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Nobelpriset når fler när insatser för mänsklighetens
största nytta firas under en ovanlig Nobelvecka
Under detta unika år i Nobelprisets historia kommer samtliga pristagare att få ta
emot medaljer och diplom i sina hemländer. På Nobeldagen vävs överlämnandena
samman med tal och presentationer av årets priser från Oslo och Stockholm. Under
veckan hyllas pristagarna med alltifrån ljusinstallationer och digital utställning till
konsert och fördjupande samtal. När evenemangen under Nobelveckan tar nya
former och går att följa online blir de också tillgängliga för många fler.
– I år känns det särskilt viktigt att hylla vetenskapen, litteraturen och insatser för freden
under Nobelveckan. Vi har ställt om för att på ett säkert sätt kunna fira pristagarna i
deras hemländer och vi kommer att erbjuda många möjligheter för människor runt om i
världen att ta del av föreläsningar, prisceremonier, konsert, utställning och intressanta
samtal via livesändningar och tv-produktioner, säger Lars Heikensten, vd
Nobelstiftelsen.
Årets Nobelvecka bjuder på en del nyheter. Konserten med den framstående pianisten
Igor Levit livesänds för första gången över hela världen. Detsamma gäller för
vetenskapskonferensen Nobel Week Dialogue som i år handlar om utbildning och
lärande i ljuset av pandemin. Där deltar årets kemipristagare Emmanuelle Charpentier
tillsammans med sju tidigare pristagare och flera experter. På Nobeldagen släpps också
två nya poddavsnitt med 2020 års pristagare Andrea Ghez (fysik) och Emmanuelle
Charpentier (kemi). Flera platser och byggnader i Stockholm får magiska
ljusinstallationer för att hylla pristagarna och i årets version av Snillen Spekulerar, som
sänds på Nobeldagen, deltar även en representant för fredspristagaren i samtalet.
Årets pristagare har förberett sina Nobelföreläsningar som kommer att göras tillgängliga
den 7 och 8 december i Nobelprisets kanaler. Under samma dagar får pristagarna ta
emot sina medaljer och diplom i Tyskland, Storbritannien och USA, tack vare ett nära
samarbete med svenska utlandsmyndigheter. Nobels fredspris tas emot i Rom, Italien,
av World Food Programmes verkställande direktör. Prisöverlämningarna filmas för att
kunna vävas in i tv-sändningar som görs i samarbete med SVT (Sveriges Television) och
NRK (Norwegian Broadcasting Corportation). Nobelprisdiplomen och medaljaskarna
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har i år fått en ny design i linje med den visuella identitet som har hämtat sin inspiration
från själva Nobelmedaljen.
I Stockholm hyllas årets pristagare med en
ceremoni som för första gången äger rum i
Gyllene salen i Stockholms stadshus. Här
kommer Nobelstiftelsens ordförande CarlHenrik Heldin att hälsa välkomna medan
ledamöter från de Nobelprisutdelande
institutionerna presenterar de upptäckter och
insatser som belönas med 2020 års Nobelpris.
H.M. Konungen deltar med en digital
hälsning och vi får följa hur pristagarna tar
emot medalj och diplom i sina hemländer.
Konserthuschefen Stefan Forsberg är
konferencier för ceremonin som ramas in av
musikaliska inslag med solisterna Magnus
Lindgren, Jacob Kellermann, Edda
Magnason, Elisabeth Meyer, Anna Gréta
Sigurðardóttir, Amalie Stalheim och
Sofie Sunnerstam.
I år har Nobelprisets nya visuella identitet införlivats även i
Nobelprisdiplomen och medaljaskarna som lämnas över till
pristagarna i deras hemländer.
För hantverket står Leonard Gustafssons Bokbinderi.
© Nobel Prize Outreach. Foto: Dan Lepp

