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Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. 
Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 
været tilladt under prøven. 

Opgaveformulering: 

At designe mennesker 

Redegør for metoder til genmodifikation med særligt fokus på CRISPR/Cas9 samt for 
mulighederne med denne teknik. 

Analyser og fortolk romanen Brave New World af Aldous Huxley (1932) med særligt fokus på person- 
og miljøkarakteristik, budskab og tematik. Diskuter, hvorvidt den kritik der kommer til udtryk i romanen 
er relevant i dag. Inddrag her selvvalgt materiale. 

Diskuter på baggrund af ovenstående muligheder og udfordringer i forhold til anvendelsen af 
genteknologi på mennesker, dyr og planter idet du inddrager bilag 1. 

Diskuter kort hvor de etiske grænser for anvendelse af genmodifikation går. 

Bilag 1: “CRISPR, the disruptor”. Nature. 03 June 2015 
https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history 

Opgaven forventes at have et omfang på 15-20 sider á 2400 anslag med mellemrum, men eksklusiv 
forside, resume, fodnoter, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag 
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Resumé 
Denne opgave går tæt på genteknologi og mulighederne for dens anvendelse særligt på mennesker. 

Desuden analyseres og fortolkes Brave New World af Aldous Huxley i en litterær analyse, og romanen 

vurderes i forhold til dens relevans for samfundet i dag. Derefter sættes den i sammenhæng med, 

hvordan genteknologi bl.a. kan opfattes i samfundet. Mulighederne for genmodifikation stilles op 

overfor udfordringerne, og det kan konkluderes at særligt etik spiller en stor rolle i forbindelse med 

genmodifikation af mennesker. Yderligere kan det konkluderes, at der blandt forskere såvel som i det 

generelle samfund er en frygt for, hvilke konsekvenser et samfund baseret på genmodificerede 

mennesker vil medbringe. Der er stærke argumenter både for og imod anvendelsen, men det kan 

konkluderes, at flertallet vægter argumenterne imod højest og derfor er af den holdning, at det ikke 

bør tillades at modificere humane gener i praksis. 
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Indledning 
Der er i løbet af de sidste år sket store fremskridt inden for genteknologien. Med udviklingen af 

metoder som CRISPR-Cas9, er genmodifikation blevet både nemmere og billigere. Det kan derfor 

siges, at genteknologien til en vis grad at være blevet demokratiseret, og det har lagt op til diskussion 

om, hvorvidt der bør udformes nogle regelsæt for anvendelse af disse teknologier. Med disse metoder 

er desuden kommet muligheden for  at redigere i det menneskelige genom. Dette befinder sig i dag 

primært på forskningsniveau, men grundlæggende er det muligt at anvende teknologierne i praksis. 

At det nu kan lade sig gøre at redigere i menneskers DNA og dermed designe mennesker, har lagt 

grund for debat både blandt forskere og i det generelle samfund. Der følger store etiske spørgsmål 

med de nye muligheder, og det er ikke alle, der er lige begejstrede for dem.1   

På de følgende sider redegøres der for diverse metoder til genmodifikation med særligt fokus på 

CRISPR-Cas9 og denne metodes rækkevidde. Derefter kommer en litterær analyse af romanen Brave 

New World med fokus på fremstillingen af personer og miljø. Desuden fortolkes romanens budskab 

og tematik, og herefter diskuteres der med inddragelse af artiklen “James Dacre: are we living Brave 

New World’s nightmare future?” fra The Guardian2, hvordan Brave New World kan siges at have 

relevans for nutidens samfund. På baggrund af ovenstående afsnit og med inddragelse af artiklen 

“CRISPR, The Disrupter” fra Nature.com3 diskuteres mulighederne og udfordringerne i forbindelse 

med genteknologiens anvendelse på henholdsvis mennesker, dyr og planter. Endeligt diskuteres de 

etiske grænser for anvendelsen af genmodifikation, og hertil præsenteres nogle argumenter fra en 

udmelding fra Det Etiske Råd.  

1 Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. 
marts 2020) (bilag 1) 
2 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 
3 Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. 
marts 2020) (bilag 1)  
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Genmodifikation 

Gensplejsning 
Grundlæggende går gensplejsning ud på, at man tager et gen fra en donororganisme og indsætter det 

i en værtsorganisme. Teknikken kendes også som rekombinant DNA-teknologi, og den gør det 

eksempelvist muligt at fremstille humant insulin i gærceller og i bakterien E. coli, hvilket kan bruges 

til behandling af diabetesramte.4 Gensplejsningsteknikken blev opdaget i 1970’erne og er den første 

anerkendte metode inden for genteknologi. Den kan derfor siges at være udgangspunktet for alle de 

efterfølgende metoder.5 

Første trin i metoden er at isolere det gen, man ønsker at arbejde med. Der er flere tilgange hertil, 

men en af de mest udbredte er anvendelsen af complementary DNA (cDNA), se figur 1. Når man 

benytter cDNA-metoden oprenser man først mRNA fra donororganismen, der er udrustet med en 

poly-adenin-hale. Herefter tilsætter man nukleotider, enzymet revers transkriptase og T-primer, der 

binder sig til denne poly-adenin-hale. Enzymet revers transkriptase vil derefter udføre en omvendt 

transkription, således at der dannes en komplementær DNA-streng over for mRNA’et. Efter dette 

tilsættes en stærk base med det formål at nedbryde RNA-delen, så kun enkeltstrenget DNA er tilbage. 

Endeligt tilsættes DNA-polymerase, hvilket resulterer i dannelsen af dobbeltstrenget DNA. Man har 

nu sit cDNA bestående af det ønskede gen, men også andre af donororganismens gener.  

Figur 1 - cDNA-metoden6 

4 Biotechacademy.dk, “Moderne Genteknologi”. https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/moderne-
genteknologi/#1510836458281-38ef3e55-82924b94-2c05f296-df1c (tilgået d. 8. marts 2020) 
5 Synthego.com, “History of Genetic Engineering and the Rise of Genome Editing Tools”. https://www.synthego.com/learn/genome-
engineering-history (tilgået d. 8. marts 2020) 
6 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. 1. udg. Nucleus, 2010 s. 104 
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Andet trin er herefter at indsætte genet i en værtscelle. Her benytter man sig af plasmider og 

restriktionsenzymer, se figur 2. Man indsætter det ønskede gen i et plasmid, der derefter bruges til at 

transportere det fremmede gen ind i værtscellen. Herefter foretages tranformationen, hvor man 

påvirker værtscellerne til at optage plasmiderne. Restriktionsenzymerne muliggør indsættelsen af det 

ønskede gen i plasmidet. Det er enzymer, der med stor præcision skærer DNA-molekyler over lige 

præcis der, hvor bestemte nukleotidsekvenser optræder. Størstedelen af restriktionsenzymerne skærer 

DNA’et i en palindromisk sekvens, hvilket resulterer i DNA-stykker med to enkelstrengede DNA-

sekvenser i enderne, der er komplementære til hinanden. Disse DNA-sekvenser kan nu klæbe sammen 

med et gen skåret med samme restriktionsenzym, og man har dermed et plasmid med et indsplejset 

gen, som herefter kan indsættes i en værtscelle.7  

Figur 2 - Princippet i gensplejsning8 

7 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. 1. udg. Nucleus, 2010 s. 104-106 
8 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. 1. udg. Nucleus, 2010 s. 106 
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iPSC 

