
 
                                                                 
 
 

Litteraturliste Island  –  skønlitteratur 

Listen er ikke komplet, men giver en fornuftig oversigt over ordentlige og tilgængelige bøger. Nogle kan skaffes fra 
boghandlen, andre gennem gode biblioteker og andre igen eventuelt gennem den imponerende hjemmeside 
www.antikvariat.net, hvor omkring 1,5 mio. titler kan findes hos skandinaviske antikvariater. 
Alle årstal henviser til den danske udgivelse. 
Rækkefølge efter forfatternes fødselsår. 
 
 
Halldór (Kiljan) Laxness (1902-98). Blandt de vigtigste titler kan nævnes Salka Valka (1932), Frie Mænd (1936), 
Verdens Lys (1941), Islands Klokke (1946) og essaysamlingen En Digters Opgør (1964). 
Læs også den grundige og gode biografi Halldór Laxnes, en biografi (af Halldór Guðmundsson, 2009 (dansk udg.)). 
Nobelprisen i litteratur 1955 
 
Thor Vilhjálmsson (1925 -2011). Hurtigt, hurtigt, sagde fuglen (1971), Glødende Mos (1988) og Isblomsterne brænder 
(1989). Nordisk Råds Litteraturpris 1986   
 
Svava Jakobsdóttir (1930 -2004). Kvinde med spejl (1986) og Historien om Gunlød (1990) 
 
Guðbergur Bergsson (1932 -). Frømanden (1985), Svanen (1993), Tre mænd vendte tilbage (2016) og Vinduet mod 
syd (2018)  
                                                                               
Friða A. Sigurðardóttir (1940-2009). Mens natten går (1992). Nordisk Råd Litteraturpris 1992 
 
Kristín Marja Baldursdóttir (1949 -). Karitas – uden titel (2007), Karitas – kaos på lærredet (2008), Karlsvognen 
(2010) og Fra hus til hus (2013) og Kantate (2014)  
 
Steinunn Sigurðardóttir (1950 -). Tidsrøverne (1992), Fiskenes kærlighed (1995) og Hjertesteder (1998) 
 
Vigdís Grímsdóttir (1953 -). Jeg hedder Isbjörg, jeg er løve (1993), Pigen i skoven (1995) og Tavsheden (2007) 
   
Einar Már Guðmundsson (1954 -). Universets Engle (1995), Orkanens øje (digte, 1996), Fodspor på himlen (1999), 
Hvidbogen (essays om den islandske finanskrise (2009)), Islandske konger (2013), Hundedage (2015), Pasfotos (2018) 
og Til rette vedkommende (digte, 2019). Nordisk Råds Litteraturpris 1995 
 
Einar Kárason (1955 -). Trilogien Djævleøen, Guldøen og Lykkens land (1998-91), Nordlys (2001), Fjendemøde (2003), 
Storm (2005) og Raseri (2011) 
 
Viktor Arnar Ingólfsson (1955 -). Flatøgåden (2013) – krimi 
 
Gudmundur Andri Thorsson (1957 -). Valeyri-valsen (2014) 
 
Auður Ava Ólafsdóttir (1958 -): Stiklingen (2009 og igen 2019), Svaner bliver ikke skilt (2016), Ar (2018) og Miss 
Island (2019). Nordisk Råds Litteraturpris 2018 
 

Hallgrímur Helgason (1959 -). 101 Reykjavik (2001), Islands forfatter (2006), Stormland (2007), Lejemorderens guide 
til et smukt hjem (2009), Kvinde ved 1000 grader (2012) og Søsyg i München (2017) 
                                        
Sjón (1960 -). Dine øjne så mig (2003 (rev. udg. 2011)), Skygge-Baldur (2005), Splinten fra Argo (2006), 
Tusmørkeundere (2010), Månesten (2014) og CoDex 1962 (2019). Nordisk Råds Litteraturpris 2005) 
 
