
n av de bø ke ne som fikk 
mest opp merk som het i 
USA i 2010 var Re bec ca 

Skloots «The Immortal Life of 
Henrietta Lacks». Bo ken ble en 
best sel ger, vant man ge pri ser og 
duk ker nå sta dig opp på lis te ne 
over årets bes te bø ker. Op rah 
Win frey ble så be geist ret at hun 
stil te opp som pro du sent for 
film ver sjo nen, som fjern syns-
 sel ska pet HBO nå er i gang med 
å lage. 

Henrietta Lacks var mor til 
fem små barn da hun ble over-
rump let av en utro lig ond ar tet 
liv mor kreft. Hun døde i Bal ti-
mo re i 1951, bare 31 år gam mel. 
Før hun døde tok Geor ge Gey, 
som var lege ved Johns 
Hop kins-sy ke hu set, en prø ve av 
kreft cel le ne hen nes. Det gjor de 
han uten å spør re om lov, og 
uten å in for me re hver ken 
hen ne el ler fa mi li en om at cel le-
prø ve ble tatt. På den ti den var 
det te ikke uvan lig: det skul le gå 
fle re tiår før en fikk reg ler som 
sa at pa si en ter må få skik ke lig 
in for ma sjon om hva le ger og 
fors ke re vil gjø re med dem.

Gey had de len ge ar bei det 
for gje ves med å få men nes ke-
cel ler til å leve uten for krop pen. 
Uan sett hva han prøv de, så 
døde cel le ne et ter en stund. Det 
var in gen grunn til å tro at 
Henrietta Lacks’ kreft cel ler vil le 
opp fø re seg an ner le des. Men 
det gjor de de. De del te seg med 
ra kett fart og fort sat te å dele seg 
i det uen de li ge. Først på 1990-
tal let opp da get man hvor for: et 
uvan lig in tenst vi rus an grep 
had de gjort cel le ne udø de li ge.

Gey kal te cel le lin jen et ter 
Henrietta Lacks for HeLa og 
del te den ut gra tis til in ter es-
ser te fors ke re. I dag fin nes det 
helt sik kert HeLa-cel ler på et 

 FOR 50 ÅR SI DEN

21 DA GER IGJEN

Å, vær så snill! Det fin nes bare 
én fet fyr som gir oss ga ver, og 
det er ikke ju le nis sen.

Sa ken er lite sy ste ma tisk 
grans ket, men en spør re un der sø-
kel se fore tatt for The New York 
Times i 1989 vis te at nes ten ni 
av ti – 87 pro sent – av ame ri-
kan ske barn mel lom tre og ti år 
tror på nis sen.

Tro en fal ler, ikke vel dig over-
ras ken de, med åre ne. Mens 
alle de spur te tre årin ge ne 
trod de på nis sen, had de en 
tred je del av ti årin ge ne mis tet 
tro en.

Blant voks ne – spe si elt blant 
po li ti ke re – er det in gen he ders-
be teg nel se når me nings mot stan-
de re frem hol der at de «tror på 
ju le nis sen».

Der for har en kel te fi lo so fer 
fun dert over pro ble met: Hva 
kom mer det av at vi, i et 
sam funn som blir sta dig mer 
se ku la ri sert, sta dig inn po der 
tro en på at det er en ald ren de 
her re med høy bmi som står for 
ga ve ne – og ikke tan te Aga tha 
som fak tisk har spart av tryg den 
for in ves te re i lekehamsteren 
Zhu Zhu?

I dag spør nis sen bare et ter 
snil le barn. Et ter at nis sen 
mis tet sin as si stent (Svar te 
Pet ter, Knecht Ru pert osv.) som 
tru et med å gjø re dras ti ske ting 
med de slem me, er det jo hel ler 
ikke noen pe da go gisk ge vinst.

kjetil.wiedswang@dn.no

 med ei er Te le-
nors ak sjer i me die kon ser net 
A-pres sen? Nei, sva rer le der Ter je 
Fjellum i ty po graf- og trykker-
forbundet Oslo Gra fis ke.

– Det er prin si pi elt galt at fag be-
ve gel sen skal være eier av be drif ter, 
for kla rer han i Klas se kam pen.

– Vi er en or ga ni sa sjon for 
arbeidstakere, og da mø ter du 
deg selv i døra når du eier 
be drif ter.

Det ser med and re ord ikke ut 
til at ar bei der ne tar kon troll over 
pro duk sjons mid le ne i år hel ler.

la bo ra to ri um nær deg. For i de 
seks ti åre ne som er gått et ter 
Henriettas død er det blitt 
pro du sert over fem ti mil li oner 
tonn HeLa-cel ler. Om en la 
cel le ne et ter hen ne på rek ke og 
rad, vil le de gå rundt jor den tre 
gan ger. 

