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V. Storgatan

Tjugo mark och tolv alnar kläde

Handeln över Östersjön var tät under medel-
tiden. Nyköpings läge var perfekt, i direkt för-
bindelse med havet och landvägarna. Ån var 
närmare sextio meter bred på sina ställen och 
betydligt djupare än idag. Lastfartygen kunde 
lägga till precis nedanför staden, i hamnen vid 
Åkroken. De flatbottnade koggarna transporte-
rade till exempel salt, tyg, öl och vin till Sverige. 
Härifrån skeppades bland annat smör, järn och 
pälsar till marknader i söder. 

Att använda pengar som betalningsmedel blev 
allt vanligare under 1200-talet. Fortfarande var 
dock byteshandel vanligt och bönder betalade 
ofta skatt i natura (i säd, kött eller smör t.ex.). 

Mynten vägdes innan betalning, egentligen hade 
utseendet mindre betydelse, det var vikten som 
angav dess värde. Den som hade makten för till-
fället ägde myntningsrätt och endast dessa mynt 
var giltiga. 

Sveriges första kända mynt tillverkades för un-
gefär tusen år sedan i Sigtuna under Olof Sköt-
konungs tid. Myntmästaren hette Godwine. Ett 
av dessa mynt har hittats här i Nyköping.

Mynten som började användas på fastlandet un-
der 1100-talet var mycket tunna och hade bara 
bild på den ena sidan, de kallas brakteater. Det 
första tecknet på myntning som kan knytas hit 
är förmodligen ett avtryck av en brakteat med 
texten AROS. Det finns på en blyremsa som 
användes som ett mjukt underlag när mynten 
präglades i början av 1200-talet. Myntstamps-
avtrycket hittades vid en utgrävning inför bygget 
av Stadshuset drygt 760 år senare. Kanske hette 
den här platsen Aros, som betyder åmynning, 
innan den fick sitt nuvarande namn Nyköping? 

Några tiotal år senare ändrades namnet till 
 NVCOPIE (den nya köpingen). Myntet med 
denna inskription var präglat av Knut den 
långe, som under sin regeringstid 1229-1234 
tillver kade ett antal olika typer. Ett annat av 
hans mynt hittades 2012 i utgrävningen i Kila-
kastalen utanför Nyköping. 

Koggar var en vanlig syn i Åkroken under  
höst och vår för åttahundra år sedan.  
Foto: Fotevikens museum.

Pälshandlare på inköpsrunda. Ur Olaus Magnus. 
”Historia om de nordiska folken”, 1555.
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Spår av mynttill-
verkning. Ett bly-
band med avtryck 
av ett AROS-mynt.

Kastaler har funnits längs Östersjökusten sen tidig 
medeltid. Tornen kan ha ingått i ett försvarssystem 
uppförda av kung Knut Eriksson i slutet av 1100- talet. 
Den här kastalen finns i Kila strax  
utanför Nyköping. Foto: Sweco, 2005.

Kilakastalen liknade troligen slottet Tre Kronors kastal 
i Stockholm. De var båda runda och ca 15 meter  

i diameter. Tre Kronor var ca 25 meter högt.  
Illustration: Martin Olsson, Fornvännen 1932.
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Tjugo mark och tolv alnar kläde

Här slår man mynt! Ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” från 1555.

Att resa i Sverige på 1100-talet innebar att 
man behövde flera valutor. Här i Mälarland-
skapen användes svealändska mynt medan 
man t.ex. i sydöstra Götaland och på Gotland 
använde gotländska mynt. Det var först under 
Birger Magnussons styre i slutet på 1200-talet 
som en enhetlig, svealändsk valuta började in-
föras i hela landet. Samtidigt började tvåsidiga 
mynt användas. I början av medeltiden var 
medborgarna vana vid att pengarna blev ogil-
tiga efter en tid (t.ex. när en kung avgick och 
en ny tillsattes). Då passade den nya kungen 
på att ta ut skatt, för att lösa in den gamla va-
lutan. Vid mitten av 1300-talet blev beskatt-
ningen oöverskådlig (från att ha varit en skatt 
till att handla om flera) och staten fick svårt 
att kontrollera hanteringen - medborgarna 
använde fler mynttyper och detta fick till 

Under medeltiden började hantverkare organi-
sera sig. De bildade gillen som hjälptes åt ekono-
miskt och socialt. Bilden visar en murargesäll i 
Tyskland. Stadsarkivet i Nürnberg.

Del av ett mynt funnet vid utgrävningen i 
Kilakastalen 2012. Nedanför ett likadant 
mynt funnet i Eskilstuna. Namnet Knut 
finns i latinsk form – Kanvtvs och i centr-
um syns en lejonfigur. Om du undrar vad 
en kastal är kan du se bilder på andra 
sidan.

följd att systemet ändrades. Samma mynt fick 
därefter användas under flera hundra år. Valö-
rerna var 1 och ½ penning samt 1 mark silver 
(som motsvarade 192 penningar). I början på 
1000-talet vägde en penning lite drygt 1 gram 
och innehöll till största delen silver. 

Muraren Albert fick sin lön i april 1366 för 
två års arbete på Nyköpingshus och i staden. 
Det blev 20 mark och tolv alnar kläde från 
Brügge till ett värde av 17 mark, 3 öre och  
två örtugar. Om detta och mycket annat finns 
att läsa i Raven van Barnekows bokföring för 
Nyköpings fögderi under åren 1365-1367. 
Det är en av de få ekonomiska rapporter som 
finns kvar från medeltiden. En nyutgåva av 
boken finns att läsa på Sörmlands museums 
 bibliotek.

Arkeologisk undersökning i kvarteret Råd-
huset 1964. Träkonstruktioner i det  
understa lagret.

Rådhusgränden, södra delen på 1920-talet. Grävning för avloppsledning.
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Det var stor skillnad mellan livet som bonde 
och som stadsbo. Stadens invånare måste köpa 
det mesta i matväg. Det var dyrt att ha en egen 
bakugn. Den som bodde i staden blev därför 
tvungen att köpa sitt bröd hos bagaren. Råg-
bröd var det vanligaste. Vetebröd enbart för 
dem som var rika och kunde betala.

På medeltiden användes ibland en tjockare 
brödkaka som tallrik men ofta doppades brö-
det helt enkelt i en gryta. Blev det något över 
skänkte man resterna till någon fattig stackare.

Katolska kyrkan uppmanade till givmildet 
och böner. Enligt bibeln kom syndare till 
helvetet efter döden. Under 1100-talet började 
kyrkan tala om skärselden. Det var en plats 
där själen skulle renas för att sedan kunna 
fortsätta till himmelriket. Med gåvor till 
 kyrkan och till behövande gick det att för-
korta tiden i skärselden. Det gick att beställa 
själamässor för sig själv och släktingar om 
man betalade i förväg. Läs mer om detta på 
skylten vid Åhuset.

Här i kvarteret Åkroken har arkeologerna 
hittat alla möjliga spår från den medeltida 
staden. Mängder av ben från kor, får, grisar 
och andra djur men också en bit av en ganska 
nedsliten framtand som någon tappat. Spå-
ren av människor ser arkeologerna vanligtvis 
genom skräp, matrester, nedbrunna hus och 
saker som tappats eller glömts bort. Allt avfall 
och spill från olika hantverk visar till exem-
pel att det funnits många olika hantverkare 
i Nyköping. Här fanns garvare, skomakare, 
skräddare och smeder med olika inriktning. 
Klensmeder som producerade enklare föremål 
som spik, gångjärn och lås, andra som tillver-
kade lyxföremål i guld eller silver. Flera hant-
verkare samarbetade, en knivsmed tillverkade 
knivbladet och kammakaren skaftet (när han 
inte tillverkade kammar). 

De flesta som bodde i staden åt gröt, bröd, rotfrukter 
och salt sill till vardags. Mer påkostad meny med blod-
korv och kallskuret serverades till fest. Varje fredag 
och vid vissa stora högtider skulle man fasta. Då var 
det förbjudet att äta kött men både fisk, bäversvans 
och vitkindad gås var tillåtet. De sistnämnda räkna-
des inte till landlevande djur. Ben från gädda, torsk, 
sill och abborre är några fynd från utgrävningarna i 
Åkroken. Nürnbergs arkiv, Tyskland.

Att bereda skinn tar flera månader. En del skomakare 
köpte läder från garverier medan andra beredde 
skinnen själva. Det luktade starkt från gödsel, urin och 
bark när skinnen garvades. Bilderna är från Men-
delska tolvbrödrastiftelsens husbok från 1400-talets 
Nürnberg i Tyskland.

Att äta bäversvans och garva läder

Mot slutet av medeltiden hade många stadsbor kål-
gårdar inne i eller strax utanför staden. Där odlades 
lök, morötter och andra grönsaker till husbehov. I 
Nyköping odlades palsternacka, dill, persilja och 
bondböna bland annat. Liknande flätverksstaket som 
det på bilden har arkeologerna funnit under utgräv-
ningarna i Åkroken. Nürnbergs arkiv, Tyskland.

”Bröd bakat vid ett barns födelse 
kan hålla sig ganska väl utan att 
mögla till barnets förlovningsdag” 

skrev Olaus Magnus i sin bok ”Historia om de nordiska 
folken” på 1500-talet.
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När Nyköpingshus började renoveras på 
1360-talet gick det åt många par skor. Inflytt-
ningen var stor och många hantverkare kom 
hit från andra orter. Timmermän, murare och 
smeder anställdes. Arbetsmarknaden var god 
och lönerna hade höjts rejält efter att pesten 
härjade i landet på 1350-talet. En av hantver-
karna i Nyköping hette Stefan Tegelslagare. 
Han fick 20 mark för sitt arbete vid borgen. 
Det var brist på duktigt folk.

De flesta hantverkare hade hantlangare och 
lärlingar. Stefan Tegelslagares hantlangare fick 
1 öre om dagen, andra fick nya skor i lön. Tre-
fyra par skor per år var vanligt att man slet ut. 

Den förtjänst man fick in genom försäljning  
av kammar, keramik eller läderarbeten gick   
”ur hand i mun”. En del ristade in sitt namn 
eller bomärke i sina ägodelar precis som Mar-
gareta gjorde på sin kniv (se foto). Det kunde 
vara till hjälp efter en stöld. 

En tjuv kunde dömas att mista ett öra, att hud-
flängas (piskas) eller hängas beroende på brot-
tets allvar. Straffet delades ut på torget som en 
varning för folket. Stöld var något som straf-
fades mycket hårt, ja till och med hårdare än 
mord i vissa fall. I stadens rådstuga hölls möten 
och rättegångar måndag, onsdag och lördag. 
Där togs beslut om nya skatter, om vem som 
skulle anställas i stadens tjänst och annat som 
var viktigt för staden. I rådstugan stod en kista 
där stadens sigill, privilegiebrev och bödelns 
svärd förvarades. Det ansågs finare att bli hals-
huggen istället för hängd. Oftast kom parterna 
överens och istället fick tjuven betala böter. 

Den första rådstuga vi känner till i Nyköping 
låg i kvarteret Åkroken. I ett domstolsprotokoll 
från 1413 nämns både rådstugan och torget. 
Texten handlar om storleken på Karl Karlsson 
Öras gård vid torget som han hade bytt mot 
mark i Björkvik socken: ”… i söder 10 ½ alnar, 
på västra sidan mot rådstugan 33 ½ alnar och 
vid torget är tomten 32 ½ alnar bred.” * 

Skorna, kammarna och knivarna hittades under utgrävningen i kvarteret Rådhuset på 1960-talet. Kniven till vänster har en inristning ”Margareta äger mig” (se förstoring). 
Föremålen dateras till medeltid. 

Under medeltiden fanns tre torg i Nyköping. Ett 
marknadstorg framför Nicolaikyrkan, ett mindre 
torg vid Alla Helgona kyrka och ett Rådhustorg i 
kvarteret Åkroken. I förgrunden syns Stora 
torget med rådhus, stadshus och i mitten av 
flygbilden utgrävningen i Åkroken 2010. Det 
medeltida Rådhustorget syns till höger i utgräv-
ningsområdet. Foto: LCProBild.

Att äta bäversvans och garva läder

* en aln var ca 60 cm lång under medeltiden i Sverige. Måttet 
var inte standardiserat utan skiftade något från olika platser.

