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När professor Bengt Holmström senaste år tilldelades
nobelpriset i ekonomi, uppmärksarngiorde pressen även
våra tidigare nobelister. En av dem är korpobördige Ragnar Granit. I år blir det precis -50 år sedan professor
Ragnar Granit är 1967 fick nobelpriset i fysiologi eller
rnedicir-r
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för sin forskning om färgseendet. Utanför den

närmaste familje- och forskarkretsen är det däremot inte
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så många som känner till att sommarhemmet i Korpoström livet igenom kom att bli en viktig förankringspunkt
och inspirationskälla för Granit.
Ragnar Granit var en internationell forskare med kontakter runt om i världen men somrarna tillbringade han
i Vikminne, familjens skärgårdshem i Korpoström där
hans farfar, sjökaptenen Jeremias Granit, skapet en trygg
hamn och ankarplats för sig och sina efterkommande. Jeremias gjorde ännu i sextiofemårsåldern en världsomsegling som räckte två år och omfattade Kap Horn och Aus-
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tralien. Han seglade som kapten i 40 år utan ett enda
haveri. Jeremias var definitivt ett av Granits identifieringsobjekt.

Granit, som var född år 1900 och gjorde största delen
av forsknirrgen sorl ledde till nobelpriset vid Helsingfors
universitet, flvttade till Stockholm år 1940 då han blev
professor vid I(arolinska institutet. Han är därför inte så
känd i Finland och kallas ibland vår bortglömde nobelpristagare.

För att uppmärksarngöra Granits nobelpris ordnas en
utställning om Ragnar Granits liv och forskargärning i
Skärgårdscentrum Korpoströrn med vernissage den 1 juli.
Utställningen, som producerats av Ragnar Granits sonson, konstnärenJodchim Granit, pågår till slutet av april
nästa år. Utställningen kompletteras med ett videokollage och filmer och rekomrnenderas varmt även för skolklasser.

Den 1 juli 2017 ordnas i Skärgårdscentrum l(orpoström ett Ragnar Granit-symposium åtfö11t av nobelmidclag pr:i kvällen, båda irppna för allmänheten. Middagsmenyn blir densamma sorn på festen 1967.B\and talarna
p:i symposiet finns Granits efterträdare vid både Helsingfors universitet och Itarolir-rska institutet och deltagarna
får er-r uppfattning om vilken betydelse Granits forskning
haft för synforskningen i Finland idag.
Korpo Hembygdsförening

rf.

stär som arrangör för

R:rgnar Granitjubileet tillsammans med ett antal andra
Korpobaserade föreningar och vetenskapliga san.rfund.
Anmälningar till symposiet och nobehniddagen kan göras per e-post r.r.gn.rrgrarrit.i0(tlgrnriil.conr eller telefon
0400 59 93 1 9/Skärgårdscentrum
lnformation:
Andrea Holmberg, projektkoordinator 0500 44 85 89
Siv Wikström 0400 77 21 79

Korpobördige Ragnar Granit fick rtobelpriset i f),siologi och
medicitt år 1967 för sin forskning gällantle ftirgseendet. Han
föddes i Riihimäki, bodde i Helsingfors och Stockholm men tillbringade somrctrnd i Korpo.

Nobelpristagaren Ragnar Granits liv och forskargärning
presenteras vid symposium och utställning
i Skärgårdscentrum Korpoström, Korpo, sommaren 2017
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Alla
hjärtligt
välkomna!

år
sedan
Nobelpriset
Ragnar Granit Symposium

Tid:
Lördag 1.7.2017 kl 13 - 17
Plats:
Skärgårdscentrum Korpoström
Program:
• Ragnar Granits formativa år – från konstintresserad humanist
till psykolog, läkare och forskare, professor Tom Reuter
• Forskningen som ledde till Nobelpriset, professor Kristian Donner
• Ragnar Granit vid Karolinska Institutet – från färgseende till
hur nervsystemet styr våra rörelser, professor Sten Grillner
• Ragnar Granit – finsk eller svensk nobelpristagare?,
professor Jaakko Malmivuo
• The heritage or Ragnar Granit – a snapshot of ongoing
vision research in Helsinki (Ragnar Granits arv – en glimt av aktuell
synforskning i Helsingfors), biträdande professor, akademiforskare
Petri Ala-Laurila
• Utställningen "Nobelpristagaren Ragnar Granits liv och
forskargärning" presenteras av Joachim Granit, konstnärlig ledare
Fritt inträde, begränsat antal platser, försäkra dig om din plats genom
förhandsanmälan per epost ragnargranit50@gmail.com
eller tel +358 (0) 400 59 93 19 / Skärgårdscentret

Nobelmiddag
Tid:
Plats:

Lördag 1.7.2017 kl 19
Skärgårdscentrum Korpoström
Supékort, reserveras på förhand per epost ragnargranit50@gmail.com
eller tel +358 (0) 400 59 93 19 / Skärgårdscentret

Utställning
Tid:
Plats:

1.7.2017 – 30.4.2018
Skärgårdscentrum Korpoström
Fritt inträde

Arrangörer: Korpo Hembygdsförening rf, Biovetenskapliga institutionen vid Helsingfors Universitet,
Finska läkaresällskapet, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Ragnar Granit Sällskapet,
Korpo Kulturgille rf, ProKorpo rf, Skärgårdscentrum Korpoström

