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Fotografen Axel Rydin (1830-1912) var den ft)rste fotografen som tog sin kamera utanför
fotoateljdn, det var mellan 1866 och1869. På den hrir tiden hade fotograflm a enbattväta
plätar, glasplåtama penslades med flytande emulsion bestaende av silversalt och kollodium.

Silverftiremål kan ju oxideras och bli svarta. En liknande process skedde niir fotografen
tog bort locket från kameran och solljuset tråffade silversaltema på glasplåten. Då Utär, Ae
ljusa partiern4 som himmel, mer svarta på glasplåten.

Efter att de belyst utifran genom kameralinsens hål var fotografema tlungna att fixera
glasplåten i natriumtiosulfat i ett rullande mörkrum. FotograferiErnst Blom (t1.;Z-tSS+1
sade i intervju for Västmanlands Folkblad 1937:

* Så sent som några år Jbre det iag boriade yrket t1s95l fickfotograferna behandla plåten
högst tio minuteriörc exponeringen. Den gJorcles ctå tiuskansiig genorn ett silverbad. Dcir-
forfickfotograferna ha med sig en litenvagn, i vilken plåtaria htnde behandlcts.

Den äldsta kiinda stadsbilden är tagen
avAlex Rydin och iir fotograferad från
rådhusets andra våning över Fiskartorget
upp emot Stora Gatan och domkyrkan.
Det år en sommarbild. I forgrunden ser vi
tväträd, i blom före bron över Lillån och
längre upp emot Prins Wilhelms torg ser
vi traihus på höger sida om torget. Det är
samma triihus vi ser på en litografi av J.C.
Berger över Svartån och prins Wilhelms
torg fran "Sverige frams&illt i taflor,,från
1 850- I 856.

Det innebär att fotografiet är taget ft)re
sommaren 1 867. Då invigdes stenhuset
som inrymde Mälareprowinsernas En-
skilde Bank i hörnet Stora gatan och prins
Wilhelms torg. Den 9 februari beslutades
att man skulle bygga Mälareprowinsernas
Enskilde Bank. Det skulle stå klart den I april
Invigningen sker den 26 i:rirl samma år.

Bildkälla:
Advokat Nymans samling (AdNyOO52), Västerås
Stadsarkiv. Fotografiet finns även som visitkort
på Västmanlands Läns Museum

Det äldsta fotografiet från Västerås 1866.
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Axel Rydin
Född i Borås 1830 FIyt-
tade till Västerås '1859

som 28-åring. När han
flyttade till Västerås
1858 fick han arbete
som skrivare på slottet.
När Axel Rydin fick som
32-åring tjänst som
Iandskanslist på Väs-
terås slott hade han råd
att bli fotograf i Väs-
terås december 1862.
Dagen före Luciadagen
1862 öppnar Alex Rydin
en ateljö vid Edströmska
gården vid Stora Gatan
58 i Västerås, Han hade
öppet fyra dagar I veck-
an, måndag, onsdag,
torsdag och lordag Op-
pettiderna från klockan
10 på förmiddagen rills
mot kvällningen. Verk-
sam december 1862

- mars 1870, enligt
annonser i VLT. Flyttade
tillSala 21 mars 1870
då han fick tjänst som
Iänsman i Salabergs-
Väsby länsmandistrikt.
Det blev slutet på Axel
Rydins fotogr afkarriär,
då han lade ned atelj6n
i Västerås. Axel Rydin
kunde aldrig enbart leva
som fotograf utan hade
två arbeten.

1858-1862 Skrivare
1862 -1866. Kanslist
och porträttfotograf.
1866-mars 1870 Läns-
man, porträttfotograf
och la ndskapsfotograf .

Mars 1870, Länsman i

Salabergs-Väsby läns-
mandistrikt.
Vald som bankdirektor i

Sala 1 87 '1

Död i Sala 1 91 2.

Gift 1864 med Emilie
Charlotta Holmen, Tre
barn: Oskar Georg,
född 1865. Emmy, född
1867 och Hilda, född
1 868



En regnig dag vid Skvallertorget

I Advokat Nymans samling (AdNy0042) på Västerås Stadsarkiv finns en bild som på grund

av komigheten i fotografiet liknar de kabinettsfotografier som Axel Rydin har tagit från Stora

Torget och Bondtorget.
Fotografen Axel Rydin har stått med ryggen mot Bergslagstullen vid Skvallefiorget, som

1åg vid korsningen Stenläggaregatan (Kopparbergsvägen) och Utanbygatan, och fotograferat

söderut någon gång mellan I866 och 1869. Tullen hade många namn som Bergslagstullen,

Gamla tullen, Kopparbergstullen och den gick även under Smedjetullen då Smedjegatan låg

ett stenkast från Skvallertorget.
På bilden ser vi den äldsta bilden på Tenngjutargården som idag finns på Vallby frilufts-

museum. Det är det andra huset till vänster. Det höga huset med adress Smedjegatan 1 längst

ned på bilden efter Kopparbergsvägen är hörnhuset där gamla Folkets hus ligger idag i
hörnet Smedjegatan och Kopparbergsvägen. Mellan Smedjegatan och Skvallertorget låg en

källpump innanför husen. Förklaring till "skvallertorget" förstår vi när vi läser Ernst Wester-

bergs minnen vid källan och Skvallertorget på Kopparbergsvägen i hans bamdoms Västerås

på 1870-talet i boken Arosian V (1932):

- Jag hrinttade i stcillet vatten vid en pump bortåt Kopparbergstullen ... I köket togiag två

kopparflaskor rued lock, fick ett ok på nacken, hdngde kcirlen i krokarna och satte i vcig.

Det tog iblandfera timmari lt ncir man vr)l kam dit, så h.mde pigor och kirpoikar och

gummor stå i kö och vcinta, tills turen kom. Man pratade och skrattade och hade roligt,

jag hcingde av mig oket och satte mig på en kopparfaska med spetsade öron.

På bilden ser vi att det nyss har regnat och Kopparbergsvägen är som en leråker. Vi ser

en man som går 1ängs efter husväggen på den smala trottoaren. Mannen 1ängst till höger går

över en vattenpöl då vi ser hur'han speglas i vattnet. Han bär på en hink. Kanske har han

härntat elt spann vatten vid källan.

Advokat Nymans
samling på Västerås
Stadsarkiv
Advokat Ruben Nyman

samlade på äkta foto-
grafier redan på 1920-
talet och i samlingen
finns originalkopior på

de åldsta stadsbilderna
fotograferade av Axel

Rydin (1 830-'1921) och

Olof Wiklund (1841-

1884). De var inglasade

och upphängda i advokat
Nymans kontor. Sam-
lingen finns förvarad på

Västerås Stadsarkiv


