Þórólfi 

yngra og eldra en hann öðlast ekki ást föður síns; ólíkt Þórólfi yngra sem hlaut ást allra manna 

sérstaklega föður síns. Einkennin sem Þorstein vantar eru ljót og tilheyra úlfseðli ættarinnar. En 

samt  geta  söguhlýðendur  fundið  til  samúðar  með  bæði  Þorsteini  og  Agli.  Þessi  samúð 

grundvallast á andstæðu og grótesku. Faðir Egils, Skalla-Grímur, ann Agli ekki og þeir eru þó af 

sama bergi  brotnir,  þeir  eru báðir  svartir.  En Skalla-Grímur ann syni  sínum Þórólfi  sem er 

gervilegur og fríður. Bæði Þorsteini og Agli er neitað um ást föður síns og átökin milli föður og 

sonar snúast um ljótan líkama.

We find at the basis of grotesque imagery a special concept of the body 

as a whole and of the limits of this whole. The confines between the body 

and the world and between separate bodies are drawn in the grotesque 

genre quite differently than in the classic and naturalist images.

(Bakhtin 1968:315)

Meðal myndmálsins sem notað er um Egil má sjá lýsingarorðin: sköllóttur, svartur, ljótur, 

ennibreiður, brúnamikill, hálsdigur, herðimikill, harðleitur og grimmlegur. Líkamshlutum Egils 

er svo lýst að „nefit ekki langt, en ákafliga digrt, granstœðit vítt ok langt, hakan breið furðuliga, 



26

ok svá allt um kjálkana [...] úlfgrátt hárit ok þykkt“ (Egils saga 1933:143). Þessi einkenni erfir 

Þorsteinn ekki.

Mikhaíl  Bakhtín segir  frá  lífi  hins gróteska líkama. (Bakhtín 2005)  Greinilega tilheyrir 

líkami  Egils  hinum  gróteska  líkama.  Bakhtín  settur  fram  hugmyndir  um  karnivalið  og 

gróteskuna sem birtist í skáldsagnagerð hjá Rabelais. Jón Karl Helgason bendir einnig á Freud 

sem skilgreinir óhugnað aflimunar.

Það mætti bera saman fleiri atriði úr „Das Unheimliche“ og Egils sögu, 

en að svo stöddu er vert að ræða stuttlega þær skýringar sem Freud kann á 

upptökum  óhugnaðar.  Óhugnað  aflimunar  rekur  hann  vafningalaust  til 

geldingarhræðslu,  sem hann  fjallar  nánar  um í  öðrum ritsmíðum,  meðal 

annars á þeirri forsendu að við athugun á kynfærum fullorðinna dragi börn 

þá  ályktun  að  konur  hafi  misst  getnaðarlim  sinn.  Þessi  sýn  veki  meðal 

drengja ótta við aflimun, sem faðirinn muni framkvæma til að hegna þeim 

fyrir að leggja ást á móðurina. Stúlkur, á hinn boginn, fái á tilfinninguna að 

þær séu þegar geldar. Að sögn Freuds er algengt að geldingarhræðsla komi 

fram í  ótta  við  að  missa  augun  eða  blindast,  en  til  staðfestingar  þeirri 

hugmynd hefði hann væntanlega getað bent á að í lok Egils sögu fer saman 

lýsing á því að Egill hafi orðið „með öllu sjónlaus“ í elli sinni og dróttkvæð 

vísa þar sem fram kemur að getnaðarlimur („bergis fótar borr“) hans sé 

orðinn gagnslítill (s. 515).

(Jón Karl Helgason 1992:65)

Breaking Bad

Í  Breaking Bad er ímynd hins gróteska líkama einnig notuð. Þegar Walter og Jesse hitta 

Tuco í bílakirkjugarði undir lok 1. þáttaraðar lumbrar Tuco á félaga sínum. Næsta þáttaröð hefst  

á því að félagi Tucos hefur verið barinn í graut og fær flogakast. Hans líkami er í vondu lagi og 

Walter getur ekki hjálpað honum. Hann er snemma dáinn og þá ber Tuco á honum aftur; Tuco  

hefur greinilega tryllst. Þá skipar Tuco öðrum félaga að færa líkama til þess að sleppa við líkið. 