En anden måde at arbejde med genteknologi på er ved at reprogrammere somatiske celler til iPSC’er 

(inducerede pluripotente stamceller). Ved denne metode anvender man de fire pluripotensgener 

Oct3/4, Sox2, Klf4 og c-Myc til at få en voksen somatisk celle til så at sige at nulstilles. Således 

kommer den somatiske celle til at ligne en embryonal celle, og den kan på ny udvikles til hud, nerve, 

muskel eller næsten hvilken som helst anden celletype. Disse iPSC’er minder utroligt meget om 

embryonale stamceller, men fastholder et epigenitisk minde fra deres oprindelige celletype i form af 

et mønster af kemiske mærker på deres DNA. Forskere mener dog ikke, at disse mærker har noget at 

sige i forbindelse med iPSC’ernes anvendelse. Med iPSC-terapi kan man behandle sygdomme som 

f.eks. øjenforkalkning og grøn stær, men det er en meget lang og ikke mindst dyr proces at finde frem

til en metode, hvormed man kan producere de rigtige celletyper i store nok mængder. Derfor bruger

man i dag primært iPSC’er til forskning, hvortil man desuden benytter sig af genmodificerende

metoder såsom CRISPR-Cas9. CRISPR anvendes til at indsætte specifikke punktmutationer i

iPSC’erne, så man derved kan forske i sygdomme som f.eks. Alzheimers og Zikavirusinfektion.9

CRISPR 

Metoden CRISPR (clusters of regularly interspaced short palindromic repeats) er inspireret af en 

forsvarsmekanisme i bakterier og arkæer, der benytter CRISPR-afledt RNA og adskillige Cas-

proteiner til at modstå angreb fra vira og lignende ved først og fremmest at klippe i fjendens DNA og 

dermed ødelægge det.  

Den genteknologiske metode bygger på, at man kan redigere i eukaryotisk DNA ved at designe guide-

RNA (gRNA), der er komplementært til den sekvens af DNA’et, man ønsker at redigere i. Guide-

RNA består af henholdsvis CRISPR-RNA (crRNA) og transaktiverende crRNA (tracrRNA), og 

sammen fører dette molekyle enzymet Cas9 hen til der, hvor man ønsker at klippe DNA’et. Med 

denne metode behøver man altså kun to komponenter - enzymet Cas9 og det designede gRNA - 

hvilket har gjort genmodifikation langt billigere og langt nemmere at have med at gøre.  

Fremgangsmæssigt designer man en sekvens på 20 nukleotidiske basepar, der matcher det gen, man 

ønsker at ændre i. Dernæst laves et RNA-molekyle, der er komplementært til sekvensen på de 20 

basepar. Det er vigtigt, at den nukleotidiske sekvens kun er at finde i det ene gen, således at man 

undgår at skade andre dele af genomet. Herefter vil RNA’et og Cas9 klippe DNA’et, hvor det ønskes, 

9 Nature.com, “How iPS cells changed the world”. https://www.nature.com/news/how-ips-cells-changed-the-world-1.20079 (tilgået 
d. 8. marts 2020)
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og cellen vil så gå i gang med at reparere genomet ved enten at lime de to afklippede ender sammen 

igen, hvilket ofte ender med at resultere i mutationer, eller ved at fylde hullet ud med en sekvens af 

nukleotider. Til at udfylde hullet med en sekvens af nukleotider, skal cellen bruge en kort DNA-streng 

som skabelon. Dette benytter forskere sig af, eftersom de kan tilføje lige den DNA-skabelon de 

ønsker, og dermed skrive præcis det gen de ønsker ind i DNA’et.10  

Metodens rækkevidde 

Med CRISPR er mulighederne mange. Metoden er kendt for at være nem at anvende og siges desuden 

at være fire gange så effektiv som den forhenværende mest anvendte metode, TALEN. CRISPR giver 

ikke bare muligheden for at redigere i menneskers arvemateriale på en ny måde, men har ligeledes 

gjort det muligt nemmere og billigere at ændre i arvematerialet ved dyr og planter. Studier fra flere 

universiteter - heriblandt Harvard - har vist, at CRISPR-teknologien kan være yderst effektiv i 

forbindelse med at rette genetiske sygdomme såsom cystisk fibrose og grå stær.  

Det forventes at man med denne teknologi kan skabe store forbedringer i mange henseender lige fra 

agrikultur til medicin. I forhold til agrikultur, kan man med CRISPR blandt andet vaccinere 

industrielle dyrkninger mod vira, lave probiotiske dyrkninger, samt forbedre udbyttet af afgrøder og 

gøre dem mere tolerante over for diverse forhold.11 

Der forskes ivrigt i CRISPR på universiteter og i bioteknologiske såvel som andre private 

virksomheder med de formål at udvikle og forbedre CRISPR, at undersøge hvilke muligheder 

metoden medbringer og at finde ud af, hvor langt den kan række. En af de mest banebrydende 

muligheder, der er kommet med denne metode, er muligheden for at redigere i humane genomer. 

Førhen har det blot været fantasi eller science fiction, når der blev talt om et genetisk modificeret 

menneske, men med CRISPR er dette nu en realitet. Som resultat heraf er begrebet “CRISPR baby” 

opstået, og forskere og virksomheder rundt omkring er gået i gang med at planlægge, hvordan man 

kan skabe en sådan baby, se figur 3. En “CRISPR baby” er et barn, der bliver skabt i et laboratorie 

ved in vitro fertilisation, hvor man ved specialdesignet DNA-mutationer, installeret ved hjælp af 

CRISPR, eliminerer alle muligheder for genetiske sygdomme.  

10 Livescience.com, “What is CRISPR?”. https://www.livescience.com/58790-crispr-explained.html (tilgået d. 8. marts 2020) 
& Synthego.com, “History of Genetic Engineering and the Rise of Genome Editing Tools”. 
https://www.synthego.com/learn/genome-engineering-history (tilgået d. 8. marts 2020) 
11 Livescience.com, “What is CRISPR?”. https://www.livescience.com/58790-crispr-explained.html (tilgået d. 8. marts 2020) 
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Fremgangsmåden for at skabe en såkaldt “CRISPR 

baby” er forholdsvis simpel. Fosteret dannes ud fra 

æg- og sædceller fra dets kommende forældre in 

vitro i et laboratorie, hvorefter det 

forprogrammerede CRISPR-molekyle indsprøjtes 

for at redigere i fostrets genom. Herefter indsættes 

det modificerede foster i morens livmoder, 

hvorefter processen forløber som en normal 

graviditet. 12  

Yderligere kan CRISPR bruges i forbindelse med 

forskning i sygdomme, som det som nævnt f.eks. 

