
 

 
 

Science  Fiction  –  dansk  
(opdateret  d.  23/3  2020)  

Listen  her  indeholder  et  udsnit  af  dansk  science  fiction,  som  er  udgivet  fra  år  2000  og  frem.  Der  er  ikke  
medtaget  antologier  (som  f.eks.  Science  Fiction  Cirklens  serie  "Under  overfladen"),  og  genoptryk  kun  i  
begrænset  omfang.  F.eks.  er  kun  medtaget  en  enkelt  af  Niels  E.  Nielsens  romaner  på  listen,  selvom  en  
række  er  genudgivet  over  de  senere  år  af  Science  Fiction  Cirklen.  

Rynkekneppesygen  af  Peter  Adolphsen  
Gyldendal,  2017.  - 246  sider  
Science  fiction-roman  om  en  epidemi,  opstået  af  mikroskopisk  ruminvasion.  
 
År  9  efter  loopet  af  Peter  Adolphsen  
Samleren,  2013.  - 87  sider  
Mark  har  i  9  år  været  den  eneste  overlevende  efter  en  hændelse,  der  fik  alle  væsner  på  jorden  til  at  gå  
i  loop  og  gentage  deres  gøremål.  Naturen  overtager  byen,  og  betingelserne  for  Marks  overlevelse  
forværres  indtil  en  helikopter  flyver  over  ham.  
 
Månebase  Rødhætte  og  andre  SF  noveller  af  Lars  Ahn  Pedersen  
Science  Fiction  Cirklen,  2012.  - 252  sider  
Science  fiction-noveller,  der  blander  ingredienser  fra  sci-fi,  eventyr,  gys  og  fantasy.  
 
Happy  Nation  af  Christian  Kaarup  Baron  
Science  Fiction  Cirklen,  2017.  - 271  sider  
Året  er  2054  og  vicepolitikommisær  Kobani  skal  opklare  et  dobbeltmord  der  fører  til  spørgsmålet  om  
hvorvidt  den  allestedsnærværende  teknologi  i  samfundet,  rent  faktisk  er  sikker  eller  ej.  
 
7  Sydøst  af  Hanne  Richardt  Beck  
Gyldendal,  2011.  - 309  sider  
Året  er  2033,  og  Danmark  er  blevet  til  region  Nord.  Klimaforandringerne  har  sat  sit  præg  og  samfundet  
er  præget  af  kynisme,  ensretning  og  selvjustits  - for  de  arbejdsdygtige.  My  er  ung  og  en  af  dem,  der  
arbejder  for  systemet,  Samuel  er  et  ældre  medlem  af  parlamentet  og  selv  flygtning,  men  med  en  tro  
på  et  mere  menneskeligt  samfund.  Begge  får  stillet  deres  overbevisninger  på  prøve.  
 
Destin  –  Seerkrystallen  af  Danny  Biltoft  Davidsen  
Mellemgaard,  2016.  - 225  sider  
Destin  lever  et  hårdt  liv  på  asteroiden  Lyoneida,  men  da  hans  ven  Maridel  finder  en  ældgammel  skat,  
bliver  der  vendt  op  og  ned  på  hans  liv.  
Samhørende:  Destin  –  Seerkrystallen;  Destin  II  - Snefuglen  
 
Mitose  af  Kristian  Byskov  
Emancipa(t/ss)ionsfrugten,  2013.  - 119  sider  
Fortælleren  vågner  i  et  sammenbrudt  samfund.  De  få  overlevende  må  ernære  sig  ved  algedyrkning,  og  
langsomt  bliver  livet  normaliseret  under  de  unormale  rammer,  men  ingenting  er  stabilt  i  en  verden,  
hvor  alting  er  i  opbrud.  
 
Berlin  404  af  Thomas  Clemen  
Modtryk,  2015.  - 397  sider  
Et  biluheld  forhindrer  Berlinmurens  fald  og  DDR  lukker  sig  helt  fra  omverdenen.  Den  unge  it-ekspert  
Jacob  Blau  skal  mange  år  senere  undersøge,  om  en  togkatastrofe  er  en  vestlig  terrorhandling.  
 