Þessi félagi svarar að sér finnist þetta ókristilegt. Tuco svarar að þetta hljómi eins og óhlýðni. Þá 

heldur félaginn áfram að færa líkið. Síðar í þættinum fær Walter símtal frá Hank. Hank sendir 

honum ljósmynd af báðum þessum félögum í símanum. Þeir eru dánir. Það kemur í ljós hjá  

Hank að einn maður var að færa líkið til að fela það en þegar hann setur líkið undir bíl þá fellur 

hlass af bílnum ofan á hann og banar honum. Bíllinn fellur á handlegg hans og þá blæðir honum 

út. Þegar lögreglan leggur líkið niður til þess að sjá hvað gerðist þá sést aflimun.

Ljótleiki, hæðni og samúð sameinast í þessum senum. Tuco er greinilega ljótur maður og 

dæmigert tröll í sögunni. Hegðun hans er afskræmileg. Hann ber félaga sinn í graut. Hann skipar  

öðrum félaga að losa sig við líkið. Hæðni kemur fram þegar Walt og Jesse átta sig á að Tuco  

hefur drepið báða félaga sína. En sú kaldhæðni sprettur af því að Tuco hefur barið félaga í fyrsta 

lagi.  Þetta  kemur á  Walt  og Jesse  og áhorfendum á  óvart.  Óvænt  samúð kemur fram með 
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félögum Tucos af því að tröllið birtist og sýnir vanþakklæti sitt.

ii. Karnival

Egils saga

Af karnivalinu sprettur hugmynd um geldingarmöndulinn vegna þess að í því kemur fram 

geldingarmöndull milli valdhafanna og venjulegs fólks. Helsti geldingarmöndullinn í Egils sögu 

er milli fjölskyldu Egils og konungsvalds í Noregi. Helga Kress settur fram athugun í grein sinni 

„Karnivalið  í  kirkjugarðinum“ um karnival  í  sögulokum  Egils  sögu þar  sem haus  Egils  er 

fundinn og presturinn reynir að brjóta hann. En hausinn sigrar því var ekki hægt að brjóta hann. 

Í  Egils sögu eru mörg dæmi um sigur venjulegra manna gegn þeim valdameiri. Það einkennir 

sigur  karnivalsins  yfir  valdinu  að  það  er  gert  með  grótesku  og  sérstaklega  með  grótesku 

myndmáli. Dæmi sem Helga Kress bendir á í kirkjugarðinum tilheyrir hinum gróteska líkama 

og einnig aflimunin sem Jón Karl bendir á. Þar að auki er karnival venjulega sviðsett í veislu. 

Þegar Egill fer gegn Bárði og Gunnhildi er það í miðri veislu og spennan eykst uns Egill fer á  

brott eftir að hafa hegðað sér á gróteskan hátt. Þegar Egill er farinn kemur í ljós að Bárður er 

dáinn og Ölvir hefur kastað upp. Úrkast og blóð blandast saman og gróteskan er allsráðandi.

Breaking Bad

Karnival  birtist  í  Breaking Bad mörgum sinnum sérstaklega vegna þess  að til  þess  að 

„break bad“ þarf Walt að víkja frá góðri hegðun. Fordæmi annarra trölla sýnir Walt og Jesse 

hvernig eigi að „break bad“ eða breytast í tröll í sífellu. Tuco er dæmigert tröll og hann berst 

vissulega gegn stofnunum samfélagsins. Þegar félagi segist ekki vilja gera eitthvað ókristilegt er 

það eitt dæmi um þetta. Annars vegar eru þeir Tuco og félagi hans að hegða sér ókristilega. Hins  

vegar er félagi Tucos að reyna að setja sig upp á móti Tuco þrátt fyrir að lítið verði úr andófi 

hans. Þar að auki eru þessir glæpamenn stöðugt að gera eitthvað á móti samfélaginu.

Í Breaking Bad er sú mest áberandi sena sem tilheyrir karnivalinu þegar Hector Salamanca 

er tekinn í yfirheyrslu vegna Jesse. Lögreglan spyr hann hvort Jesse hafi verið á heimili hans.  

