Stockholm 15 mars 2018

Gad Rausings pris på 1 500 000 kronor till banbrytande arkeolog
Den danske professorn i arkeologi, Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn, får årets Gad
Rausings pris av Kungl. Vitterhetsakademien. Utmärkelsen får han bl.a. för sina
tvärvetenskapliga insatser inom assyriologi och arkeologi som bidragit till att belysa
människans tidigaste användning av skrift ur kulturella, ekonomiska och historiska
perspektiv. Prissumman är på 1 500 000 kronor.
– Att Kungl. Vitterhetsakademien valt att ge priset till mig är en stor ära och ett stort
erkännande av min forskning. Det är fantastiskt roligt och mycket överraskande, säger
Mogens Trolle Larsen.
Rettigska priset ges i år till två personer. Sven-Eric Liedman, professorn i idé- och
lärdomshistoria i Göteborg, får 250 000 kronor för utomordentligt stora och mångsidiga
insatser för humanistisk forskning. Han får det Rettigska priset för att under sin långa
forskargärning bidragit till att göra ämnet idé- och lärdomshistoria känt och respekterat såväl
inom universitetsvärlden som inom den offentliga debatten.
Professor Maria Koptjevskaja Tamm, Stockholm, en av de internationellt mest framstående
svenska lingvisterna, får ta emot Rettigska priset på 250 000 kronor för att hon genom sin
forskning har bidragit inte bara till internationella handböcker och uppslagsverk utan också
till flera större språkvetenskapliga verk.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Barbro Wingstrand,
Göteborg, för att hon med stort engagemang har ägnat sitt liv åt att föra vidare slöjdens immateriella kulturarv genom konsulentarbete, forskning och utveckling. Hennes insatser har på
ett påtagligt vis bidragit till att hantverk och kulturarv kunnat bindas samman med konstnärlig
kunskap och konstnärligt arbete.
Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer samt bilder från årshögtid
och prisutdelning finns på vitterhetsakad.se
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