Langs  smertegrænsen  af  Thomas  Clemen  
Modtryk,  2012.  - 413  sider  
Thriller  med  et  internationalt  plot,  hvor  en  kunstigt  fremstillet  virus  potentielt  som  en  moderne  pest  
truer  med  at  udslette  alle  af  arabisk  herkomst.  
 
Den  danske  borgerkrig  2018-24  af  Kaspar  Colling  Nielsen  
Gyldendal,  2013.  - 222  sider  
Danmark  i  fremtiden.  I  2018-24  raser  borgerkrigen  med  drab,  selvtægt,  sammenbrud  og  kaos  til  følge.  
450  år  senere  fortæller  rigmanden,  der  ved  hjælp  af  stamceller  stadig  er  i  live,  om  sine  tanker,  tab  og  
oplevelser  til  sin  talende  hund  og  lever  samtidig  et  tumultarisk  og  dekadent  liv  i  rigdom  sammen  med  
venner,  som  løbende  fortæller  hinanden  utrolige  historier  om  psykisk  syge  bjørne  og  meget  mere.  



 
      

     
                  
       

 
    

     
             

               
             

 
    

      
               

            
 

     
     

                
           

 
       

     
                 

          
           

 
      

     
                

         
 

       
     

             
                  

         
 

       
     

              
                 
    

 
      

       
         
               

 
      

       
                

                   
 

     
       

                 
                   

        
 
 
 

Mount København af Kaspar Colling Nielsen 
Gyldendal, 2010. - 176 sider 
Et 3500 meter højt bjerg er blevet bygget i København. Sytten fortællinger giver et indblik i det skæve 
og forunderlige liv på og omkring bjerget. 

Glitch af Peter Dreyer 
Hovedland, 2011. - 397 sider 
Klimaforskeren Thomas hvirvles ind i en uforklarlig og hemmeligholdt verden, da hans kæreste 
forsvinder sporløst. Computerfejl og en isdækket sø i Antarktis er en del af et verdensomspændende 
eksperiment med kloden, og snart er Thomas ude, hvor han ikke kan bunde. 

Technomania af Kim Foss 
Mellemgaard, 2019. - 177 sider 
Noveller - science fiction. Fem noveller, der alle har et medicinsk og teknologisk omdrejningspunkt, og 
som hver især har et bud på den globale udvikling indenfor emnefelterne. 

Colombia af Morten Thor Hansen 
Löwe, 2017. - 495 sider 
John Archer og hans kollegaer er på jagt efter et nedstyrtet rumskib i Colombias jungle, mens 
magtkampe og intriger truer med at få dem alle slået ihjel. 

Exilium - de fejlfødte af Linette Harpsøe 
DreamLitt, 2017. - 367 sider 
Pigen Fry mister sin familie til monstrene udenfor kolonien, og må forsøge at overleve i en verden, 
hvor hun sjældent ved, hvem der er ven og fjende. 
Samhørende: Exilium – de fejlfødte; Exilium – glasmuren; Exilium - ingenmandsland 

Hans broges bakker af Christian Haun 
Gyldendal, 2007. - 156 sider 
Satirisk roman, hvor Danmark og resten af Europa styres af et nationalsocialistisk regime fra Berlin. De 
to forfattere Snorre og Sebastion forsøger at gøre oprør. 

Rygtet om hendes død af Kasper Hoff 
Modtryk, 2017. - 230 sider 
Hjerneforskeren Beate Nielsen lider af en uhelbredelig kræftsygdom. Hun genskaber sin hjerne digitalt 
inden sin død. Herefter "lever" hun videre i en urne med en højttaler, til stor frustration for sønnen 
Morten, hvis liv ændrer sig radikalt efter moren død. 

Dæmonens bagdør af Nils Hoffmann 
SPITZEN, 2018. - 524 sider 
Science fiction. København 2064. Programmøren Martin vil hjælpe sin kæreste, der har problemer med 
den kriminelle underverden, men snart er han indblandet i en kamp, der gælder hans eget liv men 
også den eksisterende verdensorden. 