Herra Salamanca er í hjólastól og getur ekki talað. Hann hringir bjöllu þegar hann vill segja 

„já“. Jón Karl Helgason bendir á að Freud telji tengingu milli óhugnaðar og líkama og ástæða er 

til að skoða þá ábendingu. Mikhaíl Bakhtín telur að tenging milli gróteskunnar og líkamans sé 

nauðsynleg í karnivalinu. Í þessu tilviki vill Herra Salamanca ekki segja lögreglunni neitt. Hann 

hatar lögregluna meira en hann hatar Jesse. Senan nær hámarki Herra Salamanca fær skyndilega 

niðurgang í miðri yfirheyrslu. Þessi hápunktur tilheyrir gróteskunni á fullkomnan hátt. Herra 

Salamanca vinnur sigur á valdinu,  lögrelgunni.  Það gerist  sem gróteskur hátindur senu sem 

auðveldlega má tengja við líkama, úrkast og óhugnað.

Tröllið birtist í Walt á ýmsan hátt. Stundum mjög óvænt. Í 1. þáttaröð 4. þætti eru tvær 
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smáar senur um einstakling sem heitir Ken. Hann hefur mörg einkenni lúða en er vel stæður og  

lánsamur. Ken labbar með þráðlaust heyrnartól fyrir farsíma sinn og talar í símann um fólk á 

svakalegan hátt. Hann keyrir flottan bíl og er vel klæddur en hann er ekki flottur maður. Í fyrsta 

sinn sem Walter hittir hann stelur Ken bílastæði frá Walt og þá hlýðir Walt á hvað Ken segir. Í  

annað sinn sér Walter Ken næstum rekast á gamla konu og hrópa til hennar að fara burt. Walter 

hefur stöðvað og því næst hóstar hann og blóð kemur úr munninum. Þegar Walter lýkur upp 

augunum sér hann Ken rekast næstum á konuna. Walter er reiður og fer að bíl Kens og opnar  

vélarhlífina og setur rúðuþurrku á rafhlöðu í bílnum svo að rafpólar eru tengdir með þurrkunni.  

Walter gengur burt og þá springur bíllinn í loft upp. Vegna þess sigrar Walter í baráttunni milli  

lúða og venjulegs fólks en Walter fær ekki samúð, hann fær virðingu. Áhorfendur hafa samúð 

með venjulegu fólki en hegðun Walts er öfgakennd.

b) Örvænting

Egill

Örvænting Egils er áberandi í Egils sögu þar sem hún birtist í þunglyndi. Skaplyndi Egils 

birtist  þegar Þórólfur og Ásgerður ætla til  Noregs. Thomas Bredsdorff telur að Egill  viti  að 

Þórólfur  ætlar  að  biðja  Ásgerðar  (Bredsdorff  1974:26-27).  Þá  lætur  Egill  skipið  reka  út  á 

fjörðinn og síðan verður Þórólfur að láta undan Agli. Þá fer Egill með til Noregs (Egils saga 

1933:102-3). Ármann Jakobsson telur að Þórólfur hafi samúð með Agli og þetta verði honum að 

falli (Ármann Jakobsson 2008:14). Þórólfur fórni auðveldu lífi sínu í Noregi til að taka Egil með 

sér en sé fyrsta persónan sem fórni sér fyrir Egil án þess að týna lífinu. Hann er ekki síðasti  

maðurinn.

Egill telst vera fégráðugur því hann er stöðugt að reyna að ná í fé. Hann er stundum ekki 

ánægður en þegar hann fær fé, sérstaklega silfur, þá gleðst hann. Þetta sést þegar Þórólfur deyr.  

Egill er ósáttur þegar hann hittir Aðalstein konung. En þegar Aðalsteinn fær honum hring og 

silfur þá gleðst Egill  (Egils saga 1933:144-45). Síðar í  sögunni fær Egill  ekki fé Ljóts hins 

bleika frá Hákoni konungi. Egill  er  í  vondu skapi.  En þegar Arinbjörn fær honum silfur þá 

gleður hann Egill (216). En Arinbjörn er sá maður sem fær mest til baka frá Agli. Hann virðir  

Arinbjörn mjög og fer til Vermalands til að vernda frændur Arinbjörns því Hákon konungur 

reynir að hrekja þá út úr Noregi (Egils saga 1933:220-22).