Figur 3 - Muligheden for genmodifikation i                   ofte gøres med iPSC’erne. Endvidere er der muligheden 

menneskefostre13                                                         for at skabe gene drives. Gene drive er et genetisk system, 

hvormed man hurtigt og effektivt får spredt et redigeret gen gennem en hel population. Det foregår 

ved, at en mutation lavet af CRISPR på et kromosom kopierer sig selv til partnerens kromosom. Gene 

drive-systemet klipper partnerkromosomet og reparerer det altså ved at kopiere modifikationen ind i 

partnerkromosomet. Når dette sker ved hver generation, går der ikke lang tid før mutationen har spredt 

sig, så stort set al afkom arver modifikationen. Men et sådant system har vi nu muligheden for at 

kontrollere sygdomme som malaria og zikavirusinfektioner inden for vores rækkevidde. Systemet 

kan også bruges til at udrydde invasive arter, samt modarbejde resistens mod pesticider og 

herbicider.14 

CRISPR kan anvendes til at redigere i DNA’et fra næsten hvilken som helst organisme og har altså 

åbnet op for en helt ny verden af muligheder inden for genteknologien. Teknologien kan både 

anvendes selvstændigt eller bruges i forbindelse med andre systemer og metoder, hvilket giver enormt 

mange muligheder for forskning både i og med CRISPR som metode.  

12 Doudna, Jennifer A. & Sternberg, Samuel H.: A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control 
Evolution. Mariner Books, 2017 kapitel 7.   
13 Doudna, Jennifer A. & Sternberg, Samuel H.: A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control 
Evolution. Mariner Books, 2017 s. 186 
14 Livescience.com, “What is CRISPR?”. https://www.livescience.com/58790-crispr-explained.html (tilgået d. 8. marts 2020) & 
Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. marts 
2020) (bilag 1)  
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Brave New World analyse og fortolkning 

En dystopisk verden af designede mennesker 

Brave New World af Aldous Huxley er en dystopi skrevet i 1932. Romanen tager, som genren angiver, 

udgangspunkt i en fjern fremtid, hvor ti magtfulde verdensledere har kontrollen over, hvad de ser som 

det ideelle samfund. I denne verden benyttes højtudviklet genteknologi, hjernevaskning, sex og 

stoffer til at sikre borgernes evige glæde og entusiasme for det samfund, de lever i. Ord som ’mor’ og 

’far’ er forældede, eftersom alle individer skabes in vitro i reagensglas på fødselsanstalter, hvor de 

desuden opdeles i fem kaster efter intelligens, fysik og arveanlæg, som de gennem deres tid i flaskerne 

også behandles efter. Kastesystemet består af alphaer, der er de mest intelligente og har den bedste 

fysik, betaer, gammaer, deltaer og epsiloner, der er de mindst intelligente, eftersom de i deres fostertid 

i flaskerne bl.a. udsættes for alkohol og perioder med nedsat ilt. Epsilonerne har desuden den mindst 

varierende arvemasse, eftersom æggene, der udvikler sig til dem klones. Der er i samfundet nemlig 

udviklet en metode, hvorpå man kan optimere udbyttet fra en æggestok, således at en enkelt æggestok 

kan resultere i 16.012 individer, hvoraf disse individer består af 189 grupper af individer med identisk 

arvemateriale.  

I romanen læner den anvendte genteknologi sig først og fremmest op ad eugenik. Det vil sige, at man 

udvælger nogle ønskede arvelige egenskaber med det formål at forbedre samfundet og dets fremtidige 

borgere. Ved de højeste kaster ønsker man som nævnt høj intelligens og en god fysik og behandler 

dem derfor herefter i deres tid som fostre. Ved de lavere kaster derimod, udsættes fostrene for 

forskellige behandlinger, der skal sænke deres udvikling etc. Begrebet eugenik stammer fra sidst i 

1800-tallet, og særligt i starten af 1900-tallet blev eugenik anset for at være en seriøs videnskab, der 

beskæftigede mange forskere inden for diverse fag. Heriblandt var den britiske biolog Julian Huxley, 

der var bror af Brave New Worlds forfatter Aldous Huxley. Selvom eugenikken aldrig nåede til et 

punkt, hvor man i praksis ændrede i menneskers gener, fyldte forskningen og ideerne bag den meget 

rundt omkring i verden i de omtalte år.15 I samtiden var der desuden mange politiske spændinger 

forskellige steder i verden, og mange af de store politiske karakterer fra bl.a. Den Russiske Revolution 

har lagt navne til romanens karakterer. Det er derfor meget oplagt, at romanen er skrevet som en 

advarsel til, hvor galt det kan gå i et totalitært samfund baseret på eugenik.  

Ud over eugenikken, er der i den dystopiske verden også anvendt genteknologi i forbindelse med 

15 Britannica.com, “Eugenics”. https://www.britannica.com/science/eugenics-genetics (tilgået d. 9. marts 2020) 
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udviklingen af det fantastiske stof kaldet ’soma’. Soma bringer individerne i en form for 

drømmetilstand og fungerer på sin vis som en blanding af euforiserende stoffer fra den virkelige 

verden - dog kraftigere og uden alle de efterfølgende bivirkninger. Selve ordet soma minder utrolig 

meget om ordet koma, hvilket siger meget om den tilstand, borgerne befinder sig i efter at have 

indtaget store mængder af det.  

Fremstillingen af miljø 

Brave New World finder primært sted i London i hvad der svarer til år 2540 e.Kr.. Verden er samlet 

til en stat under navnet Verdensstaten, og kun meget få steder i verden er efterladt uciviliserede af 

økonomiske årsager. Disse er reservater, hvor beboerne lever uden at blive påvirket af Verdensstatens 

regler og normer, og hvor tidligere borgere fra Verdensstaten bliver sendt hen, hvis de er utilfredse 

eller ikke passer ind i det civiliserede samfund. En del af romanen foregår på et zunireservat i New 

Mexico, hvor to civiliserede borgere møder de uciviliserede zuniindianere, samt Linda og Johannes. 

I den civiliserede verden er hygiejne højt prioriteret, og der er en stor forbrugerkultur. Hvis ens tøj 

går i stykker, køber man utvivlsomt noget nyt. Det forholder sig noget anderledes i reservatet, hvor 

der er støvet, fritgående dyr og folk, der lapper deres gamle tøj. Der er altså en stor kontrast mellem 

de to verdener, og personerne fra den civiliserede verden frastøder de uciviliserede og omvendt.  

Det gælder for begge romanens hovedpersoner, at de i deres indre miljø er fuld af fortvivlelse, 

ensomhed og vrede, hvilket står i stor modsigelse til det ydre miljø i det civiliserede samfund, hvor 

alt er under kontrol og forholder sig præcist som det skal med altid glade borgere.  

Fremstillingen af personer  

Psykologen Bernard Marx og vildmanden Johannes optræder i hver deres del af romanen som 

hovedpersoner. Gennem første del af romanen er det Bernard, en alpha-plus, der er i fokus, mens det 

i den sidste del er udkastet Johannes, som indtager denne plads.  