Här står du nu
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Från vår till höst seglade koggar och andra 
fartyg till Åkroken och andra hamnar längs 
Östersjökusten. För sjuhundra år sen var 
det besvärligt att resa. Människor, varor och 
meddelanden färdades långsamt, ibland inte 
alls. Beroende av väder och vind var utländ-
ska resenärer ibland tvungna att stanna över 
 vintern. Att vara ”vinterliggare” i en nordisk 
stad kunde bli dyrt. I lagen stod att man mås-
te ha särskilda skäl, t.ex. blivit fördröjd ”aff 
vedhers nödh”, annars kunde det bli böter på 
40 mark.

Kung Magnus Eriksson var modern. Han 
ägde många böcker och var särskilt intres-
serad av juridik. Redan vid tre års ålder blev 
han kung och regerade sedan i närmare 45 år. 
Han är känd för sina landskapslagar som kom 
i mitten av 1300-talet. Han bestämde att det 
skulle finnas en särskild lag för svenska städer. 
I den kunde man läsa om:

•	 Hur	man	väljer	råd	och	borgmästare	och	
tar upp nya borgare i staden

•	 Hur	man	ska	be	om	en	hustru	och	hur	
bröllopsöl ska gå till

•	 Hur	man	säljer	och	köper	tomter	i	staden
•	 Hur	köpenskap	och	handel	ska	gå	till

I mitten av 1300-talet fanns ungefär 40 stä-
der i det område som idag är Sverige*. De var 
ganska små. Nyköping hade några hundra 
invånare, Stockholm drygt tusen. I staden 
bodde tjänstefolk som pigor, drängar och lär-
lingar. Där fanns rika handelsmän, specialis-
ter på olika hantverk, köpmän på besök från 
andra länder men också tiggare och utslagna 
människor. De flesta människorna bodde 
dock på landet, i byar eller på egna gårdar. 

*man kan räkna på olika sätt. Under 1300- 
talets första hälft räknades Finland in i det svenska riket. 
Men delar av Halland och hela Skåne och Blekinge var 
fortfarande danskt territorium. Räknar man så här fanns det 
närmare 70 svenska städer Sverige.

Peter och Laurentius 
hette två Nyköpings-
bor som exporterade 
varor till Lübeck år 
1368. Uppgiften finns 
i en lista från stadens 
tullhus. Ett av skep-
pen fraktade hästar 
värda 36 mark och 
smör till ett värde av 
271 ½ mark. Fotot 
visar en nybyggd 
kogg från Fotevikens 
museum utanför 
Malmö.

Nedan: Under medel-
tiden fanns en lag som 
gav husbonden rätt 
att aga sitt tjänste-
folk, sina barn och sin 
fru. En väggmålningen 
i Bromma kyrka visar 
en murarmästare som 
slår sin lärling.

T v: Ringblomssalva, rosenblad och salvia. De flesta 
kryddor importerades och var mycket dyra. Smaken av 
saffran, svartpeppar och kanel kunde bara de rikaste 
få känna. Bilden är från en medeltida bok och visar  
en krydd krämare från Nürnberg i Tyskland.

Vinterliggare och andra gäster
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Bönder betalade en särskild tull för att få sälja 
varor i staden. Det var lag på att all handel 
skulle ske inne i städerna. Ingen skulle kunna 
konkurrera med stadens invånare.

På torget var det marknad en gång i veckan.  
Då kom bönder in till staden med grönsaker, 
smör, kött och trävaror. De hade även ben, 
horn, skinn och annat material att sälja till 
hantverkarna. I staden kunde bönderna köpa 
exklusiva varor som finare tyger, kryddor eller 
vin från utländska köpmän. Särskilt mycket 
folk var det på frimarknaden som hölls ett par 
tre gånger om året. Då kom försäljare från hela 
landet. Det blev en folkfest i staden med god 
mat och dryck och underhållning av gycklare 
och musikanter.

Kungen bodde inte på en enda plats utan flyt-
tade mellan sina olika borgar. Därför hade han 
en anställd fogde i varje stad. Fogden såg till att 
folket betalade sina skatter och andra avgifter 
till kungen. Det mesta betalades i natura, det 
vill säga i form av produkter som säd, kött och 
smör. De levererades till närmsta kungaborg 
och kungen med sitt stora hov flyttade runt och 
åt bokstavligen upp skatterna.

Det var lag på att fogden skulle vara med på 
stadens möten i Rådstugan när viktiga beslut 
skulle tas. Raven van Barnekow hette fogden i 
Nyköping år 1365. I utställningen Schack och 
Makt i Kungstornet finns hans lista över bok-
föring på Nyköpingshus. Den handlar om allt 
från förluster av hästar, utgifter för löner till 
inköp av matvaror vid jul.

”På julafton för herr konungen: 8 
spann råg till bröd, 1 tunna sill för 
3 ½ mark, för fisk och ål 3 mark, 2 
tunnor traveöl* för 8 mark och 5 
tunnor svenskt öl för 6 mark och 2 
öre, för vin 6 mark och 1 mark, 12 öre 
för vetebröd. Foder 19 tön korn.” 

Ur Herr Raven van Barnekows räkenskap för Nyköpings 
fögderi 1365.

Fogden hade förköpsrätt till varor som kom 
med de utländska skeppen. När han hade valt 
ut det han ville ha, fördes resten av varorna till 
stadens tullhus där allt räknades och skrevs upp 
i listor. Först när tullen var betald fick varorna 
säljas, antingen i en gatubod eller på torget.

Många köpmän kom från Tyskland men även 
från andra länder kring Östersjön. De  kallades 
gäster, en försvenskning av tyskans ”gast”. 
Gästhus, råd, rådhus och borgmästare är andra 
exempel på tyska låneord som började användas 
i de svenska städerna under medeltiden.

En del av de utländska gästerna bosatte sig i 
Sverige för gott. Bara handelsmän eller hantver-
kare med goda referenser och med pengar till-
räckligt för att köpa ett hus fick flytta hit. Det 
var viktigt för staden att ha specialister på olika 
hantverk men inte för många av samma slag, då 
skulle konkurrensen bli för hård. I ett brev från 
1352 står att guldsmeden Tidekin Brakla arbe-
tade i Nyköping. Kanske kom han från staden 
Brakel i Flandern?

Längst t h: En utländsk köpman var tvungen att vara 
inneboende hos en borgare i staden. Borgaren ansva-

rade för att gästen skötte sig, inte reste vidare till 
marknader i andra städer eller gjorde något annat 

olämpligt. Han betalade en särskild skatt för sina 
gäster och fick även betala böter om gästen bröt mot 

stadslagen. Foto: Fotevikens museum.

Vinterliggare och andra gäster

*Traveöl kallades öl som transporterats på  kanalen Trave från 
Lübeck till sin utskeppshamn Travemünde.

År 1385 sålde borgaren Kristiern Sander och hans hustru Inga Tidekesdotter sin ”badstugetomt med tillhörande 
täppa västan om staden” till Bo Jonsson Grip. Tomten låg ”västan för nedre Korsgatan”. Illustration Göte Göransson.

Varje stad skulle ha en offentlig våg enligt Magnus 
Erikssons stadslag från 1300-talet. Bilden är från 

Nürnberg i Tyskland.
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Nyheter och annan viktig information lästes 
upp på torget. Berättelserna om livet fanns i 
kyrkan, på stora väggmålningar. Många kun-
de varken läsa eller skriva. Den som behövde 
hjälp med viktiga dokument kunde gå till 
stadens skrivare eller till munkarna. 

Kyrkan och klostren hade egna skolor. Där 
kunde rika barn lära sig läsa, skriva och räk-
na. Men de flesta fick aldrig gå i skola. De fick 
nöja sig med att de kunde skriva sitt namn.  
Den första läraren vi känner till i Nyköping är 
Filip Störkarsson som dog 1402. Kanske arbe-
tade herr Filip i franciskanerkonventet?

Franciskanerna var en tiggarorden som grun-
dades av Franciskus av Assisi, i Italien i början 
av 1200-talet. Munkarna skulle tjäna Gud 
genom att predika och leva i fattigdom. De 
vårdade sjuka och fattiga och ibland upplät 
de sina lokaler till möten för både andliga och 
värdsliga personer. De tog emot gåvor till den 
dagliga verksamheten men fick inte själva äga 
något. Deras klosterområde kallas konvent 
och själva kallade de sig bröder. 

Konventet var en fristad för den som sökte 
skydd, oavsett anledning. År 1424 uppstod 
tumult när några av stadens män försökte 
tränga sig in i konventets arbetshus och gripa 
en man ”för att han sig storlika förbrutit 
hade”. Både fogden på Nyköpingshus och 

Maria, Birgitta och Anna

I ett brev från 1453 står att Ingeborg Gregersdotter Blå 
skänkte sitt gods på Arnö till konventet för sin makes, 
deras barn och sina föräldrars själar. Franciskanerna 
lovade att sjunga för alla dessa själar i evärdlig tid i 
en mässa på torsdagar och en på fredagar. Ingeborgs 
gravsten kan du se i Kungstornet på Nyköpingshus.

Både Alla Helgona kyrka och Nicolaikyrkan 
byggdes under 1200-talet. Inom franciska-
nerkonventets område här intill fanns en 
tredje kyrka. Bilden är från 1400-talet och 
finns i Nürnbergs arkiv i Tyskland. 

AGLA – Ateh Gibor Leolam, Adonai är hebreiska och 
betyder ”Herre du är stor i evighet”. Ordet användes 
under medeltiden som skydd mot onda makter. På 
baksidan av blykorset är bokstäverna inristade med 
runor på en träbit. Korset hittades i utgrävningen av 
Åkroken och dateras till medeltid.

biskopen kopplades in. Genom ett brev från 
broder Albrekt vet vi att parterna till slut 
enades. Borgarna benådades för sitt brott mot 
Gud, den heliga kyrkan och konventet. Vad 
som hände den gripne mannen är okänt. 

Den katolska kyrkan hade ett starkt grepp om 
människorna. Föreställningen om livet efter 
döden, med himmel och helvete, var stark. 
För att inte hamna i helvetet skulle man vara 
så god som möjligt och be om syndernas för-
låtelse. Skärselden var den plats där alla själar 
skulle renas innan de kunde fortsätta till him-
melriket. Man kunde köpa sig en snabbare 
väg genom att beställa själamässor och genom 
att ge gåvor som vaxljus, dukar och till och 
med gårdar till konventet. Bröderna fick kritik 
för detta eftersom det var emot tiggarordens 
grundprinciper om att leva i fattigdom. 

De viktigaste helgonen hade egna festda-
gar, övriga firades på Allahelgonadagen. 
Det var extra viktigt att veta när det var 
gudstjänst, fasta eller vilodag. Runstaven 
är en sjuhundra år gammal kalender. Den 
hittades 1964 i en utgrävning i kvarteret 
Rådhuset. 

1280 vet vi att franciskanerna fanns här i Nyköping. 
Deras kyrka låg där folkhögskolan ligger idag. Murar, 
gravar och grundmurar till flera altare hittades vid 
utgrävningar under 1800- och 1900-talet. Ett altare 
var tillägnat helgonet S:t Anna.

4
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För ungefär 800 år sedan började staden 
Nyköping ta form. Följ med på en upptäcks-
färd med hjälp av frågorna. 

1 Var ån så här bred?

2 Hur många kyrkor fanns det?

3 Vad är det för torn längst ned till vänster?

4 Var står du?

5 Hittar du kvarnen?

6 Var låg torget?

Svaren hittar du till höger på sidan. 
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Bland klippor och skär hörs ljudet av fisk måsar 
och vågskvalp, idag liksom för tusen år sen. 
Skärgårdslandskapet och den lilla ön som låg 
här, där du står nu, har sedan länge försvunnit 
genom strandförskjutning och landhöjning. 

Vid Åkroken, lite längre upp precis där Ny-
köpingsån gör en liten krök, har arkeologerna 
hittat rester av ett stort båthus och andra hus 
som är ungefär tusen år gamla. Området runt 
omkring var bördigt och jordbruket och sko-
gen kunde försörja många. Närheten till havet, 
fisket och läget vid åns mynning gjorde att det 
var en perfekt plats att slå sig ner på.

