
Klima og miljø i skønlitteraturen 
(opdateret d. 5/7-2022) 
 
Listen her indeholder både utopier, dystopier, klimakrimier og meget andet, alle har miljø og 
klima som omdrejningspunkt. 
 
48 timer i Massachusetts-havet 
Science Fiction Cirklen, 2021. - 256 sider 
14 korte science fiction-historier om at leve og overleve i en verden, der er ødelagt af 
menneskeskabte klimakatastrofer. Et godt sted at starte for interesserede i genren climate 
fiction. 
 
Skruenøglebanden af Edward Abbey 
Det Poetiske Bureau, 2016. 658 sider 
En umage bande af aktivister og originaler beslutter sig for at sabotere de firmaer der 
ødelægger naturen i det sydvestlige USA. 
 
Fire fortællinger om kærlighed af Trine Andersen 
Café Monde 2022; 1. udgave; 193 sider 
Et desperat møde til en klimakonferencen i Freiburg. En mor, der forsøger at beskytte sin søn 
mod stigende vandmasser og fremmedhad. En alt for velmenende turist i Kabul og et 
overraskende kys i en eritreansk flygtningelejr. Absurd klimafiktion for alle, der godt ved, at 
det er alvor.  
 
København, udateret af Villads Andersen 
Gyldendal 2022; 1. udgave; 192 sider 
I en nær fremtid står "Bevægelsen" stærkt i kampen for klimaet. Imens kæmper Andersen for 
at komme sig over tabet af sin søn Frederik.  
 
Oryx og Crake af Margaret Atwood 
Lindhardt og Ringhof, 2003. 421 sider 
Efter en global epidemi er Jimmy alene tilbage med en gruppe klonede mennesker skabt af 
hans bedste ven Crake. Han tænker tilbage til barndom, opvækst og deres fælles forelskelse i 
pigen Oryx. 
Samhørende: Oryx og Crake; Syndflodens år; MaddAddam 
 
Genvej til Paradis af J.G. Ballard 
Gyldendal, 1996. 242 sider 
Under ledelse af idealisten og miljøaktivisten dr. Barbara tager en gruppe til en fransk 
Stillehavsø for at demonstrere mod atomprøvesprængninger og redde øens albatrosser. Det 
begynder idyllisk, men ændrer sig hurtigt. 
 
Søen af Bianca Bellová 
Jensen & Dalgaard, 2020. - 237 sider  
Den unge Nami vokser op i et barskt østblokland på randen af sammenbrud og med de første 
tegn på klimakrisens forandringer i horisonten. Da Namis bedstemor dør, begiver han sig ud 
på en rejse for at genforenes med sin mor. 
 
Animal'z af Enki Bilal 
Faraos Cigarer, 2009. 100 sider - alle ill. i farver 
I en dystopisk fremtidsverden, hærget af klimakatastrofer og omfattende naturødelæggelser, 
er en gruppe mennesker på jagt efter den mest efterspurgte vare i universet: rent drikkevand. 
Samhørende: Animal’z; Julia & Roem; Luftens farve 
 
 



Vildfaren af Bo Thyge Bisgaard 
Mellemgaard, 2010. 332 sider 
Dystopisk fremtidsfortælling om den 70-årige Tom og hans familie, som tvinges ud af byen 
pga. en miljøkatastrofe. Romanen stiller spørgsmål ved vores livsførelse og værdiholdninger. 
 
Oversvømmelsen af Nina Bolt 
Tiderne Skifter, 2015. 215 sider 
Et fremmed søskendepar flytter ind hos Hanna og datteren Simone pga. oversvømmelse i 
området. Gradvist overtager de huset og magten uden Hanna har set det komme. 
 
Hvide elefanter af Jakob Brodersen 
Brændpunkt, 2021. - 248 sider  
Hvad nu, hvis man kunne bruge den samme teknologi til at pumpe vand væk fra 
oversvømmede kyster til at få vand op fra undergrunden i et tørkeramt Afrika? Den idé får 
ingeniøren Alan og tager til Afrika for at redde verden. Men det går ikke helt som forventet. 
 
Indbydelse til vovehalsene af Dorothee Elmiger 
Gladiator, 2017. 144 sider 
Roman om to søstre, der lever i et dystert kulminedistrikt, hvor alt emmer af undergang, 
forladthed og ødelæggelse. Søskendeparret nægter dog at acceptere tingenes tilstand og tager 
derfor afsted på en aktivistisk rejse, der skal give dem svar på deres spørgsmål. 
 
Når vi rejser til Mars af Maja Elverkilde 
Escho 2021; 275 sider 
Langsomt brænder solen ud, mennesket er begyndt at undersøge muligheden for at rejse til 
Mars og Laura ønsker så meget at leve det rigtige liv tæt på naturen. En familiehistorie og en 
historie om en klode i krise.  
 
