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Inledning

Västerås är en stad med medeltida anor, 
som kan spåras både i skriftligt material 
och arkeologiska lämningar. Inför det 
1 OOO-åriga Aros jubileum har vi försökt 
skissa utvecklingen från år 990 fram till 
våra dagar.

Här har skett en utveckling från gård 
— handelsplats — medeltida stad till in
dustristad. Frågan är om den moderna 
staden enbart är en skapelse av vår egen 
tid, eller om den har några spår av sin 
medeltida struktur bevarad.

Den medeltida staden har genomgått 
flera genomgripande förändringar. Den 
första stora omdaningen skedde under 
1600-talet när drottning Kristina tog ini
tiativ till en reglering av gatunätet enligt 
kontinentalt mönster. Då försvann stora 
delar av den till terrängen anpassade 
stadsplanen till förmån för ett rätvinklat 
ofta kvadratiskt utformat gatunät. En an
nan större förändring är av relativt sent 
datum, från 1960—70-talen. Då byggdes 
moderna huskomplex, som upptog hela 
kvarter. Gatunätet från 1600-talet finns 
fortfarande kvar, men tomtstrukturer 
med anor från medeltiden försvann. Där
med försvann också en stor del av de sista 
historiska dragen, som gett staden dess 
prägel. Kvar finns ett centrum, som med 
sitt stereotypa utseende inte nämnvärt 
skiljer sig från andra städers.

Trots genomgripande förändringar 
kan rester av den medeltida staden fort
farande upptäckas i gatunät och bebyg
gelse. Vissa företeelser, som etablerades 
redan under medeltiden, har kanske utan 
att man alltid varit medveten om det styrt 
stadsplaneringen. Exempelvis ligger sto
ra affärskomplex vid torget där medelti
dens salubodar låg. Ett liknande arv kan 
spåras från medeltidens domskola via 
Rudbeckius gymnasium till dagens Rud- 
beckianska skola. Många av stadens ga
tor, bl a Smedjegatan, har sitt ursprung i 
medeltidens smala träbrolagda gränder.

Boken har inte som mål att lösa större 
problem, utan att beskriva och illustrera 
Västerås stads utveckling. Flera olika 
perspektiv läggs på stadens historia, utan 
att för den skull göra anspråk på en hel
täckande bild. Detta gäller särskilt de se
nare perioderna, där det historiska mate
rialet är rikt och omfattande. Tonvikten 
har därför lagts på några få företeelser, 
som får symbolisera perioden. I denna 
framställning beskrivs händelser både på 
riksnivå och på det lokala planet. De är 
alla delar i ett större historiskt skeende, 
som har lett fram till dagens stad.

Bokens kapitel omspänner vart och ett 
en 100-års period. Varje kapitel inleds 
med en historisk översikt. Därefter 
skildras de viktigaste dragen i Västerås
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Inledning
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Orienteringskarta över Västerås centrala delar. Gatu- och kvartersnamn som nämns i texten har satts ut. 
Teckning B Syse.
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Inledning

historia. Slutligen beskrivs ett område 
väster om ån mer i detalj. Så långt det 
varit möjligt har vi där försökt följa be
byggelse och levnadsvillkor genom år
hundradena.

Som grund för kapitlen, som behandlar 
medeltiden ligger dels skriftligt material, 
dels resultat från arkeologiska undersök
ningar. Främst behandlas undersökning
arna som utfördes väster om ån i kvarte
ren Linnea vid Skomakargatan (1988) 
och Klaudia vid Klippanparkeringen 
(1987). Till kapitlen som behandlar den 
senare tiden har enbart skriftligt material 
använts.

Större delen av denna bok bygger på 
andra forskares insatser. Den rikhaltiga 
litteraturen om stadens historia har fli
tigt utnyttjats. Bland de många författare 
vi står i tacksamhetsskuld till bör ändå 
två framhållas: professor Kjell Kumlien 
och fd stadsarkivarie Sven Olsson.

Boken publiceras med hjälp av bidrag 
från Västerås kommuns kultur- och fri
tidsförvaltning. Undersökningarna som 
utfördes i kvarteren Klaudia och Linnea 
bekostades av Västerås kommun respek
tive Vestmanlands Läns Tidning. Utan 
dessa utgrävningar hade idén till denna 
bok aldrig uppstått.

Vi vill rikta ett stort tack till arkeolo
ger och övrig fältpersonal, våra upp
dragsgivare, kulturintendent Lars B. An
dersson som uppmuntrat oss i författan
det, personalen på Västmanlands Läns 
Museum, som varit oss behjälplig med 
allehanda problem och redaktör John 
Kraft för kritiska men välvilliga kom
mentarer.

Det är vår förhoppning att ”Västerås 
— 1000 år i centrum” förmedlar något 
om stadens utveckling och den roll den 
spelat under olika perioder.

Uppsala januari 1990

Bo Annuswer, Ulla Bergquist, 
Svante Forenius, Bent Syse
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990-1090

Kungalängd:
— 990-talet 

990-talet- 1020 ca 
1020 ca - 1050 ca 
1050 ca -1060 ca 
1060 ca — 1066 ca 
1066 ca -1070/80 
1070/80 - 1110 ca

Erik Segersäll 
Olov Skötkonung 
Anund Jakob 
Emund Gamle 
Stenkil
Halsten Stenkilsson 
Inge d ä Stenkilsson

Det svenska riket grundläggs

Brytningstiden mellan forntid och me
deltid innebar början till en genomgri
pande samhällsförändring. Det tidiga 
ätte- och hövdingasamhället, som vi inte 
har mycket kunskap om, övergick i ett 
centralstyrt, socialt skiktat statssamhälle. 
En ny religion, kristendomen, infördes 
och påverkade människornas tro och fö
reställningsvärld. Ekonomin förändrades 
när mynt började användas som betal
ningsmedel, vilket underlättade uttaget 
av skatter.

I Sverige brukar man förlägga medelti
den till perioden från kristendomens in
förande ca 1050 fram till Gustav Vasa 
och reformationen på 1520-talet. Det är 
under denna nästan 500-åriga period, 
som samhället omformas.

Från hövding till kung

I det förhistoriska hövdingasamhället 
grundades en stormans makt bl a på för
mågan att knyta följeslagare till sig och 
sedan upprätthålla ett beroendeband. 
Primärt utövades makten juridiskt och 
socialt över grupper av människor. Den 
ekonomiska kontrollen över jorden var 
sekundär. Någon egentlig nationell, ter
ritoriell uppdelning i modern mening 
fanns inte. Den bestämmande makten låg 
hos de lokala hövdingarna, den bofasta 
befolkningens ledare. Hövdingarnas so
ciala särställning antas också ha byggt på 
kontroll över fjärrhandel, ledarskap i 
krig och plundringståg samt eventuellt 
ett andligt ledarskap inom kulten.

Från 990-talet är de tidigaste kungarna 
kända till namn, men man vet inte myc
ket om deras gärningar. Gemensamt för 
dessa tidiga kungar var att de var kristna, 
och den stat de försökte skapa kom att 
bygga på europeiska förebilder, där kyr
kan utgjorde en mycket viktig del av 
samhällsstrukturen.

Under tidig medeltid hade kungadö
met sitt kanske starkaste fäste i götaland
skapen. Här i Svealand fick de första 
kristna kungarna, framförallt Olof Sköt
konung, Stenkil och hans söner Halsten 
och Inge, svårt att hävda sig. De kände 
rimligen till hur ett kristet land skulle
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990-1090

vara organiserat, men kungliga maktbud 
i religiösa angelägenheter hade uppen
barligen inte någon verkan i Svealand un
der 1000-talet. Där var hedendomen 
ännu stark och kungarna fick ta sin till
flykt till det kristna Västergötland.

Den tidiga kungamakten och de stor
män som stödde den, behövde resurser 
och ekonomiskt inflytande för att befästa 
sina ställningar. Här kom handel och 
framför allt plundringståg samt tributer 
av andra folk att få en betydelsefull roll i 
koncentreringen av makten. De första 
vikingatågen från Norden hade sannolikt 
ingen fast organisation, men under 900- 
och 1000-talen blev de mer och mer en 
angelägenhet för de styrande.

Under 900—1000-talen skapades en 
inflytelserik grupp, som efterlämnat 
skriftliga dokument — runstenarna. De 
restes av och över bönder, som ofta del
tagit i vikingafärder. Bönderna, som ofta 
var kristna, kan ha mött den nya tron 
utomlands och funnit den fördelaktig för 
handelskontakter. Deras välstånd, och i 
vissa fall stridserfarenhet, gav dem en 
stark politisk och militär position i för
bindelse med den kristna kungamakten.

Nya herrar — gud och kung

Under missionstiden pågick en drag
kamp mellan biskopsdömena i Ham
burg/Bremen och Canterbury om her
raväldet över de nordiska områdena. Det 
engelska inflytandet kan spåras i det me
deltida kyrkliga ordförrådet, där ord som 
har med kulten och kyrkobyggnader att 
göra är av engelskt ursprung. Den kyrkli
ga organisationen visar däremot på en

tysk påverkan. Samtidigt fanns en viss 
influens från den bysantinska kyrkan ge
nom de livliga förbindelserna med Ryss
land och Bysans under 1000-talet. Det 
var först vid århundradets slut, som det 
tyska kyrkliga inflytandet helt tog över
handen.

Det var inte bara kungaätterna, som 
behövde kyrkan för att etablera sin makt. 
Kyrkan var i sin tur lika beroende av en 
stark kungamakt och en fungerande stat 
för sin organisation, administration och 
försörjning. Under 1000-talet var kyrkan 
inte främmande för att inskaffa medel på 
liknande sätt som kungamakten. Även 
biskopar ledde korståg och plundringståg 
mot områden i östra Östersjön.

Kungar och stormän spelade den vikti
gaste rollen i den religiösa omvandlings
processen. De uppträdde som den nya 
religionens förespråkare och skänkte 
mark till kyrkobyggen. När de ledande 
personerna fann för gott att låta döpa sig 
följde inte sällan andra, som stod i bero
endeställning till dem med i trosskiftet.

De första biskopssätena i nuvarande 
Sverige uppstod under tidigt 1000-tal: 
först i Dalby och Lund, därpå i Skara och 
Sigtuna. Till följd av hedniska motreak- 
tioner och inbördes strider stod de båda 
sistnämnda biskopsstolarna obesatta un
der större delen av 1000-talets slut. Men 
den nya religionen hade kommit för att 
stanna.

Västmanland vid förhistoriens slut
I Västmanland fanns under 1000-talet en 
tydligt avgränsad jordbruksbygd. Det är 
främst genom de jordbrukande männi-
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skornas gravfält, som låg i anslutning till 
gårdarna, man kan spåra bosättningens 
utbredning. Av gravfälten är endast ett 
fåtal totalundersökta. Dateringar finns 
från yngre stenålder och fram till slutet 
av yngre järnålder, dvs från 2000-talet 
f Kr till 1000-talet e Kr.

Gravfältens utbredning visar att den 
bofasta befolkningen har funnits på Mä- 
larslätten och norr ut längs Badelunda- 
åsen och Svartådalen. Skogsmarkerna 
norr om Skultuna och Haraker uppvisar 
inga lämningar efter en bofast befolk
ning, men området har säkert utnyttjats 
för jakt och fiske, sommarbete för djuren 
samt uttag av timmer. Järn framställdes 
tidigt i Bergslagen, senare också koppar i 
Dalarnas kopparberg. Utvinning, bear
betning och transporter av dessa produk
ter från ytterområdena har påverkat livs
betingelserna även i jordbrukslandska
pet.

På Bjurhovdagravfältet, som låg i nu
varande Bjurhovdaparken, fanns ett 50- 
tal gravar från 1000-talet. Här hade två 
till tre generationer av en välsituerad 
bondefamilj, kanske de sista hedniska 
bönderna i Västeråstrakten, begravts 
med sitt tjänstefolk. Den sociala skillna
den framgick av gravgåvorna. Vissa hade

Åren 1952—53 undersöktes ett gravfält i Tuna, 
Badelunda strax utanför Västerås. Minst åtta 
kvinnor hade begravts i båtar. I den bäst bevarade, 
från 800-talets mitt, hade kvinnan gravlagts på en 
bädd av halm eller hö. Hon bar ett halsband med 
glaspärlor och hängen av arabiska mynt, dräkt
spännen och armringar av brons. Med på färden 
hade hon fått matvaror och husgeråd: laggkärl, 
näverask, lerkärl, stekfat, degtråg, träbägare och 
träsked. Foto Å Larsson, Västerås.

fått rika gåvor: männen vapenutrustning, 
kvinnorna praktfulla smycken och bar
nen var redan i unga år utrustade med en 
krigares vapen eller en vuxen kvinnas 
smycken. Andra hade få och enklare 
gravgåvor.

Av de tidigare nämnda ”runstensbön- 
derna” finns fortfarande synliga spår. 
Hela 19 av de 29 kända runstenarna i 
Västmanland finns i Västerås kommun. 
Flertalet av dessa har flyttats till nya plat
ser eller blivit byggmaterial i kyrkor och 
hus. Under ett par generationer vid 
1000-talets mitt restes dessa minnesmär
ken av ledande släkter i bygden. Kors och 
texter som ”Gud hjälpe hans själ” tyder 
på en kristen påverkan. Om det är run- 
stensresarna, som ligger begravda vid 
Bjurhovda enligt hednisk tradition, eller 
om de begravts enligt kristen sed på tidi
ga kyrkogårdar vet vi inte. Det är dock 
klart att gammal tradition levde parallellt 
med nya idéer under denna epok.

Från gård till by till...?

Vad är en stad? Det finns flera grundläg
gande villkor, som enligt historiker mås
te uppfyllas, för att en ort ska definieras 
som stad. Kortfattat är den en permanent 
tätort med centrala funktioner för den 
omgivande bygden. Utifrån arkeologiska 
kriterier behövs kanske en helt annan 
definition. Möjligen kan en centraliserad 
handelsplats av viss omfattning anses 
vara likvärdig med en stad.

För tiden före 1200-talet är skriftliga 
källor ovanliga, och det är därför svårt att 
avgöra när en ort blev stad. Där är arke
ologiska undersökningar till stor hjälp
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för att uttyda de medeltida städernas 
äldsta skeden. Tomtindelning och ga- 
tusträckningar kan påvisa en tidig tät- 
ortsbildning och i vissa fall kan stadspla
nens ursprungliga utformning spåras. 
Byggnadslämningar ger tillsammans med 
fynd svar på stadens ålder, människornas 
livsvillkor och verksamhet, handel när 
och fjärran samt kyrkans och statsmak
tens framväxt på orten.

Medeltiden medförde en förändring i 
befolkningens boendemiljö. Från en för
historisk bebyggelse, huvudsakligen en 
gårdsmiljö, skedde under 1000- och 
1100-talen en utökad bybildning i de 
tättbefolkade och tidigast uppodlade om
rådena i Sverige. Byarna blev under me
deltiden den överlägset vanligaste bebyg
gelseformen, och det är delvis ur denna 
bybildning, som så småningom städerna 
växte fram.

Från förhistorisk tid finns två kända 
handelsplatser i Mälarområdet. Det är 
Helgö med blomstringstid från 400-talet 
fram till 800-talet, efterföljd av Birka, 
som nådde en kort men intensiv höjd
punkt under 800- och 900-talen. Platser
na var främst handelscentra, vars till
komst och blomstring sannolikt berodde 
på ett bra läge ur kommunikationssyn
punkt och en önskan hos makthavarna 
att kontrollera handeln. Mot slutet av 
900-talet upphörde Birka att vara en be
tydelsefull handelsplats. Vid samma tid 
anlades Sigtuna, som var den enda egent
liga staden i uppsverige från 900-talets 
slut till mitten av 1000-talet. Tidigare 
forskning har sett Sigtuna som en direkt 
arvtagare till Birka, med handeln som 
den viktigaste orsaken till stadens fram

växt. Sigtuna anses numera främst ha va
rit en maktpolitisk stödjepunkt för kung
arna från Götaland. Ännu hade de inte 
full kontroll över de svealändska land
skapen. Staden gav också den kristna 
kyrkan en möjlighet att verka i de huvud
sakligen hedniska områdena kring Mäla
ren. Under 1000-talet grundades Skara, 
som den andra kända tidigmedeltida sta
den. Även Skara var redan från början ett 
centrum för kungamakt och kyrka.

Från övriga medeltida städer finns inga 
bevis, vare sig skriftliga eller arkeologi
ska, på att de varit städer redan under 
1000-talet. Platserna saknade permanent 
bebyggelse under denna tid, åtminstone 
saknas ännu spår av en sådan. De kan 
ändå tidigt ha utgjort viktiga mötesplat
ser för befolkningen i den omkringlig
gande bygden i samband med ting, kult, 
marknader och omlastning av handelsva
ror. De krafter, som styrde utvecklingen 
från handelsplats till tätort och senare till 
stad, fanns redan i samhället.

Västerås — en stad?
En förutsättning för stadens tillkomst var 
den pågående landhöjningen. Före 1000- 
talet låg delar av Västerås under vatten.

Vid Anundshög intill Badelundaåsen möttes under 
förhistorisk tid två färdvägar. En runsten och en 
rad med resta stenar visade vägen till ett vadställe. 
Runstenens inskription lyder: ”Folkvid reste alla 
dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. 
Vred högg runorna.”. Förutom storhögen finns på 
gravfältet ett 40-tal mindre högar och fem skepps- 
sättningar. Gravfältets datering är osäker, men 
troligen användes det från 400- till 1000-talet. 
Foto RAÄ.
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Tidigare hade förhistoriskt centrala om
råden som Tuna och Anundshög i Bade- 
lunda avskärmats från Mälaren, och där
med förlorat lämpliga vattenvägar i sin 
närhet.

Den medeltida staden kom att ligga i 
gränsområdet mellan tre hundaren: Tu- 
hundare, Gorunda och Norrbo. Kanske 
var det just den centrala placeringen, som 
tillsammans med hamnmöjligheterna vid 
Svartåns mynning, gav förutsättningar 
för en samhällsbildning.

Platsen var en naturlig knutpunkt för 
landtransporter längs landskapets åsar i 
nord-sydlig riktning och sjötransporter 
österut mot Östersjön. Eventuellt fanns 
en bro eller ett vad mellan nuvarande 
Prästbron och Apotekarbron, där trans
porter i öst-västlig riktning kunde passe
ra. På 1700-talet hittades en runsten på 
den östra åsidan, som kan ha varit rest 
vid övergången.

Platsens betydelse, som omlastnings
plats från sjö- till landtransport och vice 
versa, bör ha skapat förutsättningar för 
en marknadsplats. Med tiden gav den 
upphov till en permanent bosättning med 
hantverkare och köpmän. Några skriftli
ga eller arkeologiska belägg för en sådan 
marknad finns dock inte. Grunden för 
bosättningen fanns i de kringliggande 
områdena med sina rikliga förhistoriska 
bosättningar.

En hypotes, som inte kunnat beläggas, 
utgår från att en kungsgård funnits vid 
Svartåns mynning, kanske där Västerås 
slott senare byggdes.

I den katolska kyrkans helgonlegen
der nämns Västmanlands apostel, David. 
Helgonlegenderna är sent upptecknade i

syfte att användas i gudstjänsterna. Un
der århundradena innan de skrevs ned, 
hade mytbildningen kring de äldre ske
dena förvanskat kanske verkliga händel
ser. Den helige David, troligen av eng
elsk börd, anses vara den första kyrkliga 
representanten i Västmanland och någon 
gång på 1000-talet slog han sig ner i 
Munktorp.

Mellan nuvarande Prästbron och Apotekarbron 
hittade man 1723 en del av en runsten. Domprost 
Petrus Tillaeus skrev 1723 i ett brev: ” Såsom man 
i fyllningen under ett förbränt huus häär i Staden, 
wid den så kallade Smäcken, funnit en aln under 
jorden, stupa liggiande en Runsteen af 2 V2 alns 
längd wid pass, Det har varit omöjligt att helt 
tyda inskriptionen, men troligen innehåller den 
flera namn. Runstenen flyttades till domkyrkan 
men är idag försvunnen. Teckning efter O Grau 
1754.
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S:t David som predikande munk. Träskulpturen, 
som är från omkring år 1400, finns i Munktorps 
kyrka. Enligt traditionen lät David bygga den förs
ta kyrkan där på 1000-talet. Foto S Johansson, 
Västerås.

Tidigt hantverk i Västerås
Det är inte möjligt att generellt uttala sig 
om när den första bosättningen ägde rum 
i Västerås eller vilken takt tillväxten 
hade. Därtill är det arkeologiska materi
alet alltför knapphändigt. Men i kvarte
ret Linnea vid Skomakargatan fanns spår 
efter en mycket tidig verksamhet.

Hur såg då platsen ut för 1000 år se
dan? Området sluttade ner mot den fritt 
rinnande Svartåns västra strand. Den 
gräs- och buskbevuxna slänten användes 
som betesmark. Längre upp i sluttning
en, där strandbrinken planade ut, utnytt
jades området för odling, möjligen av 
hampa och lin. Ett flätverksgärde skyd
dade grödorna från den fritt betande bo
skapen.

Någon gång under 1000-talet satte en 
bronssmed upp sin verkstad på Svartåns 
västra strand. Under en kort tid stannade 
han för att utföra koppar- och bronsarbe
ten — kanske för en närliggande gård 
eller för avsalu på en marknadsplats.

Platsen var ett utmärkt val för en eld- 
fängd verksamhet, med vatten i närheten 
och på behörigt avstånd från närmaste 
bebyggelse. Bronssmeden gjorde några 
härdar och avfallsgropar, som bevarats i 
leran. Härdgroparna var runda med en 
diameter på 60 cm och ett djup på ca 30 
cm. För att skydda en av dem för vind, 
hade smeden placerat tätt ställda kvistar 
längs gropens ena sida. För att härden 
skulle få en temperatur som var hög nog 
för att smälta bronsen, tillfördes syre 
med en blåsbälg. Leran i gropens botten 
och på sidorna blev hård och rödbränd. 
En av de mindre groparna och en större
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Linnea

Stora Gatan

Kvarteret Linnea ligger 
mellan Kungsgatan och 
Skomakargatan. De 
streckade ytorna på kar
tan markerar schakten 
vid den arkeologiska 
undersökningen 1988. 
Teckning B Syse.

Fotot visar området när 
utgrävningen började på 
hösten 1988. Efter någ
ra veckor revs de sista 
husen i kvarteret. Foto 
S Forenius.
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rektangulär användes enbart som av- 
fallsgropar.

Det tycks som om verksamheten inte 
blivit så långvarig. Området utsattes för 
en översvämning och lämningarna av 
bronsgjutarens arbete täcktes av ett deci- 
metertjockt lager med svämlera. Det som 
blev kvar under den vattenavsatta leran 
kan nu berätta om bronssmedens arbets
sätt och produktion.

Bronsgjutarens produktion

I groparna och på marken omkring dem 
låg rester av bronsgjutarens material och 
några tillverkade föremål.

Fragment av små deglar, koppar
ämnen, koppartrådar och små brons
smältor visar att smeden gjutit föremål 
på platsen. Förekomsten av kopparspill 
tyder på att han inte enbart arbetade med 
gjutning utan också med kopparslagning.

Bland kopparblecken finns rester av 
hålslagna nitbrickor och små runda bric
kor med hål i mitten. Brickorna kan ha 
använts som bottenplattor till knappar. 
Här finns även ett hopflikat kopparkärl 
och platta kopparbleck med nitar, som 
kanske varit prydnader på ett bälte eller 
ett betsel. Av koppartråden har smeden 
tillverkat nålar och små ringar.

De bevarade gjutna föremålen är halv-

Från bronsgjutarens verkstad. Degel och degelfragment för smältning av brons, 
metallklipp samt två halvfärdiga produkter: ett remändebeslag och ett litet gångjärn. 
Foto S Forenius.
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Halvfabrikat och metallklipp från bronsgjutarens verksamhet. Underst finns ett djurhuvudformat spänne, 
ett remändebeslag med mässingsbeläggning, ett litet gångjärn (kanske från en dosa eller ett bokbeslag) 
och ytterligare ett remändebeslag i djurhuvuddekor. Samtliga föremål var gjutna i brons och stilen daterar 
fynden till 1000-talet. I bildens mitt ligger en ring hoptvinnad av bronstråd, en liten sölja och en rund 
hålslagen bricka till en knapp. Överst syns restprodukter från gjutning och bleckarbete. Foto B Syse.

fabrikat, som av någon anledning inte 
vunnit smedens gillande. De kastades 
därför tillsammans med föremål, som 
gått sönder under tillverkningen. Det rör 
sig om nitar och nitbrickor, en sölja, 
remändebeslag, ett gångjärn och ett litet 
smycke. Formgivningen av de mer lyxbe
tonade gjutna föremålen gör att tillverk
ningen kan tidsbestämmas: två remände
beslag, ett i form av ett ormhuvud i run- 
stensstil och ett med knutornamentik, 
placerar verksamheten i 1000-talet.

De tidigmedeltida deglarna påminner

om den under yngre vikingatiden vanli
gaste typen. Deglarna är förhållandevis 
små, och ca 6—7 cm höga. De är tillver
kade av lera uppblandad med sand, och är 
som regel starkt förslaggade med en gla
serad rödbrun yta på utsidan. Flertalet av 
bronsgjutarens deglar är fragmentariska. 
En är intakt, bortsett från en liten skada 
vid mynningen. Den är närmare 6 cm 
hög, har en mynningsdiameter på 4 cm 
och har en något vidare botten än över
del.

Smedens verksamhet efterlämnade
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inte bara bronsföremål utan, som all 
mänsklig verksamhet, även sopor och 
andra föremål.

I gjutgropen låg en fjärdedel av ett 
silvermynt. Det visade sig komma från 
Prag och tillverkades under Bolesław I:s 
regeringstid 929—967. Om man antar att 
myntet cirkulerat en tid innan det klipp
tes sönder och till sist hamnade i gjutgro
pen, hjälper även myntfyndet till att da
tera gjuteriet till 1000-talet.

I den större avfallsgropen låg en bult- 
låsnyckel av järn. Den är av en typ som 
liknar vikingatida nycklar och är vanlig 
under tidig medeltid. En närmast iden
tisk nyckel är funnen i Lund och daterad 
till mitten av 1000-talet.

Keramikkärl
Den vanligaste fyndgruppen består av 
hushållsavfall, där merparten utgörs av 
matrester i form av djurben. I och om
kring groparna fanns närmare två kilo.

En annan vanlig fyndkategori med an
knytning till matlagning är keramikskär
vor. Det beror främst på att kärlen till
verkats av ett skört material med relativt 
kort livslängd. Kärlens utseende är bero
ende av funktionen: matlagningskärl, 
förrådskärl eller bordskärl, men också av 
tillverkningsort, material, keramikerns 
skicklighet och rådande ”mode”.

Merparten av keramiken kom från 
kontinenten. Det finns inga spår efter 
keramikugnar i Sverige under tidig me
deltid, men man anser ändå att vissa ty
per är inhemska. Främst tillverkades 
enklare grövre imitationer av de impor
terade kärlen.

Bultlåsnyckel av järn funnen i bronsgjutarens av- 
fallsgrop. Foto S Forenius.

Hela kärl hittas sällan vid utgrävningar. På bilden 
syns skärvor från sex olika krukor i svartgods. 
Foto S Forenius.

Keramiken är av samma typ som den 
vikingatida. Den visar på tidiga kontak
ter med länderna kring södra Östersjön. 
Det rör sig om äldre svartgods av två 
huvudtyper, västeuropeiskt och ven- 
diskt. Det vendiska kommer från väst- 
slaviskt område, närmast nuvarande syd- 
baltikum, Polen och Tysklands östra de
lar samt det västeuropeiska från västli
gaste Tyskland, Holland och England.

Keramiken från det tidigaste skedet i 
kvarteret Linnea bestod enbart av äldre 
svartgods. De dominerande keramikfor
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merna utgjordes av inhemsk produktion 
och vendisk import. Ett par kärl tyder 
dock på västeuropeisk import.

Främst med hjälp av mynningsskärvor- 
na kan man bestämma kärlens form. De 
flesta var krukor. Vissa av skärvorna har 
spår efter sekundär bränning. Kärlen har

utsatts för öppen eld och fått en mer 
ojämn brungrå färgton. Dessa krukor har 
troligtvis använts vid matlagning, medan 
de utan eldpåverkan var förvaringskärl. 
Den andra kärltypen var skålar. Kanske 
var det just de skålar, som finsmeden åt 
sin frukostgröt ur.
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Kungalängd:
1070/80-1110 ca 
1110 ca - ?
1118? -1120 ca
1120 ca -1130 ca 
1130 ca -1156

? -1160

1161 ca -1167 ca 

1167 ca -1195/96

Inge d ä Stenkilsson 
Filip Halstensson 
Inge dy Halstensson 
Interregnum 
Sverkerd ä 
(Sverkerska ätten) 
Erik ”den helige” 
Jerdvardsson 
(Erikska ätten)
Karl Sverkersson 
(Sverkerska ätten) 
Knut Eriksson 
(Erikska ätten)

Kungamakt

Kungens väg mot ökad makt och enandet 
av riket grep djupt in i den gamla bonde
menighetens och de lokala stormännens 
förhållanden. De olika folklandens och 
tingens självständighet minskade samti
digt som de lokala hövdingarna fick sin 
makt beskuren. Det gamla samhällets 
släktgemenskap och sociala band bröts 
sönder, och ersattes med nya bindningar 
till kung och kyrka.

Den territoriella indelningen fick ökad 
betydelse. De gamla landen, som troligen 
uppstått för gemensamma angelägenhe
ter kring rättskipning och kult utgjorde 
huvudområden. Dessa områden kom att 
sammanfalla med lagsagorna, områden

med egna lagar. De blev också grunden 
för den kyrkliga stiftsindelningen.

Lagsagorna var indelade i mindre 
enheter: härader, hundaren och/eller 
skeppslag. Indelningen var framför allt 
av vikt för krigsorganisationen, men fick 
också betydelse för rättskipning, admini
stration och med tiden den lokala be
skattningen.

Kungamakten hade ännu inte full kon
troll över riket. Mycket av makten låg 
kvar hos de olika landen, som närmast 
bildade en federativ sammanslutning.

Under tidigt 1100-tal vistades och ver
kade kungarna främst i de centrala göta
landskapen, där de hade sina släktgods. 
Det gällde framför allt de två stridande 
ätterna som dominerade utvecklingen till 
mitten av 1200-talet. Det var den sver
kerska ätten som var östgötsk och den 
erikska ätten, som genom Erik Jerd
vardsson ”den helige” hade anknytning 
till Svealand och Uppland, men vars ef
terföljare kom att ha stark anknytning 
till Västergötland.

I Götaland utövade kungamakten ti
digt en förhållandevis god kontroll. Un
der 1100-talet fick kungen rätt att förfo
ga över allmänningsjord och naturresur
ser i Östergötland och Småland. Men 
kungen förfogade även över jord i Svea
land genom de s k Husabyarna kring Mä-
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laren. Enligt en teori tillkom de under en 
tid då kungamakten började få fotfäste i 
Svealand. Husabyarna var välplacerade 
ur kommunikationssynpunkt och i prin
cip fördelade med en per hundare. De har 
därför tolkats som centra för kunglig för
valtning: gårdar dit skatter, uppbörder 
och förnödenheter fördes. En utökad be
skattning av bondemenigheten påbörja
des under 1100-talet. Husabyarnąs ur
sprung och ålder är omdiskuterad men 
deras huvudperiod förläggs främst till 
1100-talet.

Kungamakten började finansiera sin 
verksamhet med skatter, men plund- 
ringstågen pågick ännu. I den ryska Nov- 
gorodkrönikan berättas om två misslyc
kade svenska plundringståg under denna 
tid. Det ena ska ha ägt rum 1142, då en 
svensk furste tillsammans med en biskop 
kom med sextio snäckor, skepp, och an
föll de ”gäster”, som med tre fartyg rest 
från andra sidan havet. Anfallet slogs 
dock tillbaka och svenskarna led ett svi
dande nederlag. Ett halvt hundrade av 
dem dräptes och flera skepp stacks i 
brand. På 1160-talet, berättar krönikan, 
stoppades svearna när de försökte anfalla 
staden Staraja Ladoga. Vid det tillfället 
erövrades 43 skepp. De två händelserna 
stämmer i tid väl överens med Sverker 
dä:s och Karl Sverkerssons regeringspe
rioder, och kanske var det dessa östgöta- 
kungar, som lät organisera de omtalade 
plundringstågen.

Kyrkan lokaliserar sig
Hamburg/Bremen fick inte någon längre 
tid njuta av makten den tillskansat sig

över de nordiska områdena. Tiden var 
mogen för ett lokalt styre och redan 1104 
fick Norden en egen ärkebiskop i Lund, 
utanför Hamburgs överhöghet. Sverige 
blev ett eget ärkebiskopsdöme med Upp
sala som ärkebiskopsort 60 år senare.

I den sk Florenslistan från 1100-talets 
början finns en förteckning över bis
kopsorter i Sverige. Den nämner ett antal 
platser, som sannolikt kan identifieras 
med Skara, Sigtuna, Linköping, Eskilstu
na, Strängnäs och Västerås. Uppräkning
en av biskopssäten behöver inte betyda 
att en fast stiftsindelning var införd. De 
nämnda platserna var kanske snarare sä
ten för biskopar, som utövade sin verk
samhet i den kringliggande bygden.

Kyrkans organisation och den kanoni
ska rätten stod i konflikt med ätte- och 
bysamfundet. Historien om den svenska 
kyrkans utveckling fram till 1300-talet 
handlar om hur den efterhand lyckades få 
igenom sina krav i konkurrens med äldre 
föreställningar om äganderätten. Ett ex
empel på detta är jordfrågan. Privatägan
de av jord stod i konflikt med släktens 
gamla rätt till marken, men var en förut
sättning för kyrkans framväxt. Kyrkans 
och klostrens äldsta godskomplex växte 
fram genom donationer från kungar och 
stormän. Detta kunde ske på grund av att 
den enskildes äganderätt till jorden blivit 
en etablerad företeelse senast under ti
digt 1100-tal.

Under 1100-talet tog kyrkobyggandet 
fart i Sverige. I de gamla odlingsområde- 
na började ett stort antal stenkyrkor upp
föras mot slutet av århundradet. I sam
band med detta skapades socknarna.

Stiftsindelningen efter de gamla landen
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VASItRlAKNtBO

1000-tal

1100 -tal

1200 -tal
jj*5n hadelunöa »jOkk:

1300-lat

KOO - lat

VXTTEjtASBAKKARO
Medellid

Många stenkyrkor uppfördes i Västmanland under medeltiden. Kyrkobyggnader som på kartan anges som 
medeltida har inte kunnat tidsbestämmas närmare. Teckning B Annuswer.
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går att följa, men sockenindelningen är 
inte lika tydlig. I de fall som kungar, 
enskilda stormän eller hela byar fram
trädde som kyrkobyggare, kom socknen 
att omfatta samma område som ett tidi
gare kult- eller tingsområde.

Under tidigt 1100-tal etablerades klos
terväsendet i landet. Vreta kloster i Ös
tergötland var troligen det första som 
grundades. Det skedde omkring år 1100 
med stöd av kung Inge d ä och drottning 
Helena. Det var ett nunnekloster inom 
Benediktinerorden. Cistercienserorden, 
som var en reformrörelse inom Benedic- 
tinerorden, dominerade under 1100-ta- 
let. År 1143 grundades, på initiativ av 
Sverker d ä:s drottning Ulfhild, Alvastra 
kloster i Östergötland. Samma år tillkom 
Nydala i Småland och vid mitten av 
1100-talet Värnhem i Västergötland. 
Klostren blev av stor betydelse för 1100- 
talets båda kungaätter. Den sverkerska 
ättens medlemmar ligger begravda i 
Alvastra och den erikska ättens i Värn
hem.

Staden finner sin form

Enligt kyrklig rätt fick en biskop inte slå 
sig ned i en allt för obetydlig ort, utan 
detta skulle ske i en ”civitas”, en viktiga
re stad. Denna regel hade närmast kom
mit till med tanke på medelhavsområdets 
stadskulturer. I Norden var förhållandet 
annorlunda. Riket var ett agrarsamhälle 
och inte ett stadssamhälle. Landstingen 
hade, som redan nämnts, den beslutande 
makten och mycket tyder på att det var 
på landstingen som kristendomen antogs. 
Med den nya tron följde behovet av

kyrkliga centralorter. Biskopssätet förlä
des i det traditionella centret av ”huvud
landet”, troligen alltid det folkrikaste 
och tidigast kristnade av de land som 
kom att utgöra ett stift. Etableringen av 
den kyrkliga administrationen medförde 
att de gamla centralorterna fick en per
manent uppgift och därmed en mer bo
fast befolkning.

Kungamaktens behov av maktcentra 
var ännu inte helt knutet till städerna. En 
decentraliserad form av förvaltning ge
nom Husabyarna existerade fortfarande. 
Kanske förlorade Sigtuna något av sin 
roll som kungarnas stödjepunkt i Svea
land när biskopen där flyttade till den 
gamla hedniska högborgen i nuvarande 
Gamla Uppsala på 11 30-talet.

Västerås växer fram
I ”Beskrifning öfwer Wästmanland” 
från år 1754 skriver Olof Grau:

”Man kan nu intet weta at berätta, enär 
denne Staden aldraförst blifwit anlagd och 
upbygd, emedan des äldste Privilegier och 
handlingar, hwilke, om de warit i behold, 
hade der utinnan törhända kunnat gifwa oss 
någon uplysning, hafwa så wäl wid de åt
skilliga wådeldar, som öfwergådt staden, så
som ock igenom tidernas ändringar blifwit 
upbrände och förkomne. Wi kunna likwäl 
sluta af åtskilliga omständigheter och teckn, 
at han är mycket urgammal och förmode- 
ligen kan räkna sig ibland de äldsta städer 
uti Riket. ”

Att staden skulle vara ”mycket urgam
mal” har Grau onekligen rätt i. Mycket
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tyder på att staden börjat ta form redan 
under 1100-talet.

Det äldsta säkra skriftliga beviset på 
att Västerås var en ort av central betydel
se är från 1164. I ett fundationsbrev för 
den svenska kyrkoprovinsen nämns Aros 
som biskopsort. Senast vid denna tid
punkt var orten en permanent tätort med 
centrala funktioner — eller med andra 
ord en stad.

Den tidigare nämnda Florenslistan 
från 1120-talet nämner biskopsorten 
Arosa. Aros, som betyder åmynning, var 
inget ovanligt ortnamn under medelti
den. Diskussionen om vilket Aros som 
avsetts har stått mellan Västerås och 
Uppsala. Det var först under 1200-talet 
man skiljde de båda orterna åt genom att 
ange väderstreck och tala om Västra 
Aros och Östra Aros. Mycket tyder på 
att 1120-talets Arosa var just Västerås.

I Västerås har man ännu inte påträffat 
lämningar efter någon 1100-talskyrka. 
Däremot avslöjade två arkeologiska un
dersökningar vid 1970-talets början 
okända spår av tidig kristendom. Mellan 
Svartån och Bondtorget i kvarteret Jo
hannes fanns en stor kristen gravplats, 
som redan på 1200-talet doldes av den 
första bebyggelsen. Vid den första un
dersökningen påträffades ett 60-tal 
gravar, en del med bevarade rester av 
kistor. Vid en andra undersökning ett 
par år senare återfanns ytterligare ett 
100-tal skelett. Datering med C 14-me- 
toden har angett tiden för begravningar
na till 1100-talet, möjligen tidigare. År 
1320 nämns i en skrift den ”gamla kyr
kogården”. Det kan mycket väl vara den, 
som ligger mellan ån och torget. Att an

vändningstiden varit kort framgår av att 
byggnader uppfördes på platsen vid 
1200-talets mitt. Gravplatsen kan ha 
övergivits när orten blev biskopssäte. 
Kanske påbörjades då ett kyrkobygge 
och i fortsättningen begravdes de döda på 
kyrkogården i anslutning till den nya 
kyrkan. Platsen för den första kyrkan är 
dock omtvistad och okänd.

Gravar på Västerås äldsta kyrkogård vid Bondtor
get i kvarteret Johannes. Kyrkogården kan ha an
vänts redan på 1000-talet. Kanske fanns också den 
äldsta kyrkan i närheten, men det har inte fram
kommit några bevis på detta. Foto Västmanlands 
Läns Museum.
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Efter översvämningen

De undersökta ytorna vid Skomakarga- 
tan i kvarteret Linnea gav inga tydliga 
spår av bebyggelse, tomtindelning eller 
gatusträckning under perioden. Däremot 
visade den ökade mängden avfall på till
tagande aktiviteter inom området.

Efter översvämningen, som täckte 
bronsgjutarens verkstad, har ett närmare 
halvmetertjockt kulturlager avsatts inom 
området. Sådana kulturlager bildas av 
rester efter mänskliga aktiviteter, djur
hållning, odling, bränder m m. Lagren ut
görs av hushållsavfall, hantverksrester, 
gödsel och annat.

En bit från åstranden byggdes nya 
flätverksgärden vid slutet av 1100-talet. 
Liksom tidigare var de konstruerade av 
vidjor och slanor, som flätats mellan 
mindre, i marken nedslagna störar. Två 
av flätverksgärdena kan ha utgjort en in
hägnad eller en enklare byggnad. Mellan 
gärdena fanns ett lerlager, som eventuellt 
lades ut som golv. I väster fanns en på 
båda sidor inhägnad passage, kanske en 
fägata.

Ner mot ån hade flata stenar lagts ut i 
två nästan vinkelräta rader. De kan ha 
utgjort gångstenar eller syllstenar till ett 
enklare hus. Eftersom det inte fanns någ
ra andra lämningar av byggnader var det 
vanskligt att tolka deras funktion.

Området närmast Svartån utnyttjades 
främst för odling. Längre upp i sluttning
en fanns rikligt med gödsel. En ladugård 
kan ha funnits i närheten och därifrån 
körde man ut gödsel, som spreds över 
marken. Kulturlagren innehöll också res
ter av hushålls- och hantverksavfall.

Nålar från 1100-talets andra hälft och 1200-talets 
början. Den understa är tillverkad av trä, de två 
övre av ben. Nålarna användes vid nålbindning. 
Bland de textilier som hittades vid utgrävningen 
fanns små nålbundna bitar. Foto S Forenius.

En sammansatt dubbelkam av ben från 1200-talets 
första hälft, därunder en dubbelkam av horn från 
perioden runt 1100. Den grova tandraden använ
des för att reda ut håret, medan den finare sidan 
fungerade som luskam. Foto S Forenius.

Matavfallet i form av djurben ökade 
till närmare 37 kilo. Däremot minskade 
mängden keramik, men fortfarande 
fanns bara äldre svartgods. Det betyder 
att vi inte lämnat 1100-talet.

29



1090-1190

Bland fynden finns några enkla 
hantverksverktyg. Det är två nålar, en i 
ben och en i trä, samt en järnpuns.

Två klinknaglar, en klammer i järn och 
tre tränaglar kan vara rester efter en båt, 
som huggits upp eller reparerats i närhe
ten.

Kammen är en annan föremålstyp, som 
inte är ovanlig. Från denna period finns 
en dubbelkam i älghorn som skurits i ett 
stycke och delar från två enkelkammar 
av ben.

Kulturlagren innehöll en stor mängd 
läderspill, som är de första spåren av sko
tillverkning i området. Dessutom fanns 
mer eller mindre kompletta rester av ett 
30-tal skor. Bland de bevarade skorna 
kan två olika typer urskiljas: remskon 
och slejfskon. Skotyperna finns även i

Olika typer av remskor hittades vid den arkeologi
ska undersökningen. Bilden visar en låg remsko, 
som var en vanlig modell under denna period. 
Teckning B Syse.

andra medeltida städer från 1100 — 
1200-talen och framåt.

