Profesor Ulf Ragnarsson
Urodził się w 1934 roku w Ljungby (Szwecja). Po
ukończeniu studiów w zakresie chemii w Sztokholmie
(1964)

i

Uppsali

(1974),

pracował

w

wielu

renomowanych laboratoriach. W latach 1964–1966
zajmował się syntezą peptydów w Instytucie Chemii
Organicznej

Technicznego

Uniwersytetu

w

Monachium (RFN). Przez kolejne dwa lata zajmował
się syntezą cyklicznych peptydów jako modeli
biokatalizatorów – na Wydziale Chemii Uniwersytetu
w Exeter (Wielka Brytania). W latach 1969–1970
odbył staż w Uniwersytecie Rockefellera (USA) pod
kierunkiem noblisty, profesora Roberta B. Merrifielda. W 1977 roku odbył staż naukowy w
Instytucie Związków Organicznych Akademii Nauk Związku Radzieckiego. W 1979 roku
podjął pracę w Instytucie Biochemii Centrum Biomedycznego Uniwersytetu w Uppsali
(Szwecja).
Do

najważniejszych osiągnięć profesora Ulfa Ragnarssona należą dokonania w

zakresie: metodologii syntezy peptydów oraz polipeptydów (ważnych z punktu widzenia
biochemii i biologii), analizy peptydów metodami chromatografii cieczowej (HPLC),
ustalania struktury przestrzennej peptydów i polipeptydów oraz modelowania nowych reakcji
związków ważnych aplikacyjnie. Uznanie jakim cieszy się profesor Ulf Ragnarsson w
środowisku chemików wynika z jego dużej aktywności badawczej w dziedzinie chemii i
biologii peptydów, a także działalności w międzynarodowych organizacjach naukowych. W
wykazie jego publikacji obejmującym kilkaset pozycji znajduje się wiele prac wykonanych
wspólnie z chemikami związanymi z Uniwersytetem Gdańskim. Kontakty profesora Ulfa
Ragnarsonna z Polską sięgają 1978 roku. Obejmowały one wymianę naukową z
Uniwersytetem w Uppsali oraz wsparcie naukowe i materialne w postaci przesyłanych
czasopism naukowych, odczynników, materiałów laboratoryjnych i aparatury badawczej.
Profesor Ulf Ragnarsson wspomagał też finansowo udział gdańskich chemików w
konferencjach i sympozjach naukowych.
Z inicjatywą nadania szwedzkiemu uczonemu godności doktora honoris causa
wystąpiła Rada Instytutu Chemii na posiedzeniu w dniu 5 października 1989 roku oraz Rada
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii – w dniu 15 października 1989 roku. Recenzentami w

postępowaniu o nadanie tytułu byli profesorowie Zbigniew Grzonka, Mirosław Leplawy i
Barbara Rzeszotarska. Promotorem przewodu został profesor Gotfryd Kupryszewski. „W
uznaniu zasług w dziedzinie chemii peptydów oraz za oddanie sprawie współpracy z
Uniwersytetem Gdańskim”, Senat UG nadał profesorowi Ulfowi Ragnarssonowi godność
doktora honoris causa uchwałą z dnia 19 kwietnia 1990 roku. Uroczysta ceremonia wręczenia
dyplomu miała miejsce 11 października 1990 roku.
Profesor Ulf Ragnarsson jest uznanym w świecie uczonym z zakresu chemii i biologii
peptydów.

