
 

 

Filmatiserede  science  fiction  romaner  
(opdateret  d.  19/3  2020)  

Der  er  skrevet  mange  spændende  science  fiction  historier,  og  en  del  af  dem  er  også  blevet  filmatiseret.  
Listen  her  er  et  udpluk  af  disse,  dog  kun  romaner  og  noveller  som  findes  oversat  til  dansk.  
 

Håndbog  for  vakse  galakse-blaffere  af  Douglas  Adams  
Tellerup,  1999.  - 198  sider  
Takket  være  rumforskeren  Ford  og  håndbogen  for  vakse  galakse-blaffere  når  Arthur  og  Ford  væk,  
inden  jorden  udslettes.  Efter  mange  problemer  kommer  de  til  den  øde  planet  Magrathea,  der  ikke  er  så  
øde  endda.  
 
Tjenerindens  fortælling  af  Margaret  Atwood  
Lindhardt  og  Ringhof,  2017.  - 365  sider  
Ikonisk  fremtidsvision  fortalt  af  en  kvinde,  der  er  "tjenerinde"  i  et  nyopstået  regime.  Hun  har  mistet  alt  
i  sit  tidligere  liv  og  lever  nu  som  potentiel  leverandør  af  babyer  til  magthaverne  i  et  dystopisk  samfund.  
 
Den  løbende  mand  af  Richard  Bachmann  
Artia,  1992.  - 198  sider  
Fremtidsroman  om  en  mands  desperate  forsøg  på  at  klare  sig  gennem  et  brutalt  TV-show,  hvor  det  
gælder  om  at  holde  sig  i  live  i  30  dage.  Ingen  har  hidtil  klaret  strabadserne.  
 
Højhuset  af  J.  G.  Ballard  
Borgen,  1983.  - 200  sider  
Science  fiction-roman  om  et  samfund  i  opløsning,  hvis  beboere  ændrer  sig  i  takt  med  det  stigende  
forfald,  og  hvor  resultatet  er  en  verden,  hvor  den  stærkeste  vinder.  
 
Darkest  minds  - ond  vilje  af  Alexandra  Bracken  
Høst,  2018.  - 459  sider  
En  mystisk  epidemi  dræber  98%  af  alle  børn  i  USA.  De  overlevende  børn  udvikler  overnaturlige  evner,  
der  skræmmer  de  voksne  fra  vid  og  sans,  og  de  placerer  børnene  i  lejre.  16-årige  Ruby  undslipper,  og  
hun  finder  sammen  med  tre  andre  børn.  
Samhørende:  Ond  vilje  ;  Mørke  minder  ;  Bag  horisonten  
 
Fahrenheit  451  af  Ray  Bradbury  
Gyldendal,  2010.  - 221  sider  
Science  fiction-roman  om  et  fremtidssamfund,  hvor  bøger  brændes.  "Brandmanden"  Montag  slutter  sig  
til  bogfolket,  en  udstødt  gruppe,  hvor  hver  prøver  at  huske  en  bestemt  bog.  
 
Iboy  af  Kevin  Brooks  
Flachs,  2011.  - 364  sider  
Den  16-årige  Tom  fra  London  får  helt  særlige  evner,  da  han  efter  et  uheld  får  stumper  fra  en  iPhone  
ind  i  hjernen.  Kræfter  han  bruger  til  at  rydde  op  i  bandemiljøet  i  sin  bydel.  
 
A  clockwork  orange  af  Anthony  Burgess  
Nyt  Dansk  Litteraturselskab,  1992.  - 160  sider  
Alex  er  brutal  og  voldelig.  Det  kan  ikke  fortsætte  ,  og  i  fængslet  bliver  han  prøveklud  for  Ludovico-
metoden,  der  hjernevasker  ham  til  lede  ved  vold.  Han  fortæller  selv  - i  slang:  natsat.  
 
Ender's  strategi  af  Orson  Scott  Card  
Bechs  Forlag,  2016.  –  411  sider  
I  fremtiden  er  Jorden  i  krig  med  de  insektlignende  "summere".  På  Kampskolen,  der  svæver  i  kredsløb  
om  jorden,  trænes  børn  til  at  blive  de  perfekte  soldater.  Ender  Wiggin,  en  dreng  på  bare  seks  år,  bliver  
fjernet  fra  familien  og  sendt  op  på  Kampskolen.  Det  viser  sig  at  han  er  en  meget  speciel  og  intelligent  
dreng.  
 
