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Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2012 
i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer och priser att utdelas 
av HM Konungen. 
 
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till  
docent Sten Rentzhog, Ås, för hans roll som idérik förnyare av museiverksamheten och 
drivande kraft inom kulturarvsområdet;  
 
Akademiens stora medalj i guld till professor em. Dan Brändström, Stockholm, för 
värdefull medverkan i Akademiens verksamhet, särskilt som Akademiens vice preses, 
samt för betydande insatser inom det forskningspolitiska området; 
 
Akademiens förtjänstmedalj i guld till professor em. Gunn Johansson, Stockholm, för 
hennes mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens förvaltningsutskott;  
 
Akademiens förtjänstmedalj i guld till professor em. Göran Dahlbäck, Täby, för hans 
mångåriga och engagerade arbete i historiska nämnden och andra verksamheter inom 
Akademien;  
 
Antikvariska medaljen i silver till Dr Helen Clarke, för hennes hängivna insats som 
redaktör i tolv volymer av serien Excavations at Helgö.  
 
Antikvariska medaljen i silver till docent Jan Brunius, Stockholm, för hans fruktbara 
arbete som ledare för projektet De medeltida pergamentsomslagen samt medverkan i 
andra av Akademien stödda projekt; 
 
Inskriftsmedaljen i silver till förra tillsynsmannen vid Stjernsunds slott, Margareta 
Lagerström, för hennes många år som engagerad kraft i utvecklingen av Stjernsunds 
slott till ett kulturhistoriskt värdefullt besöksmål.  
 
Inskriftsmedaljen i silver till produktionsledaren Inger Söderman, Stockholm och 
SVT, för att hon med yrkeskunskaper, kraft och diplomati har bidragit till att 
genomföra samtliga program i serien Kunskapens krona. 
 
 
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2009-2010 
till fil.dr Thomas Götselius, Stockholm, för hans arbete Själens medium. Skrift och subjekt 
i 1500-talets Nordeuropa (2011). 
till fil.dr Maja Lagerqvist, Stockholm, för hennes arbete Materialitet, representation och 
praktik från år 1850 till 2010 (2011). 
till fil.dr Kristiina Savin, Lund, för hennes arbete Fortunas klädnader. Lycka, olycka och 
risk i det tidigmoderna Sverige (2011). 
till fil.dr Simon Stjernholm, Lund, för hans arbete Lovers of Muhammad: A study of 
Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century (2011). 
Prissumman är 50 000 kr till var och en. 
 
 
 



 2 

Beskowska stipendiet till fil. dr Elke Rogersdotter, Göteborg, för hennes arbete Gaming 
in Mohenjo-Daro – an Archeology of Unities (2011).  
Prissumman är 25 000 kr 
 
Björnstjernska priset till fil. dr Amelie Björck, Lund, för hennes arbete Höra hemma. 
Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet (2010). 
Prissumman är 25 000 kr 
 
Uno Lindgrens pris till professor em. Sigbrit Swahn, Uppsala, för att med forskning 
och litteraturkritik utmärkt av lärdom och skarpsinne ha främjat svensk-franska 
kulturkontakter.   
Prissumman är 50 000 kr. 
 
Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet –  
för år 2012 inriktat mot ämnesområdet moderna språk utom svenska – 
till gymnasielärare Cecilia Ringmar, Uppsala, som med sitt stora engagemang för både 
ämne och skola stärker elevernas kunskaper och deras personliga utveckling.   
Prissumman är 50 000 kr jämte 20 000 kr till skolans bibliotek. 
 
 
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor Kirsten 
Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn, för hennes gränsöverskridande forskningsinsatser 
med inriktning på relationen mellan människa, samhälle och miljö framförallt i nordiska 
och arktiska trakter och med Islands och Grönlands historia och kultur i fokus. 
Prissumman är 1 000 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