På trods af, at Bernard er en alpha-plus og dermed tilhører toppen af den sociale rangorden, passer 

han ikke ind i samfundet og bryder sig ikke om den måde, tingene er på. Han føler sig nedværdiget 

af de andre borgere, og han bliver hurtigt utilpas, når det kommer til kvindelig kontakt. Alpha-

plusserne er dem, der burde have den bedste fysik i kastesystemet, men af en ukendt årsag har Bernard 

en ydmygende fysik som en gamma. Han er igennem hele romanen en utrolig ironisk karakter, der i 

starten fungerer som en modsigelse af, hvad samfundet beror på. Kort inden Bernard optræder for 

første gang, fortæller verdenslederen om, hvordan der er blevet skabt et samfund uden jalousi, 
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ensomhed, elskovssyge og had - egenskaber som alle besiddes af Bernard, og som derfor stadig er at 

finde i samfundet, skønt verdenslederen er af en anden opfattelse. Et eksempel herpå ses i det afsnit, 

hvor Bernard står i omklædningsrummet på fødselsanstalten og overhører en samtale mellem Henry 

og assistentdirektøren for prædestination. Som læser får man her et indblik i Bernards tanker, og af 

følgende citat fremgår flere af de omtalte egenskaber: 

‘Talking about her as though she were a bit of meat.’ Bernard ground his teeth. ‘Have her here, have 

her there. Like mutton. Degrading her to so much mutton. She said she’d think it over, she said she’d 

give me an answer this week. Oh, Ford, Ford, Ford.’ He would have liked to go up to them and hit 

them in the face - hard, again and again. (s. 39 ll. 5-10)16  

I dette citat kommer det tydeligt til udtryk, at Bernard er utrolig jaloux på Henry, eftersom han 

jævnligt ses med Lenina, som Bernard på dette tidspunkt har et godt øje til. Af citatet fremgår det 

desuden, at der er en vrede i Bernard, der i dette tilfælde rettes mod Henry og assistentdirektøren. 

Derudover fremgår hans utilfredshed med samfundets måde at anskue individer - og i dette tilfælde 

kvinder - på, i og med Bernard mener, at Lenina nedværdiges til fårekød i samtalen mellem de to 

andre. At det lige præcis er fårekød, hun sammenlignes med, kan siges at symbolisere 

samfundsborgernes drift. De følger flokken uden at stille spørgsmål og anses som værende 

hjælpeløse. I romanen lever borgerne ud fra de normer og værdier, der er i samfundet, og det er de 

færreste, der stiller spørgsmålstegn ved dem.  

Efter Bernard vender tilbage fra reservatet med Johannes, bliver han enormt populær og føler sig 

pludselig accepteret af samfundet. Han lader populariteten stige sig til hovedet og begynder at nyde 

at leve efter samfundets normer og værdier, som han ellers tidligere var dybt imod. Bernard er altså 

alligevel ikke så utilfreds med samfundet som system, men i højere grad med hvordan han selv passer 

ind i dette samfund. Hans ulykkelighed viser sig derfor rigtigt at stamme fra utilfredsheden med sig 

selv. I citatet herunder fremgår ændringen i Bernards karakter meget klart: 

Strong in his new importance, he put his arm round the Head Mistress’s waist. It yielded, willowily. 

He was just about to snatch a kiss or two and perhaps a gentle pinch, when the shutters clicked open 

again. (s. 141 ll. 24-28)17 

16 Huxley, Aldous: Brave New World. Vintage, 1932 s. 39 
17 Huxley, Aldous: Brave New World. Vintage, 1932 s. 141 
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Efter hans sociale status er steget, bliver Bernard langt mere sikker på sig selv i forhold til kvinder. 

Dermed må han også føle sig bedre tilpas i sin krop og altså i samfundet generelt. Han er nu i stand 

til at leve efter de samme forhold som sine ligeværdige, og det opmuntrer ham i en grad, så han ikke 

længere fremstår som den deprimerede og utilfredse mand, han fremstod som før turen til reservatet. 

Bernards sociale status falder dog voldsomt igen, da Johannes ikke længere affinder sig med være 

årsagen til Bernards popularitet. Herefter falder Bernard tilbage i sin oprindelige deprimerede tilstand, 

hvor alt og alle omkring ham går ham på.  

Hans karakter er et billede på, hvordan ulykkelighed, jalousi og had stadig vil være tilstede, selvom 

man har forsøgt at skabe det perfekte samfund med perfekte mennesker, der i teorien ikke kan være 

ulykkelige, jaloux eller fulde af had.  

Johannes overtager som nævnt rollen som romanens hovedperson og bliver omdrejningspunktet i den 

sidste del af romanen. Han voksede op i et vildmandsreservat, hvor hans mor forsøgte at opdrage ham 

efter civiliseret manér, mens han samtidig blev påvirket af den zuniindianske kultur. Johannes er på 

grund af sin opvækst, og det faktum at han har forældre, yderst spændende for den civiliserede 

befolkning, da han tager med tilbage til London. Han er en karakter, der ikke føler, at han hører til 

nogen steder. I vildmandsreservatet blev han i de fleste henseender holdt udenfor af zuniindianerne, 

og i London passer han heller ikke ind blandt borgerne. Inden han rejste med til London, kunne han 

kun forestille sig den civiliserede verden ud fra sin mors idealiserende beskrivelser af den. Eftersom 

han er meget betaget af Shakespeares værker, citerer han Miranda fra stykket ‘The Tempest’, da det 

går op for ham, at han skal hen til denne fantastiske verden og dermed slipper væk fra reservatet: 

‘Oh wonder!’ he was saying; and his eyes shone, his face was brightly flushed. ‘How many goodly 

creatures are there here! How beauteous mankind is!’(…) ‘O brave new world,’ he repeated. ‘O 

brave new world that has such people in it. Let’s start at once.’ (ss. 120-121 ll. 23-5)18 

I dette citat fremgår det tydeligt, at ideen om et samfund som det i den civiliserede verden virker 

fortryllende for udefrakommende som Johannes. Det kommer desuden til udtryk, at han har et godt 

øje til Lenina, der senere i romanen viser sig at være gengældt, i og med Lenina forelsker sig i 

Johannes, hvilket i øvrigt strider mod en af samfundets mest grundlæggende værdier. I dette moment 

er Johannes glad og kan se en lysere fremtid for sig selv. Dog oplever han ikke det civiliserede 

18 Huxley, Aldous: Brave New World. Vintage, 1932 s. 120-121 
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samfund på samme måde som sin mor, og da han er i London, citerer han igen Mirandas ord for sig 

selv - nu bare i ironi og forfærdelse.  

Johannes får mere og mere opmærksomhed fra medierne, eftersom han optræder voldeligt og fjernt 

fra normalen i samfundet. Han prøver at isolere sig, men er aldrig i stand til at undgå medierne, der 

driver ham til hans voldsomme handlinger. Til sidst ender han med at slå Lenina med en pisk foran 

en stor folkemængde, og han begår derefter selvmord, da han ikke kan bære at fortsætte sit liv på 

denne måde. Johannes’ karakter viser, hvordan en person udefra vil frastøde et samfund som det i den 

civiliserede verden. På trods af, at ideen om et sådan samfund tiltalte ham meget inden mødet med 

det, ender han med hellere at ville tage sit eget liv end at fortsætte i en verden som denne.  

