
Välkommen till ett nytt sällskap 
för Västerås stifts historia
Västerås stift, som är ett av de 
ursprungliga stiften i Svenska kyr-
kan, har en fascinerande historia. 
Engagerade lekmän, starka bisko-
par och nytänkande präster har 
länge representerat en spännande 
sida av historien. Inom stiftets 
gränser har Svenska kyrkan också 
tidigt mött stora utmaningar, som 
ofta först senare slagit igenom i 
övriga delar av Sverige. 

I Arboga planterade franciskanerna ett 
kyrkligt centrum. Reformationsriksdagen 
1527 var förlagd till Västerås. Stiftet har 
under 1600-talet varit plats för Sveriges 
första mer omfattande folkbildningsförsök. 
I Bergslagen och i Falun växte redan på 
medeltiden fram en gruvnäring – långt före 
övriga stift. Nyare forskning visar på att, 
som svar på den industriella utmaningen, 
redan på 1600-talet kan finnas rötter till en 
mer demokratiskt präglad teologi. I stiftet 
kom svenska häxförföljelserna att för första 
gången slå igenom i stor skala, men samti-
digt skapades här tidigt som motreaktion 
nya och mer toleranta tankar. Den norra 
delen, Dalarna, klassades för över hundra 
år sedan som Sveriges urhem – hur reage-
rade kyrkan på detta? Var det en slump att 

teologen Nathan 
Söderblom var en av 
de första att tala om 
folkkyrkan som ett 
gemensamt andligt 
hem just i Mora 
efter sekelskiftet 
1900?  I modernare 
tid har folkkyrko-
tanken blivit ett 
teologiskt särdrag för oss. 
Vi som tycker att vår egen historia är värd 
att studeras och utforskas inbjuder dig att 
bli medlem i Stiftshistoriska sällskapet i Väs-
terås stift. Vi har uppfattat det som en stor 
brist att det tidigare inte funnits ett sådant 
sällskap för något så särpräglat och intres-

sant som Västerås stift. 
Ett av sällskapets sätt att 
stimulera intresset är att 
ge ut en skriftserie. Som 
första skrift finns biskop 
e.m. Claes-Bertil Ytter-
bergs intressanta och 
tankeväckande översikt 
om de senaste 50 åren i 
Västerås stift. 
 
Förutom det årliga årsmötet på våren med 
intressanta föreläsningar, kommer sällskapet 
även att arrangera fler tematiska dagar om 
stiftets historia.
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Bli medlem du också!
Om du är intresserad att bli medlem, 
tag gärna kontakt med:

Britas Lennart Eriksson, ordförande, 
tel. 021 – 17 85 32 eller  
Göran Broås, sekreterare, 
tel. 021 – 17 85 17

Medlemsavgiften är 50 
kronor per år och betalas 
på Västerås stifts plusgiro-
konto 5 35 71-6 
Ange Stiftshistoriska säll-
skapet. Skriv namn och 
adress på talongen!

Sällskapets uppgift är
att väcka, främja och stödja intresset för 
studier och forskning rörande Västerås stifts 
historiska utveckling (Stadgar för Stiftshisto-
riska sällskapet i Västerås stift § 1) 

Stiftshistoriska sällskapet i  
Västerås stift
Box 7
721 03  VÄSTERÅS


