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Tilurð verkefnis 

 Hugmyndin að verkefninu spratt í kvikmyndahandrita kúrsinum Einn og hálfur á haustönn 

2010. Þar þreytti ég frumraun mína í handritaskrifum og mér líkar vel við formið og 

möguleikana, sem það býður upp á. Því ákvað ég að B.A. verkefnið mitt yrði handrit. Vissulega 

er sá galli á forminu að verkinu er í raun ekki lokið fyrr en það hefur verið framleitt. Það er að 

segja leikið, tekið upp og svo framvegis. Ég stefni að því að vinna áfram með þetta verkefni, þó 

svo að það standi eitt og óstutt.  

 Eftir fund með leiðbeinanda ákvað ég að kynna hugmyndina sjálfa sem er töluvert 

umfangsmeiri en verkefnið sjálft, en er þó um leið mikilvægur hluti af verkefninu sjálfu og tvinna 

hana inn í greinargerðina að tilurð verkefnisins. 

Handritið að þættinum var skrifað á tímabilinu frá byrjun febrúar til loka maí, en greinargerðin 

var skrifuð eftir fund með leiðbeinanda í byrjun maí. Eftir á að hyggja hefði hluti 

greinargerðarinnar betur verið skrifaður áður en handritið sjálft var skrifað, en það háir því ekki. 

 Með greinargerðinni sem fylgir handritinu vil ég sýna fram á að ég er fær um að skapa 

sögu, heim og persónur sem vekur áhuga og jafnvel ánægju lesandans. Með handritinu vil ég 

sýna fram á að ég er fær um að skrifa handrit að þætti og gefa persónum og sögunni, sem ég hef 

skapað, líf. 
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Verkefnið 

 Verkefnið, handritið sem fylgir þessari greinargerð heitir „Kalli og Palli finna Jesú”. 

Serían ber heitið Kalli og Palli, en hver þáttur í seríunni ber undirtitil. Kalli og Palli er skrifað 

sem handrit að leiknum þáttum fyrir sjónvarp. Þættirnir fjalla um Kalla og Palla sem búa saman í 

kjallaraíbúð í vesturbæ Reykjavíkur.  Þættirnir eru hugsaðir sem grínþættir þar sem allt er 

leyfilegt, og er hver þáttur með undirliggjandi boðskap sem er ádeila á ýmislegt í nútíma 

samfélagi. 

 

Sögusvið 

 Þættirnir gerast í vesturbæ Reykjavíkur. Í þáttunum er atburðarás sem leiðir þá á stað sem 

leikur lykilhlutverk í þeim þætti, stundum utan venjulega heims þeirra, en að öðru leyti eru sömu 

staðirnir lykilstaðir í þáttunum. Það er íbúðin þeirra, lítill radíus utandyra þar í kring í 

vesturbænum, Melabúðin og þeirra heimabar, Rauða Ljónið (þátturinn sem ég skrifaði sem B.A. 

verkefni er með stað í lykilhlutverki sem er utan þessa venjulega sögusviðs).  

 

Kalli 

 Kalli, fullu nafni Karl Kristinn Karlsson er fæddur árið 1978 og er uppalinn í Breiðholti. 

Foreldrar hans eru Karl Hansson og Lára Grímsdóttir. Foreldrar Kalla voru komin á miðjan aldur  

þegar þau eignuðust hann. Hann er yngstur sex systkina, fjórar systur og einn bróðir. Kalli ólst 

upp á strangkristnu heimili en var þó aldrei áhugasamur um trúna. Fjölskyldan var öll mjög trúuð 

framan af, en á seinni árum missti Karl eldri allan áhuga á kristni. 

 Kalli er myndlistamaður og tónlistarmaður. Árið 2008 gaf Kalli út plötu sem varð þó 

nokkuð vinsæl, bæði á Íslandi en þó aðallega í útlöndum. Kalli er nokkuð þekktur meðal 

tónlistarnörda ásamt því að vera nokkuð frægur í Japan og Þýskalandi. Plötuna gaf hann út undir 

listamannsnafninu Kakalli. Hann spilar Lo-fi kassagítar tónlist, einlæga og sjarmerandi. Kalli 

þjáist þó af krónískri ritstíflu og hefur ekki getað samið eitt einasta lag síðan hann sló í gegn, að 

hans mati vegna skorts á andagift. 