Ju fler familjer som flyttade hit desto mer bety-
delsefull blev platsen. Men vem bestämde över 
inloppet? Vem hade makt att bygga på holmen? 
Behövde området skyddas från ovälkomna 
besökare med ont uppsåt? Byggde människorna 
ett försvarstorn på holmen? Eller såg kung Erik 
Knutsson (1208-16) områdets naturresurser 
som en möjlighet till förstärkt makt?

På bilden syns hur holmen låg som ett skydd för 
ån under 1300-talet. 

Förmodligen uppfördes de allra första husen på 
holmen någon gång kring 1100 e.Kr. och un-
gefär hundra år senare byggdes ett försvarstorn 
på samma plats. De arkeologiska fynden är få, 
några enstaka matrester i form av ben från ko, 
fågel och fisk samt ett litet fragment av flinta 
som kanske användes för att göra upp eld.

Det var oroliga tider och försvarstorn, kastaler 
som de också kallas, byggdes längs de svenska 
och danska kusterna under hela 1100-talet. 

Vid Kila-åns mynning, några kilometer söde-
rut finns ytterligare en kastal, uppförd ungefär 
samtidigt. Kilakastalen var ett runt torn, ca 15 
meter i diameter. Alldeles intill låg ett hus med 
eldstad. 

Fynden från utgrävningar visar att platsen var 
bebodd av ett tiotal personer. En av dem var en 
beväpnad förman som hade ansvaret att vakta 

En strategisk knutpunkt för Knut

Kanske såg holmen och Nyköpingshus ut så här på 1300-talet? De två mindre husen och delar av vägen som går 
från borgen till fastlandet grävdes fram av arkeologer 2012. På teckningen syns den dåtida strandlinjen markerad 
med ljusblått och dagens å markerad med mörkare blått. Franciskanerkonventets kyrka är markerad med orange 
uppe till höger i bild. Läs mer om Franciskanerna på skylt nr 4 vid Åhuset.

Ungefärliga dateringar:

1100-tal: Byggnader före 
kastalen och borgen

1180-1250: Kastal

1250-1300: Ringmursborg

1300-1318: Ringmursborg 
med två förborgar

1318-1365: Ruin

1365-1500 Reparationer 
och nybyggnation

Flygbild över Kilakastalen tre kilometer väster om 
Nyköping. Foto: Sweco, 2005.

Fynd från utgrävningen vid Kilakastalen 2012. Längst 
upp syns en hästsko och sex hästskosömmar. Där-
under en piksporre och längst ned två armborst-
pilspetsar med fyrkantigt tvärsnitt.

kastalen och kanske också driva in skatt från 
bönderna i området. Till hjälp fanns kan-
ske några av borgfogdens män och ett antal 
trälar. 

Ett mynt från Knut den Långes regerings-
tid 1229-34 kopplar ihop Kilakastalen med 
Nyköpingshus och den framväxande staden. 
Läs mer om detta vid Stora Torget.

Vatten
Strandlinje år 1300
Berg
Hypotetisk väg
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Staden vid åkröken kan knytas till Knut, både 
Eriks son och ”den långe”. Båda dessa kungar 
lät slå mynt under 1200-talet med hänvisning 
hit.

Hela 1200-talet och början av 1300-talet 
präglas av maktkamper mellan olika kungar 
och andra starka män. Birger Jarl, Magnus 
Ladulås och hans söner Erik, Valdemar och 
Birger Magnusson är några av dem som vista-
des på Nyköpingshus under tidig medeltid.

Den regerande kungen var inte bosatt på en 
enda plats. Han reste runt och besökte sina 
olika hus tillsammans med sitt följe. Vem 
vaktade holmen när kungen var på besök? En 
väg och ett par huslängor byggdes här intill, 
spåren av dessa hittade arkeologerna vid en 
utgrävning 2012.  

Rustningslameller av olika slag, nitar, häst-
skor, hästskosöm, en sporre, en kniv, spikar 
och vapen i form av armborstpilar är något 
av fynden som tyder på att det funnits någon 
slags verkstad på platsen. Den andra byggna-
den kan ha fungerat som stall och övernatt-
ningsplats eller garnison för knektarna. 

Vid andra medeltida borgar i Sverige ser det 
likadant ut, besökare fick sitta av sina hästar 
utanför borgen för att sedan vandra fram till 
porten. Syftet var att ha kontroll över dem 
och för att manifestera sin makt. 

Idag kallas kvarteret här intill Slottsvakten. 
Det gjorde den inte under medeltiden. Då 
använde man ordet hus när man pratade om 
kungens borg. 

Borgen började byggas i mitten av 1200- talet. 
Efter ”Gästabudet i Nyköping” vid juletid 
1317 raserades borgen delvis och vid mitten av 
1300-talet började man åter bygga upp den.

Omkring trehundra personer arbetade på bor-
gen år 1365 och -66 under fogden Raven van 
Barnekows styre. Matts kalkbrytare var en av 
dem. I årslön fick han 30 mark och hans fem 

Hertig Valdemars och hertig Eriks sigill. 

En strategisk knutpunkt för Knut

Vapen i en lång rad. Ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken”, 1555.

hantlangare fick dela på 40 mark. Nu vet vi 
att Matts arbetsplats låg alldeles i närheten av 
huslängorna en bit från borgen. En kalkbrän-
ningsgrop och släckt kalk hittades där vid 
utgrävningen 2012. Se teckning på skyltens 
andra sida.

Att tillverka kalkbruk är farligt och är olyckan 
framme kan det bli svåra bränn- och frätska-
dor. En skärva från en medicinburk, ett så 
kallat salvekrus som innehållit någon form av 
medicin återfanns också i närheten. Salvekrus 
brukar arkeologerna oftast hitta i medeltida 
städer, vid kyrkor eller borgar. Kanske köptes 
medicinen inne i staden? Där har läkeväxter 
som bolmört, hallon och palsternacka odlats 
under medeltiden. 

När Bo Jonsson Grip övertog Nyköpingshus 
1376 steg Nyköping i graderna. Som mest 
ägde han 1 500 gods och gårdar över hela 
landet. Borgen Gripsholm byggdes av honom 
under samma tid. Att en så mäktig man, 
kungens ställföreträdare och högste chef för 
rättsväsendet, valde Nyköpingshus som sin 
huvudsakliga bostad är kanske inte så kon-
stigt. Borgen låg centralt och var ett av landets 
starkaste fästen.

Fynd från Åkroken 2010. Till vänster en läderpung med 
mossa. Kanske användes mossan som förband. Bilden 
ovan visar ett åderlåtningsjärn. Det användes för att 
tömma kroppen på sjukt blod.

Bo Jonsson Grips vapensköld.
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Forsar och fall

Nu står du precis i utkanten av den första 
staden. Riktigt hur långt dess ytterområden 
sträckte sig är svårt att säga. Nyköping har 
växt successivt från 1200-talet och framåt. 
Medeltida spår av staden finns kanske gömda 
under dina fötter?

Här intill forsar vattnet nerför det sista fallet 
innan det når Östersjön. Redan under med-
eltiden började kraften från vattnet användas 
för att underlätta tunga arbeten. 

Strömmande vatten kunde utnyttjas för att 
mala säd till mjöl, driva en masugn och till att 
såga timmer. I Frankrike användes vattendriv-
na sågar redan under 1200-talet. I Nyköping 
fick Anders målare tillstånd av kung Gustav 
Vasa att bygga och driva en sågkvarn vid S:t 
Anna år 1549. 

Den som ägde mark intill ett vattendrag hade 
rätt att bygga en kvarn. Villkoret var bara att 
man inte försämrade tillförseln av vatten för 
någon äldre kvarn nerströms. 

Det har funnits kvarnar på flera ställen längs 
Nyköpingsån under medeltid. Några vet vi 
namnet på genom köpeavtal och domslut, 
som S:t Anne kvarn, även kallad Mildrande 
fors. Andra kvarnar har fallit i glömska. 

De stora jordägarna, det vill säga kyrkan och 
adeln utnyttjade tekniken. De hade råd att 
bygga egna kvarnar. Bönderna som bodde i 
närheten blev tvungna att betala en avgift för 
att få mala. En del bönder bildade istället kol-
lektiv och delade på kostnaderna. De turades 
sedan om att använda kvarnen. 

Att kvarndrift var en inkomstkälla för städer-
na visar många rättegångsprotokoll. 

År 1445 stod Peter Nilsson inför rätta i en 
tvist om Rumpe* kvarn i Släbro. Staden hade 
köpt kvarnen tjugotre år tidigare. På orätt sätt 
hade Peter nu tagit över den och vägrade att 
lämna tillbaka driften och gården till Nykö-
ping. Under fem år pågick tvisten. Först när 

Peter avlidit löstes den i Rådhusrätten. Då 
tvingades dödsboet lämna ifrån sig kvarnen, 
en kornlada, en hölada och ett stall i Släbro. 

Henrik Spess anklagades för att ha stulit en 
säck mjöl och ”tog sin sak å sin bak och rymde 
sin väg” 1459. I domstolsbeslutet står att han 
aldrig kom tillbaka och därför övertog staden 
en tredjedel av hans gård, resten tillföll kung-
en och målsägaren. Spesse gården låg i närhe-
ten av dagens Storhuskvarn.

Ett kugghjul från tidigt 1200-tal hittades i utgrävning-
en i kvarteret Åkroken 2011. Det har troligen använts 
för att driva en kvarn eller masugn uppströms.

I mitten av 1500-talet beskrev Olaus Magnus 
hur vind- och vattenkraft kunde användas. 
De rödmarkerade kugghjulen liknar det som 
hittades i Åkroken (se fotot nedan).

Nyköping idag och på 1200-talet.  
De två kyrkorna samt försvarstornet  

markerade med orange.

*Rumpe jord är ett gammalt uttryck som betyder långsmalt 
område. Rumpe kvarn låg förmodligen vid Nyköpingsån ett 
stycke ovanför Släbro.

Nyköping idag och på 1200-talet

Här står du nu
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 12 Djur i stan

 13 En egen täppa
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 15 Brott och straff

 16 Vård och omsorg

 17 ”Ont i själen och överallt”

 18 En liten stor stad
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Slottsliv

Nyköpingshus var som en egen liten stad. 
Inom slottets murar fanns personer från de 
flesta sociala skikt, från kung till piga. 

Runt 300 personer bodde och arbetade på 
slottet. Det var fogden, väpnare, tjänare, hant-
verkare, pigor och de som skötte det kungliga 
hushållet. Därtill kom alla medlemmar av det 
kungliga hovet de tider då kungen bodde på 
slottet.

Nyköpingshus byggdes på 1200-talet och 
hade två funktioner: försvar och kungligt resi-
dens. Slottet skulle försvara staden Nyköping 
och befästes därför med kraftiga ringmurar. 
Slottet var också kungafamiljens hem.  
Regenterna hade ingen fast bostad vid den här 
tiden utan färdades tillsammans med sitt hov 
mellan de kungliga slotten i Sverige. 

Fogden och fatburshustrun var de som styrde 
på Nyköpingshus när kungen inte var hem-
ma. Fogden skulle driva in skatter till kungen 
och se till att lagar och regler efterföljdes.  
Fatburshustrun ansvarade för slottets hushåll 
och för den kvinnliga personalen. Det var hon 
som hade nycklarna till de kungliga förråden.

Livet på Nyköpingshus under 1300- och 
1400-talen var händelserikt. Den svenska    
politiken var stormig med flera krig och stän-
digt nya kungar. Nyköpingshus var skådeplats 
för flera maktstrider och belägringar. Den 
mest kända maktstriden på slottet är den som 
kom att kallas ”Nyköpings gästabud”. 

Vid jultid 1317 var kung Birger och hans hov 
i Nyköping. Kungen hade bjudit sina bröder, 
hertigarna Erik och Valdemar, för att de som 
försoning efter en längre fejd, skulle fira jul 
tillsammans. Men Birger hade egentligen an-
dra avsikter. Bröderna tillfångatogs, spärrades 
in och dog på slottet. 

Slottslivet på Nyköpingshus innehöll både 
vardag och fest. För kungen och hans hov 
innebar en vistelse på Nyköpingshus ett liv 
i lyx. Ett överflöd av mat och dyrbara vanor 
signalerade den kungliga statusen. 

