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Arnaldur Indriðason: Stemmen 

Forum 2006, 315 sider 

Krimiserien med Erlendur Sveinsson ; 3 

Krimi fra Reykjavik, hvor en julemand findes dolket ihjel i kælderen under et stort hotel. 

Opklaringen afdækker en barsk barndom præget af faderens ambitioner for sønnens 

sangerkarriere og et voksenliv præget af faderens skuffelse over ikke at få forventningerne 

indfriet 

 

Árni Þórarinsson: Heksens tid 

Bazar 2007, 351 sider 

Krimi. Den lidt ensommme journalist Einar forflyttes til provinsbyen Akureyri. På overfladen er 

alt idyl, men da Einar begynder at grave i et par sager om en kvinde, som omkommer og en 

gymnasieelev som forsvinder, og de to sager kan forbindes, krakelerer den pæne facade 

 

Auður Ava Ólafsdóttir: Ar 

Batzer 2018, 249 sider 

Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, og rejser til et fjernt krigshærget land for at begå 

selvmord. Men på Hotel Silence inddrages han i genopbygningen af huset og byen, og  

langsomt vender han tilbage til livet 

 

Auður Ava Ólafsdóttir 

Batzer 2019, 277 sider 

Den unge kvinde Hekla rejser til Reykjavik for at udleve sin drøm om at blive forfatter. Men i 

1963 er forfatter noget kun mænd kan blive. Hun bliver i stedet tilbudt at stille op i en 

skønhedskonkurrence 

 

Auður Ava Ólafsdóttir: Stiklingen 

Athene 2009, 267 sider 

En ung islandsk mand rejser til et kloster i Sydeuropa for at genoprette klostrets legendariske, 

men nu forfaldne rosenhave. Men den pige, som han uforvarende fik en datter med på Island, 

dukker op sammen med barnet, og han må forholde sig til sin nye rolle som far - og måske 

kæreste 

 

Auður Ava Ólafsdóttir: Svaner bliver ikke skilt 

Batzer & Co 2016, 338 sider 

Elleve års ægteskab er med et bare slut, da Floke fortæller, at han er homoseksuel. Maria må 

nu med hjælp fra den underlige underbo, Perla, hanke op i sig selv 

 

Audur Jónsdóttir: Dem i kælderen 

Tiderne Skifter 2006, 261 sider 

Klara og Svenni lever fint og velordnet i Reykjavik, men under en gourmetmiddag med et 

tjekket vennepar sker der uventede og barokke ting, som kaster lys over Klaras normløse 

opvækst hos skæve hippieforældre 

 

Audur Jónsdóttir: Livstørst 

Tiderne Skifter 2015, 394 sider 

Lidt for tykke og alt for uselvstændige Eyja har giftet sig med den tyve år ældre, 

alkoholiserede Vildmand og er flyttet til det nordlige Island. Moren og bedstemoren bliver 

enige om at redde hende; fra sig selv, Vildmanden og den tilværelse hun har valgt 

 

 

 

 



Heine Bakkereid: Vi skal ikke vågne 

Lindhardt og Ringhof 2020, 408 sider 

Krimi. Den plagede politimand Thorkild Aske tager hjem til Island sammen med sin ældre 

søster, der lever sammen med en voldelig mand. Deres far er en berygtet miljøaktivist, der ud 

over at være kræftsyg også sidder fængslet for kvindedrab 

 

Bergsveinn Birgisson: Et landskab er aldrig tåbeligt 

C & K 2017, 248 sider 

Halldors liv er gået i stå i en fiskerflække i det nordlige Island 

 

Bergsveinn Birgisson: Svar på Helgas brev 

C & K 2012, 120 sider 

Brevroman fra Island. En gammel fårebonde skriver et langt brev til Helga, som han havde et 

kort og meget hektisk kærlighedsforhold til og som han hele livet har bevaret en længsel efter 

 

Einar Kárason: Raseri 

Gyldendal 2011, 203 sider 

Efter 40års strid og hævnaktioner er der håb om fred i Island. To af de mest magtfulde 

høvdinge og hidtidige fjender, forener deres børn ved ægteskab. Dette bliver forhåbentlig 

begyndelsen på en fredeligere tid. Eller gør det? 

