Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 21 mars 2011
i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer och priser att
utdelas.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande
till f. överintendenten Christina von Arbin, Stockholm, för hennes
engagemang och framgångsrika insatser inom kulturmiljövården i Sverige och
utomlands.
Akademiens förtjänstmedalj i guld
till professor em. Birgit Arrhenius, Stockholm, för hennes mångsidiga och
uppslagsrika verksamhet inom arkeologin, särskilt för att ha fullföljt det
omfattande Helgöprojektet.
Antikvariska medaljen i silver
till docent Birgitta Fritz, Stockholm, för hennes fruktbara arbete som
huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium och som svensk representant i
projektet Repertorium fontium historiae medii aevi.
Antikvariska medaljen i silver
till docent Clas Tollin, Stockholm, för hans initiativrika arbete med den
digitala nätutgåvan av de geometriska jordeböckerna från 1600-talet.
Inskriftsmedaljen i silver
till journalist John Chrispinsson, Stockholm, för hans framgångsrika arbete
med att hos allmänheten etablera en fördjupad syn på det humanistiska
området, särskilt historia.
***
Uno Lindgrens pris
till fil. dr Pablo Wiking-Faria, Göteborg, som med sitt inträngande arbete om
den agrara revolutionen i Halland fått det lokala perspektivet att belysa viktiga
delar av den nationella historien.
Prissumman är 50 000 kr.
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***
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2009–2010
till fil. dr Cecilia Aneer, Uppsala, för hennes arbete Skrädderi för kungligt bruk.
Tillverkning av kläder vid svenska hovet ca 1600–1635 (2009).
till fil. dr Helena Frännhag, Lund, för hennes arbete Interpretive Functions of
Adjectives in English – A Cognitive Approach (2010).
till fil. dr Ida Larsson, Göteborg, för hennes arbete Participles in Time. The
Development of the Perfect Tense in Swedish (2009).
till teol. dr Maria Södling, Uppsala, för hennes arbete Oreda i skapelsen.
Kvinnligt och manligt i svenska kyrkan under 1920- och 30-talen (2010).
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
***
Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet –
för år 2011 inriktat mot ämnesområdet historia
till gymnasielärare Ulf Jämterud, Upplands Väsby, som genom att ställa
didaktiska frågor under debatt har förenat kravet på goda ämneskunskaper
med möjligheten att utnyttja databaserad undervisning i källkritik.
Prissumman är 50 000 kr jämte 20 000 kr till skolans bibliotek.
***
Rettigska priset
till docent Anna-Sofia Maurin, Lund, för hennes internationellt
uppmärksammade forskning i filosofi med inriktning mot metafysik och
ontologi.
Prissumman är 200 000 kr.
***
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Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning
till professor em. Assar Lindbeck, Stockholm, för hans framstående och långt
utanför Sveriges gränser uppmärksammade forskning inom nationalekonomi
samt för hans roll som institutionsbyggare och samhällsdebattör med stor
genomslagskraft.
Prissumman är 400 000 kr.
***
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning
till professor em. Åke Daun, Stockholm, för att han med sina arbeten om
kulturskillnader mellan människor i olika miljöer och villkor har vänt etnologin
mot samtiden utan att den förlorat förbindelsen med det förflutna.
Prissumman är 800 000 kr.
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