Gey tjen te ald ri en dol lar på 
HeLa. Det var det der imot 
and re som gjor de. For tak ket 
være HeLa-cel le ne ble det mu lig 
å eks pe ri men te re med men nes-
ke cel ler i stor stil. Uten HeLa-
cel le ne vil le ikke po lio vak si nen 
ek si stert. Mo der ne kreft- og 
gen forsk ning, for ikke å snak ke 
om en hel bio kje misk in du stri, 
ble grunn lagt på den ne cel le-
lin jen. Bare noen få år et ter 
Henriettas død ble det byg get 
en HeLa-fa brikk, som solg te 
cel ler over hele ver den. HeLa-
cel ler er blitt sendt til må nen.

Tu sen vis av fors ke re har 
byg get kar rie ren på HeLa-
cel le ne. No bel pri ser og and re 
ut mer kel ser har gått til fors ke re 
som ikke had de den min ste 
anel se om hvem Henrietta 
Lacks var, men som li ke vel ikke 
kun ne ha gjort opp da gel se ne 
sine uten hen ne.

Det gikk over tjue år før 
bar na til Henrietta Lacks 
opp da get at cel le ne til mo ren 
frem de les lev de vi de re. In gen 
had de brydd seg med å for kla re 
for fa mi li en hva som var skjedd 
med Henriettas cel ler. Kan skje 
grun nen var me di si ner nes ar ro-
gan se, el ler kan skje det var 
for di Henrietta var fat tig og 
svart. 

Det var ikke gitt at den ne 
bo ken vil le bli en suk sess. To 
for lag re fu ser te den for di de 
men te at bo ken hand let alt for 
mye om fa mi li en til Henrietta 
Lacks, noe Skloot var full-
sten dig uenig i. Hel dig vis holdt 
hun på sitt. For det flot te med 
«Henrietta Lacks’ udø de li ge 
liv» er nett opp at den flet ter 
sam men his to ri en om cel le-
lin jen et ter Henrietta Lacks 
med his to ri en om fa mi li en som 
le ver et ter hen ne. 

For tel lin gen er, som en DNA-
tråd, for met som en dob bel 
he liks: de to trå de ne er 
inn flet tet i hver and re, noen 
gan ger krys ser de hver and re, 
and re gan ger er det stor 
av stand mel lom dem. Den ne 
for men vi ser at Skloot tar fa mi-
li ens per spek tiv på al vor. Sær lig 
De bo rah, dat te ren til Henrietta 
som bare var ett år gam mel da 
mo ren døde, får stor plass i 
for tel lin gen. 

En av grun ne ne til at bo ken 
er blitt så po pu lær er at den 
hand ler like mye om li vet for 
fat ti ge svar te i Bal ti mo re (byen 
der den po pu læ re tv-se ri en 
«The Wire» fore går) fra 1950 til 
i dag som den hand ler om 
HeLa. Slik inn flet tes spørs må let 
om rase i spørs må let om vi ten-
skap. Kan skje det er for di 
Skloot skri ver helt uten po le-
misk sik te mål at hun får så 
klart frem både hvor van ske li ge 
og hvor vik ti ge de etis ke spørs-
må le ne rundt HeLa-cel le ne er.
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Kurator og prosjektleder Professor i medievitenskap
ved Universitetet i Bergen

Filmanmelder i 
Dagens Næringsliv

Arbeider ved Markedshøy-
skolen og Arkitektur- og 
designhøyskolen i Oslo

Professor i litteratur ved Duke 
University i Durham, USA

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 sinns-
sykehus for svarte. En sønn 
sonet en dom på femten år for
drap. Datteren Deborah var den 
eneste som kom seg gjennom
videregående skole. Etterkom-
merne 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 rett-
ferdig. 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 forsk-
ningsetikk. Den er i seg selv et 
eksempel på journalistisk rede-
lighet. 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 eksem-
plarisk i sin grundighet og etter-
rettelighet, samtidig som den er 
skrevet i et ualminnelig klart 
språk. Bokens suksess har 
hjulpet familien. Skloot har satt 
opp et fond til støtte for utdan-
nelse for etterkommere etter 
Henrietta Lacks. Og i vår fikk 
Henriettas umerkede grav 
endelig en gravstein. 

Toril Moi er professor i litteratur
ved Duke University.

– 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.

– Han er tre uker nå.

– 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 fødselsforbere-
dende kurs, og der var det jo
noen brosjyrer. 

– Ha ha, jeg har nå bare opplevd 
at de jeg kjenner som har barn 
har vært veldig ok.

– 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.

– 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 hver-
mannsen i min smak, vanlig 
krim og slike ting. 

– Boken jeg har aller sterkest 
forhold til, og som jeg nok har 
lest flest ganger, er «Ringenes 
Herre». Jeg ble helt hektet.

– Jeg var ikke fullt så ekstrem.

– 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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