 

Einar Már Guðmundsson: Beatlemanifestet 

Vindrose 2005, 236 sider 

Johan Petjursson og hans venner vokser op i 1960'ernes Reykjavik, og skal stifte bekendtskab 

med alkohol, piger og ikke mindst rockmusik 

 

Einar Már Guðmundsson: Fodspor på himlen 

Vindrose 1999, 211 sider 

Samhørende:Fodspor på himlen; Drømme på jorden; Navnløse veje 

Frodig og fabulerende beretning om en vidt forgrenet families liv gennem tre generationer på 

bunden af det islandske samfund i begyndelsen af det 20. århundrede 

 

Einar Már Guðmundsson: Hundedage 

Lindhardt og Tinghof 2015, 354 sider 

Fabulerende fortælling om den danske opdagelsesrejsende og sørøver Jørgen Jürgensen 

(1780-1841), som var konge på Island i hundedagene 1809 

 

Einar Már Guðmundsson: Islandske konger 

Lindhardt og Tinghof 2013, 270 sider 

Knudsen-slægten stammer fra den lille fiskerby Tangavik på Island. Med udgangspunkt i 

Arnfinn Knudsen tager jeg-fortælleren os med på en rejse gennem tre generationer, hvor vi 

møder fiskere, drukkenbolte, genier, tyve, kærlighed, svigt, krise og venskab 

 

Einar Már Guðmundsson: Pasfotos 

Lindhardt og Ringhof 2018, 373 sider 

Halli, en islandsk digter med ungdommens mod, drager i 1970'erne til Norge for at tjene penge 

og se verden. Den byder på en broget skare af mennesker og deres fortællinger og midt i al 

dette, kærligheden 

 

Einar Már Guðmundsson: Sindets tremmer 

Vindrose 2008, 349 sider 

Selvbiografisk roman om forfatterens alkoholisme og behandlingen herfor, hvor han møder 

Einar Thor Jonsson, der tillige er narkoman 

 

 



 

 

Fríða Ísberg: Kløe 

Torgard 2020, 199 sider 

Noveller. 14 hverdagsnoveller fra Island om identitetskriser blandt unge i 20'erne, sex og 

parforhold, generationer og køn, og om det svære ved at påtage sig det traditionelle voksenliv 

 

Gerður Kristný: Hestvik 

Vandkunsten 2017, 153 sider 

Hvad der skal være en lang hyggelig weekend i et islandsk naturområde, udvikler sig 

skæbnesvangert for en ung mor og hendes 12 årige søn 

 

Guðbergur Bergsson: Tre mand vendte tilbage 

Sisyfos 2016, 207 sider 

En familie som bor langt væk fra civilisationen på Island, får besøg af tre mænd. To af dem 

bliver engelske soldater og den tredje, som de holder skjult, forsvinder en dag sporløst. Mange 

år senere, vender alle tre mænd tilbage 

 

Guðmundur Andri Thorsson: Valeyri-valsen 

Batzer & Co 2014, 205 sider 

16 fortællinger, der tilsammen giver et billede af livet i den lille fiskerby Valeyri. Kata cykler 

gennem Valeyri på sin vej mod aftenens kor-koncert. Mange ser hende og hilser og alle har de 

deres egen historie, der er bundet til byen, landet - og hinanden 

 

Guðrún Brjánsdóttir: Autopilot 

Lindbak 2021, 89 sider 

Når man udsættes for noget grænseoverskridende og alligevel formår at gå videre med de 

ting, man skal, er man på en form for autopilot. Til læsere af ny nordisk samtidslitteratur 

 

