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Å, vær så snill! Det finnes bare
én fet fyr som gir oss gaver, og
det er ikke julenissen.
Anp/W`koca

Saken er lite systematisk
gransket, men en spørreundersøkelse foretatt for The New York
Times i 1989 viste at nesten ni
av ti – 87 prosent – av amerikanske barn mellom tre og ti år
tror på nissen.
Troen faller, ikke veldig overraskende, med årene. Mens
alle de spurte treåringene
trodde på nissen, hadde en
tredjedel av tiåringene mistet
troen.
Blant voksne – spesielt blant
politikere – er det ingen hedersbetegnelse når meningsmotstandere fremholder at de «tror på
julenissen».
Derfor har enkelte filosofer
fundert over problemet: Hva
kommer det av at vi, i et
samfunn som blir stadig mer
sekularisert, stadig innpoder
troen på at det er en aldrende
herre med høy bmi som står for
gavene – og ikke tante Agatha
som faktisk har spart av trygden
for investere i lekehamsteren
Zhu Zhu?
I dag spør nissen bare etter
snille barn. Etter at nissen
mistet sin assistent (Svarte
Petter, Knecht Rupert osv.) som
truet med å gjøre drastiske ting
med de slemme, er det jo heller
ikke noen pedagogisk gevinst.
18 /8!
kjetil.wiedswang@dn.no
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FOR 50 ÅR SIDEN
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6óE@CCI9EG5 medeier Telenors aksjer i mediekonsernet
A-pressen? Nei, svarer leder Terje
Fjellum i typograf- og trykkerforbundet Oslo Grafiske.
– Det er prinsipielt galt at fagbevegelsen skal være eier av bedrifter,
forklarer han i Klassekampen.
– Vi er en organisasjon for
arbeidstakere, og da møter du
deg selv i døra når du eier
bedrifter.
Det ser med andre ord ikke ut
til at arbeiderne tar kontroll over
produksjonsmidlene i år heller.

