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Gad Rausings pris på en miljon kronor till professor inom klassisk filologi
Professor Sten Ebbesen, Köpenhamn får Vitterhetsakademiens Gad Rausing pris för framstående
humanistisk forskargärning. Utmärkelsen får han bland annat för sin originella filologiska och
filosofiska forskning i historiska texter om antik och medeltida logik, semantik och kunskapsteori.
Prissumman är på en miljon kronor.
Akademien premierar i år även Robert Erikson, professor i sociologi, som får Ann-Kersti och Carl-Hakon
Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 600 000 kronor. Priset får han för
sin forskargärning om social rörlighet som lagt grunden för att svensk samhällsforskning befinner sig på
högsta internationella nivå.
Bland årets pristagare finns också filosofen professor Lars Bergström, Stockholm, som belönas med det
Rettigska priset på 400 000 kronor för sitt internationellt inflytelserika fackfilosofiska författarskap och
sitt värdefulla bidrag till den filosofiska diskussionen i Sverige.
– Vitterhetsakademien är stolt och glad över att få dela ut dessa priser. Genom att årligen premiera
framstående forskare, hoppas vi kunna främja forskning och annan verksamhet inom såväl humanistiska
och samhällsvetenskapliga discipliner som kulturmiljövård, säger Birgitta Svensson, akademiens ständige
sekreterare.
Akademiens Gustaf Adolfs-medalj, som delas ut med Konungens medgivande, går i år till författaren och
biologen Mårten Aronsson, Kristdala, för att han på ett inspirerande sätt visat på värdena i våra gamla
kulturbygder och spelat en avgörande roll för att utveckla de synsätt som vi idag anser som självklara
inom kulturvård och naturvård.
Priserna och medaljen delas ut i samband med Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddarhuset den
20 mars av H. M. Konungen. Vid samma tillfälle delas även ett antal andra priser och medaljer ut.
Samtliga pristagare och medaljörer finns att läsa om på vitterhetsakad.se
Foton från årshögtid och prisutdelning, vänligen kontakta pressansvarig, Vitterhetsakademien eller
TT/Bild.
För mer information om och kontaktuppgifter till årets pristagare eller information om akademien,
kontakta:
Mona Holmfors, pressansvarig, 070-583 38 11
Maria Nyström Peck, akademisekreterare, 08-440 42 87 el. 070-736 91 06
Birgitta Svensson, akademiens ständige sekreterare, 08-440 42 81, 073-326 70 11