Gyrðir Elíasson: Sørgemarchen 

Torgard 2020, 143 sider 

Stemningsfuld og eftertænksom kortroman om reklametekstforfatteren Jonas, der låner et 

sommerhus for at dyrke sin hobby: at komponere musik over omgivelsernes lyde. Det kniber 

dog med at koncentrere sig om hobbyen. Praktiske gøremål, omgivelserne og et livsændrende 

telefonopkald kommer i vejen. For læsere af lune og eftertænksomme nordiske romaner 

 

Gyrðir Elíasson: Ved sandåen 

Torgaard 2012, 140 sider 

Romanen følger en navnløs kunstmaler bosat i campingvogne i selvskabt isolation. Han 

fortæller om sine iagttagelser i naturen og om kampen for at gøre sine billeder overbevisende. 

Romanens præcise, minimalistiske stil brydes af og til af indslag af overnaturlig eller magisk 

art 

 

Gyrðir Elíasson: Vinduet mod syd 

Vandkunsten 2018, 135 sider 

En forfatter tager i sommerhus for at skrive på sin nye roman. Men skriveprocessen går trægt, 

og ordene lader vente på sig 

 

Halldór Laxness: Salka Valka 

Originaludgave: 1931-32 

En proletarpiges opvækst i en islandsk flække i en tid, da nye politiske og sociale tanker vinder 

frem mellem stedets købmand og fiskere 

 

 

 



Halldóra Thoroddsen: Dobbelte ruder 

Jensen & Dalgaard 2020, 112 sider 

På Island møder en aldrende kvinde kærligheden igen, efter hendes mand er død. Men kan 

man overhovedet forelske sig, når man er over 75? 

 

Hallgrímur Helgason: Islands forfatter 

Rosinante 2006, 622 sider 

En gammel forfatter vågner op i en afsides islandsk dal uden hukommelse. Han kommer til en 

gård, og langsomt går det op for ham, at han er vågnet op i en roman, han skrev for 40 år 

siden 

 

Hallgrímur Helgason: Kvinden ved 1000° 

Lindhardt og Ringhof 2013, 465 sider 

Islandske Herbjörg på 80 år bor i en ombygget garage med KOL, daglig hjemmehjælp, internet 

og en gammel håndgranat. Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid på krematoriet. I glimt 

fortæller hun sin livshistorie, som har ført hende vidt omkring i verdenshistorien 

 

Hallgrímur Helgason: Søsyg i München 

Lindhardt og Ringhof 2017; 353 sider 

Da Ung Mand flytter fra Island til München for at læse på Kunstakademiet, kastes han ud i en 

kamp med sig selv, Tyskland, kunsten og det at blive voksen 

 

Jakobína Sigurðardóttir: Med samme båd 

Multivers 2021, 140 sider 

En ældre og en ung kvinde deler kahyt på kystbåden fra det nordvestligste Island til Reykjavik. 

Den ene taler om sit liv, den anden spørger og kommenterer fortællingen. For læsere, der 

gerne vil stifte bekendtskab med en god afdød islandsk forfatter, som skriver om en kvindes 

hårde liv 

 

Jón Atli Jónasson: Børnene i Dimmuvik 

Løvens forlag 2017, 53 sider 

Ved sin brors begravelse tænker en gammel kvinde tilbage på deres fælles barndom, som var 

præget af stor fattigdom og tragedier, som tog det lidt fra dem, de havde 

 

Jón Hallur Stefánsson: Kvinden der forsvandt 

Gyldendal 2008, 282 sider 

Krimi fra Island, hvor arkitekten Bjørn bliver slået ned uden for sit sommerhus. Samtidig 

forsvinder hans unge elskerinde Sunneva sporløst og kriminalbetjent Valdimar søger en 

sammenhæng 

 

Jón Kalman Stefánsson: Himmerige og helvede 

Batzer 2010, 210 sider 

Samhørende: Himmerige og helvede, Englenes sorg, Menneskets hjerte 

En poetisk skæbnefortælling om naturens kræfter og livets store spørgsmål. Historien foregår 

for hundrede år siden på vestkysten af Island på en isoleret fiskeplads inde i en lille fjord 

omgivet af høje fjelde. Drengen og hans ven Bardur ror sammen med fire andre mænd ud i en 

