
Västerås och Novu 2013
Lahden Pohjola-Norden ry

Lahden Pohjola-Nordenin nuoret



Vår vänort Västerås

1. Domkyrkan. 

Västerås Domkyrka invigdes år 1277 
och var från början en katolsk 
Vårfrukyrka. Genom århundraden 
har kyrkan byggts om och på flera 
gånger. Den mest berömda biskopen 
var Johannes Rudbeckius, som lät 
bygga Sveriges första gymnasium, 
Rudbeckianska gymnasiet, år 1623. 
Senare blev staden en betydande 
skolstad. 

www.flickr.com



2. Vackra vyer 

Gamla stan i Västerås. 
Svartån går genom 
stadens centrum, och på 
båda sidorna ser man 
pittoreska, gamla trähus. 



3. Fint och dyrt
Stadshuset, som bland 
folket kallas för 
Skrytpalatset, eftersom 
det på sin tid var den 
dyraste byggnaden som 
nånsin byggts i Västerås. 
Huset har också blivit ett 
populärt turistmål med 
sina unika konstverk.



4. Vi träffas på torget 

Västerås stora torg har alltid 
varit centrum för handel och 
umgänge. Det omges av 
intressanta affärer, 
restauranger och kaféer. 



5. Cykelstad

Skulpturen ASEA-strömmen
från 1989 är gjord av Bengt-
Göran Broström. Den 
föreställer cyklande arbetare 
som åkte till och från Västerås 
stora industri Asea (numera 
ABB). 



6. Att öva för 
framtiden 

Under NOVU-dagarna år 2013 
hade de nordiska 
gymnasistgrupperna sin 
slutsession i Stadshusets  
plenisal,  där de spelade 
politiker i sina egna grupper 
och demokratiskt försökte 
lösa politiska och ekonomiska 
problem. 



7. Bekanta vapen 

NOVU-gruppens deltagare från 
Lahtis beundrar stadens eget vapen. 
Bredvid Västerås stadshus kan man 
se alla vänskapsstädernas vapen 
målade på stenarna vid en gammal 
källa. 



8. Vikingagravarna

Det nya och det gamla möts
på många ställen i Västerås, 
som grundades för över 1000 
år sen. År 1990 firades
stadens 1000-årsjubileum. 
Redan vikingarna bosatte sig i 
närheten och lämnade fina
gravfält efter sig.



9. Mot skyarna
Skyskrapa är ett höghus i 
centrala Västerås. Byggnaden
blev färdig 1990. Den är 81 
meter hög och är idag
Västerås fjärde högsta
byggnad. Den rymmer hotell, 
restauranger, matbutik, 
kontor och parkeringshus. 
Sky-bar på våning 24 är
välbesökt tack vare de fina
vyerna.



10. Kultur och fritid

Växhuset är ett kulturhus i 
centrala Västerås. I huset 
ryms det många olika
verksamheter, kommunala 
och ideella föreningar och 
studieförbund. Ett omtyckt 
ställe bland invånarna.



11.Här förenas gammalt och nytt



Källmaterial

• www.vasteras.se, internet-dokument

• www.vasterasportalen.se, internet-dokument

• Bilderna av Leevi Kotilainen, Pirjo Boman, Riitta Cederqvist och hela 
Novu-gruppen 2013 från Lahtis

Texterna av arbetsgruppen Raija Lehto, Riitta Cederqvist och Leevi 
Kotilainen

Vi tackar också vår samarbetspartner i Västerås, Alice Widlund för 
hjälpen

http://www.västerås.se/
http://www.vasterasportalen.se/