Fynden och anläggningarna visar att vi 
nu har en mer etablerad bosättning än 
under det tidigare århundradet.
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Kungalängd:
1167 ca -1195/96 Knut Eriksson 

(Erikska ätten)
1196 -1208 Sverker dy Karlsson 

(Sverkerska ätten)
1208 -1216 Erik Knutsson 

(Erikska ätten)
1216 -1222 Johan Sverkersson 

(Sverkerska ätten)
1222 -1229 Erik Eriksson 

(Erikska ätten)
1229 - 1234 Knut Holmgersson 

Långe
1234 -1249 Erik Eriksson 

(Erikska ätten)
1250 -1275 Valdemar Birgersson

(1250 - 1266) Birger Jarl
1275 -1290 Magnus Birgersson 

Ladulås

Kung och adel

Under 1200-talet befäste adeln och 
kungamakten sin ställning. Från århund
radets andra hälft fanns under kungen ett 
antal ämbetsmän. De utgjorde början till 
en politisk statsapparat. Den individuella 
kungamakten lyckades göra sig gällande, 
trots att det inom adeln pågick en intern 
maktkamp och mot 1200-talets slut 
hårdföra brödrastrider mellan olika 
tronpretendenter.

Förutom maktstriderna pågick andra 
förändringar av vikt för den fortsatta ut

vecklingen. Det var av största betydelse 
att upprätthålla den inre ordningen och 
vidmakthålla adelns privilegier. Land
skapslagarna började nedtecknas under 
denna period. Kungliga rikslagar stifta
des, varav edsöreslagarna från mitten av 
1200-talet ses som de viktigaste. De var 
lagar om kvinnofrid, hemfrid, tingsfrid 
och kyrkofrid. Kungen framstod, med 
kyrkans stöd, som rättvisans högsta be
skyddare. Även om det fortfarande sak
nades en verkställande makt, var lagstift
ningen ett samhällsintresse.

Den tidiga krigsmakten, ledungen, var 
främst en offensiv sjökrigsmakt. Bönder
na var genom kungligt påbud förpliktiga
de att hålla med skepp, manskap och 
proviant. De medverkade under hela me
deltiden i landets försvar.

Från 1200-talet vilade kungens militä
ra makt på de stödjepunkter han skaffat 
sig i de kungliga slotten och borganlägg
ningarna. Det nya vapenslaget, det be
pansrade rytteriet, var också bättre läm
pat att upprätthålla den inre ordningen 
än ledungen var. Rytteriet skapade en ny 
grupp av krigare, som mot århundradets 
slut utgjorde det världsliga frälset, adeln.

Deras privilegier stadfästes i Alsnö 
stadga efter ett stormannamöte hos kung 
Magnus i september 1280. Mot tjänste
plikt befriade kungen sina egna män, bis
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köparna, riddarna och ”vapensvennerna” 
från skatt. Främst ville kungen ge ersätt
ning för att de höll med stridshäst och 
moderna vapen men även andra tjänster 
belönades. Exempelvis kunde den kyrkli
ga representationen i rådet ge anledning 
till frälse utan militära motprestationer.

Ur den gamla stormannaklassen och 
adeln hämtades de första innehavarna av 
de statliga ämbetena. Riksämbetena var 
tre: kansler, drots och marsk. Kanslern 
nämns första gången omkring 1220. Han 
handhade kungens kansli, och eftersom 
läs- och skrivkunnighet krävdes var 
kanslern oftast en biskop. År 1270 
nämns drotsen, som stod för den kungli
ga rättsskipningen, och marsken, som var 
befälhavare i krigstid. Ämbetsmännen 
var ett tecken på att en statsmakt började 
etableras.

Herredagar var ytterligare ett. När 
viktiga frågor skulle behandlas samman
kallade kungen stormän till herredagar. 
Riksrådet, som omnämns första gången 
omkring 1225, fick från början en fastare 
organisation. Under Magnus Ladulås 
blev rådet mer permanent och det kom 
till dels att fungera som en regering. 
Kungen kunde inte längre råda ensam. 
En stor del av makten låg i händerna på 
det världsliga och andliga frälset.

Inkomster
Kungamakten krävde intäkter och till
gångar för att finansiera sin verksamhet. 
Den nya militära organisationen med 
slott och borgar, som skulle byggas och 
hållas i stånd, krävde stora resurser. Det 
medförde en ny förvaltningsindelning.

Slottlänen ersatte husabyar och kungs
gårdar som förvaltningscentra. Skatterna 
beräknades med utgångspunkt från jord
innehavet, som blev grunden för beskat
ningssystemet. Den nya lagstiftningen 
gav också kungen rätt till andelar av bö
terna för en rad brott.

Bergsbruket fick en allt större ekono
misk betydelse under perioden. Världsli
ga stormän, kyrkliga ledare och tyska 
handelsmän blev delägare i fyndigheter
na, och tillsammans med kronan verkade 
de för en rationellare drift. Malmbryt
ningen bedrevs till stor del av bergsmän, 
som i allmänhet var bönder med bergs
bruket som bisyssla. Kronan tog ut en 
stor avgift, avrad, på framför allt koppar 
och silver. Bergsmännen blev i stället be
friade från skatt på jorden, och kom att 
utgöra ett bergsfrälse.

För att ytterligare utöka kassan pågick 
ännu plundringståg mot grannarna i ös
ter. En del legitimerades genom att kallas 
korståg. Andra bedrevs som regelrätta 
krigståg med avsikt att upprätta militära 
stödjepunkter och utöka det egna territo
riet. En stor del av Finland kom under 
perioden att betraktas som svenskt.

Kyrkan bygger vidare
Under 1200-talet intensifierades byggan
det av kyrkliga institutioner. Kyrkor, 
kloster, hospital och helgeandshus upp
fördes både på landsbygden och i städer
na. Kyrkan försökte också att frigöra sig 
från utomstående inflytande. Ursprung
ligen var det kyrkobyggarna, som valde 
och tillsatte prästen. Detta sågs av påven 
som ett hot mot kyrkans frihet. Kyrkan
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segrade i tvisten och det medförde att 
biskoparna fick större makt ute i sock
narna. De tidiga biskoparna utsågs även 
de av ”folket” för att sedan få sin värdig
het stadfäst av kungen. Kyrkan krävde 
dock att biskopen skulle väljas av ett 
domkapitel, ett kollegium av präster.

Under åren 1247—48 besöktes Sverige 
av den påvlige legaten Vilhelm av Sabina. 
Med hjälp av Birger Jarl upprättade han 
domkapitel, som hade till uppgift att fun
gera som valkorporationer vid biskops
val. Vid ett möte i Skänninge 1248 ge
nomdrev Vilhelm av Sabina ett påvligt 
krav på celibat för präster. Kyrkliga äm
beten skulle inte kunna ärvas. Under 
1200-talet kom ändå högre tjänster, att 
ärvas av stormannaätter. Två av Birger 
Jarls bröder och en av hans söner inneha
de biskopsstolen i Linköping. Skän- 
ningemötet beslutade vidare att präster, 
utan sina släktingars medgivande, skulle 
få avyttra jord.

Kyrkan strävade efter att bli ekono

miskt oberoende. Grundandet av en 
kyrklig institution följdes av jorddona
tioner, som blev kärnan i stora gods
komplex. Ytterligare medel tillkom ge
nom att kyrkan underblåste fruktan för 
skärselden och helvetet. Att testamente
ra jord eller materiella tillgångar till reli
giösa organisationer var ett säkert sätt att 
få syndernas förlåtelse. Genom gåvor 
kunde man försäkra sig om själamässor, 
som underlättade livet efter detta. Ville 
man helt försäkra sig om en behaglig till
varo efter döden, skulle man köpa sig en 
gravplats i en klosterkyrka.

Kyrkan avgiftsbelade invigningar av 
kyrkor, återinvigningar och andra kyrk
liga tjänster. Sockenkyrkorna utökade 
sitt jordinnehav genom låneverksamhet. 
Mot säkerhet i jord tillhandahöll kyrkan 
såväl pengar som utsäde. Betalades sedan 
inte skulderna övertog kyrkan den pant
satta jorden. Kyrkan köpte också jord, 
tomter och fastigheter. Låg egendomen 
olämpligt till, kunde den bytas till mark,

Det vänstra sigillet tillhörde 
troligen Karl, som var biskop i 
Västerås 1258^83, och det 
högra biskop Peter, som utfär
dade den första urkunden om 
Kopparberget. Teckning efter 
B E Hildebrand.

3-10-0247. Västerås
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som låg närmare moderinstitutionen. 
Tionden var en annnan inkomst, som 
blev en permanent pålaga under 1200- 
talet.

Kyrkan fick rätt till kungens andel av 
böter från landbor på kyrkans gods. Vi
dare var prästgårdens jord befriad från 
skatt. Den fördelades istället på de övriga 
gårdarna i socknen. År 1281, året efter 
stadfästandet av det världsliga frälsets 
privilegier, infördes det andliga frälset. 
All jord, som tillhörde dom- eller soc
kenkyrkor, befriades då från skatt. Detta 
var ett resultat av kyrkans stöd till Mag
nus Ladulås i stridigheterna med brodern 
Valdemar.

Kloster

Cistercienserorden fortsatte att grunda 
kloster under slutet av 1100-talet och 
början av 1200-talet. Slutligen hade de 
elva kloster i landet, varav sju var nunne
kloster. Endast fyra av klostren låg i 
Svealand, varav tre var avsedda för kvin
nor. De övriga klostren låg i Götaland.

Mot 1200-talets mitt kom två nya 
klosterordnar: franciskanerna och domi- 
nikanerna. De var, till skillnad från cis- 
tercienserna, utåtriktade och levde av att 
tigga samt erhålla allmosor. Klostren 
byggdes därför i tättbefolkade områden 
som städer eller större handelsplatser. 
Franciskanerna verkade bland de lägre 
samhällsskikten, medan dominikanerna 
lade störst vikt vid predikan och studier. 
Vid denna tid startades även katedral
skolor för prästutbildning i Linköping 
och Uppsala. Utlandsstudier förekom re
dan på 1100-talet, när enstaka svenskar

reste till Bologna. Under 1200-talet sök
te sig allt fler män med en kyrklig karriär 
i sikte utomlands, främst till Paris.

Städer

Både den världsliga och kyrkliga expan
sionen medförde att städerna utveckla
des. Kungamaktens slott och borgar anla- 
des ofta i eller vid en stad, men en stad 
eller handelsplats kunde också anläggas i 
skydd av en borg. I och med att hovet 
från och med denna tid, åtminstone peri
odvis, uppehöll sig i någon av rikets stä
der, fick de en ny status. Birger Jarl till
skrivs anläggandet av Stockholms hus, 
Nyköpings hus och mera osäkert Örebro 
hus. Under Magnus Ladulås regeringstid 
anlades borgarna i Kalmar, Borgholm, 
Åbo och möjligtvis Tavastehus. För att 
underhålla och bemanna borganlägg
ningarna krävdes stora resurser både i 
varor och kontanter. För detta skapades 
underhållsområden och det medförde 
fögderiernas uppkomst.

Förutom borgbesättningar förläde 
kungen egna tjänstemän på de viktigaste 
platserna. Handeln, främst med tyskarna, 
ledde till att kungen placerade fogdar el
ler uppsyningsmän i städer, som fungera
de som handelsplatser och utskeppnings- 
hamnar.

Den kyrkliga administrationen utöka
des främst i stiftsstäderna. Städerna fick 
inslag av sten- och tegelbyggnader, bor
gar, kyrkor och klosterbyggnader bland 
trähusen.

Den allt större världsliga och kyrkliga 
förvaltningen medförde en ökad efterfrå
gan på hantverkare och handelsmän. Stä
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derna behövde en egen förvaltning. Den 
sköttes av rådet under ledning av borg
mästare. Rådet hade från början en dö
mande funktion, men fick redan under 
tidig medeltid betydande administrativa 
funktioner. En av de viktigaste uppgif
terna var övervakningen av mått'- och 
viktsystem.

Västmanland och Västerås 
Västerås slott var strategiskt placerat in
vid hamnen, den på 1200-talet viktiga 
porten till Bergslagen. Tidpunkten för 
slottets anläggande är oklar, men de älds
ta delarna har byggnadshistoriskt förlagts 
till 1200-talet. Det har även hävdats att 
slottet från början var en borg — ett fast 
hus — för kungens fogde över Västman
land och Dalarna. Slottets tidiga historia 
är dunkel och någon känd kunglig an
knytning finns inte förrän 1396.

Under 1200-talet var Dåvö kungsgård 
i Munktorps socken i Snävringe hundare 
centrum i ett fögderi bestående av några 
västmanländska hundaren. Kungsgården 
med ”alla hundaren, städer, gårdar och 
kvarnar” var morgongåva till Magnus 
Ladulås drottning Helvig. Den var hen
nes personliga egendom och utgjorde en 
änkepension. Från kung Magnus död 
1290 innehade änkedrottningen Dåvö.

Ar 1244 anlades ett dominikaner
konvent i Västerås. Klostret uppfördes 
på en ö öster om Svartåns mynning och 
söder om Lillån, nuvarande Munkgatan. 
Efter läget kallades klostret ”conventus 
insulensis”, konventet på ön (se 1290— 
1 390, Conventus insulensis).

Kyrkobyggandet fortsatte och vid år
hundradets slut fanns minst 20 stenkyr
kor i landskapet. Domkyrkan byggdes 
troligen under 1200-talet. År 1277 fick

Modell som visar hur 
det äldsta slottet kan ha 
sett ut. Porten låg i väs
ter, på motsatt sida mot 
i dag. Foto Västman
lands Läns Museum.
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E Låftmans rekonstruktion från 1879 av den äldsta domkyrkan. Han ansåg att den uppfördes under 1200- 
talets första hälft. Teckning O Brandes.

jungfru Marias kyrka i Aros en donation 
till kyrkans invigning.

Domkyrkan är byggd i flera etapper 
och den fick sin nuvarande omfattning 
vid 1400-talets mitt. Det har diskuterats 
om det funnits en kyrka från 1100-talet 
på denna plats. Vid kyrkans ombyggnad 
omkring 1860 avlägsnades delar av ett 
tidigare kor, som av vissa forskare tol
kats som rester av en ursprunglig kyrka.

S:t Nicolaus på västra sidan om ån och 
S:t Ilian på den östra uppfördes troligen 
redan under 1200-talet, men nämns förs
ta gången 1311/1312.

I staden fanns också ett mynthus eller 
växelstuga, som omnämns i Magnus Bir- 
gerssons testamente från 1285.

Kyrkans män

Från denna tid finns namnen på några av 
stadens kyrkliga ämbetsmän bevarade. 
Den första kända biskopen är Robert, 
som utövade sitt ämbete från 1225. Han 
efterträddes av Karl, som var med om att 
överflytta ärkestolen från Gamla Uppsa
la till Östra Aros vid 1200-talets mitt. 
Karl var rikspolitiskt engagerad som råd
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givare till Birger Jarl. Under hans tid in
vigdes domkyrkan. På 1280-talet efter
följdes han av biskop Peter. Denne var en 
man med stora ambitioner och deltog ak
tivt i statspolitiken. Av någon anledning 
kom han i onåd hos rikets styresmän och 
dog i landsflykt i Nidaros under århund
radets sista år. Dessförinnan var han med 
om att ge aktivt stöd åt korstågen och de 
territoriella expansionerna i öster, som 
ledde fram till att gränsfästet Viborg an- 
lades. Mest känd för eftervärlden har Pe
ter blivit genom sitt engagemang i bergs
hanteringen. Hans namn finns, tillsam
mans med kung Magnus och fyra andra 
biskopars namn, på ett pergamentsbrev 
från 1288, som är den första kända berg- 
verksurkunden i Sverige. Den rör verk
samheten kring bergshanteringen i Da
larna. Biskop Peter förvärvade en åtton

del av Tiskasjöberg vid nuvarande Falun. 
Platsen kallas också Kopparberget och 
ännu, 700 år senare, finns företaget kvar 
under namnet Stora.

Några av munkarna vid stadens kloster 
är också kända till namn. Vid provincial- 
konventet i Lund 1254 omnämns en bro
der Petrus som prior i Västerås. En känd 
dominikan, Petrus de Dacia, var från 
senhösten 1278 till maj 1279 prior för 
klostret. Han var en berest man med stu
dier både i Köln och Paris bakom sig. 
Hans levnadshistoria kan främst följas i 
de brev han skrev till Kristina av Stom
meln. I breven finns en del notiser om 
Västeråsklostret. Bland annat nämns att 
Nils och en broder Lars från Västerås 
bedrev studier i Köln. Klostrets prior un
der tidigt 1280-tal hette Bartold, och un
der hans tid kom Kristina av Stommelns

Sveriges äldsta kända berg- 
verksurkund utfärdades av 
västeråsbiskopen Peter den 16 
juni 1288. Av brevet framgår 
att domkapitlet ägde en åtton
del av Kopparberget. Kung 
Magnus Ladulås och ärkebis
kop Magnus Boson fanns 
bland dem som satte sina sigill 
under handlingen. Foto Kurt 
Eriksson, Riksarkivet.
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Det övre och det nedre 
schaktet i kvarteret Lin
nea under tidigt 1200- 
tal. Renritning E Nord-

SKOMAKARGATAN

bror Sigwinus till Västerås, där han upp
togs i orden och blev hushållsförestånda- 
re.

Det tidiga 1200-talet vid Skomakar- 
gatan
Redan från tidigt 1200-tal kan man i 
kvarteret Linnea ana ett bebyggelse
mönster, som kom att stå sig länge. Från 
denna tid finns de första tydliga läm
ningarna efter ett hus. Det var en knut- 
timrad byggnad med lergolv och en härd
grop mitt i huset. Husets funktion kan 
inte säkert bestämmas men mycket tyder 
på att man här sysslade med skinnbered
ning. Ytterligare ett hus kan ha stått 
bredvid, också det med en eldstad mitt i 
det enda rummet. Där fanns ett närmare 
40 centimeter tjockt lager, som nästan 
enbart bestod av djurhår och ull. I detta 
hus avhårades skinnen innan de garva
des.

Norr om byggnaderna fanns några sto
ra stenar, utlagda som underlag för en 
gångväg. Ner mot ån bestod den meter-

SKOMAKARGATAN

breda stenpackningen av stora, plana tätt 
lagda stenar. Området vid ån kan ännu 
tidvis ha varit blött. En bryggliknande 
konstruktion bestående av två breda 
plank, som förankrats i marken med 
mindre pålar längs långsidorna, tyder på
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Utgrävningarna i kvarteret Linnea hösten 1988. De trånga schakten, regn och kyla gjorde ofta arbetet 
problematiskt. Foto S Forenius.

det. ”Bryggan” sträckte sig ut mot en 
naturlig svacka i marken, där en stor 
mängd läderspill och gödsel hade dum
pats. Lädret var restprodukter från 
skinnberedningen och skotillverkningen 
i husen ovanför.

Kulturlagren innehöll rikliga mängder 
av flis och spån, trärester från hus
byggen. Den stora mängden kan tyda på

att fler hus än de utgrävda uppförts i 
området under denna tid.

Bebyggelse från 1200-talets mitt

Vid 1200-talets mitt hade husen rivits. 
Av den ena knuttimrade byggnaden fanns 
bara det första stockvarvet kvar. Husen 
överlagrades snart av nya kulturlager.
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Ett nytt hus uppfördes över lagren med 
djurhår och ull. Det var byggt av timmer 
och hade lergolv. Byggnaden var placerad 
på nedslagna pålar och hörnstenar och 
runt huset gick ett flätverk, kanske för 
att hålla husdjuren borta. I byggnadens 
mitt fanns en stensatt eldstad.

Där det större huset legat fanns nu en 
öppen gård. Möjligen låg där ett öppet 
skjul, som gav tak över huvudet. I öster 
kan skjulet ha begränsats av några 
stockar. Läderspill, djurhår och barkflis

utgjorde tydliga spår efter garvning och 
skotillverkning. Öster om gårdsplatsen 
hade mängder av barkflis, upp till halv
meter tjocka lager, antingen lagrats eller 
dumpats.

För att underlätta framkomligheten 
hade en kavelbro anlagts, som var om
kring två och en halv meter bred. Pas
sagen bestod av rundstockar och kluvor, 
som vilade i utsågade spår i sidstockarna. 
Kavelbron var delvis täckt av ett tunt 
gruslager för att underlätta transporter.

SKOMAKARGATAN
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Ovan: Rekonstruktion av bebyggel
sen i kvarteret Linnea vid 1200-ta- 
lets mitt. Renritning E Nordberg, 
RAÄ.

Till vänster: Kavelbron i schaktet 
mot ån vid 1200-talets mitt. Foto 
B Syse.
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Det övre schaktet i 
kvarteret Linnea under 
sent 1200-tal. Renrit
ning E Nordberg, RAÄ.

lEi™

SKOMAKARGATAN

Utsträckningen mot väster är inte känd, 
men österut mot ån sträckte den sig 
minst 36 meter och den slutade troligen 
vid ett nyuppfört hus.

Marken ner mot ån var nu så pass torr 
att man kunde bygga där. Endast en liten 
del av det nya huset kunde undersökas. 
Där fanns rester av en syllstock, en 
golvbjälke och delar av ett plankgolv. 
Huset fortsatte ut mot nuvarande Slotts- 
gatan.

Ytterligare en byggnad framkom nere 
vid ån. Den sträckte sig in under nuva
rande Skomakaregatan, varför endast ett 
hörn kunde undersökas. Huset var knut- 
timrat av kraftiga stockar och hörnet vi
lade på en rejäl, liggande ekstock. Trots 
att byggnader uppförts kan det ännu ha 
varit blött, eftersom plankor lagts ut som 
gångvägar på gårdsplanen. Plankorna vi
lade på ett tvärlagt underlag av trä — bl a 
hittades där en kasserad ho.

En gammal båtsida hade lagts ut för att 
bredda gångvägen upp mot kavelbron. 
Bordläggningen var minst tre meter lång, 
sammanfogad med klinknaglar och tätat 
med textildrevning.

Det sena 1200-talets bebyggelse

Under perioden 1250 till 1270 byggdes 
den övre gården om. Avfallet från garve
ri, skomakeri och hushåll gjorde att 
marknivån växte på höjden. Den gamla 
passagen kom att ligga för lågt och en ny 
kavelbro lades ut på den gamla. Den nya 
passagen gick bara fram till husets nord
östra hörn. Utanför husväggen lades 
istället en gles stenpackning.

Det nya huset hade, liksom det tidiga
re, lergolv och en stensatt eldstad. Mot 
gårdssidan, som eventuellt låg under tak, 
fanns en mindre konstruktion, kanske en 
avfallsbinge. Vid ingången, som låg vid 
gångplankorna över gårdsplanen, funge
rade en stock som tröskel. Mitt på går
den fanns en närmare två meter vid grop 
med bränd kalk, troligen rester från ett 
murningsarbete eller rester från garve- 
riverksamheten.

Vid 1200-talets slut skedde ytterligare 
förändringar. De två timrade husen nere 
vid ån var borta. Husresterna och kavel
bron täcktes av ett gödsellager och däref
ter av ett tjockt lager med träflis och
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Bebyggelselämningarna ligger ofta mycket tätt och kan därför vara svåra att tolka. På bilden syns 
anläggningar från två perioder i det övre schaktet. De större stenarna hör till en passage från 1200-talets 
senare del, vars träbroläggning har tagits bort. I bildens övre del syns resterna efter ett samtida hus. 
Kavelbron under stenarna är äldre, från 1200-talets mitt. Foto B Syse.

spån. Detta tyder på att någon form av 
nybyggnad ägde rum i närheten, men 
några lämningar efter husen fanns inte i 
schaktet.

Högre upp byggdes det också nytt. I 
den nya kavelbron användes stockar, som 
tidigare ingått i en knuttimrad byggnad. 
Stockarna låg i motsatt riktning jämfört 
med de äldre kavelbroarna.

Längs Skomakargatan fanns troligen 
en sammanhängande huslänga. Byggna

den längst i väster hade fortfarande en 
eldstad. En av syllstockarna vilade på en 
kraftig, liggande ekstock. Först nu var 
schaktets östra del bebyggd. Eftersom 
undersökningsområdet, där det nya huset 
låg endast var "två meter brett var läm
ningarna svårtolkade. Vid ingången till 
byggnaden fanns en syllstock med ett ut
hugget tröskelparti. Ett itubrutet trähjul 
låg som trappsteg på ömse sidor om trös
keln.
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Det övre schaktet i 
kvarteret Linnea vid 
1200-talets slut. Renrit
ning E Nordberg, RAÄ.

SKOMAKARGATAN

Innanför dörröppningen hade en lag- 
gad trätunna, med en diameter på en me
ter, grävts ned i marken. Runt tunnan 
fanns en stor mängd bark, som tyder på 
att den använts som garverikar. Byggna
den hade eldhärjats och främst stock
golvet vid ingången var rejält förkolnat. 
Det innersta plankgolvet uppvisade en
dast mindre spår av eldangrepp.

Det tidiga 1200-talets fynd

En rad föremål återfanns i eller kring 
anläggningarna. Fynden från 1200-talet 
visar något om hur människorna i sko- 
makeriet och garveriet levde.

Under tidigt 1200-tal dominerades 
hushållskeramiken ännu av äldre svart
gods, men en ny keramikgrupp uppträder 
i fyndmaterialet. Detta äldre rödgods 
börjar dyka upp i de svenska städerna 
årtiondena före 1200-talets mitt. Det 
känns igen på godsets röda färg och den 
utvändiga glasyren.

Svepkärl och skålar av trä hade också 
använts. I hushållet lagrades matvaror 
också i tunnor.

Ett trasigt trähjul hade lagts på ömse sidor om en 
dörrtröskel. Hjulets diameter är ca 40 cm. Därun
der syns en detalj av kavelbron, där gammalt virke 
från en knuttimrad byggnad hade återanvänts. 
Foto S Forenius.
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I området farms rester efter bygg
nadsverksamhet. Förutom träspån åter
fanns ett stämjärn, två knivar, dymlingar, 
naglar, spikar och kilar i trä.

Vid skomakeriet fanns rester av gamla 
nötta skor, som kastats av olika anled
ningar. Användbara bitar togs tillvara 
och resten slängdes. Andra skor är mer 
kompletta, kanske kastade kunden dem 
när han besökt skomakaren och köpt 
nya. Totalt fanns 5 5 olika skor, men en
dast fyra av dem kan typbestämmas: en 
låg och två höga remskor samt en stövel.

Läderspillet från tillskärningen av skor 
utgör den talrikaste fyndgruppen. Totalt 
finns från denna period nästan 1800 
spillbitar, de flesta små eftersom skoma
karen försökte få ut så mycket använd
bart material som möjligt ur varje hud.

Ett av de mer udda fynden var en liten 
tilltäljd träpinne på vilken futharken, 
runalfabetet, var inristad.

På fritiden roade sig skomakaren med 
musik. Ett stall från ett stränginstrument 
finns bland fynden. Där finns likaså en 
islägg, en tidig skridsko. Den är tillver
kad av ett mellanfotsben från en ko, har 
plana sidor och två hål i varje ände för 
remmar så att den kunde surras fast på 
foten. Med hjälp av isläggarna och en

Ett vackert dekorerat 
ovanläder till en sko. I 
slutet av 1200-talet dy
ker frontsnörskon upp 
bland fynden. Skotypen 
var mycket vanlig men 
finns här endast i ensta
ka exemplar. Foto S Fo- 
renius. Teckning 
B Syse.

Skärvor från ett krus av äldre rödgods med blad- 
fjällsdekor. Liksom övriga typer av keramik under 
denna period har det importerats från Västeuropa. 
Foto S Forenius.
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stav kunde sedan skomakaren förflytta 
sig längs de tillfrusna vattenvägarna. En 
balansarm i järn från en liten våg har 
också bevarats från skomakartomten.

Fynd från 1200-talets mitt

Från denna tid finns skärvor från 20 ke
ramikkärl bevarade. Merparten var kru
kor och krus av äldre rödgodstyp, som 
från denna tid och 100 år framåt är den 
dominerande keramiktypen i svenska 
städer. Skärvor från tre krus av en helt 
ny godstyp, stengods, finns också. Sten
godset tillkommer i fyndmaterialet un
der 1200-talets andra del och det blir 
vanligt under 1300- och 1400-talen.

Andra hushållsartiklar från denna tid 
är ett fat av ek, ett par träskålar och några 
laggkärl.

Tre järnknivar med två knivslidor i 
läder hade hamnat i jorden tillsammans 
med en rad föremål: järnbeslag, barkflö- 
ten, dymlingar, tränaglar, kilar, söljor, 
spikar, repstumpar av växtfibrer, kläd
trasor av ull, en bennål och en större 
träho.

Järnknivar från 1200-talet, den övre med delvis 
bevarat träskaft. Foto S Forenius.

Ett trähandtag med inristade runor, som kan ha 
varit en del av en runstav. Runorna är av medeltida 
typ och bildar ordet ”futhark”, dvs de sju första 
tecknen i runraden. Handtaget dateras till om
kring år 1200. Teckning B Syse.

Stall till ett stränginstument med tre strängar. 
Foto S Forenius.

Ett märkligt fynd är en skafthålsyxa av 
sten, ett stenåldersredskap, som skoma
karen kanske fann under någon av sina 
vandringar i landskapet.

I det tidigare skedet återfanns ett trä
föremål med ett runalfabet. Från denna 
tid finns en annan typ av skrivmaterial. 
Det är en stylus och en vaxtavla i trä. 
Trätavlan försågs med ett tunt vaxlager 
och i detta skrev man med hjälp av en 
stylus, i detta fall en pennliknande trä
pinne med järnspets. När det vaxristade 
meddelandet fyllt sin funktion var det 
bara att jämna till vaxytan och börja rista 
på nytt.
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Gul emalj 

Grön emalj

Fastnitat huvud
med spår efter förgyllning

Guldfragment på 
större delen av bården

Hål med nitfragment

Röd emalj

Guldfragment

Guldfragment

Borrat hål

Grön och gul emalj

Emaljfiguren, möjligen aposteln Petrus, som prytt ett krucifix eller relikskrin, kan vara ett tyskt arbete 
från 1100-talet. Den stiliserade formen har en romansk prägel. Aposteln är tillverkad av kopparplåt med 
ett gjutet huvud. Ansiktet, som är starkt korroderat, uppvisar spår av förgyllning. Emaljen är lagd i skavda 
gropar i plåten. De svarta linjerna är troligen niello (silverlegering) med förgyllning på flera ställen. 
Figurens längd är 87 mm och bredden 30 mm. Den påträffades i ett lager från tidigt 1200-tal i kvarteret 
Linnea. Foto G Jansson, RAÄ.
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Fynd från kvarteret Linnea. Bilden till vänster 
visar fragment av ett ylletyg vävt i treskaftad ky- 
pert. På ena sidan är stadkanten bevarad. Ovan 
syns spillbitar av filt. Troligen är det rester efter 
tillverkning av sulor, hattar och annat. Textilierna 
är från 1200-talets första del. Foto G Hildebrand, 
ATA.

En emaljerad figur utgjorde ett an
märkningsvärt och oväntat fynd på en 
skomakartomt. Figuren tolkades först 
som en avbildning av Maria, men vid 
närmare analys har den visat sig avbilda 
en apostel, möjligen Petrus. Varför det 
praktfulla föremålet hamnat i skomake- 
riets avfallslager kan man bara spekulera 
om, men det är möjligt att det har an
knytning till den närliggande S:t Nicolai 
kyrka.

Skomakeriets produktion ökade under 
1200-talets andra hälft. Läderspillet upp
går nu till nästan 10000 bitar. Så gott 
som samtliga är rester från skotillverk
ningen. Drygt 100-talet olika fotbekläd-
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Stylos och vaxtavla. 
Foto S Forenius.

Krumkniv, remsko och läderspill från skomakarens verkstad. Foto S Forenius.
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Ovan: Gavel till en väggfast bänk. 
Urtagningarna i ena sidan har an
passats efter väggstockarna. 
Längden var ca 1,5 m.

Till höger: Sidorna till en lagg- 
skål. Skålen hade ursprungligen 
en höjd av 65 mm. Foto S Fore- 
nius.

4-10-0247. Västeras
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Spel och dobbel före
kom även under medel
tiden. Här syns tre 
spelbrickor av trä samt 
två tärningar av horn. 
Kända spel var brädspel, 
kvarnspel, rävspel och 
schack. Foto S Fore- 
nius.

nader påträffades, men endast fem av 
dem kan typbestämmas. Tre är remskor 
och de övriga en slejfsko och en stövel.

Det sena 1200-talets fynd

Perioden från 1270 fram till århundra
dets slut medförde en ytterligare ökad 
skoproduktion. Läderspillet uppgår nu 
till drygt 16000 bitar. Remskor, slejfskor 
och frontsnörskor finns bland de 107 oli
ka skofragmenten.

Keramiken består nu endast av röd
gods och stengods. Totalt 150 skärvor, 
där flera säkert kommer från samma kärl. 
Andra hushållsfynd är träskålar, laggkärl, 
hushållsglas, delar av glasflaskor och en 
laggad tunna.

Möbelben, en bänkgavel och en ljus
hållare i järn är rester av heminrednings- 
detaljer.

Murtegel, enkupigt taktegel och föns
terglas utgjorde nyheter bland fynden 
med anknytning till husbyggande.

Ett låshus till ett bultlås och en nyckel 
visar att det funnits anledning till att 
skydda sina ägodelar.

Fynden av textilier, ett läderbälte och 
två bältesöljor i järn tillhör den mer per
sonliga utrustningen. Två sammansatta 
kammar och en enkelkam, alla tre av ben, 
hade hamnat i jorden liksom två små 
glaspärlor, kanske från ett radband eller 
en smyckedetalj. Tre små spelbrickor av 
trä visar att livet inte bara var arbete utan 
även nöje.

Föremålen, som nämnts, utgör bara en 
del av de totala fynden, men de är ett 
urval, som förhoppningsvis levandegör 
skomakarfamiljens liv och leverne under 
1200-talet.
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Kungalängd:
1290 -1298

1298 - 1318
1319 — 1332 ca

1332 ca-1364 
1364 - 1389

Birger Magnussons 
förmyndarstyrelse 
Birger Magnusson 
Magnus Erikssons 
förmyndare 
Magnus Eriksson 
Albrekt av 
Mecklenburg

Historia i korthet
Även om Västerås fick tillfälliga kunga- 
besök, hade staden en underordnad roll i 
det rikspolitiska skeendet. Västerås be
tydelse låg främst i handeln med järn och 
koppar från Bergslagen. Från Magnus 
Erikssons tid förekom staden allt oftare i 
mer betydelsefulla sammanhang.

Inom en liten grupp av Sveriges be
folkning — adeln — pågick kampen om 
makten och rikedomen. Striden gällde 
kontrollen av kronans inkomster från 
jordegendomar, skatter och andra avgif
ter. De återkommande krigen och inter
na striderna fick till följd att kronans 
-finanser ofta var katastrofala. Kunga
makten strävade efter att behålla kont
rollen över kronans ägor. Rådet däremot 
önskade inskränka kungens makt, och 
ville komma i åtnjutande av inkomsterna

från slottslänen. Danmark samt nordty
ska furstar och handelsstäder hade egna 
intressen att bevaka, och drogs ofta in, 
som bundsförvanter på den ena eller and
ra sidan. Styrkeförhållandena kunde 
snabbt förändras och stöd söktes hos for
na fiender genom löften om privilegier 
och giftermålsallianser. Men släktskap, 
tidigare åtaganden och lojaliteter hade 
underordnad betydelse i detta spel.

Efter åtta år av förmyndarstyrelse blev 
Birger Magnusson kung. År 1306 fängs
lades han av sina bröder Erik och Val
demar på Håtuna i Uppland, i vad som 
blivit känt som Håtunaleken. Birger fick 
behålla sin titel, men Erik var den verkli
ge regenten. Fyra år senare delades i 
praktiken riket mellan bröderna. Birger 
tog så småningom en gruvlig hämnd. Vid 
Nyköpings gästabud 1317 lät han fängsla 
bröderna, som dog i fängelset. En upp- 
rorsrörelse mot Birger tvingade honom 
att fly landet och han avled kort därpå. 
Eriks blott treårige son Magnus valdes 
till kung 1319.

Fram till 1300-talets mitt hade de olika 
landskapen egna lagar. Västmannalagen, 
som finns bevarad i handskrifter från 
denna tid, omtalar en stadsrätt som rimli
gen bör ha gällt Västerås. I sammanhang
et nämns bl a rådstuga med ting på mån
dagar, då mål mot stadsbor behandlades,

51



1290-1390

torgdag och allmänningstorg i köpstad. 
Lagen innehåller nyare bestämmelser, 
men också gamla rättsregler, som trade
rats muntligt av lagmännen, innan de 
skrevs ner. Lagens bestämmelser om 
trälar är ålderdomliga, men träldomen 
existerade fortfarande när lagen nedteck
nades.

Omkring 1350 skrevs Magnus Eriks
sons landslag. Den ersatte landskapsla
garna och var den första lag som gällde 
hela riket. Vid ungefär samma tidpunkt 
tillkom Magnus Erikssons stadslag. Den 
innehöll bestämmelser om de flesta av en 
stads angelägenheter — stadens styrelse, 
köp av gårdar och tomter, grannsämja, 
vådeld, handel, marknader, hantverk, 
skepp till havs och i hamn m m.

Magnus Erikssons regeringsperiod var 
förhållandevis lugn fram till 1356. Då

bröt ett uppror ut och bland upprors
männen fanns kungens son Erik. Magnus 
tvingades dela riket med Erik. Bland de 
områden kungen behöll fanns Västerås. 
Under åren som följde växlade Magnus 
mellan att sluta förbund eller befinna sig 
i konflikt med Valdemar Atterdag och 
Albrekt av Mecklenburg d ä. Det hela 
slutade 1363 med att Magnus son Håkan, 
kung av Norge, gifte sig med Valdemars 
dotter Margareta. Men missnöjet bland 
vissa stormän gjorde att kungen avsattes 
året därpå och i stället valdes Albrekt av 
Mecklenburg d y. Magnus hade fortfa
rande stödjepunkter i bergslagsstäderna 
och 1365 ska en del av hans trupper ha 
befunnit sig i Västerås. I striden vid Gata 
utanför Enköping samma år led Magnus 
slutgiltigt nederlag mot Albrekt.

Den nye kungen ådrog sig både adelns

I samband med digerdöden illu
strerade konstnärerna en döds
skräck som ofta tog sig makabra 
uttryck. Dödsdansen var ett van
ligt motiv. Tyskt träsnitt från 
1493.

52



1290-1390

och böndernas missnöje, när han för att 
betala skulder gav svenska slott och län i 
pant till tyska stormän. År 1371 godtog 
han rådets krav att endast svenska män 
skulle få förvalta slottslänen.

Detta medförde att rikets drots, Bo 
Jonsson Grip, kunde samla på sig en 
enorm mängd gods. Han innehade stora 
delar av Västmanland. När han dog 1386 
blev det av avgörande betydelse för 
maktbalansen att kontrollera de stora 
jordtillgångarna. Albrekt försökte, men 
kungens motståndare vände sig till Mar
gareta, drottning av Danmark, som två år 
senare fick tillgång till arvet. Året därpå 
besegrades Albrekt i slaget vid Falkö
ping.

Digerdöden

Vid århundradets mitt nåddes Sverige av 
digerdöden, en pest som dragit fram över 
stora delar av Europa. Det var långt ifrån 
den enda pestepidemin, men den svåras
te. Befolkningen minskade kraftigt, kan
ske med en tredjedel, och många gårdar 
lades öde. Pesten var en bidragande orsak 
till 1300-talets jordbrukskris. Mindre 
jord brukades och avraden, den avgift 
som betalades till jordägaren, sänktes. 
Effekten blev att jordägarna, främst kro
nan, adeln och kyrkan, fick lägre in
komster. För bönder och andra befolk
ningsgrupper kan situationen ha betytt 
en förbättring, eftersom priserna på jord 
och jordbruksprodukter minskade.

Ingenting är känt om hur hårt digerdö
den vid 1300-talets mitt och de andra 
farsoterna slog mot Västerås. Från pest
epidemins tid finns en kungörelse, som

utfärdats av Rostocks råd. Den berättar 
att alla brunnar i Arboga och Västerås 
förgiftats. Pesten drabbade människor i 
alla samhällsgrupper, men slog hårdast 
bland de fattiga. Präster och andra som 
vårdade sjuka var en annan utsatt grupp.

Kungen och Västerås

När en ny kung valts, skulle han resa på 
Eriksgata och besöka de olika landskapen 
i en bestämd ordning, för att hyllas som 
kung av undersåtarna. Första gången 
Västerås nämns i detta sammanhang är 
1 3 35. Kungen skulle följas av närkingar- 
na till Arboga, där västmanlänningarna 
mötte för att följa honom till Västerås. 
Där utväxlades eder mellan kungen och 
folket. Västerås var Eriksgatans sista an- 
halt och den avslutades när han kom till 
Östens bro på gränsen till Uppland.

Kungabesök i staden var säkert vanli
ga. Det första tillfälle som kan tidfästas är 
kung Magnus Erikssons besök i Västerås 
den 14 september 1331. Han och hans 
söner var i staden vid flera tillfällen, bl a i 
februari 1360 när kungen utfärdade ett 
tillägg till stadslagen och en brytnings- 
stadga för Kopparberget. Även Albrekt 
av Mecklenburg gästade Västerås flera 
gånger och 1371 höll han räfsteting här.

Myntning var ett kungligt privilegium 
och det finns uppgifter om att Västerås 
var myntpräglingsort. Några av mynt
mästarna är kända: Konrad som var verk
sam 1315 och Olrik Mertens 1370. Vid 
den senare tidpunkten fanns Skiptaregår- 
den, vars namn antyder att det kan ha 
varit stadens mynthus.
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Koppar och järn
Utskeppningen av koppar och järn var 
inte bara en angelägenhet för borgarna i 
Västerås. Bergshanteringen var in
komstbringande och både kronan och 
kyrkan var intressenter. Från denna peri
od finns dokument, som berättar om för
hållandena. Exempelvis överlät marsken 
Torgils Knutsson 1303 sin egendom i 
Norberg till kung Birger Magnusson och 
när riket delades 1310 behöll kungen sin 
andel i Kopparberget.

Kungamakten var nästan ständigt i fi
nansiell kris och bergverken betalade ti
onde eller avrad till kronan. Verksamhe
ten övervakades av en kunglig fogde eller 
flera tillsyningsmän, 14 vid Kopparber
get och tolv i Norberg.

De äldsta bevarade bergverksstadgorna 
utfärdades av Magnus Eriksson. Koppar
berget fick stadgar 1347 och 1360. Vid 
det senare tillfället utfärdades de från 
Västerås. Norberg fick sin första kända 
stadga år 13 54.

Biskopen i Västerås ägde som tidigare 
nämnts en åttondel av Kopparberget. 
Kyrkan var också inblandad i järnhante
ringen. År 1324 utfärdade biskop Israel 
Erlandsson ett privilegiebrev för Nor
berg.