åben fiskebåd en mørk og iskold martsnat for at fiske torsk langt ude på fjorden 

 

Jón Kalman Stefánsson: Historien om Asta 

Batzer 2018, 470 sider 

Familiefortælling med livsfilosofiske betragtninger om islandske Asta, der fødes som et 

kærlighedsbarn, men tidligt rammes af kærlighedens bagside. Gennem den døende far 

Sigvaldis erindringer og breve fra den ældre Asta fortælles om familiens liv 

 

 



Jón Kalman Stefánsson: Nogenlunde på størrelse med universet 

Batzer 2017, 406 sider 

Ari er vendt tilbage til Keflavik for at besøge sin far, der er døende. Byen, der har præget Aris 

liv, har forandret sig og dog er alt ved det gamle. Ari længes stadig efter ordene, efter 

afklaring og en mening med fortidens sorg. Men frem for alt længes han efter poesien og 

ekskonen 

 

Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys og så kommer natten 

Batzer 2009, 267 sider 

Underfundige, finurlige og dybt alvorlige skæbnefortællinger om nogle af menneskene i en 400 

sjæle stor by på Islands vestkyst, om deres drømme, længsler, lidenskaber og laster, fortalt af 

et medlevende "vi" 

 

Jónas Reynir Gunnarsson: Mellemlanding 

Gyldendal 2020, 237 sider 

På vej mod København fra Brighton mellemlander islandske Maria i Reykjavik. På randen af 

udmattelse oplever hun et hektisk døgn med venner, familie og mange forsøg på at finde sig 

selv og en plan for sit liv 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Fra hus til hus 

Gyldendal 2013, 305 sider 

Den arbejdsløse Kolfinna er efter bruddet med sin kæreste flyttet hjem til sin mor. For at 

skaffe penge begynder hun at gøre rent hos fire mennesker, som på hver deres måde får stor 

indflydelse på hende og hendes liv 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Havblik 

Gyldendal 2017, 334 sider 

Flora er omkring de 60 år, hun bor i Reykjavik, hun har fornylig mistet sit job og før det er hun 

blevet skilt fra sin mand. Hun kæmper med ensomhed og depression og har haft 

selvmordstanker 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Kantate 

Gyldendal 2014, 227 sider 

Familielivets tilsyneladende idyl hos den succesrige hotelejer Gylfe på Island begynder så småt 

at krakelere og afgrundsdybe familiehemmeligheder afsløres 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Karitas uden titel 

Gyldendal 2010, 456 sider 

Samhørende: Karitas uden titel; Karitas - kaos på lærred 

Islandske Karitas kommer i 1920'erne på Kunstakademiet i København. Tilbage på Island gifter 

hun sig og ender med en flok børn - uden mulighed for andet end at drømme om kunst. Men 

hun er stærk nok til at gøre sig fri 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Karlsvognen 

Gyldendal 2010, 174 sider 

En midaldrende kvindelig psykiater og en teenagepige er på tvunget ophold i en weekend. 

Tiden går med at psykiateren fortæller om sin barndom samtidig med at hun forsøger at forstå 

den mutte teenager 

 

Kristín Marja Baldursdóttir: Mødrenes gade 

Gyldendal 2021, 253 sider 

Marin sidder i billetlugen i biografen og tegner mens tankerne flyver. Efter studentereksamen 

er hun usikker på, hvad der venter hende, og hvad hun kunne tænke sig. For enhver med 

interesse for nordisk litteratur og overgangen til voksenlivet 

 



Kristín Marja Baldursdóttir: Mågelatter 

Gyldendal 2009, 383 sider 

Den lille islandske by bliver sat på den anden ende, da Freyja i 1952 vender hjem som 

opsigtsvækkende enke efter syv år i Amerika. Hendes 12-årige niece Agga iagttager alt og 

tænker sit 

 

