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gemensamma krafter  

skall rädda kulturmiljöer  

till kommande generationer



Västmanlands Kulturmiljöförening 

Västmanlands Kulturmiljöförening är en ideell förening med syfte 
att stödja bevarandet av det rika västmanländska kulturarvet. En 
målsättning med föreningen är att väcka ett större medborgerligt 
engagemang för våra kulturmiljöer. 

Föreningen har instiftat utmärkelsen ”Årets kulturbevarare i 
Västmanland”. Dessutom har föreningen publicerat en mängd 
skrifter, som skildrar den västmanländska kulturen.

National Trust som inspirationskälla
Västmanlands Kulturmiljöförening bildades år 2003 i Västerås på 
initiativ av dåvarande landshövdingen Mats Svegfors, som även var 
föreningens förste ordförande.

Den ursprungliga förebilden för Västmanlands Kulturmiljöförening, 
var Storbritanniens National Trust som är en över hundra år 
gammal oberoende organisation, vars uppgift är att bevara 
värdefulla kulturmiljöer. Deras intäkter kommer i huvudsak från 
medlemsavgifter, gåvor och donationer. Ett stort antal personer 
är engagerade på ideell basis i National Trust.

En självklarhet för föreningen är att bidra till bevarandet av våra 
kulturmiljöer på andra sätt och med andra medel än de som 
samhället erbjuder. Ambitionen är att bygga upp ett kapital, via 
t.ex. privata donationer, som ska kunna användas för att gynna det 
västmanländska kulturarvet och/eller som stöd och uppmuntran 
till enskilda personer som med stort engagemang arbetar för att 
hålla kulturobjekt i gott skick.  



Skriftserie

Föreningen har genom åren givit ut en serie skrifter, där intressanta 
arbeten som rör den västmanländska kulturen publicerats.

Hittills har följande skrifter publicerats av föreningen  
eller med stöd av föreningen:

- Matresa i Västmanland (2008)
- Enskild väg Kusta. En västmanländsk herrgårdsresa  
  genom 1900-talet (2009)
- Geddeholmskrönika (2010)
- Engsö slott (2011)
- Västmanlands regemente och Helge Werner (2012)
- Officersporträtten på Västerås slott (2012)
- Östra kyrkogården (2014)
- Möbelsnickaren Jacob Siölin (2014)
- Konstnären Fredrik Lindström (2015)

Skrifter och böcker under arbete: 

- Västmanlandskonstnären Erik Wilhelm Le Moine
- Västmanlands Kulturmiljöförenings samlingar
- Djäkneberget i Västerås

Ekonomiskt stöd har hittills givits till följande kulturinsatser:

- Aros Motorveteraner, renovering av en unik ASEA  
  ellastbil från 1941
- Arkiv Västmanland
- Renovering av Robert Henry Weatherburns gravvård,  
  Östra kyrkogården, Västerås
- Renovering av biskop Nils Lövgrens gravvård,  
  Östra kyrkogården, Västerås
- Stipendium till Lars Gustafssons minne
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är en ideell förening med syfte att främja bevarandet 
av det rika kulturarv i form av byggnader, miljöer, 
föremål, konst och historia som vårt län har att uppvisa. 
Främjandet sker genom opinionsbildning och ekonomiskt 
eller annat stöd. 
Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län, numera 
Västmanlands kulturmiljöförening, bildades år 2003 på 
initiativ av dåvarande landshövdingen Mats Svegfors, som 
var föreningens förste ordförande. För att uppmärksamma och premiera kulturella insatser, 

har föreningen 2007 instiftat utmärkelsen ”Årets 
kulturbevarare i Västmanlands län”. Föreningens ambition är att ha en levande verksamhet 

och att kunna erbjuda kulturella evenemang av hög 
kvalitet till sina medlemmar. 

Föreningens skriftserie:
1. Porträttsamlingen, Generalen Carl Cronstedt och  
 hans stab 1730-1732. (Första upplagan). 2009.2. Officersporträtten på Västerås slott, Kungliga  

 Artilleriregementets officerskår.   (Andra omarbetade upplagan). 2012.3. Geddeholms krönika. 2009.4. Västmanlands regemente och Helge Werner. 2012.5. Östra kyrkogården i Västerås  Ett kulturhistoriskt minnesmärke. 2014.

På föreningens hemsida www.kulturmiljo.se  
finns aktuell information.

Västmanlands kulturmiljöförening





Officersporträtten på Västerås slott 

År 2005 förvärvade föreningen en betydande porträttsamling, 
den sista i sitt slag i privat ägo i Sverige. Den består av 27 st 
porträtt, vilka är målade av Johan Henrik Scheffel och föreställer 
officerarna i Kungliga Artilleriregementets officerskår. Samlingen 
har funnits sedan 1700-talets mitt på fideikommisset Geddeholm 
strax utanför Västerås. Dessa porträtt är numera upphängda 
i representationsvåningen på Västerås slott. Finansieringen av 
denna kulturhistoriskt dyrbara porträttsamling möjliggjordes 
enbart genom privata bidrag och donationer.





