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Kortfattet informasjon om Privatarkiv nr. 12: DC Gajdusek 

Daniel Carleton Gajdusek ble født 9. september 1923 i Yonkers, New York, USA. Han døde i 

Tromsø 12. desember 2008. Foreldrene var kommet til USA fra Kongeriket Ungarn; moren 

hadde bakgrunn fra Debrecen i dagens Ungarn, faren fra Smrdáky i dagens Slovakia. Han 

oppnådde graden M.D. (Medicinae Doctor) fra Harvard University i 1946 og var dernest virksom 

ved en rekke universiteter og forskningsinstitutter over hele verden. Han ble hedret med en 

mengde priser og æresprofessorater for sin forskning i skjæringsfeltet mellom antropologi og 

virologi. Hans høyeste utmerkelse var uten tvil Nobelprisen i medisin, som han fikk i 1976 for sin 

banebrytende forskning på det han kalte «slow unconventional viruses», nå kjent som prioner. 

I perioden fra 1970 til 1997 ledet han et laboratorium for hjerneforskning ved National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke (i en periode kalt National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke) i Maryland. 

 

Mye av Gajduseks forskning var viet sykdommer som spesielt rammet urfolk. Etter studier av 

nervesykdommen kuru blant folkegruppen fore på Papua Ny-Guinea på 1950- og 1960-tallet, 

påviste han at smitteårsaken var knyttet til forenes tradisjonelle kannibalisme under begravelses-

ritualene. Han gjorde også inngående studier av flere sjeldne urfolkssykdommer, bl.a. pseudo-

hermafrodittisme og Huntingtons sykdom. Gajdusek var tidlig ute med å påpeke slektskapet 

mellom kuru og Creutzfeldt-Jakobs sykdom («kugalskap»). 

 

Gajdusek adopterte og brakte til Maryland en rekke barn som han var blitt kjent med under sine 

feltarbeider. I et Curriculum Vitae fra januar 1992 er således 36 navngitte personer listet under 

rubrikken «Children (adopted)». På midten av 1990-tallet gjennomgikk Gajdusek en rettssak hvor 

han ble dømt til ett års fengsel for seksuelt misbruk av barn etter at en av hans adopterte sønner 

hadde anmeldt ham til politiet. Han erkjente å ha bedrevet pedofili, men forsvarte seg med at det 

angivelig var en akseptabel og utbredt praksis i de kulturene barnene kom fra. Dessuten mente 



han at pedofili hadde urgamle røtter, og viste bl.a. til den greske antikkens pederasti. Etter endt 

soning levde han resten av livet, fra 1998 til 2008, i Europa. Vinterstid pleide han å oppholde seg 

i Tromsø, hvor han døde i 2008. 

 

I januar 2009 fikk Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB) tilsendt Gajduseks privatarkiv som til 

sammen fyller tyve arkivbokser. Det meste er merket Journal(s), altså dagbøker. I tillegg er det også 

annet materiale relatert til hans profesjonelle og private liv, herunder en utførlig CV, diverse taler 

og foredrag han holdt, korrespondanse knyttet til oppdagelsen av sykdommen kuru, lister over 

besøkende til hans adopterte barn m.m. Alt materialet er maskinskrevet og oppstensilert. Det 

finnes trolig flere sett av samme materiale andre steder i verden. En kortfattet oversikt over 

materialet var allerede utarbeidet da UB mottok det. Avbildinger av den originale arkivoversikten 

er gjengitt nedenfor. 

 

Det bør nevnes at UB også har mottatt en omfangsrik bokgave etter Gajdusek. De fleste av disse 

bøkene omhandler amerikanske urfolk og er samlet på urfolksrommet i 3. etg. på Kultur- og 

samfunnsfagbiblioteket. 

 

 

Kilder (i utvalg) 

* The Genius and the Boys, dokumentarfilm redigert av Bosse Lindquist, 2009 

* Minneord om Gajdusek av Caroline Richmond, i The Guardian 25. februar 2009 

* Minneord om Gajdusek av Jaap Goudsmit, i Nature 457 (21. januar 2009) 

* Artikkel om Gajdusek av Joe Holley, i The Washington Post 16. desember 2008 

* Artikkel om Gajdusek av Donald G. McNeil Jr., i The New York Times 15. desember 2008 

* The Trembling Mountain : a Personal Account of Kuru, Cannibals and Mad Cow Disease, erindringsbok  

av Robert Klitzman, New York: Plenum Press, 1998 

* Maskinskrevet Curriculum Vitae av Gajdusek, datert January 1992 (i arkivboks 18) 

* «Kuru: Pathogenesis and Characterization of Virus», artikkel av Clarence J. Gibbs og D. Carle- 

ton Gajdusek, i The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene vol. 19, no. 1 (1970) 

 

 

 

- Informasjon utarbeidet av Per Pippin Aspaas, august 2013 
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