
 

Islandsk Litteratur 
 
Islandsk litteratur er en blanding mellem ny 
og gammel litteratur og mellem fantasi og 
virkelighed, dog mest fiktion. 
 
Arnaldur Indriðason Er den  mest berømte 
islandske krimiforfatter. Hans første bog, der 
hedder støvets sønner, som blev udgivet i 
1997. Mange mente at bogen blev en 
begyndelse på en ny bølge indenfor krimi. 
Arnaldurs bøger er blevet 
udgivet i 26 forskellige lande fx 
Danmark. I 2002 og 2003 
modtog han glasnøglen, som 
er en litteraturpris i Norden. 
Lige nu er indspilningen af 
novellen gravens stilhed i gang. 
Han har vundet CWA award for 
denne novelle i 2005.  
 
Universets engle Bogen er skrevet af Einar 

Már Guðmundsson og blev udgivet I 1993. 

Bogen handler om en ung skizofren dreng, der 

hedder Paul. Det er en trist historie, der 

alligevel er fortalt med varme og humor. Den 

giver et usædvaneligt indblik I 

det islandske samfund, I 

henhold til mentale 

sygdomme, men også I 

forhold til samfundet generelt. 

Bogen vandt kulturprisen fra 

den islandske avis Dagblaðið I 

1994 og I 1995 vandt den 

nordisk råds litteraturpris. I 2000 havde en film 

baseret på novellen premiere.  

 

Brian Pilkington Blev født i 1950 og er kendt 
for sine briliante bogillustrationer. Han har 
skrevet og illustreret mange bøger for børn, 
som er blevet udgivet i mange forskellige 
lande. Tre kendte bøger 
han har udgivet er Trolde, 
Bump og Nisser. Alle tre 
bøger handler om 
overnaturlige væsner i 
Island. De islandske sagaer 
danner baggrund for 
bøgerne.  
 

Islandske sagaer beskriver for det meste 
begivenheder i Island fra det 
10. til det tidlige 11. 
århundrede. Forfatterne til 
de islandske sagaer er 
ukendte. De islandske sagaer 
er et fænomen fra det 13. og 
14. århundrede. Det sætter 
fokus på historie, geologi og 
familiehistorie. De viser 

kampen og konflikten, 
der opstår indenfor 
samfundene i 2. og 3. 
generation nybyggere. 
De mest kendte sagaer 
er Egilssaga Skalla-
Grimssonar, Brennu-
Njáls saga og Laxdæla.  
 
 
Skrevet af: Alla Rún, Auður, Birna Kristin, 
Henriette og Victoria. 
 