Vardagsmaten när kungen inte var på plats 
bestod av bröd, kål och rovor och mycket fisk. 
Till det dracks stora mängder öl. När regenten 
var hemma serverades betydligt finare mat 
som ål, rökt kött, harar, vin och mjöd. 

Ovan: En scen ur Nyköpings gästabud när kung Birger bjöd in sina bröder Erik och Valdemar till
Nyköpingshus. Illustration: Tord Nygren. 

En lista över vad som åts på Nyköpingshus mellan 22 
november och 7 december 1579.

Skall du veta Jörenn Jönsson, att vi till 

eget behov, och till främmande herrar 

som är hos oss på besök, behöver en 

hel hop kräftor, varför vår vilja och 

befallning är att du låter fiska efter 

dem överallt där det är lämpligt. 

Erik XIV skriver hösten 1562 till fogden på 
Nyköpingshus och ber honom ordna fram kräftor till 
hans syster Annas bröllop. Det ska också vara första 
gången kräftor nämns i svensk gastronomi. Texten har 
moderniserats för att bli mer lättläst. 
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1568 blev Gustav Vasas son Karl hertig av 
Sörmland. Nyköping kom att bli hans vik-
tigaste hem. Det innebar en glansperiod för 
Nyköpingshus. 

Men slottet hade blivit omodernt sedan det 
byggdes på 1200-talet. Karl ville ha ett ståtligt 
renässansslott som speglade hans kungliga sta-
tus. Intensiva ombyggnationer av Nyköpings-
hus påbörjades för att uppnå Karls önskan. 

I augusti 1592 gifte sig hertig Karl med Kris-
tina av Holstein Gottorp på Nyköpingshus. 
Det blev ett bröllop i dagarna tio. Gästerna 
underhölls med tornerspel, fäkttävlingar, 
musik, teater och fyrverkerier. På borggården 
hölls en älgjakt. 

Slottsliv

Gästerna serverades bland annat sex och en 
halv älg, 71 oxar, 42 kalvar, 4014 ägg liksom 
4 kalkoner. Det ska ha varit första gången 
som kalkon serverades i Sverige.

Nyköpingshus fortsatte att vara bostad åt 
medlemmar av kungafamiljen även efter  
hertig Karls död 1611. 

Den 1 juli 1665 utbröt en brand i Nyköping. 
Branden fick snabbt fäste och nådde även  
Nyköpingshus som förvandlades till en ruin.  
Branden innebar slutet för slottets storhetstid 
som kungligt hem och skådeplats för ett  
händelserikt slottsliv.  

Ovan: Nyköpingshus brann ner den 1 juli i 1665, i stadsbranden förstördes stora delar av staden Nyköping. 
Illustration: Tord Nygren.

Till vänster: Förskäraren skär upp köttet till gästarna vid hertig Karl och Kristina av Holstein-Gottorps bröllop den 27 
augusti 1592. Illustration: Tord Nygren. 

Hertig Karl och Kristina av Holstein-Gottorps till bords vid deras bröllop den 27 augusti 1592.
Illustration: Tord Nygren. 
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Slottsträdgården - till nytta och nöje

Intill Nyköpingshus, på andra sidan Nykö-
pingsån, låg tidigare slottets två trädgårdar. 
Trädgårdarna anlades av hertig Karl under 
andra häften av 1500-talet. Hertig Karl var 
intresserad av trädgårdsskötsel, vid alla sina 
gods skapade han ståtliga trädgårdar, men den 
mest praktfulla ska ha varit den i Nyköping

Trädgårdsintresset låg i tiden. Under 1500- 
talet började kungar och adel i Europa att 
anlägga praktfulla trägårdar vid sina slott. 
Trädgården och slottet skulle ses som en hel-
het som speglade ägarens makt och smak.

Trädgårdarna på Nyköpingshus skulle också 
genom sin elegans och storslagenhet spegla 
hertig Karls furstliga ställning. Trädgården 
var också viktig då den försåg det kungliga 
köket med råvaror. Trädgårdarna tillhörde 
hertigen och vem som helst fick inte besöka 
platsen. 

Den stora trädgården var ca 350 meter lång 
och 250 meter bred och var omgiven av murar 
och plank. 

Den stora trädgården skulle imponera på 
furstens gäster. Det var en strängt formad 
prydnadsträdgård med gångar där inbjudna 
besökare kunde gå och beundra blommor som 
nejlika, lavendel och tusensköna. 

I mitten av trädgården fanns det en fontän. 
Med hjälp av nya tekniska kunskaper utveck-
lades under 1500-talet pumpanordningar för 
att skapa fontäner och annan vattenkonst.      
I trädgården fanns också dammar och påfåg-
lar som spatserade omkring. I anläggningen 
ingick även en fruktträdgård.  

I den lilla trädgården odlades nyttoväxter, 
örter och träd. Där fanns också ett bollhus.  
Där kunde hovmännen roa sig med att spela 
olika bollspel. 

När våren kom var han på sitt lilla 

gods i den lilla hamnstaden Nyköping. 

En dag lät han kalla mig till sig i sin 

förtjusande fruktträdgård, där vi sedan 

tillsammans ympade dessa kvistar på 

ett antal träd. De kom senare, till hans 

stora belåtenhet, att frodas.

Italienaren Giacomo Castelvetro var trädgårdsmästare 
och besökte hertig Karl i Nyköping 1594.

Vy över trädgården vid Nyköpingshus. Illustrationen är 
gjord av Erik Dahlberg till planschverket Suecia anti-
qua et hodierna. 

Karta över Nyköpingshus och dess trädgård 1665. Tre karpdammar skilde den stora och den lilla trädgården åt. 

Tusensköna var en av alla blommor som 
växte i trädgården vid Nyköpingshus. 
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Slottsträdgården - till nytta och nöje

Hertig Karls trädgård följde de senaste re-
nässansidealen från Europa. För att hålla 
trädgården uppdaterad med de senaste             
modeväxterna från Europa beställde Karl frön 
och växter till Nyköpingshus. Till exempel 
beställde han frön från Nederländerna till 
mejram, timjan och basilika. 

Hertig Karl anställde de bästa trädgårds-
mästarna han kunde hitta. De kungliga  
trädsgårdsmästarna kom ofta från Tyskland 
eller Nederländerna. 

Trädgårdsmästaren var alltid en man, men 
även kvinnor anställdes vid trädgårdarna. 
Trädgårdsmästaren ansvarade för att råva-
rorna från trädgården kom till det kungliga 
hushållet meddan det praktiska arbetet med 
att ta hand om råvarorna sköttes av kvinnor. 

På de kungliga slotten fanns speciella ”kål- 
och lökegårdshustrur” anställda. Deras 
uppgift var att ta hand om grönsakerna och 
frukten från trädgårdarna. I en av de första 
svenskspråkiga läroböckerna för flickor från 
tidigt 1600-tal står:

Arbete på åkern och i gården kräver 

att de lär sig utbreda dyngan, gräva 

sängar, rensa ogräs, vattna och 

plantera. Detta och annat sådant 

arbete skapar sköna och unga döttrar 

och stadsmöer, fast de får sträva, grova 

och hårda händer.

Att arbeta i trädgården ansågs vara ett viktigt 
och bra arbete för en kvinna.

Hertig Karls trädgårdar fortsatte att användas 
och utvecklas även efter hans död 1611. Men 
år 1665 utbröt en brand som ödelade Nykö-
pingshus och hela staden – därmed förstördes 
också trädgårdarna. 

Såsom vi tidigare har dig muntligen 

befallt Helge Olofsson, skall du uppta 

någre unga körsbärsträn, ekar och 

hagtorn, på Öland och skicka hit till 

Nyköping.

Hertig Karl skriver den 14 maj 1610 till Helge 
Olofsson och beställer plantor till trädgårdarna på 
Nyköpingshus. Texten är bearbetad till nutida stavning.

Detalj från karta ”Nyköping efter 1665 års brand”. 

Vy över Nyköpingshus och dess trädgård på 1660-ta-
let. Illustrationen är gjord av Erik Dahlberg till 
planschverket Suecia antiqua et hodierna.

Flera ekar planterades i trädgården vid Nyköpingshus. Ekplantorna som planterades 
hade Hertig Karl skickat efter från Öland. 
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Staden i skuggan av slottet

Handelsmannen Bengt Skräddare lånade ofta 
ut pengar till hertig Karl. Karl hade satt i sys-
tem att handla på krita hos stadens köpmän 
för att bekosta sitt överdådiga leverene. Och 
hos Bengt Skräddare hade Karl flera skulder. 
Bengt fick aldrig fullt betalt av Karl, men 
slutade ändå sin karrär som en av Nyköpings 
rikaste män vid slutet av 1500-talet.

Slotten i Sverige, likt Nyköpingshus, utgjorde 
Sveriges ryggrad. Det var via slotten som 
kungen styrde landet. Slottens fogdar fram-
förde de senaste nyheterna från kungen till 
stadsborna.

På 1500-talet var Nyköping en till ytan liten 
stad med låg träbebyggelse. Invånarna var 
några hundra till antalet och bestod främt av 
handelsmän och hantverkare och deras tjäns-
tefolk. 

Att bo i en stad med ett kungligt slott innebar 
både plikter och möjligheter för stadsborna. 
För stadens köpmän och hantverkare var slot-
tet en tillgång. Slottets soldater, arbetare och 
tjänstefolk var en ständig kundkrets som gyn-
nade affärerna. 

Det kungliga slottet innebar också att varor 
importerades från andra länder som Tysk-
land. Med varorna kom även handelsmän från 
andra länder och städer. Detta ökade i sin tur 
handeln i staden. Nyköpingshus och handels-
staden Nyköping blev en mötesplats i Sörm-
land. Hit kom folk för att handla och delta i 
möten. 

Hertig Karl. Han kom senare att bli kung av Sverige 
åren 1604–1611 under namnet Karl IX. Illustration: 
Tord Nygren. 

Stadslivet i Nyköping präglades redan under medeltiden av handeln som fick många att besöka staden, antingen 
för att köpa eller sälja varor. Illustration: Göte Göransson. 
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Staden i skuggan av slottet

För bönderna innebar närheten till slottet  
extra arbete. De fick vara beredda på att ställa 
upp med arbetskraft när det skulle byggas om 
på slottet. Bönderna kunde också tvingas  
betala extraskatt i form av varor som fläsk, 
höns och mjöl när det behövdes till hushållet 
på slottet.

Om krig bröt ut var slottet en magnet för 
fientligt krigsfolk. Om staden blev anfallen 
kunde bönderna inte räkna med skydd från 
slottet, de fick klara sig själva när plundrande 
krigsfolk drog förbi. 

Nyköpingshus var maktens förlängda arm 
på lokalnivå. Genom fogden kontrollerades 
stadsborna hårt. Fogden symboliserade myck-
et av det som var negativt med slottet. Indriv-
ningen av skatterna och den hårda kontrollen 
av stadsborna gjorde honom impopulär. Fog-
den var alltid en man, att styra över lokalbe-
folkningen ansågs vara en manlig syssla.

Även om staden Nyköping stod i skuggan 
av slottet och dess makt, var kungamakten i 
stort behov av staden Nyköping. Slottet stod 
för den militära och politiska makten, medan 
staden hade den ekonomiska kraften. Fog-
den på Nyköpingshus skulle inte ha klarat sig 
länge utan böndernas mat eller hantverkarnas 
skickliga arbete. Staden och slottet komplet-
terade varandra: staden växte och slottet och 
dess fogde övervakade och styrde. 

Käre undersåtar som Ni alle väl vet, 

står vårt och Kronans slott Nyköping 

ganska skröpeligt och förlamat och så 

gott som på fallande fot. Om det inte 

snart blir hulpet och förbättrat, faller 

det ena stycket efter det andra (…) 

Och som ni Kära undersåtar själva vet 

vad Sveriges lag säger så ska allmogen 

i samma län plikttroget hjälpa till när 

Kronans slott behöver förbättras. Hjälp 

ges med sten, kalk och dagsverken.

Gustav Vasa skriver ett öppet brev till menige man i 
Nyköpings län. År 1548. Språket har moderniserats för 
att bli mer lättläst. 

Fogden på Nyköpingshus hade i uppgift att samla in 
skatten från stadens invånare. Fogden var ansvarig 
för ekonomin och skulle sedan redovisa intäkterna till 
kungen. Illustration: Tord Nygren. 