Ready  Player  One  af  Ernest  Cline  
Tellerup,  2013.  - 486  sider  
Vi  er  i  2045  og  teenagedrengen  Wade  deltager  i  spillet  Oasis,  hvor  man  kan  vinde  en  enorm  
pengepræmie.  For  at  vinde,  skal  man  vide  alt  om  1980'erne.  
 
 



    
     

                 
               

       
      

 
     
       

                 
            

       
 

    
     

              
               

 
 

    
       

             
              

                
 

       
       

             
            

 
       
     

                   
                 

       
        

 
         
       

                 
                

     
 

      
       

                
                

     
 

     
      

                  
               

      
 

        
      

          
                

          
 
 
 

Dødsspillet af Suzanne Collins 
Gyldendal, 2009. - 307 sider 
16-årige Kattua lever i en fremtid, hvor der skal udvælges et ungt menneske, der skal kæmpe til 
døden mod andre udvalgte. Da Kattuas lillesøster bliver udvalgt, melder hun sig som frivillig og 
overtager søsterens plads i det årlige dødsspil. 
Samhørende: Dødsspillet ; Løbeild ; Oprør 

Jurassic Park af Michael Crichton 
Lindhardt og Ringhof, 1993. - 491 sider 
På en lille ø ud for Costa Rica genskaber en smart forretningsmand tilsyneladende under fuld kontrol et 
urtidsmiljø befolket med dinosaurer, som er skabt ved avanceret genmanipulation og computerteknik. 
Samhørende: Jurassic Park ; Den forsvundne verden 

Kuglen af Michael Crichton 
Gyldendal, 1988. - 417 sider 
På bunden af Stillehavet undersøger videnskabsmænd i hemmelighed et rumskib, som er styrtet ned 
for 300 år siden. De tekniske undersøgelser afslører imidlertid, at dets oprindelse er mere end 
gådefuld. 

Timeline af Michael Crichton 
Lindhardt og Ringhof, 2000. - 471 sider 
Science fiction-roman om en fremtidig verden, hvor teknologiens eksplosive udvikling har gjort det 
muligt at kommunikere uden tråde eller netværk, og hvor man kan levendegøre fortiden og 
bogstavelig talt befinde sig i et andet århundrede. Men en sådan rejse er ikke uden risiko. 

Truslen fra det ukendte af Michael Crichton 
Lindhardt og Ringhof, 1997. - 283 sider 
Science fiction-roman om en rumkapsel, der vender tilbage til jorden medbringende en dødelig 
mikroorganisme, som videnskabsmænd i kapløb med tiden må analysere, forstå og uskadeliggøre. 

Maze Runner – labyrinten af James Dashner 
Høst, 2014. - 380 sider 
Da Thomas vågner kan han ikke huske andet end sit navn. Han befinder sig i en lysning omgivet af 
høje stemmure. Bag murerne gemmer sig en labyrint som konstant ændrer sig. Her er det kun de 
stærkeste og de mest intelligente, der overlever. 
Samhørende: Labyrinten ; Infernoet ; Dødskuren ; Udbruddet 

Drømmer androider om elektriske får af Philip K. Dick 
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. - 257 sider 
Året er 1992 og jorden er forurenet af radioaktivt støv efter en altødelæggende krig. Rick Deckard får 
til opgave at eliminere syv bortløbne androider, der alle ligner mennesker til forveksling. Det bliver en 
proces, der ændrer hans liv. 

Filmatiserede historier af Philip K. Dick 
Rosenkilde & Bahnhof, 2011. - 284 sider 
Forfatterens science fiction noveller fra 50'erne og 60'erne som fra 80'erne og frem til 2011 er 
filmatiseret. De byder på dystre, men også fascinerende fremtidsvisioner af den lille mand i kampen for 
at overleve i fremtidens samfund. 

The Circle af Dave Eggers 
People's Press, 2015. - 458 sider 
Mae Holland er ovenud lykkelig, da hun får job hos internetselskabet The Circle, der er kendt for deres 
fællesskabsånd. The Circle kræver en stor social involvering både offline og online, og langsomt bliver 
Maes liv mere og mere offentligt. 