– Årets speciella omständigheter har gjort att vi försöker hitta en ny väg, som förbinder
det högtidligt ceremoniella från prisutdelningen i Konserthuset med de form- och
genremässigt något friare divertissementen under banketten i Blå Hallen. Vi har i våra
sju medverkande artister och musiker en fantastisk bredd och kraft. Vi kommer
framföra musik som spänner mellan Mozart, Debussy, Kurt Weill och David Bowie, till
för ändamålet specialkomponerad musik av Magnus Lindgren, säger Linus Fellbom,
regissör och ansvarig för programmet.
Magnus Lindgren är den flerfaldigt prisade världsartisten som deltagit i två tidigare
divertissement. Som kompositör, arrangör och solist – med tenorsaxofon, klarinett och
flöjt som sina främsta instrument – har Magnus Lindgren vid det här laget en
imponerande meritlista. För årets ceremoni har han komponerat ett nytt verk.
Sångerskan Edda Magnason vann en Guldbagge för sin filmtolkning av jazzsångerskan
Monica Zetterlund och har medverkat vid Göteborgsoperan och Malmö Opera.
Sopranen Elisabeth Meyer belönades med Birgit Nilsson-stipendiet 2018 och har
framträtt på alla landets stora operascener. Cellisten Amalie Stalheim belönades med
Solistpriset 2018 och har framträtt med orkestrar och ensembler i många olika länder.
Det har även violinisten Sofie Sunnerstam, som är ett nyförvärv till Kungliga
Filharmonikernas första violinstämma. Den unga jazzpianisten och kompositören Anna
Gréta Sigurðardóttir fick 2019 Monica Zetterlund-stipendiet. Jacob Kellermann har
etablerat sig som en av Sveriges mest aktiva och eftersökta gitarrister och framträder
internationellt som solist och kammarmusiker.
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Florist är Per Benjamin, som har gjort blomsterdekorationerna under de senaste fem
årens Nobelbanketter.
Sändningen från Stockholms stadshus går att följa globalt via Nobelprisets officiella
kanaler och SVT. Under kvällen uppmärksammar SVT årets pristagare i en två timmar
lång live-sändning från Gyllene salen som kan ses av en svensk publik.
På grund av den rådande situationen med Covid-19 och restriktioner i olika länder kan
programmet komma att ändras. Nobelveckans hela program presenteras på
https://www.nobelprize.org/ceremonies/nobel-week-2020/.

Nobelprisutdelning från Oslo och Stockholm
10 december
Nobelprisutdelning från Oslo
10 december klockan 13.00
Prisutdelningen innehåller tal av den Norska Nobelkommitténs ordförande Berit ReissAndersen och David Beasley, vd för World Food Programme. I sändningen visas också
när årets fredspristagare tar emot medalj och diplom i Rom, Italien.
Sändningen går att se via NRK och Nobelprisets officiella kanaler.
Livesändningen återfinns här
Mer information finns på: https://www.nobelpeaceprize.org/Press
Nobelprisutdelning från Stockholm
10 december klockan 16.30
I Stockholm hyllas årets pristagare med en ceremoni i Gyllene salen i Stockholms
stadshus där tal av ordförande Carl-Henrik Heldin och ledamöter från de
Nobelprisutdelande institutionerna vävs samman med prisöverlämningarna i
pristagarnas hemländer. H.M. Konungen deltar med en digital hälsning. Ceremonin
ramas in av musikaliska inslag, konferencier är Konserthuschefen Stefan Forsberg och
för regin står Linus Fellbom.
Sändningen från Gyllene salen i Stockholms stadshus går att se globalt via Nobelprisets
officiella kanaler och SVT. Livesändningen återfinns här
Presskontakt: Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen,
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 073 412 66 75
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Prisöverlämnanden
Pristagarna får i år ta emot medaljer och diplom i sina hemländer. Medienärvaron vid
dessa tillfällen är begränsad.

