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Neighbouring Nobel Hent PDF Forlaget skriver: I anledning af hundredåret for Nobelprisen i 2001 og i lyset
af den nyeste internationale Nobelforskning udsendes denne historiske analyse af arbejdet, menneskene og
historierne bag de tretten Nobelpriser, der indtil nu er blevet tildelt danskere. Det er første gang, et enkelt

lands priser som helhed behandles i dybden.

Danskere har modtaget alle de fem "klassiske" Nobelpriser; én fredspris, tre i litteratur, tre i fysik, én i kemi
og fem i fysiologi eller medicin. Af modtagerne er kun Niels Bohr, som fik fysikprisen i 1922, kendt i brede

kredse over hele verden. Den nu foreliggende bog dokumenterer, at også de mindre kendte danske
prismodtagere er af interesse for et international publikum. Nogle af de spørgsmål, bogen forsøger at besvare,

er:
Hvordan gennemførste de danske prisvindere den forskning, som senere førte til Nobelprisen?

Hvem var deres konkurrenter til prisen?
Hvorfor blev netop de valgt?

Blev de danske prisvindere altid vurderet ud fra de samme kriterier som andre nominerede, eller påvirkede
nabohensyn undertiden de svenske beslutninger?

Hvordan blev nyheden om priserne modtaget i ind- og udland?
Fik priserne indflydelse på pristagernes senere karrierer?

Indtil udgivelsen af denne bog var det ikke muligt at give kvalificerede svar på sådanne spørgsmål, fordi
ingen havde forsket i de begivenheder og omstændigheder, der førte til de danske priser. Neighbouring Nobel

er derfor et vigtigt bidrag til den hastigt voksende litteratur om Nobelprisen og til studiet af det tyvende
århundredes danske historie.
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