 Kalli er lágvaxinn og þybbinn, skeggjaður, oftast illa til hafður og klæddur í of lítil föt (til 

þess að ýkja vöxtinn).  

 Kalli lifir eftir þeirri lífsreglu að hvað sem hann gerir, þá gerir hann það af því að hann 

vill vel. Þó hann þurfi að brjóta reglur og fara krókaleiðir að markmiðum sínum, þá er það gert í 

von um að það leiði gott af sér, ekki einungis fyrir hann. Kalli er einfaldur, jafnvel hreinlega 
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vitlaus. Hann er ofvirkur og afar hvatvís. 

Markmið Kalla í lífinu og þáttunum er það að finna hamingjuna. Hamingjan í hans huga er að 

geta lifað af listinni, siglt nokkuð lygnan sjó og njóta lífsins með sínum nánustu. 

 

Palli 

 Palli heitir fullu nafni Páll Laxdal Eiríksson og er fæddur árið 1982. Palli er alinn upp í 

Garðabæ af einstæðum föður. Faðir Palla heitir Eiríkur Laxdal og er fæddur árið 1959. Eiríkur er 

eigandi strippklúbbsins Pink Palace og er kallaður Eiki bleiki. Mamma hans Kalla er strippari frá 

Tékklandi en hún missti landvistarleyfið þegar Palli var fjögurra ára og hann hefur ekki séð hana 

síðan. Palli ólst upp sem einkabarn í Garðabænum en á nokkur hálfsystkini sem hann þekkir lítið 

sem ekkert. Palli lítur á sjálfan sig sem uppáhaldsbarn pabba síns, þó raunin sé að hann var bara 

eina barnið sem átti í ekki móður. Palli er þjakaður af karlrembu, en er mjúkur innst, lengst inn 

við beinið. 

 Palli útskrifaðist tvítugur úr Borgarholtsskóla með nokkuð lélegar einkunnir. Síðan þá 

hefur hann ekki haldist í vinnu og ekki haldist í sambandi. 

 Palli er meðalhár, dökkhærður og nokkuð myndarlegur. Hann hugsar mikið um eigið útlit 

og er meðvitaður um hve myndarlegur hann er. Hann á það til að vera sjarmerandi, þegar hann 

þarf þess en er annars almennt hrokafullur og dónalegur. 

 Hann reynir að forðast það eins og hann getur að leggja nokkuð á sig. Palli er sjálfselskur 

og hefur litla virðingu fyrir tilfinningum annarra og er allt að því siðblindur. Hann fer sínar eigin 

leiðir og traðkar á næstum því hverjum sem er í leið sinni að markmiðum sínum. Hann væri 

eflaust pólitíkus ef hann væri ekki of latur. Hann hefur áhuga á fótbolta og heldur með KR og 

Liverpool og leggur reglulega undir peninga á leiki þeirra. 

 Markmið Palla í  lífinu er að eignast nægilega mikla peninga til að þurfa ekki að hafa 

áhyggjur af nokkrum hlut. Þar á meðal að hann hætti að vera myndarlegur. 

 

Samband Kalla og Palla 

 Kalli og Palli kynntust árið 2001 þegar Palli leigði íbúð í kjallaranum hjá foreldrum Kalla. 

Palli þekkir þess vegna nokkuð vel til fjölskyldu Kalla. Kalli bjó þá þá hjá foreldrum sínum en 

mætti alltaf í partíin hjá Palla þegar hann heyrði í þeim. Hann var alltaf fulli gaurinn í partíinu. 

Kalli fór að mæta til Palla allar helgar hvort sem það var partí eða ekki. Palli kom þá einnig oft 
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upp í mat til foreldra Kalla, sem tóku Palla vel enda vön því að elda mat fyrir sjö manna 

fjölskyldu, en þá bjó Kalli einn með þeim. 

 Palli lítur á Kalla sem bróðir, hann hafði aldrei átt alvöru systkini né nokkuð sem gat 

kallast alvöru vinir, þannig að vinsemd Kalla var kærkomin. 