7 december
Berlin, Svenska residenset
7 december klockan 19.00 (CET)
Diplom och medalj överlämnas till kemipristagaren Emmanuelle Charpentier av
ambassadör Per Thöresson.
Presskontakt: Monica Enqvist, monica.enqvist@gov.se

8 december
London, Svenska residenset
8 december klockan 13.00 (GMT)
Diplom och medalj överlämnas till fysikpristagaren Roger Penrose av ambassadör
Torbjörn Sohlström.
Presskontakt: Åsa Höjer, asa.hojer@gov.se
Washington, The National Institutes of Health (NIH)
8 december klockan 14.00 (EST)
Diplom och medalj överlämnas till medicinpristagaren Harvey J. Alter av ambassadör
Karin Olofsdotter.
Presskontakt: Alexandra Bro, alexandra.bro@gov.se
San Francisco, Honorär generalkonsul Barbro Oshers residens
8 december klockan 16.00 (PST)
Diplom och medalj överlämnas till fysikpristagaren Andrea Ghez, kemipristagaren
Jennifer A. Doudna samt till ekonomipristagarna Paul R. Milgrom och Robert B.
Wilson. Diplom och medalj överlämnas av Barbro Osher, honorär generalkonsul.
Presskontakt: Lars-Erik Tindre, lars-erik.tindre@gov.se
München, Bayerische Staatskanzlei
8 december klockan 16.00 (CET)
Diplom och medalj överlämnas till fysikpristagaren Reinhard Genzel av ambassadör
Per Thöresson.
Presskontakt: Monica Enqvist, monica.enqvist@gov.se
New York, Generalkonsul Annika Rembes residens
8 december 17.00 (EST)
Diplom och medalj överlämnas till medicinpristagaren Charles M. Rice
av generalkonsul Annika Rembe.

4(10)

Presskontakt: Sofia Hedström de Leo, sofia.hedstrom.de.leo@gov.se
Litteraturpristagaren Louise Glück och medicinpristagaren Michael Houghton
kommer att ta emot diplom och medalj i sina respektive hem.
Nobels fredspris tas emot i Rom, Italien, av World Food Programmes verkställande
direktör David Beasley. Detta sker den 10 december klockan 13.00 och är en del av
Nobelprisutdelningen från Oslo.

Nobelföreläsningar
De flesta pristagarna håller i år en Nobelföreläsning under Nobelveckan rörande den
upptäckt eller det arbete som de har belönats för. Så har skett, med några få undantag,
sedan det första Nobelpriset delades ut år 1901 .
Nobelföreläsningarna kommer i år att livesändas via nobelprize.org och SVT Play.

7 december
13.00 Nobelföreläsningarna i fysiologi eller medicin
Sändningen återfinns här
17.oo Nobelföreläsning i litteratur
Här presenteras Nobelföreläsningen i skrift
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2020/gluck/lecture/

8 december
09.00 Nobelföreläsningarna i fysik
Sändningen återfinns här
11.00 Nobelföreläsningarna i kemi
Sändningen återfinns här
13.00 Föreläsningarna i ekonomisk vetenskap
Sändningen återfinns här
Årets fredspris tilldelades World Food Program. David Beasley, vd för World Food
Program, kommer att hålla en Nobelföreläsning vid ett senare tillfälle.
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Presskonferens
Den 9 december klockan 16.00, anordnar Kungl. Vetenskapsakademien en digital
presskonferens med tre av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi. En pristagare från
respektive prisområde kommer att delta via videolänk: Andrea Ghez (fysik),
Emmanuelle Charpentier (kemi) och Paul Milgrom (ekonomi). Samtalet leds av Göran
K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.
Presskontakt: Eva Nevelius, pressansvarig Kungl. Vetenskapsakademien,
eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63

Nobel Prize Concert
På Nobel Prize Concert i Konserthuset Stockholm leder dirigenten Stéphane Denève de
Kungliga Filharmonikerna. Solist är pianisten Igor Levit.
Blommorna som smyckar Konserthuset Stockholm kommer från Sanremo. Florist är
Helén Magnusson.
8 december klockan 19.00
Konserten framförs utan publik och livesänds globalt via nobelprize.org, Nobelprisets
kanal på YouTube och SVT Play. Livesändningen återfinns här
Presskontakt: Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen,
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 073 412 66 75

