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Hvad er Niels Klim-prisen?

● Teksten er science fiction.
● Teksten er på mindre end 40.000 ord.
● Teksten er blevet udgivet på dansk for 

første gang det foregående år.
● I 2013 uddeles prisen for bedste tekster fra 

2012.
● Nomineringer og stemmer afgives af fans.



  

Udvalg, sponsorer

● Knud Larn, Joen Juel Jensen & 
undertegnede, udvalg

● Michael Pilgård & Manfred Christiansen, 
oversættelse af vinderne

● Manfred Christiansen, præmien 
(sponsoreret af SFC) 

● Boggaver sponsoreret af Hexameter, 
Rasmus Brink Pedersen, Alvilda, afart



  

Kortroman, 4. plads

● “Houston, Houston, kan I høre os?“
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 



  

Kortroman, 4. plads

● “En sang for Lya”
● George R.R. Martin 
● Sandkonger 



  

Kortroman, 4. plads

● Breve fra en udenjordisk skoledreng - 
kosmisk cremebudding 

● Ros Asquith 



  

Kortroman, 4. plads

● Lappefjæs 
● Guy Bass 



  

Kortroman, 3. plads

● Ingen pris 



  

Kortroman, 2 forfattere tilbage

● “Det eneste seje at gøre”
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 
●

● “Månebase Rødhætte”
● Lars Ahn Pedersen 
● Månebase Rødhætte  



  

Langnovelle, nåede ikke med

● Patrick Leis 
● Martin Schjönning 
● Flemming R. P. Rasch 
● George R.R. Martin 
● Christian Reslow 



  

Langnovelle, blev trukket

● “Den indre fjende” 
● Manfred Christiansen 
● Galaktiske forestillinger



  

Langnovelle, 4. plads

● “Zoo” 
● Lars Ahn Pedersen 
● Fremmed stjerne 



  

Langnovelle, 3. plads

● “Pigen med stikket” 
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 



  

Langnovelle, 2 forfattere tilbage

● “Fredag formiddag” 
● Jesper Rugård Jensen 
● Fremmed stjerne
●

● “Peblingesøen” 
● Manfred Christiansen 
● Fremmed stjerne  



  

Novelle, nåede ikke med

● Beatrix Miranda Ginn Nielsen 
● Lise Andreasen & Glen Stihmøe 
● Klaus Æ. Mogensen 
● Michael Kamp 
● Simon Christiansen 
● Lonni Krause 



  

Novelle, nåede ikke med

● Patrick Leis 
● James Tiptree Jr. 
● Gudrun Østergaard 
● Gareth D. Jones 
● Manfred Christiansen



  

Novelle, 3. plads

● “Korsets og dragens vej” 
● George R.R. Martin 
● Sandkonger



  

Novelle, 2 forfattere tilbage

● “Aldrig mere svag” 
● Maria Kjær-Madsen 
● Fremmed stjerne 
●

● “Jeg husker alt” 
● Richard Ipsen 
● Fremmed stjerne 
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Kortroman, 4. plads

● “Houston, Houston, kan I høre os?“
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3020

... et syretrip, der pludselig udvikler sig til 
en rumrejse, der tager en meget 
foruroligende drejning. Deprimerende, 
rystende ...



  

 

  

Kortroman, 4. plads

● “En sang for Lya”
● George R.R. Martin 
● Sandkonger 

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3162

Et kærestepar af telepater sendes til en 
verden hvor de indfødte ikke-mennesker 
har en meget speciel religion som 
kræver at man ofrer sig selv til en slags 
kødædende planter, når man når en 
bestemt alder.



  

 

  

Kortroman, 4. plads

● Breve fra en udenjordisk skoledreng - 
kosmisk cremebudding 

● Ros Asquith 

Far, mor, sønnen Tisten, datteren Dufisa, 
hunden Pluke og robotten Bert er ellers 
på vej hjem fra Jorden sammen med 
Susan, men det bliver opdaget, at 
Susan ikke har pas, så de må tage 
tilbage.



  

 

  

Kortroman, 4. plads

● Lappefjæs 
● Guy Bass 

Vi er i byen Grotteskær i fordums tid. 
Fulderiks Vanskabninger er kommet til 
byen. Men [...] Fulderiks monstre [er] 
ikke ret skræmmende ...