Hansan och tysk invandring
Under en stor del av medeltiden domine
rades handeln i Östersjö-området av 
Hansan. Hansan, en sammanslutning av 
tyska städer med Lübeck i spetsen, stod 
på höjden av sin makt på 1300-talet. För
hållandet mellan den svenska kungen och

1290-1390

Gravhäll från 1328 i Västerås domkyrka. Inskrip
tionen lyder: ”Här vilar jag med Kristus, herr Did
rik, förvaltarens på Kopparberget Johannes son, 
vilkens själ må vila i härligheten.”. Vapenskölden 
visar anknytningen till bergsbruket. Teckning ef
ter S Gardell.

Hansan varierade med det politiska läget. 
Det låg i kungamaktens intresse att be
gränsa handelsorganisationens privilegi
er och inflytande. Sverige exporterade 
främst järn, koppar och jordbrukspro
dukter som smör och hudar. Importen 
bestod av salt, som var ett nödvändigt
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Den 29 maj 1307 sålde kani- 
ken Tideman en vret vid Väs
terås. På salubrevet finns det 
äldsta bevarade stadssigillet. 
Foto Kurt Eriksson, Riks
arkivet.

1290-1390

konserveringsmedel, kläde och en del 
lyxartiklar som kryddor och vin.

Från 1200-talet förekom en betydande 
tysk invandring till svenska handelsplat
ser och gruvorter. De tyska köpmännen 
intog ofta en ledande position och inne
hade viktiga ämbeten. För att minska det 
tyska inflytandet fanns i Magnus Eriks
sons stadslag en bestämmelse att hälften 
av ämbetena i stadens styrelse skulle in
nehas av svenskar, den andra hälften av 
tyskar.

Tyskar i Västerås

Många i det ledande borgerskapet i Väs
terås bar tyska namn. År 1307 bevittnade 
stadens rådmän, både svenskar och 
tyskar, ett salubrev. De var fogden Allo, 
Henrik Cruse, mäster Siwrdus, Albert 
Pes, Ulf i Berget, Bernhard Kettilhatt, 
Nils Bagarmästare, Henneke Harderwik,

Torsten Skomakare, Arnold Skräddare, 
Torgil Humul, Gerbert och Olof Ingulfs- 
son. På brevet fanns också ett sigill med 
stadsvapnet. Det är det äldsta bevarade 
stadssigillet, som också är känt från ett 
förkommet salubrev från 1291. Senast 
1351 fanns borgmästare och år 1361 
nämns de första vid namn: Andreas och 
Viikin Nagel.

Genom släktskap och handelskontak
ter bands Bergslagen samman med Väs
terås, Stockholm och Lübeck, dit det 
mesta av exporten gick. Det var inte 
ovanligt att tyska köpmän ägde andelar i 
Kopparberget och hade egendom både i 
Stockholm och Västerås.

Efter kriget med Lübeck försäkrade 
Magnus Eriksson 1344 att tyskarna hade 
rätt till den egendom och de inkomster 
de hade vid Kopparberget. En änka i Lü
beck gav 13 32 sin dotter en andel i Da
larnas kopparberg som hemgift. Men
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även västeråsbor gjorde anspråk på arv 
utomlands. I september 13 51 skrev rådet 
till Lübeck för en änkas räkning. Hon 
hade gift om sig med borgmästare Viikin 
Nagel, men hade tidigare varit gift med 
Gottskalk från Münster och det gällde 
arvet efter honom.

Handel och marknader
Senast 1360 tillämpades Magnus Eriks
sons stadslag i Västerås. Den nya lagen 
föreskrev att all handel skulle förläggas 
till städerna och förklaras olaglig på 
landsbygden. Uppsala och Västerås 
nämns särskilt som marknadsorter. Kö
penskapen fick pågå på kvällen den dag 
handelsmännen kom till staden och i yt
terligare två dagar, men aldrig på en sön
dag.

Koppar, järn, smör och andra varor, 
som såldes, skulle vägas och avgiftsbeläg
gas före utförsel. Utlandshandeln skulle 
koncentreras till Stockholm och utländs
ka köpmän fick inte besöka marknader 
inne i landet. Där skulle Västerås och 
andra städer vara anhalter på vägen till 
Stockholm.

Att det fanns ett nära samband mellan 
mälarstäderna framgår av skyldigheten 
att underhålla broarna i Stockholm. Som 
exempel kan nämnas att sju olika städer, 
bland dem Västerås, skulle sköta under
hållet av Norrbro.

Stadens invånare
Källorna berättar, om än sporadiskt, mest 
om samhällets övre skikt. Det är främst 
adel, kyrkliga ämbetsmän, köpmän och i 
viss mån hantverkare, som återfinns i kö-

Västerås stads sigill från 1307. Bokstavssymbolen 
har tolkats på flera sätt. Den kan vara ett ”Ave 
Maria” — monogram (bokstäverna A och M 
sammanskrivna). På stadsigillen, men inte på det 
äldsta, finns ofta en ros, som också symboliserar 
Maria. Att monogrammet valts kan förklaras med 
att domkyrkan är helgad åt henne. En annan för
klaring är att bokstaven A står för Aros. Foto Kurt 
Eriksson, Riksarkivet.

Träbricka från 1200-talets senare del, funnen i 
kvarteret Linnea. Symbolen överensstämmer med 
den som finns på Västerås stadsvapen. Foto S Fo- 
renius.
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pekontrakt, testamenten och andra hand
lingar.

Före 1390 fanns en rad olika hantver
kare, men deras levnadsvillkor varierade 
förmodligen mycket. Guldsmederna till
hörde dem, som hade det bäst ställt. And
ra yrkesutövare var bagare, bagarmästa
re, hovslagare, murmästare, målare, sa- 
delmakare, bältare, skomakare, skrädda
re och timmermän.

Den del av befolkningen, som arbetade 
som tjänstefolk eller daglönare, och inte 
ägde något att sälja eller donera bort, för
blir anonyma.

Slottet
Skriftliga dokument berättar nästan en
bart om stadens offentliga byggnader — 
slott, kyrkor, kloster, helgeandshus och 
hospital.

Under 1300-talet byggdes den östra 
längan på Västerås slott. Slottsgården 
omgavs av en palissad med jordvall och 
inkörsporten låg i väster, på motsatt sida 
av dagens. Slottet var troligen inte cent
rum för den kungliga förvaltningen av 
Västmanland förrän under 1300-talets 
sista år. Före dess administrerades land
skapet åtminstone periodvis från Nykö
ping. Som fogdar över västmanländska 
områden nämns Olof Djäkn vid 1300- 
talets mitt, Köneke Simla 1368 och Hen
rik von Morin 1371.

Domkyrkan

Kyrkan hade vida internationella kontak
ter. Det är känt att biskopen besöktes av 
påvliga sändebud 1327 och 13 52, som

l • ywyojjw •• i u mroouu^- ■]

Den äldsta bevarade gravhällen i domkyrkan. Den 
lades över kaniken i Uppsala Karl Erlandsson, som 
dog 1295 eller 1296. Graven flyttades troligen av 
hans bror Israel Erlandsson, biskop i Västerås från 
och med 1309. Teckning efter Hofberg.

kom för att ta upp de avgifter från stiftet 
som tillkom påven i Rom.

Vid domkyrkan fanns 13 30 en biskop, 
en domprost och fem kaniker. Till en 
kyrklig tjänst hörde ett prebende, som 
kunde bestå av en rad jordegendomar, 
men även tomter i staden, som donerats 
eller testamenterats till kyrkan. Inkoms
terna från egendomarna användes till 
prästernas försörjning.
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Andra prebenden, som ofta helgats åt 
olika helgon, donerades för att mässor 
skulle läsas för donatorn och de anhöri
gas själar. Åtminstone 14 av dessa hade 
under medeltiden egna altaren i domkyr
kan. Ett prebende var Forsbyprebendet. 
Det instiftades den 1 september 1390 av 
kaniken Johan Vestmodsson och hans 
bror Gabriel, som med föräldrarnas sam
tycke donerade följande egendom:

2 markland jord och en kvarn i Forsby 
samt ett örtugsland i Gillberga i Skultuna 
socken;
6 1/2 öresland i Kumla och 2 1/2 öres
land i Dalby i Vårfrukyrka socken; 
en kvarn i Västerås, en tomt i samma 
stad;
10 örtugsland i Fågelsjö i Svedvi socken; 
ett markland och ett örtugsland i Gran
berga, Fellingsbro.

Domskolan var knuten till domkyr
kan. Vid första omnämnandet år 1311 
testamenterades en mark penningar till 
eleverna, ”scolaribus”. Studierna i sko
lan ledde till högre, framförallt kyrkliga, 
tjänster. I Sverige fanns ännu inget uni
versitet. Det var därför ofta nödvändigt 
med studier utomlands och under 1300- 
talet fortsatte västeråsbor att studera i 
Paris.

Conventus insulensis
År 1244 grundades dominikanerklostret 
i Västerås. Under nästan 300 år var 
svartbröderna, som de kallades efter den 
svarta manteln de bar över en vit fotsid 
klädnad, ett välbekant inslag i stadsbil
den.

Dominikanorden, eller predikarbrö- 
dernas orden, instiftades av Dominikus 
1216. Den var inte en klosterorden i 
egentlig mening, utan ett konvent, ett 
samfund av klerker. Utifrån teologiska 
och filosofiska studier ville man fördjupa 
den kristna tron. För att sprida läran för
lädes konventen till städer, framförallt 
katedralstäder, där många människor 
kunde nås. Bröderna gav sig också ut på 
långa predikovandringar.

Lokaliseringen till städerna var nöd
vändig av en annan anledning. Domini- 
kanerna var en tiggarorden, bröderna 
levde efter fattigdomsregeln och varken 
personlig eller gemensam egendom fick 
förekomma. Dessa regler mjukades dock 
upp och konventen kunde behålla jord 
och annan egendom som donerats.

I ledningen för varje konvent fanns en 
prior och det minsta antalet medlemmar 
var tolv. Till orden var också lekmän — 
conversi — knutna.

I augusti 1291 samlades dominikaner 
från hela den nordiska provinsen till 
provincialkapitel i Västerås. Vid mötet 
beslutades om en del förflyttningar både 
inom och utom Norden. Som exempel 
kan nämnas att broder Nicolaus skulle 
återkallas från sina studier i Oxford. I 
stället skulle broder Boyo, som var i 
Köln, och Bero i Västerås sändas dit. Bis
kop Peter hedrade mötet med sin närvaro 
och visade stor gästfrihet. Flera av Väs
terås tidigare biskopar hade varit domi
nikaner, tex Israel Erlandsson som var 
biskop i början av 1300-talet liksom hans 
efterträdare Ödgisle Birgersson.

Dominikanerklostret, som undersök
tes åren 1953—60, låg på platsen för det
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Fiskar- 
torget

Vasaparken

Dominikanerklostret låg vid Fiskartorget, där stadshuset nu ligger. Teckning B Syse.

nuvarande stadshuset. Klosterkyrkans 
utsträckning har markerats i bottenvå
ningen och på den kringbyggda gården. 
När man idag passerar entrén passerar 
man också platsen för klosterkyrkans 
västportal, samma väg som medeltidens 
västeråsare kom för att höra mässan.

Klostret kallas ”conventus insulensis” 
— konventet på ön. Under de nästan 300 
år det existerade, till- och ombyggdes det 
successivt och det är svårt att fastställa 
hur klostret sett ut vid olika tidpunkter. 
Efter det att klostret rivits på 1500-talet 
återstod endast grundmurarna i gråsten 
och i vissa partier nedre delen av te

gelväggarna. Under en stor del av anlägg
ningen fanns rustbäddar och pålar.

Klosterbyggnaderna låg i fyra längor 
runt en öppen kvadratisk gård. En brunn 
fanns på gårdens mitt och runt den gick 
korsgången, ett överbyggt galleri, som 
var öppet åt gårdssidan. I den norra 
längan fanns klosterkyrkan. Den byggdes 
i tre etapper och den äldsta delen utgjor
des av det parti, som senare blev norra 
sidoskeppet. Under 1300-talets första 
del, eventuellt något tidigare, tillkom 
huvudskeppet, som hade tresidigt kor. 
Samtidigt valvslogs taket invändigt.

Det är inte omöjligt att valvslagningen
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utfördes av en lekbroder vid namn Er
ling, som var murare. Vid provincialka- 
pitlet 1291 beslutade man att han skulle 
förflyttas från Oslo, där delar av klostret 
ombyggts vid denna tid, till Västerås. Ar
beten av denna typ krävde professionella 
kunskaper. Slutligen blev kyrkan tre- 
skeppig, när en del av korsgången bygg
des om till det södra sidoskeppet. Fullt 
utbyggd mätte byggnaden invändigt ca 
47 x 18 meter.

Det var inte alltid mässan, som fångade 
besökarnas uppmärksamhet. Vid den 
tredje pelaren från väster i det norra si
doskeppet fanns ett kvarnspel inristat på 
ett golvtegel. Spelet har likheter med luf- 
farschack. Ett annat fynd, som bör ha 
kommit från kyrkan, är ett krucifix av 
Limogestyp, som kan vara tillverkat un
der 1200-talets förra hälft. På korset,

Schematisk plan över klosteranläggningen. Plan 
bearbetad efter S Drakenberg.

1) Kyrkans norra sidoskepp
2) Kyrkans huvudskepp
3) Kyrkans södra sidoskepp
4) Kapitelsal (konventstuga)
5) ”1200-talshuset”
6) Byggnad i söder
7) Rum i södra längan
8) Disk- eller tvättrum
9) Rum med bakugn

10) Kök med spis mitt i rummet
11) Äldre kök

a: Lilla källarrummet 
b: Södra källarrummet 
c: Norra källarrummet 
d: Brunn 
e: Spis

12) "Pelarrummet”
13) Klostergård
14) Korsgång
15) S:t Örjans kapell

Kvarnspel som ristats in i ett av klosterkyrkans 
golvtegel. Foto Västmanlands Läns Museum.

Krucifix från klos
tergrävningen. Det 
är tillverkat av för
gylld koppar. Kris- 
tusfigurens länd- 
kläde är emaljerat 
och korset pryds av 
infattade stenar, bl a 
av blå glasfluss. Foto 
N Lagergren, ATA.
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som var prytt med halvädelstenar, fanns 
en Kristusfigur av förgylld koppar och 
emalj.

I och utanför kyrkan hade ca 2000 
män, kvinnor och barn begravts. De fles
ta hade begravts i svepning, några få i 
kistor eller på ett underlag av brädor. 
Kyrkogården sträckte sig till Lilian i norr 
och österut i jämnhöjd med det tresidiga

koret, men mot väster är begränsningen 
okänd. Gravar fanns också inne i kyrkan, 
även under huvudskeppets murar och 
inne på klostergården. I kyrkans kor 
fanns några gravrum murade i tegel. I en 
av dessa murade gravar kan rikshövits- 
mannen Mats Kettilmundsson, som avled 
1326, ha begravts. I sitt testamente 
skänkte han 200 mark penningar till

Gravar i klosterkyrkans 
norra sidoskepp. Foto 
Västmanlands Läns 
Museum.

En trappa ledde ner till 
disk- eller tvättrummet 
i klostrets södra länga. 
Innanför stockramen 
syns mynningen till av
loppsrännan av trä. Foto 
Västmanlands Läns 
Museum.
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klostret och uttryckte sin önskan att bli 
begravd på dess kyrkogård.

Byggnaderna runt korsgången var upp
förda i två våningar. Den östra längan 
hade på grund av dåliga markförhållan
den rivits och uppförts på nytt. Närmast 
kyrkans kor låg kapitelsalen eller 
konventstugan, där reformationsriks- 
dagen hölls 1527. Över kapitelsalen 
fanns dormitoriet, där bröderna sov.

I den södra längan fanns ett rum med 
en trappa i ena hörnet. Den ledde till ett 
lägre liggande tvätt- eller diskrum. Där 
fanns en avloppsränna i trä, som ledde till 
en djup brunn byggd i skiftesverk. I syd
väst låg köket med en tegelmurad spis i 
dess mitt. Köket hade tegelgolv och i 
norr ledde en trappa till ett rum med 
bakugn. Utanför köket låg mängder av 
matavfall, ben och fiskfjäll.

I den västra längan bodde bröder och 
gästande dominikaner. Längst i söder 
fanns en byggnad med källare, som kan 
vara äldre än klostret. De tre källarrum
men hade stenlagda golv. I ett av rummen 
fanns en igenmurad spis och i golvet 
fanns en stenskodd brunn. Längre mot 
norr i den västra längan låg ”pelarrum- 
met”. Mitt på golvet i det kvadratiska 
rummet fanns grunden till en murad pe
lare, som burit upp ett tak med kryssvalv.

Kyrkor och andra byggnader
Förutom domkyrkan och klosterkyrkan 
fanns ytterligare två kyrkor i Västerås — 
S:t Ilian och S:t Nicolaus. S:t Ilian som 
även kallades S:t Egidius var krymp
lingarnas, tiggarnas och smedernas hel
gon. Kyrkan, första gången nämnd 1312,

låg inte långt från Smedjegatan vid nuva
rande korsningen av Vasagatan — 
Hantverksgatan. Åtskilliga skelett från 
kyrkogården har påträffats i Hantverks
gatan och vid byggnation i området. S:t 
Nicolaus låg väster om ån (se nedan).

Norr om Lillån fanns Helgeandshuset. 
Första gången det nämns är i ett testa
mente från 1345, i vilket Ingrid Gisle- 
dotter skänkte en mark penningar till in
rättningen. Flelgeandshusen, som var en 
del av medeltidens socialvård, gav fattiga 
och sjuka mat och husrum, och ofta fun
gerade de också som härbärgen åt resan
de.

Det är möjligt att det fanns ett spetäl- 
skehospital utanför staden, men dess läge 
är inte känt. År 1385 köpte Bo Jonsson 
Grip jord av en bonde i Lilla Rytterne 
och herr Jöns i Spitalen var sigillvittne. 
Eftersom man önskade att isolera de spe- 
tälska låg hospitalen ofta avskilt. In
komsterna till både Helgeandshus och 
hospital kom till stor del från fattigtion
de, testamentsdonationer och andra 
gåvor av pengar och jord. De skänktes 
troligen mer med tanke på givarens egen 
syndaförlåtelse och själs salighet, än med 
tanke på de fattiga.

Under 1 300-talet fanns åtminstone tre 
gillen i Västerås: Heliga gravens, S:t Jo
hannes och S:t Olofs gillen. De var soci
ala sammanslutningar, som kunde erhålla 
gåvor i form av egendomar eller pengar. I 
slutet av 1300-talet tillkom Djäknegillet 
och senare under medeltiden några fler.

Förutom de mer offentliga byggnader
na fanns borgarnas stadsgårdar. Utgräv
ningarna vid Bondtorget i kvarteret Jo
hannes visade att kyrkogården på 1200-
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S:t Nicolai kyrka. En
dast murarna i den östra 
delen, där koret låg, har 
kunnat dokumenteras. I 
öster återfanns en del av 
kyrkogårdsmuren. 
Gravar fanns på kyrko
gården och inne i kyr
kan. De som markerats 
på planen låg under mu
ren och är äldre än den
na del av kyrkan. Plan 
efter E Nylén.

SKOHAKA RQATAN

STORA GATAN

talet ersattes av en tät trähusbebyggelse. 
Vid torget hade också en del stenhus 
med källare uppförts. Smedjegatan var en 
gammal kommunikationsled, som ledde 
fram till gatubodarna vid torget. År 1323 
skrev kaniken Tideman sitt testamente, 
som bl a upptog en gatubod i Stockholm 
och två gatubodar vid torget i Västerås.

Trähusbebyggelsen var alltid utsatt för 
brandfara. Säkert förekom flera bränder i 
olika delar av staden och 1 372 eller 1380 
härjade en större brand Västerås.

S:t Nicolai kyrka

Mellan Stora Gatan och Skomakargatan, 
där Vestmanlands Läns Tidning har sina 
lokaler, låg under medeltiden en kyrka. 
Den var helgad åt S:t Nicolaus, sjöfarar
nas och köpmännens helgon och kan 
möjligen ha varit den tyska köpmannabe
folkningens kyrka.

S:t Nicolai kyrka nämns i skrift första 
gången 1311, men kyrkan och kyrkogår
den är äldre. Efter reformationen förföll 
kyrkobyggnaden och redan 1591 var den
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En gravhäll med runor hittades i Nicolaikyrkans 
norra mur. Foto Västmanlands Läns Museum.

riven. Under 1600-talet bebyggdes delar 
av kyrkogården.

De östra delarna av kyrkan undersök
tes i samband med grävningsarbeten bl a 
1916 och 1938. Då framkom murarna till 
koret, en del av långhuset och en sakris
tia eller annan utbyggnad på den norra 
sidan. De undersökta delarna visar på en 
ansenlig storlek. Kyrkans östra del var 
invändigt ca 19 meter bred.

Begravningar kan ha ägt rum redan un
der 1100-talet. Under kyrkans östra mur 
fanns välbevarade kistgravar. När dessa 
anlades hade denna kyrka ännu inte 
byggts eller åtminstone inte varit så stor.

I kyrkans norra mur gjordes ett över
raskande fynd. Där hade en del av en 
runsten murats in. Stenen var dekorerad 
med ett drakliknande djur och den korta 
bevarade texten lyder: ”Ingebjörn 
hom....”. Runstenen är från omkring år 
1100 och gravhällen, som kanske låg 
över Ingebjörns grav, bör ha varit en av 
de mer praktfulla på kyrkogården.

Under 1200-talet byggdes den gotiska 
kyrkan, vars murar i gråsten och tegel

vilade på en bastant stengrund. Den nor
ra och södra delen kan ha byggts vid olika 
tidpunkter.

Inne i kyrkan hittades byggnadsde- 
taljer som formtegel från det välvda ta
ket, delar av dörr- och fönsterinfattning
ar och målat fönsterglas. I kyrkan fanns 
partier med tegelgolv på flera olika nivå
er. I det norra rummets södra vägg åter
fanns rester efter en tegelmurad portal. 
Utanför den norra väggen låg en sönder
slagen kalkstenshäll, som kan ha varit ett 
altarbord.

Vid de olika undersökningarna fram
kom ca 250 skelett. Inne i kyrkan fanns 
åtskilliga gravar under golvet. I den norra 
delen under en liten barnkista hade två 
vuxna lagts i kistor, som placerats sida 
vid sida. Där fanns dessutom skelettres
ter efter ytterligare fem individer.

Ett parti av kyrkogårdsmuren var be
varat öster om kyrkan och gravar fanns 
åtminstone fram till stenmuren. I norr 
sträckte sig kyrkogården till Skomakar- 
gatan, i söder fortsatte den under Stora 
Gatan och i väster upp mot Källgatan. På
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Det övre schaktet i 
kvarteret Linnea under 
tidigt 1300-tal. Renrit
ning E Nordberg, RAÄ.

SKOMAKARGATAN

begravningsplatsen fanns också mass- H-Å Skomakarna vid Skomakargatan
gravar, som använts vid en farsot eller i 
krigstid. I en av gravarna, där minst 15 
personer gravlagts, påträffades skelett 
iklädda skinndräkter. Kanske var det sol
dater som fallit i slaget om Västerås 
1521.

Strax utanför kyrkan

Strax före eller omkring år 1300 byttes 
åter bebyggelsen på skomakartomten ut. 
Passagen i norr fick en ny träbrolägg
ning. Som tidigare låg det ett hus i schak
tets västra del, men allt som nu återstod 
var resterna av ett trägolv.

Gångplankorna i gårdspassagen låg 
längre mot norr än tidigare och troligen

Norr om kyrkogården gick Skomakarga
tan. Under dagens gata påträffades den 
medeltida träbroläggningen i flera nivå
er. Mellan kyrkan och Skomakargatan 
samt ett stycke öster om kyrkogården 
fanns lämningar efter trähusbebyggelse, 
som delvis var från tiden efter kyrkans 
rasering. Där fanns också medeltida hus 
byggda i skiftesverk, flera brunnar fläta
de av vidjor och en avloppsränna.

Det var inte enbart vid Skomakargatan 
garvare och skomakare hade sina verk
städer. I Stora Gatans södra del påträffa
des vid schaktningar 1957 stora garve- 
rikar. I gatan fanns också flera stenlägg
ningar och lämningar efter bebyggelse.

Garverikar av ek, som hölls ihop med kluvna vid
jor. Diametern var ca 1,2 m och höjden ca 0,3 m, 
men karet har varit högre. Foto B Syse.

67



1290-1390

En skomakarverkstad illustrerad 
i ett träsnitt 1568. Skomakarna 
abetade med olika verktyg: sylar, 
nålar, olika former av knivar och 
läster. Åtta till tio par skor kunde 
tillverkas av en stor hud. Att till
verka två par tog en dag. På 
stången ovanför bodluckan häng
er färdiga skor för försäljning. 
Teckning efter J Amman.

låg de nu utomhus. I söder fanns nämli
gen en byggnad, varav några dåligt beva
rade golvplankor fanns kvar. En ansam
ling av stenar i husets ena hörn kan vara 
rester efter en eldstad.

I schaktets smala östra del fanns ytter
ligare en byggnad, vars utsträckning det 
är svårt att uttala sig om. Inne i byggna
den, på samma plats som tidigare, hade 
ånyo ett garverikar grävts ned. Byggna
den brann och allt trä som bevarats var 
delvis förkolnat.

Byggnaderna var arbetslokaler och en 
av dem garveri. Kanske var det den tidi
gare nämnda Torsten Skomakares verk
stad, som eldhärjades. Längre ner mot ån 
fanns inga byggnader. Området användes 
för dumpning av plankbitar och annat 
skräp.

Efter branden, någon gång under 
1300-talets första del, uppfördes en hus
länga bestående av en eller flera byggna
der mot Skomakargatan. Av husen åter
stod partier med golvplankor, stockar
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och syllstenar. Ett av golven hade lagts 
över garveritunnan. Norr om huslängan 
lades nya plankor ut för att det skulle 
vara möjligt att gå torrskodd över gården. 
Även i schaktet nere vid ån fanns frag
mentariska trärester, som kan ha varit ett 
plankgolv i ett hus.

Fynd från Skomakargatan

Mängden läderspill från skotillverkning
en är betydligt mindre än tidigare, 
knappt 900 bitar. Bland de kasserade 
skorna finns en låg remsko och en del av 
en stövel.

Keramiken, ca 65 skärvor, består

Krus i glaserat stengods. Typen var mycket vanlig 
och det här kruset hittades vid en undersökning på 
Bondtorget 1987. Foto S Forenius.

Skomakarna garvade själva skinnen de behövde, 
även om garvare också fanns. Först måste huden 
avhåras. Den kunde läggas i rinnande vatten tills 
håren lossnade eller i ett bad med urin eller kalk. 
Därefter skrapades håren av och hudarna sköljdes. 
Barkgarvning var en vanlig metod och garvsyrorna 
urlakades genom att den finhackade barken koka
des. Skinnen fick sedan ligga i lagen olika lång tid 
beroende på tjockleken och det önskade resulta
tet. På bilden skrapas ett skinn på en skavbom.

främst av importerat stengods med eller 
utan glasyr. Till förvaring av matvaror 
användes la gg- och svepkärl. Dessutom 
hittades en brödspade, som användes när 
brödet togs ut ur ugnen.

Av skomakarens personliga ägodelar 
återfanns två brynen, tre kammar och en 
tärning.
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Porlebofull

N:q Smäck

Torgbron

präst- S:q

Smäck

En rekonstruktion av de senmedeltida tomterna 
och gatorna i Västerås västra del. De utgrävda 
områdena i kvarteren Linnea och Klaudia har mar
kerats med svart. De prickade gatorna är Stora 
Gatan och Kungsgatan, som båda tillkom på 1600- 
talet. Teckning efter S Olsson.

På 1200-talet introducerade munkar humle (Hu- 
mulus lupulus) som smakämne vid ölbryggning. 
Humle började odlas och ända fram till 1860 inne
höll Byggningabalken en bestämmelse att varje 
hemman skulle ha en humlegård. Det är ur hon
frukternas kottar som ämnet lupulin med besk 
smak och narkotiska egenskaper bildas. Teckning 
B Annuswer.
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Skomakartomten — en summering

Den medeltida bebyggelsen kunde följas 
fram till 1300-talets mitt. I över 150 år 
hade olika skomakarverkstäder avlöst 
varandra och gett upphov till ca 2,5 me
ter tjocka kulturlager. Verksamheten 
fortsatte säkert även efter 1300-talets 
mitt, men lämningar efter senare tiders 
bebyggelse saknas.

Sven Olsson har rekonstruerat en 
kartbild av det senmedeltida Västerås. 
Den visar tomtindelningen vid en betyd
ligt senare tidpunkt än 1 300-talets mitt. 
Även om tomtgränserna ofta var stabila, 
kan förändringar ha skett genom sam
manslagning eller delning av tomter. Om 
utgrävningsområdena markeras på den 
rekonstruerade kartbilden hamnar det 
övre schaktets västra del på en tomt, där 
S:t Nicolai prästgård åtminstone senare 
låg. Schaktets smala östra del och schak
tet nere vid ån låg på en annan gårdstomt 
i hörnet mellan Skomakargatan och 
Slottsgatan, som även den tidigare till
hört kyrkan. Bebyggelselämningarna i 
det övre schaktet motsäger inte att det 
redan under 1200- och 1300-talet kan ha 
funnits en tomtgräns där. Till en början 
var endast den västra delen bebyggd, se
nare fanns verkstäder för skomakeri/ 
garveri både i väst och öst. Schaktet var 
alltför litet för att säkra slutsatser ska 
kunna dras, men det är möjligt att bygg
naderna i väst och öst låg på två olika 
tomter och att det fanns skomakare på 
båda. Den andra möjligheten är att bygg
naderna hör till en enda verkstad och att 
tomtindelningen förändrats sedan 1300- 
talets mitt.

Skomakargatan och Slottsgatan har 
medeltida ursprung, men det är svårt att 
tidsbestämma dem så länge deras före
gångare inte påvisats och daterats arke
ologiskt. Skomakargatan kan ha funnits 
lika länge som bebyggelsen, men den var 
smalare och låg förmodligen i den södra 
delen av dagens gata. Byggnaderna i sko- 
makeriet låg längs gatan och kanske 
sköttes försäljningen från en gatubod. 
Bostaden kan ha legat på samma tomt 
som verkstaden eller på andra sidan pas
sagen. Det är också möjligt att den legat 
på en annan tomt i staden.

I stadens utkant

Området längre norrut, i kvarteret Klau
dia vid nuvarande Klippanparkeringen, 
var länge obebyggt. Det låg i stadens ut
kant och användes före den första bebyg
gelsen till odlingslotter. Här påträffades 
fröer från bl a humle, bolmört och opie- 
vallmo. Dessa växter introducerades i 
odlad form av munkar under medeltiden. 
Humle var länge en handelsvara, som 
tyska köpmän mer eller mindre hade mo
nopol på. För att bryta monopolet inför
des i lagen odlingsplikt av humle. Det 
användes som smakämne vid öltillverk
ning. Bolmört och opievallmo användes 
som medicinalväxter.

Först omkring 1300, eller något tidi
gare, uppfördes de första husen. De arke
ologiska lämningarna skilde sig mycket 
från dem i området vid Skomakargatan. 
Här i utkanten var kulturlagren endast 
0,5 m tjocka och representerade en peri
od på knappt 100 år. De tunnare lagren 
medförde att trä och annat organiskt ma-
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Knstinagatan

Bondegatan

Klaudia

Kvarteret Klaudia med 
de nu försvunna gator
na, Glasgatan och Lilla 
Glasgatan. Den strecka
de ytan markerar områ
det för den arkeologiska 
undersökningen 1987. 
Teckning B Syse.

terial hade bevarats sämre. Samtidigt låg 
de fragmentariska träresterna tätare, vil
ket gav problem vid tolkningen av de 
olika byggnadsskedena. Området var 
också stört av senare tiders ingrepp. Vid 
någon tidpunkt har markytan planats av 
och massor först därifrån.

Sven Olssons rekonstruktion av det 
senmedeltida Västerås visar en långsmal 
tomt, som haft samma utsträckning fram 
till idag. Den gränsade i norr till Lilla 
Glasgatan, som antagligen redan fanns 
eller tillkom när tomterna bebyggdes 
runt sekelskiftet 1200/1300. Tomtens 
södra gräns har två hack, som kan bero 
på att flera tomter, kanske redan under 
medeltiden, slogs ihop till en. Det är 
möjligt att en av de nord-sydliga tomt
gränserna fanns i gravningsområdet.

De äldsta spåren efter mänsklig aktivi
tet i området var två flätverksgärden. De 
första husen låg vid Lilla Glasgatan. De

saknade eldstäder och kan därför inte ha 
varit bostadshus. Det ena användes som 
stall eller fähus och på stockgolvet låg 
gödsel samt träspån, som kan ha använts 
som strö för djuren. Vid ingången på hu
sets östra sida fanns en träbroläggning.

Det andra huset i öster omgavs av ett 
flätverksgärde. Det hade lergolv och trä
golv över ett parti. Huset bör ha varit en 
bod eller ett förråd. De båda husen kan 
ha legat på olika tomter och bostadshu
sen kan ha funnits längre söderut på tom
terna utanför schaktet.

Under 1300-talets första hälft byggdes 
de båda husen om, men deras utsträck
ning förändrades obetydligt och de har 
kvar sina funktioner. Från denna tid 
finns rester efter ytterligare en byggnad. 
Den hade anlagts på ett lager med grus 
och saknade spår av trägolv. En hög med 
tegel, som kan vara rester efter en ra
serad eldstad, återfanns i huset. Ett styc-
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(LILLA GLASGATAN)

Undersökningsområdet i kvarteret Klaudia omkring år 1 300. En tomtgräns kan då, liksom senare, ha 
funnits mellan de båda husen. Renritning E Nordberg, RAÄ.

Avtryck i marken efter 
fähusets golv, lagt av 
kluvna stockar. Kvarsit- 
tande grenar på kluvor- 
na hade tryckts ner i 
marken för att golvet 
skulle bli stabilt. Foto S 
Forenius.
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Undersökningsområdet i kvarteret 
Klaudia vid 1 300-talets första hälft. 
Renritning E Nordberg, RAÄ.

Den flätade rännan från 1 300-talet 
var tätad med lera. Rännan, som bör
jade vid en nedgrävd tunna, slingra
de sig fram i schaktets västra del. 
Foto M Mogren, RAA.

( LILLA GLASGATAN )
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ke mot norr fanns ytterst fragmentariska 
rester efter ännu en byggnad med trägolv 
och eldstad i hörnet. Eldstäderna visar att 
dessa båda byggnader kan ha varit bostä
der.

Vid denna tid tillkom anläggningarna i 
väster. Vid gatan fanns en grund, som var 
byggd av upp till meterstora stenblock. 
En ränna ledde från en avloppstunna, 
som grävts ned vid stengrundens östsida. 
Vid tunnan bestod rännan av en urholkad 
stock. Resten av rännan var flätad med 
vidjor mellan störar som körts ned i le
ran. Vid mitten av 1300-talet eldhärjades 
hela området.

I den västra delen användes rännan och 
den nedgrävda tunnan också efter bran
den. Det är möjligt att även stengrundens 
byggnad återställdes. Väster om den 
fanns några rader med tegelstenar i ett 
eller två lager, som kan vara rester efter 
en vägg eller ett golv.

Efter branden omdisponerades områ
det. Där fähuset/stallet tidigare låg upp

fördes nu ett bostadshus. Det var större 
än de tidigare byggnaderna. Troligen var 
huset en parstuga, men det västra rum
met kan eventuellt ha utgjort en egen 
byggnad. I det större rummet fanns en 
stor eldstad byggd av stenar och tegel. 
Huset hade ett plankgolv, som vilade på 
stockar över ett lerlager.

På tomten i öster lades en gles risbädd 
ut. I söder byggdes ett nytt fähus och 
stall. Det nya huset brann efter en kort 
tid men uppfördes igen. Utanför huset 
fanns en delvis trälagd passage. Liksom 
tidigare fanns det norrut otydliga läm
ningar efter en byggnad.

Trettonhundratalets olika stadsgårdar 
hade en lantlig prägel. Fynden, mest var
dagliga bruksföremål, återfanns främst i 
de öppna områdena mellan husen. 
Hantverksavfall eller andra fynd, som 
kunde ha visat på någon speciell aktivi
tet, saknades. Bland fynden finns brynen, 
spik och beslag av järn från byggnads
verksamhet och raserade hus. Som förva-
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( LILLA GLASGATAN)

I

ringskärl har keramik och laggkärl an
vänts. Uttjänta skor, benkammar, en tär
ning och några flintstycken för eldslag
ning är exempel på personliga ägodelar.

Vid Skomakargatan saknas spår efter 
äldre bebyggelse från och med 1300-ta- 
lets mitt, vid Lilla Glasgatan något sena
re. Orsakerna till det kan vara flera. Det 
är lätt att peka på digerdöden vid 1300- 
talets mitt och de andra pesterna som 
följde. När befolkningen drastiskt mins
kade, bör antalet' ödetomter ha ökat. 
Men även när ett område varit bebyggt 
har det visat sig att senmedeltida läm
ningar kan saknas. Det är möjligt att man 
började med en viss renhållning och inte 
längre lät gödsel och annat avfall hopa sig 
vid husen. Kanske förändrades levnads
sättet. Djurhållningen inom stadsområ- 
det kan ha minskat. I båda fallen innebar 
det att lagertillväxten minskade, vilket 
medförde försämrade bevaringsförhål- 
landen: det är inte längre möjligt att följa

områdets bebyggelse och invånare med 
hjälp av arkeologiskt material.

Detta behöver inte betyda att tomterna 
låg öde. Många olika faktorer kan ha 
medverkat till att möjligheterna till kun
skap försvunnit.

Människor väster om ån

Det skriftliga materialet förmår inte ge 
mer än glimtar om människorna i staden 
väster om ån under 1300-talet. I de fåtali
ga donations- och salubrev, som bevarats 
anges gårdarnas belägenhet ofta med 
grannarnas namn. I en liten stad där alla 
kände till varandra var det tillräckligt, 
men möjligheterna att idag lokalisera 
tomterna blir begränsade.

I september 1366 sålde Jöns Skörbytta 
och hans hustru Kristina ett par tomter 
till Lars Ingebjörnsson. Båda tomterna 
låg väster om ån — den ena mellan Hinze 
Bakares och Hans Pipas gårdar och den
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Undersökningsområdet i kvarteret Klaudia vid 
1300-talets senare del. Renritning E Nordberg, 
RAÄ.

andra, som var en trädgård, låg söder om 
Nicolaikyrkan.

Några år senare köpte Lars Inge- 
bj örnsson ytterligare ett par tomter av 
Jöns Skörbytta och hans släkting Henne- 
ke Nagel. Köpet gällde ännu en trädgård 
med bod söder om Nicolai kyrkogård 
samt en tomt belägen på den västra åsi
dan mellan Hinze Skinfälz och Anders 
Buktilräkes gårdar.

Gertrud Kantsteen, änka efter borg
mästare Folke Brakel i Stockholm och 
syster till Jöns Skörbyttas hustru Kristi
na, instiftade 1370 ett prebende i S:t Ni
colai kyrka i Stockholm. Till samma pre
bende donerade hennes sondotter, fru 
Kristina, en jordlott i Västerås. Denna 
ska ha legat bakom prästhemmanet vid 
S:t Nicolai kyrka. Prästgården låg antag
ligen redan då på Skomakargatans norra 
sida och var i öster granne med skomake- 
riet.

Det skriftliga materialet hjälper här till 
att komplettera det arkeologiska om lev
nadsförhållandena väster om ån.

Kammar med dubbla 
tandrader från 1300-ta- 
let. Den övre är sam
mansatt av flera delar 
och hålls ihop av nitade 
skenor. Dekoren, en 
punkt i två koncentriska 
cirklar, var mycket van
lig under medeltiden. 
Den undre kammen är 
tillverkad i ett stycke. 
Foto S Forenius.
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Kungalängd:
1389- 1412 Margareta

(1396) 1412- 1439 Erik av Pommern
1438-1440 Karl Knutsson

Bonde,
riksföreståndare

1441-1448 Kristoffer av Bayern
1448 Bengt och Nils

Oxenstierna,
riksföreståndare

1448-1457 Karl Knutsson
1457 Jöns Bengtsson 

Oxenstierna och
Erik Axelsson Tott, 
riksföreståndare

1457-1464 Kristian I
1464-1466 Kettil Karlsson Vasa 

(död 1465) och Jöns 
Bengtsson 
Oxenstierna, 
riksföreståndare

1466- 1467 Erik Axelsson Tott, 
riksföreståndare

1467-1470 Karl Knutsson
1470-1497 Sten Sture d ä, 

riksföreståndare

Kung Byxlös
Drottning Margareta besegrade kung 
Albrekt i slaget vid Falköping år 1389. 
Danmark, Norge och Sverige förenades 
under en regent i Kalmarunionen. Efter 
Margaretas seger inledde mecklenbur-

garna en handelsblockad och Västerås 
drabbades av konflikten. En mecklen- 
burgsk flotta seglade in i Mälaren och 
staden brändes år 1389 eller 1390.

Kronan behövde alltid inkomster och 
1396 beslöts att gods, som tidigare till
hört kronan skulle återföras. Samma år 
hölls räfsteting i Västerås. Margareta 
fick Västerås slott och stad, Norrbo hä
rad, koppar- och järnbergen att förfoga 
över i sin livstid. Vid räfsten hävdades 
också att Kopparberget tillhörde kronan 
utom två par bälgar, som västeråsbisko- 
pen ägde där.

Under tiden som följde fungerade Väs
terås biskop, Nils Gudmundsson, även 
som fogde. Uppenbarligen låg hans loja
litet hos Margareta, eftersom han före
trädde kronan vid en ny räfst 1399, då en 
del av kyrkans egendomar övergick till 
kronan. Biskop Nils efterträddes vid sin 
död 1403 av Jösse Finnsson Hjorthorn, 
som var fogde även på Borganäs i Dalar
na. I Västerås placerades då underfogdar 
— 1403 hette han Peter Djäken, 1409 
Bökeskog. Jösse Finnsson kom att ut
nyttja sin ställning mer än kronan kunde 
tåla. Vid en räfst 1413 verkställd bl a av 
Västerås biskop Peter och underlag
mannen Karl Störkarsson, fråndömdes 
Jösse bondegods och hyttor i Dalarna 
som han hade lagt sig till med.
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År 1412 efterträdde Erik av Pommern 
Margareta. Hans gemål, Filippa av Eng
land, kom senare att erhålla Västerås 
slott, stad och län i livgeding, en slags 
änkepension. Undantag gjordes för järn- 
och kopparbergen i Dalarna.

Engelbrektsupproret
Upproret startade i Bergslagen, där 
bergsmännen drabbades av kriget mot 
Hansan. Detta medförde att exporten av 
järn och koppar hindrades. Bönderna ut
sattes för ett hårt skattetryck, eftersom 
krigen tvingade fram extra skatter. Dess
utom klagade de över den behandling de 
fick utstå av kung Eriks danska och tyska 
fogdar. Fogdarna var också en orsak till 
missnöje för adeln som utestängdes från 
politiskt inflytande och inkomstbringan
de befattningar. Kungens inblandning i 
kyrkliga utnämningar upprörde kyrkan. 
Det folkliga upproret fick snart stöd av 
adeln och rådet.

Upproret beskrivs i Karlskrönikan, 
som skrevs på 1450-talet på Karl Knuts
sons uppdrag. Det är en propagandaskrift 
avsedd att rättfärdiga beställarens hand
lingar, men ger också en levande, om än 
inte helt riktig, bild av händelseförlop
pet.

