
"Er han den bedste krimiforfatter i verden i dag?" 

- The Sunday Times 
 

Ragnar Jónasson: Øen 

Krimi 

Øen er anden bog i Ragnar Jónassons besættende krimiserie om politiefterforsker Hulda 
Hermannsdottir fra Reykjavik. Bogen er fuld af atmosfære og snigende uhygge og bekræfter 
Jónassons position som en af de store nye stjerner inden for nordisk krimi. 
  
Fire venner besøger øen. Kun tre kommer tilbage derfra.  
  
Da Hulda Hermannsdottir fra Reykjavik Politi ankommer til den mystiske og vanskeligt tilgængelige 
ø Ellidaey, finder hun tre chokerede venner i en jagthytte. De lader alle til at ville fortælle mindre, 
end de egentlig ved.  
 
Ti år tidligere, i efteråret 1987, rejste et ungt kærestepar på en romantisk weekend til 
Vestfjordene i Island. En tur, som fik en brat afslutning og katastrofale konsekvenser for en 
familie.  
 
Det store spørgsmål for Hulda er, om der er en forbindelse mellem de to sager. Er der en morder, 
der hjemsøger disse øde steder? 
 
Øen er andet bind i den internationalt hyldede trilogi om politiefterforsker Hulda Hermannsdottir. 
Det første bind,Mørket, udkom på dansk i februar. Trilogien er fortalt i omvendt kronologi, og i 
denne bog møder vi Hulda midtvejs i sin karriere. Hulda prøver at opklare de to sager, men er også 
optaget af en privat efterforskning, der skal kaste lys over hendes egen familie og historie. 
 
Det skrev anmelderne om Mørket: 
 

 ”Man forstår godt, hvorfor denne melankolske krimi er blevet kåret til en af de 100 
bedste i nyere tid … Stilen og sproget er fremragende.” - Politiken 
 

 ”Gedigen spændingsroman og overbevisende psykologisk studie af 
skæbnepåtvungen ensomhed. Meget velfortalt og strengt disciplineret fortælling, der lader 



krimiens konfliktstof antage eksistentielle dimensioner meget lig dem, vi kender fra de islandske 
sagaer.” – Jyllands-Posten 

 ”Det er sjældent, man falder over en krimi, hvor det personlige drama er lige så 
interessant som spændingsdelen, men det er tilfældet med Ragnar Jónassons anmelderroste 
"Mørket". (...) Hulda Hermannsdottir er en utrolig nuanceret karakter, plottet er nådesløst og 
velkomponeret, og man læser grådigt ud i ét stræk.” – Søndag 
 
”Formidabel og fremragende orkestreret detektivhistorie med et væld af overraskende elementer 
og et stemningsfyldt miljø.” – litteratursiden.dk 
 

 - Femina 
 

 "En spændende første del af en ny serie, som går baglæns gennem Huldas liv og 
karriere som efterforsker." - Magasinet LIV 

 
 
Ragnar Jónasson (f. 1976) er en islandsk krimiforfatter og regnes for en af de store nye stjerner 
inden for nordisk kriminallitteratur. Hans bøger har solgt 1,5 millioner eksemplarer verden over og 
udkommer i 32 lande. Hulda-trilogien, som består af Mørket, Øen og Tågen, 
er blevet udråbt til en milepæl inden for moderne krimi, og Ragnar Jónassons bøger topper 
bestsellerlister over hele verden. Jónasson er vild med den engelske krimiforfatter Agatha Christie 
og har, siden han var 17 år, oversat 14 af hendes bøger. 
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