Forår på Ansar af Ib Johansen 
Science Fiction Cirklen, 2014. - 221 sider 
13 fremtidsfortællinger og science fiction-noveller. Samfundet, hverdagsmennesket og dagligdagen 
ude i fremtiden er centrale temaer for novellerne og bogen egner sig godt til opgaveskrivning. 

Syndfloden og storbyen af Nikolaj Johansen 
Science Fiction Cirklen, 2016. - 281 sider 
I et fremtidigt Danmark kan folk få indopereret det kunstige organ, biokernen, der på sikker vis 
forhindrer alle sygdomme og alderstegn. Men kun så længe man har klip nok. Og er det nu så sikkert? 

Mimesis af Thomas Kampmann Olsen 
Science Fiction Cirklen, 2017. - 288 sider 
I 2045 modtager Markus et billede af faderen som var formodet død under 3. verdenskrig men som 
muligvis lever i Berlin. Markus tager af sted, møder pigen Sikka og bliver trukket ind i "Mimesis" - et 
nyt computerspil hvor faderen muligvis også er involveret. 



     
      

              
                 

     
 

      
       

                    
                  

 
     

     
                

      
 

    
       

              
                 

    
 

      
        

             
               

  
 

    
     

               
                

   
 

      
  

                  
         

 
    

     
                    

                    
    

 
    

       
               

               
       

 
    

      
               

                   
             

   
 

    
      

              
                
              

Reservat af Dennis Gade Kofod 
Cobolt, 2019. - 190 sider 
Tegneserie. Klimakatastrofen har fået verdenshavene til at stige, og menneskene bor i reservater. I 
København, på Bornholm og på Mars oplever fire personer en helt særlig dag på hver deres måde. 
Verdener ændrer sig for evigt. 

Rejsen til Skyway af Marie Ladefoged 
Det Poetiske Bureau, 2017. - 110 sider 
Vi er i år 2036. Tine er 63 år gammel og single. En dag da Tine besøger barndomsbyen Skive, støder 
hun på en tidsmaskine der sender hende frem til år 2636, hvor Skive er blevet til metropolen Skyway. 

Eksperiment Eros af Libe R 
DreamLitt, 2016. - 159 sider 
Et forsøg med såkaldte "karmabølger" fører tre forsøgspersoner ud på en rejse i Danmark, der både 
viser menneskenes mørke og lyse sider. 

Skyggearken af Michael Lindal 
Comic Factory, 2019. - 128 sider 
Tegneserie. En række brutale mord ryster rumskibet, Arken, der med hele menneskeheden ombord er 
på vej til en ny verden. Opklaringen synes simpel, men snart udviskes grænserne mellem liv og død, 
mellem drøm og virkelighed. 

Længslernes nat af Lilli Lund Christensen 
Science Fiction Cirklen, 2019. - 328 sider 
Jorden bliver angrebet af terrorister, som har opfundet et dødsensfarligt våben som forårsager 
jordskælv og radioaktivitet. Jorden bliver ubeboelig, men nogle reddes og flytter til Månen. Her lurer 
nye farer. 

Algernon af Freddy Milton 
Limbo, 2017. - 301 sider 
I en dystopisk fremtid glider magten i København 2 langsomt fra menneskerne over til robotterne. 
Agenten Magnus fra Roboservice og hans nye robot Algernon får til opgave at opklare om robotterne 
udgør en trussel. 

Fort Europa 1+2 af Freddy Milton 
Limbo, 2014-
Sofia og Markus er på deres farlige færd rundt i et postapokalyptisk Europa, og i en verden hvor 
mænds fertilitet er stærkt udfordret, fødes et sjældent drengebarn. 

Zeitgeist af Jane Mondrup 
Vandkunsten, 2019. - 378 sider 
Ejvin Rode vågner i Sydengland i 1890, men det eneste han husker, er en hverdag som filolog i det 21. 
århundredes København. Snart må han sande, at han er rejst i tid og rum, og at i denne tid er 
Danmark noget ganske andet. 

Verdensfortællerne af Dan Mygind 
Science Fiction Cirklen, 2017. - 281 sider 
I en nær fremtid har Christian Dyrkøb skrevet en bog om konspirationsteorier. Pludselig bliver han 
jagtet, og han må alliere sig med folk fra en mystisk aktivistgruppe, der kæmper imod 
overvågningsteknologi. Men hvem kan han stole på? 