Johnny Mnemonic og andre historier af William Gibson 
Per Kofod, 1995. - 251 sider 
En række "gammeldags" science fiction noveller fra før forfatterens cyberspace-gennembrug. 
Titelnovellen handler om en ung mand i det 21. århundrede, som i hjernen har indopereret vigtige 
data, som Yakuzaen, den japanske mafia, er på jagt efter. 



    
       

                 
          

 
      

     
                 

                   
                 

 
     

     
           

                
     

 
       

     
              

             
      

 
     

       
                  

               
       

 
    

     
            

         
 

     
      

                    
                       

               
  
 

       
     
                

                
                  

 
 

    
      

                    
                  

             
 

     
       

                 
               

           
 
 
 
 

Klit af Frank Herbert 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 696 sider 
Science fiction-roman om Paul Atreides, som forlader en barndom i luksus for at modnes i det barske 
miljø, der hersker på den rå og ugæstfri planet, Klit. 

Slip mig aldrig af Kazuo Ishiguro 
Gyldendal, 2005. - 287 sider 
En række unge mennesker befinder sig på en idyllisk institution langt ude på landet i England. De 
bliver beskyttet mod det almindelige samfund, og opdrages til at tro at de er noget særligt, og det er 
de. De er kloner, frembragt til at være organdonorer og efter et vist antal donationer, "afsluttes" de. 

Menneskebørn af P. D. James 
Forum, 1992. - 242 sider 
År 2021 har menneskeheden forlængst mistet forplantningsevnen, og i England forbereder 
befolkningen sig resigneret på det uundgåelige overvåget af en diktator. Men uroen ulmer, og en lille 
gruppe idealister tager kampen op. 

Tågen og andre noveller af Stephen King 
Artia, 1995. - 542 sider 
Noveller med temaer fra hele forfatterskabet. Her er gysere med og uden overnaturligt islæt, 
beretninger om mennesker i ekstreme situationer, om utilpassede unge, kloge og dumme forbrydere 
samt om fantaster og gale videnskabsmænd. 

Under kuplen af Stephen King 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 1197 sider 
Pludselig en dag er den lille by Chester's Mill i Maine omgivet af en gigantisk glaskuppel, som afskærer 
den totalt fra omverdenen. Er det terrorister, aliens eller fjendtlige magter der står bag? Byens 
befolkning reagerer med frygt og opsparet had. 

Solaris af Stanislaw Lem 
Gyldendal, 2003. - 313 sider 
På den fjerne planet Solaris viser havet bevidsthedsmæssige træk, og videnskabsmænd kæmper 
gennem årtier med at oprette en form for kommunikation. 

Hver dag af David Levithan 
Gyldendal, 2013. - 338 sider 
A er hverken dreng eller pige. Hver eneste dag vågner A op i en ny krop. Nye tanker, nye mennesker 
og nye indtryk. Men inderst inde er A også sin helt egen og der kommer for alvor gang i A's liv, da A 
forelsker sig i pigen Rhiannon, der gengælder følelserne. Men hvordan kan en sådan kærlighed fungere 
i praksis? 

Jeg er nummer fire af Pittacus Lore 
Tellerup, 2013. - 444 sider 
15-årige John Smith er sammen med andre flygtninge ankommet til Jorden fra planeten Lorien, der er 
blevet angrebet af de grusomme mogadorianere. Sammen med sin livvagt, Henri flygter han fra by til 
by, indtil de kommer til byen Paradise, hvor John bliver forelsket i Sara, der intet kender til hans 
identitet. 

Vejen af Cormac McCarthy 
Gyldendal, 2008, - 258 sider 
I en uhyggelig troværdig vision af vores mulige fremtid kæmper en far og hans søn for at overleve i et 
USA, som ligger totalt øde hen efter "den store katastrofe". Der er intet tilbage af civilisationen, og de 
to vandrer planløst afsted, kun holdt oppe af omsorgen og hengivenheden for hinanden. 

Vandrende sjæle af Stephenie Meyer 
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 764 sider 
Jorden er invaderet af væsener fra det ydre rum. Disse væsener føres ind i menneskets hjerne og 
overtager både erindringer og tanker, mens kroppen forbliver uberørt. Men Melanies sind har ikke givet 
op, og de to sjæle i samme krop bekæmper nu hinanden. 