n av de bøkene som fikk
mest oppmerksomhet i
USA i 2010 var Rebecca
Skloots «The Immortal Life of
Henrietta Lacks». Boken ble en
bestselger, vant mange priser og
dukker nå stadig opp på listene
over årets beste bøker. Oprah
Winfrey ble så begeistret at hun
stilte opp som produsent for
filmversjonen, som fjernsynsselskapet HBO nå er i gang med
å lage.
Henrietta Lacks var mor til
fem små barn da hun ble overrumplet av en utrolig ondartet
livmorkreft. Hun døde i Baltimore i 1951, bare 31 år gammel.
Før hun døde tok George Gey,
som var lege ved Johns
Hopkins-sykehuset, en prøve av
kreftcellene hennes. Det gjorde
han uten å spørre om lov, og
uten å informere hverken
henne eller familien om at celleprøve ble tatt. På den tiden var
dette ikke uvanlig: det skulle gå
flere tiår før en fikk regler som
sa at pasienter må få skikkelig
informasjon om hva leger og
forskere vil gjøre med dem.
Gey hadde lenge arbeidet
forgjeves med å få menneskeceller til å leve utenfor kroppen.
Uansett hva han prøvde, så
døde cellene etter en stund. Det
var ingen grunn til å tro at
Henrietta Lacks’ kreftceller ville
oppføre seg annerledes. Men
det gjorde de. De delte seg med
rakettfart og fortsatte å dele seg
i det uendelige. Først på 1990tallet oppdaget man hvorfor: et
uvanlig intenst virusangrep
hadde gjort cellene udødelige.
Gey kalte cellelinjen etter
Henrietta Lacks for HeLa og
delte den ut gratis til interesserte forskere. I dag finnes det
helt sikkert HeLa-celler på et
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laboratorium nær deg. For i de
seksti årene som er gått etter
Henriettas død er det blitt
produsert over femti millioner
tonn HeLa-celler. Om en la
cellene etter henne på rekke og
rad, ville de gå rundt jorden tre
ganger.
Gey tjente aldri en dollar på
HeLa. Det var det derimot
andre som gjorde. For takket
være HeLa-cellene ble det mulig
å eksperimentere med menneskeceller i stor stil. Uten HeLacellene ville ikke poliovaksinen
eksistert. Moderne kreft- og
genforskning, for ikke å snakke
om en hel biokjemisk industri,
ble grunnlagt på denne cellelinjen. Bare noen få år etter
Henriettas død ble det bygget
en HeLa-fabrikk, som solgte
celler over hele verden. HeLaceller er blitt sendt til månen.
Tusenvis av forskere har
bygget karrieren på HeLacellene. Nobelpriser og andre
utmerkelser har gått til forskere
som ikke hadde den minste
anelse om hvem Henrietta
Lacks var, men som likevel ikke
kunne ha gjort oppdagelsene
sine uten henne.
Det gikk over tjue år før
barna til Henrietta Lacks
oppdaget at cellene til moren
fremdeles levde videre. Ingen
hadde brydd seg med å forklare
for familien hva som var skjedd
med Henriettas celler. Kanskje
grunnen var medisinernes arroganse, eller kanskje det var
fordi Henrietta var fattig og
svart.
Det var ikke gitt at denne
boken ville bli en suksess. To
forlag refuserte den fordi de
mente at boken handlet altfor
mye om familien til Henrietta
Lacks, noe Skloot var fullstendig uenig i. Heldigvis holdt
hun på sitt. For det flotte med
«Henrietta Lacks’ udødelige
liv» er nettopp at den fletter
sammen historien om cellelinjen etter Henrietta Lacks
med historien om familien som
lever etter henne.
Fortellingen er, som en DNAtråd, formet som en dobbel
heliks: de to trådene er
innflettet i hverandre, noen
ganger krysser de hverandre,
andre ganger er det stor
avstand mellom dem. Denne
formen viser at Skloot tar familiens perspektiv på alvor. Særlig
Deborah, datteren til Henrietta
som bare var ett år gammel da
moren døde, får stor plass i
fortellingen.
En av grunnene til at boken
er blitt så populær er at den
handler like mye om livet for
fattige svarte i Baltimore (byen
der den populære tv-serien
«The Wire» foregår) fra 1950 til
i dag som den handler om
HeLa. Slik innflettes spørsmålet
om rase i spørsmålet om vitenskap. Kanskje det er fordi
Skloot skriver helt uten polemisk siktemål at hun får så
klart frem både hvor vanskelige
og hvor viktige de etiske spørsmålene rundt HeLa-cellene er.
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Da Henrietta skjønte at hun
skulle dø, hadde hun bare én
tanke i hodet: at noen måtte ta
seg av barna hennes. Det ble
ikke som hun ville. Barna fikk
en av de verste stemødrene jeg
noen gang har hørt om.
Eldstedatteren, Elsie, døde
femten år gammel på et sinnssykehus for svarte. En sønn
sonet en dom på femten år for
drap. Datteren Deborah var den
eneste som kom seg gjennom
videregående skole. Etterkommerne etter Henrietta levde fra
hånd til munn samtidig som
HeLa-cellene produserte
formuer og utmerkelser for
industriledere og forskere. Det
er vondt å forstå at dette er rettferdig. Men lovlig er det:
Høyesterett i USA har avgjort at
pasienter ikke har krav på å få
dele profitten fra sine egne
celler.
«Henrietta Lacks’ udødelige
liv» setter søkelyset på forskningsetikk. Den er i seg selv et
eksempel på journalistisk redelighet. Skloot, som er hvit,
strevde med boken i over ti år.
En av grunnene til at det tok så
lang tid var at det tok mange år
før familien til Henrietta Lacks
følte at de virkelig kunne stole
på henne.
Fremstillingen av familien er
kjemisk fri for moraliserende
kritikk. Skloots tålmodighet og
respekt for intervjuobjektene
skinner gjennom på hver side.
Hun lover Deborah å skrive slik
at familien kan forstå hva som
skjedde med moren deres. Det
har hun gjort. Boken er eksemplarisk i sin grundighet og etterrettelighet, samtidig som den er
skrevet i et ualminnelig klart
språk. Bokens suksess har
hjulpet familien. Skloot har satt
opp et fond til støtte for utdannelse for etterkommere etter
Henrietta Lacks. Og i vår fikk
Henriettas umerkede grav
endelig en gravstein.