Fortælleteknik i romanen 

Fortælleren i Brave New World er en alvidende tredjepersonsfortæller, hvilket vil sige, at vi har 

adgang til flere personers tanker og følelser. Som læser præsenteres man for romanens personer 

gennem beskrivelser af deres handlinger og tanker. Et eksempel på, hvordan mange af personernes 

karaktertræk kommer til udtryk gennem deres handlinger, fremgår i citatet: “Terrified, she had turned 

to flee, had tripped and fallen in the heather. ‘Henry, Henry!’ she shouted. But her ruddy-faced 

companion had bolted out of harm’s way behind the helicopter.” (s. 227 ll. 29-31)19 

Her vælger Henry at flygte i stedet for at hjælpe Lenina, der er ved at blive slået med en pisk af 

Johannes. Henry fremstår heraf som en egoistisk karakter, der på trods af deres gentagne affærer ikke 

nærer nok følelser for Lenina til at vurdere hendes liv og sikkerhed højere end sit eget.   

I romanen er der en høj grad af intertekstualitet, og der henvises bl.a. til Cardinal Newman og 

filosoffen Maine de Biran i kapitel 17. Derudover er Johannes meget inspireret af Shakespeare og 

hans tanker, og han citere ofte diverse af Shakespeares stykker, når han vil udtrykke sine egne tanker 

og følelser. Sproget i Verdensstaten er meget begrænset og fungerer på sin vis undertrykkende for 

borgerne. De har ikke adgang til bøger af kunstnerisk karakter og har derfor ikke altid ord til at 

udtrykke sig tilstrækkeligt. Dette beskriver den store kontrast mellem lykke og frihed, der fokuseres 

på hele romanem igennem.  

19 Huxley, Aldous: Brave New World. Vintage, 1932 s. 227 
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Titel 
Romanens titel virker ved første øjekast ikke umiddelbart negativ. Efter at have læst romanen opdager 

man dog den ironi, der kan siges at ligge i ordene ‘Brave New World’. Som nævnt citerer Johannes 

gentagne gange Miranda fra Shakespeares ‘The Tempest’, hvor romanens titel indgår og stammer fra. 

Efter han har oplevet Verdensstaten i virkeligheden, citerer han hende udelukkende i en ironisk klang. 

Han mener altså ikke, at Verdensstaten lever op til ordene, men tværtimod er en modsætning dertil. 

Romanens titel bærer derfor et stor præg af ironi, og Brave New World kan derfor argumenteres for 

at være en advarsel mod et samfund, der bygger på genteknologisk manipulation af mennesker, 

overfladiskhed og lykkelighed i form af stoffer og ligegyldig sex.  

At selve titlen stammer fra et af Shakespeares stykker, vidner fra start af om bogens høje grad af 

intertekstualitet. I Shakespeares stykke fremføres ordene dog med en stor optimisme og håb for nye 

begyndelser, hvorimod de i Brave New World er med til at nedgøre Verdensstaten.  

Romanens budskab og tematik 
Begge hovedpersoner fremstilles som ulykkelige personer, der begge oplever en kort periode med 

glæde og håb, men alligevel ender tilbage i deres ulykkelighed. De er de personer, der minder mest 

om læserne i form af deres menneskelighed og selverkendelse, og de lever i ulykkelighed og 

ensomhed i en verden som den i Brave New World. Det betyder for romanens budskab, at det ikke vil 

være en rar verden for læserne at leve i, og romanen fungerer derfor som en advarsel mod at lade et 

sådan samfund opstå.  

Både fortælleteknikken, person- og miljøkarakteristikken viser systemet som noget, der fjerner 

borgernes frihed og selvstændighed i et fejlslagent forsøg på at skabe det perfekte samfund med glade 

borgere. Romanen tematiserer flere fænomener og tendenser, der i dens samtid fyldte meget. Dette 

indebærer det store fokus på forbrug, kontrollerende magthavere, den stigende interesse for at 

forbedre mennesket ved brug af videnskaben og spørgsmålet om hvorvidt man vil opgive sin frihed 

for i stedet at være lykkelig.  

Brave New World er en roman, der er til for at underholde, men i høj grad også for at påvirke dens 

læsere og gøre dem opmærksomme på faren ved en udvikling i denne retning. Det er en dystopisk 

roman, der fremstiller Verdensstaten som noget dårligt for menneskeligheden. Alligevel bærer den 

præg af utopiske elementer, eftersom ideen bag Verdensstaten er at forbedre forholdene i verden for 

individer og særligt det sociale gode. Der optræder endda en kritik af den virkelige verden i citatet:  
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No wonder those poor pre-moderns were mad and wicked and miserable. Their world didn’t allow 

them to take things easily, didn’t allow them to be sane, virtuous, happy. (…) And feeling strongly 

(and strongly, what was more, in solitude, in hopelessly individual isolation), how could they be 

stable? 

(s. 35 ll. 12-21)20 

Det er altså bl.a. disse dårlige elementer fra den virkelige verdens samfund, som de med 

Verdensstaten og hele dets system har søgt at fjerne. På baggrund af dette har de dannet et samfund, 

hvor borgere kan leve lykkeligt, mens de samtidig er til gavn for samfundet. Det lykkedes dog ikke 

at opnå dette, da borgere som Bernard og Johannes stadig føler sig fortabte.  

De dystopiske elementer vægter mere end de utopiske, og romanen fungerer derfor først og fremmest 

som en forestilling om, hvor galt det kan gå, når mennesker specialdesignes og masseproduceres til 

gavn for samfundet og ikke dem selv. 

Brave New World i dag 

Selvom Brave New World er skrevet i 1932, indeholder romanen mange budskaber og pointer, der 

stadig gør sig gældende for nutidens samfund. Desuden har genteknologien i dag nået nye højder, og 

hvad der dengang kun kunne gættes på af muligheder for modifikation af menneskets arvemateriale, 

er i dag i langt de fleste tilfælde i teorien mulige. F.eks. designedes borgerne i romanen som tidligere 

nævnt således at de højeste kaster er fysisk højest og mest intelligente, mens de laveste kaster er fysisk 

lavest og mindst intelligente. Med de metoder der er inden for genteknologien i dag, er det i teorien 

muligt at ændre intelligensen for et menneske, hvis blot der ændres i de gener, der styrer intelligensen. 

Intelligens er en kompleks egenskab, og der er ifølge Cambridge Brain Sciences mindst 22 gener, der 

påvirker menneskets intelligens.21 En af generne har vist sig at kode for tykkelsen af vores hjernebark, 

der derfor må spille en rolle i forbindelse med intelligens.22 I dag ville man altså i teorien kunne gøre 

epsilonernes hjernebark tyndere for at opnå en lavere intelligens, mens man kunne gøre alphaernes 

tykkere og dermed sikre dem en højere intelligens. Dog er der også andre faktorer, der spiller ind 

senere i barnets udvikling såsom opvækst og miljø, men som udgangspunkt kan med genteknologi 

lægge grundlaget for udvikling af intelligens. 

20 Huxley, Aldous: Brave New World. Vintage, 1932 s. 35 
21 Cambridgebrainsciences.com, “22 Genes Have Been Linked to Intelligence, But DNA Is Not Your Destiny” 
https://www.cambridgebrainsciences.com/more/articles/22-genes-have-been-linked-to-intelligence (tilgået d. 10 marts 2020) 
22 Illvid.dk, “Gode gener øger din intelligens.” https://illvid.dk/mennesket/hjernen/intelligens/intelligens-afhaenger-af-dine-gener 
(tilgået d. 10 marts 2020) 
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I Brave New World fortæller verdenslederen på side 210, at de for flere århundrede siden udryddede 

arter som fluer og myg, der irriterede menneskene. I dag har vi med metoder som CRISPR og 

systemer som gene drive i teorien mulighed for at udrydde sygdomme som malaria og 

zikavirusinfektion, der spredes og overføres til mennesker af myg. Det vil sige, at vi i dag lever i 

verden, hvor vi rent faktisk har mulighederne for at udføre mange af de ting, der i Brave New World 

beskrives og advares mod.  