Upprorets ledare var Engelbrekt 
Engelbrektsson, en lågfrälse bergsman
son från Norberg. Efter den svåra vintern 
1431 — 32 reste han till Stockholm för att 
framföra dalfolkets klagomål. Främst 
riktade de sig mot fogden på Västerås 
slott, Jens Eriksen Lykke, Jösse Eriksson 
kallad. Han var dansk frälseman och en
ligt Karlskrönikan en grym bondeplåga

re. Det är ett eftermäle som säkert borde 
ha drabbat även andra fogdar.

Om Jösse Eriksson skriver Karlskröni
kan:

”De fattiga bönder i Dalarnas land 
hade en fogde, som månde dem plåga 
med skatter över deras förmåga 
och dagsverkstjänster med häst och man. 
Han tröttnade ej att truga och tränga dem; 
om de tredskades, lät han i rökfånget hänga 
dem
och pantade gården på allt han fann.
Där dragare sedan ej fanns, kunde hända, 
att kvinnor blevo för hölassen spända, 
fast den, som var havande, blev så trött, 
att barnet kom till världen dött. ”
Klagomålen ledde inte till någon åtgärd 
och på hösten 1432 tågade Engelbrekt 
och hans folk mot Västerås. Riksrådet 
lyckades den gången få de upproriska att 
vända hem. Jösse satt kvar, men när han 
än en gång började kräva ut skatt lät inte 
reaktionen vänta på sig. Upproret bröt ut 
på våren 143 3. Borganäs i Dalarna intogs 
och man fortsatte mot Västerås, där slot-

Det var inte bara skatterna som orsakade missnö
je, utan också de utländska fogdarnas förtryck av 
allmogen. Teckning efter Olaus Magnus.
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tet belägrades. Jösse blev avsatt och 
efterföljdes av greve Hans von Eberstein, 
som på slottet representerades av Mel- 
kior Görtz.

Vid midsommartid 1434 utbröt åter 
oroligheter. Karlskrönikan anger som or
sak ryktet att kungen inte tänkte låta 
döma Jösse Eriksson och att en ännu vär
re fogde skulle komma. Borganäs och 
Köpingshus brändes av Engelbrekt och 
hans folk. Västmanlänningarna hade kal
lats till ting i Västerås, där slottet utan 
strid överlämnades till upprorsstyrkorna 
av Melkior Görtz. Riddaren och lag
mannen i Uppland, Nils Gustavsson, 
övertog slottet.

Upproret spreds både socialt och geo
grafiskt. År 1435 hölls i Arboga ett möte, 
som kallats Sveriges första riksdag. 
Engelbrekt och Erik Puke, Nils Gustavs
sons son, valdes in i rådet och de utsågs 
till hövitsmän med officiellt befäl över 
upprorsstyrkorna. Kungen lyckades dock 
upplösa rådet och behålla rätten att till
sätta danska eller norska fogdar på 
Stockholm, Nyköpingshus och Kalmar
borgen. Detta ledde till förnyat missnöje 
hos allmogen. Efter ett nytt riksmöte i 
Arboga i januari 1436 tågade man mot 
Stockholm under Engelbrekts och Karl 
Knutssons befäl. Engelbrekt fortsatte se
dan söderut. I maj samma år mördades 
han.

De utländska fogdarna var borta och 
slottslänen i händerna på svenska stor
män. Västerås slott innehades av Karl 
Knutsson. Erik Puke, en annan av uppro
rets ledare, hade ställts åt sidan. Allmo
gens krav hade inte tillgodosetts och 
denna gång riktade sig missnöjet mot in

hemska makthavare. Till upproret anslöt 
sig Karl Knutssons fogde i Dalarna, Hans 
Mårtensson, liksom allmogen i Dalarna, 
Gästrikland och Hälsingland. Karl 
Knutsson förberedde sig genom att stär
ka beredskapen på slotten i Västerås och 
Örebro. I Västerås vände han sig till sta
dens borgare för att få köpa förnödenhe
ter till slottet. Men Västeråsarna var 
tveksamma, för att inte säga räddhågade. 
Om detta skriver Karlskrönikan:

”1 staden fanns föda till fulla måttet, 
och därav ville han föra till slottet, 
men stadens borgmästare sade nej, 
och även byfogden vågade ej: 
när Erik kommer med bondehären 
och hör, att vi gjort, vad I begären, 
och hulpit hans ovän med matförråd, 
bränner han staden utan nåd.
— Den fruktan I här ådagaladen, 
utbrast marsken, är utan grund.
Här skall spörjas i denna stund, 
att det icke bliver Erik, som bränner 
staden. —
Så vände han sig till sina svenner: 
nu spännen harnesk och given eder ut 
och sätten eld på varenda knut!
Sådan blive lönen åt Eriks vänner. — 
Borgarna bleknade då av skräck; 
blott de ingen skada ledo, 
skulle de genast vara redo 
att tömma för honom sin sista säd. ”
Erik Puke belägrade först förgäves slot
tet i Örebro. Han fortsatte därefter till 
Västerås. Slottet belägrades, men de 
krigsvana soldaterna gjorde utfall och be
segrade Pukes här.

Puke for till Dalarna för att samla nytt 
folk. I Västerås samlade Karl Knutsson
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Under Engelbrektsupproret brändes flera fogde
borgar. Teckning efter Olaus Magnus.

de tillfångatagna bönderna på ängen 
framför slottet. Där dömdes samtliga i 
bondehären till döden. Fyra brändes på 
bål, men de övriga benådades.

Puke och hans dalaarmé mötte Karl 
Knutssons trupper i ett slag i Hälla
skogen i Haraker omkring den 17 januari 
1437. Karl Knutsson besegrades och ett 
stillestånd ingicks några dagar senare vid 
Skultuna kyrka. Erik Puke och Hans 
Mårtensson infann sig i Västerås för för
handlingar. Dessa skulle hållas i klostrets 
konventsal, men där hade eldats så att det 
rök in, och man flyttade till slottet. Där 
fängslades genast Puke och Mårtensson. 
Hans Mårtensson tvingades sedan tåga 
genom Västerås gator och avrättades på 
stegel och hjul. Erik Puke fördes till 
Stockholm och halshöggs senare.

Jösse Eriksson, som var en av uppro
rets orsaker, hade slagit sig ner i Vadste
na. När bönderna i Aska förstod att han 
var där beslöt de att skipa rättvisa på 
egen hand. Som det står i Karlskrönikan:

Jösse Eriksson omtalas som en grym bondeplåga
re. Mindre känt är att han också visade prov på 
stor fromhet. På en bänkgavel i Västerås domkyr
ka avbildas han knäböjande med händerna lyfta till 
bön. I domkyrkan hade också Jösse Erikssons pre- 
bende ett eget altare. Foto M Mogren, RAÄ.
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”/ klosterstugan blev Jösse tagen 
och utför trappan vidfotterna dragen.
Han släpades ned som ett djur till slakt 
och nacken slog emot trappstegen takt.
Han vroks som ett svin på släden bunden 
och fördes iväg till Motala ting 
och ställdes mitt i en domarering 
och dömdes där att dö på stunden.
På närmaste stock lade de opp’en 
och höggo huvudet av från kroppen;
De höggo av det utan flärd 
med vanlig yxa och ej med svärd. ”

Kung Karl
År 1438 valdes Karl Knutsson till riksfö
reståndare. Även efter upproret besökte 
han Västerås och samma år firade han jul 
på slottet. Efter nyår lät Karl fängsla sin 
medregent, drotsen Krister Nilsson, på 
hans gård Raveista inte långt från Väster
ås. Fången fördes till Västerås slott.

Maktkampen mellan kungamakten 
och olika släkter inom rådsaristokratin 
orsakade täta växlingar i rikets styrelse 
under den följande tiden. Efter Engel- 
brektsupproret var det också vanligare 
att bönder och borgare deltog i det poli
tiska spelet. Unionstanken hade inte 
övergetts och 1441 valdes den danske 
kungen Kristoffer av Bayern till kung 
även i Sverige. Han hyllades i Västerås på 
sin Eriksgata. År 1442 antogs Kristoffers 
landslag, som innehöll ändringar och till- 
lägg till den äldre landslagen. Vid kung
ens död 1448 dominerades rådet av 
adelssläkterna Vasa och Oxenstierna. 
Två företrädare för den senare, Bengt 
och Nils Jönsson, valdes till riksförestån
dare. Man avsåg troligen att välja en ny

kung från någon av de dominerande släk
terna, när Karl Knutsson med vapenmakt 
och stöd från en rådsminoritet gjorde an
språk på kronan. 1448 valdes han till 
kung och unionen splittrades. Missnöjet 
med Karl Knutssons krig mot Danmark 
och den förda inrikespolitiken ledde så 
småningom till en regimförändring. Är
kebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna 
samlade år 1457 oppositionella adelsmän 
i Västerås och hade också stöd hos all
mogen i Uppland och Västmanland. Karl 
Knutsson såg sig besegrad och gick i feb
ruari 1457 i en sjuårig landsflykt.

Den fortsatta maktkampen mellan oli
ka fraktioner i rådet blev än mer tumult- 
artad. Förutom Vasa och Oxenstierna 
gjorde sig släkter med intressen på båda 
sidor om den dansk-svenska gränsen gäl
lande. Främst var det bröderna Tott, 
även kallade Axelssönerna. År 1457 val
des danske Kristian I till kung. Nya krig 
och skatter skapade åter missnöje. År 
1463 fängslades ärkebiskop Jöns Bengts
son och fördes till Köpenhamn, efter att i 
Kristians frånvaro ha efterskänkt skatter. 
Västerås, där Nils Kristersson Vasa var 
slottets befälhavare, blev en viktig sam
lingspunkt för oppositionen mot Kristi
an. I februari 1464 hölls ett viktigt möte i 
Västerås. Kettil Karlsson Vasa, biskop i 
Linköping, valdes till hövitsman för upp- 
rorsstyrkorna. När bud kom att Kristian 
var på väg till Stockholm drog sig Kettils 
trupper tillbaka till Västerås och senare 
till Dalarna, och i början av april belägra
des slottet av Kristians soldater. Biskop 
Kettil tågade från Dalarna mot Västerås 
och den 17 april 1464 stod åter ett slag i 
Hällaskogen i Haraker, denna gång mel-
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Modell av Västerås slott 
vid 1400-talets senare 
del. Foto Västmanlands 
Läns Museum.

lan dalfolk och Kristians trupper, som 
besegrades. Kristian drog sig tillbaka till 
Västerås och därifrån till Stockholm.

På våren avled Västerås slotts befälha
vare, Nils Kristersson Vasa. Kung Kristi
an sände en flotta för ett nytt försök att 
inta slottet, och om det inte lyckades av
såg han att bränna staden. När de kom hit 
lyckades trupperna inte ens ta sig iland, 
eftersom borgarna byggt skansar. Vid 
Kvicksund besegrades flottan av biskop 
Kettil.

År 1464 inkallades Karl Knutsson, men 
hans tid på tronen blev inte lång. Fram 
till 1470 växlade makten mellan företrä
dare för olika rådsfraktioner och Karl 
Knutsson. Västerås slott hade varit en 
stödjepunkt för det oxenstiernska parti
et, men 1466 överlämnades det till Nils 
Bosson Sture. Detta blev inledningen till 
Sturarnas tid på slottet. I november sam
ma år inkallades på Nils Stures initiativ

en församling till Västerås, som begärde 
att Karl Knutsson än en gång skulle åter
vända. Året därpå upprepades begäran 
vid ett möte i Stockholm och i november 
samma år kom Karl Knutsson dit.

När Karl Knutsson dog 1470 antog 
Sten Sture d ä titeln riksföreståndare, ef
ter att först ha tillskansat sig arvet efter 
Karl. Men Kristian I gjorde också an
språk på kronan. Året därpå besegrades 
Kristian i slaget på Brunkeberg. Uppgö
relsen stod inte bara mellan Danmark 
och Sverige, utan i lika hög grad mellan 
olika stormannagrupper. På ena sidan 
fanns Kristian, den oxenstiernska släkten 
och Upplands bönder. På den andra sidan 
befann sig Sten Sture, Axelssönerna, Da
larnas bergsmän och allmoge samt Stock
holms borgerskap. Sten Sture var en 
skicklig politiker och lyckades trots op
position behålla riksföreståndarskapet.

Nils Bosson Sture fick 1483 sina rät-
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S:ta Gertruds kapellruin vid den gamla färdvägen 
mellan Köping och Västerås. Söder om ruinen 
fanns rester efter ett hus i trä, som kan ha fungerat 
som härbärge. Kapellbäcken tillförs vatten från en 
källa strax norr om ruinen. Plan efter S Draken
berg.

tigheter till Västerås slott, stad och län, 
Kopparberget, Dalarnas järn- och silver
berg bekräftade. Samma rättigheter skul
le också gälla för hans familj i 20 år efter 
hans död.

Ett förstärkt slott
Under 1400-talet befann sig Västerås 
ofta i händelsernas centrum och slottet 
var en viktig militär stödjepunkt. När de 
nya eldvapnen började användas i Sverige 
under århundradets första hälft krävdes 
andra försvarsanordningar än tidigare. 
Vid slottet byggdes en kraftig, sju meter

hög ringmur av gråstensblock. Förmodli
gen kröntes muren av en krenelerad 
skyttegång. Inkörsporten låg fortfarande 
i väst. Under 1400-talets senare del till
kom flera byggnader. Längs den västra 
ringmuren uppfördes borgstugan och i 
norr byggdes ett nytt kök, som innehöll 
kokhus, brygghus och bagarstuga.

Kyrkor och annan bebyggelse

Biskopen och kyrkans ekonomiska in
tressen i bergsbruket bibehölls. År 1432 
bekräftades biskopsstolens rätt att upp
bära tomtgäld i Norberg, en rätt som var 
av gammalt datum. Risbergs gruva i Nor
berg ägdes 1440 av domkyrkan.

Domkyrkan om- och tillbyggdes, torn 
uppfördes och kordelen utvidgades un
der 1400-talet. Biskopsgården flyttade 
till sin nuvarande plats före 1429.

Förutom de båda kyrkorna S:t Ilian 
och S:t Nicolaus fanns två nya kapell 
inne i staden. Det ena var Helgeandshu- 
sets lilla tegelkyrka, som troligen bygg
des omkring år 1400.

Det andra kapellet låg utanför nuva
rande stadshuset, där Runefelts tjur
skulptur står idag. I samband med klos
tergrävningarna undersöktes grunderna 
till en mindre tegelbyggnad. Kapellet 
hade två rum med en liten källare emel
lan. Grunderna tillhörde det S:t Örjans- 
kapell, som Karl Knutsson lät bygga 1440 
på klostrets kyrkogård. S:t Örjan, eller 
S:t Göran, var riddarnas skyddshelgon, 
men åkallades också mot spetälska. För 
kapellets underhåll donerade Karl Knuts
son en markland jord i Hjortsberga i Bar- 
karö socken, 4 1/2 öresland jord i Ham
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marby i S:t Nicolai socken, alla sina 
vretar i Västerås och en kvarnström vid 
Gendelshögen till klostret. I gengäld 
skulle mässor läsas för donatorns anhöri
ga, främst för hans första gemål, som av
lidit 1436.

Utanför staden fanns också några väg- 
kapell. De skriftliga beläggen för dessa är 
från 1400-talet, men kapellen kan vara 
äldre.

S:t Olofs kapell, som omnämns första 
gången 1436, var uppkallat efter den hel
gonförklarade norske kungen Olof Ha
raldsson. Det låg norr om staden, men 
den exakta platsen är inte känd. Bland 
annat har en placering vid Norra Ringvä
gens östra del föreslagits.

Vägen norrut mot Dalarna över Rom- 
fartuna fortsatte vid Västerås i nuvaran
de Apalbyvägen och Gåsmyregatan. Vid 
denna färdväg låg S:ta Ursulas kapell. 
Vid S:ta Ursulas väg finns idag rester av 
en stengrund, som har tillhört kapellet. 
Det uppfördes vid mitten av 1400-talet.

Väster om staden, längs vägen mellan 
Västerås och Köping vid nuvarande Salt
ängsvägen, finns fortfarande ruinen efter 
S:ta Gertruds kapell. Strax intill rinner 
Kapellbäcken och öster om byggnaden 
finns en källa. Enligt traditionen är det 
en offerkälla, som kanske användes re
dan under hednisk tid. Kapellet uppför
des under något av de första årtiondena 
på 1400-talet. Kapell helgade åt S:t Gert
rud var vanliga vid städer och längs färd
vägar. Före en resa dracks ofta Gertruds 
skål för god resa. Hon hjälpte resenären 
fram till rätt härbärge, både i livet och 
efter döden, och hon åkallades också mot 
råttor.

Ruinen utgrävdes och restaurerades 
1934—35. Vid undersökningen hittades 
mer än 100 mynt från 1400—1500-talen, 
de äldsta från omkring 1430. Invändigt 
var väggarna rappade och taket hade två 
kryssvalv, som bars upp av åtta väggpela
re. Kapellet hade två ingångar, en i väst 
och en i söder. Vid den södra väggen 
hittades rester av ett skelett. Längs bygg
nadens västra och östra sida fanns en kul- 
lerstenslagd gata, som fortsatte fram till 
en träbyggnad i söder, som kan ha varit 
ett härbärge.

Alla som rörde sig ute på vägarna var 
inte ute i hederliga ärenden. Kapellen 
placerades ofta på sträckor som ansågs 
farofyllda. I december 1482 dömdes Erik 
Olsson från Tövsala i Finland till döden 
på Stockholms rådstuga. Han hade till
sammans med Henrik Olsson från Pargas 
genomfört en regelrätt stöldturné. De 
hade tagit pengar, silver och andra värde
föremål från kyrkor och kapell i Söder
köping, Örebro och Lästringe utanför 
Nyköping. I Västerås hade de besökt S-.ta 
Gertruds kapell, där de stulit pengar. 
Från dominikanerklostret tog Henrik en 
Mariabild, ett korallradband, ett kors 
och silver. Tydligen hade han sedan sålt 
sakerna. Korset skulle finnas hos en tim
merman i Västerås, radbandet hos en 
kyrkotornsbyggare och det mesta av silv
ret hos en av Nils Stures stallsvenner.

Som nämnts tidigare låg ett spetälske- 
hospital strax utanför staden. År 1429 
omtalas det andra gången som ett ”hospi- 
tale extra muros”, dvs hospitalet utanför 
murarna. Eftersom Västerås inte hade 
murar bör det vara stadsgränsen som av
ses.

85



1390-1490

Några större förändringar i stadsbilden 
inträffade troligen inte under detta år
hundrade. Två större bränder är kända, 
dels den redan nämnda 1389/90, när sta
den fick ett ovälkommet besök av meck- 
lenburgare, samt en andra 1468.

Handel och marknad
Mormässomarknaden hölls varje år om
kring den 8 september vid festen för Ma
rie födelse. Under marknaderna fungera
de Västerås mer än vanligt som knut
punkt i inrikeshandeln. Bergslagen fick 
sin livsmedelsförsörjning via Västerås 
och boskap drevs till staden för att säljas. 
Från Bergslagen handlade man med järn 
och koppar, som skeppades vidare till 
Stockholm. Mormässan var en så stor 
begivenhet att Stockholms borgare mer 
eller mindre mangrant reste dit. I Stock
holms tankebok för 1478 skrev stads- 
skrivaren att ”ingen var hemma medan 
marknaden stod i Västerås, varken käm- 
närer eller rättsfogdar”.

Försäljning av torkad, saltad och rökt fisk. Teck
ning efter Olaus Magnus.

Köpmännen i Västerås fick driva han
del direkt med utlandet, men utlandshan- 
deln gick mestadels över Stockholm. Där 
kunde också Västeråsarna handla med ut
ländska köpmän, ett förhållande som inte 
stockholmsborgarna var nöjda med. År 
1444 klagade de hos kung Kristoffer, 
som löste problemet med en kompro
miss. När de utländska skeppen anlände 
vid pingst hade köpmännen från Stock
holm förtur på handeln med dem. Däref
ter fick Västeråsarna rätt att under åtta 
dagar köpslå med de främmande handels
männen.

Eventuellt har en annan marknad, 
prästmötesmarknaden, existerat. År 
1449 beordrade Karl Knutsson att all av
rad från Kopparberget skulle erläggas vid 
denna marknad.

Svenskt styre
Under 1400-talet minskade det tyska in
flytandet beroende på en minskning av 
invandringen och en assimilering av tidi
gare inflyttade. Den svenska lagstiftning
en ville tillvarata svenska intressen och 
efter 1471 fick inga utlänningar inneha 
något ämbete i en stads styrelse. I Väs
terås märks de ändrade förhållandena ge
nom att nästan enbart personer med 
svenska namn fanns i stadens styrelse vid 
slutet av 1400-talet.

Kring S:t Nicolai kyrka
Förutom S:t Nicolai kyrka och kyrko
gård är mycket lite känt om bebyggelsen 
i området väster om ån under 1400-talet.

86



1390-1490

Namnen på en del gårdsinnehavare har 
bevarats i olika handlingar och några ex
empel ska ges. Den 15 juli 1409 skiftades 
arvet efter hustrun Lucia mellan hennes 
man Karl Störkarsson och hennes bror 
riddaren Jakob Fastolfsson. Karl Stör
karsson fick då en tomt, som låg söder 
om Karl Dörings gård, i området våster 
om ån.

En annan gård, väster om Lagstens kal
la och norr om mäster Ingevalds tomt, 
donerades efter 1400-talets mitt till Vår- 
fruprebendet.

Lars Pedersson i Tjuvö sålde 1474 en 
gård vid slottet, väster om Halvast Åka
res gård till Klas Hagensang. Samma gård

såldes sju år senare till biskop Lydeke 
med de byggnader som där fanns; ett bo
ningshus, ett förstuloft, en nattstuga och 
en mältbod vid gatan.

Utgrävningarna vid Skomakargatan 
och Klippanparkeringen ger inga upplys
ningar om hur bebyggelsen såg ut. På 
tomterna vid Lilla Glasgatan saknades 
spår efter hus, men där fanns en dräne- 
ringsränna, som bör vara från 1400-talet. 
Den äldsta rännan kläddes efter en tid 
med näver och trä, som var mycket dåligt 
bevarat. Antagligen hade tomterna slagits 
samman till en egendom, eftersom rän
nan gick tvärs över den gamla tomtgrän
sen.
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Kungalängd:
1470-1497 Sten Sture dä, 

riksföreståndare
1497-1501 Hans
1501-1503 Sten Sture d ä, 

riksföreståndare
1504-1511 Svante Nilsson, 

riksföreståndare
1512 Erik Arvidsson

Trolle,
riksföreståndare

1512-1520 Sten Sture dy, 
riksföreståndare

1520- 1521 Kristian II
(1521) 1523- 1560 Gustav Vasa
1560- 1568 Erik XIV
1568- 1592 Johan III

Västerås i rikspolitiken

Det är inte möjligt att under denna peri
od skilja Västerås stads öden från det 
rikspolitiska skeendet. Gång på gång be
fann sig staden i händelsernas och 
maktstridernas centrum. Slottet var 
medelpunkt för uppbörd och förvaltning 
av slottslänet. Den viktigaste inkomst
källan fanns som tidigare i bergshante
ringen. Från början av 1500-talet tillkom 
silver från Sala.

Slottet var också en viktig militär 
stödjepunkt, som både makthavare och

upprorsrörelser strävade efter att kon
trollera. Från Västerås var det möjligt att 
hålla kontakt med Dalarna, där bergsmän 
och bönder i kungamaktens ögon var 
alltför benägna till uppror och självstän
digt agerande.

Sturetiden
År 1490 hade Sten Sture d ä varit riksfö
reståndare i 20 år. På Västerås slott satt 
vid denna tid Nils Bosson Sture och skul
le så göra på livstid enligt överenskom
melse. Men malmbrytningen i Bergsla
gen var en alltför lockande inkomstkälla, 
och 1493 indrogs Västerås slott och län 
till kronan. Den åldrande Nils Sture fick 
Stegeborgs län som ersättning. När han 
avled året därpå vägrade Sten Sture att 
överlämna länet till Nils son Svante Nils
son.

År 1497 hade Sten Stures ställning för
svagats genom den förda utrikespolitiken 
och motsättningar till rådet. Den danske 
kungen Hans utsågs till kung även i Sve
rige. Sten Sture gjorde motstånd, bl a 
sökte han stöd i Dalarna och förhandlade 
med västmanlänningarna i Västerås, men 
utan framgång. Han avsade sig riksföre- 
ståndarämbetet, men lyckades förhandla 
till sig stora förläningar.

Sten Sture gav inte upp. Tillsammans
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Sturarna blev begravda i S:t Eriks kapell i Västerås 
domkyrka. Gravhällen lades över riksföreståndare 
Svante Nilssons son, den femårige Mauritz Sture, 
som dog 1493. Foto ATA.

med sin forne fiende Svante Nilsson star
tade han en upprorsröreise 1501. Under 
två månader på hösten samma år belägra
de man Västerås slott, där kung Hans 
förtroendeman Nils Bese satt. I novem
ber överlämnade han slottet. Året därpå

höll upprorsrörelsen också Stockholms 
slott och när Sten Sture dog 1503 kon
trollerades i stort hela Sverige. Han 
efterträddes som riksföreståndare av 
Svante Nilsson.

Under åren som följde samlades råds
herrarna vid flera tillfällen i Västerås för 
att dryfta rikets angelägenheter. År 1511 
blev läget kritiskt, eftersom danske 
kungen Kristian var på marsch in i Väs
tergötland. Var tredje man i Svealand 
skulle mobiliseras med armborst, pilar 
och andra vapen samt sex veckors kost. 
En av rådsmedlemmarna var stadens bis
kop Otto. Han anlitades av Svante Nils
son, och senare av hans son Sten Sture 
dy, som förhandlare i utrikespolitiska 
frågor. Biskopen kom att spela en viss 
roll i samband med Stockholms blodbad.

Efter Svante Nilssons död på Västerås 
slott år 1512 utsåg rådet skyndsamt Erik 
Trolle till riksföreståndare. Men Sten 
Sture d y lyckades genom att lägga beslag 
på faderns län och genom att söka stöd 
hos allmogen bli vald till riksförestånda
re. Motsättningarna till rådet kulminera
de några år senare i striden med dess 
främste företrädare, ärkebiskop Gustav 
Trolle. Han avsattes år 1517 och hans 
borg Almarestäk förstördes. Trolle hölls 
fängslad i Västerås, först i dominikaner
klostret, sedan på slottet.

Kristian II i Danmark utnyttjade av
sättningen av ärkebiskopen i sin propa
ganda. På nyåret 1520 stod ett slag på 
Åsunden. Sten Sture sårades av en ka
nonkula och avled på väg till Stockholm. 
Den danska armén fick fritt spelrum och 
trupperna nådde också Västerås. I febru
ari var västeråsbiskopen Otto och stora
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delar av rådet villiga att förhandla och i 
mars slöts ett fredsavtal.

Men i Dalarna och i Stockholm ville 
man inte ge upp. Biskop Otto framställ
des som Kristians man. I mars greps han i 
domkyrkan och spärrades in på Västerås 
slott. I samband med detta skövlades bi
skopsgården. På sommaren 1520 intogs 
slottet av danskarna och Otto följde med 
dem till Stockholm. I november kröntes 
Kristian till kung och omedelbart efter 
kröningen följde Stockholms blodbad. 
Många av de avrättade tillhörde Stock
holms borgerskap, men även biskopar 
och högadel drabbades. Motiv till avrätt
ningarna fick kungen bl a i de klagomål 
ärkebiskop Gustav Trolle och biskop 
Otto framfört över den behandling de 
fått utstå.

Gustav Vasa

Vid årsskiftet 1520/21 väntades Kristian 
på Eriksgata till Västerås, där han place
rat pålitliga personer. På slottet satt Hen
rik von Melen och i början av året befann 
sig ärkebiskop Gustav Trolle och biskop 
Otto i staden. Den 12 januari skickade 
Kristian bud från Jönköping där han var
nade för Gustav Eriksson Vasa och andra 
lögnaktiga skalkar. Men kungen kom 
aldrig utan reste tillbaka till Danmark.

Upprorsrörelsen mot Kristian leddes 
av Gustav Vasa, som sökt stöd hos Dala
allmogen och landets menighet. I mars 
och april 1521 samlades Kristians an
hängare till herremöten i Västerås. I sta
den fanns också starka trupper förlagda 
under ledning av Didrik Slagheck. Men 
Gustav Vasas här var på marsch från Da

larna. Från Romfartuna gick de över Ba- 
delundaskogen till S:t Olofs kapell utan
för Västerås. Där blev de anfallna den 29 
april, men angreppet slogs tillbaka.

Slaget i Västerås har skildrats av en 
samtida krönikör, Peder Svart. Krönikan 
skrevs på 1560-talet, på Gustav Vasas 
uppdrag. Peder Svart var västeråsbo och 
vid sin död 1562 biskop i staden. De 
fortsatta striderna, där Gustav Vasas 
trupper leddes av Lasse Olsson och Lasse 
Eriksson, ägde rum i och utanför staden. 
Peder Svart berättar:

"När nu de danske vore slagne på fluktene, 
kom ock dem en sådana förskräckelse uppå, 
att ryttame (som så förfärlige rymde) rände 
på sitt eget fotfolk det där stod i vägen, vilke 
då droge in åt Smedjegatune. Dem förföljde 
allvarlige Lasse Erikson med sin här, men 
Lasse Olson kom med sin här på anner sido- 
ne in åt Långgatune och kom bak uppå deres 
fäldskött, där vore ställte på törget emot 
Smedjegatene, lade där nid bössesköttare och 
vad folk han där för sig fann, fick så fäld
skött, krut och lod, vilket allt hanförde strax 
ut till sin herre herr Götstav den då sin 
våning tagit hade på åsen nordan byen uti 
S. Ursile kapell. Men Lasse Erikson förfölj
de fiendener dock icke länger än in till Lisle- 
åen, vilke när de såge sig avslagne vare 
stucke de elden strax på byen. Så brann 
sånär aller staden av med taket och tornet 
på domkyrkjone. Men fiendener, vilke så 
gott som övergivne vore, vantröste om liv 
och välfärd, en part rände i sjön med häst 
och harnesk och hölle där en lång stund att 
icke syntes ovan vattnet mer än huvudet, en 
part kastade ifrå sig spets er, hillebarder eller 
vad de hade för värje, loppe in i klostred till
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Gustav Vasa efter slaget i Västerås 1521. Malning av Geskel Salonaan 1885. Tillhör Nordiska museet, 
hänger i Västerås stadshus. Foto Per Norén, Vestmanlands Läns Tidning.

munkanar ropandes och begärandes absolu
tionem. ”

Gustav Vasas trupper började fira fram
gången. Peder Svart berättar vidare:

”När bergsmännener och dalekarlaner såge 
att elden var stucken på by en, och visste väl 
att där var övermåttons mycket kramgods, 
ja var bod full, desslikes var ock alla vin
bodar under rådstuvune och uppe i dom-

kyrkjone allt fullt med ganske mycket vin, 
mjöd, körsedrank och öl, därföre gåve de sig 
tillbake, sloge bodame upp, plundrade och 
bytte godset sig emilian. ”

Men det var alltför tidigt att börja fira. 
Danskarna förskansade sig vid Lillån och 
gick till nytt angrepp. Gustav Vasa hade 
förutsett detta och danskarna tvingades 
åter ta skydd inom klostrets murar. Pe
der Svart förtäljer följande:
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"Ved detsamma fiendener bleve så tillbaka 
slagna som nu sagt är, kom herr Götstav 
själv in i staden, vart varse att en stor part 
av hans folk vore druckne, gick han själv in i 
alle vinbodar, desslikes ock i domkyrkjan, 
högg med sin egen degen bånden av vinfa
ten, kyrsedrankstynnor och öltynnor, befolte 
ock sine tjänare göra detsamme, att öl, vin, 
körsedrank och annat sådant måtte heller 
bliva till spillo än det skulle vara så mång 
svensk man orsak till livsspillo, som lägenhe
ten sig då hade. ”

Slaget blev en stor framgång för Gustav 
Vasa. Klostret intogs i maj, men slottet 
föll inte förrän i januari 1522.

De av Kristians soldater, som stupat i 
striderna, kan ha begravts på dominika
nernas kyrkogård. Vid utgrävningarna 
påträffades bl a två skelett med pilspetsar 
i bröstkorgarna. Ett annat skelett bar 
spår av syfilis. Sjukdomen kom inte till 
Norden förrän på 1500-talet och Kristian 
II:S armé har fått skulden för dess sprid
ning.

En ny kung
År 1523 valdes Gustav Vasa till kung. I 
sin kamp hade han stött sig på Sturarnas 
anhängare, men det dröjde inte länge in
nan kungen började rensa ut bland sina 
tidigare bundsförvanter. Samma år som 
kröningen ägde rum valdes den redan un
der Sturarna verksamme Peder Jakob 
Sunnanväder till biskop i Västerås. Vid 
mormässan i september befann sig kung
en i staden. Sunnanväder anklagades då 
för majestätsbrott, och det ledde till att 
han och domprosten Knut avsattes. Året

därpå fanns de i Dalarna och bidrog till 
de oroligheter som kallats det första dala
upproret. Upproret misslyckades och 
prästerna flydde till Norge. År 1526 ut
lämnades de och tvingades till ett skymf- 
ligt intåg i Stockholm innan de avrätta
des.

Västerås siste katolske biskop blev Pe
der Månsson, som dessförinnan till
bringat många år i Rom. Han var en lärd 
man och författare till åtskilliga skrifter. 
Riksdag skulle hållas i Arboga år 1525, 
men eftersom staden brunnit flyttades 
mötet till Västerås. Gustav Vasa ville ha 
riksdagens trohetsförsäkran gentemot 
upprorsmakare, och det fick han efter att 
först ha hotat med att avsäga sig kronan.

Uppenbarligen ansåg Gustav Vasa att 
klostret i Västerås var en oroshärd. I ett 
brev 1525 invände kungen mot att det 
där fortfarande fanns utlänningar. Tidi
gare hade priorn varit norrman, men han 
hade avsatts eftersom utlänningar inte 
skulle styra över svenskar. Klostrets 
kvarvarande norska bröder anklagades 
för att ha deltagit i stämplingarna i Dalar
na och borde snarast utvisas.

Reformationsriksdagen

Två år senare inträffade i Västerås en 
viktig händelse, som fick stor betydelse 
för framtiden, reformationsriksdagen. I 
juni 1527 samlades adel, biskopar och 
präster, borgare, bergsmän och bönder i 
Västerås. Av rikets främsta kom 16 råds
herrar, fyra biskopar och kanske ett dus
sin ledamöter från domkapitlen. Inte 
mindre än 147 adelsmän fick ersättning 
av kronan för de väpnade följen de med-
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”Herr Ture lät slå i 
trummo för sig allt ifrå 
klostret och utöver tor
get, dit han hade sitt 
härbärge, och ganske 
hart, likasom på harm. 
Vid han gick mumlade 
han, sågandes. Trods 
och trods att de skole 
göra någen hedninga el
ler kättare utav mig i 
detta år ...” skrev Peder 
Svart. Ture Jönssons 
promenad hem efter re- 
formationsriksdagen 
har tecknats av Georg 
von Rosen 1869. 
Kungliga Biblioteket.

fört. Följenas storlek varierade från ett 
fåtal man till herr Ture Jönssons följe, 
som uppgick till 40 svenner. Adelns sam
lade män torde ha uppgått till 300—400 
man. Det är oklart hur många övriga som 
deltog. En handling räknar upp 32 köp- 
stadsmän och 119 bönder och bergsmän. 
En annan källa berättar att nära 170 bön
der fick ersättning av kronan i form av 
fotgångarhj älp. Mer än 1000 personer 
kan ha kommit till riksdagen. Staden 
hade då kanske omkring 2000 invånare, 
vilket medförde att allt tillgängligt ut
rymme hos borgarna togs i bruk för att 
inhysa gästerna.

Riksdagens förhandlingar fördes i 
klostrets konventsal. Enligt Peder Svart 
hade kungen många klagomål att komma 
med. Hans åtgärder missförstods, bön
derna uppviglades, de andliga var lata,

skötte inte sina ämbeten och när kungen 
krävde att Guds rena ord skulle predikas 
fick han heta ”en Luther och en kättare”. 
Vidare hade kronan knappt några in
komster, medan kyrkan hade mer än den 
behövde. Som svar förklarade biskop 
Brask att prästerna var skyldiga att för
valta kyrkans egendom och att inget kun
de ändras i läran utan påvens tillstånd. 
Herr Ture Jönsson, som svarade för 
adeln, höll med om detta. I brist på för
ståelse höll kung Gustav ett tal som slu
tade med att han avsade sig kronan. Det 
har målande beskrivits av Peder Svart: 
"Så villjag lova eder, jag vill draga min kos 
utur riket, och aldrig någentid mera komma 
här in igen, till detta osköniga, vanartoga 
och otacksamma mitt fädernesland. Emot 
ändan på talet brast koningen själv till att 
gråta bitterliga, icke viljandes tala ett ord
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Detalj ur Olaus Magnus ”Carta Marina” från 1539. Den visar städerna runt Mälaren. Norr om Arosia, vid 
Lindesberg, finns rektanglar som påvisar ”rikedom av utmärkt silver”. Vid Noraberg markeras järnfyn- 
digheter med fyllda cirklar. Karta i Uppsala Universitets Bibliotek.

mera med dem, utan steg åt dörr, och gick 
till slottet. När nu konungen så begynte 
fälla tårar som sagt är, grät ock största par
ten med av folket håde adelen, bönder och 
köpmän, de fromma av prästerskapet dessli
kes..”

Kungen lämnade riksdagen och vägrade 
komma tillbaka. På slottet ställde han till 
med kalas för sina vänner. Riksdagen 
fortsatte, men klarade inte av att fatta 
några beslut. Slutligen enades man om att 
sända en delegation till slottet, och efter

94



1490-1590

ett långvarigt trugande lät sig Gustav 
Vasa slutligen övertalas.

Riksdagens beslut finns bevarade i 
form av två handlingar, Västerås recess 
och Västerås ordinantia. Här kan utläsas 
att kyrkan fråntogs sitt stora jordinnehav 
och tvingades avstå från alla ”överflödi
ga” inkomster. Biskoparna fick lämna 
ifrån sig sina gods och län, därigenom 
miste de sin maktställning. Adeln skulle 
få tillbaka gods som donerats eller sålts 
till kyrkan sedan 1454. Slutligen skulle 
Guds ord ”renliga predikas”. Det var 
främst Gustav Vasa, som genom att lägga 
beslag på kyrkans egendom lyckades ut
öka kronans och, inte minst, sitt eget 
godsinnehav.

Nya uppror
Mellan de båda västeråsriksdagarna 1527 
och 1544 utbröt flera uppror i Dalarna 
och Götalandskapen. Det var daljun- 
kerns uppror 1527, västgötaherrarnas 
1529, klockupproret 1531 och Dackefej- 
den 1542—43. Västerås slott var flera 
gånger utgångspunkten för Gustav Vasa 
och hans trupper, när det gällde att kom
ma tillrätta med oroligheterna i Dalarna.

År 1530 krävde Gustav Vasa, med 
hänvisning till skulden till Lübeck, att 
kyrkor och kloster skulle lämna ifrån sig 
den näst största klockan. Västerås kyr
kor levererade sina klockor till Jon Skri
vare på slottet. Domkyrkan lämnade två 
klockor, S:t Ilian och S:t Nicolaus en var
dera. Men en del västmanlänningar var 
missnöjda och det hände att klockor som 
tagits också hämtades tillbaka.

Det var antagligen för att vara nära

oroshärden Dalarna, som kungen till
bringade julen och nyåret 1530 i Väster
ås. När man i mars följande år skulle 
hämta klockorna i Leksand bröt upproret 
ut.

Gustav Vasa önskade att en gång för 
alla göra slut på Dalarnas politiska 
maktställning. Lian drog med hären upp 
till Tuna och insamlade en stor del av 
upprorsmakarna. En del av de utpekade 
avrättades omedelbart. Några fördes till 
Västerås och vidare till Stockholm, där 
även de avrättades ungefär ett år senare.

I samband med Dackefejden uppmana
de Gustav Vasa sin fogde på Västerås 
slott att, om det visade sig nödvändigt, 
låta adeln föra sina värdesaker i säkerhet 
på slottet. I mars året därpå uppmanades 
staden att sända trupper mot Dacke. Var
je man skulle få vapen, 7 1/2 örtug i 
månaden och fritt rov.

Ett arv planeras
Till riksdagen i januari 1544 hade Väs
terås slott reparerats och tillbyggts. Bl a 
hade ”unge herrens gemak” ställts i ord
ning åt den tioårige tronarvingen Erik. 
Riksdagens viktigaste beslut var att Sve
rige skulle bli ett arvrike. Erik hyllades 
vid en ceremoni under bar himmel utan
för slottet som arvtagare till riket. De 
övriga sönerna skulle erhålla ärftliga her- 
tigdömen. Reformationen gick vidare 
och nu upplöstes gillena och helgondyr
kan förbjöds. En plan för rikets försvar 
lades också fram. Vid angrepp från Ös
tersjön skulle meniga krigsfolk samlas i 
Västerås.

Gustav Vasa dog 1560 och efterträd-
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des av Erik XIV. År 1563 utbröt det nor
diska sjuårskriget, där Danmark och Lü
beck var huvudmotståndare. Västerås var 
periodvis borglägerplats och efter kriget 
hölls danska krigsfångar på slottet. I till- 
lägg till de ständiga striderna pågick en 
inre maktkamp — dels mellan Gustav 
Vasas söner, dels mellan kungen och 
rådsaristokratin. Motsättningarna resul
terade i att Erik fängslade sin bror Johan 
och hans gemål Katarina Jagellonica 
1563. Kungens mentala hälsa var inte all
tid den bästa och sjukdomen kulminera
de 1567 i Sturemorden: vid en riksdag i 
Uppsala fängslades och mördades flera 
medlemmar ur högadeln.

År 1568 gjorde hertigarna Johan och 
Karl uppror. Västerås slott förlädes i be
redskap, men föll i september i hertigar
nas händer. Erik fängslades i slutet av 
månaden och kom att tillbringa resten av 
sitt liv i fångenskap. Johan III avled 1592 
och efterträddes av sin son Sigismund, 
som redan var kung i Polen.

Västerås slott

Från år 1466 och tre generationer framåt 
innehades slottet, bortsett från några 
kortare perioder, av de yngre Sturarna. 
Nils Sture, hans hustru, Svante Nilsson 
och hans 5-årige son Mauritz blev be
gravda i S:t Eriks kor i Västerås domkyr
ka.

Gustav Vasa bodde ofta på slottet, bl a 
under mormässotid och åren 1550, 1556 
och 1568 firade han jul där. Inför ett av 
besöken fick slottsfogden order att låta 
brygga gott öl och baka gott bröd.

Under 1540—50-talen genomfördes

omfattande byggnadsarbeten. Till riks
dagen 1544 var slottet inte färdigt, men i 
betydligt bättre skick. I en tillbyggd övre 
våning inreddes en ny kungsvåning i den 
södra och östra längan och köksbyggna- 
den i nordväst byggdes om. Framför slot
tet grävdes en grav, som försågs med en 
träpalissad. Fiskdammarna vid slottet 
grävdes om och den kungliga trädgården 
på det gamla klosterområdet inhägnades. 
Byggnadsarbetena gav arbete åt många 
hantverkare — murare, kalkrörare, tim
mermän, hjulmakare, snickare, smeder, 
ställningsbyggare, målare, glasmästare, 
stenläggare m fl. Som hantlangare använ
des husmän och dalkarlar.