    
      

                 
                  

     
 

      
      

                 
             

 
 

    
    

            
     

 
         
     

                 
                

       
 

      
     
                 

                    
             

      
 

    
       

               
                 
 

 
       

     
                  

              
 

    
         

                   
          
      

 
     

 
                 

                   
 

      
     

       
 

       
        

                 
          

  
 
 

Skyatlas af David Mitchell 
People's Press, 2012. - 538 sider 
I 11 afsnit, der fører læseren fra Hawaii i 1800-tallet, over Belgien i 1930'erne, Californien i 1970'erne, 
en tur ud i en dystopisk fremtid og så tilbage igen, oplever man fortalt i forskellige litterære genrer 
menneskehedens storhed og især fald. 

V for Vendetta af Alan Moore 
Egmont Serieforlaget, 2005. - 286 sider 
I et totalitært styret England i en nær fremtid dukker den maskerede oprører V pludselig op og 
begynder at skabe politisk uro med en stribe veltilrettelagte terroraktioner rettet mod landets 
magthavere. 

1984 af George Orwell 
Gyldendal, 2008. -244 sider 
Fremtidsroman om tilværelsen under det fuldstændige diktatur, hvor det enkelte menneske er 
forvandlet til en viljeløs robot. 

Mortal engines - de rullende byer af Philip Reeve 
Alvilda, 2018. - 293 sider 
Den 15-årige Tom bor i trækbyen London i det 35. århundrede. Da han opdager, at et attentatforsøg 
er under opsejling, bliver han uforvarende deltager i en kamp mellem det gode og det onde. 
Samhørende: De rullende byer ; Forrædernes fest 

Divergent – Afvigeren af Veronica Roth 
Alvilda, 2012. - 429 sider 
16-årige Beatrice lever i en postapokalyptisk verden, som er delt op i fem forskellige faktioner. Nu er 
det blevet tid til, at hun vælger hvilken faktion hun vil leve hos resten af livet. Men Beatrice er ikke 
helt som andre, hun er en afviger, hvilket er både farligt og skæbnesvangert. 
Samhørende: Afvigeren ; Oprøreren ; Fornyeren 

Kontakt af Carl Sagan 
Lindhardt og Ringhof, 1997. - 387 sider 
Science fiction-roman om en kvindelig radioastronom, som i en nær fremtid opfanger signaler, hvor en 
række primtal og pi er bærende elementer. Via signalerne får hun kontakt med en civilisation 26 lysår 
borte. 

En fortælling om blindhed af José Saramago 
Samleren, 1998. - 289 sider 
Pludselig en dag bliver en mand blind, og snart efter alle han har haft berøring med. Samfundets og 
menneskenes håndtering af "problemet" bliver en besk og vittig fabel om civilisationens tynde fernis. 

Udslettelse af Jeff VanderMeer 
Rosinante, 2018. - 220 sider (Southern Reach trilogien, 1) 
4 kvinder udgør den 12. ekspedition til det lukkede Område X. Tæt på deres base camp finder de en 
underjordisk nedgang, og snart står valget mellem mutation eller udslettelse. 
Samhørende: Udslettelse ; Autoritet ; Accept 

The Martian af Andy Weir 
Dreamlitt 
Astronauten Mark Watney efterlades strandet på den ugæstfri planet Mars og må bruge al sin viden og 
en god del held i kampen for dels at opnå kontakt til Jorden igen og dels at vende tilbage. 

Klodernes kamp af H. G. Wells 
Gyldendal, 1986. – 187 sider 
Om marsboernes forsøg på at erobre jorden. 

Den usynlige mand af H. G. Wells 
Science Fiction Cirklen, 2017. - 219 sider 
En videnskabsmand finder efter mange års arbejde frem til en proces der kan gøre ham usynlig, og 
han vil udnytte det til at starte et terrorregime. 
Originaludgave: 1897 



      
     
               

     
 

      
     

                 
             

            
 
 
 
 

Da trifitterne kom af John Wyndham 
Haase, 1990. - 259 sider 
Science fiction-roman om vor civilisations undergang og opbygningen af en ny verden i stadig kamp 
mod trifitterne, de menneskeædene planter. 

Den 5. bølge af Rick Yancey 
Gyldendal, 2013. - 511 sider 
Aliens er ved at udslette jordens befolkning. Cassie er blandt de få overlevende og leder efter sin 
lillebror Sammy. Undervejs møder hun Evan Walker, men kan hun stole på ham? 
Samhørende: Den 5. bølge ; Det uendelige hav ; Den sidste stjerne 


