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Hvorfor er vi nu som vi er? 

Det er det man kalder et godt spørgsmål. Ebbe Taudorf er pensioneret 

overlæge, og han vil godt forsøge at svare på spørgsmålet. 

Ebbe vil indlede med at vise en film: Genetic me. Det er en dokumentarfilm 

skrevet af Lone Frank, født i 1966, videnskabsjournalist på Weekend Avisen og 

ph.d. i neurobiologi. Og hun er også hovedperson i filmen. Hun har blandt flere 

udgivet bogen: Mit smukke genom, som danner baggrund for tilblivelsen af 

filmen. 

Filmen er fra 2014 og instrueret af Pernille Rose Grønkjær, født i 1976, som har 

et produktionsselskab, Danish Documentary Production, sammen med 

instruktørerne Eva Mulvad, Phie Ambo og Mikala Krogh og produceren Sigrid 

Dyekjær. 

 "Genetic Me" er en humoristisk og meget menneskelig port til den spirende videnskab om, hvem vi er. 

Med lune og ærlighed forbinder filmen en dybt personlig fortælling med den nyeste genetiske forskning og 

giver friske perspektiver på det eviggyldige spørgsmål: "Hvordan blev jeg, den jeg er?" Det er videnskab, 

som du troede, du aldrig ville forstå, som er gjort tilgængelig, og som vil sætte dig på en tankerejse ind i 

fremtiden. 

I filmen afsøges den nyeste forskning i den menneskelig psykologis genetik. 

Filmen beskriver en personlig søgen. Lone Frank vil undersøge, om et kendskab 

til vores egen genetik vil ændre vores syn på os selv og påvirke vores opfattelse 

af den måde vi er mennesker på - forståelsen af egen personlighed. Lone 

slæber selv rundt på en personlighed, som har givet hende mange problemer 

gennem livet. Hun er fast besluttet på at ændre denne personlighed, for hun 

ønsker inderligt at blive en anden. Hun gennemgår en psykologisk test og får 

de relevante gener kortlagt, for at finde frem til, hvordan hun kan ændre sig. 

Lone er som neurobiolog overbevist om, at løsningen ligger i viden om vores 

biologiske forudsætninger. På sin vej tager hun publikum på en videnskabelig 

og filosofisk rejse ind i den nyeste viden om, 

hvordan vores genetiske information former 

hjernen og sindet og derigennem vores 

personlighed. 

Efter filmen vil Ebbe fortælle om den voldsomme udvikling, der har 

været i de sidste årtier i arvelighedslæren på et forståeligt sprog. Og han 

vil naturligvis svare på spørgsmål. 
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