Bland slottets fasta personal fanns på 
1540-talet två ”porteurer”, två väktare 
och en bysseskytt. Antalet knektar vari
erade och år 1544 fanns nio borglägers- 
knektar på slottet, ytterligare tio hade 
inkvarterats hos prästerna och åtta hos 
borgarna. Sedan 1541 fanns en ”bösse- 
smedja” på slottsområdet. Förutom till 
slottets egna behov tillverkades vapen, 
som sändes till Stockholm och Grips- 
holm. Bland övrig personal fanns 
slottsskrivare, underskrivare, en ”re- 
desven”, två källarsvenner och en fat- 
burshustru.

Förråden på slottet måste alltid vara 
välfyllda, i synnerhet när man väntade 
besök. Som exempel kan nämnas att 
1569 befann sig hertig Karl med en svit 
på 69 personer på slottet i tre dagar. Sam
ma år besökte änkedrottningen Katarina 
Stenbock med sitt följe av 63 personer 
Västerås.

Slottsräkenskaperna för år 1540 upp
tar inköp av ^en rad olika varor. Det var
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framförallt fisk: strömming, torsk, salt- 
grön ål, saltgrön sik, sill, saltgröna gäd
dor, salt lax, färsk braxen, rockor, salt
sjögäddor, abborrar, krampasill och torr 
id. Av frukt och grönsaker inhandlades: 
ärtor, rödlök, äpplen, päron och rovor. 
Andra matvaror var oxar, sälspäck, vete
mjöl, havregryn, kringlor, senap, grovt 
salt, humle och vin. Därutöver inköptes 
även vadmal, hälsingelärft, lin, hampa, 
bast, skinn, papper, krukor, stenfat, järn
fat, slipsten, spik och tvål.

En otursam fogde

För att bättre kunna kontrollera kronans 
inkomster tillsattes från Gustav Vasas 
tid ofta lågbördiga personer som fogdar. 
Det var under 1500-talet tät växling på 
fogdeposten på Västerås slott. Gustav 
Vasas misstro drabbade bl a fogden Jon 
Skrivare. Han var, enligt Peder Svart, son 
till en fattig mjölnare i Västerås och in
nan han blev fogde, hade han arbetat i 
Gustav Vasas kansli.

År 1528 kallade Gustav Vasa till sig 
välborna kvinnor, som i de tidigare stri
digheterna mist sina makar och fäder. 
Eftersom det inte fanns adelsmän nog 
rådde han dem att inte förakta giftermål 
med ”gode dygdige fattige karla”. Jon 
Skrivare blev av Gustav Vasa ”tilldelad” 
Måns Grens änka Anna och rikt och 
praktfullt giftermål stod i Västerås. Men 
Jon Skrivare blev av sin upphöjelse så 
högmodig att han ville ”mästra sin herra 
och konung i någer stycker”.

År 1531 hade kungen kallat Västman
lands allmoge till överläggning. Jon Skri
vare samlade i förväg bönderna i klost

rets konventstuga och uttalade där sina 
åsikter, bl a om kungens giftermålspla
ner. Men i salen fanns spioner. Detta 
ledde till att Jon fängslades, men hans 
hustru Anna löste senare ut honom. Han 
slutade sina dagar ett halvår senare på 
hustruns gård Ekeby i Rytterne ”uti 
allomstörsta sorg, sjukdom och grämel
se”. Peder Svart avslutar med konstate
randet att ”efter ett ogudaktigt liverne 
följer en sörgelig ändelykt”.

Ett ståndsmässigt fängelse

Slottet användes också som fängelse för 
mer eller mindre framstående personer. 
En av dem var kanslern Konrad von 
Pyhy, som efter ett diplomatiskt uppdrag 
i Frankrike råkade i onåd. Han hölls 
fängslad från 1543 och bevakades av 
knektar, som stationerats som fångvakta
re. I mars 1544 fick fångens hustru rätt 
att när hon ville besöka maken. Dessut
om skulle det hållas rent och snyggt hos 
fången och god föda skulle finnas. Men 
det dröjde bara några dagar innan han 
flyttades till Stockholm och hustrun för
des till Uppsala. Pyhy dog i fängelse 
1552.

Erik XIV fängslades 1568. Johan III 
var ständigt orolig för uppror till bro
derns förmån. Erik flyttades därför ofta 
mellan olika slott och väktarna hade full
makt att vid ett fritagningsförsök döda 
fången. I september 1572 påbörjades 
byggnadsarbeten på Västerås slott för att 
iordningsställa ett säkert fängelse. Den 
stora salen i östra längan delades i två 
rum, dörrarna förstärktes och galler sat
tes för fönstren. Slottet stärktes militärt
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Vid ett besök i Västerås 1772 ska Gustav III ha 
blivit upprörd över att Erik XIV:s grav var förfal
len. Det dröjde ändå många år innan något blev 
gjort. Först 1 797 flyttades kvarlevorna till en mar
morsarkofag (bilden till vänster), som inköpts av 
Gustav III från Carrara. Sarkofagen var en gåva 
från hertig Karl, som skötte rikets styrelse för den 
omyndige Gustav IV Adolf. Foto S Johansson, 
Västerås.

Erik XIV hade balsamerats före begravningen 
1 577. Kroppen var inlindad i silkesbindor, som 
doppats i vax. Den döde hade klätts i en fotsid 
kjortel av svart silkesammet. Plagget var slitet och 
hade förmodligen burits av Erik under livstiden. 
På huvudet hade han en mössa och på fotterna 
sammetsskor. Under huvudet hade en kudde fylld 
med aromatiskt doftande örter placerats. Över 
kroppen låg rester av en blomsterdekoration. När 
kroppen 1797 flyttades till marmorsarkofagen 
togs fotterna av, eftersom den nya kistan var allt
för kort. Den högra foten återfanns vid fotändan, 
den vänstra vid huvudet. I januari 1958 visades 
Erik XIV:s kvarlevor för allmänheten innan krop
pen återfördes till sarkofagen. Foto T Berggren, 
Skinnskatteberg.

98



1490-1590

och 32 ryttare och åtta bösskyttar lades i 
borgläger.

Den 13 juni 1573 fördes Erik från 
Gripsholm och kom till Västerås dagen 
därpå. Fram till förflyttningen hade han 
haft Karin Månsdotter och barnen hos 
sig, men efter några dagar i Västerås san
des de till Åbo. Johan ville förhindra att 
Erik fick fler barn. Breven Erik skrev till 
Karin efter separationen vittnar om hur 
mycket dystrare fångenskapen blev för 
honom.

År 1574 bestod bevakningsstyrkan av 
omkring 100 personer. Där ingick bl a 
fyra adelsmän och deras tjänare (sam
manlagt 18 personer), en predikant, la
kejer, drabanter, hingstridare, kvarter
mästare, knektar, skräddare, bårdskära- 
re, källarsven och tvätterskor. Vid mor- 
mässomarknaden samma år förstärktes 
bevakningen av Erik med ytterligare tio 
knektar.

På våren 1574 hade en allvarlig 
sammansvärjning avslöjats och i oktober 
flyttades Erik till Örbyhus slott. En av 
deltagarna i sammansvärjningen, Archi
bald Ruthwen, hölls fängslad på Västerås 
slott fram till sin död 1578.

Efter en kort tids sjukdom avled Erik 
på Örbyhus den 26 februari 1577. Ryk
ten gjorde tidigt gällande att han förgif
tats. Kroppen fördes i procession till 
Västerås och i tre dagar stod den öppna 
kistan till allmänt beskådande i domkyr
kans kor. Varje dag i åtta dagars tid ring
de klockorna i en timme. Vid en enkel 
begravnings-ceremoni sänktes kistan i 
ett murat gravvalv. Texten på epitafiet 
kan ha valts av Johan III: ”Riket är 
gånget ur min hand och vordet min bro

ders; av Herranom är det hans vordet”.
Frågan om kung Erik hade blivit för

giftad eller ej var länge obesvarad. År 
1958 öppnades sarkofagen för en veten
skaplig undersökning av kvarlevorna och 
gravinnehållet. Efter nästan 400 år löstes 
gåtan. De analyser som utfördes visade 
att kroppen innehöll arsenik i sådana 
mängder, att kungen med all säkerhet 
dött av förgiftning.

Johan III:s slott
Efter Eriks död inleddes en ny ombygg- 
nadsperiod, som kom att vara in på 1590- 
talet. Johan var mycket intresserad av 
hur arbetet framskred, och var ofta miss
nöjd med takten. Bönder arbetade som 
hantlangare vid bygget och 1579 fick 
fogden tillstånd att begära extra hjälp- 
dagsverken av allmogen. Utvändigt pryd
des slottet med torn och torngavel. I den 
västra längan byggdes en slottskyrka. I 
den norra längan byggdes stora salen, 
rikssalen. Också slottsköket byggdes om.

Kungen var änkling sedan 1583. Den 
21 februari 1585 hölls ett praktfullt bröl
lop på slottet, som förbättrats inför den 
stora händelsen. Johan gifte om sig med 
den blott 16-åriga Gunilla Bielke, som 
varit den avlidna drottningens hovjung
fru.

Myntning i Västerås
I samband med schaktning 1972 gjordes 
ett sensationellt fynd i kvarteret Johan
nes vid Bondtorget. I ett hålrum mellan 
takteglet i en välvd medeltida källare och 
golvteglet i rummet ovanför hittades en
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Modell av slottet efter 
Johan III:s ombyggna
der. Foto S Forenius.

silverskatt. Den bestod av 16232 mynt 
och vägde nästan 18 kilo. En del av myn
ten var fortfarande staplade och de hade 
troligen legat i påsar av tyg och skinn.

Det äldsta myntet är präglat för Erik av 
Pommern (1412—1439), de yngsta för 
Kristian II (tidigast 1518).

Mynten, som var präglade för Sten 
Sture d ä och Svante Nilsson, bar S:t 
Eriks namn. De är därför svåra att datera 
närmare. Anonyma mynt präglades också 
för Sten Sture d y, men ibland användes 
benämningen Sten Sture Ritter (ridda
re).

De flesta, 90 % av mynten, var präglade 
i Västerås och ännu ej använda. Riksfö
reståndare Sten Sture d y utfärdade 1512 
privilegier för Sala silvergruva och silvret 
därifrån skulle myntas endast i Stock
holm och Västerås.

Myntskatten lades i sitt gömställe nå
gon gång mellan 1518 och 1522. Det lig

ger nära tillhands att minnas Peder Svarts 
beskrivning av slaget i Västerås 1521, 
men även danskarnas närvaro året innan. 
Kanske var det myntmästaren själv, som 
ansåg det säkrast att gömma undan myn
ten i största hemlighet. Något måste ha 
hänt, eftersom skatten aldrig hämtades.

Mynthuset antas ha legat på domprost
gårdens tomt, inte långt från fyndplatsen 
för skatten. År 1480 tecknade myntmäs
tare Cornelius Jacobsson kontrakt med 
rådet om myntslagning. De mynt som 
skulle präglas var örtugar, halvörtugar 
och penningar. Myntmästaren hade en 
privilegierad ställning och var befriad 
från skatt och andra pålagor. År 1508 
klagade den då verksamme myntmästa
ren Didrik över bristen på silver. Vid 
1511 års brand skadades mynthuset och 
redskapen.

Myntning förekom också i flera korta
re perioder under Gustav Vasas tid. Från
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Källaren vid Bondtorget 
i kvarteret Johannes där 
myntskatten hittades 
1972. Mynten låg i ett 
hålrum ovanför taket. 
Skatten, som gömts om
kring år 1520, bestod 
till största delen av 
mynt som slagits i Väs
terås. Foto Västman
lands Läns Museum.
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1524 och något år framöver hette mynt
mästaren Gynter Lijs. När prägligen 
återupptogs 1529—1532 var Anders 
Hansson myntmästare. Han deltog också 
i politiken och var bl a förhandlare i sam
band med västgötaherrarnas uppror 
1529. Senare var han en av de ledande 
personerna i en sammansvärjning för 
återinförandet av katolicismen. Det 
olyckliga engagemanget ledde till att han 
avrättades 1 536 och hans egendom i 
Stockholm och Västerås indrogs till kro
nan. Myntningen i Västerås upptogs för 
en kort tid 1538—1539 innan den upp
hörde.

Marknader
Mormässan i september var mycket väl
besökt och den var en av de marknader 
utländska köpmän tilläts besöka. Han
deln drevs i köpmansbodar på torget, på 
Oxbacken, vid sjön och ån. Allt järn som 
såldes skulle vägas in vid Vågen. Under 
marknaden hyrde staden och borgare ut 
bodar och marknadsplatser åt besökande 
handelsmän. Tullräkenskaperna för 
1583 visar att det året besöktes mor
mässan av köpmän från Stockholm, Tälje 
och Söderköping.

Sedan landskapslagarnas tid åtnjöt 
marknaden kyrklig helgd. Även under 
protestantisk tid inleddes den med en 
predikan. Eftersom mycket folk befann 
sig i Västerås i marknadstid tog också de 
styrande tillfället i akt att sprida politisk 
propaganda. Det gjorde på sin tid Sture- 
partiets anhängare liksom senare Gustav 
Vasa.

Hantverk
Bland Västerås borgare fanns åtskilliga 
hantverkare. Under 1500-talets senare 
del fanns t ex bagare, fatmakare, grytgju- 
tare, guldsmeder, kalkrörare, krukmaka- 
re, laggare, mjölnare, murmästare, skin- 
nare, skomakare, skräddare, snickare 
och timmermän. Bland de självständiga 
yrkesutövarna fanns några kvinnor: en 
siktmakerska, en sömmerska och två 
tvätterskor. Två grupper, som organise
rade sig under perioden, var guldsmeder 
och skomakare. 1 583 skrev Johan III i 
ett brev att det inte borde finnas fler än 
sex mästerguldsmeder i Västerås och att 
en av dem skulle vara ålderman. Några år 
senare, 1589, bekräftade kungen skoma- 
karämbetets skrå.

Västerås befolkning
I samband med Älvsborgs lösen 1571 be
skattades 170 av stadens invånare. De 
utgjorde de ekonomiskt mest välbeställ
da, med andra ord de som överhuvudta
get kunde betala skatt. Vid denna tid kan 
Västerås ha haft omkring 2000 invånare 
och det är uppenbart att stora befolk
ningsgrupper saknas i skattelängden.

År 1580 gjordes en mantalsförteck- 
ning över de borgare som ägde gårdar, 
för att ta reda på vilka som kunde betala 
kronoavgifter, gästning och andra påla
gor. Förutom stadens borgare uppräknas 
det översta sociala skiktet och deras tjä
nare. Tretton av stadens gårdar inneha
des av adel hemmahörande bl a på Lindö, 
Tidö, Strömsholm och Ängsö, tio av 
präster, 43 av kungens tjänare, fyra av
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hertig Karls tjänare, två av prinsessornas 
tjänare, sex av adelsmäns tjänare och en 
av biskopens tjänare.

Borgarna delas in i grupper efter betal
ningsförmåga. Den första gruppen, som 
omfattade 36 personer, ansågs ha god 
råd. Den bestod av köpmän och ett mind
re antal hantverkare. Nästa grupp, 32 
personer, ansågs inte ha så god råd. På 
tredje plats i rangordningen kom 29 per
soner. De tillhörde borgerskapet, men 
var fattiga och gamla utan möjlighet att 
hålla gästning. Slutligen uppräknas 47 
västeråsare, som tillhört borgerskapet. 
De var nu utfattiga, men ägde ändå sin 
gård. Ungefär hälften av dem var hant
verkare.

Alla som inte ägde en gård saknas i 
förteckningen. Det betyder att stora be
folkningsgrupper som fattiga hantverka
re, pigor, drängar, arbetsfolk, hospitalets 
åldringar och många andra inte finns 
med.

Västerås och kronan

Kungamaktens ekonomiska intresse för 
staden ökade efter reformationen och 
under 1500-talets senare del när koppar
exporten ökade i omfattning.

Ar 1566 klagade västeråsborna över 
alltför tunga bördor. Staden utsattes för 
odräglig gästning, alltför många skjuts
färder och dagsverken, gick miste om in
komster genom att handel förekom i ola
ga hamnar vid Mälaren, frigårdarna i sta
den betalade inga avgifter och ägor hade 
tagits från staden.

Erik XIV:s svar är belysande för vad 
kungamakten väntade sig av en stad.

Kungen hade rätt att gästa staden, men 
ryttare och andra skulle betala för sig. 
Befallningsmannen på Västerås slott 
skulle övervaka att inte allt för många 
skjutsresor och andra tjänster krävdes. 
Den olaga handeln i Mälaren skulle mot
arbetas enligt lagen, men handel med fisk 
och andra livsmedel fick förekomma. 
Inga avgifter skulle betalas till staden om 
de boende på frigårdarna var i kungens 
tjänst och inte drev köpenskap. Men om 
de handlade med koppar, järn, skinn, 
hudar eller andra varor var de avgifts- 
skyldiga. När det kom till ägor som tagits 
från staden efterfrågade kungen brev 
som visade på ägoförhållandena.

Stadens förhållande till kungamakten 
var inte alltid konfliktfritt. Ar 1564 åter
kallade Erik XIV privilegierna för Upp
sala, Gävle, Enköping och Västerås. Or
saken var att städerna inte, som de skulle, 
skött leveranserna av förnödenheter till 
Sala silvergruva.

Från 15 30-talet och under en stor del 
av århundradet var stadens skatt till kro
nan 200 mark. Dessutom betalade staden 
avrad för egendomar i och utanför sta
den. Dit hörde tomter, bodar, kvarnar 
och åtminstone, under en period, en av 
stadens två badstugor.

Liksom Sveriges övriga befolkning 
drabbades västeråsborna av kronans ex
traskatter, som ofta var betydligt mer be
tungande än de ordinära skatterna.

Stadens ekonomi
Staden styrdes av borgmästare och råd. 
Rådet skötte stadens ekonomi, förvaltade 
dess egendom, tog upp skatter och andra
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avgifter, övervakade handel och hantverk 
samt fungerade som rådstugurätt.

Staden fick sina inkomster på flera oli
ka sätt. De viktigaste var skatter, avgifter 
på handel och sakören. De sistnämnda 
utdömdes för vissa brott. Böterna tillföll 
oftast staden, men ibland erlades de till 
biskopen eller kungen.

För räkenskapsåret 1577/78 fanns på in
komstsidan bl a följande poster:

Hyra för tolv marknadstält under
mormässan ................................. 88 mark
Tomtöre för stadens kålgårdar . . 104 mark
Extra skatt upptagen bland menige 
man för båttransport av ryttare till
Finland ........................................ 1 367 mark
Sakören för 1 $77......................... 416 mark
Inkomster från stadens tullkvarn 9 pund

råg och 
bjuggmjöl

Samma år hade staden utgifter bl a för:

Ersättning till timmermän för nya 
bänkar i vinkällaren under rådstu
gan ............................................... 7 1/2 mark
Lön för städning av torget efter
marknaden .................................. 4 mark
Papper till rådstugan .................. 16 mark
Stadsskrivarens lön för 1577 .... 312 mark
Ersättning till åtta borgare som 
upplät sina skepp för trupptrans
porter till Finland ......................  1 600 mark

Sakören

I Västerås dömdes år 1 $42 ett antal personer att 
betala sakören för olika brott:
Lasse Jönsson hade satt sitt märke på en 
strömmingstunna, som inte var hans 5 mark
Johan Asger hade fört järn från Västerås 
utan att först ha vägt det 3 mark
Två stockholmsborgare dömdes för sam
ma brott 46 mark
Mats Ravelsson hade förorenat och orsa
kat skadegörelse 1 'h mark
Jöns Smeds hustru hade utan anledning 
fått mannen inlåst i fångbodarna 1 Va mark
Västeråsborgaren Olof Grås hustru hade 
begått hor 20 mark
Långe Mats hustru hade förlovat sig in
nan maken dött 15 mark
David Skrivare dömdes för hor: 
till kungen 4 mark
till biskopen 2 mark
till staden 6 mark
Fyra slagskämpar fick böta för såramål 23 Hl mark

Bränder

De första årtiondena av 1500-talet inne
bar kraftiga påkänningar för västeråsbor- 
na. Slottet belägrades vid flera tillfällen 
och regelrätta strider fördes i staden och 
dess omgivning. Dessutom drabbades 
staden av flera svåra bränder.

Efter branden 1500 fanns endast 16 
borgargårdar, biskopsgården och några 
kanikgårdar kvar. För att kunna återupp
bygga staden bad borgmästare och råd 
om frihetsår, dvs befrielse från skatter 
och andra pålagor.

Redan 1511 eldhärjades staden igen. 
Branden spred sig från några gatubodar 
vid torget till kyrkans stenhus och bodar. 
Särskilt drabbades området norr om tor
get och mynthuset skadades.
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Proban med stigluckan, som ledde in till kyrkogården, är ett av de få medeltida hus som finns kvar i 
Västerås. Fram till 1809 användes det som skolhäkte, därefter har det fungerat som bisättningshus och 
likvagnsbod. Foto S Forenius.

När slaget 1521 stod mellan Kristians 
och Gustav Vasas trupper satte man un
der striderna staden i brand, förutom all 
annan förödelse.

Ytterligare en svår brand härjade sta
den 1569. För eftervärlden är det den 
allvarligaste. Då brann stadens alla me
deltida handlingar upp. Stadsborna var 
ännu en gång tvungna att bygga upp sin 
stad. Året efter branden beviljade Johan 
III lättnader genom att i 12 år befria Väs
terås från skatt, gästning och skjutsning. 
Motprestationen skulle bestå i att de nya

husen skulle byggas i sten, men det blev 
knappast gjort.

Kyrkorna efter reformationen

I och med reformationen drogs klostrets 
och kyrkans egendom in. Bland det som 
från domkyrkan indragits till kronan 
fanns 1545 Bispbergs hytta i Stora 
Skedvi, ett tiotal tomter samt två kvarnar 
i Västerås och ett femtiotal landbors 
mark i bl a Dingtuna och Skultuna. 

Domkyrkoförsamlingen blev stadens
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Innan dominikanerklostret revs flyttades två stenreliefer därifrån till Hospitalskyrkan (fd Helgeands- 
kyrkan). Kyrkan revs 1886 och numera förvaras stentavlorna på Statens Historiska Museum i Stock
holm. Relieferna föreställer S:t Dominicus och Maria med barnet. Den senare tavlan donerades till 
klostret av Sten Sture d y och hans maka Kristina Gyllenstierna och pryds av deras vapensköldar. 
Liknande stenreliefer finns uppsatta på Västerås domkyrka. Samtliga har tillverkats av en verkstad som 
fanns i Västerås på 1510-talet. Var den låg är inte känt, inte heller vem eller vilka som utförde arbetena. 
Foto ATA.
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enda församling. Ett nytt kapell hade 
byggts vid domkyrkans västgavel 1514. 
Vid branden i samband med striderna 
1521 skadades domkyrkan. Reparationer 
påbörjades 1537 och fortsatte under 
1560—70-talen.

Domskolan kom alltmer att utbilda 
tjänstemän för den kungliga förvaltning
en. Vid upprepade tillfällen fick skol
mästaren på Gustav Vasas order sända 
djäknar bl a till kansliet. När skrivare be
hövdes år 1551 vid Kopparberget och 
Rankhyttan, begärde kungen att två väs- 
teråsdjäknar skulle skickas dit. Men ock
så andra tjänster krävdes av eleverna. År 
1568 kom order från Erik XIV att några 
djäknar skulle öva ”ad musicam” för att 
kunna uppträda vid kungens bröllop med 
Karin Månsdotter.

Till domskolan hörde Proban, som var 
skolans häkte ända fram till 1809. Pro
ban ligger söder om nuvarande Biskops- 
gatan och innan gatan anlades sträckte 
sig kyrkogården fram till byggnaden. Det 
lilla sten- och tegelhuset uppfördes un
der medeltiden, men den exakta åldern är 
inte känd. Från 1578 finns en uppgift att 
tak lades över Proban och kyrkogårds
muren. Byggnaden undersöktes 1973 
och då upptäcktes en trappa ned till en 
liten källare. Under byggnaden och öster 
om den har en äldre kyrkogårdsmur på
träffats.

De båda andra kyrkorna fanns kvar en 
tid. S:t Nicolaus i det västra kvarteret 
hade försvunnit redan 1591. Johan III 
gav 1584 order om att S.-t Ilian skulle 
repareras. Arbetet gick långsamt och 
kyrkan brann senare. Den fanns kvar en 
bit in på 1600-talet.

Dominikanerklostret övergavs efter 
reformationen. Peder Svart berättar att 
efter påsken 1528 lämnade alla munkar
na klostret. Reformationsriksdagen blev 
ödesdiger för värdarna. Klostret revs och 
tegel togs därifrån för att användas vid 
byggnadsarbetena på slottet. Där klostret 
legat anlades en kunglig trädgård. På 
1590-talet tilläts fattiga att slå sig ner på 
”Malmen”, som platsen kallades.

Övrig bebyggelse
Under Gustav Vasas tid blev Helgeands- 
huset vid Lillån hospital. Det var en in
rättning för fattiga och sjuka, men även 
präster, borgare och änkor, som saknade 
släktingar sökte sig dit. I gengäld övertog 
hospitalet rätten till arvet.

För den dagliga vården ansvarade en 
syssloman, som bodde i hospitalet. Han 
skulle bl a tillse att mat och öl fanns i 
tillräckliga mängder, men inte i överflöd. 
De som kunde skulle utföra lättare arbe
te. Stor vikt lades vid själavård och de 
intagna var skyldiga att delta i mässor 
och bön. Hospitalets inkomster kom från 
de gårdar det förfogade över, tionden och 
gåvor. År 1539 erhöll hospitalet Rock- 
lunda gård av Gustav Vasa och 1556 den 
södra badstugan. Patienterna hade en
samrätt på att tigga i staden, men bara för 
hospitalets räkning. Johan III gav vid fle
ra tillfällen pengar, mat och linne till hos
pitalet och varje år brukade han också 
skänka några oxar.

När hospitalet brann 1572 lät kungen 
återuppbygga det. Till arbetet anslog han 
alla de årliga dagsverkena från Skultuna 
socken och fyra murmästare skulle få sin
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Djäkne
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kost från slottet. Resterna av dominika
nerklostret fanns strax intill och därifrån 
togs 9000 tegel till bygget. Arbetet gick 
långsamt, men avslutades i början av 
1580-talet.

Vid torget låg stadens rådhus, som re
parerades och ombyggdes under Johan 
III:S tid. Förutom marknadsbodar och 
annan bebyggelse i trä, fanns där en del 
stenhus med källare.

I staden fanns två badstugor. Den söd
ra låg vid Klostergatan. Dessa badstugor 
nyttjades till bastubad av både män och 
kvinnor.

Här förekom förutom tvagning en viss 
medicinsk förebyggande verksamhet, så
som åderlåtning och koppning. Ofta ser
verades öl och andra drycker, vilket för
anledde att många av dessa badstugor 
fick en lösaktig inriktning.

Längs Svartån låg enligt ett dombrev 
från år 1508 sex kvarnar. År 1557 fanns

Stadens utbredning vid medeltidens slut. Kända 
medeltida byggnader har markerats.

1 Slottet
_ 2 Torget med rådhus och järnvåg

3 Mynthuset?
4 Domkyrkan S:ta Maria 
$ Biskopsgården
6 Konsistoriehuset
7 Proban
8 S:t Ilian
9 S:t Nicolai

10 Den äldsta kyrkogården. Kyrka?
11 Dominikanerklostret på Munkholmen
12 S:t Örjans kapell
1 3 Spetälskehospital?
14 Helgeandshus med kyrka (efter reformatio

nen hospital)
Utanför kartbilden låg S:ta Gertruds kapell, S:ta 
Ursulas kapell och S:t Olofs kapell.

Ingenstans på jorden är det så nödvändigt att bada 
som i de nordiska länderna, berättar Olaus Mag
nus. ”Där finnas såväl enskilda som allmäna bad, 
.... de allmäna åter äro uppförda i städer och byar 
till så stort antal, som inbyggarnas mängd och 
villkor göra behöfligt.” Teckning efter Olaus 
Magnus.

åtminstone fyra kvar, som alla tillhörde 
kronan.

Stadsgårdar

Uppgifterna om stadens offentliga bygg
nader är ganska knapphändiga och ännu 
sämre är förhållandet vad gäller övrig be
byggelse. Från 1500-talets förra hälft 
finns en uppgift om hur en stadsgård 
kunde se ut. Mot gatan låg en stenbod 
med välvd källare samt tre bodar med loft 
och svalgång med nattstugor över. Dessa 
bodar hyrdes ut vid mormässan för 21 
marker. Förmodligen längre in på tomten 
låg stora stugan, en nattstuga, brygghus 
och pörte. En borgargård bestod av flera 
hus för olika funktioner.

Staden hade en lantlig prägel med kål
gårdar och trädgårdar inne bland bebyg
gelsen. Utanför staden fanns vretar och 
ängar. Det var heller inte ovanligt att 
borgare ägde lantbruk.
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I samband med Älvsborgs lösen lämna
des även uppgifter om kreatursbeständet. 
De flesta av de 170 borgarna höll djur. 
Tillsammans ägde de 426 svin, 193 kor 
och 149 får. Antalet hästar var däremot 
ganska lågt: endast 21 stycken finns no
terade. Därutöver fanns kvigor, tjurar, 
stutar, oxar och kalvar.

Väster om ån
Före reformationen, 1492, instiftades S:t 
Sigfrids prebende i borgmästare Bengt 
Trymbels och hans maka Katarina Lars- 
dotters testamente. Donationen var fri
kostig. Som prebendeprästens sätesgård 
skänkte de en bebyggd tomt väster om ån 
norr om hustru Ingegerd Danabergs 
gård. Dessutom ingick jord i Barkarö 
socken, en gatubod i Arboga, en tomt i 
Stockholm, 60 mark penningar, hus
geråd, textilier, rågmjöl, malt, en silver
sked, en ko, två svin och en vinflaska till

altaret samt altarkläden. Varje vecka till 
evig tid skulle prebendeprästen läsa två 
mässor för donatorernas själar och för 
deras föräldrar och efterkommande.

En tomt mellan Svartån och Slottsga- 
tan såldes 1524 för 20 mark penningar. 
Tomten var belägen mellan Nils Skinna - 
res och Olof Skrivares gårdar. Den såldes 
av borgarhustrun Elin, som var änka ef
ter Knut Källarsven och dottern Margit 
Knutsdotter, till borgaren Nils Anders
son.

En mantalsförteckning från 1587 upp
räknar 19 borgare, som bodde i det västra 
kvarteret. Bland dem fanns Anders Lag- 
gare, hustru Brita Suins, Frans Vises 
hustru, Jakob Trymbel, Jöns Fatmästares 
hustru, Nils Skinnare, Nils Ulfsson, Olof 
Skräddare och Simon Grytgjutare.

Prästgården norr om Skomakargatan 
gavs 1543 av Gustav Vasa till trotjänaren 
Lasse Redsven. Innehavet skulle gälla på 
”behagelig tid”.
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Kungalängd:
1568-1592 Johan III
1592- 1599 Sigismund

(1592) 1599-1611 Hertig Karl-Karl IX
1611-1632 Gustav II Adolf
1632-1644 Kristinas förmyndare
1644-1654 Kristina
1654-1660 Karl X Gustav
1660-1672 Karl XI:s förmyndare
1672- 1697 Karl XI

Sverige och Europa
I början av perioden avskärmades landet 
från kulturella impulser från Europa ge
nom brytningen med den katolska kyr
kan, slutgiltigt när katolska gudstjänster 
förbjöds 1595.

Motsättningarna mellan Sigismund, 
som var katolik, och farbrodern hertig 
Karl kulminerade i slaget vid Stångebro 
1598. Nästföljande år hade Karl IX över
tagit tronen. Han hade i kampen mot 
Sigismund stött sig på riksdagen. I fort
sättningen kom den och ständerna — 
adel, borgare, präster och bönder — att 
spela en allt viktigare roll. Karl IX efter
träddes vid sin död 1611 av sonen Gustav
II Adolf. Den nye kungen tvingades be
vilja adeln stora privilegier i form av 
skattebefrielse samt ensamrätt till ämbe

ten och tjänster. Adelns främste företrä
dare, Axel Oxenstierna, utsågs till riks
kansler.

Under 1600-talet förde Sverige en ex
pansiv utrikespolitik. Sverige var under 
denna period involverat i ett drygt tio
tal krigsföretag, varav 30-åriga kriget, 
1618—1648, blev det mest kännbara. 
Framgångarna där ledde till att bland an
nat Estland och Livland blev svenska om
råden. Sverige var en stormakt med kon
troll över Östersjön. Gustav II Adolf stu
pade vid Lützen 1632 och efterträddes av 
sin femåriga dotter Kristina. Landet styr
des av en förmyndarregering med Axel 
Oxenstierna i spetsen, fram till 1644 då 
Kristina blev myndig. Efter att ha 
konverterat till katolicismen, abdikerade 
hon tio år senare och flyttade till Rom. 
Under resan dit tillbringade hon en natt 
på Västerås slott.

Armén
Armén rekryterades genom utskrivning 
bland bönderna. Var tionde man uttogs 
till knekt och prästerna var från tidigt 
1600-tal skyldiga att föra längder över 
vapenföra män. Utskrivningarna var inte 
tillräckliga och legosoldater från Tysk
land, Skottland och England värvades i 
allt större utsträckning.
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Adeln gjorde fortfarande rusttjänst, 
men i rytteriet fanns också utländska of
ficerare. Statens brist på kontanta medel 
innebar att de istället för lön erhöll för- 
pantningar och donationer i Sverige. På 
så sätt kom de att knytas till landet.

Finansiering
Krigen medförde en hård belastning på 
landets ekonomi. Genom donationer och 
köp hade kronans jordinnehav, och där
med skatteinkomsterna, minskat kraf
tigt. Vid 1600-talets mitt var adeln i be
sittning av drygt 2/3 av landets jord. 
Adeln ansåg att de var bäst lämpade att 
förvalta jorden och därför skulle de också 
äga den.

Gustav II Adolf och rådet, dvs hög
adeln, förde en ekonomisk politik styrd 
av merkantilistiska ideér. Satsningar på 
att utveckla bergsbruk, industri och han
del skulle indirekt leda till ökade statsin
komster. Staten skulle finansieras med 
hjälp av tullar och acciser på handeln.

Nyordningen medförde ett ökat behov 
av regleringar och kontroll. Antalet sta
pelstäder, dvs städer med rätt att idka 
internationell handel, minskades för att 
göra tullkontrollen mer effektiv. Bland 
de städer som fick se sina privilegier för
sämrade fanns Västerås. För varor i in
ternationell handel tog kronan ut ”stora 
sjötullen”.
För att få kontroll över den oreglerade 
handeln på landsbygden grundades nya 
städer. Alla varor skulle säljas i en stad 
och vid införseln betalades ”lilla tullen” 
till kronan. Den allmana handeln fick 
skötas av enskilda, men viktiga varor,

som koppar och tjära, kontrollerades pe
riodvis av staten.

Åtgärderna väckte betydande missnöje 
bland både borgare och bönder. Borgarna 
fick inte bara se sina privilegier hotade 
och inkomstmöjligheter beskurna. De 
drabbades även av indirekta skatter på 
bryggning, bakning och slakt.

Nya ideér
Det var inte bara de utländska officerar
na, som kom till Sverige. För att stimule
ra olika näringar inkallades utländsk ex
pertis, främst till verksamheter med an
knytning till bergsbruket. Redan under 
1590-talet påbörjade hertig Karl arbetet 
med att vidareutveckla bergshantering
en. De första vallonerna kom vid sekel
skiftet men invandringen tog ordentlig 
fart först runt 1620. Flera tusen personer 
kom på detta sätt till Sverige.

På en hel del platser startades mäs
singsbruk, där Skultuna grundat år 1607 
tillhör de tidigaste. Holländaren Arnold 
Diippengiesser fick 1621 order att starta 
ett mässingsbruk i Västerås. Det kort- 
livade bruket låg troligen vid Skerike- 
bron. Man tillverkade kopparplåt och 
mässingstråd. Bruket fick aldrig den om
fattning man räknat med. År 1629 begär
de mässingssmeden mäster Jacob att få 
återuppbygga den nedbrunna hyttan, vil
ket troligen aldrig skedde.

Investeringarna i näringslivet och den 
internationella handeln ökade behovet av 
kapital, som i stor utsträckning saknades 
i naturahushållningens Sverige. Kapital
starka köpmän, mestadels från Nederlän
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derna och Tyskland, invandrade till de 
svenska städerna.

Handeln blev mer internationell ge
nom att man nu sökte sig till främmande 
världsdelar. Vid århundradets mitt fanns 
till och med svenska kolonier på Guld
kusten och i Amerika, men de blev kort- 
livade.

Krigen, de diplomatiska kontakterna 
och invandringen medförde ett nytt in
flytande från europeisk kultur. Framför 
allt var det den rika adeln, som tog in
tryck och förändrade synen på sin egen 
ställning. Främst tog det sig uttryck i 
adelsslotten som uppfördes. Ett exempel 
på detta är Axel Oxenstiernas renässans
slott Tidö, som fick sitt franskpåverkade 
utseende 1625—1645.

Adelsmakt och envälde
Drottning Kristina efterträddes av sin 
kusin, Karl X Gustav. Hans största pro
blem var adelns starka maktställning och 
försörjningen av armén. Kungen inledde 
snart ett nytt krigsföretag. Hans mest 
kända bedrift är tåget över Lilla och Sto
ra Balts isar år 1658. Den fred som avslu
tade kriget medförde att Skåne, Ble
kinge, Halland och Bohuslän blev svens
ka områden. Kungen dog 1660 och efter
träddes av sin son Karl XI.

Karl XI omorganiserade armén och 
skapade indelningsverket, som kom att 
vara kvar ända till 1901. Bönderna dela
des in i rotar, som var och en skulle hålla 
en soldat. Kungen befann sig ständigt 
på inspektionsresor och 1683 mönstrade 
han kavalleriet i Västerås.

Försöket att finansiera staten med

tullar och acciser hade misslyckats. År 
1680 inleddes en reduktion av adelsgod
sen för att förbättra kronans ekonomi. 
Jordinnehav och skatter blev åter de 
främsta inkomstkällorna. Reduktionen 
blev långdragen och omkring år 1700 in
nehade kronan, adeln och bönderna 1/3 
var av landets jord. Adelns maktställning 
var bruten och ersattes av kungligt enväl
de.

Västerås i förvandling
Efter att under 1500-talet ha varit i poli
tikens centrum hamnade staden under 
det kommande seklet mer i skymundan. 
Folkmängden minskade periodvis och 
enligt rådstugans klagoskrifter föll sta
den ned i misär och armod. Trots det 
medförde samma period en utveckling på 
många områden. Stadsplanen reviderades 
och staden byggdes till stora delar om 
enligt rådande renässansideal.

Under 1600-talet hade Västerås främst 
tre speciella funktioner som symbolise
ras av institutionerna domkyrkan, slottet 
och Vågen.

Kyrkan och skolan
Under västeråsbiskoparna Johannes Rud- 
beckius och Olaus Laurelius ledning fick 
kyrkan en stark ställning. De utfärdade 
stadgor med bestämda kyrkliga och soci
ala regler, som kom att utgöra en kyrklig 
praxis för stiftet.

Även om kyrkan inte hade lika många 
präster som under katolsk tid var antalet 
inte obetydligt. Förutom biskopen fanns 
i Västerås en domprost, hans adjunkter,

8-10-0247. Västerås
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Statyn av Johannes Rudbeckius står utanför Väs
terås domkyrka. Den restes 1923 till 300-årsmin- 
net av landets första gymnasium. Foto S Forenius.

en överkaplan och en underkaplan. Dess
utom fanns domkyrkans syssloman och 
en hospitalspräst.

Det var inte bara präster, som var 
verksamma inom kyrkan. Där fanns ock
så organist, klockare och en ”cursor con- 
sistori”, som var konsistoriets löpare och 
vaktmästare. Kyrkan hade också använd
ning för hantverkare: en boktryckare och 
en kyrkosmed. Några arbetskarlar vid 
domkyrkan fungerade som ringare, 
kyrkvaktare, dödgrävare och orgeltram- 
pare.

Reformationen hade medfört en tillba
kagång för bl a skolväsendet. De flesta av 
domkapitlens och köpstädernas skolor 
låg öde eller hade få elever. Johannes 
Rudbeckius var också en föregångsman 
inom det nya skolväsen som utvecklades. 
På hans initiativ grundades landets första 
gymnasium i Västerås 1623. Det nya 
gymnasiets lärarkår var knutet till dom
kapitlet. Lärartjänsterna var en naturlig 
språngbräda i karriären till en egen kyr
koherdetjänst. Västeråsgymnasiet sågs 
som landets förnämsta läroanstalt under 
denna tid och hade som främsta uppgift 
att utbilda präster. Skolan hade från bör
jan sex fasta lektorer som undervisade i 
teologi, klassiska språk, matematik och 
naturkunnighet. Vid slutet av 1600-talet 
fanns också en ”rector cantus”, en mu
siklärare.

Rudbeckius var inte enbart en före
gångsman vad gällde gymnasiet, en skol
form förbehållen pojkar. Han intressera
de sig även för flickornas utbildning och 
startade 1630 en första ”pigeskole”. 
Flickskolan inrymdes i två stugor på bi
skopsgården, men fanns bara kvar till 
biskopens död år 1646. Därefter dröjde 
det närmare 200 år innan skolor för flic
kor åter öppnades.

Ute i socknarna fanns förberedande 
småbarnsskolor. Klockare, orgeltrampa- 
re eller soldater fungerade vanligen som 
lärare. Deras enda pedagogiska merit be
stod ofta i att de var hjälpligt läs- och 
skrivkunniga.

Nästa steg i utbildningen var trivial
skolan, som hade bättre lärare. Tjänster
na gick många gånger i arv inom prästfa
miljer. Lärarna kunde sällan räkna med
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en kyrkoherdetjänst, utan fick nöja sig 
med att bli kapłan eller hospitalspräst.

Kronans tjänstemän
Staten hade administrativa centra i sta
den inom tre olika arbetsområden: läns
styrelse, skatteuppbörd och tulladminist
ration.

Överhuvud för länsstyrelsen var lands
hövdingen, som på 1630-talet ersatte 
ståthållaren. Tjänstemän var landskam- 
reraren, lanträntmästaren, landssekrete
raren och provinsialfiskalen samt deras 
skrivare. Länsstyrelsen skötte bokfö
ringen för hela länet. Efter hand kom allt 
fler ärenden att läggas på landshövding
en, som till slut fick samma starka ställ
ning i länet, som kungen hade i landet.

Bland slottets personal fanns slottsfog
den som underställts landshövdingen. 
Under sig hade fogden skrivare och en 
slottsvaktmästare, som var ledare för sta
dens sex slottsknektar.

Tulladministrationen bestod av två 
tullinspektörer, en för sjötullen i Väster
ås hamn och en för landtullarna. Till sin 
hjälp hade de sju tullskrivare och tre läg
re tulltjänstemän, s k besökare, som sak
nade utbildning och därför inte kunde 
avancera.

Vågen och handeln
Handeln med metall, säd och andra pro
dukter utgjorde den största inkomstkäl
lan för Västerås. Under 1600-talet var 
staden den mest betydelsefulla mälar- 
hamnen för utskeppning av koppar, som 
var en av landets viktigaste exportpro

dukter. En stor del av bergslagsjärnet 
passerade också staden och då spelade 
Vågen stor roll. Ansvarig tjänsteman för 
Vågen var vägaren. Till sin hjälp hade 
han en kontrollör och en dragare.

