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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Uppsala kommuns kulturarvspris 2020  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. att tilldela Lars Lambert Uppsala kommuns kulturarvspris 2020 med 
motiveringen: 
Uppsala kommuns kulturarvspris om 20 000 kr tilldelas Lars Lambert, som 
målmedvetet under lång tid uppmärksammat extraordinära personer och 
företeelser inom kulturområdet i Uppsala.  Lars Lambert har lyft fram och 
tillgängliggjort delar av vårt spännande och mindre kända kulturarv i sina verk 
och därmed intresserat människor för Uppsalas rika kulturhistoria., 
 

2. att prissumman ska vara 20 000 kr, samt 
 

3. att priset ska utdelas vid Kulturnattens invigning 12 september 2020. 

Sammanfattning 
Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt 
framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer 
runt om i Uppsala kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt 
framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskild fokus på följande:  
a) för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i 
historisk miljö, 
b) för forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,  
c) för framstående personliga insatser eller insatser av föreningar et c.,  
d) för föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt 
upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.  
 
Allmänheten kan nominera kandidater.  Kulturnämndens stipendieutskott tar 
fram kandidater och förslag till nämnden, i år föreslås Lars Lambert.  

Stipendieutskottet, kulturnämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-05-29 KTN-2020-00306 
  
Handläggare:  
Elise Rhodin 

 
 
 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

Tidigare pristagare har varit föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen 
Stockholm- Roslagens järnvägar, föreningen Norby soldattorp, Disir AB, Knutby 
Faringe Bladåkers hembygdsförening samt Bondkyrko hembygdsförening.  
 

Ärendet 
Filmaren, författaren och föredragshållaren Lars Lambert har i mer än ett halvt sekel 
varit verksam inom Uppsala kulturliv. Han har genom film, litteratur och föreläsningar 
lyft fram en omfattande kunskap om Uppsalas byggnader och invånare och därmed 
gjort viktiga delar av Uppsalas kulturarv tillgängligt för många Uppsalabor. Lars 
Lambert var även under lång tid krönikör i Upsala nya tidning och har aktivt deltagit i 
debatter där han bevakat och framhävt Uppsalas kulturarv. Lars Lambert blev filosofie 
hedersdoktor vid Uppsala universitet år 2006 och fick kulturnämndens 
hedersstipendium 2012. 

För den bredare allmänheten är det emellertid hans omfattande bokproduktion med 
Uppsalaanknytning som under 2000-talet väckt största uppmärksamheten. Lars 
Lambert har under denna tid varit redaktör och delförfattare till två uppskattade 
böcker om Uppsalas arkitektur, varav den ena är helt ägnad åt stadsarkitekten Gunnar 
Leche. Lars Lambert har skrivit om Dag Hammarskjölds Uppsala, 2005 och har 
tillsammans med Helena Harnesk gett ut boken Alla tiders Uppsala, 2016. Han har 
också under perioden gett ut tre böcker om Uppsalas mest betydande fotografer, Henri 
Osti, Gunnar Sundgren och Alfred Dahlgren. Den senast utgivna boken är Uppsala kring 
1900. Staden och människorna i Alfred Dahlgrens bilder, 2018. 

Beredning 

Stipendieutskottet har berett ärendet. Allmänhetens nomineringar har tagits med i 
bedömningen av kandidater. Kommunens stadsantikvarie har konsulterats. 

Ekonomiska konsekvenser 

Stipendiesumman finns i kulturnämndens budget för stipendier 2020. 

Beslutsunderlag 

Stipendieutskottets förslag till Kulturarvspris 2020, 2020-05-29, KTN-2020-00306. 

 

 

 

Kulturnämndens stipendieutskott 

 

 

Elisabeth Ståhle 
Sammankallande 
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