Walter og Jesse

Walter White er gripinn örvæntingu út af geldingu. Í fyrsta þættinum er hann ákveðinn 

geldingur  og  þá  breytist  hann  til  þess  að  berjast  á  móti  geldingunni  og  fá  peninga  handa 

fjölskyldu sinni. Hann vill ekki læknismeðferð en vegna örvæntingar fjölskyldunnar hans fer  

hann að finna leið til þess að fá meiri peninga en hann hafði hugsað sér í upphafi. En þrátt fyrir  
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það að  Walter  sé  gripinn  örvæntingu,  finna  áhorfendur  varla  til  samúðar  með honum.  Í  4. 

þáttaröðinni, 9. þætti, berjast Walter og Jesse hvor við annan. Walter tapar einvíginu en hann fær 

ekki samúð af því að hann er gerandi í þessari athöfn og Jesse er þolandi. Walter vill drepa alla  

sem standa í vegi fyrir honum og nú virðist hann vera haldinn ofsóknaræði. Walter er ofsalega 

reiður því Jesse hefur ekki drepið Gus með eitri sem Walter hefur búið til. Sigur Jesses fellur í 

kramið hjá áhorfendum og Walter fær makleg málagjöld. Virðist vera erfitt að finna til samúðar 

með Walt því hann hefur valið að berjast við alla í sífellu. Hann er óáreiðanlegur sem vinur. 

Hann svíkur alla vini sína og gerir aldrei neitt fyrir þá án eigingjarna ástæðna.

Hins vegar finna áhorfendur auðveldlega til samúðar með Jesse. Í fortíðinni áður en sagan 

hefst, hefur Jesse búið með frænku sinni í húsinu sem hann býr í í upphafi sögunnar. Hún hefur 

fengið krabbamein og Jesse er með henni á þeim tíma. Hann ann henni mikið og hann heldur að  

hann hafi hjálpað henni þá. Foreldrar Jesses hafa aðra skoðun. Í 2. þáttaröðinni, 4. þætti, henda 

þeir honum út úr húsinu vegna þess að þeir hafa fundið rannsóknarstofu Jesses og Walts meðan 

þeir strákar hafa verið í haldi hjá Tuco Salamanca. Útlitið er ekki gott hjá Jesse og hann getur  

ekki gert neitt til að breyta því. Í fyrsta lagi pínir Walter Jesse að hjálpa sér að búa til fíkniefni  

og allt sem gerist vegna þess hefur komið honum út úr húsinu sínu. Þess konar ástand færir 

þolanda samúð. Walter er þá orðinn óbærilegur að mati áhorfendanna af því að hann hjálpar 

vinum sínum aldrei og færir þeim oftar vandamál.

VII. Niðurstöður

a) Líkindi

Báðar  sögurnar  grundvallast  á  endurtekningum.  Tröllið  tekur  þátt  í  hvörfum sem fram 

koma í þessum endurtekningum. Viðkomandi þema fjallar um ummyndun manna vegna áhrifa 

umhverfis og hvernig þeir bregðast við umhverfi sínu. Mikilvægustu hvatar gerenda í sögunum 

eru fé og virðing. Veislur eru notaðar til að draga fram óvirðingu sem þeim er sýnd og breytir 

þolanda oft í geranda. Í veislunum í Breaking Bad kemur fram spennan milli hinna auðugu og 

þeirra sem ekki hafa sama aðgang að auðvaldinu. Á svipaðan hátt má í  Egils sögu sjá baráttu 

milli venjulegs manns og konungsvalds í veislum. Auður er áberandi táknmynd fyrir græðgi og 

vellíðan fjölskyldunnar. Ofbeldið í sögunni vindur fram frásögninni í geldingarmöndlum og í 

þeim birtist tröllið. Fólk breytir í tröll í báðum sögum og gróteskan er notuð á góðan hátt til að 

tákna tröllið og óvættinn. Þannig birtist tröllskapur Egils og Walts iðulega í grótesku og á sviði 

karnivalsins þar sem maður glímir við yfirvöldin.

b) Mismunur

Skáldskapur  skiptir  miklu máli  í  báðum sögum þó að hann birtist  á  mismunandi  hátt.  