Vy över staden Nyköping och slottet Nyköpingshus vid stadens utkant, så som dte kan ha sett ut under slutet av 1500-talet. Illustration: Göte Göransson. 

Staden Nyköpings funktion som handelsplats var grunden till att staden växte och blev större. 
Illustration: Göte Göransson
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Hattmakaren och andra hantverkare

Hattmakare Edward Pettersson öppnade affär 
och ateljé vid Västra Storgatan år 1900. Han 
tillverkade herrhattar. Damhattar gjordes av 
modister.

Edward Pettersson hade en gedigen hant-
verksutbildning. Han hade börjat som lärling 
hos en mäster. Därefter hade han gjort en 
gesällvandring där han praktiserat hos olika 
mästare för att slutligen göra sitt mästarprov.

Hade han levt femtio år tidigare hade det inte 
varit lika lätt att öppna egen atelje. Då hade 
han snällt fått vänta tills det hade blivit någon 
mästarplats ledig.

Enligt de gamla reglerna fick det bara finnas 
ett visst antal mästare inom varje hantverks-
yrke i en stad. Varje yrke hade sin branschför-
ening, sitt ”skrå” och kontrollen var benhård. 

Genom skråsystemet kunde man kontrollera 
att kvaliteten hölls uppe. Det var också ett 
system för att hålla priserna uppe eftersom 
ingen kunde konkurrera.

Reglerna gjorde att en färdigutbildad hant-
verkare, med en mästares skicklighet, ibland 
kunde få vänta större delen av sitt liv på att en 
mästarplats skulle bli ledig. 

Det fanns en snabbare väg. Ifall han gifte sig 
med en änka efter en mäster så fick han överta 
verkstaden direkt. Men änkorna valde ofta att 
driva rörelsen själva. De hade blivit myndiga 
och den friheten ville många behålla. 

Vid mitten av 1800-talet ändrades flera av de 
gamla lagarna. Samhället blev öppnare, nä-
ringsfrihet infördes och de gamla skråbestäm-
melserna skrotades.

När Edward Pettersson började sin utbildning 
fanns det flera hundra hattmakare i Sverige. 
Men de blev allt färre när konfektionsfabri-
kerna tog över tillverkningen. 

Ovan: Edward Pettersson och hans dotter Karin på 
trappan till ateljén. Notera hatten ovanför dörren. 
Karin drev företaget ensam i 30 år från 1928. 

Till vänster: Ateljéfoto av Edward Pettersson.

”

Hattmakare Edward Pettersson i sin ateljé vid Västra 
Storgatan tillsammans med okänd medarbetare.

E. Pettersson som lärt hos 

undertecknad och sedan som Gesell 

arbetat 1½ år och i den tid uppfört sig 

till min fulla belåtenhet, hvarför jag 

honom på det beste recomende som 

en Nykter och Arbetsam Gesell. Upsala 

16 Augusti 1879 P. Petersen

Ur arbetsintyg för Edward Pettersson född 1860. 
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Hattmakaren och andra hantverkare

Till vänster: Stolverkstaden i NKs möbelfabrik.

Till höger: En av de många anställda vid NKs 
möbelfabrik målar stolar av modellen Futura 
1954. Foto Blombergs bilder.

Så länge skråsystemet gällde fick handel och 
hantverk bara bedrivas i städerna. Det fanns 
undantag där vissa hantverk kunde utövas på 
landsbygden som skomakeri och smide, oftast  
i liten skala.  Till exempel kunde en torpare 
extraknäcka som skomakare. 

I Nyköping fanns ett stort antal hanverkare.
Metall, läder och trä var basen för många av 
dem som kopparslagare, silversmeder, järn-
smeder, garvare och träsvarvare. Krukmakare 
var en annan viktig yrkesgrupp.

Många av hantverkarna hade sina gårdar vid 
ån eftersom de behövde vatten. Bostad och 
verkstad låg tillsammans och hushållen kunde 
vara stora eftersom även gesäller och lärlingar 
och tjänstefolk räknades dit.

Flera av hantverkargårdarna växte och till-
verkningen började bli mer fabriksmässig i 
slutet av 1800-talet. Här fanns till exempel 
flera möbelsnickerier med skickliga snickare.

Ännu fler snickare flyttade in när Nordiska 
Kompaniet byggde sin möbelfabrik 1904 vid 
ån mitt emot Nyköpingshus. Hit rekryterades 
även andra yrkesmän som snidare, tapetserare 
och bonare. Närmare 500 personer var an-
ställda vid NKs verkstäder när företaget gick 
som bäst. 

När mäster och gesäller hade supit 

och voro fulla, var det inte lätt att vara 

lärpojke. Klarade man sig utan stryk 

hela veckan till lördagskvällen, var det 

mer än underligt. Men det var tidens 

bruk, att mästare och gesäller skulle 

vara hårda vid lärpojkarna.

Ur  Folkminnen från Nyköping, en dokumentation av 
Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.

Troligen syateljen vid Johanssons affär i hörnet V Storgatan-Brunnsgatan. I mitten 
vid fönstret sitter Anna Sandberg som var kappsömmerska. Foto Elin Lagerstam.

Guldsmeden C H Forsmans i ateljen invid affären 1940. 

Vi hade två anställda flickor som satt 

och sydde västar och byxor medan 

maken skar till. Ett tag anställde 

maken två manliga, men dem hade 

han bara råd att ha ett år. De var 

dyrare att avlöna än kvinnor.

Ingrid Lindeberg född 1903. Gift med skräddaren David 
Lindeberg. Ur Då seklet var ungt. Gamla i Nyköping 
berättar.

När så händer att Gud genom döden 

kallar någon av ämbetsbröderna, må 

änkan bruka och idka ämbetet så 

länge som änkan giver sin ämbets 

rättighet och plikt och sig så ställer så 

vida som äran tillhörer.

Ur Skråordning för bagare i Nyköping 1669. Stavningen 
har moderniserats.

Senare fick jag min verkstad och 

bostad nere i staden. Vi hade ganska 

stort hushåll, för de anställda hade 

mat och husrum hos sin mästare.

Johan Edvard Andersson, född 1862, var skräddare.  
Ur Folkminnen från Nyköping, 1944.
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Till handelsman Gräslund gick stadens mest 
förmögna för att handla exklusiva varor, gärna 
importerade från avlägsna platser. Till  exem-
pel kunde de till julen 1894 köpa mandlar, 
apelsiner, tryffel, kaffe och kräftsmör. 

Vid den tiden var en handelsbod oftast en 
hel gård, en kringbyggd gård med infart från 
gatan. På gården fanns parkeringsplats för 
kundernas hästar och vagnar.

Handelsgårdar var en ny företeelse som växte 
fram under 1800-talet. Vi fick en lag om 
näringsfrihet 1864. Tidigare hade all handel 
varit mycket strikt reglerad. 

Varje stad hade sina bestämda marknader, 
ofta ett par tre gånger om året. Marknaderna 
var stora händelser som pågick i flera dagar 
och folk kom långväga ifrån, för att köpa och 
sälja men också för att träffas och roa sig. 

Mellan de stora marknaderna fick man ha 
torghandel vissa veckodagar. Då kom bönder 
och folk från herrgådarna i trakten och sålde 
sina produkter. Det var här stadsborna bru-
kade köpa sin mat.

Fram till 1810 måste alla som ville sälja något 
i en stad betala tull. Städerna var omringade 
av staket och alla som ville komma in var 
tvungna att passera en tullstation. Systemet 
hade införts i början av 1600-talet och fanns 
kvar till början av 1800-talet.

Nyköping hade en tullstation i var ände av vä-
gen genom staden, alltså vid början respektive 
slutet av västra och östra delen av Storgatan. 
Dessutom fanns en tullstation i hamnen.

Från torget till varuhuset

Stora Torget i Nyköping omkring år 1900.

Gustaf Karlssons speceriaffär på Brunnsgatan 7.  
Foto från senare delen av 1930-talet.

Innergården vid Lundkvist & Sons handelsgård Västra Storgatan 6-8 på 1920-talet.
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Hon kallades Fläsk-Emma. Hon hette Eriks-
son i efternamn och var född 1870, en tid 
då kvinnor hade begränsade möjligheter att 
göra karriär. Emma trotsade motståndet och  
gav sig in i slakteribranschen där hon blev så 
framgångsrik att hon till slut ägde tre affärer 
plus ett slakteri med charkuteritillverkning. 

Dessutom gav hon Nyköpingsborna deras 
första snabbmatställe. En av hennes anställda 
stod ute och sålde varm korv från en låda 
uppställd på träbockar. 

Kvinnor som Emma fanns i alla städer. De 
öppnade sybehörsaffärer, tobaksaffärer och 
enklare serveringar. Mer komplicerad affärs-
verksamhet fick de i början inte ägna sig åt.

I början av 1900-talet öppnade NK i Stock-
holm landets första varuhus. På 1930-talet 
växte affärskedjor fram och varuhusen EPA 
(Enhetsprisaktiebolaget) och Tempo etablera-
des, följt av Domus-varuhusen på 1950-talet.

Nyköping fick sitt första Tempo-varuhus 
1942 på Slottsgatan mitt emot nuvarande 
Stadshuset. 

Man ville ha varuhusen så centralt som möj-
ligt, helst intill det gamla torget. I städerna 
rev man under 1960-talet hela kvarter för att 
bygga varuhus. Ett par decennier senare bör-
jade man istället att bygga stormarknader  
utanför stadskärnorna. Då var det tillgången 
på parkeringsplatser som styrde.

Snabbköp var ett nytt begrepp i mitten på 
1900-talet. Förebilden kom från USA och 
många skakade på huvudet åt den märkliga 
tanken att kunderna själva skulle gå omkring 
och plocka ihop sina varor istället för att bli 
betjänade över en disk. Kassörska blev ett 
nytt yrke.

Kunderna väntar ivrigt inför invigningen av nya 
Tempo i Nyköping 1958. Foto Olle Hagelroth.

Från torget till varuhuset

N A Svenssons Jern kol och redskapshandel, låg på 
öster åren 1892-1903.

I skoaffären var det manuell betjäning. Foto Olle 
Hagelroth 1961.

Gustaf Larssons järnhandel på Västra Storgatan hade ett imponerande sortiment. Årtal okänt.

Ovan: Domus vid Västra Storgatan, nuvarande  
Nyckeln, öppnade 1968. Liknande hus byggdes i 
många städer och kallades ibland Domus-lador. 
Domus var KFs varuhus. Den första konsument-
föreningen i Nyköping bildades 1899 av anställda vid 
Fors fabriker. 
Foto: Olle Hagelroth.

Konsum snabbköp öppnar i Högbrunn. Foto Press och 
Reportagebilder 1950.
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Det var ont om parkeringsplatser. Då som nu. 
En marknadsdag på 1800-talet strömmade 
folk in till stan från alla håll och kanter. De 
flesta kom med häst och vagn eftersom det 
var det enda sättet att frakta varor på.

Det blev mycket hästskit på gatorna sådana 
dagar. Mer än vanligt. 

Handelsgårdarna hade uppställningsplatser 
för kundernas ekipage inne på sina gårdar. 
Här kunde hästarna vila och få vatten och 
mat medan ägaren var inne hos handlaren för 
att köpa och sälja. Ungefär på samma sätt som 
när en stormarknad av idag lockar med gratis 
kundparkering.

Handlaren hade också egna djur på gården. 
De större gårdarna inne i stan var som bond-
gårdar, fast i litet format. Förutom hästarna 
fanns grisar, hönor och i äldre tid även kor. 
Djuren var stadsbornas levande skafferi. 

Betesmarken låg utanför själva stadsbebyggel-
sen. Ofta ägde stadsborna marken gemensamt 
och anställde vallpojkar som vaktade djuren.

Djurhållningen avtog mot slutet av 1800-ta-
let. År 1900 blev det till exempel förbjudet att 
ha gris inne i stan. Men vagnshästarna blev 
kvar. Det skulle dröja till mitten av 1900-talet 
innan bilar blev vanligare än hästar på vä-
garna. 