Palli flutti svo út frá foreldrum Kalla árið 2004 en þeir Kalli og Palli voru samt óaðskiljanlegir. 

Árið 2008 fluttu þeir svo inn saman í kjallaraíbúð í vesturbænum, en það er sögusvið þáttanna. 

 

Sería 

 Á þeim stað sem ég er kominn á, í þróun þessara þátta, á serían að vera sex þættir þar sem 

atburðarásin tengist milli þátta. Hugmyndin að seríunni er þó ekki algerlega fullunnin og 

vissulega eru hnökrar sem á eftir að leysa úr en handritið sem þetta verkefni samanstendur af er 

þó fullunnið og á að standa eitt og óstutt. Hér á eftir fylgir lauslega áætluð atburðarás seríunnar í 

sex þáttum. 

 

1. Þáttur 

Kalli og Palli borga skuldir 

 Kalli rankar við sér á Rauða Ljóninu. Hann liggur með hausinn fram á barborðið.  Palli 

situr við sama borð að horfa á Liverpool leik í sjónvarpinu. Í öðru sjónvarpi fyrir aftan þá er 

tónlistarmyndband með Kakalla (Kalla) í gangi. Palli bendir Kalla á það. Kalli hleypur inn á 

klósett að æla. Þegar Kalli kemur aftur fram spyr barþjónninn hvort hann geti gert upp 

reikninginn sinn. Kalli reynir það en kreditkortinu hans er hafnað. Palli spyr Kalla hvort hann sé 

ekkert að græða á tónlistinni og býðst svo til að gera upp reikninginn fyrir hann en hans korti er 

líka hafnað. 

 Þeir fara þá í leiðangur í leit að leiðum til að komast yfir peninga. Palli fer á strippstað 

pabba síns og biður um að fá útborgun, þar er honum tjáð að hann hafi nú þegar skrifað á sig fyrir 

meira en hann hafi unnið fyrir þar og þar að auki vinni hann í rauninni ekki þar.  

Kalli reynir að selja málverk fyrir utan Melabúðina. 

 Þátturinn endar með því að Kalli selur öll hljóðfærin sín og allar græjurnar sínar. Hann 

segir að það sé mikilvægara fyrir sig og andagiftina að eiga fyrir áfengi heldur en að eiga 

hljóðfæri. Hann sér þó mest eftir ódýrum gítar sem pabbi hans hafði gefið honum. 



 5 

Á sama tíma er Palli að svíkja peninga út úr börnum, gömlu fólki og fötluðu fólki. Hann segir að 

hann vildi óska þess að hann losnaði við þessi peningavandræði í eitt skipti fyrir öll. 

 

2. Þáttur 

Kalli og Palli detta í lukkupottinn 

 Kalli og Palli sitja og drekka bjór í íbúðinni sinni. Þeir eru að horfa á sjónvarpið og það er 

verið að draga í lottóinu. Kalli spyr Palla hvort hann hafi keypt miða og Palli segir að hann hafi 

að sjálfsögðu gert það. Kalli segir pabba sinn alltaf hafa sagt lottó vera skatt fyrir heimskt fólk. 

 Palli fer í Melabúðina og lætur athuga miðann sinn og í ljós kemur að hann hefur unnið 

fyrsta vinning. Palli fer og leysir vinninginn út, en hann er rúmar fimm milljónir. Hann spyr sig 

(og Kalla) hvort hann eigi að reyna að ávaxta peningana eða að lifa eins og ríkur maður í bili. 

Hann endar með því að lána pabba sínum helminginn af peningunum (sem fjárfestingu) til að 

bjarga strippklúbbnum hans og fer svo fer hann ásamt Kalla á heljarinnar fyllerí. Fylleríið byrjar 

sakleysislega á Rauða Ljóninu, en þróast svo út í algera vitleysu.  

 Palli vaknar daginn eftir, umkringdur drasli sem hann keypti kvöldið áður (þ.á.m. dverg 

sem hann keypti/leigði) og kíkir á heimabankann sinn. Nánast allur peningurinn er horfinn. Hann 

á þó fyrir einum hlut. Palli kaupir aftur gítarinn sem Kalli neyddist til að selja í fyrsta þættinum. 