Kristín Ómarsdóttir: Omstrejferen 

Jensen & Dalgaard 2018, 396 sider 

Hrafn strejfer omkring i Reykjavik på jagt efter det næste fix. Han omgiver sig med andre 

misbrugere men også med tætte venner. Og så drømmer han mest af alt om at få et barn 

 

Lilja Sigurðardóttir: Buret 

People'sPress 2020, 332 sider 

Agla afsoner det sidste af sin finansdom i et kvindefængsel hvor hun forelsker sig i den unge 

misbruger, Elísa. Samtidig inddrages hun i en kompliceret sag om aluminiumsfremstilling, og 

må alliere sig med sin fjende, journalisten Maria 

 

Lilja Sigurðardóttir: Fælden 

People's Press 2018, 331 sider 

Sonja er mulddyr for et islandsk narkokartel og flere gange om måneden hilser hun på 

tolderen Bragi i lufthavnen, indtil den dag hvor hans henslumrende instinkt vågner og han 

fatter mistanke til Sonjas rejsemønster. Kan Sonja finde en vej ud af fælden mens Bragi ånder 

hende i nakken? 

 

Ófeigur Sigurðsson: En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, da han 

opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst og de nye 

tider 

Gyldendal 2017, 205 sider 

Den unge præst Jon rejser i 1755 om på sydsiden af Island for at skabe en ny tilværelse. Han 

skriver breve hjem til sin hustru om forløbet, mens de venter på, at de skal genses 

 

Ragnar Jónasson: Mørket 

Gad 2021, 322 sider 

Første del i en trilogi om den islandske politikvinde Hulda, der vil nå at opklare et mord mere 

14 dage inden pensionen. For læsere af nordiske kvalitetskrimier 

 

Ragnar Jónasson: Øen 

Gad 2021, 329 sider 

To veninder dræbes med ti års mellemrum på Island. Politiinspektøren Hulda kommer på 

sagen og skal finde den rette sammenhæng mellem mordene. For voksne læsere af nordiske 

kvalitetskrimier 

 

Sigríður Larsen: Crash Kalinka 

Gladiator 2020, 236 sider 

Kalinka er stewardesse og lever livet hårdt. Hendes islandske slægtshistorie fortælles 

sideløbende med historien om Island, mens Kalinka selv bevæger sig hen mod det endelige 

crash 

 

Sjón: Månesten 

C & K 2014, 139 sider 

Den 16-årige dreng Månesten oplever den spanske syges hærgen, vulkanen Katla i udbrud og 

Islands selvstændighed sammenvævet med biografernes stumfilm i Reykjavik 1918, mens han 

tumler med sin seksualitet 

 

 



Sjón: Skygge-Baldur 

Athene 2005, 116 sider 

I vinteren 1868 strander et skib ved Island. Ombord er den unge og svagt begavede pige 

Abba. Hun lider af Downs syndrom, men botanikeren Fridjonsson tager sig af hende. 

Sideløbende er der en konflikt mellem præsten Baldur Skyggeson og Fridjonsson, hvor Abba 

spiller en central rolle 

 

Stefán Sigurkarlsson: Fortællinger fra Hólmanes 

PP forlag 2004, 168 sider 

Noveller som stilfærdigt underfundigt beretter om livets gang i en lille islandsk kystbygd fra 

midten af 1800-tallet til vore dage 

 

Steinar Bragi: Højlandet 

Gyldendal 2015, 266 sider 

To par rejser gennem det islandske højland, da en ulykke indtræffer og de tvinges til at 

overnatte i et isoleret og uhyggeligt gammelt hus. Hvem er det, der bor i rummet bag reolen 

og hvorfor låser det gamle ægtepar alle døre og vinduer når det bliver mørkt? 