Klimapolitiet af Kim Engelbrechtsen 
Trykværket, 2019. - 197 sider  
I et dystopisk Danmark er klimaforandringerne slået igennem, og Klimapolitiet styrer med hård 
hånd samfundets ressourceforbrug. Her bliver den arbejdsløse jurist Markus Schmidt, efter en 
mindre forseelse, dømt til med våben i hånden at bekæmpe flygtninge fra Afrika. Han vælger 
at forsøge bekæmpe Klimapolitiets grusomheder. Men er det mon for sent? 
 
Og den store flugt af Andrea Hejlskov 
Limfjordsforlaget, 2013. 240 sider – ill. 
Dokumentarisk fortælling om en moderne familie med fire børn der flytter ud i en svensk skov 
og forsøger at skabe en tilværelse uden moderne bekvemmeligheder. 
 
Effekten af Susan af Peter Høeg 
Rosinante, 2014. 330 sider 
Susan har en særlig evne, der får folk til at være oprigtige. Denne evne må i brug, da hun og 
hendes familie bliver pålagt at finde tidligere medlemmer af en fremtidskommission og dens 
forudsigelser - en betændt og dødsensfarlig opgave. 
 
Sandet i Sarasvati af Risto Isomäki 
Turbine, 2013. 391 sider 
Tre forskere opdager uafhængigt af hinanden skræmmende tegn på kommende 
naturkatastrofer af enorme dimensioner, og pludselig får de gamle beretninger om syndfloden 
og Atlantis ny grufuld mening. 
 
 
 
 



Penge & bacon af Anna Juul 
Lindhardt og Ringhof 2022; 1. udgave; 269 sider 
Ægteparret Anja og Anders tvinges til at blive hjemme i deres duplexlejlighed, da Danmark 
kastes ind i en klimalockdown for at nedsætte CO2-udslippet. En sort og rablende humoristisk 
roman om kærlighed, ensomhed og kedsomhed.  
 
Korsveje i Nord af Bjarne Ljungdahl 
Panigiit, 2015. 269 sider - ill. 
Fremtidsroman om et Grønland, som satser på minedrift og råstofudvinding i gigantklassen, og 
tusindvis af kinesiske arbejdere sætter nu deres præg på landet. De to venner, Pavia og Ulf, 
arbejder i den store jernmine, hvor de gør et fund, der får katastrofale følger. 
Samhørende: Korsveje i Nord; Invasioner i Nord 
 
Selv hvis alt forsvinder af Jens Liljestrand 
Lindhardt og Ringhof 2022; 1. udgave; 504 sider 
Klimakrisen har nået uanede højder, og store dele af Sverige står i flammer. Kaos, optøjer og 
desperate handlinger er blevet en naturlig del af hverdagen, og midt i det hele må ethvert 
menneske beslutte sig for, hvem de vil være.  
 
Lysene på den anden side af Hans Lucht 
Turbine, 2021. - 319 sider  
Barsk og vedkommende roman om afrikanere på flugt i Afrika og i Danmark. Henvender sig til 
romanlæserne, specielt dem, som kan lide romaner, der skriver sig ind i tiden og bringer 
aktuelle emner til debat. 
 
Hos Glasmaneterne af Jon Eirik Lundberg 
Det Poetiske Bureau, 2017. 160 sider 
Jeg-fortælleren vågner en morgen og må konstatere, at mennesket er afløst af gopler som 
jordens hersker. Er genoprettelsen af naturens orden begyndt, og er det tobenede menneskes 
dage talte? 
 
Blå af Maja Lunde 
Rosinante, 2018. 357 sider 
Fremtidsfortælling om menneskelige svigt og om konsekvenserne af klimaforandringer og 
tørke i Europa. 
 
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. 
 
Til verdens ende af Charlotte McConaghy 
Gad, 2020. - 340 sider  
Franny Lynch er stålsat på at følge de sidste havterner på deres sidste træk fra Grønland til 
Antarktis, og hun overtaler fiskeskipperen Ennis og hans brogede besætning til den farefulde 
sejlads. 
 
Solar af Ian McEwan 
Gyldendal, 2010. 389 sider 
Michael Beard,som er nobelpristager i fysik, er gået i stå med sit privat- og karriereliv.  Men en 
viljefast, moden kvinde og verdens miljøproblemer er med til at ændre hovedpersonens liv. 
 
 



Mali af Torben Mathiassen 
Forfatterskabet.dk 2022; 1. udgave; 501 sider 
Fremtidsroman fra en tid, hvor store dele af kloden er blevet ubeboelig, og antallet af 
klimaflygtninge udgør over 100 millioner. Bogen følger det danske par Freya og Magnus' 
farefulde og dramatiske flugt med deres to børn.  
 