 

3. Þáttur  

Kalli og Palli mótmæla ástandinu 

 Á laugardagskvöldi sitja Kalli og Palli við barinn á Rauða Ljóninu. Palli pantar tvo bjóra. 

Barþjónninn rukkar hann um 1600 krónur.  Palli spyr hvort að bjórinn hafi ekki kostað minna 

daginn áður. Barþjónninn svarar því játandi en segir að á Alþingi hafi verið samþykkt að hækka 

áfengisskatt og þar af leiðandi verða barir að hækka bjórverðið. „Fokking ríkisstjórn!“  

 Kalli og Palli sitja heima hjá sér og horfa á sjónvarpið. Í sjónvarpinu eru fréttir af 

skattahækkunum. Kalli opnar bréf þar sem stendur að hann skuldi skatta fyrir stefgjöld sem hann 

hefur fengið fyrir verkin sín. Kalli stingur upp á því við Palla að þeir fari á Austurvöll og 

mótmæli. Palli er ekki auðsannfærður, þar sem hann lítur svo á að þeir sem mótmæli á 

Austurvelli séu almennt öryrkjar eða fávitar.  Hann sannfærist þó þegar Kalli fræðir hann um það 

að með þessa sósíalísku ríkisstjórn muni aldrei nokkur maður verða ríkur á Íslandi. Nema 

Alþingismenn. Þeir velta því fyrir sér hvernig best sé að mótmæla. Palli stingur upp á því að kasta 
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hlutum í Alþingi. Jafnvel gera eitthvað róttækara og sprengja eitthvað. Kalli er of mikill 

friðarsinni fyrir slíkt.  

 Kalli ákveður að halda endurkomutónleika á Austurvelli sem auglýstir yrðu sem 

mótmælatónleikar. Palli spyr hann hvort að hann sé búinn að semja eitthvað nýtt eða sé yfirleitt 

tilbúinn til þess að spila og Kalli svarar því að það reddist. Kalli safnar saman liði tónlistarmanna 

sem eru tilbúnir að taka þátt og á Austurvelli eru haldnir risatónleikar. Palli fær að vera kynnir. 

Kalli er síðastur til að stíga á svið og þegar Palli kynnir hann inn, þá æsir hann áhorfendur upp og 

fær þá til að syngja í kór „Brennum Alþingi! Afhausum ráðherra!“ Þegar Kalli stígur á svið 

hefjast mikil fagnaðarlæti. Kalli frýs. Augnablikið verður að mjög löngu og vandræðalegu atriði 

þar sem hann stendur með gítar og spilar einn hljóm nokkrum sinnum eins og hann ætli að byrja 

en hættir svo aftur við. Á endanum byrjar hann að spila Stál og hnífur eftir Bubba Morthens og 

áhorfendur baula og grýta hann með flöskum, eggjum og grænmeti.  Palli kemur upp á svið og 

kallar áhorfendur fávita og kastar drasli á móti. Þá hefst uppþot á Austurvelli. 

 Næsta dag eru Kalli og Palli í íbúðinni sinni. Palli er að lesa blaðið og á forsíðunni 

stendur „Mótmæli á Austurvelli: Ríkisstjórnin boðar til kosninga“ 

 

4. Þáttur  

Kalli og Palli finna Jesú  

 Trúboðar banka upp á hjá Kalla og Palla. Þeir kynna þá fyrir orði guðs en Palli tekur lítið 

mark á þeim. Hjá Kalla vaknar upp áhugi á kristni og hann vill mæta á samkomu hjá söfnuði 

trúboðanna.  Kalli nær að sannfæra Palla um að koma með sér. Kalli vonast til þess að hreinsa 

samvisku sína en Palli gerir veðmál við Kalla sem felur í sér að Palli fær 5000 krónur ef hann nái 

sér ekki í kvenmann á samkomunni. 

 Á samkomunni fer Kalli upp á svið og lætur blessa sig. Palli finnur sér aftur á móti 

kvenmann sem hann gamnast með inni á salerni. Trúboðinn sem kynnti þá fyrir söfnuðinum er 

ánægður að sjá þá og fær Kalla til að lofa að mæta í messu á sunnudeginum. Hann biður Kalla 

líka að dreifa boðskapnum og fá fleira fólk til að mæta. 

