Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2009 i
Riddarhussalen i närvaro av H. M. Konungen utdelades
nedanstående medaljer och priser.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
f. lektorn Åke G. Sjöberg, Visby, som med många åtaganden och stor
entusiasm har vidgat kunskapen om Gotlands historia och kulturarv.
Akademiens jetong i guld till professor emeritus Thorleif Pettersson,
Uppsala, för hans internationellt uppmärksammade empiriska och
teorimedvetna värderingsstudier, särskilt inom ramen för det internationellt
kända World Value Survey.
Akademiens jetong i guld till professor emeritus John Coles, Cambridge, som
under ett långvarigt forskningsarbete har byggt upp en enastående
dokumentation av hällristningar, vilken han nu har skänkt till Sverige och
Riksantikvarieämbetet.
Akademiens förtjänstmedalj i guld till fil.dr Kerstin Assarsson-Rizzi,
Stockholm, för hennes mångåriga arbete som chef för Vitterhetsakademiens
bibliotek och hennes energiska insats för att stärka dess roll i
forskningssammanhangen.
Antikvariska medaljen i silver till fil. dr Karin Sidén, Stockholm, som
hängivet har ställt sin konsthistoriska expertis till förfogande, i synnerhet för att
öka kunskapen om Vitterhetsakademiens kulturfastighet Skånelaholm i
Uppland.
***
Beskowska stipendiet till fil.dr David Håkansson, Lund, som har belyst de
subjektslösa satserna och deras försvinnande under yngre fornsvensk tid och
på det sättet har gjort ett vägande inlägg i en hundraårig språkhistorisk
diskussion.
Prissumma 25 000 kr
Loubatska priset till fil.dr Johan Normark, Göteborg, som genom att kartera
systemen av vägbankar på Yucatán-halvön har presenterat en fruktbar neomaterialistisk tolkning av Maya-kulturen.
Prissumma 25 000 kr
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Monteliuspriset till docent Torun Zachrisson, Stockholm, för hennes
mångsidiga arkeologiska insatser samt nyskapande tolkningar av fyndplatser
från yngre järnålder och äldre medeltid.
Prissumma 25 000 kr
Warburgska priset till fil.dr Henrik Wallheim, Uppsala, som med sin
avhandling om V. F. Palmblad har drivit tesen, att den traditionella
gränsdragningen mellan ”romantik” och ”realism” inom svensk romankonst i
flera avseenden är missvisande.
Prissumma 25 000 kr
Uno Lindgrens pris till universitetslektor Kajsa Andersson, Örebro, som
genom skrifter och föredrag har bidragit till att stimulera de kulturella
förbindelserna mellan Sverige och Frankrike.
Prissumman är 50 000 kr.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2007–2008
till fil.dr Emma Bentz, Lund, för hennes arbete I stadens skugga. Den medeltida
landsbygden som arkeologiskt forskningsfält.
till fil.dr Sofia Gustafsson, Stockholm, för hennes arbete Svenska städer i
medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur.
till fil.dr Magnus Källström, Stockholm, för hans arbete Mästare och
minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden.
till fil.dr Eugene Rivelis, Stockholm, för hans arbete How is the bilingual
dictionary possible?
Prissumman är 50 000 kr till var och en.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet –
för år 2009 inriktat mot ämnesområdet klassiska språk, religionskunskap, filosofi och
psykologi
till adjunkt Björn Börjeson, Vänersborg, som delat med sig av sitt nytänkande
till kolleger och elever, har byggt upp ett system för avancerade självstudier i
språk och energiskt har arbetat för att bevara klassiska språk i gymnasieskolan.
till gymnasielärare Jörgen Lundberg, Stockholm, som med sitt engagemang
för psykologiämnet har breddat dess tillämpning, haft stor framgång i arbetet
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med utslagna elever och har utvecklat gymnasiekurser i mänskliga rättigheter
och i kriminologi.
Prissumman är till var och en 25 000 kr jämte 10 000 kr till skolans bibliotek.

Rettigska priset
till professor emerita Ulla-Britta Lagerroth, Lund, för hennes av inträngande
analys och stor metodisk spännvidd karakteriserade studier av svensk litteratur
och teaterkonst i samspel med andra konstarter från romantiken till den sena
1900-talsmodernismen.
Prissumman är 100 000 kr.

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning
till professor Karin Johannisson, Uppsala, för hennes framstående forskning
inom idéhistoria, särskilt för att hon genom att integrera medicinhistoria,
kulturhistoria och genushistoria i ämnet har utvidgat gränserna på ett
nyskapande sätt.
Prissumman är 400 000 kr.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning
till professor emerita Eva Österberg, Lund, för hennes banbrytande och i
eminent mening humanistiska historiska forskning om människors sociala och
existentiella villkor.
Prissumman är 800 000 kr.