  

 

  

Kortroman, 3. plads

● Ingen pris 



  

 

  

Kortroman, 2 forfattere tilbage

● “Det eneste seje at gøre”
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 
●

● “Månebase Rødhætte”
● Lars Ahn Pedersen 
● Månebase Rødhætte  

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3020

... offervilje i rummet. Og nej, det er slet 
ikke så banalt som det lyder.

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3177

Historiens hovedperson er den rødhårede 
Angie, som er rumpilot et stykke ude i 
fremtiden og over en ti-årig karriere har 
fragtet varulve fra Jorden til Månen.



  

 

  

Langnovelle, nåede ikke med

● Patrick Leis 
● Martin Schjönning 
● Flemming R. P. Rasch 
● George R.R. Martin 
● Christian Reslow 



  

 

  

Langnovelle, blev trukket

● “Den indre fjende” 
● Manfred Christiansen 
● Galaktiske forestillinger

http://www.x-
iansen.dk/index.php/2012/12/13/parasitt
er/

... hvad nu hvis der er en parasit fra det 
ydre rum som lever af værtens blod, og 
som derfor fremkalder en appetit på 
blod i værtens hjerne ved påvirkning 
med signalstoffer og ved telepati.



  

 

  

Langnovelle, 4. plads

● “Zoo” 
● Lars Ahn Pedersen 
● Fremmed stjerne 

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3007

En mand bortføres af rumvæsner på den 
måde som alle klicheerne foreskriver. 
Han vågner i et gråt lokale, hvor han 
ofte får besøg af vogtere ...



  

 

  

Langnovelle, 3. plads

● “Pigen med stikket” 
● James Tiptree Jr. 
● Houston, Houston, kan I høre os? 

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3020

... her er både et verdensomspændende 
netværk, avatarer, megacorporations, 
manipulerende reklamer og meget 
mere.



  

 

  

Langnovelle, 2 forfattere tilbage

● “Fredag formiddag” 
● Jesper Rugård Jensen 
● Fremmed stjerne
●

● “Peblingesøen” 
● Manfred Christiansen 
● Fremmed stjerne  

http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/fremmed-
stjerne-redigeret-af-carl-eddy-skovgaard

Miklas arbejder for politiet, og en fredag formiddag 
bliver han bedt om at tage til Dragør med en kollega 
for at undersøge et mord.

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?p=3007
Den er simpelthen blevet fyldt så meget med affald at 

den ikke længere kan regnes for en sø. Dette har 
været skidt for den trængte natur i København



  

 

  

Novelle, nåede ikke med

● Beatrix Miranda Ginn Nielsen 
● Lise Andreasen & Glen Stihmøe 
● Klaus Æ. Mogensen 
● Michael Kamp 
● Simon Christiansen 
● Lonni Krause 



  

 

  

Novelle, nåede ikke med

● Patrick Leis 
● James Tiptree Jr. 
● Gudrun Østergaard 
● Gareth D. Jones 
● Manfred Christiansen



  

 

  

Novelle, 3. plads

● “Korsets og dragens vej” 
● George R.R. Martin 
● Sandkonger

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?
p=3162

... den rationelle videnskab og teknologi i 
SF sat op mod religionens 
transcendens. Her møder vi en 
udsending fra den centrale kirke som 
skal undersøge en nye sekt der er 
opstået på en fjern planet.



  

 

  

Novelle, 2 forfattere tilbage

● “Aldrig mere svag” 
● Maria Kjær-Madsen 
● Fremmed stjerne 
●

● “Jeg husker alt” 
● Richard Ipsen 
● Fremmed stjerne 

http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?p=3007
... hovedpersonen [er] i en form for psykisk prostitution. 

Folk kan betale for at opsætte illusionen af 
jagtscener som hun så skal igennem mens de 
observerer.

http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/fremmed-
stjerne-redigeret-af-carl-eddy-skovgaard

... vesten [er] blevet stedet med den billige 
arbejdskraft, og kineserne har overtaget stort set alle 
arbejdspladser i Danmark. Hovedpersonen er 
uddannet akademiker, men kalder sig selv for 
dataslave.
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