 Kalli sannfærir Palla um að mæta með sér í messu og ákveður að fara að dreifa 

boðskapnum. Hann fer fyrir utan Melabúðina klæddur eins og prestur og býður börnum upp á 

nammi. Löggan stoppar hann að lokum. Kalli kemur niðurlútur heim, en Palli hressir hann við og 

þeir drekka sig fulla. Næsta dag vakna þeir til þess að fara í messu. Þeir sofa í messunni og 
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trúboðinn vekur þá að messu lokinni. Hann býður þeim að skoða sig um, Palli er of þunnur til að 

taka þátt í túrnum og fer á salernið en Kalli fer með trúboðanum. Þeir fara niður í dimman 

kjallara þar sem trúboðinn sannfærir Kalla um að skrifta. Hann platar  Kalla til að setjast í 

kynlífsrólu inni á skrifstofu og læsir hann svo þar inni. Palli kemur niður og áttar sig á því að 

eitthvað óeðlilegt er á seyði. Hann finnur húsvörðinn sem heitir Jesús og lætur hann opna dyrnar 

inn til Kalla og losa hann. Þeir opna svo fleiri dyr og frelsa fleira fólk sem hefur verið lokkað 

niður í kjallarann. Í öllum hamaganginum kviknar í safnaðarheimilinu. 

 

5. Þáttur 

Kalli og Palli verða ástfangnir 

 Kalli og Palli eru að versla í Melabúðinni. Kalli stendur á ganginum þar sem 

morgunkornið er og sér út undan sér gullfallega konu. Hún stendur við hillu og þegar hún gengur 

í burtu stendur Palli hinum megin á ganginum og augu Kalla og Palla mætast. Þeir kalla báðir í 

einu „Dibs!“  

 Á leiðinni frá búðinni og heim í íbúð upphefst á milli þeirra mikið rifrildi um það hvor 

þeirra eigi að fá hana. Kalli segist kannast við hana, því að hún hafi verið tveim árgöngum á eftir 

sér að hann var í grunnskóla, og eigi því viss réttindi. Hann segir einnig að hún geti verið 

skáldskapargyðjan hans. Palli segir að hann eigi engin réttindi og að Kalli eigi hreinlega ekki séns 

í hana. Þeir ákveða að þeir reyni báðir sitt besta til að ná henni. Kalli fer og finnur hana í gamalli 

skólasímaskrá og hringir í hana. Þegar hún svarar þá frýs hann. Palli rífur af honum símann og 

þykist vera að hringja frá Gallup. Hann kemst að grunnupplýsingum um hana og spyr hana meðal 

annars hvort hún sé gift eða eigi kærasta. Hann kemst einnig að ýmsum handahófskenndum 

upplýsingum um hana. Kalli og Palli fara að hanga reglulega í Melabúðinni í von um að rekast á 

hana. Loksins kemur hún aftur. Palli reynir á einkar ósannfærandi hátt að tala við hana 

hversdagslega um þá hluti sem hann veit um hana. Það endar með því að hún biður hann 

vinsamlegast um að láta sig í friði. Þegar hún kemur svo út, þá rekst Kalli á hana svo það lítur út 

fyrir að vera óhapp. Hann segist kannast við hana og spyr hvort að þau hafi ekki verið saman í 

bekk. Hún þykist kveikja á perunni og þau eiga þvingað og vandræðalegt samtal um skólann. Það 

endar með því að hún segir að bekkurinn ætli að halda endurfundi á Rauða Ljóninu næsta kvöld. 

 Kalli segir Palla fréttirnar og Palli vill koma með Kalla þangað. Kalli þvertekur fyrir það 

og segir það líta út eins og þeir séu hommar. Þeir fara að slást og það endar með að í æsingnum 
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stingur Kalli Palla með gaffli og gefur honum í kjölfarið leyfi til að koma með sér. 

Þeir mæta á Rauða Ljónið í undarlega stemningu þar sem flestir átta sig á því að þeir voru ekki í 

bekknum. Þeir keppast um athygli fallegu konunnar og bjóða henni upp á drykki til skiptis. Að 

lokum fara þeir inn á klósett í skæri, blað og stein þar sem Kalli vinnur. Palli játar sig sigraðan og 

þeir fara aftur fram. Kalli gengur að fallegu konunni og býður henni á einkar ósmekklegan hátt að 

koma með sér heim. Í þann mund gengur inn hávaxin og dökkhærð kona og Palli kallar „Dibs!“. 