Møde af Erwin Neutzsky-Wulff 
enwforlag.dk, 2018. - 495 sider 
Den aldrende akademiker Dr. Bennett med speciale i verdensrummet har aldrig fået den helt store 
karriere. En dag lander et rumskib og Bennett bliver udvalgt til at tale med de fremmede. Hvad vil de. 
Hvor kommer de fra? Skal de mødes med åbne arme eller blottede klinger? 
Samhørende: Møde; Liv 

Drøm af Erwin Neutzsky-Wulff 
enwforlag.dk, 2016. - 538 sider 
I en ikke så fjern fremtid krydser drømmene og virkeligheden hinandens spor. To drømmeforskere 
leder et eksperiment, mens fortiden, nutiden og fremtiden spiller sammen, og den verden, vi kender i 
dag, er blevet til noget andet - eller måske har den altid været det? 

https://enwforlag.dk
https://enwforlag.dk


      
       

                    
         

 
      

      
               

               
    

 
            

       
             

       
 

     
     

              
                

         
 

    
     

               
                

        
 

         
     

            
 

         
       

             
    

 
     

      
              
              

          
 

     
     
               

 
     

     
                

                 
     

 
       

        
                    

          
 

     
      

               
                 

      

Akerons porte af Niels E. Nielsen 
Science Fiction Cirklen, 2016. - 233 sider 
Fremtidsroman om to unge, der forsøger at redde en verden, der er ved at drukne i is. Men først skal 
de overbevise deres folk om vigtigheden af deres samarbejde. 

Det kinesiske værelse af Rune Nielsen 
Fahrenheit, 2013. - 60 sider 
I en fremtidig verden degraderes Hector Lesür fra sin stilling som sikkerhedschef i Ministeriet for 
Videnskab og Teknologi. I sin søgen efter en forklaring på degraderingen opdager han et gigantisk 
komplot mod hele samfundet. 

Minerne på Orthomyx og andre SF noveller af Flemming R. P. Rasch 
Science Fiction Cirklen, 2011. - 197 sider 
Science fiction-noveller, især med et humoristisk islæt, hvor der leges med virkelighedens natur, 
rumvæsener og andre af genrens klassiske temaer. 

De ansatte af Olga Ravn 
Gyldendal, 2018. - 134 sider 
På det sekstusinde skib består besætningen af mennesker og menneskelignende ansatte. De har fået 
en række nye genstande om bord fra planeten Nyopdagelsen som de skal passe på, men besætningen 
begynder at udvikle dybe foruroligende forbindelser til disse genstande. 

Kolonien af Pierre Robert 
Valeta, 2012. - 312 sider 
Den 10. september 1984 forsvinder den 33-årige dansker Martin Damgaard sporløst. I 2006 rejser den 
unge canadier Pierre Robert til Danmark og påstår at han er Martins søn. Han medbringer et 
manuskript med faderens forunderlige fortælling. Manuskriptet er Kolonien. 

Sand og sten, stål og glas af A. Silvestri 
Calibat, 2016. - 221 sider 
Fremtiden bliver nærværende i disse 8 noveller, der hver især spejler nutiden. 

Faderens sønner og andre SF noveller af A. Silvestri 
Science Fiction Cirklen, 2011. - 219 sider 
14 noveller med temaer som samfundet, hverdagsmennesket i fremtiden, mødet med fremmede racer 
og rejser i rummet. 

Ambrosia, Live af A. Silvestri 
Valeta, 2014. - 118, 94 sider 
Dobbeltroman. En fortidig, mytisk og gigantisk kvinde graves ud af Yding Skovhøj. Historikerne på 
Nationalmuseet og forskerne på en nedlagt flyvestation forsøger at finde sandheden. Men jorden går 
under om et døgn, og tiden tikker nådesløst af sted. 

Virtropolis af Freddy E. Silva 
Valeta, 2018. - 354 sider 
Dystopi om en fremtid hvor befolkningen lever i store byer styret af medierne og megakoncerner. 

