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Smärre meddelanden. 

Svenska Fornminnesföreningen i Västerås. 

Söndagen den 25 maj anordnade Svenska fornminnesföreningen sin sed
vanliga vårutfärd, som denna gång ställdes till Västerås och dess närmaste 
omgivning. Efter ankomsten till Västerås samlades töreningen under ord
förandeskap av landshövding Eden i den ståtliga rikssalen å Västerås slott, 
där deltagarna hälsades välkomna av ordf. i Västmanlands fornminnesför
ening, landshövding Walter Murray. I ett kortare anförande gav direktör 
Erik Falk en historik över Västmanlands fornminnesförenings historia och 
verksamhet sedan dess stiftande 1S61, varvid han särskilt uppehöll sig vid 
det arbete, som den utvecklat under de senaste åren genom skapandet av 
friluftsmuseet i Vallby och genom att etablera ett intimt samarbete med 
landskapets hembygdsföreningar. Härefter höll docenten Adolf Schiick ett 
översiktligt föredrag om 

Västerås äldre historia. 

Inledningsvis framhöll talaren, att Västerås kan räknas till Sveriges 
äldsta städer, ooh att man ej kan angiva något bestämt år för dess upp
komst Namnet "Aros" betyder "åmynning" och just vid dylika uppstodo gärna 
handelsplatser (jfr Nyköping m. fl. medeltida städer, av vilka f. ö. flera 
bära namnet "Aros", t. ex. Östra Aros, Ahus i Skåne och Aarhus på Jyl
land). Till skillnad från östra Aros, det nuv. Uppsala, fick därför Väs
tra Aros {= Västerås) sitt namn. Om ortens historia före medeltiden veta vi 
intet, men man har skäl att antaga, att här redan då legat en handelsplats, 
som utgjort ett centrum inom landskapet. Då kristendomen på 1000-talet 
började vinna insteg i Västmanland blev ocksä dess biskopssäte förlagt till 
denna ort. I en romersk förteckning över biskopssätena i Norden från 
omkr. 1120 möta vi namnet "Arosia" för första gången. Den biskopskyrka, 
som då fanns i Västerås, är nu spårlöst försvunnen, sannolikt var den en 
gråstenskyrka av samma romanska karaktär som de i Gamla Uppsala och 
Sigtuna. Redan på 1100-talet torde emellertid orten ha haft ännu en kyrka 
— S:t Egidius eller S:t Ilian, som låg på östra åstranden invid nuv. torget, 
och av vilken byggnadsrester nyligen kunnat konstateras. Själva, torget, 
som troligen går tillbaka till stadens äldsta tid, utgjorde en ansvällning 
av don gamla Eriksgatan, som här medelst en bro överskred Svartån. Väs
terås växande betydelse framgår av, att det redan vid 1100-talets slut hade 
ett eget mynthus, där konung Knut Eriksson präglade silvermynt. Tyd-
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ligen har välståndet inom staden och landskapet tilltagit efter denna tid, 
ty vid 1200-talets början ersattes den gamla biskopskyrkan av den tegel
stenskatedral, som efter inånga till- och ombyggnader alltjämt står kvar 
som Västerås främsta monument. Handeln nådde sin höjdpunkt under de 
stora kyrkofesterna, av vilka Morsmässan den 8 september var helgad åt 

TTTTflTik; 

Fig. 95. Det medeltida Västerås. (Rekonstruktion av Sven T. Kjellberg.) 

Jungfru Maria, domkyrkans beskyddarinna. Morsmässan, som ännu är 
stadens förnämsta marknad, varade i tio dagar och skyddades av en sär
skild "marknadstrid". Det var till dylika stadssamhällen med ett tidvis 
rikt pulserande handelsliv, som de på 1200-talet inkommande tiggarmun
karna förlade sin verksamhet och 1244 grundade därför dominikanerna ett 
kloster på en ö, som bildades av en förgrening av Svartån. På grund härav 
bar detta vanligen namnet "ö-klostret". 

Under 1200-talets senare hälft började Västerås genomgå en genom
gripande utveckling. Sedan Birger Jarls regering hade tyska köpmän och 
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hantverkare i stor utsträckning bosatt sig i Sverige och redan på 1260-talet 
kunna vi observera en tysk invandring i Västerås. Denna tilltog i om
fattning, sedan järn- och kopparborgsbruk börjat uppstå i Dalarna under 
Magnus Ladulås regering, ty en stor del av bergsmännen hade även in
vandrat från Tyskland, till vilket land största delen av Bergslagens järn 
och koppar försåldes. Härvid torde do tyska Västeråsborgarna i icke ringa 
utsträckning ha varit förmedlare. Handeln med dessa nya industriområden 
blev även en betydande inkomstkälla för Västerås, där vägarna från såväl 
Kopparberget som Norberg utmynnade. 

De inflyttade Västeråstyskarna levde i början något avskilda från den 
äldre svensktalando befolkningen. Vid 1200-talets slut synas do ha sam-
manslutit sig i en särskild församling, vars kyrka var den då uppförda 
S:t Nicolaus, som låg på västra åstranden. Eljest utgjorde gillena de för 
medeltiden karakteristiska föreningarna mellan borgarna och redan 1311 
omtalas att tre dylika funnos i staden. 

