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I lesende stund er trolig de fleste julegudstjenestene feira, og det nye 

året er så smått i gang. I dette nummeret ønsker vi å gi et tilbakeblikk 

på en av høstens begivenheter på Det teologiske fakultet: Jervell- og 

alumniseminaret 16. oktober 2017. 

 

Jervellkomiteen ønska på årets seminar å henlede oppmerksomheten 

mot noe som i og for seg alltid er et aktuelt tema for kirken og 

teologien: Det kristne menneskesynet. Men i 2017 så vi 

nødvendigheten av å særlig snakke om en ideologi som utfordrer det 

kristne menneskesynet mer og mer: Transhumanisme. 

 

Hva er transhumanisme? Begrepet ble første gang brukt av bror til 

Aldous Huxley, Julian Huxley, i 1957. Julian Huxley var biolog og 

eugeniker. Han hadde en sterk tro på teknologien, og mente at den 

kunne føre til et bedre liv for mange. Noe mange teologer kan ha 

særlig interesse av å vite, var at Julian Huxley sto i tett kontakt med 

teologen Pierre Teilhard de Chardin, en teolog som vi vanligvis 

forbinder med mystikken. Men Teilhard var også evolusjonsoptimist, 

og så teknologien som et hjelpemiddel til å oppnå en høyere form for 

eksistens. 

 

Hva transhumanisme er i dag, ble klargjort av flere av 

Jervellseminarets foredragsholdere. Transhumanismen kan på sikt 

utvikle en teknologi som gjør at sårbarhet og svakhet elimineres, eller 

reduseres til et minimum. Og ikke bare på sikt: Teknologien finnes 

langt på vei allerede. Dette er ikke science fiction. Det skjer nå. Det 

skjer gjennom bioteknologi og genteknologi, og i den langtkomne 

utviklinga av kunstig intelligens. Men først og fremst skjer den i en 

ideologisk holdningsendring, der det ukrenkelige menneskeverdet 

ikke lenger er selvsagt. En av transhumanismens største ideologer, 

moralfilosofen Peter Singer, var i høst invitert som gjesteforeleser til 

Universitetet i Oslo. Han mener at ideen om menneskeverd er et 



artssjåvinistisk begrep som det ikke lenger gir mening å snakke om. 

Det er viktig for teologer å kjenne til dette. Det bør få konsekvenser 

for hva vi snakker om, og hvordan vi snakker om det. Å for eksempel 

snakke om å realisere sitt unike potensiale, blir i transhumanistisk 

perspektiv noe som overskrider våre villeste fantasier. 

 

Ole Martin Moen, den mest profilerte transhumanisten i Norge, sier 

uten blygsel at hans livssyn er hedonisme. Når levealderen kan 

forlenges til 500 år, når det blir mulig å designe mennesker som ikke 

blir syke, deprimerte eller prega av alderdom, kan det gi mening å 

snakke om hedonisme som livssyn. Men hva med oss som har et annet 

livssyn og menneskesyn enn dette? 

 

Transhumanismen skaper et større og større press på det kristne 

menneskesynet. Drømmen om det gode liv er en fellesmenneskelig 

drøm. Men hva er det gode liv? Er det et liv uten lidelse? Hva med 

svakheten og sårbarheten som alle mennesker i en eller annen forstand 

preges av? 

 

Transhumanismen er et uoversiktlig felt, og vi som teologer har ikke 

stor kunnskap om feltet. Årets seminar var derfor primært ment som 

en hjelp til å finne trådende å begynne å nøste i. 

 

Vi hadde med oss sju foredragsholdere, og seks av foredraga er 

gjengitt i dette nummeret. Eivor Oftestad snakka om «Baby med 

bytterett. Hva er problemet?». Dag O. Hessen holdt foredraget 

«Mennesket – mer enn sitt DNA?». Agnes Bolsø satte humanisme-, 

konstruktivisme- og essensialismediskusjonen i kontekst i foredraget 

«Vi var aldri humanister». Inger Marie Lid foredro om «Sårbarhet og 

verdighet i et funksjonshemmingsperspektiv» og Erik Lunde om 

«Mennesket i sorteringens tid». Ådne Njås foredrag «Takk, gode Gud, 

for søster Død» og Svein Aage Christoffersens foredrag «Livet som 

metafysisk prosjekt», ga ytterligere perspektiver på transhumanismen 

og det kristne menneskesynet. 

 

Vi har i dette nummeret også gleden av å by på flere artikler, 

debattinnlegg og bokomtaler. Våre nye spalter «Sola Literatura» og 



«Folk på fakultetet», er også med. Og som vanlig har vi et knippe 

flotte tekstgjennomganger. 

 

Vi ønsker alle lesere et godt nytt år og god lesning! 
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