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Svensk Nobelpristagare hyllas på Times Square
Den svenske medicinpristagaren och hjärnforskaren Torsten Wiesel fyller jämnt den 3 juni. Med
anledning av det lanserar nu Sveriges unga akademi The Torsten Wiesel Midnight Sun Award –
For Distinguished Achievement in Promoting Science i samarbete med honom. Priset ska
uppmärksamma extraordinära insatser som gjorts för att föra ut forskning i samhället. Som en
gigant inom den medicinska forskningen firas också Wiesel på en av Times Squares
fasadskärmar i New York av Nasdaq på födelsedagen.

I upplysningens tecken
Inspirerad av den japanska utmärkelsen ”Order of the Rising Sun Award”, som Wiesel
tilldelades 2009, så anknyter konceptet ”The Midnight Sun Award” till den nordiska
midnattssolen som lyser genom natten. Nu får Wiesel också lysa upp Times Square när han på
födelsedagen den 3 juni firas av amerikanska Nasdaq-börsen med en grattishälsning i
storformat. Mia Lindskog, ledamot i Sveriges unga akademi och neuroforskare på KI, där
Wiesel tog sin examen en gång i tiden, jublar:
– Idag riktas ljuset mycket välförtjänt mot forskningen och Torsten som är en inspirerande och
engagerad mentor för oss. Det är en fantastisk möjlighet för Sveriges unga akademi att få göra
det här med honom och föra hans arv vidare.
The Torsten Wiesel Midnight Sun Award ska bli ett återkommande pris som delas ut till en eller
flera personer, eller organisation, som gjort extraordinära insatser för att förklara vetenskap för
allmänhet och/eller beslutsfattare eller förbättra förutsättningarna för forskning. Pristagarna kan
vara av alla nationaliteter, och utses efter en nomineringsprocess av en priskommitté inom
Sveriges unga akademi. Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i Stockholm, vilken förstås
också kommer att innefatta en underhållande öppen föreläsning.
Om Torsten Wiesel
Född i Uppsala 1924, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1954 och tillbringade sedan över
femtio år av sin forskarkarriär i USA. För ett halvt sekel sedan så förändrade hans och David
Hubels forskning vid Harvard för alltid vår förståelse av hur hjärnan visuellt uppfattar världen
omkring oss och förmågan hos hjärnceller att anpassa sig under utvecklingen. Deras arbete
belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1981 och har haft stor klinisk betydelse, t.ex.
för hur viktigt det är att behandla vissa synproblem hos barn tidigt. Parallellt med det och andra
forskningsgenombrott har Torsten ägnat sitt liv åt vetenskapligt ledarskap på högsta nivå, som
rektor på Rockefeller University (1991–1998), ledare för Human Frontiers Science Program
(2000–2009) och ordförande för den amerikanska vetenskapsakademins kommitté för
mänskliga rättigheter (1994–2004). Wiesel har också verkat för jämställdhet och rekryterade en
av de första kvinnliga professorerna vid Rockefeller vid en tid då universitetet inte hade någon
kvinnlig professor. Wiesel är hedersledamot i och vetenskaplig beskyddare för Sveriges unga
akademi.
Mer information: http://sverigesungaakademi.se/twaward
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Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de bästa unga forskarna i Sverige inom
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