Stadsborna var med andra ord vana vid djur. 
Och vana vid att se sig för så de inte klev rakt 
ner i hästskiten. De var också vana vid lukter 
av olika slag eftersom de flesta hade utedass 
och soptunnor inne på gårdarna. Däremot 
höll många för näsan när de första bilarna 
kom puttrande.

Djur i stan

Den 1 april 1900 övertog jag, 24-årig, 

L.M. Wesséns brädgård i Nyköping. På 

brädgården hade jag förman Karlsson, 

en präktig och trogen medhjälpare. 

Med brädgården följde också två 

hästar och diverse åkdon, varför jag 

hade en, ibland två, körkarlar för 

transport av virke och ved.

Anders Jurell född 1876, grosshandlare i trävaror. 
Medlem av stadsfullmäktige och rådman.  
Ur Anders Jurells minnen. 

94  hästar, 22 oxar, 126 kor, 8 ungnöt, 

25 får, 83 svin.

Fanns i Nyköping 1833 enligt Landshövdingens 
femårsberättelse tryckt 1834.

Dragare må icke ställas så, att rörelsen 

derigenom hindras eller uppehålles, 

ej heller fodras eller lemnas frånspänd 

vid åkdonet å gata eller annan allmän 

plats än de till försäljning anviste.

Ur ordningsstadgar för Nyköpings stad  1877.

Snön hade kommit och hästlorten 

syntes nu så mycket tydligare mot den 

vita snön. Gårdskarlarna hann inte 

alltid med att hålla rent från detta 

gissel, utan det spred sig över gatan 

så att sparkåkarna och slädarna fick 

besvär med det.

Ur Folkminnen från Nyköping, en dokumentation av 
Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.

Vid gas- eller telefonstolpar må kreatur 

icke bindas.

Ur ordningsstadgar för Nyköpings stad 1877.

Sista hästen i Renhållningsverkets tjänst.  
Foto Olle Hagelroth 1964.

Anna Brandt matar sina hönor på Östra Kvarngatan med barnbarnen Per Gunnar och Lisa 1930.
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På de handelsgårdar där besökande 

landsbygdsbors hästar och vagnar 

var inställda var det för det mesta 

fullbelagt. Där var stallar för hästar  

och deras behov av utfodring m m.  

Det gällde att komma i tid för att få 

en bra plats. Långa järnräcken fanns 

också på gårdarna där djuren kunde 

bindas och en säck havre hängas om 

hästens hals. Detta stadsbesök var 

företrädesvis på lördagarna och ingick 

i veckocykeln för en hemmansägare 

eller motsvarande på den tiden. Upp 

mycket tidigt på lördagsmorgonen, 

spänna för hästen för vagnen, eller 

släden, och så färdas till staden, 

kanske både en och två mil.  

Uträtta ärenden i staden, kanske 

besöka någon av de tre järnhandlarna, 

posten eller banken. Tillfälle fanns 

också att köpa till sig ett paket på 

spritbolaget, ta ut ranson, som 

det hette i folkmun. Det var inga 

plastpåsar utan ett väl inslaget paket  

i brunt papper som ingen kunde 

missta sig på vad det innehöll.

Bertil Nyman född 1920 . Ur hans livsberättelse  som 
blev boken Pojken som ville se världen. Sörmlands 
museum 2006.

Djur i stan

Borgarna hade kor och hästar inne 

i staden. Det allra vanligaste var att 

man hade en gris. Svinhuset såg ut 

som på landet. Dyngan förvarades i ett 

särskilt utrymme och hämtades när det 

behövdes. Det fick bara ske tidigt på 

morgnarna och vagnarna måste vara 

övertäckta med presenningar.

Anna Sofia Hallberg född 1859 berättar om livet i 
Nyköping under sent 1800-tal.  
Ur Folkminnen från Nyköping, en dokumentation av 
Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944. 

Borgarna hade både grisar, kor och 

höns. De flesta, som hade boskap, 

bodde på Öster men även några 

Västerbor hade det också. Många kor 

betade på ängar alldeles utom tullen 

på Öster, andra i Spelhagen. 

Ur Folkminnen från Nyköping, en dokumentation av 
Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.

Överst: På innergården vid Gustaf Larssons järnhandel 
ställde storbönderna upp sina hästar med vagnar när 
de kom för att handla. Foto omkring 1900.

Till höger: Kreatursmarknaden hölls som vanligt på  
Fruängstorget, trots att teatern nu hade byggts. 
Torget bytte så småningom namn till Teaterparken. 
Foto 1890.

Till vänster: Bikupor vid Stenkulla gård . Foto Olle 
Hagelroth 1962.
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Gustav Eriksson var bland de första som satte 
spaden i jorden i de nya koloniträdgårdarna 
vid Hållet. Marken kallades Prästlönejorden 
och den hade kyrkoherdeden i Nicolai för-
samling en gång disponerat. Den hade varit 
en del av hans lön. Nu hade den styckats upp 
i många små tomter för att ge stadsbor utan 
trädgård en möjlighet att odla mat. De hyrde 
sin mark men fick själva bygga sina stugor.

Året var 1906 och koloniodling var en ny 
företeelse, inte bara i Nyköping. I Skåne fanns 
några få koloniområden och Stockholm hade 
fått sitt första bara två år tidigare.  

Vid den här tiden rådde bostadsbrist. Många 
hade lämnat landsbygden för att bli industri-
arbetare. I städerna fanns inte tillräckligt med 
bostäder. Folk bodde trångt och ohygieniskt. 
På landet hade de flesta ändå haft ett pota-
tisland och hönor. I stan fanns inget för den 
som inte hade trädgård.

Att få tillgång till en bit jord kunde betyda 
mycket för en familjs hushållning. Potatis, 
kål, morötter och äpplen från egna täppan 
kunde hjälpa barnen att hålla sig friska.  
Dessutom fick koloniodlaren både motion  
och frisk luft.

Ideerna spreds snabbt och 1916 fanns koloni-
trädgårdar i 37 svenska städer. Då pågick  
första världskriget och det var ont om mat. 
Efter freden sjönk intresset något fram till 
andra världskriget då det återigen blev ranso-
neringar och matbrist. 

Efter kriget blev Sverige rikare och allt fanns 
att köpa i affärerna. Många såg det som ett 
tecken på fattigdom att behöva odla sin egen 
mat. Intresset sjönk och koloniområden för-
vandlades till byggmark. 

Med ökat intresse för miljö och hälsa så har 
koloniodling blivit populär igen. 

En egen täppa

En vacker, solig morgon tog vi, en 

kamrat och jag, spaden på axeln och 

begav oss till området vid Hållet. Vi 

var bland de första som tecknade sig 

för kolonilotter och vi var också de två 

första som satte spaden i jorden där. 

Det såg ju inte så trevligt ut då, ty det 

enda som fanns i jorden var vitrot. Vi 

grävde och plockade vitrot  

i oändlighet. 

Gustav Eriksson, var ordförande i koloniföreningen  
vid Hållet.som bildades 1906.

Koloniområdet på  prästens gamla mark vid Hållet 
lades ner i mitten på 1960-talet, för att ge plats åt 
lasarettets nya psykklinik och parkeringsplatsen. 
Odlarna erbjöds ny mark vid Bergshammar, det som 
idag heter Ekebydals koloniområde. 
Foto Olle Hagelroth 1960-talet.

Till vänster: Skördedags i utkanten av Nyköping i 
början på 1960-talet. Foto: Olle Hagelroth.

Vi hade också en kolonilott vid Hållet, 

med en liten stuga som pappa själv 

hade byggt. Det var många som hade 

kolonier på den tiden och det var ett 

bra sätt att dryga ut hushållskassan. 

Dessutom träffades man och kunde 

jämföra vad man sått och skördat. 

Gubbarna gick till varandra i stugorna 

och spelade priffe och tog en hutt 

medan deras fruar nöjde sig med en 

kaffetår. Speciellt på sommaren var det 

dagliga promenader till kolonien, för 

det var alltid något som skulle plockas, 

rensas eller gallras. Inte så värst roligt 

alla gånger för en liten jänta men det 

var bara att göra det man blev tillsagd.

Margit Bergman född 1919.  
Ur Pensionärer i Nyköping berättar.
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Egnahemsrörelsen byggde på samma ideer 
som kolonirörelsen, skötsamma arbetare och 
tjänstemän skulle få hjälp att skaffa en bra 
bostad och en tomt stor nog för potatis, grön-
saker, frukt och hönor. Hjälpen bestod i att 
staden anvisade tomter, att det fanns ritningar 
på typhus och att det gick att få lån.

Det hände att företag hjälpte sina arbetare. 
Så var det i Nyköping när Nordiska Kom-
paniet grundade sina verkstäder i början på 
1900-talet. De var så angelägna om att förmå 
skickliga hantverkare att flytta till stan att de 
förhandlade med kommunen om tomtmark 
för egnahemsbyggen.  

Det blev på den obebyggda marken i slutt-
ningen upp mot Kråkberget, på båda sidor 
om Stockholmsvägen som husen byggdes.  
Arbetarna fick bekosta husen själva men med 
NK i ryggen kunde de lättare få lån från  
banken.

En egen täppa

Lantbruk i staden var det inte många 

som hade. Täpp-Anders, Kjellman, 

Viman och Öberg hette några borgare 

som hade det så. Deras åkerjordar 

lågo ganska långt ut. Trädgårdar hade 

däremot de flesta, och flera voro 

mycket stora och vackra. Men nu äro 

de till största delen borta.  

Ur Folkminnen från Nyköping., signaturen EA., en 
dokumentation av Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944. 

Vid Grindstugan fanns det inga 

täppor. Utanför fönstren i huset Ö 

Trädgårdsgatan 14, där familjen 

Åkerman bodde en tid, gick en list, 

och små potatisland funnos. Kolonier 

funnos inte då men de ha blivit en 

mycket bra sak för många.

Ur Folkminnen från Nyköping., signaturen M Å, en 
dokumentation av Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944..

Potatisodlare vid Högbrunn. Foto Johan Eriksson 1971.Västra Trädgårdsgatan 13. Teckning av Knut Wiholm i början av 1900-talet.

Stadsodling pratas det allt mer om under 2000-talet. 
Det handlar om att få in mer grönt i städerna för 
miljöns skull. Ett steg längre har de så kallade gerilla-
odlarna gått. De odlar mer eller mindre lagligt på 
allmänna platser som ingen använder. År 2014 plante-
rade gruppen ”Nyköpings fria odlare” ett plommon-
träd på marken där en gång koloniområdet vid Hållet 
låg. Trädet åtföljdes av en uppmaning till politikerna 
att arbetade för en grönare stad.
Foto Ingegerd Wachtmeister 2014.

Vykort med titeln Nyköping Egna hem. Fotot är taget från Kråkberget och visar en del av det nybyggda egnahems-
området med tomter stora nog för odling och kanske några hönor och kaniner. Vykortskrivaren har markerat sitt 
hus Stockholmsvägen 56. 

Stadens jord, med undantag av 

den öppna jord , som finnes inom 

stadens staquette, och hvarå 

särdeles trädgårdsvexter och tobak 

frambringas, användes för lika säden 

som landet, kan hända med den 

skillnad, att något mera potatis, samt 

lin, hampa och tobak, der sås och 

planteras.

Ur Landshövdingens femårsberättelse, tryckt 1834.
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Alla måste åka till stan. Förr eller senare mås-
te de handla på marknaden, besöka lasarettet 
eller uträtta andra viktiga ärenden. Vägarna 
gick in till städerna. Det är först på senare tid 
som vi hört talas om förbifarter.

Folk kom till fots, med häst och vagn eller så 
satt de på hästryggen. Köer uppstod sällan, 
förutom inför de stora marknadsdagarna.

Det fanns inte så många vägar in till en stad 
eftersom städerna var omgivna av staket och 
alla måste passera genom stadsportarna för att 
betala tull på eventuella varor. 1810 avskaffa-
des de sista stadstullarna och staketen revs.

På 1860-talet byggdes den stora järnvägslinjen 
mellan Stockholm och Göteborg. Den ville 
man dra genom obebyggda områden för att 
locka dit folk. Det betydde att några städer 
blev förlorare medan andra blev vinnare. Och 
att helt nya uppstod, t ex Katrineholm.

