Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars
2018 i Riddarhussalen delades nedanstående medaljer och
priser ut.
AKADEMIENS GUSTAF ADOLFS-MEDALJ med Konungens medgivande
tilldelas Barbro Wingstrand, Göteborg, för att hon med stort engagemang har
ägnat sitt liv åt att vidareföra slöjdens immateriella kulturarv genom
konsulentarbete, forskning och utveckling, utställningar, böcker och på senare
år donationer. Hennes insatser har på ett påtagligt vis bidragit till att hantverk
och kulturarv kunnat bindas samman med konstnärlig kunskap och
konstnärligt arbete.
AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD tilldelas professor Bo Lindberg,
Göteborg, fför hans mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens
verksamhet, särskilt som Akademiens vice sekreterare.
AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD tilldelas professor Catharina
Raudvere för hennes engagerade och värdefulla medverkan i Akademiens
förvaltningsutskott.
***
PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2016-2017 tilldelas
fil.dr Flippa Lindahl, Göteborg, för hennes avhandling Extraction from relative
clauses in Swedish. (2017).
fil.dr Hedvig Mårdh, Uppsala, för hennes avhandling A Century of Swedish
Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the
1890s to the 1990s. (2017).
fil.dr Johanna Widenberg, Alunda, för hennes bok Den stora kreatursdöden:
Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike. (2017).
teol. dr David Willgren, Röbäck, för hans avhandling Like a Garden of Flowers: A
Study of the Formation of the Book of Psalms. (2016).
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
***
OSCAR MONTELII PRIS
tilldelas professor Joakim Goldhahn, Kalmar, för boken Bredarör på Kivik – en
arkeologisk odyssé. (2013).
Prissumman är 50 000 kr.

***
AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM
SKOLVÄSENDET för år 2018 inriktat mot ämnesområdena Samhällskunskap,
ekonomi och geografi
Kerstin Dahlin, Ärla skola i Eskilstuna, för hennes brinnande engagemang för
ungas lärande i de samhällsvetenskapliga ämnena i synnerhet geografi och för
hennes starka tro på elevernas förmåga att lära. Hon väjer inte för att undervisa
om komplexa samhällsproblem på ett sätt som ger eleverna möjlighet att hitta
lösningar och se framtiden an med tillförsikt och hopp
Dag Karlsson, Katedralskolan i Linköping, för hans stora engagemang för
eleverna vilket utvecklar dem som individer. Han har drivit internationella
samarbeten och utbyten i Europa och Sydafrika där både lärare och elever har
deltagit. Hemma har han utvecklat skolans samarbete med näringslivet och visat
att han brinner för Ung Företagsamhet.
Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolas
bibliotek.

***
UNO LINDGRENS PRIS
fil.dr Anders Håkansson, Glommen, för hans avhandling Bebyggelsehierarkier och
bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt
perspektiv. (2017).
Prissumman är 75 000 kr.

***
LOUBATSKA PRISET
fil.dr Adam Hjorthén för hans arbete Border-Crossing Commemorations. Entangled
Histories of Swedish Settling in America. (2015).
Prissumman är 150 000 kr.
***

RETTIGSKA PRISET
professor Maria Koptjevskaja Tamm, Bromma, för att hon som en av de
internationellt mest framstående svenska lingvisterna genom sin forskning
bidragit inte bara till internationella handböcker och uppslagsverk utan också
till flera större språkvetenskapliga verk.
professor Sven-Eric Liedman, Göteborg, för utomordentligt stora och
mångsidiga insatser för humanistisk forskning. Han har under en lång
forskargärning också bidragit till att göra ämnet idé- och lärdomshistoria känt
och respekterat icke bara inom universitetsvärlden utan också i den offentliga
debatten.
Prissumman är 250 000 kr till var och en.

***
GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK
FORSKARGÄRNING
professor Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn, för hans tvärvetenskapliga
insatser inom assyriologi och arkeologi som bidragit till att belysa människans
tidigaste användning av skrift ur kulturella, ekonomiska och historiska
perspektiv.
Prissumman är 1 500 000 kr.