Arnaldur Indriðason (1961 -). Nordmosen (2002), Tavs som graven (2004), Stemmen (2006), Manden i søen (2008), 
Vinterbyen (2009) og Mørke strømme (2013) – krimi 
 
Gyrdir Elíasson (1961 -). Papirskibsregnen (1991), Søvncyklen (1995), Mellem træerne (2011). Nordisk Råds 
Litteraturpris 2011, Kobbernark (2016), Vinduet mod syd (2018) og Sørgemarchen (2020) 
 
Kristín Ómarsdóttir (1962 -). Billie og Rafael (2015) 

http://www.antikvariat.net/


 
Yrsa Sigurðardóttir (1963 -). Det tredje tegn (2006), Den, der graver en grav (2008) og Aske (2010) – krimi 
   
Jón Kalman Stefánsson (1963 -). Sommerlys, og så kommer natten (2009), Himmerige og helvede (2010), Englenes 
sorg (2011), Menneskets hjerte (2013), Fisk har ingen fødder (2015), Nogenlunde på størrelse med universet (2017) og 
Historien om Asta (2018) 
 
Gerður Kristný (1970 -). Hestvik (2017) og Smarties (2018) 
 
Bergsveinn Birgisson (1971 -). Svar på Helgas brev (2012), Et landskab er aldrig tåbeligt (2017) og Håndbog i køers 
sindelag (2020) 
 
Ófeigur Sigurðsson (1975 -). Vildmark (2016), 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 (2017) 
 
Eiríkur Örn Norðdahl (1978 -). Ondskab (2014)  

 
Kristín Eiríksdóttir (1981 -). Elin, diverse (2019) 
 
Fríða Ísberg (1992 -). Kløe (2020) 
 
 
Se og læs desuden Islændingesagaerne, samtlige sagaer og niogfyrre totter, bd. 1-5. Indledning med Annette 
Lassen (Saga Forlag, 2014). Nye og friske oversættelser… 
Og se dette nye værk: Oldtidssagaerne, bind 1 - bind 6 (af 8 bind, der udkommer de kommende år), red. Annette 
Lassen, træsnit Peter Brandes (Gyldendal, 2016, 2017 og 2018) 
 
 
Litteraturhistorie: 
Erik Skyum-Nielsen, Islands litterære mirakel (2019) 

 
Skønlitteratur og essays, skrevet af danske forfattere, med fokus på Island eller med landet som 
inspiration. 
 
Essays: 
Martin A. Hansen. Rejse paa Island (uden årstal (udkom kort efter rejse i 1952 (flere senere udgaver)). 
 
Poul Vad. Nord for Vatnajökull (1994). 
 
Vagn Lundbye, Per Kirkeby og Kjeld Zeureneith. Tilbage til Island (2006). 
 
Per Kirkeby og Kjeld Zeureneith. Rævesletten og andre islandske omveje (2009). 
 
 
Skønlitteratur 
Klaus Rifbjerg (1931-2015). Novellen Rast i samlingen ”Den syvende jomfru og andre noveller (1972). 
 
Thøger Jensen (1960 -). Roman i stykker (2000). 

 
Lars Frost (1973 -). Smukke biler efter krigen (2004). 
 
Peter Højrup (1974 -). Island (2014) – NB: romanens hovedperson når dog aldrig til Island… 
 
Hanne Højgaard Viemose (1977 -). Mado (2015) og HHV, FRSHWN (2019) 
 
 
 
 
 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ofeigur-sigurdsson


K. Torben Rasmussen driver rejsebureauet KulturRetur A/S (med Team Island) (www.team-island.dk), 
med fokus på rejser til Island. Grupperejser med meget kompetente rejseledere, kør-selv-ture eller 
specielle ture for særlige faggrupper er vort kendetegn. 
 
         Team Island, Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj, telefon 29 62 80 77 

http://www.team-island.dk/

