Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 13 mars 2008 i
Riddarhussalen i närvaro av H K H Kronprinsessan utdelades
nedanstående medaljer och priser.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
arkitekten och f. länsantikvarien Erik Nordin, Gävle, för ett engagerat arbete
för bevarandet av kyrkligt kulturarv och bebyggelse av trä, särskilt för att ha
riktat uppmärksamheten mot värdet hos de gamla Hälsingegårdarna.
Akademiens stora medalj i guld till f. överintendenten Hans Henrik
Brummer, Stockholm, för värdefull medverkan i Akademiens verksamhet,
särskilt som Akademiens vice preses, samt för betydande insatser i
Akademiens vetenskapliga verksamhet, särskilt det konsthistoriska och
museala området.
Densamma till professor emeritus Ulf Sporrong, Stockholm, för hans
mångsidiga och högst förtjänstfulla arbete för Akademiens administration och
vetenskapliga verksamhet under åtskilliga år som Akademiens sekreterare
samt för fruktbärande insatser för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid
kulturarvsinstitutionerna.
Akademiens jetong i guld till universitetslektor Gunilla Björkvall, Solna, för
hennes mångåriga och idérika analys av medeltida texter, särskilt de medeltida
pergamentsomslagen.
Densamma till professor emerita Ritva Maria Jacobsson, Stockholm, för
hennes framgångsrika insatser som forskare inom medeltidslatinet, särskilt för
hennes ledning av projektet Corpus Troporum.
Densamma till ställföreträdande chefen för Europarådets avdelning för kultur
och kulturarv Daniel Thérond, Strasbourg, för en engagerad insats i
konventionsarbetet inom kulturarvsområdet.
***
Björnstjernska priset till fil. dr Tobias Dahlkvist, Uppsala, för hans arbete
Nietzsche and the Philosophy of Pessimism. A Study of Nietzsche’s Relation to
the Pessimistic Tradition: Schopenhauer, Hartmann, Leopardi.
Prissumman är 25 000 kr.
Uno Lindgrens pris till fil. dr Annika Mörte Alling, Lund, för att med omsorg
och lyhördhet ha studerat Stendahlreceptionen i Sverige och bidragit till att
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kartlägga de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under
senare delen av 1800-talet. Prissumman är 50 000 kr.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2006–2007:
50 000 kr till fil. dr Christopher Collstedt, Malmö, för hans arbete Duellanten
och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede.
50 000 kr till fil. dr Petter Johansson, Tokyo, för hans arbete Choice Blindness.
50 000 kr till fil. dr Per Strömberg, Stockholm, för hans arbete Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar l9852005.
50 000 kr till fil. dr Riitta-Liisa Valijärvi, London, för hennes arbete A CorpusBased Study on the Degrees of Lexicalization and Grammaticalization of Finnish
Converbs.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet –
för år 2008 inriktat mot ämnet moderna språk (utom svenska ).
25 000 kr till gymnasielärare Maria Allström, Uppsala, som genom
kontaktverksamhet mellan Sverige och Storbritannien samt inspirerande
undervisning har väckt ett varaktigt intresse för engelska språket hos sina
elever.
25 000 kr till gymnasielärare Marie Rödemark, Duved, som genom
medryckande pedagogik och nätverksbygge har förmedlat intresset för franska
språket hos både elever och lärare.

Rettigska priset
till professor emeritus Evert Baudou, Umeå, för en enastående insats som
arkeolog och vetenskapshistoriker, forskarhandledare och organisatör av
forskningsföretag med bred kulturhistorisk förankring.
Prissumman är 100 000 kr.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning
till professor Simo Knuuttila, Helsingfors, för hans filosofihistoriska
forskning, särskilt hans banbrytande studier av framväxten under medeltiden
av ett nytt modalt tänkande.
Prissumman är 800 000 kr.