Under Magnus Ladulås regering genomfördes troligen en genomgripande 
reform av stadens styrelse. Tidigare hado staden styrts av en s. k. gälkarc 
(fogde) och borgarnas "byting", nu ersattes detta senare av ett utvalt råd, 
inom vilket hälften av do 12 platserna besattes av svenska borgare, hälften 
av tyska. Även beträffande styrelsen av stadens sjukhus, "Helgeandshuset", 
gällde samma nationella tudelning. Att döma av vissa stadganden i Väst-
mannalagen hade Västerås sin egen stadslag, men tyvärr har denna "Väs-
leråsrätt'' gått förlorad, sedan den avlösts av Magnus Erikssons allmänna 
stadslag omkr. 1350. Då genomfördes även den förändringen i stadens sty
relse, att i spetsen för rådet ställdes tvenne borgmästare, en svensk och 
en tysk. 

Under den senare medeltiden kom Västerås att intaga en ganska fram
skjuten plats i vår politiska historia. Orsaken härtill var dels grannskapet 
till Bergslagen, som då var ett politiskt oroscentrum, dels den omständig
heten att staden blivit säte för de danska unionskonungarnas fogdar över 
"Västerås län", som då omfattade nästan hela Västmanland, Dalarno och 
Bergslagen. Dessa fogdar hade silt säte på "Västerås hus", som uppfördes 
vid 1300-lalcts slut och av vilket betydande murrester ingå i det nuvarande 
slottet. Denna fogdeborg, där bl. a. Jösso Eriksson residerade i 20 år, blev 
ofta utsatt för den upproriska allmogens anfall. Belägringar av borgen i 
Västerås omtalas därför i samband med de flesta unionsfientliga folkrö
relserna alltifrån Engelbrekts till Gustav Vasas tid. 

Då Gustav Vasa 1521 började sitt befrielsekrig, kom Västerås snart i 
händelsernas centrum och den 29 mars erövrades själva staden, medan 
slottet först följande år tvangs att dagtinga. Nästa viktiga episod i stadens 
historia är retormationsriksdogen i Västerås 1527, som 17 år senare följdes 
av ett nytt märkligt riksmöte. En följd av den genomgripande kyrkoroduk-
tion, som beslöts å dessa riksdagar, var att stadens andliga institutioner 
upplöstes eller förföllo. Domkyrkans egendom indrogs till kronan, det gamla 
"ö-klostrct" och hospitalet tör do spctälska (S:t Georg) revos ned, vilket 



Sm.ärre meddelanden. 249 

öde snart även drabbade de bägge församlingskyrkorna S:t Egidius och 
S;t Nicolaus. 

En ny tid randades dock för den gamla stiftsstaden, då Johannes Rud-
bcckius kom att intaga dess biskopsstol. Genom upprättandet av Sveriges 
första gymnasium (1023) återskänkte han åt Västerås den kulturella betydelse, 
det hatt under medeltiden. De gamla kanikernas platser i domkapitlet kom alt 
intagas av gymnasiets lektorer, och staden fylldes av unga djäknar — sedan 
dess har den även kallats "djäknestaden". Av do kring domkyrkan grup
perade byggnaderna, i vilka detta gymnasium var inrymt, kvarstår ännu 
det s. k. "Collegium Pietatis", numera domkapitelshus. 

Talaren avslutade sitt föredrag med att framhålla den omvandling, som 
Västerås genomgått sedan 1600-talets slut, genom att staden blivit ett cent
rum för svensk storindustri. Det har emellertid visat sig, att den nya tiden 
icke gjort våld på den gamla, utan att bägge kunnat trivas vid varandras 
sida. Inom modern svensk stadsarkitektur intar Västerås en dominerande 
plats, tack vare att det som stadsarkitekt haft förmånen att äga en så fram
stående kraft som Erik Hahr. På ett pietetsfullt sätt har traditionen från 
äldro epoker hållits levande, men samtidigt ha nyuppförda byggnader givit 
staden nya skönhetsvärden. Den hänsyn, som visals stadens gamla kul-
turminnesmärken, har icke behövt förkväva do krav, som en ny tid ställer 
på ett framätgående stadssamhälle. 

Efter docenten Schiicks föredrag samlades deltagarna på slottets borg
gård, där t. f. intendenten S. Drakenberg meddelade några data om Västerås 
slotts byggnadshistoria, varpå Västmanlands fornminnesförenings i slottet 
befintliga samlingar förevisades. Dessa kompletteras av det storstilat an
lagda friluftsmuseet vid Vallby utanför staden. Efter att ha besett Vallby-
museets byggnader — bland vilka den nyligen ditflyttade herrgårdsbyggna
den från Hallslahommar intar den förnämsta platsen — samlades delta
garna i domkyrkan, vars konstskatter demonstrerades av domkyrkosysslo
man K. H. Berggren. Som avslutning förelogs en utfärd till Badelunda, 
där antikvarien Gustaf Hallström höll ett orienterande föredrag om Anunds-
högen och de invid denna befintliga skeppssättningarna samt demonstrerade 
en närbelägen "Trojenborg". 

Att utbytet av denna talrikt besökta utfärd blivit så givande, beror i icke 
ringa mån på det stora intresse och den aktiva medverkan, som visats från 
Västmanlands fornminnesförenings sida. 

En fornborgsmodcll. 

I norra delen av Jäders socken i Södermanland invid Mälby, ligger en 
av svenska fastlandels ståtligaste fornborgar, Mälby borg. Både vad läge 
och utseende beträffar är den av ovanligt intresse, men trots detta har don 
hittills varit så gott som okänd. Den förekommer emellertid i "Rannsak-