Ud over det genteknologiske aspekt, minder vores samfund i dag også om det beskrevet i romanen 

på flere andre områder. Der hersker i dag en stor forbrugermentalitet i vores samfund, der på mange 

måder minder om den i Brave New World. Derudover er udbredelsen af stoffer endnu en lighed 

mellem vores nutidige samfund og det i romanen. Euforiserende stoffer indtages i dag i store 

mængder, og det gælder lovlige såvel som ulovlige. De har en afhængighedsskabende effekt præcis 

ligesom vidunderstoffet soma i romanen, men i vores verden undgår man ikke de ofte ubehagelige 

følger af stofferne, som de i romanen undgår med soma. Ydereligere minder vores store afhængighed 

af telefoner og andet teknologi i høj grad om, hvordan individerne i Verdensstaten konstant har en 

trang til at blive underholdt og distraheret fra at være alene med deres egne tanker. I dag går vi ikke 

længe uden at føle en trang til at tjekke telefonen, og det er for de fleste nærmest umuligt at lukke sig 

helt af for den omgivende verden i mere end en dag.  

I artiklen “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?” fra 201523, der blev 

bragt i den britiske avis The Guardian, forklarer instruktøren af den første autoriserede 

scenedramatisering af Brave New World, James Dacre, hvorfor romanen har så enorm en relevans for 

nutidens samfund, som han mener er tilfældet. Han kommer i artiklen ind på flere af de ovenstående 

pointer om forbrugermentaliteten, det store forbrug af stoffer og de nye muligheder med genteknologi 

etc. Derudover nævner han, at hele ideen om hjælpeløse befolkninger, der undertrykkes af magtfulde 

eliter, stadig er et populært emne, der ofte optræder som omdrejningspunkt i nutidens værker. Her 

referer han bl.a. til bøger som The Hunger Games, tv-serien Black Mirror og flere lignende værker. 

Særligt den magtfulde elite i romanen er noget, James Dacre mener har stor relevans for nutidens 

samfund. Han skriver f.eks. om det og nogle af de andre temaer, at: 

These are the issues which, for me, made a novel written 84 years ago stunningly relevant to our 

society today, and convinced me that Dawn King’s vision for adapting the book would encourage 

23 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 



 SRP - 2020 Middelfart Gymnasium, 

Side 18 af 27 

audiences to see their own world through Huxley’s eyes. (ll. 20-23)24 

Det fremgår af dette citat desuden, at han med teaterstykket og Dawn Kings25 fortolkning af Huxleys 

roman forventer at kunne påvirke stykkets publikum til at se deres egen verden ud fra Huxleys 

synsvinkel og dermed gøre dem i stand til at se de tendenser i deres samfund, der på mange måder 

minder om dem beskrevet i Brave New World.  

James Dacre skriver yderligere om Verdensstatens samfund, at: 

Theirs is a world without religion or war, where lust and pleasure have replaced love and empathy. 

Huxley’s sense of infant conditioning speaks powerfully to an age in which children as young as four 

are addicted to iPads, glued to televisions and nurtured on fast food and artificial snacks laced with 

addictive chemicals. It speaks to an age in which adults interact with a tablet, laptop or smartphone 

rather than other human beings. (ll. 75-79)26 

I dette citat fremhæver han ligheden mellem Verdensstatens borgeres mangel på kærlighed og empati 

og nutidens samfundsborgeres vane med hyppigere og hyppigere at interagere med skærme frem for 

hinanden. Ligeledes betoner han, hvordan børn i nutidens samfunds opdragelse i en vis forstand har 

fællestræk til opdragelsen af børnene i Brave New World.  

Der er altså mange elementer fra den dystopiske roman, der viser sig at være integreret i nutidens 

samfund, uden at vi tænker over det. Da romanen blev skrevet i 1932, fungerede den som nævnt som 

en advarsel mod en udvikling i retning af en sådan verden. I dag, hvor mange fællestræk mellem 

Verdensstatens samfund og vores eget er til stede, kan romanen spille en vigtig rolle i forbindelse 

med at gøre folk opmærksomme på, hvor samfundet hurtigt kan bevæge sig hen, samt hvilke 

konsekvenser det kan medbringe for os og vores børn. Det er netop på baggrund af dette, at James 

Dacre ønsker at præsentere Brave New World som teaterstykke for et publikum, og derfor han 

afslutter sin artikel med ordene: 

24 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 
25 Dawn King er en prisvindende skribent indenfor teater, film, TV, VR og radio. Dawn-king.com, “Dawn King”. 
https://www.dawn-king.com/ (tilgået d. 11. marts 2020)  
26 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 
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The challenge that our play presents to its audience concerns the here and now, asking how we live 

our lives today and how we treat one another within the conditions of our own Brave New World. 

(…) Here he asks us to look at ourselves and consider what forces within our culture and conditioning 

stop us from seeing our world as it really is. And when we look more closely, will we see that 2015 

has become a Brave New World? (ll. 102-108)27 

Brave New World fungerer med andre ord som en kritik af udviklingen af genteknologi i forbindelse 

med dets anvendelse på mennesker, en verden med en magtfuld elite, menneskets trang til konstant 

distraktion fra ensomhed og erkendelsen af, hvordan samfundet ser ud. Denne kritik kan vi med fordel 

trække op til vores verden i dag, og særligt da romanen faktisk kritiserer grundlæggende elementer i 

det samfund, vi lever i.28 

Genteknologiens muligheder og udfordringer 

Kun fantasien sætter grænser 

Med de teknologier, der i dag er udviklet inden for genteknologien, er mulighederne som nævnt 

mange. Metoder som CRISPR har revolutioneret feltet, og i teorien er der næsten ingen grænser for, 

hvad man kan udrette med den, hvis blot man fortsætter med at udvikle den. Noget af det helt særlige, 

der er kommet med CRISPR-teknologien, er muligheden for at redigere i menneskets genom. Det har 

bl.a. betydet for genteknologien som felt, at det nu er muligt at designe mennesker efter ønskede 

egenskaber. I genteknologiens første mange år, fokuseredes der primært på at forske i de gener, der 

er sygdomsbærende. På baggrund af dette har det efter muligheden for in vitro fertilisation kunne lade 

sig gøre at frasortere de fostre, der er påvirket af en genetisk sygdom, og kun genindsætte de raske i 

kvindens livmoder. Forældre er med andre ord nu i stand til at vælge, om de vil have muligheden for 

at få et barn med en genetisk sygdom eller ej. I de seneste år, er der opstået en større interesse i også 

at forske i de gener, der koder for bestemte egenskaber og adfærdsmønstre som f.eks. øjenfarve eller 

27 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 
28 Theguardian.com, “James Dacre: are we living Brave New World’s nightmare future?”. 
https://www.theguardian.com/stage/2015/sep/18/james-dacre-brave-new-world-theatre-dramatisation-aldous-huxley-nightmare-
future (tilgået d. 11. marts 2020) (bilag 2) 
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adræthed. Dette læner sig i høj grad op ad den tidligere omtalte eugenik, og heri ligger muligheden 

for de såkaldte designerbørn eller “CRISPR-babies”, hvis det er denne metode, der anvendes. I dag 

handler det altså ikke længere kun om at undgå alvorlige sygdomme ved hjælp af genteknologi, men 

i tiltagende grad også om at kunne redigere i gener for bestemte egenskaber og derved kunne designe 

fremtidens børn. Der ligger i denne mulighed mange etiske spørgsmål, og det er endnu ikke tilladt at 

anvende genteknologi til at designe mennesker.29  

Genteknologi anvendt på dyr og planter 

Al arvemateriale er tilgængeligt for redigering, uanset om det tilhører mennesker, dyr eller planter. 