Nyköping fick sin första järnväg för att gruv-
bolag från Bergslagen ville frakta malm till en 
bra hamnplats vid kusten. Valet föll på Oxe-
lösund och Nyköping blev ett stopp på vägen. 
Järnvägen var klar 1877 och stationen låg 
ungefär där busstationen är idag.

Men den som ville åka mellan Nyköping och 
Stockholm fick åka till Flen och byta tåg.  
Eller ta någon av ångbåtarna eller färdas på 
det mer gammalmodiga sättet med häst och 
vagn. 

Först 1913 tuffade det första tåget in på den 
nya järnvägen från Stockholm via Järna och 
stannade vid den nybyggda centralstationen  
i Nyköping. Två år senare var nästa etapp mot 
Norrköping klar.

Alla vägar bar till staden

Östra infarten till Nyköping omkring 1870. Fotografen har stått på Östra Bergen. I mitten syns det före detta tull-
huset där all in- och utfart kontrollerades. I bakgrunden syns Kråkberget. 

Första tåget mellan Nyköping och Järna 1913. Bland passagerarna finns landshövdingen Reuterskiöld med fru och 
disponent Samuelsson med fru.
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Nyköping och som vanligt ett par 

tre fartdämpande kilometrar, där 

långbilisten får trängas med stans 

egna droskchaufförer och varubud 

och gångtrafikanter. Visst är man väl 

lite fartblind efter snabbmilen strax 

innan och vill överdriva snigeltakten, 

men ändå, man längtar efter en egen 

genomfartsled.

Ur reportage i Dagens Nyheter 24 maj 1953.

Busstrafiken kom igång i organiserad form 
under 1920-talet. De första bussarna liknade 
vagnar som hästar brukade dra. Några var 
lastbilar med bänkar på flaket. Ingen pratade 
om trafiksäkerhet. Farten var å andra sidan 
inte så hög.

Busschaufförerna på landsbygdslinjerna kände 
ofta sina passagerare. De som själva inte kun-
de åka till stan, kunde be chauffören uträtta 
ärenden som att lämna in klockor på lagning 
eller sköta betalningar på banken. 

I början av 1900-talet kunde man se de för-
sta bilarna på svenska vägar. De var dyra och 
märkvärdiga leksaker för de rikaste.

Den stora landsvägen från Skåne till Stock-
holm, Riksettan, gick rakt igenom Nyköping. 
Söderifrån kom man på Norrköpingsvägen, 
följde Storgatan förbi Torget och fortsatte 
Stockholmsvägen norrut. 

I takt med att allt fler skaffade bil så tätnade 
trafiken. Storgatan kunde vid vissa tider vara 
fylld av bilar som sakta sniglade sig framåt. 
Den som behövde tanka hade närmare 20 
bensinmackar att välja på, alla med manuell 
service.

1961 var motorvägsbygget klart och den nya 
”autostradan” befriade stan från genomfarts-
trafiken.

Alla vägar bar till staden

Vi anhåller vördsamt om tillstånd 

att före besiktning provköra av oss 

inköpta, till försäljning avsedda 

automobiler och motorcyklar utan 

föregående registrering och därvid få 

använda skylt med ordet ”provvagn”. 

Detta tillstånd begäres för att 

kunna provköra motorfordonen för 

eventuella spekulanter. 

Brev till rådhusrätten och magistraten år 1920 från 
Carlson och Johansson motorverkstad Bagaregatan 14. 

Överst: Trafikolycka på Västra Trädgårdsgatan.  
Foto Olle Hagelroth, troligen i början på 1960-talet. 

Under: Linjebussen mellan Halla och Nyköping hade 
23 platser. Foto år 1930.

Västra Storgatan 1969. Sverige har två år tidigare gått 
över till högertrafik. 

Överst: Motormännens hjälppatrull med registrerings-
skylt A, vilket betydde Stockholm. Foto Press och 
Reportagebilder.

Under: Alla bensinkunder betjänades manuellt. Essos 
nya bensinstation vid Stockholms vägen öppnade 1957 
och invigningsdagen fanns blommor på disken.
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Brott och straff

En byggnad som bröt av mot den 

vanliga bebyggelsen, var det gamla 

fängelset. Det var stort och mäktigt 

och alla visste att detta märkliga hus 

skulle man akta sig för att hamna i  

– man hade respekt för det.

Bertil Nyman, född 1920, berättar om sitt barndoms 
Nyköping. 

Urmakeriarbetaren Anders Johan Lyberg 
dömdes år 1876 för stöld till fyra månader i 
Nyköpings fängelse. Då han tidigare dömts 
för fylleri och kränkande beskyllningar förlo-
rade han även sitt medborgerliga förtroende 
under fem år. Det innebar att han förlorade 
sin rösträtt och inte fick vittna i domstol. 

Under alla tider har människor brutit mot  
lagar och bestraffats. Men vad som ansetts 
vara ett brott och hur det skulle sonas har 
varierat.

Fram till 1800-talets början stod det fysiska 
lidandet i centrum. Rädsla för smärta eller 
skammen att förlora kroppsdelar skulle av-
skräcka människor från att begå brott.  
Fängelset var bara ett rum där fångarna  
förvarades i väntan på sina kroppsstraff. 

Under början av 1800-talet förändrades synen 
på straff. Straff borde inte skambelägga utan 
leda till förbättrat beteende hos den dömde. 
Det var inte kroppen som skulle straffas, utan 
själen som skulle förbättras. 

För att sona sitt brott och inse sin skuld skulle 
brottslingen isoleras. Isolering skulle leda till 
självrannsakan och ånger. 

Den nya synen på straff krävde nya typer av 
fängelser. Under mitten av 1800-talet byggdes 
det 45 cellfängelser runt om i svenska städer 
efter typritningar. 

Nyköpings fängelse byggdes 1862 och är ett 
typiskt exempel på ett cellfängelse där varje 
brottsling isolerades i en egen cell. 

Stor vikt lades vid utformningen av byggna-
derna, speciellt fasaderna. Fängelset skulle 
inge makt och myndighet hos betraktaren. 
Därför fick fängelset i Nyköping höga murar, 
en stor entré och en fasad som efterliknade en 
riddarborg. I fängelset fanns 46 celler, kontor 
och bostäder för personal. 

Cellfängelsesystemet byggde på en humanis-
tisk tanke, men i praktiken blev det en grym 
strafform. Den fullständiga isoleringen bröt 
ner fångarna både fysiskt och psykiskt. 

Under tidigt 1900-tal förändrades åter synen 
på straff. Öppenhet, vård, utbildning ansågs 
nu vara det rätta. Öppna anstalter förordades 
och cellstraffet avskaffades 1946. 1985 stäng-
des cellfängelset i Nyköping. Byggnaden  
inrymmer idag bostäder. 

Längst till vänster: Interner på Nyköpings länscellfäng-
else 1951, vid denna tid ett ungdomsfängelse.

Till vänster: Nyköpings länscellfängelse 1968.
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 En av cellerna på Nyköpings länscellfängelse när det 
fungerade som ungdomsfängelse. Foto 1951.
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Vård och omsorg

De första stegen till en organiserad sjukvård 
togs under 1700-talet för att förhindra epide-
mier som pesten. I Nyköping byggdes det ett 
länssjukhus 1773, det var det tredje i Sverige. 
Länssjukhusen var väldigt små, i Nyköping 
fanns enbart 10 vårdplatser. 

Olika könssjukdomar var den vanligaste sjuk-
domen bland patienterna. De spred sig snabbt 
i Sverige. Så många som en tredjedel av pa-
tienterna på sjukhusen i landet hade någon 
form av könssjukdom, syfilis var vanligast 
i Nyköping. Stadsläkare Gustaf Lundqvist 
skrev vid mitten av 1800-talet att Nykö-
pingsborna i allmänhet var sunda, men att        
problemet med könssjukdomar kvarstod. 
Enligt honom berodde det på att sjukdomarna 
kom med ”sjöfolket” i hamnen. 

Tilltron till den första offentliga sjukvården 
var liten. Det var bara fattiga som vårdades 
på de första lasaretten. Människor med bättre 
ekonomi vårdades i hemmet. Lasaretten an-
sågs inte vara säkra platser utan betraktades 
som ett ”dödens väntrum”.

Den moderna sjukvården utvecklades under 
1800-talet. Kunskapen om människokroppen 
ökade, liksom hur olika sjukdomar kunde be-
handlas och förebyggas. Kunskapen om bak-
terier och hur de bidrog till sjukdomar var ett 
viktigt framsteg. Det gjorde att sjukvårdens 
trovärdighet ökade och staten valde att satsa 
på sjukvård i hela landet. 

1882 fick Nyköping sitt första moderna sjuk-
hus vid Repslagargatan. På länslasarettet 
fanns operationssalar, utbildad personal och 
de senaste medicinska instrumenten. Hygie-
nen blev viktig, golven skulle vara polerade 
och textilierna lätta att tvätta. Lasarettet hade 
49 vårdplatser, men det dröjde inte länge  
förrän ett nytt och större sjukhus planerades.

Nyintagne sjuke skola förses 

med rent linne och rena kläder 

samt badas på första baddag, 

såvida deras tillstånd medgiver. 

Baddagar bliva tillsvidare 

Tisdagar och Fredagar. 

Ur ordningsstadgar för Nyköpings lasarett 
1883.

Barnmorskan Rut Hellman med nyfödda 
på Nyköpings lasarett. Foto: Olle Hagelroth 1960.

Sjuksköterskor och en vaktmästare ca 1890. Idag rymmer huset Landstinget Sörmlands centrala administration. 
Den utbildade sköterskan var en viktig orsak till att omvårdnanden av patienterna förbättrades på lasaretten. 
Sjuksköterskeyrket krävde omvårdande egenskaper, av den anledningen ansågs kvinnor särskilt lämpade. Yrket som 
sjuksköterska blev ett sätt för många kvinnor att komma ut ur hemmen och in i arbetslivet .

”

Patienter och personal i en allmän sal på Nyköpings 
lasarett 1940.
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Länslasarettet var snart för litet och redan 
1915 byggdes ett nytt lasarett på den plats där 
det är idag. Det byggdes i dåvarande Nykö-
pings utkant för att ge patienterna frisk luft 
och en ljus miljö. 

Sjukhusen byggdes i staden, men skulle också 
vårda människor som bodde på landsbygden. 
Därför beräknades antalet platser som sjuk-
huset behövde inte efter antalet invånare i 
staden. De som bodde på landsbygden runt 
omkring skulle också ha rätt till en plats vid 
sjukdom.

Det rådde en tydlig hierarki bland de          
anställda på sjukhuset. Läkaryrket var presti-
gefyllt och auktoritärt, ett yrke för en man. 
Sjuksköterska är ett yrke som kräver omvård-
nadsegenskaper och ansågs därför vara särskilt 
lämpat för kvinnor. Sjuksköterskan skulle vara 
pålitlig, ärlig och stillsam. Sjuksköterskeuni-
formen symboliserade den omvårdande rollen.
Fram till 1964 bestod sjuksköterskeuniformen 
av en blå kjol, en långärmad blus, ett vitt för-
kläde och krage och en vit huvudbonad.

Under 1900-talet kom länslasaretten att bytas 
ut mot storskaliga sjukhusbyggnader. Runt 
om i Sverige byggdes stora sjukhuskomplex. 
Den allt mer avancerade sjukvården med 
många maskiner krävde ordentligt med ut-
rymme. Specialistvården ökade vilket krävde 
olika avdelningar för olika sjukdomar och 
behandlingar. I Nyköping fick lasarettet en 
storskalig tillbyggnad 1967. 

Förebyggande åtgärder mot ohälsa har under 
1800-talet och framåt varit lika viktiga som 
vården av sjuka. En organiserad sophantering 
gav bättre hygien i städerna under 1800-talet. 
Skolhälsan, vaccination och bättre, mer nä-
ringsrik mat, liksom högre bostadsstandard i 
städerna, har bidragit till att göra oss friskare.

Julaftnarna samlades personal med 

familjer till julbön i stora köket. Även 

patienter i sina sängar och rullstolar 

skjutsades dit, där de fick ligga/sitta 

bland heta grytor och droppande 

stearinljus.

Maj Gustafsson arbetade som läkarsekreterare på 
Nyköpings lasarett. Bilden är tagen 1940.

