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Jensen, Liz:  Varslet  
Politiken, 2010. - 348 sider:  

Psykologen Gabrielle Fox sidder i kørestol efter en trau-

matiserende ulykke, og på sit nye job på en lukket ung-

domspsykiatrisk afdeling møder hun den 16-årige Betha-

ny Krall, der er stærkt karakterafvigende og desuden i 

stand til præcist at forudsige forskellige naturkatastrofer 

- Nu varsler hun en altødelæggende miljøkatastrofe, og 

kun Gabrielle og hendes kæreste tror hende - Kan kata-

strofen afværges?  

 

Callenbach, Ernest: Økotopia 
Borgen, 1979.—246 sider 

I 1999 besøger en amerikansk journalist det ukendte 

samfund Økotopia, som består af tre løsrevne amerikan-

ske stater, og sender øjenvidnerapporter hjem til sin avis.  

 

 

 

 

Böttzauw, Jesper: 2060 
Muusmann, 2012, - 333 sider  

Fremtidsroman om en præst, der i 2060 fængsles og an-

klages for mordet på sin kone. Samfundet omkring ham 

er styret af et feministisk samfundstyre og dommedag 

truer. 

Bliv inspireret i listen på 

Utopier og dystopier  

i litteraturen 



Pontoppidan, Henrik: Det forjættede land 
Gyldendal 1938. - 492 sider 

Roman om en landsbypræsts fejlslagne forsøg på at leve 

for og med folket og en skildring af de politiske og reli-

giøse brydninger i 1880'ernes Danmark.  

 

 

 

 

More, Thomas: Utopia 
Hans Reitzel, 1993. - 139 sider 

Forfatteren (1478-1535), der er ophavsmand til ordet 

utopia, har i form af en rejseberetning givet den første 

skitse til et socialistisk og humanistisk samfund. 

 

 

 

 

Huxley, Aldous: fagre nye verden 
Hovedland, 2009. - 211 sider 

Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben 

efter mekanisering, rationalisering og standardisering. 

Foregår anno 632 efter Henry Ford. 

 

 

 

 

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451 

Gyldendal, 1997. - 168 sider 

Science fiction-roman om et fremtidssamfund, hvor bø-

ger brændes.  

 

 

 

 

 

Orwell, George: 1984 
Gyldendal. 1975, 245 sider 

Fremtidsroman om tilværelsen under det fuldstændige 

diktatur, hvor det enkelte menneske er forvandlet til en 

viljeløs robot. 

 

 

 

 

Boye, Karin: Kallocain 
Aschehoug, 1967. - 224 sider 

Fremtidsroman om en diktaturstat. 

 

 

 

 

 

 

McCarthys, Cormac: Vejen 
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.  

 

 

Jürgesen, Dennis: Dystopia 
Tellerup, 2008. -  635 sider 

Fantasy - Mesterdatteren Cirena og mestersønnen Kara-

no er fjender, Da de dør, giver dværgen Dalixam dem 

chancen for at vinde livet tilbage. De skal sammen stop-

pe ondskaben i Dystopia.  

 

 