Nobel Week Dialogue
Temat för årets Nobel Week Dialogue är ”The Challenge of Learning”. Coronapandemin
har inneburit stora utmaningar för utbildningssystemen världen över. De svårigheter
och möjligheter som dagens kris innebär för olika former av inlärning kommer att
diskuteras när Nobelpristagare och andra experter möts.
9 december klockan 13.00–16.30, Livesändningen återfinns här
Nobel Week Dialogue arrangeras utan publik och livesänds via Nobelprisets officiella
kanaler från Filmhuset i Stockholm.
www.nobelprize.org/challenge-of-learning
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Presskontakt: Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen,
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 073 412 66 75

Årets fredsprisutställning blir digital
Nobels Fredssenter och NRK (Norwegian Broadcasting Corportation) har tillsammans
skapat en digital version av Fredsprisutställningen 2020. En av Afrikas mest erkända
fotografer Aida Muluneh har fotograferat mat och krig.
Utställningen går att se från den 10 december efter klockan 13.00 via
https://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/nobel-peace-prize-exhibition-2020
Presskontakt: Ingvill Bryn Rambøl, Nobel Peace Center, ibr@nobelpeacecenter.org

Poddavsnitt med årets pristagare
På Nobeldagen den 10 december släpps två poddavsnitt med 2020 års pristagare Andrea
Ghez (fysik) och Emmanuelle Charpentier (kemi). Avsnitten är en del av
poddserien Nobel Prize Conversations där värden Adam Smith låter oss lära känna
Nobelpristagare på djupet.
Alla avsnitt finns också samlade här:
https://www.nobelprize.org/nobel-prize-conversations/

Snillen spekulerar - Nobel Minds
Sedan 1960-talet har Nobelpristagarna samlats under Nobelveckan för TVproduktionen Snillen spekulerar – Nobel Minds. I årets samtal möts pristagarna digitalt
för att prata om forskning, vad vi kan lära oss av pandemin, livets mysterier och
framtiden. Pristagare som deltar digitalt är Michael Houghton (medicin), Emmanuelle
Charpentier (kemi), Andrea Ghez (fysik), Paul Milgrom (ekonomi) och Valerie Guarnieri
representerar World Food programme (fred).
10 december klockan 18.30
Programmet produceras av Sveriges Television och BBC World News. Nobel Minds går
att se via Nobelprisets officiella kanaler och på SVT 2.
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Performance lecture: Om vår stund på jorden
Hur kommer våra barns och barnbarns planet se ut? Vad kan vi göra i dag för att
undvika de värsta katastroferna och finns det ett ljus i tunneln till en hållbar och
attraktiv värld? Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, i en dramatiserad
föreläsning från Dramaten i samarbete med Nobel Prize Museum.
Regi: Ada Berger. Skådespelare: Sanna Sundqvist och Andreas Rothlin Svensson.
10 december på SVT Play (sänds även i SVT1 den 3 januari 21.35)

Nobel Peace Prize Forum
Temat för årets forum är ”Transnationalism and Global Governance in the Wake of the
Corona Pandemic”. FN: s generalsekreterare, António Guterres, kommer att hålla
huvudtalet följt av en paneldiskussion. Deltagare inkluderar World Food Programs VD,
David Beasley, tidigare generaldirektören för World Health Organisation, Gro Harlem
Brundtland, VD och CEO för International Crisis Group, Robert Malley, och norska
utrikesministern Ine Eriksen Søreide. Paneldiskussionen kommer att modereras av
journalisten och TV-presentatören Christian Borch.
11 december klockan 15.00
Nobel Peace Prize Forum direktsänds via Nobelprisets officiella kanaler.