Derfor står vi nu med muligheden for at redigere dyr og planter og dermed forbedre dem til 

menneskets gode. Det kunne f.eks. være ved at ændre i produktionsdyrs arvemateriale med det formål 

at øge udbyttet af kød, uld eller et lignende produkt alt afhængig af dyret. I forhold til planter, kan 

man i dag som nævnt anvende genteknologien til f.eks. at forbedre afgrøders tolerance for de forhold, 

de udsættes for, redigere dem til at have et højere vitaminindhold, samt øge udbyttet af dem nøjagtigt 

ligesom med produktionsdyrene. Udviklingen af nye teknologier som CRISPR og udviklingen inden 

for de allerede eksisterende har medført, at der nu kan genmodificeres langt flere planter og dyr, end 

det tidligere har været tilfældet. CRISPR-teknologien har på grund af de lave omkostninger ved 

teknologiens anvendelse gjort det muligt at redigere både mindre og særegnede afgrøder og ligeledes 

dyr. Jennifer Doudna, der var med til at udvikle CRISPR-teknologien, siger om dette, at: 

There’s an interesting opportunity to consider doing experiments or engineering pathways in plants 

that are not as important commercially but are very interesting from a research perspective - or for 

home vegetable gardens. (s. 9 ll. 5-8)30 

Så hvad planter angår, er der altså udsigt til store forsknings- og produktionsmæssige eksperimenter, 

hvor der anvendes mere genteknologi på dem.  

Med CRISPR og systemet gene drive, har vi nu som nævnt i teorien også mulighed for at udrydde 

sygdomme båret af dyr som eksempelvis Malaria og Zikavirus. Dog bringer omfanget af et sådan 

indgreb mange bekymringer med sig blandt forskere, og det er altså ikke helt så ligetil at benytte sig 

29 Nature.com, “Genetic inequality: Human Genetic Engineering”. https://www.nature.com/scitable/topicpage/genetic-inequality-
human-genetic-engineering-768/ (tilgået d. 13. marts 2020) 
30 Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. 
marts 2020) (bilag 1) s. 9  
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af gene drive, som andre forskere måske antager.31 

Udfordringer 

Med hensyn til gene drive, er mange forskere bekymrede for, hvad det vil have af konsekvenser for 

økosystemer at gå ind og enten ændre i en hel population eller ligefrem udrydde den. Man er bange 

for, at det vil kunne påvirke rovdyr højere oppe i fødekæden eller resultere i nye arter af skadedyr. 

Desuden er forskerne bevidste om, at guide RNA muligvis kan mutere over tid og dermed styre Cas9 

til at skære andre steder i genomet, end der oprindeligt var planlagt. Dette kan føre til alvorlige, 

uforudsigelige og højst sandsynligt uoprettelige konsekvenser. Der er blevet advaret imod risiciene 

ved gene drive, og da man ikke ønsker et uheldigt udslip skal sprede sig ukontrolleret gennem hele 

populationer, ser mange forskere gerne, at regeringerne sætter nogle retningslinjer for anvendelsen af 

systemet.  

CRISPR-teknologien anklages for at have demokratiseret genmodifikation, hvilket bidrager 

yderligere til forskernes ønske om klare retningslinjer på området. Det er gået utroligt hurtigt med at 

bringe teknologien i brug, og det bekymrer flere forskere, at der ikke bliver lagt nok fokus på at forstå 

metoden og dens omfang til fulde. I deres øjne er begejstringen for, at metoden virker, nok til at der 

ikke spekuleres det store over, hvordan den virker, og hvor meget af genomet den egentlig påvirker.32 

Gener har ofte en effekt på mere end en egenskab, hvilket særligt udfordrer ideen om at kunne designe 

børn i fremtiden. Derudover er der flere ting end blot gener, der spiller ind i forbindelse med et 

menneskes karaktertræk og adfærd. Det kunne f.eks. være faktorer som opvækst eller kostvaner.33   

Samfundets opfattelse af genteknologiens anvendelse 

Ud over forskernes bekymringer, har samfundet også taget del i debatten om genteknologien - heraf 

i særdeleshed hvad angår anvendelsen af den på mennesker. At der bliver skrevet dystopiske romaner 

som Brave New World med den hensigt at advare mod et samfund med højt udviklet genteknologi og 

designede mennesker, vidner om at der i samfundet må eksistere en vis frygt for, hvad der vil ske, når 

man anvender genteknologi på mennesker. Litteratur kan fungere som talerør for individer i 

samfundet, og hvis der ikke var en skepsis over for genteknologien, må det formodes, at der ikke var 

31 Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. 
marts 2020) (bilag 1)  
32 Nature.com, “CRISPR, The Disrupter”. 2015 https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673#/history (tilgået d. 8. 
marts 2020) (bilag 1)  
33 Nature.com, “Genetic inequality: Human Genetic Engineering”. https://www.nature.com/scitable/topicpage/genetic-inequality-
human-genetic-engineering-768/ (tilgået d. 13. marts 2020) 
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blevet skrevet dystopiske værker om den. Brave New World blev skrevet i 1932, men tematikken og 

budskabet går igen i mange nyere romaner som f.eks. Never Let Me Go af Kazuo Ishiguro fra 200534. 

Det betyder, at der i nutiden stadig må være en frygt for genteknologiens udvikling at finde i 

samfundet. Emnet behandles dog ikke kun i litteraturen. Der er mange forskellige former for debat, 

som vedrører mange forskellige sider af genteknologien. Fælles for dem alle er, at de som regel 

indeholder en del etiske spørgsmål.  

