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overbevist om, at han har knækket livets gåde, og at han alene er i besiddelse af den sunde fornuft. Derfor
tager han på en rejse til jydernes land for at forkynde sine opdagelser. Det viser sig dog at være sværere end
som så at få jyderne til at fange hans pointer. Er det jyderne, der er tungnemme, eller er det ham, der har

fundet frem til en værre gang sludder?

Udover titelnovellen indeholder "En dag tilovers" syv andre noveller.

Gunnar Gunnarsson (1889-1975) var en islandsk forfatter, digter og skuespilforfatter, der hovedsageligt skrev
på dansk. Han er mest kendt for romanerne "Borgslægtens historie", "Kirken på bjerget" og "Svartfugl". Han
var nomineret til Nobelprisen seks gange i løbet af sit liv, men han modtog den aldrig. Alligevel fremstår

Gunnar Gunnarsson som en af Islands største forfattere nogensinde.
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