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Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975 med "Kællinger i Danmark: agitationer fra
ingenmandsland", og siden da udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom science fiction,

realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var kendt som både værdikritiker, samfundsdebattør og
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Eriksen modtog Science Fiction Cirklens litteraturpris for i 1986.

Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975
med "Kællinger i Danmark: agitationer fra ingenmandsland", og
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