De borgare, som var knutna till han
deln, var främst köpmännen och skep
parna. Deras antal varierade under 1600- 
talet, men ingen av grupperna översteg 
30 personer. De mer betydande handlar
na hade egna skutor och skeppare knutna 
till sin organisation. Andra fraktade sina 
varor med skeppare, som hade egna sku
tor. Vissa handelsmän var i första hand 
faktorer och förmedlade andras järn mel
lan Bergslagen och Stockholm, medan 
andra handlade med både eget och främ
mande järn. Flera av handelsmännen 
ägde handelsbodar i Västerås och bedrev 
där direkthandel.

Hantverkare
Hantverkarna var den talrikaste gruppen 
bland stadens invånare. Tillsammans 
med handelsmännen utgjorde de borger
skapets huvudgrupp. Förutom hantver
karna och deras familjer ingick i gruppen 
en stor mängd lärlingar, gesäller och 
tjänstefolk. Under 1600-talet var de till
sammans upp emot 600 personer.

Utbildningen inom hantverket skedde 
inom respektive skrå. Ett sådant bildades 
endast om tillräckligt många mästare 
fanns inom yrkesgruppen. I annat fall 
kunde företrädare för en yrkeskategori 
gå samman med utövare i andra städer. 
Västerås hade på detta sätt skrågemen
skap med Arboga. Skräddare och skoma
kare bildade tidigt skrån i staden. Mästa-
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Västerås sett från Mariaberget under 1600-talets senare del. Mitt emellan domkyrkan och slottet syns 
hospitalets spira. Båttrafiken på Mälaren var livlig. Teckning efter E Dahlberg.
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re som hade gesäller och lärlingar var: 
hattmakare, kopparslagare, krukmakare, 
linvävare, sadelmakare, skinnare och 
smeder.

Ytterligare exempel på hantverkare, 
som fanns i staden under denna tid, är 
fatmakare, grytgjutare, glasmästare, 
guldsmeder, hovslagare, laggare, målare, 
pungmakare, sämskmakare, snickare och 
vagnssmeder. Gesäller och lärlingar 
fanns inte inom alla hantverk.

Skomakeriet levde vidare på västra si
dan om ån, nu koncentrerat vid Glasga
tan och Stora Gatan. Skomakarna hade 
många gesäller, som 1649 bildade en 
egen sammanslutning — skomakarege- 
sällsällskapet. För yrkets kringvandrande

Västerås skomakarämbetes skrålåda. Den rikt de
korerade kistan tillverkades av Israel Snickare år 
1650. Lådan, som innehöll skråets kassa och hand
lingar, förvarades hemma hos åldermannen. Han 
ansvarade för den ena nyckeln, medan den andra 
innehades av bisittaren. På framsidan har fyra 
namn ristats in: Tönnes Meyer, som är den förste 
kände åldermannen, Knut Mårtensson, Bertil 
Welke och Erik Larsson. Foto Nordiska Museet.

Skomakarskråets sigill från 1600-talet. I mitten 
finns en sko av 1600-talsmodell, en kniv och en 
passare. Texten lyderf’SIGIL DER SCHOSTER 
AMPT IN WESTRA. Foto Nordiska Museet.

gesäller fanns ett härbärge som sköttes av 
en krogfader och en krogmoder.

Tjänstemannastad
För stadens skötsel och administration 
fanns en rad ämbeten och tjänster. Den 
allmänna ordningen upprätthölls av 
stadsvaktmästaren samt ett antal stadstjä- 
nare och vårdväktare.

En eller två borgmästare satt i ledning
en för staden. Tillsammans med stadens 
rådmän utgjorde de magistraten. Råd- 
mansskapet var oftast en bisyssla, som 
innehades av stadens mer betydande bor
gare, främst handelsmän men även hant
verkare.

På rådstugan fanns skrivare, stadssek- 
reterare, kämnärspreses, notarie och 
kassör. Staden hade även en provinsiallä
kare, en postmästare och en apotekare i 
sin tjänstemannakår. Ett apotek hade se
dan 1500-talet varit beläget vid torget. 
År 1688 drev apotekaren J.B Jaegen- 
teufel apoteket Hjorten där. Ända fram 
till 1960-talet fanns ett apotek på samma 
plats.
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Drottning Kristina som barn. Målning av J H Elb- 
fas. Statens Porträttsamling på Gripsholm. Foto 
Statens Konstmuseer.

Andra yrkesgrupper

Det fanns även annat folk i staden. Den 
största gruppen utgjordes av arbetskraft 
som tog diverse arbeten i mån av tillgång. 
Deras huvudsakliga arbetsgivare var sta
den och domkyrkan. Gruppens antal 
kunde variera från ett femtiotal till upp 
emot hundra personer.

Ett varierande antal krigsfolk vistades i 
staden. Merparten utgjordes av båtsmän, 
men även ryttare, soldater, befäl, pipblå- 
sare, trumpetare och trumslagare ingick i 
gruppen.

Inom staden bodde också en grupp fis
kare med familjer. De hade sina fiskevat
ten på två håll. En del fiskade under 
”notkungen” i vattnen vid Västerås me
dan andra, ”norrlänningarna”, ägnade sig 
åt strömmingsfiske längs norrlandskus
ten.

Genomgången ovan beskriver i stort 
befolkningens fördelning under hela 
1600-talet. I Västerås bodde under hela 
århundradet omkring 2000 personer. 
Staden drabbades av pestepidemier 1623, 
1639 och återigen 1657. Också krigen 
slog hårt mot stadsborna. Till exempel 
utskrevs 64 borgare åren 1628 och 1629. 
Endast tre av dessa överlevde kriget. Vi
dare medförde vissa politiska beslut att 
borgare fick lägga ner sina burskap och 
lämna staden. Detta inverkade negativt 
på befolkningsmängden, men eftersom 
det skedde en viss inflyttning var stadens 
invånarantal tämligen konstant.

Staden får bakläxa

Den 13-åriga drottning Kristina skulle 
tillbringa vintern 1638—39 i Nyköping 
för att undkomma pesten, som gick i 
Stockholm. Men i Nyköping härjade 
mässlingen och hon reste till Västerås. 
Då pesten följande vår kom till staden 
flyttade drottningen till Kungsör. Gläd
jen var ömsesidig när hon reste. Väster- 
åsborna tyckte att Kristina hade varit be
svärlig och själv fann hon staden trist.

Under Kristinas vistelse, i januari 
1639, samlades riksrådet under rikskans
lern Axel Oxenstiernas ledning till 
konventsdag i Västerås. Riksrådet beslöt 
vid detta möte att alla hantverkare, utom
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sockenskomakare och -skräddare, skulle 
flytta in till städerna. Särskilt månade 
man om att Västerås, som en av de äldsta 
och förnämsta mälarstäderna, skulle 
växa.

Riksrådet lämnade inte Västerås förr
än i slutet av augusti, när pesten mer 
påtagligt tog sitt grepp om staden. Under 
vistelsen fick rikets höga herrar tillfälle 
att sätta sig in i de lokala förhållandena. 
De var inte helt nöjda med hur magistra
ten skötte staden och ansåg att rådet för
summat sina sysslor.

Året därpå, 1640, fick rikskanslerns 
fogde fullmakt som borgmästare. Näst
kommande år fick det borgerliga själv
styret ytterligare ett hårt slag i och med 
att ännu en borgmästare utifrån tillsattes. 
Det var den förre hovrättsassessorn i 
Dorpat, David Kempe. De båda borgmäs
tarna skulle, enligt rådet, verka för sta
dens välfärd.

Klagobrev

Under tidigt 1600-tal återkom staden re
gelbundet med klagomål över brist på 
pengar och betesmark. I ett riksdags- 
besvär från 1636 framläggs stadens usla 
tillstånd. Enligt detta hade staden tidiga
re handlat med utlandet och med Bergs
lagen, men efter Kopparkompaniets till
komst hade den förlorat sina marknader. 
Många av stadens borgare hade mist sina 
inkomstkällor och fått säga upp sina bur
skap. Det förekom numera handel vid 
Kopparberget, Salberget och i Hedemo- 
ra. Dessutom idkades det olaga handel i 
Säter. Detta hade medfört att Västerås 
borgare minskat i antal från 300 till 134.

Hela 178 gårdar låg öde. För att klara 
situationen krävde staden en större andel 
av järnskatten som togs ut vid Vågen.

Många av stadens klagomål var säkert 
befogade. Den påstådda bristen på betes
mark var snarare en fördelningsfråga. 
Det visade sig att ledande borgare lagt sig 
till med allmän mark för egen vinning.

Kopparkompaniet, som det klagades 
över, hade från år 1619 monopol på den 
för Sverige betydelsefulla exporten av 
koppar. Exporten gick främst till Spa
nien, som hade kopparmyntfot, men ock
så till Nederländerna. Då kopparmynt- 
ningen upphörde i Spanien 1626 föll pri
set och exporten minskade. Den svenska 
kopparmyntningen, som påbörjats 1624, 
kunde inte kompensera bortfallet. År 
1628 upplöstes Kopparkompaniet. För 
att möta konkurrensen från bl a japansk 
koppar bildades ett nytt kompani 1636, 
men det blev en missräkning och kompa
niet upphörde två år senare.

År 1640 klagade Västerås borgmästare 
och råd åter. Denna gång gällde det 
stockholmsborgarnas intrång i järnhan
deln. Några direkta åtgärder vidtogs inte.

Gatunätet regleras

Under drottning Kristinas förmyndarre
gering planerades en rad förändringar i 
flera svenska städer. De styrande ville ge 
städerna en regelbundenhet med större 
utrymmen och förbättrade kommunika
tioner. Riket skulle, som den stormakt 
det var, ha städer med planer efter renäs
sansens europeiska mönster med väl
byggda stenhus, torg och gator.
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Den strikt inrutade stadsplanen från 1647. Karta Riksarkivet, förtydligad av B Annuswer.
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År 1641 fick Västerås stad efter en 
kunglig befallning 500 daler silvermynt 
till en gatureglering. En ingenjör sändes 
till staden för att utforma de förnämsta 
gatorna. Landshövdingen skulle tillsam
mans med borgmästare, råd och lantmä
tare avgöra vilka gator som skulle bred
das så att två vagnar kunde mötas och 
obehindrat passera. Om någon förlorade 
tomtmark vid den oundvikliga gatuför- 
bättringen, skulle förlusten ersättas. Var 
det inte möjligt att i anslutning till tom
ten ge ny mark skulle den tas ur stadens 
vretar och täppor. Planerna på föränd
ringar kom att möta motstånd, främst 
från ägarna till gårdar som drabbades.

Från Oxbackstull i väster till östra tul
len, som flyttats från Smedjegatan, anla- 
des en ny genomfartsgata. Drottning Kri
stina ska ha angett sträckningen genom 
att skjuta ett skott från Oxbacken mot 
Sommarro. Efter den linjen skulle gatan 
gå fram. Det är den nuvarande Stora Ga
tan, som då kallades Stora Konungsgatan.

År 1647 upprättades en ”planta”, som 
granskades av Axel Oxenstierna och god
kändes av drottning Kristina. Det var en 
idéskiss med vinkelräta regelbundna 
kvarter, där stadens befintliga stenhus 
var inlagda.

Under de påföljande 20 åren skedde en 
långsam förändring av stadens medeltida 
planlösning. Gatunätet rätades upp, bl a 
tillkom Kungsgatan och nya broar bygg
des över Svartån. Trots de nya gatorna 
bibehölls i stor utstäckning de medeltida 
tomtgränserna. Gårdar som rivits åter- 
uppfördes och några monumentala sten
byggnader tillkom knappast alls. Stads
bilden dominerades ännu av domkyrkan

och slottet. Västerås var fortfarande en 
trästad.

Stadens modernisering gick långsamt 
och ännu 1668 var arbetet inte avslutat. 
För att påskynda arbetet krävdes en kata
strof och den drabbade staden klockan 
tre på eftermiddagen den 3:e september 
1668.

Elden är lös

I Smadebecks gård vid Storbron hade pi
gan Brita Hansdotter just bränt brännvin. 
Vad ingen visste var att skorstenen över 
spisen hade spruckit uppe vid taket, där 
gården hade sin höskulle. Eld utbröt och 
efter en kvart var gården och en 
granngård nedbrunna. Elden spred sig 
och klockan fyra stod stora delar av sta
den i brand.

Eldsvådan varade hela natten och brän
de av merparten av stadens centrala de
lar. Hospitalet, rådhuset, stadens två för
nämsta broar, utländska köpmäns varor 
till många 1000 dalers värde och mycket 
annat förstördes. Sammanlagt hade mer 
än 60 av stadens bäst byggda gårdar, ifrån 
gamla torget och Lillån på ena sidan ån 
till slottet på andra sidan, blivit till sot 
och aska.

Med stadens centrum i ruiner var det 
nu möjligt att lösa de sista problemen 
kring gatunätets upprätning, även om 
svåra förhandlingar förestod med tom
ternas ägare. Vid återuppbyggandet 1669 
planerade man också för ett nytt rådhus 
vid torget. Rådets egen byggnadsplan 
förkastades av västeråssonen och 
universalgeniet Olaus Rudbeck, som såg 
sig nödsakad att verka för födelsestaden.
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Jonas Carlsteens karta från 1688 är 
den äldsta bevarade över Västerås. 
På kartan syns tydligt vilka gator, 
som tillkom i samband med de rät- 
linjiga gaturegleringarna på 1600-ta- 
let. Lantmäteriförvaltningens arkiv, 
Västerås. 123



1590-1690

i, i v... ännt((A/un-\
i cÆ C/fit/fiaficrrur (Stad* (/rund i ' v ,
jU5a {Ir Cuxicmfirvri Uen n/oli /? fia&rdt cf/tafa: oefi.tid/reratirnd< U;/rSar/ia, śe/ófnr W«W«*(
IQ amfi*,, hmfi^rJtäitcafi? at/cfararTfn*’/ / ‘ 7
1 l?j &Åxé>y t<?/de nJ fjf/rtp/ivru .

■ J5j Q-rcltn.- -rmmnytfintfid/fidcfaru/r fit-n/cn^Jam yrvr nlfia-r ll/fiama-nJ rned fÅ’r/fi,c)Aa/my-f ac/* ~
£ftra- "Iclc£u&a.re/s j/errfidn^*- .

trnfi/ü/6* usar,cc^Jf^l/tiyrn acdfidt*r mt) Jim

m e nfćfiutcj' «- ńrafijttttftrrr/. o c/v a-rć ^3 n' 0%! ffrfe/r df/ay/rte '^firrt
rerne u/eofit j

«£^1 rZt)utjéuia. fim ftaeUn ~lVa(uriv tiUdficadlru/cj inrättande fiOorttrxtd. tier.
'/C, CLŁJ<fittrrU a!drt och ynyn eSta/taaafiłerrd.

{ir alla. dt Ogar fim lyda Undm-dAofitOjOJ ock Oa/ltvTfO€n* ^
CX *X-/* a{ arn ut- aefiérttanjarA fim fiinruj -undta- ^Cfiafit-raa cftruł-, Afil Am Aafieur til. nat tea- merrndrlr af 

’cd> {ÅjtrraJttiJ nvar A, kerataxm mrd ta/l ørt( firan ^/aof* e" 'lu/lav, m i ntat^ir/EirXaaJjr« 4?«/ fidnlirit. eAar St/edtdrand- 3 .

Jonas Carlsteens karta från 
1688 över Västerås stads ägor. 
Lantmäteriförvaltningens ar
kiv, Västerås.
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År 1672 var tomtfrågorna lösta och råd
husbygget kunde komma igång. Rudbeck 
styrde och ställde i allt från materialan
skaffning och anställning av hantverkare 
till byggnadens slutgiltiga utseende. Fem 
år senare ställdes kakelugnarna på plats 
och huset var klart invändigt. Tre år se
nare var bygget fullbordat. Slutligen 
transporterades tornet från Uppsala till 
Västerås och placerades på det nya råd
huset, som kronan på verket.

Vådelden fick en avgörande betydelse 
för stadens nya utformning. Redan i in
struktionen till 1644 års reglering fram
gick att de, som till ”stadens heder och 
prydnad” ville bygga ståtliga hus vid sta
dens torg och gator skulle få göra det.

En speciell brandhjälp gavs ur stadens 
kassa för att ersätta de drabbade. Regler
na för brandhjälpen var enkla om än inte 
helt rättvisa. Ju större och värdefullare 
hus som förstörts, desto större ersättning 
gavs. Ett litet och obetydligt hus fick näs
tan ingen ersättning alls. Det fick till 
följd att de mest påkostade gårdarna åter- 
uppfördes först, till närmast full ersätt
ning, medan de ekonomiskt sämre lotta
de tvingades bort från de mest attraktiva 
lägena.

Några få av stadens bättre bemedlade 
borgare följde tidens strömningar och 
uppförde representativa stenhus längs 
stadens huvudgator och torg. De första 
tecknen på sociala skillnader mellan oli
ka områden kunde nu urskiljas.

Rabaldret på allmänningen

De tidigare klagomålen på bristande 
markresurser för bete och odling fortsat

te. Ännu var inte ordningen i staden åter
ställd. Speciellt gällde detta när odling av 
råg och korn förbjudits inom stadens 
gränser.

Redan från 1644 och framåt hade sta
den fått donationsjord från kronan som 
ersättning för kostnader vid stadens revi
dering. Efter den förödande vådelden do
nerade kronan ytterligare jord till sta
dens uppbyggnad. Problemet var att 
stadsjorden innehades och brukades av 
ett fåtal av stadens borgare. Det var hu
vudsakligen borgmästare och rådmän, 
som ansåg sig ha ärvd, köpt eller given 
rätt till dessa förmåner. Det övriga bor
gerskapet var av annan mening. År 1686 
anhöll de om att stadens betesmark, som 
inhägnats till hagar och användes av en
skilda, åter skulle öppnas som allmän be
tesmark. Då inget hände tog ett 50-tal av 
borgarna saken i egna händer och högg 
ner de gärdesgårdar som inhängnade des
sa markområden.

Borgarna som deltog i aktionen åtala
des. Det fick till följd att 124 av stadens 
övriga borgare skrev på en lista till stöd 
för de åtalade. Både listskrivarna och de 
aktiva stängselrivarna hade gjort sig skyl
diga till trots mot överheten, ett svårt 
brott under 1600-talet. De dömdes så 
småningom av kommissorialrätten att 
böta 1000 daler silvermynt. Fem av sta
dens borgare utpekades som ledare. Två 
av dem dömdes till 14 dagars fängelse på 
vatten och bröd och de övriga till 8 dagar.

Trots domarna mot borgarna fick 
”upproret” till följd, att en kommission 
tillsattes för att utreda relationerna mel
lan magistrat och borgerskap. Karl XI an
såg att ”kunglig nåd och rättvisa” fordra
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de en undersökning av förhållandena och 
att de betryckta undersåtarna skulle hö
ras. Genom landshövdingens försorg 
skulle en lantmätare göra en undersök
ning och se till att den som innehade 
mark, som inte tillkom honom, skulle 
rannsakas och fråntas jorden. Någon 
större förändring av jordfördelningen 
skedde dock inte.

Tidens bebyggelse
Från år 1624 finns en beskrivning av en 
västeråsgård. På tomten låg ett bonings
hus, stall, fähus, badstuga och torkstuga. 
Vidare fanns ett hus med källare, steka- 
rehus, svinhus med skulle och två gamla 
stugor. Stadsgården under tidigt 1600-tal 
skilde sig inte mycket från en gård på 
landet.

Efter branden beskrivs borgarnas går
dar som timrade envåningsstugor med 
torv eller brädtak. Genom en port i plan
ket kom man in till gården, som kunde 
inrymma ett stall eller en förgård, som 
delvis utnyttjades för odling av humle 
och kål. Ibland låg boninghuset på en 
tomt, medan övriga byggnader och träd
gården låg på en annan.

På Jonas Carlsteens karta över Väster
ås från 1688, den äldsta bevarade kartan 
över staden, finns stadens samtliga tom
ter markerade och numrerade. Av Carl
steens tillägg till kartan framgår att unge
fär 21 % av stadens tomter odlades.

Slott med många funktioner
På slottsområdet fanns en rad olika bygg
nader. Där låg bl a landshövdingens resi
dens med trädgård, slottskök, badstuga,

smedja och stall. Slottsfogdens kansli till
kom 1670. På Svartåns östra sida låg 
kungsträdgården, där mycket humle od
lades.

Reparationer pågick nästan ständigt på 
slottet och mer omfattande ombyggnads
arbeten företogs under 1670—80-talen. 
Då byggdes kungsvåningen om efter 
fransk förebild. Landshövdingen engage
rade sig i slottets upprustning och lycka
des förmå länsborna att frivilligt bidra 
med medel och dagsverken.

Karl IX och hovet tillbringade hela 
hösten 1607 på slottet. Några år tidigare 
hade ett rum iordningsställts åt tronfölja
ren Gustav Adolf, hertig av Västman
land. Han besökte ofta Västerås, även 
efter sitt trontillträde 1611. Hans syster 
höll sitt bröllop på slottet året därpå och 
1613 samlades riksrådet till möte här. 
Gustav II Adolf skulle efter sitt bröllop

Råttfångarna, som tillkallades för att rensa husen 
från råttor, ägde enligt Olaus Magnus en särskild 
förmåga. Han skriver:” Hvad nu beträffar bilden 
här oivan, där man ser en äldre man mota råttor 
och möss ned i en vak i isen, så syftar den på en 
handling, som plägar utföras enligt en bestämd 
formel och med vissa tecken, hvilka endast äro 
kända af några få människor.”. Teckning efter 
Olaus Magnus.
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1620 besöka Västerås och inför detta 
förbättrades slottet invändigt. Bland de 
anlitade yrkesmannen fanns en råttfånga- 
re.

Under de många krigen fungerade 
slottet både som borgläger och fängelse. 
Under tidigt 1600-tal fanns där tyska, 
franska, engelska och skotska legoknek
tar. År 1677 inkvarterades tillfångatagna 
danska officerare hos borgarna i staden. 
Borgerskapet råkade vid dessa tillfällen i 
konflikt med både legoknektar och fång
ar.

Västra kvarteret
Med utgångspunkt i Jonas Carlsteens 
karta från 1688, ägolängder, domstols- 
protokoll och andra handlingar har Sven 
Olsson studerat tomternas ägoförhållan
den.

I det Västra kvarteret, dvs staden väs
ter om ån, var under 1600-talet de flesta 
tomterna bebyggda. Enstaka utnyttjades 
som kålgårdar och trädgårdar. Området 
beboddes främst av hantverkare, men 
även adel och högre borgerskap ägde 
tomter. Enligt en hjälpskattelängd från 
1611 bodde några av köpmännen som 
handlade med Kopparberget här. De var 
Arent Persson, Christopher Nilsson, Ja
kob Trymbel (Trummel) och Nils Ulfs- 
son. Mot slutet av århundradet avtog in
slaget av adel, men företrädare för handel 
och magistrat fanns ännu kvar.

Längs Skomakargatan
Utgrävningarna i kvarteret Linnea sked
de inom tomterna 3 38 och 339 på Carl
steens karta.

Ägarlängderna för tomterna längs Sko
makargatan visar under 1600-talet upp 
sex borgmästare, en biskop, ett par råd
män, en landkamrerare, en majestäts- 
förbrytare och minst ett rekorderligt 
fruntimmer.

S:t Nicolai kyrkogård söder om gatan 
började bebyggas under tidigt 1600-tal. I 
norr, på tomt 338, låg förr prästgården. 
Tomten köptes av Olof Grytgjutare år 
1614. Han hade en del ekonomiska prob
lem, men situationen löste sig, när han på 
1620-talet fick stora beställningar av 
kyrkan. År 1628 innehades gården av 
Mats Larsson Swins. På 1640-talet köp
tes den av Samuel Persson, som var ingift 
i swinsfamiljen. Hans arvingar sålde den 
vidare till Adolf Willems dy på 1670- 
talet.

Egendomens utstickare i nordöst ut
gjorde förr en egen tomt. En tidigare in
nehavare var kronans troman Mickel 
Ryssetolk, men på 1620-talet fanns där 
Christoffer Nilssons kölna. Borgmästare 
Adolf Willems dä, som var gift med Cla
ra Christoffersdotter, övertog senare 
tomten. På våren 1668 nedlade Adolph 
Willems sitt ämbete till förmån för ^ 
sonen Adolph Willems d y. Denne var 
inte bara borgmästare utan även bruks
patron. Som sådan ville han bygga 
ståndsmässigt, trots att den hammare han 
ägde i Trångfors inte var särskilt lönsam. 
Efter den förödande stadsbranden bygg
de han ett litet stenhus i hörnet av Slotts- 
gatan och Kungsgatan. År 1688 fanns på 
tomten en del trähus, det då halvbyggda 
stenhuset och en trädgård. Bygget tog tid 
och pengar och när Willems d y dog 
1692 var han utblottad. Huset stod kvar
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ända till 1964. När det revs var det sta
dens äldsta borgarhus i någorlunda ur
sprungligt skick.

Den mindre tomten, 3 39, i hörnet mel
lan Skomakargatan och Slottsgatan hade 
tillhört kyrkan. I början av 1600-talet 
innehades den av borgmästare Peder 
Ulfsson. Han var en framgångsrik man, 
som gynnade kyrkan, dit han skänkte en 
predikstol och en ljuskrona. Hans son 
Arent Persson satt som borgmästare i 
mer än två decennier. Han bodde i går
den norr om Södra Smäck, motsvarande 
tomterna 266 och 267.

År 1611 ägdes gården 3 39 av unge Si
mon. Tio år senare nämns en gammal 
byggnad på tomten som Simon Simons- 
sons bod. Simon Depkens änka Kerstin 
ägde tomten år 1629. Därefter återfanns 
Peder Ulfssons sondotter, änkan Helena 
Arentsdotter, på gården. Hon gifte om 
sig med landskamreraren Simon Löfgren.

Han var, för att vara en kronans tjänste
man, ovanligt rik och ägde åtskilliga 
tomter i staden. Tomten tillföll parets 
dotter Helena, som gifte sig med Jacob 
Boethius, lektor i staden från 1681.

I Carlsteens beskrivning över 1688 års 
karta står att läsa om tomt 3 39: ”Lecto- 
rens Mag. Jacob Boetii Tompt, är till 
gatan obebygd, men inne i gården med 
behåldne Trähuus och byggningar”.

Boethius blev med tiden utnämnd till 
kyrkoherde i Mora och känd för sin fa
natism. Han såg sig som den brinnande 
gudomliga vredens predikant, vände sig 
mot 1686 års kyrkolag och det enligt 
hans åsikt, gudsförgätna enväldets kon
stitution. Hans åsikter och ett brev om 
ogudaktighet, som skrevs inför Karl 
XII:s kröning 1697, medförde att han 
häktades och dömdes till döden för 
majestätsbrott. Han vägrade att ansöka 
om eller ta emot nåd. Kyrkoherdens en-

Storo

Området väster om ån 
och norr om Stora Ga
tan. Detalj ur Carlsteens 
karta från 1688 över 
Västerås. Avritad av B 
Annuswer.
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Fram till 1964 fanns 
Adolph Willems sten
hus från 1600-talet kvar 
vid Kungsgatan. Foto S 
Söderberg, Uppsala.

vishet ledde till att han tillbringade 13 år 
i fängelse. År 1710 släpptes han och sina 
sista år framlevde han i stillhet på sin 
gård.

Före Kungsgatan
Norr om tomterna vid Skomakargatan, 
där Kungsgatan senare drogs fram, låg 
1611 Mattias Guldsmeds tomt. Ytterli
gare ett steg mot norr bodde stadsskriva- 
ren och vägaren Lasse Tomasson. Guld
smeden var gift med Tomassons dotter 
Elisabeth och köpte efter svärfaderns 
död hans gård. År 1640 flyttade änkan 
Elisabeth dit. Orsaken var att Nedre 
Kungsgatan skulle dras fram från Torg
bron över guldsmedsgården. Även gran-

9-10-0247. Västerås

nen i väster, Carl Bånka, var tvungen att 
flytta. Efter klagomål hos magistraten 
fick han löfte om en ny tomt. Grann
sämjan kan inte ha varit den bästa, efter
som Bånka anklagades för att ha stulit 
halm från guldsmedsänkan. År 1673 var 
tomt 307 bildad genom sammanslagning 
av Tomassons gård och den del av Bän
kas tomt, som blev kvar efter att gatan 
anlagts.

Längs Lilla Glasgatan

Utgrävningen i kvarteret Klaudia, nuva
rande Klippanparkeringen, ägde rum på 
tomt 306 på Carlsteens karta.

Tomt 305 ägdes år 1617 av kyrkoher
den i Svedvi, Henricus Johannis. Norr
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därom, i hörnet av Slottsgatan och Lilla 
Glasgatan, på tomt 306, låg två gårdar. 
Den norra gården, som troligen upptog 
större delen av tomten, hade ägts av köp
man Frans Wise. År 1611 bodde han
delsman Asmus Skult där. Den södra går
den, Lindögården, ägdes av häradshöv
ding Åke Åkesson Soop.

Efter Soops död tvistade Skult och 
kyrkoherden om att få köpa Lindögår
den. Efter långdragna stridigheter segra
de Skult och han var nu ensam ägare till 
hela tomt 306. Dessutom ägde han en 
kålgård på tomt 300 norr om Lilla Glas
gatan.

Den skultska epoken kom att bli skan
dalomsusad och full av arvstvister. Bland 
annat dömdes en släkting vid namn Mår
ten Skult till döden, Margareta Asmus
dotter var illa beryktad och hennes son 
Johan stal. Det var inte alltid enbart fa
miljen som var inblandad.

År 1632 gästades Asmus Skult av en 
skomakare, och man får förmoda att 
dryckesvaror inte saknats. På hemvägen 
råkade skomakaren i slagsmål hos Matti
as Guldsmed och en eldgaffel användes 
som tillhygge. Bråket pågick tills slags
kämparna skildes åt av Asmus uppenbar
ligen kraftfulla döttrar.

Asmus son Anders köpte kyrkoher
dens gård år 1636. Anders och hans hust
ru Margareta, dotter till en slottsfogde, 
dog båda i unga år. Illvilliga rykten på
stod att de inte dött en naturlig död.

Familjens överhuvud var nu Asmus 
änka Karin Fransdotter. Efter Asmus död

försökte hon hålla egendomen samlad, 
men arvstvisterna blev med tiden allt 
värre. Kyrkoherdens gamla gård såldes 
1643 till skomakaråldermannen Bertil 
Wilke. Han köpte 1661 även Lasse To
massons gamla gård.

Under 1650-talets början löste Chris
toffer Pretorius, gift med Asmus och Ka
rins dotter Anna, ut arvet efter Asmus. 
Först förvärvade han Lindögården, sedan 
kålgården och slutligen Skultgården. År 
1653 dog Christoffer och tvisterna börja
de om igen. De blev inte mindre av att 
han testamenterat halva egendomen till 
staden och kyrkan. Den andra hälften 
skulle tillfalla änkan Anna och övriga ar
vingar. Men Anna var lik sin mor och 
hade ingen förståelse för arvingarnas 
krav. Hon ställde till allehanda svårighe
ter och krävde att få behålla Skultgården, 
för att överlämna den till staden. Testa
mentets verkställighet drog ut på tiden. 
Gårdarna hann förfalla och lösöret för
skingras innan tvisten löstes drygt 20 år 
senare. Änkan fick då behålla Skultgår
den. Staden avstod sin arvslott till kyrkan 
och Lindögården, som under tiden varit 
bostad åt en underkaplan, skulle säljas 
för kyrkans räkning.

I slutet av 1670-talet köpte skomakare 
Johan Nilsson Skultgården. Han var en 
av arvtagarna efter Christoffer Pretorius. 
Efter rekommendation av borgmästare 
och råd köpte han några år senare även 
Lindögården. Mot århundradets slut var 
de båda gårdarna på tomt 306 åter hos en 
enda ägare.
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Kungalängd:
1672-1697
1697

1697-1718 
(1718) 1719-1720 
1720- 1751 
1751 - 1771 
1771 - 1792

Karl XI
Karl XII:s förmynda 
re
Karl XII 
Ulrika Eleonora 
Fredrik I 
Adolf Fredrik 
Gustav III

Stormaktstidens slut
År 1696 drabbades landet av en svår 
missväxt. Värst utsatt blev Norrland, Da
larna och Mälarlandskapen. I Finland var 
katastrofen ännu större. Där beräknas en 
tredjedel av befolkningen ha dött av svält 
eller epidemier innan skörden hunnit 
bärgas.

I Sverige invaderades städerna, främst 
Stockholm, av svältande skaror från 
landsbygden. Karl XI, som i mars 1697 
låg dödssjuk på slottet, avslog magistra
tens förslag att lantborna skulle sändas 
hem. Hans motivering var att de, om de 
sändes hem, skulle drabbas av ännu stör
re nöd. En månad senare dog kungen och 
i maj, medan han ännu stod lik, brann 
Stockholms slott ned.

År 1698 blev den då sextonårige Karl

XII varnad för ryssarnas växande styrka. 
Våren 1700 bröt det stora nordiska kri
get ut. Indelningsverket som inrättats av 
Karl XI sattes nu på prov. Mobilisering
en gick med imponerande säkerhet — 
helt enligt tidtabellen. Vid Narva vann 
svenskarna i november en stor seger och 
flera framgångar följde sedan fram till 
1709. I slutet av juni detta år stod slaget 
vid Poltava, som blev en vändpunkt i kri
get.

Kriget hade till största delen förts 
utanför Sveriges gränser och med flera 
länder inblandade. De hemmavarande 
kom ändå att drabbas hårt. De två miss
växtåren 1708—09 följdes av den orien
taliska pesten, som sommaren 1710 slog 
till mot Stockholm, för att sedan sprida 
sig över landet. Totalt beräknas 100000 
människor ha fallit offer för epidemin. 
Smittan hade förts till landet med krigs- 
flyktingar österifrån. Flyktingströmmen 
till Sverige ökade de närmaste åren och 
1715 bodde 12 000 flyktingar i Stock
holm. Situationen var katastrofal i hu
vudstaden, som under pesten hade förlo
rat en tredjedel av invånarna.

Under Karl XII:s sista år började en 
opposition mot enväldet att växa fram. 
Förändringarna inleddes 1718 när kung
en skjutits vid Fredrikstens fästning i 
Norge.
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Frihetstiden
På våren 1719, innan kriget var över, 
grep riksdagen makten och avskaffade 
enväldet. Ulrika Eleonora valdes till 
drottning på villkor att hon underteckna
de en ny kungaförsäkran och regerings
form. Drottningen avstod efter ett år 
kronan åt sin make, Fredrik I av Hessen. 
Riksrådet, som nu hade sexton medlem
mar, fick en mycket stark ställning. Dess 
främste företrädare var kanslipresiden
ten Arvid Horn, som i praktiken blev 
landets regent.

Samma år härjades den svenska kusten 
av ryssarna, som brände alla kuststäder 
från Norrköping i söder till Öregrund i 
norr. Dessutom brändes sju uppländska 
bruk, tjugo säterier, ett tusental bondgår
dar samt en mängd torp och backstugor. 
Ett försök till anfall mot huvudstaden, 
där försvaret samlats, misslyckades där
emot. Först 1721 tog kriget definitivt 
slut och fred slöts med Ryssland i Ny
stad. Sveriges tid som stormakt var till 
ända.

Under frihetstiden skapades de första 
politiska partibildningarna. Det rörde sig 
om ganska löst sammanslutna grupper, 
som enade sig för att samfällt kunna dri
va vissa frågor. Grupperingarna skar 
tvärs över ståndsgränserna. Hattarna och 
mössorna var de stora partierna. Horn, 
som företrädde mössorna, förde en med
veten fredspolitik. Hans näringspolitik 
präglades av en måttlig merkantilism. 
Horn och hans anhängare kom på grund 
av den försiktiga utrikespolitiken att kal
las ”nattmössor” av de oppositionella 
hattarna. Vid 1738 års riksdag övertog

hattarna makten och Horn tvingades av
träda posten som kanslipresident till för
mån för Carl Gyllenborg.

Gyllenborg lyckades vid 1740—41 års 
riksdag driva igenom tanken på ett 
revanschkrig mot Ryssland. Det illa för
beredda kriget blev ett fullkomlig fiasko. 
Ryssarna ockuperade hela Finland. Sven
skarna lyckades få en billig fred mot löfte 
att Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp, 
som den ryska kejsarinnan föreslagit, 
valdes till tronföljare i Sverige. Trots 
nederlaget behöll hattarna makten.

År 1751 tillträdde Adolf Fredrik den 
svenska tronen. Drottningen, Lovisa Ul
rika, kunde inte acceptera ständernas 
starka ställning. I kretsen kring det nya 
kungaparet samlades ett litet hovparti, 
som 1756 genomförde ett misslyckat för
sök till statskupp.

Hattarna ledde landet in i ett nytt 
krigsäventyr 1757, då Sverige förklarade 
krig mot Preussen. Fred slöts i Hamburg 
1762 efter ännu ett helt meningslöst 
krig.

År 1765 förlorade hattarna makten, för 
att några år senare återta den för en kort 
period. Hattarna dominerades vid denna 
tid av adeln. De ofrälse stånden anslöt till 
mössorna. Bland dessa började irrita
tionen stiga över adelns företräde vid 
statliga tjänstetillsättningar. Genom att 
tryckfrihet införts 1766 blev det lättare 
att sprida propaganda i den pågående 
ståndsstriden.

Gustavianska tiden
Vid 1771—72 års riksdag övertog mös
sorna makten. Under denna tid dog
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Adolf Fredrik. I den kungaförsäkran 
Gustav III undertecknade 1771 angavs 
det tydligt att ståndstillhörighet inte 
skulle vara avgörande vid befordran. 
Adeln fick trots det behålla sina privile
gier. Gustav III hade genom sin mor fått 
upp ögonen för det kungliga enväldet och 
genom en statskupp på hösten 1772 
krossades adelns maktställning.

I 1772 års regeringsform gjordes en 
viss uppdelning mellan den lagstiftande, 
den dömande och den verkställande 
makten. I praktiken låg dock den verkli
ga makten hos kungen. Gustav III ge
nomförde en mängd populära och nyttiga 
reformer, som bland annat ökade frihe
ten i näringslivet, som varit starkt regle
rat under föregående period. Genom en 
ny tryckfrihetsförordning 1774 blev det 
lättare att kritisera ämbetsmän. Kungens 
brännvinspolitik var dock mindre popu
lär. Åren 1771 och 1772 hade det varit 
svår missväxt och direkt efter statskup
pen hade kungen förbjudit brännvins
bränning på säd. Ett statligt brännvins- 
monopol infördes 1775 varefter all till
verkning skulle ske vid särskilda krono- 
brännerier.

Gustav IILs reformpolitik kom av sig. 
Under 1780-talet ökade istället kungens 
intresse för utrikespolitiska frågor. Han 
umgicks med planer på att erövra Norge. 
Kungen förhandlade också med flera län
der om hjälp med ett anfall mot Dan
mark. Förslagen avvisades av samtliga 
tillfrågade. På hemmaplan var oppositio
nen mot Gustav III inte längre koncen
trerad till adeln. Efter 1786 års riksdag 
kritiserades kungen från praktiskt taget 
alla håll. I förhoppningen att kunna åter

vinna sin popularitet genom ett fram
gångsrikt krig beslöt kungen, utan stän
dernas samtycke, att Ryssland skulle an
fallas.

Svarta decennier
En mörk tid i Västerås historia inleddes 
en dag 1691 då åskan slog ned i domkyr
kans torn. Spiran, som krönt tornet se
dan Johan III:S dagar, gick till spillo. 
Branden i kyrkan kan ses som ett tecken 
på att staden, som återuppbyggts efter 
1668 års svåra eldsvåda, gick några svåra 
decennier till mötes. Det var ändå tur i 
oturen att branden inträffade före den 
svåra missväxt som drabbade landet år 
1696. Eldsvådan i tornet inträffade i en 
tid, då kungen utan problem kunde öpp
na locket till kassakistan, för att lösa de 
ekonomiska problemen kring en ny spi
ras uppbyggnad.

Den höga obelisken, som uppfördes 
enligt Nicodemus Tessin d y:s ritningar, 
väckte både beundran och skräck. Sta
dens invånare befarade att spiran skulle 
blåsa omkull. På toppen av den placera
des en glob, en krona, ett kors och överst 
en tupp, alla förgyllda. Arbetet måste ha 
gått med en rasande fart. Endast fyra år 
efter att den röda hanen slagit till, kunde 
en förgylld hane, från sin nära hundra 
meter höga utkiksplats, blicka ut över 
staden.

På hösten 1710 slog den orientaliska 
pesten till mot Västerås, för att avklinga i 
februari följande år. Värst utsatta blev de 
trångbodda på Kyrkbacken.

De hårt prövade invånarna på Kyrk
backen behövde inte vänta länge på nästa
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Domkyrkans nya spira 
uppfördes efter att den 
gamla förstörts vid 
branden 1691.1 mer än 
tvåhundra år var Nico- 
demus Tessins skapelse 
utan konkurrens i luft
rummet. Bilden är från 
tidigt 1900-tal. Foto 
Västmanlands Läns 
Museum.

Vid 1714 års brand la
des större delen av Väs
terås i aska. Kartan visar 
stadens utbredning och 
brandområdet. Teck
ning B Syse.

katastrof. På förmiddagen den 13 april 
1714 utbröt eldsvåda i en av stadsdelens 
sydligare gårdar. Den kraftiga nor
danvinden medförde att elden spred sig 
mycket snabbt. Sydöstra delen av Kyrk
backen, liksom lektorsgårdarna på andra 
sidan nuvarande Skolgatan, blev snart lå
gornas rov. Branden rasade vidare, trots 
upphuggna gator. Större delen av det 
Norra kvarteret, området öster om ån

och norr om Stora Gatan, var strax förlo
rat. Domkyrkan och biskopsgården sko
nades som genom ett under. Däremot 
skadades Rudbecks rådhus, som stått fär
digt 1680. Södra kvarteret, området öster 
om ån och söder om Stora Gatan, blev 
nästan helt avbränt, ända ner till sjötullen 
vid hamnen. Även i det västra kvarteret 
gick det mesta upp i rök. Endast de väst
ligaste delarna och slottsområdet skona-
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des. Efter tolv timmar, när branden lagt 
nästan hela staden i aska, kunde invånar
na konstatera att det svartaste dygnet i 
Västerås historia gick mot sitt slut.

En månad efter branden anhöll lands
hövdingen att staden under tio år skulle 
befrias från båtsmanshåll, kontribution 
och en rad andra pålagor. Det kärva eko
nomiska läge landet befann sig i innebar 
att de tio skattefria åren reducerades till 
fyra. Västeråsarna fick, med undantag för 
det första året, vänta till 1719 på lättna
derna de begärt. Sex år efter branden 
hade staden ännu inte återuppbyggts. 
Man klagade över att gatorna fortfarande 
liknade upplag för byggnadsmaterial.

Skattebefrielsen innebar att man nu 
kunde se ljusare på framtiden. Efter 
krigsslutet blev 1720-talet ett årtionde 
med relativt god konjunkturutveckling 
och politisk stabilitet. Västerås hade vid 
övergången till 1730-talet återhämtat sig 
och näringslivet blomstrade.