Claes Tersmedens Hellby-donation

Föreningen fick en betydande donation hösten 2015 då Louise 
Tersmeden och Agneta Tersmeden Hendel skänkte ett antal 
värdefulla föremål till minne av sin far Claes Tersmeden, vars 
insatser för Västmanlands Kulturmiljöförening varit betydande.

Donationen består av en porträttmålning av brukspatronen på 
Ramnäs, Per Reinhold Tersmeden. Han är iförd brukspatronsfrack 
och Svärdsorden. I övrigt ingår den s.k. Hellbytapeten, ett 
fajansbord i rokoko, ett spelbord av Jacob Siölin samt delar av en 
ostindisk porslinsservis med adliga ätten Tersmedens vapen.



Årets kulturbevarare

Som uppmuntran och stimulans till privatpersoner och 
organisationer som bedriver olika former av kulturellt arbete, 
har föreningen instiftat utmärkelsen ”Årets kulturbevarare i 
Västmanland”.

Mottagare av utmärkelsen ”Årets Kulturbevarare” sedan 2005:

2005 Barbro Andersson, Västerås: ”Vävlärare och textilkonstnär 
 som för in textil i modern tid och gör vanliga saker på  
 ovanligt vis.”  Har komponerat och vävt textilier för kyrkor  
 och församlingsgårdar i och utanför länet.

2007 Erik och Margareta Brate, Brategården, Bråfors, Norberg: 
 ”Bevarare av gammal bruksmiljö i Bergslagen.”

2008 Sven Ek, Vagnmuséet i Åkesta utanför Västerås: ”Bevarare  
 av länets vagnskultur.”

2010 Kjell Gustavsson: ”Initiativtagare till det årliga motor- 
 arrangemanget Power Meet i Västerås. Träffen har hållits i 
 Västerås sedan 1984.”

2011 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i Köping: ”För ena- 
 stående insatser för bevarande och utveckling av 
 samlingarna i Köpings Bilmuseum.”

2012 års pristagare



2012 Fagersta-Västanfors Hembygdsförening: ”För ett levande 
 hembygdsmuseum präglat av initiativkraft och nytänkande.”

2013 Roland Nilsson, Västerås internationella ridsportprofil: 
 ”För ett halvsekel långt mångfacetterat engagemang inom  
 svensk och internationell ridsport.”

2014 Karmansbo Bruksmiljö: ”För ett stort engagemang och 
 pietetsfullt restaurerad bruksmiljö med månghundraåriga 
 traditioner.”

2015 Petronella och Niklas Hjertqvist, Fagersta: ”För att de med 
 känsla, byggnadshistorisk respekt och kunskap i byggnads- 
 vård pietetsfullt har räddat Villa Bellevue åt eftervärlden.”

2016 Västerås Sinfonietta: ”För långvarig och enastående kultur- 
 gärning, med mångfacetterat engagemang och rikhaltiga 
 upplevelsevärden.”

2017 Kjell-Åke ”Tjåken” Jansson: ”För att under decennier  
 kämpat för att rädda hotad västmanländsk kulturmiljö, och 
 för att med sin kamera skapat ett enastående bildarkiv.”

2015 års pristagare 2017 års pristagare



Aktiviteter

Föreningen arrangerar medlemsmöten, föredrag, visningar, studie-
besök och resor. 

Föreningens ambition är att ha en levande verksamhet och att kunna 
erbjuda kulturella evenemang av hög kvalitet till sina medlemmar. 

Fakta om Västmanlands Kulturmiljöförening

Den årliga medlemsavgiften är 200 kr/person eller 300 kr/familj. 
Medlemskap för företag kostar 500 kr/år. Föreningens bankgiro 
nr 147-4055.

Information om föreningen finns på hemsidan, www.kulturmiljo.se 
Här hittar du kontaktuppgifter, information om medlemskap, 
protokoll, planerade aktiviteter, information om publikationer m. m.  
E-post adressen är: info@kulturmiljo.se

När föreningen bildades 2003 var föreningens namn Föreningen 
Kulturmiljö i Västmanlands län. År 2014 bytte föreningen namn till 
Västmanlands Kulturmiljöförening. 



Stiftelsen Kulturmiljö i Västmanlands län

Den 2 september 2008 bildades Stiftelsen Kulturmiljö i Västman- 
lands län på initiativ av styrelsen för Västmanlands Kulturmiljö-
förening.

Stiftelsen har som ändamål att förvärva och förvalta föremål av 
betydande kulturhistoriskt intresse och värde för Västmanlands 
län. Alla föremål som anskaffats eller donerats till föreningen ägs 
och förvaltas av stiftelsen.

Stiftelsens styrelse utses av styrelsen för Västmanlands 
Kulturmiljöförening.

Stiftelsen äger och förvaltar följande föremål:

- Officersporträtten på Västerås slott
- Sekretär formgiven av Helge Werner, och tillverkad i Västerås
- Ljuskronor, två stycken, i mässing tillverkade på Skultuna bruk
- Claes Tersmedens Hellby-donation
- Bildväv, Laisaliden, utförd av Barbro Andersson
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