 

Steinar Bragi: Kata 

Gyldendal 2018, 422 sider 

Kata er vred. Hendes datter er myrdet og voldtaget, og ingen gør noget ved det. Kata ser en 

krig mod kvinder og melder sig som kriger 

 

Steinunn Sigurðardóttir: Den gode elsker 

Gyldendal 2011, 200 sider 

For 17 år siden forlod Una Karl. Nu står han ved hendes hoveddør i Reykjavik en iskold 

vinternat. Hun har været i hans tanker i de 17 år og spørgsmålet er nu, om alting slutter eller 

alting begynder 

 

Steinunn Sigurðardóttir: Jøkelteateret 

Gyldendal 2005, 255 sider 

I en lille islandsk flække får den lokale rigmand den aparte ide, at han vil bygge et skuespilhus 

med plads til 250 gæster. Han indforskriver en udenbys dirigent, men de lokale skal være 

medspillere i Tjechovs Kirsebærhaven. De groteske og muntre optrin i de 2 år det vil tage at få 

tag på huset, giver et flot billede af denne flok mennesker i et barsk landskab 

 

Steinunn Sigurðardóttir: Solskinshest 

Gyldendal 2007, 142 sider 

Skildring af et kaotisk liv, barn af verdensfjerne forældre i Island, som voksen selv mor i 

København. Ringen sluttes i Reykjavik hvor den modne Lilla omsider gør op med sit livs 

spøgelser 

 

Thóra Hjörleifsdóttir: Magma 

Silkefyret 2020, 130 sider 

Lilja er ung og så dybt forelsket i den mand, hun er sammen med, at hun er villig til at sætte 

alle sine egne behov til side for at opfylde hans. Men hvordan kan man holde fast i sig selv, 

når man er fuldkommen grænseløs? En moderne og realistisk skildring af mentalt overgreb. 

For læsere af moderne litteratur 

 

Vigdís Grímsdóttir: Tavsheden 

Klim 2007, 323 sider 

En farmor, der taler med en anden, nu afdød farmor, lader sin besættelse af komponisten 

Tjajkovskij gå ud over barnebarnet Linda. Samtidig med at fortidens begivenheder trænger ind 

i nutiden, lukker farmor og Linda sig helt ude fra virkeligheden 

 



Yrsa Sigurðardóttir: DNA 

Lindhardt og Ringhof 2016, 479 sider 

Serie: Huldar og Freya -  DNA; Hævn; Tilgivelse 

Krimi. En kvinde myrdes brutalt, og kvindens lille datter, der gemmer sig under sengen, er det 

eneste spor som kriminalassistent Huldar har at gå efter. Kort efter myrdes en anden kvinde 

og politiet får travlt 

 

Yrsa Sigurðardóttir: Dukken 

Lindhardt & Ringhof 2020, 420 sider 

Krimi. Mordet på en hjemløs, en teenagers forsvinden og en sag om overgreb på et børnehjem 

flettes sammen og politimanden Huldar og børnepsykologen Freyja mødes igen 

 

Yrsa Sigurðardóttir: Jeg skal huske dig 

Lindhardt og Ringhof 2013, 363 sider 

Tre venner går i gang med at restaurere et gammelt hus i en øde og forladt by på Vestislands 

kyst, da uhyggelige ting begynder at ske i det iskolde miljø. En kold sejltur derfra er en 

psykiater i gang med at efterforske et mystisk selvmord, samtidig med at hans liv stadig 

påvirkes dybt af hans søns forsvinden 3 år før. De to handlinger krydses 

 

Yrsa Sigurðardóttir:Tavshed 

Lindhardt & Ringhof 2021, 430 sider 

Et forsvundet spædbarn, en pige, der 11 år senere dør af mæslinger og en parteret kvinde i en 

efterladt bil? Er der en sammenhæng mellem disse tragiske hændelser? 6. del af serien om 

Huldar og Freyja. For alle krimielskere 

 

Ævar Örn Jósepsson: Blodbjerget 

Aschehoug 2007, 413 sider 

Krimi fra Island, hvor et dødeligt stenskred på en kraftværksbyggeplads måske er mord og 

måske en terroraktion fra miljøaktivister 

 

 

 

 

 

 

 