Genmodifikationens etiske grænser 

Etiske bekymringer 

Når der i samfundet debatteres om genteknologien, er der meget delte holdninger. Religiøse 

overbevisninger og ens individuelle kendskab til genteknologi har meget at sige i forhold til, hvordan 

man griber disse debatter an. En undersøgelse fra University of Wisconsin-Madison har vist, at 65% 

af de 1600 respondenter fra den generelle befolkning mener, at genteknologi anvendt på mennesker 

er acceptabelt i forbindelse med terapi og helbredning af sygdomme. Hvad angår genteknologiens 

anvendelse til at forbedre mennesket derimod, finder kun 26% af respondenterne det acceptabelt, 

mens 51% er af den opfattelse, at det er uacceptabelt. Årsagen til dette er bl.a. at man er bange for, at 

det vil medføre en normal for, hvad der er gode egenskaber og hvad der ikke er. Man mener, at dette 

vil kunne forstærke fordomme, og i og med det til at starte med kun vil være en mulighed for de 

samfundsgrupper med adgang og økonomi til at kunne designe deres børn, kan det frygtes, at der vil 

opstå store forskelle inden for regioner, etniske grupper etc. Derudover er der på nuværende tidspunkt 

også en risiko for at indføre uønskede mutationer eller skade DNA’et på anden vis, hvilket kan 

resultere i skade af barnet. Endvidere kan bivirkninger endnu heller ikke forudsiges eller kontrolleres. 

På baggrund af disse bekymringer mener American Society of Human Genetics i dag, at det vil være 

uetisk at anvende genteknologi på mennesker, men at der fortsat bør forskes i sikkerheden og 

effektiviteten af de genteknologiske metoder.35 

34 Ishiguro, Kazuo: Never Let Me Go. Faber and Faber, 2005  
35 Medicalnewstoday.com, “Is gene editing ethical?”. https://www.medicalnewstoday.com/articles/319817#Working-together-to-
safeguard-the-future (tilgået d. 14. marts 2020) 
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Det Etiske Råd 

I forbindelse med CRISPR-teknologiens tilblivelse og indførelse i genteknologien, har Det Etiske 

Råd udformet en udmelding vedrørende genmodifikation af fremtidige mennesker. Heri præsenterer 

de deres anbefalinger i forhold til, hvorvidt genteknologi fremover skal anvendes til at fjerne 

modtageligheden for sygdom i fostre, således at et rask barn kan blive født. Der nævnes i 

udmeldingen, at rådet anerkender, at der ligger en problematik i at tillade fjernelsen af sygdomme, 

men samtidig ikke tillade muligheden for at forbedre fostrenes andre egenskaber.   

Manglende viden 
Ifølge rådet er der på trods af de mange års forskning i gener og deres virke stadig en stor mangel på 

viden om generne, samt hvordan de interagerer med hinanden og påvirker deres omgivelser. 

Derudover har vi endnu ikke fuld kontrol over, hvor mange modifikationer generne udsættes for ved 

genteknologiske indgreb, og det er derfor uvidst, hvad det kan have af bivirkninger at anvende 

genteknologi på mennesker. Man frygter i forlængelse af dette, at genteknologiske indgreb i fostre 

kan skade fostrenes udvikling, hvis redigeringerne ender med også at påvirke utilsigtede gener.  

Argumenter imod genmodifikation 

Flertallet i rådet er af den opfattelse, at det vil være uetisk og ligefrem uansvarligt at tilbyde 

genmodifikation af fremtidige mennesker. Argumenterne herfor beror bl.a. på de ovenstående pointer 

om manglende viden og risikoen for flere fordomme. Derudover bygger de også på, at terapien ikke 

vil være rettet mod et sygt eller livstruet menneske, at det er uetisk at blande sig i menneskets natur, 

og at det at designe mennesker derfor er at krydse en grænse, der ikke bør krydses. Det sidste 

argument uddybes med, at en genmodifikation i et foster svarer til en redigering, som individet ikke 

har givet samtykke til og som vil påvirke det og dets eventuelle børn i fremtiden.  

Yderligere argumenteres der for, at der allerede findes alternativer til designerbørn, der er langt 

sikrere for det fremtidige barn. Dette gælder muligheder som ægsortering, ægdonation, sæddonation 

og adoption. Et sidste betydeligt argument handler om den utydelige grænse mellem sygdom og 

normalitet. Flertallet i rådet frygter, at grænserne for, hvilke modifikationer der er tilladt at udføre, 

kun vil rykke sig i en uetisk retning fremover. Derfor mener de ikke engang, at genteknologi skal 

bruges til at fjerne modtageligheden for sygdomme ved fremtidens mennesker.  
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Argumenter for genmodifikation 

Selvom flertallet i rådet er imod genmodifikation af menneskers DNA, er et mindretal af modsatte 

holdning. Dette mindretal mener, at genmodifikation af kønsceller og fertiliserede æg bør tillades i 

forbindelse med fjernelsen af alvorlige sygdomme. De mener dog ikke, at teknologierne hertil er langt 

nok fremme i deres udvikling, og påpeger at genterapi af denne form ikke skal tilbydes før 

sikkerheden ved teknologierne tillader det. Deres argumenter bygger på, at alle mennesker har ret til 

at leve et liv frit for sygdom, der begrænser deres frihed og muligheder i samfundet. Hvis det tillades 

at genmodificere mennesker med dette formål, vil det også indskrænke graden af familier og dermed 

samfund, der er berørt af genetiske sygdomme. De medlemmer, der er af denne holdning, understreger 

dog vigtigheden af, at genmodifikation af mennesker udelukkende skal anvendes i forbindelse 

fjernelse af sygdomme. De ser altså ikke, at det bruges til at manipulere menneskets egenskaber til 

det bedre. De mener til forskel fra flertallet i rådet, at det vil være muligt at tegne en grænse for, 

hvornår man fjerner sygdomme og hvornår man søger at forbedre normale egenskaber.36  

Konklusion 
Genteknologi kan have en stor indflydelse på samfundets fremtid. Med de muligheder vi har i dag for 

at forstå sygdomme gennem forskning med metoder som iPSC og ikke mindst CRISPR, kan vi nå 

utrolig langt. Metoderne giver os bl.a. mulighed for at forbedre dyr og planter til menneskets gode, 

og vi har derudover nu også muligheden for at anvende genteknologi til modifikation af menneskets 

gener. Dog er udsigterne til det sidstnævntes anvendelse i praksis ikke så lovende. Der ligger en 

kæmpe udfordring i, at mange mennesker inden for videnskabens verden og i det generelle samfund 

mener, at det vil være uetisk at ændre i menneskets natur på denne måde. Der ligger i samfundet 

desuden en frygt for, hvad det vil ende ud i, hvis man begynder at designe mennesker fra fostre af, 

samt hvilke konsekvenser det kan medføre for individet såvel som for samfundet i sin helhed. Det 

kan ud fra analysen af Brave New World konkluderes, at denne frygt bl.a. kommer til udtryk i 

litteraturen. Litteratur kan derfor siges at fungere som et talerør for samfundets individer. Endvidere 

kan det konkluderes, at der er stor interesse i at anvende genteknologien til fjernelse af genetiske 

sygdomme, men eftersom grænsen mellem, hvornår man fjerner sygdomme og hvornår man i stedet 

ændrer normale egenskaber til det bedre, er så vanskelig at tegne, mener langt de fleste, at ingen af 

36 Hele afsnittet om Det Etiske Råd er skrevet på baggrund af følgende udmelding fra Det Etiske Råd. Etiskraad.dk, “Statement from 
the Danish Council of Ethics on genetic modification of future humans”. http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-
Raad/en/Publications/Statement-on-genetic-modification-of-future-humans-2016.pdf (tilgået d. 14. marts 2020) 
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delene bør tillades. Dog er de fleste enige om, at forskningen på området skal fortsætte. 
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