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utmärkelser
Svenska Sällskapet för Antropologi och
Geografi (SSAG) har beslutat tilldela
sällskapets förnämsta medalj VEGA
MEDALJEN till Gillian Hart, professor i
geografi vid University of California, Ber
keley, USA. Motiveringe lyder kortfat
tat: ”Professor emerita Harts forskning be
handlar det dialektiska samspelet mellan
globala och lokala förändringar, speciellt
i södra Afrika och i Sydostasien. Hennes
världsrykte grundar sig i banbrytande stu
dier av gender, ras och makt som hon har
utforskat genom utvecklings-, landsbygdsoch regionala studier.”
Intressant att notera regionalgeografiska analysens återupprättande inom geo
grafisk forskning med fokus på dialektiken
i global och lokal förändring.
Vidare har SSAG tilldelat Johan August
Wahlbergs medalj i guld till professor eme
ritus Arild Holt-Jensen, Institutt for geo
grafi, Universitetet i Bergen. Kort motive
ring:” för hans helhetssyn på geografi som
vetenskap med dess tillämpningar för samhällsplanering.” Arild Holt-Jensens kurs
bok ”Geography, History and Concepts”
är lite av en standardbok i högre utbildning
i geografi.
Kerstin Dahlin har tilldelats Vitter
hetsakademins pris för berömdvärd lärargärning inom skolväsendet för 2018
inriktat mot ämnesområdena sam
hällskunskap, ekonomi och geografi.
Motiveringen lyder:
”Kerstin Dahlin, Ärla skola i Eskilstuna,
för hennes brinnande engagemang för

ungas lärande i de samhällsvetenskap
liga ämnena i synnerhet geografi och för
hennes starka tro på elevernas förmåga att
lära. Hon väjer inte för att undervisa om
komplexa samhällsproblem på ett sätt som
ger eleverna möjlighet att hitta lösningar
och se framtiden an med tillförsikt och
hopp”. Priset utöver högtidlig ceremoni i
Riddarhuset och mottagande av priset från
kungen är 50 000 kronor och 20 000 till
skolans bibliotek.
Johanna Adolfsson har tilldelats ”Årets
prestation” av Kartografiska sällskapet.
Johanna Adolfsson var initiativtagare till
att starta tidskriften Geografier. Hon for
mulerar själv bakgrunden till det projektet:
”Vi startade Geografier som masterstuden
ter när vi upptäckte att det saknades en na
turlig plats att publicera sig i. Så mycket
av mediaflödet (typ dokumentärer, dags
tidningar, konstutställningar) handlar om
geografi, men vi som håller på med det
från akademiskt håll hade ingen plattform
att jobba med. Vi tyckte också att det ib
land var svårt att förklara vad geografi är
för något och varför det är viktigt så att
jobba med tidningen var också ett sätt att
formulera ett svar på det. Skillnaden på
texter i Geografier och vanliga reportage är
att vi inte bara beskriver olika platser och
händelser utan också blandar upp med po
pulärvetenskapliga beskrivningar av teo
rier och forskningsfält. Dessutom samar
betar vi med illustratörer och formgivare
som gör att tidningen blir snygg och till
gänglig för alla som är intresserade! Det
är viktigt för oss att vara en papperstid
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ning. Vi har precis blivit beviljade presstöd
vilket ju är jätteroligt och ger oss chans att
fortsätta jobbet!” Johanna är doktorand på
Kulturgeografiska institutionen vid Stock
holms universitet.
Lars Arvidsson har 9 november 2017 till
delats pris som speciellt förtjänt geografilärare 2017 av Kungliga vetenskapsakade
mins nationalkommitté för geografi i sam
arbete med Geografilärarnas Riksförening
och Svenska Sällskapet för Geografi och

Antropologi. Priset innefattar diplom och
30 000 kronor. Lars är verksam sedan 14
år vid Katedralsskolan i Växjö. Citat från
Smålandsposten:
”– Som lärare hade jag inte kunnat hamna
i en mer tacksam miljö än Katedralsko
lans. Här går högintresserade elever som
är fantastiskt duktiga och ställer krav på
undervisningen. Det genererar nyfikenhet
och det kräver en utveckling i ämnet, säger
Lars Arvidsson till Smålandsposten.”
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