Fort Europa af Freddy Milton 
Limbo, 2014. 302 sider 
På en Jord ødelagt af klimaødelæggelser, og en verden i krig om de sidste ressourcer, forsøger 
et ungt par at overleve og måske endog finde håb for fremtiden. 
Samhørende: Fort Europa 1 og 2 
 
Knogleurene af David Mitchell 
People'sPress, 2019. - 635 sider  
I 1984 stikker 15-årige Holly Sykes af fra sit hjem i Gravesend, England. Vi følger hende frem 
til hun som ældre kvinde i 2043 opholder sig i Irland, og verden er ved at gå under pga. 
klimaforandringer. 
 
Efter syndfloden af Kassandra Montag 
HarperCollins Nordic, 2020. - 429 sider  
Fremtidsroman, hvor jorden er oversvømmet og kun bjergtoppe beboelige. Myra og hendes 
lille datter sejler rundt i Nord- og Sydamerika i jagt på mad og søgen efter Myras anden 
datter, som forsvandt for år tilbage. Pirater, sygdom og storme gør sejladsen livsfarlig. 
 
Kød og fred af Anders Morgenthaler 
Gyldendal, 2020. - 291 sider  
Humoristisk klimathriller om sosu-assistenten Annemette, der sammen med veninderne tager 
sagen i egen hånd for at bekæmpe kødindustrien og redde verdens klima. 
 
Mengele zoo af Gert Nygårdshaug 
Hovedland, 2010. 413 sider 
Mino flygter ind i junglen et sted i Sydamerika efter at militæret har dræbt alle i landsbyen. 
Minos rejse fører til Mariposa-bevægelsen som, igennem politisk vold, kæmper for det 
oprindelige folks naturressourcer og mennesker i den tredje verden.  
 
Den dag Bitte blev bæredygtig af Mette Reinhardt Jakobsen 
Byens, 2020. - 120 sider  
I bestræbelserne på at træffe de rigtige bæredygtige og klimavenlige valg, kommer kvinden 
Bitte i konflikt med sig selv og sine omgivelser. 
 
Morgendagens odds af Nathaniel Rich 
Ordenes By, 2015. 365 sider 
I en nær fremtid er Mitchell Zukor ansat til at udregne odds for katastrofer - at udnytte frygt til 
profit. Da en stormflod rammer New York forandres verden, og Mitchell må overveje sit liv. 
 
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. 
 
 
 



Baga Road af Grete Roulund 
Borgen, 2003. 308 sider 
Danske Bella tager til Indien for at skrive et teaterstykke. Hun forelsker sig i to mænd mens en 
dødelig mystisk epidemi raser. 
 
En sang for de levende af Irene Scharbau 
Indblik 2022; 1. udgave; 296 sider 
København 2055. Klimaforandringerne har svitset kloden og gjort Norden til et yndet mål for 
klimaflygtninge fra Sydeuropa. IT-specialisten Chris har længe forberedt sig på en 
ødelæggende solstorm, og da den rammer skal det gå hurtigt, hvis vennerne skal reddes. 
Dystopisk science fiction til læsere af klimalitteratur. 
 
Redningsafstand af Samanta Schweblin 
Gyldendal, 2017.  119 sider 
Kvinden Amanda ligger på hospitalet. Døende fortæller hun drengen David om hvordan hun, 
hendes datter Nina og landsbyen forgiftes. Historien skal fortælles inden det er for sent. 
 
Udsendingen af Yoko Tawada 
Grif, 2021. - 172 sider  
Prisbelønnet japansk science fiction om menneskeracens evne til at tilpasse sig forandringer af 
enhver slags. Til læsere af samfundskritiske, dystopiske fortællinger med en absurd humor og 
et aparte persongalleri. 
 
Isbrud af Ilija Trojanow 
Tiderne Skifter, 2012. 163 sider 
Vi befinder os i nær fremtid. Zeno er gletsjerforsker og tager hyrer på et krydstogtsskib til 
Antarktis for at studerer isen. Her søsættes en komisk klima-event, og Zeno indser at mere 
radikale midler må tages i brug. 
 
Miraklernes tid af Karen Thompson Walker 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 269 sider 
Julia på 11 år og hendes forældre vågner en dag op i deres trygge californiske forstadshjem til 
nyheden om, at jordens rotation er blevet langsommere. Det får følger for alle, da døgnet 
efterhånden når op på 60 timer, og mens folk forsøger at leve så normalt som muligt, går 
naturen langsomt i opløsning. 
 
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. 
 
Udkanten af Juli Zeh 
Rosinante, 2018. 573 sider 
En familie flytter til provinsen i håbet om en tilværelse med åbne vidder og det nære 
fælleskab. De mødes af en realitet hvor familier har boet på egnen i generationer, og alle er 
bundet sammen af noget andet end blot naboskab. 
 
Ord har hærget af Gudrun Østergaard 
Kandor, 2019. - 278 sider  
Noveller. 17 tankevækkende fremtidsfortællinger om menneskets grusomhed og dumhed, der 
kommer til udtryk igennem fortællinger om bl.a. klimakatastrofer, krig, undertrykkelse og 
fremmehad. 


