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Erlendur ser rävskytten närmar sig. Han är uppe på fjället. Han heter Bóas. Erlenduer har 

installerat sig i det förfallna föräldrahemmet. Han söker ständigt efter sin försvunna bror.  

Båda är irriterade över byggandet av aluminiumfabriken, dammbygget och de stora 

lastfartygen.  

Boás var med och letade efter brodern Bergur..  

Historien om kvinnan som skulle gå över Hraevarpasset och försvann. Hon hette Matthildur. 

Hon var gift med Jakob Ragnarsson. Några år senare drunknade han. Petur Alfredsson skrev 

en dödsruna över honom.  

Historien om de engelska soldaterna som frös ihjäl på heden under kriget. De befann sig i 

samma område som Matthildur. Det fruktanvärda ovädret 1942.  

Erlendur besöker en gammal kvinna. Matthildurs syster. Hon heter Hrund. 

Erlendur är intresserad av ”människors kamp i oväder” (25) 

Ezra var vän med Jakob. Erlendur besöker honom. Han är gammal och säljer torrfisk. 

Ezra minns Erlendurs föräldrar Sveinn och Aslaug.  

Ezra har en gammal liten leksaksbil. (är det den försvunna lillebroderns?) som han hittat 

utanför ett rävgryt.  

 

Erlendur besöker Kjartan Halldursson på ett äldreboende. Han är i 70-års åldern. Matthildur 

var hans moster. Kjartan Halldursson är Matthildurs systerson. Hans mor Ingunn var den 

äldsta av syskonen.  

Hans syster skickade honom en resväska med papper när  efter att hans mor dött. Hans son 

Eypor har väskan.  

Erlundur besöker honom. Ninna en väninna till Matthildur.  

Erlendur besöker ånyo Hrund.  

De fyra systrarna. En är Ingunn.  

Hrund blir arg, hon tycker att han snokar om hennes släktingar.  

Erlendur besöker Bóas. Dennes beundran för Ezra är stor. Denne hade hand om fryshuset. 

Kanske tog han hand om broderns döda kropp.  

Petur Alfredsson har tre barn.  

Erlendur letar upp Gréta Pétursdotter.På badhuset. Hon minns att Jakob plågades svårt av 

klaustrofobi. Han blev som barn unstängd i en rökugn.  

Ninna är gammal, bor på ett äldreboende. 85 år. Hon minns väl händelsen med engelska 

soldaterna.  

Jakob hade tidigare varit i hop med Matthildurs syster Ingunn. Det fick hon reda på sedan de 

gift sig. De fick ett barn tillsammans. Jakob erkände aldrig barnet. Matthildur ställde honom 

mot väggen då hon fick reda på det. Ninna har ett gammalt brev som Ingunn skrev till sin 

syster Matthildur och berättade allt (90). Ingunns son är Kjartan Halldursson.  

Om hypotermi (92-93). 

 

Erlendur besöker ånyo Hrund. Hon ligger på golvet. Diabetes. En ambulans hämtar henne. 

Redan nästa morgon är hon bättre. 

Hrund berättar att Matthildur hade ett förhållande med Ezra. De blev kära i varandra. Ezra 

ville rymma med henne.  

Senare kom Jakov till Ezra och ville ha hjälp för att söka efter Matthildur som var ute i 

ovädret. Jakob berättade om att hon skulle besöka sin mor men inte kommit dit.  



Tidigare hade Erlendur ofta diskuterat försvinnanden med sin kollega Marion Briem, men nu 

var han död.  

Erlendur besöker Ezra och får ett oväntat mottagande. Ezra, beväpnad med ett hagelgevär, vill 

köra bort honom. Erlendur snokar i hans förflutna, som han inte har med att göra. Det är 

Hrund som varnat honom. 

Erlendur lyckas lugna honom och så börjar Ezra berätta.  

 

Om sin förälskelse i Matthildur. Om hur Jakob lurat dem om att han skulle stanna borta över 

natten och smugit på dem och genom fönstret sett hur de älskat.  

Efterhand förstod Ezra att Jakob kommit på dem. Han visste.  

Han gick hem till Jakob och fick veta hela ”sanningen” om Matthildur. Jakob berättade att att 

förstått allt från början. Han tänkte inte tolerera något sådant. Det var därför Matthildur måste 

”ge sig ut på den långa vandringen”.   

 

När Jakob avslöjat de båda dödade han Matthildur sedan hon kommit hem från Ezra. Han 

ströp henne för 60 år sedan. Detta berättade han för Ezra. Jakob säger att det är Ezras fel. Om 

slöjar att han dödat Matthildur ska han skylla på Ezra. Ezra tror honom.  

 

Erlendur, som ju är polis, ifrågasätter vad Ezra aslöjat om Jakob.  

Han minns Ezras ord: ”Jag fick det inte ur honom”  

 

Kan det vara så att Ezra som hade hand om kylhuset dit Jakob och hans kollega från den 

förlista fiskebåten fördes sedan de spolats i land, konstaterade döda enligt en ung ditkallad 

läkarvikarie, kunde kommunicera med en ännu svagt levande Jakob.  

 

Ezra hade fått i uppgift av båtägaren att snickra till kistor åt de båda. Han lade den döende 

Jakob i den ena och hotade med att begrava honom levande om han inte avslöjade var han 

gömt liket efter Matthildur som han mördat. Jakob vägrade göra detta. ”Dra åt helvete”, säger 

han. Han begravdes i Djúpivogur.  

Erlendur åker till kyrkogården en mörk natt och gräver sig ned till kistan. Där finns tydliga 

tecken på att Jakob försökt bita sönder locket. Hans två framtänder är av. Erlendur tar dem 

med sig som bevis till Ezra.  

Erlendur säger honom att det enda han vill göra är att hjälp Ezra hitta liket efter Matthildur. 

Ezra erkänner att han lät Jakob dö i kistan.  

 

Erlendur träffar sonen till en gammal jägare som samlat på allt som han hittade på fjället. 

Bland annat många skelettdelar av djur.  

Men också små ben från en människa, i en ask märkt med Hardskafi, Nordsidan. En del av en 

underkäke och en kindknota. Han vet direkt att det måste vara resterna av hans bror Bergur.  

Han åker till den kyrkogård där hans föräldrar ligger begravda. Och gräver ner asken med 

benbitarna där.  

På samma kyrkogård märkt 1942 ligger en gammal kvinna begravd. I kyrkboken står det att 

det var Jakob Ragnarsson som grävde graven.  

Erlendur gräver upp även den graven. Han hittar en rostig kniv, Ezras kniv. Och mycket 

riktigt i kistan ligger liket av ytterligare en kvinna, Matthildur.  



Erlendur kör Ezra till kyrkogården. Ezra är glad och tacksam för att nu känna till Matthildurs 

öde. Nu kan han dö i frid.  

 

 

 

 