Efter 1714 års brand stod det klart att 
stadens brandförsvar måste förbättras. 
Kontrollen av skorstenar blev hårdare 
och de som inte uppfyllde kraven revs. 
Under 1720—30-talen inskaffades en 
mängd eldsläckningsmateriel, bland an
nat flera hundra handsprutor och tyngre 
vattensprutor. Brandvakten blev effekti
vare. Planer gjordes också upp för hur 
eldbekämpningen skulle organiseras och 
manskapet övades. Stadens åkare fick 
träna på körning med vattentunnor och 
specialbyggda vattenkärror, som kunde 
köras ned och fyllas i ån, inköptes. 
Landshövdingen föreslog på 1730-talet 
att stockpumpar skulle sättas upp vid sta
dens broar. De skulle ersätta vindorna,

som sedan länge funnits vid broarna. Det 
kom att dröja ända fram till 1770-talet 
innan planerna på pumpar förverkliga
des.

Efter sista stadsbranden
Stadens broar, som samtliga fått allvarli
ga skador, var bland det första som repa
rerades efter branden. Under de svåra 
krigsåren fick man nöja sig med proviso
rier, som först då ekonomin förbättrats, 
kunde ersättas med mer avancerade och 
permanenta lösningar.

Rådhuset och domprostgården hörde 
till de byggnader som prioriterades högt 
efter branden. För restaureringen av råd
huset engagerades stockholmsbyggmäs- 
taren Jonas Nilsson. Störst skada hade 
taket och bjälklagen tagit och till taket 
inskaffades nära 12 000 taktegel. Vid 
återuppbyggnaden avlägsnades pilastrar
na från yttermurarna. När bygget slutgil
tigt avsynades i mars 1718, ifrågasatte 
man väggarnas bärkraft. Byggmästaren 
kunde dock kvittera ut sina pepgar, se
dan han försäkrat att pilastrarna endast 
hade haft en estetisk funktion.

De styrande var int^e nöjda med resul
tatet. Under 1730-talet försågs rådhuset 
med ett mera ståndsmässigt säteritak och 
ett nytt klocktorn monterades. Klocktor
net fick redan efter några år plockas ned, 
då det visade sig att murarna, som man 
tidigare befarat, verkligen var försvaga
de. År 1767 utdömdes hela byggnaden 
som farlig. Därefter följde en tid av pro
visoriska reparationer, men i praktiken 
var huset redan dödsdömt.

Domprostgården nybyggdes från grun-
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Karta över Västerås från 1700-talet. 
Bebyggelsen var relativt gles och 
många tomter utnyttjades för odling. 
Lantmäteriförvaltningens arkiv, 
Västerås.
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den. Trots det svåra ekonomiska läget 
uppfördes en envåningsbyggnad av sten. 
Investeringen var tämligen bortkastad, 
då Jonas Nilsson återigen anlitats som 
byggmästare. Hans skicklighet kan ifrå
gasättas, eftersom byggnaden redan på 
1740-talet krävde omfattande reparatio
ner. År 1777 var huset så fallfärdigt, att 
rivning var det enda alternativet. Fönst
ren och två kakelugnar tillvaratogs och 
återanvändes i det nya domprosthuset. 
Den nya tvåvåningsbyggnad, som stod 
färdig i oktober 1780, har under årens 
lopp genomgått flera renoveringar och 
har än idag kvar sin ursprungliga funk
tion.

Några större förändringar av gatunätet 
skedde inte i samband med att staden 
byggdes upp på nytt. Nygatan, som sena
re kallats Jordgatan, Teatergatan och nu
mera Hantverkargatan, var egentligen 
den enda större nyheten i stadskärnan. 
Planerna att utvidga torget mot norr 
förverkligades däremot först i början av 
1900-talet när stadshotellet byggdes.

Det nya gatunät som växt fram under 
1600-talet och kompletterats efter 1714 
års brand var utstakat utan hänsyn till 
topografiska förhållanden. Ett av pro
blemen som detta innebar var att vatten
avrinningen försvårades. På sumpiga 
ställen sjönk stenbeläggningarna och fick 
gång efter annan ersättas med nya. De 
enskilda tomtägarna var skyldiga att un
derhålla gatan på den sträcka som låg 
längs tomten. Beroende på tomtägarnas 
skiftande ansvarskänsla och ekonomi 
kunde därför en och samma gata vara av 
mycket ojämn kvalitet. För den som efter 
revningen råkat få en tomt inom ett vat

tensjukt område kunde gatuhållningen 
bli extra betungande. Magistraten kom 
vid de täta gatusynerna ibland med före
lägganden. Förmodligen uppstod ofta 
tvister vid sådana tillfällen, såvida inte 
tomtägaren beviljades någon form av 
kompensation.

Den nya bebyggelsen som uppfördes 
var, liksom den nedbrunna, till största 
delen i trä. Rödfärgen gjorde nu sitt intåg 
på allvar och blev under lång tid den van
ligaste kulören på stadens hus. Envå
ningshusen dominerade, men under sek
lets gång blev tvåvåningshus allt vanli
gare. Kakelugnar fick under 1700-talet 
allt större spridning som värmekälla och 
var inte längre en lyx förbehållen de mest 
välbeställda.

En ny typ av bostadshus gjorde under 
1700-talet sitt intåg i stadsmiljön. De 
som hade råd uppförde då byggnader 
med den karolinska herrgården som fö
rebild. Husen som placerades längs ga
torna hade dubbla rader med rum och 
brutet tak.

Slottet brinner
Trots att åtgärder vidtagits för att för
bättra brandberedskapen drabbades Väs
terås 17 37 av ytterligare en stor brand. 
Denna begränsades dock till slottsområ- 
det. Slottsbyggnadens tak, trossbottnar 
och inredning förstördes delvis. De bas
tanta stenmurarna hade klarat sig relativt 
bra, men vissa skador hade uppstått på 
teglet i skalmurarna. Landshövdingens 
bostad, köksbyggnaden, vagnshuset och 
ladugårdslängorna på slottsområdet var 
bland de byggnader som förstördes. Där
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emot hade bland annat kanslibyggnaden, 
brygghuset, en drängstuga och vaktmäs- 
tarbyggnaden undgått att bli lågornas 
rov.

Återuppbyggnaden av slottet kom att 
gå mycket långsamt. Det utrikespolitiska 
läget omkring 1740 innebar att riksrådet 
ansåg det mer angeläget att satsa resurser 
på att förstärka fästningsverken i Sverige 
och Finland. Ännu 1766, då Gustav III 
och Sofia Magdalena besökte Västerås, 
hade slottsuppbyggnaden inte avslutats. 
Kungaparet fick, istället för att bo på 
slottet, inkvarteras i biskopsgården.

Brännvin, gurka och tobak
Brännvinsförordningen, som kom 1731, 
väckte protester. Enligt förordningen 
fick bara de besuttna jordbrukarna på 
landsbygden och i småstäderna bränna

för husbehov. I Stockholm och andra 
större städer fick krögare och en del bo
lag, mot erläggande av skatt, tillstånd att 
tillverka och sälja brännvin. De som 
drabbades av förbudet mot hembränning 
klagade över att kreaturen skulle bli li
dande. I Västerås ansåg borgarna att 
svinaveln hotades. Det var vid denna tid 
vanligt att dranken, avfallet från bränn
vinstillverkningen, utnyttjades som djur
foder. Klagomålens orsak var säkert att 
tillgången på de ”hälsobringande” drop
parna minskade, inte omtanken om krea
turens väl. Förordningen slopades 1734, 
men kom att följas av flera mer eller 
mindre lyckade förbud och begränsning
ar.

Söder om Stora Gatan, i den nuvaran
de Stadsparkens norra del, lät Krono- 
bränneridirektionen 1785 uppföra ett 
brännerihus av korsvirke och tegel. Den-

Sedan 1700-talet har 
Västerås varit känd som 
”gurkstaden”. Gurkor
na saltades in i stora kar. 
Foto Västmanlands 
Läns Museum.
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Vy över Västerås från 1780-talet målad av Elias Martin. I bildens högra del syns det som senare blev 
kvarteret Klaudia/Lundahlska jorden. Uppsala Universitets Bibliotek.

na för staden ovanliga byggnadsteknik 
valdes troligen med tanke på att åstran
den inte tålde alltför stor belastning, och 
på grund av att man då erhöll förmånliga 
brandförsäkringsvillkor.

Söder om Lillån har staden ända sedan 
klostrets dagar haft en grön oas. Vid 
branden 1714 förstördes den dåvarande 
kungsträdgården och humlegården. Efter 
femton år av förfall arrenderades trädgår
den av trädgårdsmästaren B J Bohnsack. 
Denne skulle i likhet med sina föregång
are ha rätt att ”få sälja vin och dricka till 
dem vilka om sommartiden för sitt nöje 
kungsträdgården besöka”. Han övertog

1732 även skötseln av humlegården, som 
gjordes om till tobaksodling. Bohnsack 
kan betraktas som Västerås ”herr Gur
ka”, eftersom det var han som populari
serade odlingen av den växt, som sedan 
dess gjort Västerås känt som ”gurksta- 
den”.

Trädgårdsmästare Bohnsack var inte 
den ende i staden som sysslade med to
bak. År 1729 grundades ett tobaksspin- 
neri. Detta kan betraktas som startskot
tet för Västerås utveckling till industri
stad, även om storhantverk kanske är en 
riktigare benämning på den verksamhet 
som bedrevs. Två år senare fick spinneri-

140



1690-1790

et konkurrens av ytterligare ett. Däremot 
blev det avslag när man ville starta ett 
tredje tobaksspinneri på 1730-talet, och 
fabrikören engagerade sig istället i ett 
garveri vid Lillan. Under detta decenni
um startades stadens första textilindustri, 
och något senare tillkom en barnskofab- 
rik. Området vid Lillån utvecklades från 
denna tid mer och mer till ett ”industri
område”.

Köpenskap

Köpmännens gårdar låg huvudsakligen 
koncentrerade till kvarteren mellan 
Gamla Torget och Stora Gatan. Flera 
förmögna handlare höll till längs Köp
mangatan.

I bottenvåningen på det återuppbyggda 
rådhuset anordnades bodar med entréer 
från torget. Avsikten var att dessa skulle 
kunna hyras ut till köpmän. Inom en snar

framtid kom flera emellertid att utnyttjas 
för andra ändamål. Två av bodarna an
vändes i den restaurangrörelse som be
drevs i rådhuset från 1721 och en tid 
framåt.

Handelsmännen började under 1700- 
talet öppna bodar mot gatan vid sina går
dar. Detta ledde till att handeln på torget 
decentraliserades. Då de tidigare slutna 
köpmansgårdarna öppnades kan detta ses 
som ett förstadium till det moderna af
färshuset, som slog igenom först under 
kommande sekel.

På det trånga torget bedrevs, trots köp- 
mansgårdarnas egna bodar, en viss han
del. Salustånd, som stått på gatorna kring 
torget, flyttades på 1750-talet av estetis
ka skäl till torget.

Småhantverkarna var mera utspridda i 
staden. I det Västra kvarteret hade de 
kanske sin starkaste ställning och fortfa
rande fanns där flera skomakare.
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Kungalängd:
1771 - 1792 Gustav III
1792-1796 Gustav IV Adolfs

1796-1809
förmyndarregering 
Gustav IV Adolf

1809-1818 Karl XIII
1818-1844 Karl XIV Johan
1844-1859 Oskar I
1859- 1872 Karl XV
1872- 1907 Oskar II

De sista krigen
I juli 1790 låg den svenska flottan in
stängd i Viborgska viken. Gustav III, 
som befann sig på ett av fartygen, beslöt 
mot örlogschefernas inrådan att man 
skulle försöka göra en utbrytning mot 
ryssarna. Det djärva företaget lyckades. 
Drabbningen vid Svensksund, mellan de 
på papperet jämna styrkorna, slutade 
med den svenska flottans sista stora se
ger. Den svensk-finska flottan förlorade 
sex fartyg och 300 man, ryssarnas förlust 
uppgick till 52 fartyg och 9000 man.

Efter kriget började oppositionen 
inom adeln att bli allt starkare. Den 16 
mars 1792 sköts kungen av Jacob Johan 
Anckarström. Efter mordet tillträdde en

förmyndarregering med hertig Karl som 
regent. Fyra år senare blev Gustav IV 
Adolf myndig och tillträdde tronen. Där
efter följde en tid av utrikespolitisk oro.

I februari 1808 ryckte ryska trupper in 
i Finland. Nu var det svenskarna som 
hamnade i underläge. När kungen efter 
flera misslyckanden förberedde ett fält
tåg i Finland tog planer på en ny stats
kupp form bland officerare och ämbets
män. I mars 1809 genomfördes kuppen, 
kungen tillfångatogs och tvingades abdi
kera. Hertig Karl tillsatte en kommitté 
med uppgift att utarbeta en ny regerings
form. Den 6 juni 1809 antogs den nya 
författningen, som kom att gälla till 
1975. Enligt denna skulle makten delas 
mellan ett verkställande, ett lagstiftande 
och ett dömande organ. Kungen ägde att 
”allena styra riket”. Hertig Karl (XIII) 
utropades till kung samma dag som rege
ringsformen antogs. I september 1809 
slöts fred med Ryssland. Freden i Fred- 
rikshamn innebar att Sverige förlorade 
Finland och Åland.

Inte under någon av de tidigare hund
raårsperioderna har lika många föränd
ringar inträffat i samhället, vare sig i lan
det eller i Västerås. Sverige industrialise
rades. Kommunikationerna utvecklades. 
Ståndsriksdagen avskaffades. Liberalis
men slog igenom. De första egentliga po-
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litiska partierna bildades. Folkrörelserna 
kom till. En mängd reformer genomför
des.

Liberalismen

De tankar som den skotske nationaleko
nomen Adam Smith framlade under se
nare delen av 1700-talet gick bland annat 
ut på att en självreglering av ekonomin 
och frihandel var till nytta för alla parter. 
Företagarnas rörelsefrihet hade visat sig 
ha stor effekt för den engelska industrins 
utveckling. För Sveriges del blev särskilt 
den engelska järnhanteringen ett hot mot 
vår viktigaste exportindustri.

Liberalismen fick sitt genombrott i 
Sverige under 1830-talet. Tidningen Af
tonbladet, som grundades 1830, blev den 
nya rörelsens främsta språkrör. Året där
på utkom första numret av Vestmanlands 
Läns Tidning. Det var medelklassen, 
främst bruksidkare, affärsmän, storjord
brukare och publicister, som reagerade 
mot det rådande ämbetsmannaväldet. De 
hade även tröttnat på Karl XIV Johans 
allenastyrande och ”sängkammarföre
dragningar”. Liberalerna gick till storms 
mot skråväsendet och regleringar, vilket 
bland annat fick till resultat att den mer- 
kantilistiska bergs- och brukslagstift- 
ningen upphävdes.

Några av de viktigare reformerna kan 
nämnas. Ståndsriksdagen avskaffades och 
tvåkammarriksdagen infördes 1866. Kon- 
ventikelplakatet upphävdes 1858. Vid 
1842 års riksdag fastställdes folkskole
stadgan. Nya kommunallagar 1862 inne
bar att stadsfullmäktige bildades. Samma 
år inrättades också landstingen. Skråvä

sendet avskaffades genom 1846 års fab
riks- och hantverksförordning. Den 
fullständiga näringsfriheten var helt ge
nomförd 1864. Frihandeln nådde under 
detta decennium sin höjdpunkt. På 1880- 
talet började pendeln svänga tillbaka mot 
ett samhälle med fler skyddstullar.

Fred, vaccin och potatis

Befolkningsökningen var mycket kraftig 
trots den stora utvandringen till främst 
Amerika. I periodens inledningsskede 
hade Sverige ca 2,3 miljoner invånare 
och vid dess slut omkring 5 miljoner. 
Något kortfattat angav Esaias Tegnér 
”freden, vaccinet och potäterna” som de 
viktigaste orsakerna till befolkningsök
ningen.

Sveriges sista krig, mot Norge, varade 
från juli till augusti 1814. I november 
samma år valdes och erkändes Karl XIII 
som Norges kung och unionen var där
med ett faktum.

År 1816 beslutade Kungl. Maj:t att ri
kets alla invånare skulle vaccineras mot 
smittkoppor. Under 1700-talet hade fle
ra hundratusen svenskar dött i sjukdo
men. Beslutet innebar att dödligheten, 
särskilt bland yngre människor, sänktes 
avsevärt.

Potatis började odlas i Sverige redan 
vid mitten av 1600-talet, men betrakta
des länge som en prydnadsväxt. Jonas 
Alströmer propagerade under 1700-talet 
för ökad användning av den nyttiga väx
ten. Det var först under 1800-talet som 
den slog igenom på allvar. En starkt bi
dragande orsak till att potatisodlingen då
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En av de tidigaste nykterhetslogerna i Västerås var 
Aros. Foto S Forenius.

blev mera allmän var att man hade upp
täckt att den var en utmärkt råvara vid 
brännvinstillverkning. År 1800 hade 
husbehovsbränningen blivit fri, efter att 
ha varit förbjuden sedan 1775.

Nykterhetsrörelse
De närmaste decennierna efter år 1800 
söps det värre än någonsin tidigare. Inom 
alla samhällsklasser flödade brännvinet. 
På 1820-talet var genomsnittsförbruk- 
ningen 46 liter ren sprit per person och 
år. I början av 1830-talet instiftades de 
första nykterhetsföreningarna, först som

måttlighetsföreningar, och vid århundra
dets mitt hade man lyckats halvera kon
sumtionen. De 17 3 000 brännvinspannor 
som fanns i landet 1829 hade då reduce
rats till 3 3 000. Det var dock i första hand 
de stigande spannmålspriserna och den 
potatissjuka som drog fram över landet 
som ledde till att konsumtionen sjönk. 
Genom en ny brännvinslag 1853 höjdes 
skatten för privata brännvinspannor och 
rätten att bränna inskränktes. Lönnbrän
ning förekom och 1860 totalförbjöds 
husbehovsbränningen. Omkring 1880 
bildades de första nykterhetslogerna ef
ter utländsk förebild. Godtemplarorden 
och Templarorden var de tidigaste och 
mest dominerande ordnarna.

De nämnda ordnarna förde under sina 
första år i Västerås ett ganska kringflac
kande liv innan de fick egna lokaler. I 
december 1892 invigdes Godtemplarnas 
lokal vid Västgötegatan 5 och sex år se
nare stod Templarordens hus vid Källga- 
tan färdigt. Utöver den verksamhet god- 
templarlokalen byggts för utnyttjades 
den också som biograf, teater, föreläs
nings- och konsertlokal.

Arbetarrörelse

Under skråväsendets tid hindrades arbe
tarna från att organisera sig. Den ökande 
skaran av industriarbetare hade vid mit
ten av 1800-talet en mycket svag ställ
ning gentemot sin arbetsgivare. Ett väx
ande missnöje med bland annat de eko
nomiska förhållandena ledde till att arbe
tarna omkring 1870 på allvar började slå 
sig samman för att kunna hävda sina in
tressen. Det verkliga genombrottet för
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fackföreningsrörelsen kom på 1880-ta- 
let.

Det starkaste, men inte helt riskfria, 
vapnet arbetarna förfogade över var 
strejken. Ända fram till 1885, då en ny 
lag om lösdriveri kom, kunde strejkande 
arbetare häktas och sättas in i tvångsar
bete.

En av de första strejkerna i Västerås 
ägde rum en vårdag 1872, vid Sundins 
tobaksfabrik. De strejkande krävde bland 
annat lönehöjningar och att den elva tim
mar långa arbetsdagen skulle förkortas. 
Sundin avskedade de två strejkledarna. 
Övriga återgick till arbetet och fick löne
förhöjningar. Sundin tycks inte ha varit 
särskilt långsint. Då Västerås Arbetare
förening för sin verksamhet byggde ett 
stort stenhus, invigt 1885, hade detta del
vis bekostats med medel som testamen
terats av Sundin. Byggnaden, som låg vid 
Stora Gatan i kvarteret Livia, ansågs vara 
en av stadens vackraste. Den kom för 
övrigt att användas för en mängd ända
mål utanför Arbetareföreningens verk
samhet. Ibland fick den stora fest- och 
samlingssalen tjänstgöra som Västerås 
teater fram till 1908 då huset såldes och 
blev ”Västerås Bio”.

År 1889 bildades Sveriges socialdemo
kratiska arbetareparti. I Västerås gick 
man, som på många andra platser, för 
första gången ut och demonstrerade förs
ta maj 1890 — även det en anledning till 
jubileum i Västerås 1990. Det viktigaste 
kravet som framfördes var åtta tim
mars arbetsdag. Socialdemokraterna gick 
snabbt framåt i Västerås. Redan 1926 
kom partiet i majoritetsställning och har 
nu i mer än ett halvt sekel haft den ledan

de rollen i kommunalpolitiken — period
vis med absolut majoritet.

Svart rök över hamnen
Hamnen, som alltid haft den största bety
delse för staden, hade under 1790-talet 
blivit så uppgrundad att redarna menade 
att varken lastning eller lossning längre 
kunde ske vid kaj. Under 1800-talets 
första decennium köpte staden en mud- 
derpråm efter att redarna 1805 klagat 
över grundstötningar. Mudderpråmen 
bidrog till en tillfällig förbättring, men 
redan 1824 kom nya klagomål rörande 
hamnens usla tillstånd.

År 1817 sjösattes Sveriges första hjul
ångare, ”Amphitrite”, konstruerad av 
den engelskfödde mekanikern och in
dustrimännen Samuel Owen. Tack vare 
Owen blev Sverige något av ångfartygens 
foregangsland i Europa. Västerås kan till
sammans med Stockholm och Uppsala 
ståta med att vara de första svenska ham
nar som angjordes av det för sin tid re
volutionerande kommunikationsmedlet. 
”Amphitrite” fick snart sällskap av 
”Yngve Frej” och flera andra ångfartyg, 
som insattes i mälartrafik.

Västerås hamn låg vid denna tid i ett 
uppgrundat deltaliknande område strax 
söder om den nuvarande järnvägsbron. 
Kaninholmen delade åns utlopp i två 
grenar. Den östra och smalaste grenen, 
kallad Pråmån, utgjorde den egentliga 
hamnen. Pråmåns östra strand var kantad 
av sjöbodar, medan den västra stranden, 
på Kaninholmen, inte kunde utnyttjas.

Skepparnas klagomål på 1820-talet 
ledde till att man i början av följande
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decennium fyllde igen Pråmåns övre del, 
så att en fast förbindelse med Kaninhol
men erhölls. Syftet med åtgärden var 
främst att hindra slammassorna från 
Svartån att avsätta sig i hamnbassängen. 
Både huvudfåran och den avsnörda 
Pråmån muddrades och hamnen kunde 
åter fungera.

Den smala och trånga hamnen i Pråm
ån lämpade sig mycket dåligt för de allt 
vanligare och mera utrymmeskrävande 
ångfartygen. Den ökande varumängden 
krävde en utbyggnad av hamnen. År 
1848 fastställdes en plan för den nya 
hamnen på Kaninholmen. En bågformig 
vågbrytare lades ut från den utfyllda hol
mens sydvästra del. Med hjälp av ett ny
inköpt ångmudderverk skapades den nya 
hamnbassängen, där stadens isbrytare 
och passagerarfärjor under 1900-talet 
fått sina platser.

År 1878 inleddes en ny fas i hamnens 
utveckling. Detta år återfick staden, efter 
mer än hundra år, den betydelsefulla rät
ten att fungera som stapelstad. Beslutet 
innebar att ett tullhus måste uppföras vid 
hamnen. Tullhuset var stadens första of
ficiella byggnad, som sedan medeltiden 
kom att uppföras av oputsat tegel. Detta 
stildrag blev karaktäristiskt för industri
arkitekturen.

Västeråsarna missade tåget — med 
tjugo år
I Västeuropa utvecklades landkommuni
kationerna genom anläggandet av järnvä
gar på 1830-talet. Omkring tjugo år se
nare började planer på ett rikstäckande 
svenskt järnvägsnät att ta form. I Väster

ås förberedde man sig för järnvägens 
dragning genom staden. Det kan tyckas 
självklart att Västerås borde ha tillhört 
de städer, som först skulle få järnvägsför
bindelse med huvudstaden, men så blev 
det inte.

I flera hundra år hade spannmål och 
andra förnödenheter transporterats från 
jordbruksområdena i Mälardalen upp till 
gruv- och hyttdistrikten i Bergslagen. I 
motsatt riktning fraktades bergsbrukets 
produkter, som till stor del utskeppades 
via hamnen i Västerås. Var vinterföret 
bra gick transporterna relativt smidigt 
över frusna marker och vattendrag. Som
martid utnyttjade man i största utsträck
ning vattenvägarna. Man kunde dock

Tågtidtabell från 1876. Foto Västmanlands Läns 
Museum.

KÖPING—HULT
och

KÖPING—WESTERÅS — 
TILLBERGA—SALA 

•krnvägar.
Från och med den 15 Maj 1876.

Uagligen:
Från Westerås till Sala kl. 11,15 f.m. och 5,55e.m. 
Från Sala till Westerns kl. ’S. 12 f.m. och 3,4 c m. 
Från Westerås till Örebro kl. 1 e. m.
Från Örebro till Westerås kl: 5.16 f.m.

K inlast söcUnedagar:
Från Westerås till Örebro kl. 0,30 f.m.
Från Örebro till Westerås kl. 8,6 f. m.

Tågen från Sala kl. 7,12 f. m., från Ö- 
rebro 7,16 f. m., från Westerås till Öre
bro 4 e. m. och från Westerås till Sala 
kl. 5,55 e. m. stå alla dagar utom Sönda
gar och Måndagar i förening med ångbåts- 
kommunikation emellan Westerås och Stock
holm

146



1790-1890

Västerås station år 1905. Foto Västmanlands Läns Museum.

inte helt undvika landtransporter, vilket 
medförde att fördyrande och tidskrävan
de omlastningar blev nödvändiga.

Strömsholms kanal, som byggdes un
der senare delen av 1700-talet, fick inte 
den betydelse man hoppats på. I samband 
med att kanalen restaurerades 1842—60 
dök det upp ett förslag att den skulle 
förbindas med Västeråsfjärden. Borg
mästaren i Västerås, G F Ekholm, vann 
dock inget gehör för förslaget.

Mot denna bakgrund borde Ekholm ha 
lyckats med att driva frågan om en järn

vägslinje till Dalarna. Han kämpade för 
en bana från Västerås via Insjön till Fa
lun. Skogsindustrin önskade en annan 
sträckning, och Ekholms förslag förlora
de stort i riksdagens omröstning 1854.

För den västra stambanan mellan 
Stockholm och Göteborg hade en sträck
ning norr om Mälaren föreslagits. Linjen 
Örebro-Köping var redan under byggnad 
och det ansågs praktiskt att knyta denna 
till stambanan. Nils Ericson, bror till den 
kände uppfinnaren John Ericsson, utsågs 
till chef för byggandet av stambanorna.
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Han drev med kraft sina idéer och före
slog att västra stambanan skulle dras sö
der om Mälaren, för att gynna ekono
miskt svaga bygder. Oppositionen, som 
företräddes av bl a Ekholm, menade att 
Ericson tycktes ha en ”skräck för vatten
linjer och städer”. Ericsons förslag vann 
1857 och Ekholm förlorade igen.

Ekholm gav inte upp kampen för Väs
terås del. Han föreslog nu att södra stam
banan från Katrineholm skulle dras via 
Kvicksund och Västerås till Stockholm. 
Han var åter utan framgång.

Fem år senare gjorde Ekholm sitt sista 
försök. Nu gällde det norra stambanan. 
Ericson ville dra den första delen rakast 
möjliga väg från Stockholm till Uppsala, 
medan Ekholm ansåg att ett västligare 
alternativ var att föredra. I Västerås steg 
hoppet då kungen själv, Karl XV, före
slog en dragning över Sevalla och Sala. 
Om något av de sistnämnda förslagen 
skulle segra kunde Västerås lätt anslutas 
med ett stickspår. Ericson och hans an
hängare segrade i omröstningen. An en 
gång hade Ekholm och Västerås ”missat 
tåget”.

Först 1876 fick Västerås den efter
längtade järnvägsförbindelsen med 
huvudstaden genom att Stockholm- 
Westerås-Bergslagens Jernwäg (SWB) 
stod färdig. Tillberga blev dock den nya 
järnvägens knutpunkt.

Som parentes kan nämnas att Väster- 
åsbanan elektrifierades först drygt tjugo 
år efter att det första elloket på västra 
stambanan rullat in på Stockholms cen
tral. Detta trots att Västerås genom 
Aseas verksamhet kan betraktas som nå
got av ”ellokens Mecka”.

Ljus över staden
Från omkring sekelskiftet 1800 gick 
Västerås en ljusnande framtid till mötes. 
Vid stadens broar monterades då de förs
ta lyktorna på allmän plats. Inom några år 
var också tullarna och gymnasiet upplys
ta. De kommande årtiondena ökade anta
let lyktor snabbt. I takt med att effektiva
re modeller kom ut på marknaden för
bättrades belysningen i staden. Den stora 
nyheten kom på 1860-talet.

Den 6 januari 1861 hade ingenjören 
Henry Beatley en verkligt upplysande fö
revisning på värdshuset Casino vid tor
get. Inför häpna åskådare tände han gas
lågan på den apparat för gasbelysning, 
som monterats upp i värdshuset. Länstid
ningen rapporterade ”att en enda låga 
fullt motswarar 15 normalstearinljus.”. 
Resultatet av förevisningen blev att Gas- 
lysnings-Aktiebolaget i Westerås bilda
des. Staden tecknade sig för tjugofem 
procent av aktierna och en tomt i Hum
legården ställdes till förfogande för upp
förande av ett gasverk. Senare samma år 
kunde gaskranarna öppnas.

Gaslysnings-Aktiebolaget startade 
1888 ett elverk för att även kunna leve
rera belysningsström. Byggnadsförening- 
en ”Norrmalm”, som uppfört bostäder 
utanför stadskärnan, hade samma år 
monterat gatubelysning i sitt område. 
Föreningen fick strömmen från en gam
mal kvarn, som byggts om till kraftverk. 
År 1905 övertog staden helt driften av 
Gasbelysnings-Aktiebolaget, vilket kan 
betraktas som början till Västerås Stads 
Tekniska Verk.
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Parkernas decennium

Redan i början av 1850-talet bildades ett 
trädplanteringssällskap, med syfte att 
göra Västerås till en lummigare stad.

Den 4 december 1861 beslöt man att 
resa ett monument över Gustav Vasa i 
kungsträdgården: ”helst på den plats, hwa- 
rest den af hans ande lifwade så betydelse
fulla 1527 års Riksdag fattade, det beslut, 
som under namn af Westerås Recess, wä- 
sendtligast bidrog att från fäderneslandet 
afskudda både det andliga och werldsliga 
förtrycket. Skulpturen restes på en kulle 
i parkens mitt, där man trodde att klost
ret legat. Skulptören och konstakademi
ledamoten Carl Gustaf Qvarnström fick 
i uppdrag att utforma monumentet, som 
kom att bli Västerås första offentliga 
konstverk. Avtäckandet av bysten sked
de på Gustavdagen, den 6 juni 1864. 
Samtidigt döptes kungsträdgården om till 
Vasaparken.

I samband med att vasamonumentet 
restes omdanades trädgården till en park, 
som nu åter blev tillgänglig för allmänhe
ten. Schweizeriet, kägelbanan och skarp
skyttarnas skjutbana, som låg i trädgår
den, fick ge plats åt planteringar och 
gångar, anlagda med tydlig inspiration 
från romantikens parkanläggningar.

En i högsta grad romantisk prägel fick 
också Djäkneberget. Under 1860-talet 
var kapten Sam Lidman, gymnastiklärare 
och överbefälhavare för frivilliga skarp
skytteföreningen, starkt engagerad i att 
skapa en park av det tidigare ogästvänliga 
och glest beväxta berget. Enligt sin egen 
”Tjänste och lefnadsbeskrivning” hade 
han under denna period ”brutit och grusat

adertonhundra (1800) famnars väg samt 
planterat elvahundra (1100) parkträd på 
egen bekostnad och föreningens mark”. Hu
vuddelen av marken hade 1866 skänkts 
av fabrikör A T Sundin, i ett utslag av 
glädje över ståndsriksdagens avskaffan
de.

Runtom på berget anlades en mängd 
vilo- och utsiktsplatser. En del stenblock 
försågs med inskriptioner. Många av de 
flera hundra inskriptionerna var avsedda 
att bidra till moralisk fostran i gudsfruk
tan och fosterlandskärlek. För en nutida 
besökare framstår vissa texter som minst 
sagt gåtfulla och ibland ganska komiska.

Den tredje parken, som kom till under 
1860-talet, var Sundinska parken. Den 
anlades på en tomt mellan Slottsgatan 
och ån. Mitt emot tomten hade Sundin 
tidigare uppfört ett elegant bostadshus åt 
sig själv. Han föreslog 1865 att staden 
skulle förvärva den anskrämliga krono- 
magasinsgården, för att där skapa en 
stadsträdgård eller promenadplats för all
mänheten. Förslaget vann bifall, men 
ekonomiskt ansvarstagande från stadens 
sida avstyrktes. Den givmilde Sundin 
åtog sig att själv stå för alla kostnader. 
Sedan skänkte han det lilla parkområdet 
till staden, men bara på villkor att tomten 
inte fick bebyggas. Om så skedde skulle 
staden betala 5 000 kronor till läroverket. 
När sedermera en liten serveringskiosk 
uppfördes, endast ställd på fyra hörnste
nar, drog sig läroverkets rektor till min
nes vad Sundin föreskrivit. Efter en 
rättslig process i stadens egen domstol 
kunde skolan kvittera ut pengarna.

Det altruistiska sällskapet ”Förening
en Aros” tog initiativet till en utvidgning
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av Sundinska parken. Flera gårdar köptes 
in av föreningen och staden. År 1894 
hade planerna förverkligats och samma 
år fick området namnet Stadsparken.

Regler för byggande
Den första byggnadsordningen i Västerås 
utkom i tryck 1799. Åtta år senare fast
ställdes en omredigerad upplaga, som i 
sin tur ersattes 1828. Byggnadsordning
en angav bland annat att när nya kvarter 
inrättades, skulle dessa delas in i lika sto
ra tomter och byggnader skulle placeras 
rätlinjigt. I en artikel tog man upp frågor

kring nyanlagda gators bredd, beläggning 
och underhåll samt vem som hade ansva
ret för underhållet. Där fastslogs också 
att man inte fick anlägga gödselhögar 
eller placera avträden mot gata, gränd 
eller annan allmän plats. Boningshus av 
trä fick inte byggas högre än två våning
ar. De fick inte heller, utan särskilt till
stånd från Konungens Befallningshavan- 
de, uppföras vid torg eller större gator. 
Vidare var det inte tillåtet att bygga ihop 
boningshusen med uthus. Obebyggda 
tomter skulle hägnas in med rödfärgade 
eller ljust målade plank och varken hus 
eller plank fick tjäras. Stränga regler gäll
de för brandfarlig verksamhet och det

Sam Lidmans första in
skription på Djäkne
berget. Psalmer, vis
domsord och litterära 
verk har citerats, ibland 
på främmande språk. 
Vandaler har tillägnats 
inskriptioner som: ”På 
den något härifrån tager 
eller lägger till, bort må 
naglarna rifvas.”. En rad 
personer har förärats 
namninskriptioner, 
ibland med förklarande 
tillägg, t ex: ”Nicode- 
mus Tessin, Domkyrk- 
tornbyggaren”, ”O.F. 
Wijkman verkstäders- 
anläggaren”. ”Casimir 
flaggstångsresaren” är 
kanske inte lika väl
känd. ”Skadeverket ige- 
nomfördt, en bättre vet 
den bättre gör” summe
rar Lidman på en sten. 
Foto S Forenius.

150



1790-1890

ti /h ///Z'iV'XvZ//
/ Z'/.f/vyzi fftt-ittifft 
r. z/a ■ //'.

(/ /ti/vrrrA■</*• tr/fft >'< // f/t/.v. 
t . /jtfrw /•>.* ft/fft ./ /> A
y Z>ł/n /f<///.*■ /i. .
// /////rży/.» / VZ /.'/ttftfu/tirtf.
/ fort ft tt t ft if/ł/ttt.rii fttt.u/
/• 0)/////t/.i/f /nu/t/tfrt/f /ł.
Z. ft ftir/.tł/y /ms/tt/ft .
///. fńłr/ł/ł.ttf.

//. I If.r/łłłfłłł/f łłłtf.t fit t/t///t//ft s
. l/łł.% ł/'f 'f/.l.lf/.l' fłłł.t .

z Z/// //t'łt//łłł.\/rt/f//łfft Z
łłłft/ł/ Itt/iif.

//. < fr/ł/rt ft/t // .
y .i/t /tt/f /łtł.trf
z • ///z Z/ż z •//.«/ /zyz // 
r. .i/t///A\łr//-/'.
Z ft ront' . 1/tłt/tł: i/tt Z.
V/. XAf////n/fft//r f/m/tł/ft
t. /.tł//t tł.i/tr. i/f/tt rr/ł . l/ft/.i 

St/łt/i ft/f/rt/ iłUtt/f/iint/.
. V. fet/r/jZer/r literę/

✓ .Utts/f / 1/łfł/ł* t/ł r ł/łt /f/ł
V. // / ■f/.f/‘ttt/-.tr/łYtłft/c/ł 
.'/.St// t/fft //// tr/ł/ft//.
Z Mf/xfot/r/ft///.

7hr/f rit//t'łfłf/f/ł 
fi.. I i tr /ni/.ff/rfłr/.fł/ff/ff/ł 
i. f/f /. łrł‘.u/ffłttłł.
V /fart//ft/////rtftf/f /f 
A ZVŻ.i ///1 / r t/ft/ft/t

/// Z Zzzz/Z/vyzzA///.
// .Yrłn'/ A l/Arf/t/fti/l 
✓ '< (futr/zf/f/ftt/r 
/."/ . li/z /h/ff/it/tvz///Z///.
/Z M/nt /tirf ///f/ft///.
Z. Z //łA/tł/Mf/ZM/łf/f //.
/zz /iftf/łittAf/ttłt/n.
z z . \/it//ff/ł f i/tf/f //.
/ * f. ’/lf f ///1 ł/łfft z/.
/V /Jot/t/łł rzi Zyy rr/łf/f zz.
'ff' fi/ft/ /> V//»fłf/t/ft///.
'//. /"/rs/f/c/ftiłł .
'/ 7. f/i ff r/t r/łt/f/t / ft /// .

\'vf/t/ftł/ł.
7/. 11 t//t '//łfff//.
Z>.. <Zzv 7/ . I//ZZ t f/tf/t Z/ZZZZ .

. 7fi. //fł/fł/t z //y y ✓.
7'/. f/t/////// // '////t/u/f/ff///.
7.S. f,/t/.ifłłf/it/frff ///.
'/ff. Zz/zz.iyzzźzz/z 

:Wf. /’///r/f/t/f/rt'/>////////
,//. .S/ł/f/rf/t/t
. yy. ft/fr/A.if/t/ft///.
ii"/.. s/,f////f//■/// f t/f/ft ///.
J'f. ■ // r ł/r/f/r f/łt/ł/f ff ZZ .
.'/.>. f//t ff z t/f/ft/łł 
. / ife/t/t/t/ft///.
/>/. ffł/ftf/fl/i.\t/r/tł/tfr//.
,'iS. //fłf/ł/fłff/łl.
.'{// . i/f'ffu//‘i f.U/f/ft///.
'//i /t f/ff/f/ft///.
'// ll/.lft/off/t f/f/f/ł//.
'/ 7.. iff //rf/łffu//‘tfł/t f///
'f.r . \ Yf ff.U/f łft///.
'/'/.. fttf/t/// / Z ź/Zz ft//,\ ff>///.
/./ /t//////tf//t/f//f/ł/.
'/o. f./fft/ ni/ff//t// tł/łtfł/ł.
//.. fr/rff/t/ft///.
'f\ f>t////ftł />)//,■ f'f/f f/t f.U/f/ff///.
'/'i /.ff \f/rt ff.u/t/ff///.

. iff. f.rf/fł . S///t tf/t t/t/ft///.
. //.. S ff /ł /f/f/t/f/rr r/ttftr/ł.
. i 7. /ł f/.u / ///// ////(// //.
. /. / ł//1 f/t . 11// v z/z t/c/f.
. rf.. l/łt f/rł i \f//t ///f /ł //
Si. ////sft/ . if/rtf/Ąf/f //
. if i. Z////////t/t//t/u/f ł/f///
.?/ Zh/f/ł/f ż/f/.*//(/ft///
./X. \jtf r//fz■ fł.\/ fł/ /r/t/( f.
.%/. fft//////t/f/ft///.
Off /ł/ł/łf/i f/z/t/rt/f/ft/ł/. i

ö Hrbvi/d/t to/nUr 

U Obib\yd<t I)J

I   1 (t /ht.y/tii// /vr .Yorrtt rn'arfrref

otit //«»■.!• .Yh'itUtt tf uhntfti\ftt

HH I)° /or Sotlrtf //“ J)°

B83 /r lorlr.tlru D" Ir
tut !u r/f f/t i .* for/r Af/f

Gustaf Ljunggrens karta över Västerås från 1854. Den största förändringen sedan 1688 års karta var 
utbyggnaden av hamnen. Foto Lantmäteriförvaltningens arkiv, Västerås.
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angavs också hur eldstäder och skor
stenar skulle vara beskaffade.

Vid mitten av 1800-talet började en 
febril byggnadsverksamhet i Västerås, 
som med sina 3 618 invånare (1849) var 
landets tjugoandra stad. Då staden börja
de växa allt snabbare krävdes en revide
ring av 1828 års byggnadsordning. När 
1875 års byggnadsordning började till- 
lämpas trädde stadens första byggnads
nämnd i funktion. Strängare regler kom 
att gälla beträffande stensättning av ga
tor, torg och allmänna platser. Vidare 
blev trottoarer obligatoriska. Dessa skul
le beläggas med ”tuktad sten, plansten 
eller asfalt”. Boningshus av korsvirke 
tilläts inte. Om trähus byggdes skulle 
dessa reveteras, rörde det sig om bo
ningshus fick de inte byggas högre än 36 
fot (ca 11 m). Särskilt eldfarliga inrätt
ningar fick inte placeras inom staden. 
Gjuterier, smedjor, stora bagerier, tea
trar m m fick inte uppföras av trä.

Hus vid torget

Västerås var vid ingången till 1800-talet 
fortfarande en utpräglad trästad. De fles
ta husen i staden var rödfärgade. Oljefär- 
gad panel var dock på frammarsch. Ta
ken var vanligen täckta med näver och 
torv. Uthus och andra enklare byggnader 
hade brädtak. Takteglet, som började 
tränga igenom under 1810-talet, använ
des till en början endast på bostadshus.

Under slutet av 1700-talet började 
alltfler tvåvåningshus byggas. Många 
envåningshus försågs också med en in
redd vindsvåning. I stadens förnämligare 
delar började större hus med mera påkos

tade fasader dyka upp under första halvan 
av 1800-talet. Vid Bondtorgets västra 
sida finns än idag två utmärkta exempel 
på träpanelade borgarhus i Karl Johanstil. 
Det Zimmermanska huset eller Apoteks
huset, som det även kallas, och dess när
maste granne mot norr, Casinohuset, äg
des vid denna tid av den förmögne apote
karen C M Zimmerman, som ärvt den 
flerhundraåriga apoteksrörelsen. Då det 
gamla rådhuset revs 1835 fick Zimmer
mans hus en mera framträdande roll vid 
torget. De båda byggnadernas nuvarande 
utseende är ett resultat av om- och till
byggnader av äldre hus. Casinohuset för
stördes vid en svår eldsvåda sommaren 
1970. Man beslöt då att uppföra ett nytt 
hus med samma utseende.

