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Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars
2013 i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer
och priser att delas ut.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
professor Lars Ivar Elding, Lund, för hans framgångsrika arbete med att
vetenskapligt och finansiellt samordna projekt för bevarandet av Regalskeppet
Vasa.
Inskriftsmedaljen i silver till Vitterhetsakademiens tillsynsmän Evert
Börjesson, Stensjö by, och Börje Karlsson, Borgs by, för deras kunniga och
engagerade insats i bevarandet av ett levande lantligt kulturarv.
Inskriftsmedaljen i silver till Ros Mari Hartman, Vitterhetsakademien, för
hennes insiktsfulla arbete med akademiens publikationer.
***
Uno Lindgrens pris till professor Bertil Nilsson, Göteborg, för att han med
kritiska perspektiv har fördjupat vår kunskap om den äldsta missionshistorien i
Sverige och den katolska missionstidens konsolidering.
Prissumman är 50 000 kr.
***
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2011-2012
till fil. dr. Axel Englund, Stockholm, för hans arbete Stroke Darkly the Strings.
On Paul Celan and Music (2011).
till fil. dr Charlotte Hommerberg, Växjö, för hennes arbete Persuasiveness in the
Discourse of Wine: The Rhetoric of Robert Parker (2011).
till fil. dr Daniel Möller, Lund, för hans arbete Fänad i helgade grifter. Svensk
djurgravspoesi 1670 – 1760 (2011).
till teol. dr Ola Wikander, Lund, för hans arbete Drought, Death and the Sun in
Ugarit and Ancient Israel: A Philological and Comparative Study (2012).
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
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***
Loubatska priset till fil. dr Love Eriksen, Lund, för hans arbete Nature and
Culture in Prehistoric Amazona (2011).
Prissumman är 25 000 kr
Montelius pris till professor Frands Herschend, Uppsala, för hans arbete The
Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape
(2009).
Prissumman är 25 000 kr
***
Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet – för år 2013
inriktat mot ämnesområdet klassiska språk, religionskunskap, filosofi och
psykologi - går till två gymnasielärare:
Ola Björlin, Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, för hans arbete med att
etablera kontakt mellan olika religioner och konfessioner, hans insats som
lärarutbildare och hans roll som författare av läromedel i religionskunskap för
gymnasiet.
Diego Rossi, Richard Steffengymnasiet i Visby, för hans engagemang för
eleverna och hans kunskap i de antika språken, vilket lett till att fler elever på
hans skola väljer klassisk grekiska än vad som sker på de flesta andra
gymnasieskolor i landet.
Prissumman är 50 000 kr jämte 20 000 kr till skolans bibliotek.
***
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Rettigska priset tilldelas professor Kurt Johannesson, Uppsala, för att han
med lärdom och entusiasm har brutit väg för det under lång tid försummade
retorikämnets återkomst i svensk humanistisk vetenskap.
Prissumman är 400 000 kr.
***
ANN-KERSTI OCH CARL-HAKON SWENSONS PRIS FÖR HUMANISTISK
OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING tilldelas professor Per
Linell, Linköping, för att han sedan mer än trettio år med originalitet och
djupsinnighet diskuterar grunderna för språkvetenskapens ontologi,
metodologi, teori och metateori.
Prissumman är 600 000 kr.
***
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor
Jan Terje Faarlund, Oslo, för hans mångsidiga och internationellt betydande
forskningsinsatser inom deskriptiv och teoretisk lingvistik med synkrona och
diakrona infallsvinklar samt hans förmåga att förmedla nya forskningsresultat
även till en bredare publik.
Prissumman är 1 000 000 kr.

