Ceremonierna
För Nobelpristagarna är 10 december
den stora dagen. Det är då de får ta emot
sina medaljer och diplom under
högtidliga festligheter. Fredspriset delas
ut i Oslo, medan de övriga delas ut i
Stockholm. I Stockholm följs
prisceremonin av en storslagen middag
med tal och underhållning. Allt är
planerat in i minsta detalj. När världens
finaste pris delas ut får ingenting gå fel!
Nobeldagen
Den 10 december är Alfred Nobels
dödsdag. I Sverige kallas dagen för
Nobeldagen. Till minne av Alfred Nobel
är 10 december den dag då
Nobelpristagarna får emot sina
Nobelpris. Så har det varit ända sedan de
första prisen delades ut 1901.
Elizabeth H. Blackburn, medicinpristagare 2009,
Festligheterna i Stockholm och Oslo
mottager Nobelpriset.
uppmärksammas världen över.
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– prisutdelning och Nobelbankett

1300 gäster bjuds varje år in till Blå Hallen i Stockholms stadshus där middagen
serveras. Förutom pristagarna och deras familjer är alltid kungafamiljen och
företrädare för regeringen och riksdagspartierna på plats. Nobelpristagarna håller
korta tal och det bjuds på underhållning
av olika slag. Mest känd är nog ändå Nobelfesten för maten som serveras. Menyn, som
ska ha en skandinavisk prägel, planeras och förbereds under lång tid och håller alltid
högsta klass. Efter middagen är det dans i Gyllene salen.

Nobelprisutdelningen i Stockholms Konserthus
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Elizabeth H. Blackburn, medicinpristagare 2009,

Den stora finalen – Nobelfesten
mottager Nobelpriset.
Efter prisutdelningen i Stockholm hålls
en stor bankett på kvällen – självaste Nobelfesten, som brukar kallas för festernas
fest. Omkring
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Den stora finalen – Nobelfesten
Efter prisutdelningen i Stockholm hålls
en stor bankett på kvällen – självaste
Nobelfesten, som brukar kallas för
festernas fest. Omkring 1300 gäster
bjuds varje år in till Blå Hallen i
Stockholms stadshus där middagen
serveras. Förutom pristagarna och deras
familjer är alltid kungafamiljen och
företrädare för regeringen och
riksdagspartierna på plats.
Nobelpristagarna håller korta tal och det
bjuds på underhållning
av olika slag. Mest känd är nog ändå
Nobelfesten för maten som serveras.
Menyn, som ska ha en skandinavisk
prägel, planeras och förbereds under
lång tid och håller alltid högsta klass.
Efter middagen är det dans i Gyllene
salen.
Nobelbanketten
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Hur klär man sig till en Nobelfest?
På Nobelfesten kan man inte komma i vilka kläder som helst.
För männen är det frack som gäller, medan kvinnorna ska ha aftonklänning eller balklänning.
En frack är en manlig högtidsdräkt med en rocj med länga skört. Till fracken hör även en vit
frackskjorta, vit rosett och väst. För kvinnorna måste klänningen gå ända ner till golvet.

Underhållning i Statshuset

Nobels fredskonsert
Även i Oslo avslutas Nobeldagen med en middag. Men den stora finalen på firandet i
Norge sker dagen efter, den 11 december, i och med Nobels fredspriskonsert som hålls
i Olso Spektrum Arena inför tusentals åhörare. Konserten sänds i tv i många olika
länder.
© 2019. www.nobelprizemuseum.se