Butiker

I de äldre hantverksgårdarna, och kanske 
även handelsgårdarna, fick kunderna gå 
in på gården för att göra sina affärer. 
Öppna bodar fanns dock redan tidigare. 
Omkring 1860 ändrade husen karaktär 
och affärerna fick entré från gatan. 
Handlaren blev nu tvungen att mera ak
tivt utbjuda sina varor, eftersom konkur
rensen ökat i och med näringsfrihetens 
införande.

Västerås första kända butikshus, som 
också inrymde bostäder, ritades 1875. 
Det stod på norra sidan av Stora Torget, 
som ännu inte utvidgats. Var och en av 
de tre små butikerna hade skyltfönster. 
Bakom butikslokalerna fanns små ”con- 
toir” och två hade ”garderaub”.

Vid denna tid tillkom åtskilliga affärs
hus längs Köpmangatan, Stora Gatan,
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Folkmarknaden på Bondtorget i Västerås år 1874. Den kallades också pigmarknaden, eftersom det var 
vanligt att tjänstefolk där träffade avtal med nya arbetsgivare. Nytta förenades med nöje och många kom 
resande med ångbåt enbart för att roa sig. Teckning H Pettersson och O Sörling.

Vasagatan och Smedjegatan. Från början 
hade butiks- och bostadsvåningarna lika 
breda fönsteröppningar. Genom att stör
re skyltfönster senare upptagits, har fasa
derna mist en del av sin ursprungliga ka
raktär. Ett fåtal hus av denna typ finns 
ännu kvar vid Köpmangatan.

Banker
Med industrialismen utvecklades också 
bankväsendet. År 1847 grundades Mäla- 
reprovincernas Enskilda Bank med hu
vudkontor i Västerås. Från början var 
banken inhyrd i köpmannen Cleophas

gård i hörnet av Stora gatan och Johan 
Willems torg, nuvarande Erik Hahrs 
gata. Banken köpte senare gården och 
anlitade arkitekten Johan Fredrik Åbom. 
Han var en av sin tids mest produktiva 
arkitekter och är den som stått för flest 
ritningar till offentliga och allmänna 
byggnader runtom i Sverige, däribland 
Berns salonger.

Det klassicistiska bankhuset stod fär
digt 1867 och gav ett för bankverksam
heten passande solitt intryck. Trotto
arerna längs huset lät man belägga med 
asfalt! År 1926 övertogs huset av AB 
Svenska Handelsbanken. Trots protester
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Den medeltida Hospitalskyrkan revs 1886. Foto 
ATA.

På tomten längs Svartån och Lillån uppfördes 
istället Stora Westmannia. Envåningsbyggnaden i 
bakgrunden är Mälarprovinsernas Enskilda Bank 
och till vänster skymtar Wickholms kvarn. Foto 
Västmanlands Läns Museum.
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Sedel från Mälare-provinsernas Enskilda Bank 
1867. Foto Västmanlands Läns Museum.

revs huset omkring 1970, för att ge plats 
åt ett nytt ”bankpalats”.

Stora Westmannia, i hörnet av Munk
gatan (som då var Lillån) och Erik Hahrs 
gata, får väl också betraktas som ett 
bankhus, även om det inte byggdes en
bart för detta. Byggnaden med sina nära 
ett hundra rum, blev stadens första hus 
med centralvärme. Husbygget, som slut
fördes 1888, är förknippat med en kul
turhistorisk skandal — rivningen av Hos- 
pitalskyrkan. Den var en av de få kvarva
rande medeltida byggnaderna i staden.

Teatrar
På norra sidan om Jordgatan, nuvarande 
Hantverkarga tan, tillkom i början av 
1800-talet en assemblée- och musiksa
long. På samma tomt uppfördes också en, 
för sin tid modern, teater med plats för

460 åskådare. Salongen låg på övervå
ningen i ett malthus och huset blev med 
tiden ganska nedgånget. År 1875 köptes 
teatern av en skådespelare och tillika re
gissör, som planerade en ordentlig upp
rustning, men enligt den nya byggnads
ordningen fick inte teatrar inrymmas i 
träbyggnader. Året därpå gavs den sista 
föreställningen i salongen vid Jordgatan, 
som vid denna tid bytt namn till Teater
gatan — men i folkmun fick heta ”Ope
ragränd”.

Senare såldes teatern till Svenska 
Missionsföreningen, som byggde om den 
till bönhus. I bottenvåningen inreddes 
butikslokaler. När den nya Missionskyr
kan stod färdig 1902 övertog Frälsnings
armén den gamla teatern. Byggnaden 
revs först 1954 för att ge plats åt Fräls
ningsarméns nya Tempel.

Skådespelaren inrättade 1878 en ny te
ater i en gammal lada, som låg precis 
utanför det område inom vilket bygg
nadsordningen gällde. Teatern lades ned 
1886 och delar av inredningen flyttades 
till Arbetarföreningens hus, som därefter 
fick fungera som teater.

Rådhus

Rudbecks gamla rådhus på torget hade 
reparerats nödtorftigt under senare delen 
av 1700-talet. År 1805 flyttade magistra
ten till ett stenhus vid torget, som även 
utnyttjats tillfälligt efter 1714 års brand. 
Stadens myndigheter flyttades 1834 till 
Fiskartorget, då man förvärvat den Ek- 
holmska gården. Samma år såldes det för
fallna rådhuset för rivning.

År 1827 hade man beslutat att årligen
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avsätta 500 riksdaler banco för ett nytt 
rådhus. Man tvistade om var det nya råd
huset skulle ligga och Fiskartorget blev 
så småningom det alternativ man enades 
om. Det nya rådhuset, numera konstmu
seum, som ritats av P J Ekman, invigdes i 
november 1860. Rådhuset är det äldsta 
och kanske bästa exemplet på nyrenäs- 
sansarkitektur i Västerås. I denna bygg
nad hade stadsfullmäktige sina sessioner 
från 1862 och hundra år framåt.

Skolor

Sju år efter 1842 års folkskolestadga kom 
ytterligare en skolreform. Den innebar 
att de gamla lärdoms- och apologistsko- 
lorna skulle slås samman med gymnasier
na till elementarläroverk. I Västerås ge
nomfördes reformen till höstterminen 
1850. Några år senare uppfördes en ny 
palatsliknande läroverksbyggnad, Rud- 
beckianska skolan, på några tomter norr 
om domkyrkan. Den stora nyklassicisti
ska byggnaden betraktas som ett av arki
tekt P J Ekmans mästerverk och måste, 
inte minst på grund av storleken, ha 
väckt beundran i den uppvaknande små
staden.

Folkskolestadgan innebar en utbygg
nad av skolväsendet, och den medförde 
att lokaler för den lagstadgade undervis
ningen måste anskaffas. Småskolan fick 
på 1860-talet ett hus vid Stenläggarega- 
tan, nuvarande Kopparbergsvägen, och 
ett vid Mästermans källa vid Vasagatan.

Folkskolan hade tidigare varit inhyst 
i Hospitalskyrkan. Det första egentli
ga folkskolehuset, Skepparbacksskolan, 
stod färdigt 1870. Den kompletterades

redan vid 1870-talets mitt med Maria- 
bergsskolan.

Lasarett

Sedan 1826 hade ett f d bostadshus i 
nordöstra hörnet av korsningen mellan 
Stora gatan och ^Sturegatan tjänstgjort 
som lasarett. Lasarettsläkaren påtalade 
1860 för Sundhets-Collegiet att det var 
en mycket olämplig byggnad. Läget vid 
en av stadens mest trafikerade gator gav 
inte tillräcklig stillhet för patienterna 
och det saknades en trädgård för konva
lescenter, som skulle mått bra av lite 
frisk luft. Läkarens klagomål hörsamma
des och 1867 stod det första, för sitt än
damål uppförda, lasarettet färdigt. Man 
hade valt en högt belägen, rofylld plats i 
kanten av Stallhagen.

Fängelse

Fängelset i Västerås uppfördes på en na
turskön tomt nere vid Mälaren, som då 
gick betydligt högre upp. De första fång
arna flyttade in 1857. Fängelsebyggnaden 
är, med sin medeltidsinspirerade stil, 
mycket typisk för sin tid. Liknande fäng
elser uppfördes i flera residensstäder 
runtom i landet. Bakom den standardise
rade arkitekturen låg ett riksdagsbeslut, 
som angav riktlinjer för utformningen av 
länsfängelser och kronohäkten.

Fabriker

Industrins genombrott innebar också att 
nya typer av byggnader började uppföras 
i Västerås. Ett bayerskt bryggeri grunda-
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des 1854. Det låg som sig bör vid Brygge- 
rigatan, norr om Biskopsgatan. I samma 
kvarter byggdes ytterligare ett bryggeri 
under 1880-talet. Nu är både gatan och 
bryggerikomplexet borta, så när som på 
Bryggargården.

Den första ”större” industrin i staden 
blev Westerås Mekaniska Werkstad, 
som huvudsakligen kom att tillverka 
jordbruksmaskiner. Bolaget bildades 
1874 av den mycket driftige Oscar Fred
rik Wijkman, som senare stod som ini
tiativtagare till flera företag i staden. Den

mekaniska verkstaden köptes 1898 av 
Asea och byggnaderna blev en del av 
Aseas Sigurdverkstad.

I slutet av 1850-talet anlades en kvarn 
strax norr om Slottsbron. Kvarnen köp
tes av staden och revs i början av 1890- 
talet, för att möjliggöra en utvidgning av 
den Sundinska parken/Stadsparken.

Bebyggelse väster om ån
Söder om Sundinska parken låg före ut
vidgningen det Mobergska malthuset,
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guldsmeden Hjulströms gård, Wick- 
holmska kvarnen samt några mindre går
dar. Om den äldre bebyggelsen berättas:

”Alla gårdarna hade boningshusen med sina 
inkörsportarförlagda mot Slottsgatan, vare
mot uthusen och bakgårdarna, alla ruskiga 
och osnygga, vette emot Svartån. De utgjor
de, dessa gårdars avigsidor, icke just någon 
skön anblick för dem, som under Fiskartor
gets högväxta parkträd sökte en behaglig 
skugga i varma sommardagar. ”

Det Sundinska huset omedelbart väs
ter om Storbron är ett exempel på Karl 
Johanstidens arkitektur. Det herrgårds- 
liknande huset byggdes som privatbostad 
och kontor åt tobaksfabrikör A T Sundin 
och stod färdigt 1850. Sundin hade från 
början tänkt sig en byggnad av trä, men 
då detta stred mot 1828 års byggnadsord
ning kom huset att uppföras av tegel.

Det Sundinska huset har under årens 
lopp använts för olika ändamål. År 1873 
öppnade Uplands Enskilda Bank ett av
delningskontor i bottenvåningen. Under 
en trettonårsperiod, från 1894, hade 
Spritbolaget både restaurang och utmi- 
nuteringsställe i huset. Restaurangen och 
festvåningen utnyttjades av stadens myn
digheter, vilket ledde till att byggnaden 
en tid gick under benämningen ”stadshu
set”. Större delen av huset upptas idag av 
kyrkoförvaltningen. I den tegelvälvda 
källaren finns ett konditori.

Några år innan det stora boningshuset 
byggdes hade Sundin uppfört en fabriks
byggnad längs Slottsgatan, som i denna 
del fick heta Fabriksgatan. Det numera 
ombyggda korsvirkeshuset längs ån in
gick också i Sundins rörelse. Det hade 
uppförts 1806, som malthus för en han
delsmans räkning.
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Kungalängd:
1872-1907 Oskar II 
1907-1950 Gustav V 
1950— 1973 Gustav VI Adolf
1973 - Carl XVI Gustaf

Demokratins tidevarv
Inflyttningen till städerna och industri
aliseringen förändrade på mycket kort 
tid samhället. År 1890 arbetade 63% av 
befolkningen inom jordbruket. Åttio år 
senare var siffran 6 %.

År 1905 upplöstes unionen med 
Norge. Den sista gången Sveriges kung 
ingrep i det politiska skeendet var 1914, 
då Gustav V inför 30000 bönder höll ett 
tal på slottets borggård. Det utlöste en 
konstitutionell kris och kungamaktens 
dagar var oåterkalleligen räknade. Sedan 
dess har en lång rad demokratiska refor
mer genomförts. Den kanske viktigaste 
var införandet av allmän rösträtt 1921. 
År 1971 upphörde städernas särställning, 
och de jämställdes med landets övriga 
kommuner. En medeltida tradition var 
därmed bruten.

En redogörelse för alla viktiga händel
ser i samhällsutvecklingen som skett från

1890 fram till idag skulle leda allt för 
långt. Istället kommer framställningen 
att koncentreras till de senaste hundra 
årens förändringar i Västerås centrum.

Industrialisering
Den 15 december 1890 kan betraktas 
som en av de viktigaste dagarna i Väster
ås historia. Denna dag hölls på rådhuset 
konstituerande bolagsstämma för All
männa Svenska Elektriska Aktiebolaget, 
Asea — eller numera ABB. Det nya bola
get skapades genom en sammanslagning 
av Elektriska Aktiebolaget i Stockholm 
och Wenströms & Granströms Elektris
ka Kraftbolag. Det förstnämnda företaget 
hade specialiserat sig på belysning, me
dan det senare hade inriktat sin verksam
het på elkraftanläggningar för industri 
och transport. Äran av att det nya företa
get lokaliserades till Västerås kan helt 
tillskrivas ledaren för Västerås Mekanis
ka Verkstad, den kommunalpolitiskt ak
tive, Oscar Fredrik Wijkman. Han insåg 
tidigt elektricitetens möjligheter inom 
industrin. När kampen om det nya bola
gets lokalisering skulle avgöras, lyckades 
Wijkman på kort tid intressera ett till
räckligt stort antal av Västerås kapital
ägare som aktietecknare. Ett villkor var 
att företaget förlädes till staden. Den
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driftige Wijkman ordnade fram nödvän
dig tomtmark och såg även till att staden 
byggde ett kraftverk, som i första hand 
skulle förse den nya industrin med elek
tricitet.

Den 4 december 1897 höll nästa bli
vande storindustri, Nordiska Metallak
tiebolaget, sedermera AB Svenska Me
tallverken/ Granges, konstituerande bo
lagsstämma. Stämman hölls i Sundinska 
huset, som då fungerade som stadshus. 
Även denna gång var det O F Wijkman 
som stod för initiativen. Det nya företa

get kallades ”Millionbolaget” på grund 
av det stora aktiekapitalet. Ett år efter 
det att bolagsstämman hölls stod tråddra- 
geriet färdigt. Före sekelskiftet hade man 
hunnit uppföra valsverk, manufaktur
verkstad, förråd, lager, kontor och 
portvaktshus.

De nyetablerade företagens snabba och 
mycket kraftiga expansion innebar en 
byggnadsaktivitet av aldrig tidigare skå
dad omfattning. Sydost och öster om sta
dens centrum bebyggdes inom några år
tionden flera kvarter med kontors- och

Turbinhuset från 1891 med slottet i bakgrunden. Foto S Forenius.
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verkstadslokaler. I anslutning till indu
striområdena uppfördes personalbostä
der, ofta i företagens regi.

Inom arkitekturen var 1800-talet stil
imitationernas århundrade. Industri
byggnaderna inspirerades främst av me
deltidens tegelarkitektur. Den äldsta och 
tyvärr enda bevarade byggnaden med an
knytning till Aseas första tid i Västerås är 
turbinhuset vid Slottsbron. Byggnaden 
uppfördes 1891. Landsantikvarie Dra
kenberg skriver att ”turbinhuset verkade 
vid sin tillkomst trots sitt moderna syfte 
mera medeltida ytligt sett än de genom 
1700-talsrestaureringen vitputsade och 
mycket korrigerade slottsfasadema”.

Samma år som turbinhuset uppfördes 
inleddes byggandet av Aseas första egna 
lokaler i Västerås. De låg i kvarteret 
Numa i hörnet av Karlsgatan, då Ka
serngatan, och Södra Esplanaden.

Befolkningsexplosion
Under perioden 1790—1890 mer än för
dubblades stadens invånarantal, från ca 
3 000 till drygt 7 800. Invånarantalet var 
vid ingången till 1990-talet ca 119 000, 
dvs femton gånger större än hundra år 
tidigare.

År 1900 hade Västerås 11 238 invåna
re. Vid andra världskrigets slut hade siff
ran stigit till 46 176. Befolkningen ökade 
under 1960-talet med mer än 37 000 per
soner, varav drygt 15 000 tillhörde Ding
oina, Skultuna, Tillberga och Kungsåra, 
som från den 1 januari 1967 ingick i Väs
terås kommun. Omkring 1970 hade in
vånarantalet nått dagens nivå.

antal
invånare

100.000-

2000 är

Befolkningsutvecklingen för Västerås stad. Troli
gen minskade folkmängden i samband med diger
döden vid mitten av 1 300-talet. Från senmedeltid 
och fram till slutet av 1 700-talet har invånarna 
beräknats vara ca 2000. Säkra uppgifter om folk
mängden finns först från 1800-talet. I och med 
industrialiseringen sköt befolkningskurvan rakt i 
höjden. Teckning B Syse.
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Västerås hamnar högt på listan
Sjöfarten har, som framgått i de tidigare 
kapitlen, alltid varit av stor betydelse för 
stadens ekonomi. Västerås har idag Sve
riges största insjöhamn. Även vid en jäm
förelse med hamnar, som ligger längs 
landets kuster, intar Västerås en plats på 
tio-i-topplistan. Stora utbyggnader har 
gjorts vid flera tillfällen under 1900-ta- 
let.

Gamla hamnen, vid Svartåns mynning, 
var ännu vid sekelskiftet den enda ham
nen i Västerås. I början av 1900-talet 
stod det klart att den måste byggas ut. 
Man valde då att bygga österut från den 
gamla hamnanläggningen. Den första de
len av Östra kajen stod färdig 1912 och 
har sedan förlängts i omgångar. Parallellt 
med Östra kajen byggdes 1969—70 Lillå- 
kajen. De vanligaste varuslagen är spann
mål, trävaror, papper, olika metaller och 
diverse styckegods.

Djuphamnen, som ligger ca 1,5 km 
väster om åmynningen, byggdes på 1920- 
talet. Järnmalm från Bergslagen var länge 
den viktigaste exportvaran. När driften 
vid Norbergs gruvor upphörde 1967 gick 
Västerås månghundraåriga tradition, 
som stor utskeppningshamn för järn, mot 
sitt slut. På importsidan dominerade kol 
och koks, men under femtiotalet blev 
olja en allt viktigare importvara och en 
speciell oljekaj anlades. Ett annat område 
iordningställdes 1966 för den omfattande 
utskeppningen av massaved. Djupham
nen har från att ha varit en ren råvaru- 
hamn succesivt utvecklats till en hamn 
för ett brett varusortiment.

Kraftverkshamnen är en bulk- och

styckgodshamn öster om Gamla hamnen. 
Namnet har den fått efter det gamla ång
kraftverket. Så länge detta var i drift los
sades mest kol och olja.

Västerås läge vid Mälaren har inte bara 
betydelse för den kommersiella sjöfar
ten. Småbåtsägarna har hamnar bl a vid 
åmynningen/Lögarängen och Mälarpar- 
ken.

Nya stadsplaner
Tack vare att Västerås sedan 1714 varit 
förskonat från större bränder, var stads
kärnan in i vårt sekel av småstadska- 
raktär. De offentliga byggnader, som 
uppfördes från omkring 1850 och några 
decennier framåt, utgjorde främmande 
inslag i den småskaliga träbebyggelsen. 
De uppfördes till största delen i dåtidens 
ytterområden. Under 1890-talet ökade 
byggandet markant, men staden växte 
ännu inte på höjden utan på bredden. 
Bostäder började byggas utanför det 
stadsplanelagda området, till exempel 
norr om Norra Ringvägen.

En ny stadsplan antogs 1897. Väster
malm och Vasastaden hamnade då inom 
planens område. Den norra och östra 
gränsen utgjordes av Norra Esplanaden, 
numera Norra Ringvägen, respektive 
Östra Esplanaden, motsvarande Alléga
tan. Endast detaljer skilde 1897 års stads
plan från den föregående. Båda planerna 
präglades av att ett strikt rutnät lagts ut 
över staden, utan hänsyn till kulturhisto
riska intressen eller topografiska förhål
landen. En väsentlig nyhet 1897 var att 
den gamla indelningen av staden i tre 
delar — Norra, Södra respektive Västra
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Lillan sedd mot öster.
På vänstra sidan låg Bo- 
manska gården. Foto 
Västmanlands Läns 
Museum.

Samma plats idag. 
Lillån kulverterades i 
början av 1900-talet och 
blev istället Munkgatan. 
På vänstra sidan ligger 
Stora Westmannia, 
längre bort Punkthuset 
och i fonden syns 
ASEA:s kontors
komplex. Foto S Fore- 
nius.
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En tung transport på Stora Gatan 1930. Oxbackens högra sida var ännu bebyggd. Nedanför envåningshu
sen står två av de affärs- och bostadshus som ritats av Erik Hahr. Foto Västmanlands Läns Museum.

kvarteret — ersattes med namn på varje 
enskilt kvarter. Väster om Svartån valde 
man kvinnonamn och öster om densam
ma mansnamn, som lades ut i bokstavs
ordning.

År 1902 fastställdes en ny stadsplan. 
Gatunätet i centrum hade nu anpassats 
till bebyggelse och topografi. I ytterom
rådena mot norr och öster tilläts en mer 
oregelbunden kvartersindelning. I öster

1

drogs gränsen vid Östra Esplanaden, nu
mera Östra Ringvägen. Lillans dagar var 
nu räknade. Ån, som tidigare varit bety
delsefull för garveriverksamhet, kulver- 
terades för att möjliggöra Munkgatans 
framdragning. Söder om Stora Torget 
planerades vissa förändringar. Torggatan 
skulle läggas ut från Köpmangatan i väs
ter till Vasagatan i öster. Den nya gatan 
var färdig först på femtiotalet.
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Ur kulturhistorisk synpunkt var 1902 
års stadsplan betydligt bättre än de före
gående. En plump måste man dock föra 
in i protokollet. Om planen förverkligats 
hade miljön på Kyrkbacken helt för
störts. År 1915 fastställdes nästa stads
plan och därmed var hotet undanröjt.

Dagens karta över stadens centrum 
överensstämmer i stort sett med 1915 års 
stadsplan. Den enda stora förändringen 
är Cityringens västra del, som så sent 
som för några år sedan fullbordades i par
tiet nedanför Mariaberget/Skepparbac- 
ken.

Trafikplanering

Då esplanaderna runt det stadsplanelagda 
området öster om Svartån anlades, kunde 
detta ske i stort sett utan hänsyn till be
byggelse. Den Västra Esplanaden, som 
fanns på 1878 och 1897 års stadsplaner, 
byggdes aldrig. Sannolikt var det terräng
en vid Djäkneberget som stoppade ge
nomförandet.

När planerna på att fullborda en ring
led började ta form på 1960-talet, blev 
man tvungen att dra fram denna genom 
ett bebyggt område. Först härom året 
drogs en ny gatusträckning diagonalt 
genom kvarteret Naima. Lösningen var 
ur estetisk synpunkt kanske inte helt 
lyckad. Fördelen med Cityringen var att 
man skulle få en snabb och effektiv led, 
som avlastade centrum från trafik.

Många av de trafikproblem, som de 
flesta städer idag brottas med, har man i 
Västerås redan lyckats lösa på sätt, som 
fått stor uppmärksamhet. En nästan helt 
bilfri innerstad har skapats genom att

motorfordonstrafik helt förbjudits på fle
ra affärsgator. Detta har varit möjligt ge
nom att distributionstrafiken har letts 
under mark i en stor del av centrum.

En trafikpolitisk åtgärd, som Västerås 
blivit känd för, är den tidiga och stora 
satsningen på cykelvägar. Staden har en 
lång tradition som cykelstad. Det finns 
idag få, om ens några, svenska städer av 
motsvarande storlek, som kan uppvisa 
ett så väl utbyggt nät av cykelbanor.

Stadens scenograf

Behovet av förnyelse i stadens centrala 
delar blev efter 1890-talet allt större. 
Strax före sekelskiftet hade en knappt 
trettioårig arkitekt, Erik Hahr, ritat sitt 
första hus i Västerås. Det blev långt ifrån 
det sista.

Erik Hahr föddes 1869 på Ekeby i 
Dingtuna. Efter att ha studerat främst 
dekorationsmåleri, i avsikt att bli teater
dekoratör, fick han 1891 sin första an
ställning på ett arkitektkontor. Under en 
tvåårig resa till Frankrike och Italien stu
derade Hahr måleri och arkitektur. Efter 
ytterligare praktik öppnade han 1897, 
utan att ha formell utbildning, ett eget 
arkitektkontor i Stockholm. Hahrs pro
duktion var ofattbart stor och han ritade 
en mängd hus i Västerås, men även i 
andra städer. Under åren 1909—1935 
tjänstgjorde han som stadens förste 
stadsarkitekt. Erik Hahr gick i pension 
1935, men var fram till sin död verksam i 
Västerås.

Hahr var inte främmande för någon 
uppgift. Hans produktion kom att omfat
ta allt från stadshus till uthus. Under pe-
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rioden 1914—1943 ritade Hahr praktiskt 
taget samtliga hotell, biografer, kontors-, 
affärs- och bostadshus i centrum, sam
manlagt ett tjugotal byggnader. Åren 
1910—1944 hann han också leverera rit
ningar till mer än hundra bostadshus 
runtom i staden. I detta sammanhang kan 
även nämnas att Hahr stod som arkitekt 
till många nationalromantiskt präglade 
sk direktörsvillor. Han engagerade sig 
också i restaurerings- och ombyggnads
arbeten, ibland på hus han själv ritat.

Somliga ansåg att Hahr var alltför hän
synsfull mot äldre miljöer. De flesta var 
ändå överens om att han hade en god 
förmåga att infoga nya byggnader i kul
turhistoriskt känsliga områden. Därmed 
kunde staden behålla sin särprägel. Pro
fessorn i konsthistoria, Henrik Cornell, 
utsåg på 1940-talet Västerås till ”Sveri
ges arkitektoniskt bäst skötta stad”. Det
ta var till mycket stor del Erik Hahrs 
förtjänst.

Några av Hahrs byggnader, som upp
fördes i stadens centrala delar, förtjänar 
att nämnas. Hans allra första hus i Väs
terås stod färdigt året efter det att han 
öppnat eget arkitektkontor. Det var den 
polis- och brandstation, som ända fram 
till 1966 stod öster om Stora Torget.

Flickskolan, nu Fryxellska skolan, med 
drag av både jugend och vasaslott, invig
des 1902. Vid Norra Ringvägen stod 
Herrgärdsskolan färdig 1905. Den rikt 
dekorerade tegelbyggnaden bör ha tett 
sig tämligen klumpig, så länge den stod 
ensam i ett hörn av Herrgärdet.

Intill läroverket, nu Rudbeckianska 
skolan, uppfördes tre av Hahrs byggna
der. På skolgårdens östra sida byggdes

Nya annexet, invigt 1915. Det följdes av 
stifts- och gymnasiebiblioteket på skol
gårdens motsatta sida. Båda byggnaderna 
andas nationalromantik och smälter väl 
in i den känsliga miljön runt domkyrkan. 
Mindre lyckad är kanske den antikinspi- 
rerade gymnastikbyggnaden från 1928, 
som uppfördes på Kyrkbacken.

Västerås teater invigdes 1915 och föl
jande år stod Västmanlands Fäns Spar
banks nya hus inflyttningsklart. Byggna
derna, som båda har nationalromantiska 
drag, upptar de två hörntomterna i kors
ningen av Slottsgatan och Västgötegatan. 
Teatern och bankhuset, som genialiskt 
anpassats till de övriga husen, bidrar till 
att göra Slottsgatan till ett av stadens 
vackraste stråk.

En av de mest iögonfallande och om
diskuterade byggnaderna, som Hahr ri
tat, är Stadshotellet, ursprungligen kallat 
Stadshuset, vid Stora Torget. I samband 
med bygget utvidgades torget mot norr. 
Byggnaden blev arkitektens verkliga 
mästarprov. Då ritningarna presentera
des var det egentligen bara tornet, som ur 
estetisk synpunkt vållade debatt. Några 
befarade att det skulle förta effekten av 
domkyrkans spira. Nykterhetsivrarna å 
sin sida ansåg att staden inte skulle bidra 
till att kyrkan fick en krog som granne. 
Kostnaderna för bygget skulle dessutom 
medföra att samhällsnyttigare investe
ringar fick stå tillbaka. Det representa
tiva stadshuset ansågs av andra vara ett 
föråldrat ideal. Kritiken bemöttes av 
borgmästare Karlsson, som ansåg "att 
lika litet som arbetar- och nykterhetsför
eningar anser sig kunna vara utan sam
lingslokaler, lika litet kan en stad det, och

166



1890-1990

Stora Torget före de stora varuhusens tid. Två av Erik Hahrs byggnader syns på bilden, stadshotellet, 
invigt 1907, och den kombinerade polis- och brandstationen, som stod färdig 1898. Konsums varuhus 
byggdes 1937. Foto Västmanlands Läns Museum.

att då staden utövar representation är det ej 
för en viss klass utan för hela staden 
Stadshotellet utgör idag ett bra exempel 
på den i seklets början populära jugend
stilen.

Hahr och Asea

I centrala Västerås byggde Asea åren 
1911 — 1947 en rad olika verkstads- och 
kontorslokaler, som ritades av Hahr. 
Sigfrid Edström, som satt i Aseas led- 
ning, var liksom arkitekten mån om att

ge företaget och staden ett värdigt utse
ende. Trots det var de långt ifrån alltid 
överens i estetiska frågor.

Byggnaderna fick namn efter kvarte
ren där de uppfördes. För många väster- 
åsare är Mimer, Ottar, Arvid, Nore och 
Sigurd välkända namn. Gemensamt för 
alla dessa” herrar” är att deras kostymer 
skräddarsytts av Erik Hahr. Genom att 
konsekvent använda rött fasadtegel, om 
än i skiftande nyanser, hölls de enskilda 
byggnaderna och kvarteren samman, 
trots att de uppförts i olika stilar.

167



1890-1990

Hahrs första uppdrag för Asea var att 
utforma fasaden till Mimer-verkstaden. 
Den mest kända, och även i utlandet 
mest uppmärksammade, byggnaden är 
huvudkontoret i kvarteret Ottar. Konto
ret, med det höga kvadratiska tornet med 
lökkupol, stod färdigt 1919. Det natio- 
nalromantiska komplexet höjer sig både 
arkitektoniskt och bokstavligt över om
givningen.

Efterkrigstiden
Fram till andra världskrigets slut var sto
ra delar av stadskärnan ännu orörd. Myc
ket av den äldre bebyggelsen var i dåligt 
skick. Somliga ansåg att stadens centrum 
behövde förnyas för att bättre motsvara 
tidens krav på service.

Efterkrigstidens snabba ekonomiska 
tillväxt kom att betyda ett rejält uppsving 
för Västerås. Industrin gick för fullt och 
befolkningen ökade explosionsartat. Un
der 1950-talet började man, i mer än ett 
hänseende, bygga som aldrig förr.
I utkanten av staden uppfördes ett sexvå- 
ningshus. Vid bygget provade man den 
första Lindénkranen. Elis Lindens upp
finning visade sig hålla måttet och det 
innebar en revolution för det storskaliga 
byggandet runtom i världen. Kranarna 
tillverkades i Västerås, som därigenom 
fick ytterligare en industri, som förde ut 
stadens namn i vida världen.

Under 1950-talet påverkades de flesta 
kvarteren i centrum av nybyggnation. 
Torggatan, som planerats i seklets bör
jan, förverkligades först nu. Den mest 
dramatiska förändringen ägde rum i Kol, 
som blev det första kvarteret, som inom

några få år fick en helt ny bebyggelse. 
Där stod posthuset färdigt 1956. Samma 
år började schaktningarna för det nya 
Folkets hus, som kom att uppta resten av 
kvarteret.

I slutet av femtiotalet hade mer än 
hälften av den gamla bebyggelsen i stads
kärnan rivits. Till största delen rörde det 
sig om byggnader från 1800-talet, men 
även en del äldre hus fanns. Var för sig 
hade de kanske inte något större kultur
historiskt värde. Tillsammans utgjorde 
de, med sin blandning av falurött timmer, 
oljemålad panel och puts i skiftande ku
lörer, en provkarta över svensk träbygg
nadskonst.

Bibliotek och stadshus
Sven Ahlbom, som en tid var stadsarki
tekt i Västerås, ritade under femtiotalet 
flera byggnader i stadens centrum. De 
mest uppmärksammade är stadsbibliote
ket och stadshuset.

Stadsbiblioteket, öster om domkyrkan, 
är till största delen uppfört av rött, 
handslaget tegel. Byggnaden är rikt de
korerad, såväl ut- som invändigt, med 
konstverk i flera olika tekniker.

Den första delen av det nya stadshuset 
började byggas 1953 vid Fiskartorget. 
Planlösningen, med fyra sammanbyggda 
huskroppar kring en rektangulär gård, 
känns igen från slottet på andra sidan ån. 
Mest iögonfallande är dock det drygt 
sextio meter höga tornet i det sydvästra 
hörnet. Tekniska verkens byggnad, som 
också ritats av Ahlbom, utgör idag en del 
av det stora stadshuskomplexet mellan 
Munkgatan och Vasaparken.
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Moderna tider
I slutet av 1950-talet skrev landsantikva
rien Sven Drakenberg:

”Våra gamla städer är individer och har var 
och en sina anor, som endast av ekonomi och 
teknik förblindade arvingar kan bortse 
ifrån.

Med ovanstående citat i åtanke kan man 
studera resultatet av senare tiders byg
genskap i stadskärnan. 1960-talet blev 
den mest expansiva perioden hittills i 
stadens historia. Då fanns det inga möj
ligheter att bromsa stadskärnans förnyel
se. Inom loppet av några få år byggdes tre 
stora varuhus — Sigma, Domus och 
Punkt — i kvarteren Kettil, Igor och det 
av två kvarter sammanslagna Mats. I des
sa kvarter utplånade ”förblindade arving

ar” på en gång all äldre bebyggelse. Samt
liga kvarter hade hyst en variationsrik 
bebyggelse, som delvis var av stort kul
turhistoriskt värde.

Där varuhuset Sigma nu ligger fanns 
fem gårdar med tillsammans mellan tju
gofem och trettio byggnader. De repre
senterade en nära trehundraårig bygg
nadstradition. I kvarterets nordvästra 
hörn stod ett av stadens äldsta bevarade 
borgarhus. Byggnadens äldsta delar hade 
uppförts året efter stadsbranden 1668 
och huset var ett av de få, som åtminsto
ne delvis hade överlevt den förödande 
branden 1714.

I kvarteret Igor, där Domus nu ligger, 
fanns en betydligt yngre bebyggelse än i 
Kettil. Igor hade från omkring sekelskif
tet genomgått stora förändringar. Här 
uppfördes under 1890-talet ett storbor-

Vid torget har varor sa
luförts sedan medelti
den. Idag samsas torg
handeln med varuhusen. 
Foto S Forenius.
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Gårdsinteriör från Bo- 
manska gården år 1908. 
Foto Västmanlands 
Läns Museum.

Nu har Bomanska 
gården och den övriga 
bebyggelsen i två hela 
kvarter ersatts med ett 
enda hus. Foto S Foreni- 
us.
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garhus och Hahrs polis- och brandsta
tion. Runt sekelskiftet tillkom Missions
kyrkan och vid 1930-talets mitt byggdes 
ett varuhus i funkisstil.

Delar av Sturegatan och stadens äldsta 
biograf, Röda Kvarn från 1913, fick ge 
plats åt affärskomplexet Punkt. Här låg 
tidigare även den Bomanska gården. Den 
hade tillkommit i etapper under perioden 
1750—1850 och var uppkallad efter 
grosshandlaren Carl Boman, som bedrev 
verksamhet här under 1800-talets senare

del. Gården var fram till rivningen 1966 
en av de största och bäst bevarade han- 
delsgårdarna i hela Mälardalen. Byggna
derna, de flesta knuttimrade, bildade en 
sluten enhet kring en öppen gårdsplan. 
Några av husen har återuppförts på Vall
by friluftsmuseum.

Efter 1960-talet bromsades nybygg- 
nadstakten av den enkla anledningen att 
de flesta äldre byggnaderna i stadskärnan 
redan ersatts med nya affärs- och kon
torshus. Tyngdpunkten i handeln har un-

En försvunnen gatubild. Skomakargatan sedd mot Källgatan. Foto Västmanlands Läns Museum.
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Lundahlska jorden var långt in på 1900-talet trådgårdsmark. I dag är hela ytan parkeringsplats. Foto 
Västmanlands Läns Museum.

der de två senaste decennierna förskju
tits något åt öster. Under 1980-talets sis
ta två år markerades detta av Gallerian i 
kvarteret Loke, följt av affärs- och kon
torskomplexet Skrapan öster om Kop
parbergsvägen. Skyskrapan kan ses som 
något av en slutpunkt, eller kanske sna
rare ett utropstecken, över den närmast

totala förvandlingen av stadskärnan.
Den 10 januari 1861 kunde man i 

Vestmanlands Läns Tidning läsa: ”Knap
past torde det finnas någon stad i hela wärt 
land, som de sednare åren undergått en så
dan omstöpning utan twång af öfwergången 
wådeld. Frågan är hur den anonyme för
fattaren skulle ha uttryckt sig idag.
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Långsamt fram på västra sidan

Väster om ån gick man betydligt lugnare 
fram. Trots det har bebyggelsen längs 
Stora Gatan hunnit förnyas både en och 
två gånger under 1900-talet. Det Sundin- 
ska huset från 1850 står dock alltjämt 
kvar.

Norr om Stora Gatan i kvarteret Livia 
har Vestmanlands Läns Tidning vid flera 
tillfällen uppfört nya byggnader. Inför 
det sista bygget revs 1961 det Kullska 
Huset, där det under tidigt 1900-tal 
fanns ett skomakeri. I slutet av 1980- 
talet stod tidningen beredd att ta klivet 
över till kvarteret Linnea på andra sidan 
Skomakargatan. Det föranledde de arke
ologiska undersökningarna under hösten 
1988 och samtidigt revs de sista husen i 
kvarteret.

I hotell- och resturangkvarteret Kraka 
norr om Kungsgatan har man bevarat de 
gamla 1800-talshusens fasader. De om- 
och tillbyggnader som skett i kvarterets 
västra del har inte i någon större ut
sträckning förändrat dess småstadska- 
raktär.

År 1987 utfördes arkeologiska under
sökningar i södra delen av kvarteret 
Klaudia, även kallat Lundahlska jorden. 
Ett hus skulle byggas och Klippanparke
ringen utökas med en våning under 
mark.

Det är anmärkningsvärt att ett så stort 
och centralt beläget område fått ligga 
outnyttjat under efterkrigstidens bygg- 
rusch. Olika planer har dock dykt upp 
med jämna mellanrum.

År 1910 presenterades ett förslag till

en teaterbyggnad. Ritningar till en te
atersalong med 826 platser låg färdiga, 
men förslaget stupade av ekonomiska 
skäl.

När man nio år senare planerade att 
bygga ett nytt rådhus, var Lundahlska 
jorden ett av fyra alternativ. På grund av 
orostiderna som rådde, rann hela projek
tet ut i sanden. År 193 3 togs frågan upp 
på nytt, vilket efter en del utredande re
sulterade i en arkitekttävling. 36 förslag 
inlämnades, men innan något mer hann 
hända i frågan, hade nya orosmoln dykt 
upp ute i Europa.

Nästa gång, 1945, var det inte ett råd
hus, utan ett badhus, som planerades. 
Badhusstyrelsen begärde att Lundahlska 
jorden skulle reserveras för ett nytt 
varmbadhus. Det första låg vid Munkga
tan och var från 1878. Det ersattes 1910 
av ett nytt vid Trädgårdsgatan. Tiden 
gick och inte heller denna gång blev nå
got byggt på Lundahlska jorden. Det 
tredje varmbadhuset blev istället Kristi- 
ansborgsbadet, som invigdes 1961.

I september 1950 började man utreda 
frågan om en ny museibyggnad för läns
museet och konstgalleriet. I samband 
med utredningen föreslogs en lokalise
ring till Lundahlska jorden. Men den att
raktiva tomten vid ån förblev obebyggd.

År 1950 anordnades provisoriska par
keringsplatser på en del av Lundahlska 
jorden, medan resten av området även i 
fortsättningen fick ligga i träda. På 1960- 
talet asfalterades hela området och hös
ten 1987, efter utgrävningarna, påbörja
des ombyggnaden till en parkeringsplats i 
två plan.
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Det behöver inte vara långt mellan nutid och medeltid. Bilarna på parkeringen står i nivå med resterna av 
1300-talshuset, som grävdes fram år 1987. Foto S Forenius.
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Slutord

Domkyrkan, slottet och Proban är de 
enda medeltida byggnader som finns kvar 
i Västerås. Medeltida källare finns beva
rade bl a i Konsistoriehuset och Biskops
gården.

Längs Svartån har ett stråk med äldre 
bebyggelse lämnats kvar. Genom att de 
yttre ingreppen har begränsats, ger detta 
stråk en bild av hur 1800-talets och, i viss 
mån, även 1700-talets stad kan ha sett ut.

Kyrkbacken är det enda område som 
bibehållit ett gytter av hus vid smala, 
krokiga gränder. Där kan man än idag få 
en uppfattning om medeltidens Västerås. 
Hela området har rustats upp och de for
na fattigmanskvarteren har idag fått en 
helt annan status. Kyrkbacken är också 
ett exempel på att det går att infoga mo
derna byggnader i en ålderdomlig miljö.

Efterkrigstidens totala omdaning av 
centrum medförde inte bara att kultur
historiskt värdefull bebyggelse försvann. 
Kvarterens inre struktur med passager 
och tomtgränser, som inte sällan var ett 
arv från medeltiden, ersattes av stora 
byggnadskomplex.

Under de äldre gårdarna fanns i åtskil
liga fall flera meter tjocka kulturlager. 
Kvarteret Kettil kan tas som ett exempel 
på detta. Där kan man räkna med att 
minst 15 000 m3 kulturlager, med bebyg
gelselämningar och fynd, försvann i ett 
svep i samband med varuhusbygget. Siff
ran kan jämföras med de totalt ca 300 m3 
som blev föremål för arkeologiska un
dersökningar 1987—88. Utgrävningarna, 
som gav mycket ny kunskap, blev dock 
bara en titt genom nyckelhålet till det 
arkiv, som kulturlagren utgör. Ur arke- 
ologisk-antikvarisk synvinkel inträffade 
den stora omgestaltningen av stadskär
nan i Västerås allt för tidigt. Om den 
hårda exploateringen kommit igång först 
på 1970-talet hade myndigheterna krävt 
arkeologiska undersökningar innan 
kvarteren fått tas i anspråk. Då hade kun
skapen om det medeltida Aros och dess 
allra äldsta historia varit betydligt större.

Några få områden med orörda kultur
lager finns kvar. Framtida arkeologiska 
undersökningar kan ge oss en klarare 
bild av Västerås förflutna.
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ISBN 91-71 92-793-XBoken följer Västerås och dess invånare under 
tusen år — från en vikingatida bronssmeds verk
stad vid Svartåns strand till dagens moderna in
dustristad. Den berättar om tillfällen när staden 
varit skådeplats för riksdagar, uppror, krig och 
andra dramatiska händelser, men också om 
försvunna byggnader, kyrkor, kloster, handel och 
hantverk.

Författarna är arkeologer, som under 1980-talet 
utfört undersökningar i stadskärnan. Resultaten 
från utgrävningarna, som är bokens utgångspunkt, 
gav ny kunskap om det äldsta Västerås.