Mediatropolis af Freddy E. Silva 
Valeta, 2012. - 356 sider 
Året er 2060, og mediekoncernen GigaMedia afholder en ny sæson af FuldMetal, en brutal sport, hvor 
forbrydere kæmper imod hinanden uden regler. Nicholas King er dømt for mordet på sin kone og en 
kommende stjerne i sæson 2060. 

Kimana Magars sidste sang af Karen Skovmand 
Science Fiction Cirklen, 2019. - 258 sider 
I 2067 lever de unge i en digital spilverden i kuppelbyen Lilypond, og snart dør pigen Mila i et spil. 
Hendes tvillingebror, Kimana, sætter sig for at undersøge hendes død. 

Kali af Søren Risløv Staugaard 
Valeta, 2014 . - 294 sider 
Den unge Sarah Stone arbejder på et hemmeligt projekt med formålet at konstruere fremtidens soldat; 
en selvbevidst androide. Da androiden er klar, bliver denne stjålet og Sarah Stone er fanget i en 
hæsblæsende jagt på liv og død. 



Livets  barske  lektie  1-3  af  Helene  Th.  Svolgart  
Balatana,  3  bind  
Lejesoldaten  Mike  og  massemorderen  Keelan  har  overkommet  adskillige  udfordringer  sammen,  men  
kan  de  stadigvæk  på  trods  af  Keelans  fortid?  
 
Han,  hun  og  Adolf  af  Niels  Søndergaard  
Totaltekst,  2019.  - 62  sider  
Nova  Tanayan,  tidligere  ansat  i  Tidsrejsetjenesten,  får  problemer  med  den  tyske  besættelsesmagt  i  
Danmark  i  1941.  Hun  beslutter  at  rejse  tilbage  til  Østrig  i  1897  og  fjerne  Hitler  som  barn;  men  helt  så  
let  er  det  naturligvis  ikke  at  ændre  på  historiens  gang.  
 
Den  afskyelige  af  Charlotte  Weitze  
Samleren,  2016.  - 317  sider  
I  en  ikke  så  fjern  fremtid,  truet  af  klimaforandringer  møder  22-årige  Heidi  Kenneth,  som  er  abnormt  
høj  og  døjer  med  øget  svedproduktion.  De  forelsker  sig  og  flytter  på  landet  for  at  blive  co2-neutrale  og  
selvforsynende,  men  spørgsmålet  er  hvor  langt  mennesket  vil  gå  for  at  redde  sig  selv  eller  verden.  
 
Tropika:  Ainukka  Heikkinens  forandring  af  Jon  Terje  Østberg  
Science  Fiction  Cirklen,  2017.  - 228  sider  
I  2057  angriber  en  virus  menneskeden,  og  en  ekspedition  sendes  til  et  russisk  område  for  at  finde  en  
antivirus.  Her  er  anderledes  vegation  og  dyreliv,  men  har  koncernen  bag  ekspeditionen  skumle  planer?  
 
Ord  har  hærget  af  Gudrun  Østergaard  
Kandor,  2019.  - 278  sider   
Noveller  - science  fiction.  17  tankevækkende  fremtidsfortællinger  om  menneskets  grusomhed  og  
dumhed,  der  kommer  til  udtryk  igennem  fortællinger  om  bl.a.  klimakatastrofer,  krig,  undertrykkelse  og  
fremmehad.  
 
Tidsfordærv  og  andre  SF  noveller  af  Gudrun  Østergaard  
Science  Fiction  Cirklen,  2012.  - 197  sider  
18  fremtidsfortællinger  og  science  fiction-noveller.  Samfundet,  hverdagsmennesket  og  dagligdagen  
ude  i  fremtiden  er  centrale  temaer  for  novellerne  og  bogen  egner  sig  godt  til  opgaveskrivning.  
 
Urmunden  og  andre  SF  noveller  af  Helle  Aarøe  Nissen  
Science  Fiction  Cirklen,  2011.  - 174  sider  
1  lang  og  3  korte  noveller,  der  alle  kredser  om  menneskets  eksistens  og  eksperimenter  med  
menneskeheden  for  at  sikre  fortsat  beståen.  


