Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars
2014 i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer
och priser att delas ut.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
docent Ann Catherine Bonnier, Stockholm, för hennes insatser i att fördjupa
kunskapen om kyrkornas betydelse som uttryck för sociala och ekonomiska
förhållanden;
Akademiens Stora medalj i guld till professor Gunnel Engwall, Stockholm,
för att under lång tid verkat som engagerad och framgångsrik preses, förenat
med betydelsefulla insatser för att stärka humanioras roll i samhället;
Akademiens Stora medalj i guld till f.d. riksarkivarie Erik Norberg,
Stockholm, för viktiga och resultatrika insatser som ständig sekreterare,
förenat med ett förtjänstfullt arbete för Akademiens administration och för
samverkan med ABM-institutionerna;
Akademiens Förtjänstmedalj i guld till professor Jan Hjärpe, Lund, för
värdefull medverkan i Akademiens verksamhet, särskilt som Akademiens vice
preses;
Akademiens Förtjänstmedalj i guld till professor Lars Larsson, Lund, för hans
engagerade medverkan i Akademiens förvaltningsutskott samt hans
betydelsefulla insatser i Antikvariska nämnden;
Akademiens Förtjänstmedalj i guld till professor Mats Thelander, Uppsala,
för hans mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens
förvaltningsutskott, inte minst hans insatser för det svenska språket;
Antikvariska medaljen i silver till Hélène Bildt, Stockholm, för hennes
föredömliga och mångsidiga arbete inom Akademiens administration;
Antikvariska medaljen i silver till Vitterhetsakademiens tillsynsman Johan
Åkerlund, Skånelaholms slott, för hans kunniga och engagerade insatser i
bevarandet av en kulturmiljö.

***
Uno Lindgrens pris till professor Kerstin Jonasson, Uppsala, för hennes
framstående vetenskapliga verksamhet inom översättningsbaserad svenskfransk kontrastiv lingvistik och svensk-fransk översättningsforskning.
Prissumman är 50 000 kr.
***
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2012-2013
till fil.dr Jakob Andersson, Uppsala, för hans arbete Kingship in the Early
Mesopotamian Onomasticon 2800–2200 BCE (2012).
till fil. dr Martin Dackling, Göteborg, för hans arbete Släktgårdens uppkomst:
jord och marknad i Skaraborg 1845-1945 (2013).
till fil. dr Isak Hammar, Lund, för hans arbete Making Enemies: The Logic of
Immorality in Ciceronian Oratory (2013).
till fil.dr Sigrid Schottenius Cullhed, Göteborg, för hennes arbete Proba the
Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. (2012).
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
***
Beskowska stipendiet till fil. dr Roger Johansson, Lund, för hans nytänkande
forskning, redovisad bl.a i avhandlingen Tracking the Mind's Eye. Eye movements
during mental imagery and memory retrieval (2013).

Prissumman är 25 000 kr
***
Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet – för år 2014
inriktat mot ämnesområdena samhällskunskap, ekonomi och geografi - går till
tre gymnasielärare:
Kicki Brodin, Katedralskolan i Skara, för att hon genom sitt framgångsrika
arbete med kursplanerna i ämnet samhällskunskap är ett levande exempel på

hur de kan omsättas till en praktisk verklighet, inte minst uppskattat av
eleverna.
Chris Hansson, ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg, för att han
under hela sin lärargärning legat i framkant i ämnena entreprenörskap och
ekonomi och för hans frikostighet att tillgängliggöra egenproducerat material
på webben.
Lotta Jankell, Globala Gymnasiet i Stockholm, för att hon genom goda
ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet och smittande passion väcker elevers
och kollegers nyfikenhet för geografi. I Lotta Jankells klassrum växer
ansvarfulla medborgare fram.
Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till respektive skolas
bibliotek.
***
Rettigska priset tilldelas docent Lennart Samuelson, Stockholm, för hans
nyskapande och internationellt erkända forskning om Sovjetunionens och
Rysslands historia där han på ett närmast unikt sätt trängt in i det ryska
arkivmaterialet.
Prissumman är 400 000 kr.
***
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor
Minna Skafte Jensen, Köpenhamn, för hennes breda insatser på den klassiska
filologins fält, med tyngdpunkt på forskning om de homeriska eposen och
nylatinet i Norden.
Prissumman är 1 000 000 kr.