Kveðskapur er yfirleitt ekki áberandi í nútímasögum en Walter White beitir ítrekað uppspuna til 
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að vernda sjálfan sig þegar vandræðin blasa við. Gróteskan er notuð svo að áhorfendur finna til  

samúðar með persónum. Samúð er yfirleitt með frumkvöðli en í  Breaking Bad merkir það að 

persóna sem er í miðdepli frásagnarinnar og þar með aðalpersónan er ekki persóna sem fær  

samúð. Í Egils sögu er frumkvöðull sögunnar í miðdepli og þá fær hann samúð. Í Breaking Bad 

koma  endurtekningar  einkum  fram  í  keppni  milli  glæpamanna.  Í  Egils  sögu eru 

endurtekningarnar  í  keppni  Egils  við  konungsvaldið.  Þar  eru  þrír  megingeldingarmöndlar  í 

báðum sögum. Einn gerist í þátíðinni, annar í nútíma, þriðji er milli feðga í Egils sögu en milli 

félaga  í  Breaking  Bad.  Tilvísunarlyklar  eru  notaðir  af  geranda  í  athöfn  sem  tilheyrir 

geldingarmöndli. Þeir eru venjulega notaðir á neikvæðan hátt til að gera árás eða verja sig í  

ofbeldi. En í Egils sögu er tilvísunarlykill galdur og sérstaklega rúnir notaður á jákvæðan hátt 

mörgum sinnum í sögunni, og rúnir eru sérstaklega vel tengdar konu sem Egill vill hjálpa á  

Vermalandi. Hins vegar notar Walter White tilvísunarlykil efnafræði að mestu leyti á neikvæðan 

hátt.  Hann er kennari  í  efnafræði en kennsla hans er  ekki  áberandi  í  sögunni.  Walter  notar 

efnafræði sérstaklega vel með sprengiefni og eitri til að snúa geldingarmöndlunum við. Síðasti  

og mest áberandi tilvísunarlykillinn í sögunni hingað til kemur að lokum síðasta þáttarins og 

snýst um ungan strák sem Walter White eitrar fyrir. Tröllið í Agli er áskapað eðli en kann einnig 

að tengjast því hvernig hann var alinn upp hjá fjarstöddum foreldrum. Hann berst við tröllið í 

sér alla ævi en undir lokin ann hann ekki syni sínum vegna þess að hann erfir ekki úlfseðli. 

Þannig einkennist gróteskan af ljótleika, hæðni og samúð með syni Egils. Í Walt White kemur 

tröllið upp í honum þegar liðið er á ævi hans og hann berst ekki við það, hann nýtur þess þvert á  

móti. Walter tekur tröllinu opnum örmum og þetta einkennist af grótesku því Walter á að vera 

venjulegur maður svo að hæðnin kemur fram í þessu hlutskipti hans. Þessir menn bera andstæðu 

í sér. Ennfremur eru einkenni tröllsins lærð, ekki ásköpuð þrátt fyrir það að úlfseðli er arfur 

Egils.

Mest  áberandi  munurinn  milli  Egils  sögu og  Breaking  Bad felst  í  tilvísunarlyklunum. 

Kveðskapur Egils minnir á sífelldan uppspna Walters White gerir en tungumálið ætti að vera 

skoðað rækilega vel til þess að búa til kvikmynd um Egil. Star Trek mætti vel skoða til að leysa 

þetta  mál  því  þar  koma  ýmis  tungumál  fram  í  kveðskap  í  ýmsum  menningarheimum.  Til 

viðbótar  eru  margir  lyklar  í  galdri  sem  hljóta  að  vera  efldir  og  gefnir  í  skyn  til  

kvikmyndahlýðenda  áður  en  Egill  birtist  á  hvíta  tjaldinu.  Flestir  kannast  við  rúnir  en  ekki 

hvernig úlfur er tengdur Óðni,  Sigmundi og Sinfjötla.  Hnignun úlfseðlis og kveðskapur eru 

glæsilegustu þættirnir sem tilheyra tilvísunarlyklunum í Egils sögu og ættu að vera vel skoðuð í 

kvikmyndagerð. Þar að auki ættu endurtekningar að vera vel skoðaðir og segja má sögu þeirra í 

annarri röð en tímaröð ef því er að skipta.
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