4V 2%77&36()7
– Akkurat nå har vi ikke noe
nattbord, fordi vi har nettopp
fått en liten sønn som vi har
skviset inn der nattbordet
pleide å stå.
WnApr^MnMncT`AoUA^^AU
!GnAa]c`UAa

– Han er tre uker nå.
AnLr^Mop`zMkAkkA
^WppMnAprn

– Vi fikk en på helsestasjonen,
mesteparten er «Til mamma»
men snur man den og leser den
bakfra, finnes det en del som
heter «Til pappa». Jeg har lest
begge delene. Og så er det jo
denne ammedronninga, Gro
Nylander, som jeg også har lest
etter anbefaling av min kjære.
Vi var også på fødselsforberedende kurs, og der var det jo
noen brosjyrer.
!AppIcnLMpUAnSnAoW]nM]W^LMn
ApUM^wMpMW]]MMn¨LMAaLnM©
oc`/AnpnMkGopc`MaLMAaLnM
ScnM^LnMaM

– Ha ha, jeg har nå bare opplevd
at de jeg kjenner som har barn
har vært veldig ok.
+MnoI\ina.WoaMoWLMaaM
krI^W]Ao\caUAnrpTWppIc]Ma
¨7MnLMaoIMopMkAkkA©Mop
LMa

– Nei, men jeg tar imot tips! Jeg
har ikke så mye om fasen som
kommer nå, og det gjelder vel å
være proaktiv! Ellers har jeg
lagt bøker i vinduskarmen. Der
er det en fagbok, «Creativity in
PR», og Ian Kershaws biografi
om Hitler.
+GacMa`GpMpzkWo]ScnLMT

– Det ville i så fall fått meg til å
virke veldig usympatisk! Men
jeg har alltid lyst å lese om
Hitler og Stalin, men så viser
det seg ofte å være litt tyngre
enn jeg hadde forestilt meg.
Ellers er jeg nok ganske hvermannsen i min smak, vanlig
krim og slike ting.

Toril Moi er professor i litteratur
ved Duke University.
7.7 .ManWMppAAJ]o
rpMaScnoWppU\M`W A^pW`cnMkG
SinpWpA^^MpMaaMoJM^^MnwAnLM
SinopMoc`I^MLzn]MpScn]nMSp
Scno]aWaT
`m`-HTJ^HJ*R`m`TGk?kw¹-H?^hTv

/80786 3+ 1)(-)6

+'*!$
%'!

ò,&
&'**&

"'ò+!&
*!(ò*,

Professor i litteratur ved Duke Kurator og prosjektleder
University i Durham, USA

Professor i medievitenskap
ved Universitetet i Bergen
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Filmanmelder i
Dagens Næringsliv
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– Boken jeg har aller sterkest
forhold til, og som jeg nok har
lest flest ganger, er «Ringenes
Herre». Jeg ble helt hektet.
7AnLrMao^W]oc`krTTMpA^SA
IMpMaMcTo^M]popnHnaMWLM
I^zpraTMpW^^MTTMaMkGo^rppMa

– Jeg var ikke fullt så ekstrem.
 MpwAn!AppIcnLMp

Arbeider ved Markedshøyskolen og Arkitektur- og
designhøyskolen i Oslo
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– Jeg var ikke blant dem som
kledde seg ut eller overnattet
utenfor kinoen, men jeg har nok
lest den syv ganger. Litt trist
med filmene, selv om de er
gode, man ser på dem i stedet.
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