
Williams syndrom

Billedet er taget på Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA i 1965.
Mayo Clinic eksisterer stadig (også i Rochester) og har i dag 3 afdelinger i USA.

Fra venstre mod højre ses forskerkollegaerne Ralph Sturm, Joan Frank, Clark Nolan, John 
Cyprian Phipps Williams (med pilen) og Lucy Cronin.

Billedet er et af det sidste der er taget af John Williams, som få år efter forsvandt sporløst.

Historien om   Dr.   John   Cyprian Phipps Williams.  

John C. P. Williams blev født d. 16. November, 1922, Wellington, New Zealand.

Gennemførte følgende uddannelser:
Bachelor i naturvidenskab, 1945. Victoria College, University of New Zealand
Bachelor i kunst, 1947. Victoria College, University of New Zealand
Bachelor i medicin og kirurgi, 1953, Otago Medical School (Dunedin), University of New
Zealand.

Arbejdede som kirurg på Auckland Hospital og Thames Hospital, i årerne 1955-1956.
Kom i 1956 til Auckland and Greenlane Hospitals, Auckland, NZ, hvor han som reservelæge fik lov 
til at forske.
Opdagede og publicerede i 1961 en artikel om Williams syndrom.
Publicerede i øvrigt hele 15 andre forskningsprojekter i sin karriere.
Forskede fra 1962 flere forskellige steder for Mayo Clinic. Herunder i USA samt i London, 
England.
Var sporløst forsvundet fra 1965 til 1972.
Blev i 1972, efter han havde været efterlyst og fundet af Interpol i Østrig, tilbudt job hos Dr. Homer 
Warner på Latter Day Saints Hospital, Salt Lake City, men kom aldrig. 



Dr. John Williams er ikke set siden.

Hvad skete der?

Dr. John C. P. Williams, som var kendt for at være en meget venlig, charmerende, talentfuld og 
hårdtarbejdende mand, arbejdede i 1956 som reservelæge på Greenlane Hospital i Auckland, New 
Zealand. På et tidspunkt bemærkede han enkelte børn, som kom ind med hjerteproblemer. Han 
bemærkede især, at børnene havde samme hjertefejl (forsnævring på hovedpulsåren), ligesom de 
delte andre synlige træk med hinanden.
De havde bla. Fælles karakteristiske ansigtstræk – de var snakkende og udadvendte – lettere 
undervægtige og synes at have varige mén og være mentalt retarderet. 
John C. P. Williams undrede sig og spekulerede over, om børnene kunne lide af en kromosomfejl. 
Han spurgte derfor sin chef, overlægen for Hjerteafdelingen, og fik herefter lov til at forske i emnet.
I 1961 endte forskningen med en artikel i Medical Journals. Williams syndrom var fundet.

Dr. Williams arbejdede videre på hospitalet i Auckland til 1964, hvorefter han blev tilbudt flere 
jobs. Han tog i 1965 job hos Mayo Clinic i USA, men blev herefter meget ustabil.
Mange gange dukkede han ikke op på arbejde, men Mayo Clinic lod John Williams stilling stå 
åben, selv om de til sidst ikke så skyggen af ham. John Williams var forsvundet og blev efterlyst i 
Interpol!
End ikke John Williams familie havde set noget til ham. Det eneste og sidste spor i John Williams 
forsvinden er hans kuffert, som blev fundet på en perron på en togstation i London og som aldrig 
blev afhentet.

Da John Williams´s mor døde i 1972, fandt Interpol Dr. John Williams i Salzburg. John ønskede 
dog ikke kontakt med nogle og hverken kollegaer eller familie har set ham siden.
Kort tid efter blev Dr. Williams igen efterlyst gennem Interpol. Denne gang af Dr. Williams søster, 
som var meget urolig for sin bror.
Siden har Interpol ikke haft held til at finde Dr. Williams, som i 1988 blev erklæret ”Forsvunden 
person – formodentlig død”.

Hvor er Dr. John C. P. Williams så nu?
Han ville I år være 88 år – er han stadig i live?!

John Williams kollegaer, Dr. Lowe og Sir Brian Barrat-Boye, som var med til at opdage Williams-
syndrom i 1961, beskrev Dr. John C. P. Williams med 4 ord: “Han var vidunderlig besynderlig!!”
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