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Verksamhetsåret inleddes med ett styrelsemöte den 12 januari. Nu togs det slutliga beslutet att ge 
kalligrafen Gun Larsson i uppdrag att färdigställa diplomet som kommer att delas ut till ”Årets kul-
turbevarare”. Beslutades att gå ut brett till allmänheten, bl a vi annons i Länstidningarna, lokal-tv 
och lokal-radio för att få in förslag till nomineringar. En kommitté, bestående av Catharina Piper, K 
G Samourkas och Carin Thorsén, (två personer från styrelsen och en utifrån) utsågs att ta emot för-
slag för att sedan presentera dessa för styrelsen. I anslutning till årets första sammanträdet bjöd ord-
föranden på en härlig egentillagad måltid! 
 
Nästa sammanträde med styrelsen 4 april på Västerås slott. Kommittén presenterade inkomna för-
slag (20 st). Styrelsen beslutade att Barbro Andersson skulle tilldelas utmärkelsen ”Årets kulturbe-
vare” av Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län. Övriga tre som nominerats av kommittén var 
Stiftelsen Riksens Clenodium, Sala, Per Granlund, stadsarkitekt i Arboga, Jonas Swärd och Marie 
Bjerndal-Swärd, Odensnäs Ängelsberg. 
 
Den 3 maj hölls styrelsesammanträde och Årsmöte på Västerås slott. 77 personer hade anmält sig 
till årsmötet! Först på programmet stod stämma med tillkännagivande av ”Årets kulturbevarare” 
Barbro Andersson, som erhöll diplom. De andra tre som nominerats fick ett hedersomnämnande 
och en gåva i form av boken ”Synnerligen märkliga” -  om byggnadsminnen i Västmanlands län. 
Inga förändringar i styrelsen; omval för samtliga ledamöter på ett eller två år, allt enligt valbered-
ningens förslag. Även årsavgiften beslutades förbli densamma, dvs 100 kr per person, 200 kr per 
familj och 500 kr för företag. Efter föreningsstämman visade och berättade inredningsarkitekt 
Catharina Nordenstedt den nyrenoverade representationsvåningen. Kvällen avslutades med lätt för-
täring och mingel.  
 
Söndagen den 28 augusti anordnades en medlemsutflykt till Bernshammars herrgård. Buss avgick 
från slottsbacken i Västerås kl 12.00. På plats fick vi en guidning av såväl inomhus- som utomhus-
miljön av ägaren Nils Gardel, vars morfars farfars far Fredrik Lorichs påbörjade uppförandet av 
herrgården 1787. Vi åt lunch i magasinet. I magasinet framfördes också musik av studenter vid 
kammarmusikutbildningen, MdH. 38 personer deltog på utflykten. 
 
Höstens första styrelsesammanträde ägde rum den 19 september.  Efter diskussioner om huruvida 
det vore lämpligast att först börja med en insamling och därefter bestämma sig för ett objekt, eller 
om man först skulle betämma ett objekt och därefter börja med insamlingsverksamheten, fattades 
nu  beslutet att försöka förvärva den Scheffelska porträttsamlingen. Beslutades att ett utskott bestå-
ende av Mats Svegfors, Claes Tersmeden, Catharina Piper och George Samourkas skulle sköta kon-
takterna med nuvarande innehavaren Carl Adam ”Noppe” Lewenhaupt samt göra en plan med för-
slag till finansieringslösningar.  
 

_____________________________________________________________________________ 

Vid styrelsemöte den 15 november fattades beslutet att köpa samlingen. Kommittén hade kontaktat 
ägaren och även beretts möjlighet titta på samlingen i Stockholm. Säljare och köpare hade kommit 
fram till en köpeskillingen, som således godkändes av styrelsen. Vid sammanträdet fick vi också det 
glädjande beskedet att Länsförsäkringar Bergslagen erbjöd en överbryggningskredit om 800 000 kr, 
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med tavlorna som säkerhet, för att vi utan dröjsmål skulle kunna fullfölja förvärvet. (Jfr. Bukowskis 
värdering 1 300 000 kr). Vid detta möte beslutades också att stå över nästa års utdelning till ”Årets 
kulturbevarare” i Västmanland. 
 
Således hölls totalt fem styrelsemöten under året. Samtliga har ägt rum i representationsvåningen på 
Västerås slott. (Därtill många underhandskontakter mellan delar av styrelseledamöterna främst i 
samband med förberedelserna av förvärvet av porträttsamlingen). 
 
Den 5 december medlemsaktivitet i form av miniseminarium ”Spara eller inte spara” i hörsalen på 
Västerås stadsbibliotek. Ett samarrangemang med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Allmänheten 
var också inbjuden. Medverkande under kvällen: Landshövding Mats Svegfors, avdelningschef  
Sven Göthe, Riksantikvarieämbetet, stadsbyggnadsdirektör Göran Dangemark, Västerås, länsantik-
varie Magnus Elfwendahl och antikvarie Patrick Björklund, båda Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
 
Den 7 december anordnades ytterligare en medlemsaktivitet. Under fyra eftermiddagstimmar ställ-
de landshövdingen representationsvåningen till förfogande för en utställning med verk av ”Årets 
Kulturbevarare” Barbro Andersson. Valda delar av hennes textila produktion visades. Inbjudningar 
via annons till allmänheten. Det fanns ett stort intresse för denna visning och ett stort antal besökare 
kom till representationsvåningen under denna seneftermiddag i advent. 
 
 
Den 2 december anlände porträttsamlingen till slottet. Tapio Hurtta, auktionsfirman Effecta, och 
George Samourkas ombesörjde transporten från Stockholm.  
 
Sparbanksstiftelse Nya beviljade föreningen bidrag om 400 000 kr. Beslutet om detta erhölls den 22 
december. 
 
Under december månad fick föreningen det första generösa bidraget till samlingen från en enskild 
medlem (25 000 kr). 
 
Antal medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till 133.  
 
Sammanfattningsvis har under året både utsetts årets kulturbevarare, och föreningen har i enlighet 
med sitt syfte gjort ett förvärv för att till länet återföra ett stycke västmanländskt kulturarv. 
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