Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars
2015 i Riddarhussalen delades nedanstående medaljer och
priser ut.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
fil. dr Caroline Ahlström Arcini, Landskrona, för att hon på ett nyskapande
sätt förmedlat humanosteologiska resultat i ett kulturhistoriskt perspektiv.
Akademiens Antikvariska medalj i silver till
fotograferna Gabriel Hildebrand, Sollentuna, och Bengt A. Lundberg,
Tyresö, för utomordentliga insatser i att fullfölja Riksantikvarieämbetets och
Statens Historiska Museers fotografiska tradition.
***
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2013-2014 till
fil. dr Franziska Bork Petersen, Stockholm, för hennes arbete Authenticity and
its Contemporary Challenges: On Techniques of Staging Bodies Oratory (2013).
teol. dr David Gudmundsson, Lund, för hans arbete Konfessionell krigsmakt.
Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 (2014).
fil. dr Alfred Sjödin, Lund, för hans arbete Landets SångGudinna. Johan Gabriel
Oxenstierna och naturdiktens genrer. (2014).
fil. dr Linn Holmberg, Umeå, för hennes arbete The forgotten encyclopedia. The
Maurists' dictionary of arts, crafts, and sciences, the unrealized rival of the
Encyclopédie of Diderot and d'Alembert (2014).
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
Björnstjernska priset till fil. dr Henriette Cederlöf, Stockholm, för hennes
avhandling Alien Places of late Soviet Science Fiction: Arkady and Boris Strugatsky's
"Unexpected Encounters" as Novels and Films (2014).
Prissumman är 25 000 kr

Uno Lindgrens pris till överintendent Bo Vahlne, Stockholm, för framstående
forskning rörande en central fråga inom konsthistorien, svensk-franska
kulturförbindelser, senast visat i hans magnum opus Frihetstidens inredningar på
Stockholms slott.
Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet – för år 2015
inriktat mot ämnesområdet historia - till gymnasielärare Ina Nyfelt, Uddevalla
för att hon lyckas kombinera en klassisk känsla för ämnet med positiv
nyfikenhet inför nya utmaningar och att hon med sin hjälpsamma attityd utgör
ett föredöme för kollegor och elever.
Prissumman är 50 000 kr jämte 20 000 kr till skolans bibliotek.
Rettigska priset tilldelas professor Hans Helander, Uppsala, för att han,
genom sin omfattande vetenskapliga gärning inom lingvistikens och framför
allt på den nylatinska filologins område, bidragit till de nylatinska studiernas
fortlevnad.
Prissumman är 400 000 kr.
Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning till professor Dag Prawitz, Stockholm, för att
han i sin forskargärning gett flera grundläggande och ofta avgörande bidrag till
bevisteorins utveckling och filosofiska tolkning.
Prissumman är 600 000 kr.
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor
Sverre Bagge, Bergen, för framstående forskning i Europas medeltida historia
och historiografi med betoning på Skandinavien och särskilt Norge
Prissumman är 1 000 000 kr.