Dökkhærða konan gengur að fallegu konunni og þær kyssast innilega. Þá kynnir fallega konan 

hana sem kærustuna sína.  

 Kalli og Palli ganga saman heim, báðir draugfullir. Á leiðinni heim tala þeir innilega 

saman um hve mikið þeir elski hvorn annan. Að þeir séu jafnvel ástfangnir hver af öðrum, án 

þess að það sé þó kynferðislegt. 

 

6. Þáttur 

Kalli og Palli syrgja 

 Kalli vaknar við að síminn hringir. Mamma hans er í símanum og segir honum að pabbi 

hans sé dáinn. Kalli sest í sófann inni í stofu og fer að gráta. Palli kemur fram úr herberginu sínu 

á nærbuxunum með konu sem hafði gist hjá honum. Palli spyr Kalla hvers vegna hann sé að 

gráta. Kalli segir Palla að pabbi sinn sé dáinn og þeir gráta saman á sófanum á nærbuxunum 

einum fata og næturgesturinn hans Palla veit ekki hvernig hún á að hegða sér, svo það endar með 

því að hún fer líka að gráta með þeim. 

 Kalli og Palli fara heim til mömmu hans Kalla að hjálpa til við að undirbúa jarðarförina. 

Kalli fer að róta í dót pabba síns á meðan Palli er að reyna við systurdætur Kalla. Systir Kalla 

biður hann um að fá Palla til að láta þær í friði en Kalli segir að þetta sé bara hans leið til komast 

yfir sorgina. Kalli finnur föt af pabba sínum sem hann smellpassar í. Þeir Kalli og Palli fara aftur 

heim í íbúð. Palli spyr Kalla hvort hann vilji bjór eða viskí, en Kalli segist þurfa að gera dálítið og 

lokar sig inni í herbergi. 

 Kalli mætir í fötunum af pabba sínum í jarðarförina. Honum býðst að segja nokkur orð í 

lok athafnarinnar. Kalli fer upp að altari og hefur einræðu. „Pabbi var góður maður. Hann kenndi 

mér allt sem ég kann í dag. Þó svo að ég hafi ekki endilega lært það þegar hann sagði mér það 

eða reyndi að kenna mér það, þá er það honum að þakka að ég er sá maður sem ég er í dag. 

Veraldlegir hlutir voru pabba aldrei mikilvægir. Hann var hamingjusamur með þak yfir höfuðið 
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og konu sem elskaði sig. Og okkur börnin auðvitað. Pabbi kvartaði aldrei. Það var alveg sama 

hvort honum var illt eða ef að ríkið stal af honum peningum. Hann sagði að í lífinu gæti maður 

ekki treyst á nokkurn mann, nema sjálfan sig. „Sá eini sem kemur í veg fyrir hamingjuna ert þú 

sjálfur“ sagði hann einu sinni við mig. Hann sagði mér að hvað sem ég vildi gera í lífinu, hvort 

sem það væri að vera tónlistarmaður eða vinna sem ruslakall, þá væri hann stoltur af mér. Svo 

lengi sem ég væri ánægður. Ég hef reynt að lifa eftir þessari lífsreglu. Það eina sem skiptir máli í 

lífinu hamingja þín, þeirra sem þú elskar og þeirra sem elska þig. Hvort sem það eru vinir þínir 

eða fjölskylda. Það er þetta fólk sem skiptir máli en ekki stjórnmálamenn, Jesús, Guð eða 

djöfullinn sjálfur. Til andskotans með það allt saman. Hvíldu í friði pabbi, ég elska þig.“ 

Svo tekur Kalli upp gítarinn, sem pabbi hans hafði gefið honum og byrjar að spila Total Eclipse 

of the Heart. Palli kemur upp að altari og syngur bakrödd með honum. 

 

Handrit 

Hér á eftir fylgir handrit að þættinum „Kalli og Palli finna Jesú“. 

 