Nobel Week Lights – Ljus i mörkret
Nobel Week Lights är en hyllning till årets Nobelpristagare som äger rum i Stockholm
under Nobelveckan. Flera av de ljusinstallationer som uppförs är inspirerade av
Nobelpristagares upptäckter och insatser för mänsklighetens största nytta. Ett
femtontal platser i Stockholm kommer att lysas upp av ljusinstallationer som du kan ta
del av med avstånd till andra, utomhus och utan kostnad.
Den 5 - 13 december, bland annat på Stockholms stadshus, Sergels torg, Konserthuset
Stockholm, Dramaten, Stockholms stadsmuseum och Nobel Prize Museum.
https://nobelweeklights.se
Presskontakt: Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen,
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 073 412 66 75
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Ny utställning om Nobelfesten
Lagom till Nobelveckan står den första större utställningen om Nobelfesten färdig på
Nobel Prize Museum. Här får du möta kockar, fanbärare, kungligheter, artister, florister,
Nobelpristagare och alla andra som gör sitt yttersta för att skapa en fest utöver det
vanliga. Museet är stängt på grund av situationen med Covid-19 men hoppas kunna
öppna igen snart och bjuda in till den nya utställningen.
https://nobelprizemuseum.se
Presskontakt: Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen,
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 073 412 66 57

Nobelprisdiplomen
Varje Nobelpristagare erhåller ett diplom och en Nobelprismedalj som levereras i en ask.
Några av diplomen innefattar ett konstverk.
Konstverket i fysikdiplomet är skapat av Stanislaw Zoladz, konstverket i kemidiplomet
av Gunnel Moheim, konstnär för ekonomi är Elsebeth Malmsten och för fred Vanessa
Baird.
Kalligrafin i fysikdiplomen är skapad av Marianne Pettersson Soold och Marie A Györi
tillsammans. Kalligraf för diplomen i kemi och ekonomisk vetenskap är Marie A Györi.
Kalligraf för litteraturdiplomet och medicindiplomen är Susan Duvnäs. Kalligrafin i
fredsprisdiplomet är skapat av Christopher Haanes.
Julius & Ørenberg Bokbinderi har tillverkat diplomen och medaljaskarna till fredspriset.
De andra diplomen och medaljaskarna har tillverkats av Leonard Gustafssons
Bokbinderi. Nobelprismedaljerna är tillverkade av Svenska Medalj i Eskilstuna.

Nobelprisdiplomen och medaljaskarna har ny design
Under 2018 lanserades ett nytt, sammanhållet grafiskt uttryck för aktiviteterna kopplade
till Nobelpriset. Det tar sin utgångspunkt i Erik Lindbergs medalj från 1901 och dess
tidlösa typografi. Snart växte ett ordmärke fram – The Nobel Prize. Tillsammans med
guldet, och en färgskala som har hämtat sin inspiration från tiden då priset instiftades,
skapades en visuell identitet som nu även införlivats i Nobelprisdiplomen och
medaljaskarna.
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Nobelprisets officiella kanaler
Nobelprisets officiella digitala kanaler ska engagera, inspirera och informera om
Nobelpriset och samtidens stora frågor inom vetenskap, humanism och fred. Under
Nobelveckan är nobelprize.org navet för de livesändningar som görs från exempelvis
prisutdelningsceremonierna, Nobelföreläsningar, konsert och samtal i olika former.
Du hittar Nobelprisets officiella digitala kanaler på:
www.nobelprize.org
Twitter: @Nobelprize
Facebook: facebook.com/Nobelprize
YouTube: www.youtube.com/nobelprize
Instagram: www.instagram.com/nobelprize_org
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nobelprize/

Presskontakt
Rebecka Oxelström, presschef Nobelstiftelsen, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org,
073 412 66 75

Nobelstiftelsen
Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som bildades år 1900 med utgångspunkt i Alfred Nobels
testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. Nobelstiftelsens
primära syfte är att säkra att intentionerna i testamentet uppfylls. Stiftelsen ansvarar för att
förvalta Alfred Nobels förmögenhet på ett sådant sätt att den ekonomiska basen för Nobelpriset
säkras i ett långsiktigt perspektiv och oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande
institutionerna i deras arbete med att utse pristagare. Vidare är det Nobelstiftelsens uppdrag att
förvalta och utveckla de varumärken och immateriella tillgångar som har byggts upp under
Nobelprisets drygt hundraåriga historia.
© Nobelstiftelsen 2020. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens
registrerade varumärken.
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