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Prestigiøst dansk genoplivningsprogram truet  
 
Det ambitiøse forskningsprogram “genopLIFE™” - som er internationalt førende indenfor 
genoplivningsteknologi - er truet efter en nylig rapport udgivet af det digitalt-etiske råd. 
 
På Panum-instituttet har man i snart 10 år arbejdet med genteknologi der muliggør genoplivning af 
afdøde danskere. I efteråret 2028 gav folketinget grønt lys til at “genopLIFE™” gik videre til fase 2, 
hvor man vil forsøge sig med en genoplivning af ti danskere man mener bedst ville kunne bidrage 
til at få Danmark ud af den økonomiske krise. De ti danskere, som forskerne har DNA på, og som 
man mener man med 80%-90% chance ville kunne genoplive er: 
 
- Niels Bohr 
- Karen Blixen 
- Søren Kierkegaard 
- Christian den IV. 
- Mærsk McKinney Møller 
- Erik den Røde 
- Jørn Utzon 
- Carl Nielsen 
- H.C. Andersen 
- Kim Larsen 
- Allan Simonsen 
 
Men projektet møder modstand fra det digital-etiske råd, i forbindelse med en rapport udgivet 
tidligere på måneden. “Selvom vi har dyb respekt for projektet, mener vi ikke det er etisk forsvarligt 
at genoplive de ti danskere”, udtaler rådets formand Stine Schulz Hansen. “De har simpelthen ikke 
de digitale kompetencer der skal til, for at begå sig i nutidens samfund”, og, fortsætter hun, “det 
mest sandsynlige er, at de ikke ville kunne finde ansættelse, endsige kunne begå sig som borgere i et 
digitaliseret samfund”.  
 
Stine Schulz Hansen, peger på at risikoen for at de ville blive genoplivet til arbejdsløshed eller 
social ekslusion er "foruroligende stor". 
 
Rådets udtalelser har skabt stor debat, og har splittet folketinget. Socialdemokratiet og SF mener 
man bør udsætte genoplivningsforsøgene indtil en kommission har kulegravet om det overhovedet 
er muligt at leve et meningsfuldt liv, uden at have fået den samme digitale dannelse, som har været 
obligatorisk for alle danske børn siden 2020. Venstre og Konservative, anerkender problematikken, 
men mener at staten kan kompensere for de manglende kompetencer, selvom dette ville kræve at 
man tilførte flere midler til forsøget. Liberal Alliance udtaler, at en lempelse af topskatten for de ti 
danskere, ville være et kraftigt incitament til at de selv opbyggede kompetencerne i deres fritid. 
 
I næste uge mødes folketingets parter til afstemning om hvorvidt forsøget skal udsættes, aflyses 
eller fortsætte under ændrede vilkår. 