Vård och omsorg

Före du-reformens genomförande 

titulerades läkarna med doktor, 

sjuksköterskor, undersköterskor 

och elever med ‘syster’ och 

sjukvårdsbiträden med fröken och 

förnamn. Man såg på deras uniformer 

och hättor vilken kategori de tillhörde

Maj Gustafsson arbetade i 43 år som läkarsekreterare 
vid Nyköpings lasarett under 1900-talet.

Julfirande på Nyköpings lasarett 1940. 

I början av juni blev jag så antagen 

som sjuksköterskeelev och fick då 

“bära” den riktiga uniformen, blå 

klänning, vitt förkläde, stärkkrage och 

sist men inte minst den stärkta vita 

mössan.

Sjuksköterskan Mona Ahnmark berättar om när 
hon påbörjade sin utbildning till sjuksköterska 1952. 
Hon arbetade i 30 år på Öron-, näs-, halskliniken på 
Nyköpings lasarett. 

Sjuksköterskestudenter på läskursens sista dag, juni 
1953, nu är de antagna som sjuksköterskeelever och 
får bära uniform. 
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”Ont i själen och överallt”

Hur tar samhället hand om människor som 
mår psykiskt dåligt? Fram till och med sent 
1700-tal ansågs psykisk ohälsa vara obotlig. 
Därför gavs ingen vård. De psykiskt sjuka iso-
lerades istället från resten av samhället i syfte 
att inte skada sig själva eller andra.

Under sent 1700-tal förändrades synen på 
psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa började ses 
behandlingsbar. Den förändrade synen ledde 
till att institutioner byggdes runt om i Sverige 
för vård av psykisk ohälsa. St. Annas hospital i 
Nyköping, byggt 1799, var ett av dem. 

På St. Annas hospital bodde det drygt 300 
patienter under tidigt 1900-tal, lika många 
kvinnor som män. De flesta patienterna kom 
från enkla förhållanden. En stor del av män-
nen var industri- och lantbruksarbetare. 
Många kvinnor arbetade i hushåll, som till 
exempel kokerskor eller tjänarinnor.

Patienternas vardag på hospitalen präglades 
av strikta rutiner. Dagarna var uppdelade 
efter måltider, arbete och behandlingar. Alla 
patienter var klädda likadant i en patientuni-
form. Läkarna menade att ordning och reda 
påskyndade patienternas tillfrisknande. 

Behandlingsmetoderna under tidigt 1900-tal 
var främst två: långbad och arbete. Långbad 
innebar att patienten fick ligga i ett badkar 
i 35-gradigt vatten i flera timmar. Att ligga 
nedsänkt i vatten ansågs vara lugnande och 
ha en positiv effekt på oroliga och aggressiva 
patienter. I efterhand har långbad förknippats 
med tvång, bland annat användes ett tungt 
täcke för att hindra patienten att resa sig upp 
ur badkaret. 

Fysisk aktivitet i form av arbete sågs som en 
viktig del i patienternas behandling. Hospita-
lens resurser var knappa. Patienternas arbete 
blev därför viktig även för ekonomin.

Under 1900-talets början expanderade psyk-
vården kraftigt i Sverige. De slutna institu-
tionerna blev fler och större. Vid sekelskiftet 
1900 var antalet patienter i Sverige ungefär  
5 000, femtio år senare nästan 33 000. 

Varför patientantalet ökade så kraftigt är det 
ingen som kan ge ett tydligt svar på. Vissa 
hävdar att det var samhället som förändrades. 
I det moderna samhället ställdes högre krav 
på att medborgarna skulle vara effektiva och 
självständiga. 

Patienter vid St. Annas hospital arbetar i trädgården i hospitalets trädgård, 1920-tal. 

Patienter och personal vid St. Annas hospital i Nykö-
ping sent 1920-tal. 

De sjukas sysselsättning har 

liksom föregående år utgjorts på 

manssidan av arbeten i ved, kålgård 

och trädgård, yttre renhållning, 

skomakeri, skrädderi, snickeri och 

måleri, handräckning, städning samt 

vävnad, bandvävnad och diverse 

småhandarbeten. På kvinnosidan 

av vävnad och handarbeten, 

strumpstickning, virkning och 

handräckning i sjukhusets 

tvättinrättning, städning, disk m.m.

Ur St. Anna hosptals årsberättelse från 1927

”

te
m

a

Stadsliv

16-17



t e x t e n  b ö r j a r  p å  a n d ra  s i d a n

”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e

te
m

a

Stadsliv
medeltiden

En del av Region Sörmland

I småskolan hade jag en klasskamrat 

vars mamma var intagen på hospitalet. 

Han frågade om jag ville följa med 

och besöka henne. Innanför det 

höga järntrådsstängslet stod hon 

och väntade på sin pojke. Jag minns 

att så fort hon såg honom, stack 

hon ut händerna genom nätstaketet 

och ropade hans namn. Hon smekte 

honom på kinden och höll sedan kvar 

hans händer hela tiden vi var där.

Bertil Nyman född 1920. Ur hans livsberättelse som 
blev boken: Pojken som ville se världen. Sörmlands 
museum 2006.

Patienter och personal vid St. Annas hospital i Nyköping under sent 1920-tal.

”Ont i själen och överallt”

Personal och patienter i trädgården vid 
St. Annas hospital i Nyköping under sent 1920-tal. 

Undertecknad beder vördsammast 

per brev bliva underrättad hur min 

syster Anna från Floda för närvarande 

befinner sig. Är kroppskrafterna 

något återhämtade? Har hennes 

sinnesbeskaffenhet ändrats till det 

bättre, så att hon någon gång kan tala 

ett förnuftigt ord? 

Hospitalen var till stor del en egen värld där  
kommunikationen med yttervärlden gick via läkarna. 

Vid 1920-talets mitt hade St. Anna byggts 
ut för att kunna ta emot fler patienter. Sam-
tidigt ansågs lokalerna allt mer omoderna, 
hospitalet hade svårt att möta de nya kraven 
på en allt mer avancerad vård för en allt större 
patientskara. Med ca 240 patienter per år var 
St. Anna ett av de mindre hospitalen i Sverige. 
Det var inte ovanligt att hospital på andra  
orter tog emot mellan 500 och 1000 patienter. 

Överbeläggning var ett generellt problem i 
hela landet, staten valde därför att satsa på 
ännu en utbyggnad av mentalvården. Stora 
institutioner som Sundby sjukhus i Strängnäs 
och Beckomberga sjukhus i Stockholm bygg-
des under 1900-talets första hälft. 

De stora mentalsjukhusen hade plats för 1000 
patienter. De placerades utanför städerna och 
fungerade som självförsörjande samhällen 
med eget jordbruk. 

De nya mentalsjukhusen räckte ändå inte till 
för alla behövande. St. Annas hospital fort-
satte därför sin verksamhet. 

Under 1960-talet blev kritiken mot den så 
kallade institutionsvården allt större, den 
psykiatriska vården på institutionerna ansågs 
passiviserande. Psykiatrin skulle integreras i 
den övriga sjukvården.

Verksamheten på St. Anna stängdes 1971 och 
i dess ställe öppnade en psykiatrisk klinik vid 
Nyköpings lasarett. 

”

”

Jag har ont i själen och överallt

En kvinnlig patients svar på läkarens fråga om hur hon 
mår, året 1923 på St. Annas hospital..

”

Tre patienter och två sjuksköterskor vid St. Annas hospital under sent 1920-tal. 
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En liten stor stad

En stadspromenad gick fort. Omkring år 
1800 var Nyköping ungefär så stor som  
dagens inre stadskärna. Man gick in genom 
stadsporten i ena änden av Storgatan och ut 
genom porten i ändra änden av samma gata.

Stadsportarna var tullstationer som alla måste 
passera för kontroll. Nyköping hade en tredje 
port i hamnen som också den var bevakad. 

Städerna var inhägnade. Utanför staketen låg 
åkrarna och betesmarkerna. De sista staketen 
runt städerna revs i början av 1800-talet. 

De stora kyrkorna i Nyköping höjde sig över 
bebyggelsen som bestod av några stora påkos-
tade stenhus och en mängd små trähus som 
kurade tätt ihop.

På bakgårdarna fanns stall och hönshus, 
dynghög och utedass och lite jord där man 
kunde odla kål och lök.

Med sina 2 272 invånare var Nyköping år 
1800 en rätt så stor stad, en stad i den övre 
mellanklassen. 

Det som definierade en stad var inte män-
niskor och hus utan skatter och lagar. Man 
fick sina stadsrättigheter av kungen och med 
dem följde både rättigheter och skydligheter.

Nyköping kan räkna sina stadsrättigheter till 
mitten av 1200-talet. Ån och hamnen var 
grunden för stadens framväxt. Och fram till 
den stora stadsbranden 1665 hade också när-
heten till slottet sin betydelse.

Antalet Nyköpingsbor har växlat med kon-
junkturerna, särskilt under 1800-talet. När 
nya fabriker har etablerats har folk flyttat in 
och när det har gått dåligt för fabrikerna har 
folk flyttat ut.

Under 1800-talet blev Nyköpingsborna tre 
gånger så många. En utveckling som fortsatte 
i snabbare takt under 1900-talet, särskilt från 
tiden efter andra världskriget 1945 och fram-
åt. 2015 bor 54.000 personer i Nyköping.

Till vänster: Del av en karta ritad efter stadsbranden 1665. Kartan ovan är från 1857.
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En liten stor stad

1532
Cirka 1.000 invånare  

varav 1 pärlstickare

1566 
Cirka 1.000 invånare  

varav 4 skomakare, 1 köttmånglare

1613
Drygt 1000 invånare  

varav 83 pigor och 70 drängar.

1750
Cirka 2.000 invånare  

varav 2 kopparslagare, 1 tenngjutare,  

2 perukmakare,2 kryddkrämare,  

3 snusmakare, 15 salubryggare

1787
Drygt 2.500 invånare  

varav 1 grytgjutare, 2 guldsmeder,  

2 hovslagare, 5 hattmakare

1783
Drygt 2.000 invånare 

varav 2 guldsmeder, 3 perukmakare,  

1 snörmakare, 1 knappmakare,  

1 sockerbagare

1845
3.900 invånare  

varav 27 fattighjon, 5 fångar. 

Gifta kvinnor med hemmavaande barn 

under 10 år 1.210, Ogifta kvinnor med 

hemmavarande barn 988

1850
3.800 invånare  

varav 6 kryddkrämare, 1 nipperhandlare, 

7 föräldralösa barn under 10 år

1875
4.300 invånare   

varav 2 kakelugnsmakare,  

1 tunnbindare, 1 sockerbagare  

2 fotografer, 4 barnmorskor

1894
7.000 invånare 

varav 355 manliga fabriksarbetare  

och 181 kvinnliga

1900
7.400 invånare  

varav 1 lumphandlare, 1 symaskins–

handlare, 7 skomakare, 3 slaktare,  

1 vagnmakare, 1 tunnbindare

1905 
7.500 invånare  

varav 1.280 fabriksarbetare  

(899 män och 380 kvinnor)

1919
11.710 invånare  

varav 4 barberare, 3 garvare,  

1 kakelugnsmakare, 1 repslagare,  

2 sockerbagare, 5 velocipedreparatörer

1937
13.000 invånare  

varav 4 skrothandlare, 3 hästhandlare

Nyköping var förr i jämförelse med 

flera andra svenska städer en stor 

stad. Så sent som år 1800 hade 

Nyköping 2272 invånare, medan t. 

ex. Hälsingborg hade 1741, Borås 

1774, Eskilstuna 1341, Karlstad 2165, 

Halmstad 1317, Sundsvall 1468, 

Östersund 150 och Södertälje 960.

Ur Stadsfullmäktige 100 år, 1863-1963. 
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År 2003 startade Nyköpings kommun kampanjen 
”Bo i Nyköping” för att locka fler att bosätta sig i 

Nyköping. Kännetecknande för kampanjen är 
svartvita fotografier tagna i Nyköping med Nykö-

pingsbor. Varje höst och vår syns kampanjen i 
Stockholms tunnelbana och ska locka storstads-

borna till ett enklare liv i Nyköping.  
Foto: Elisabeth Toll

1961
24.250 invånare  

varav 2 dammsugarförsäljare,  

14 tandläkare, 21 damfrisörskor,  

15 herrfrisörer

2012
34.000 invånare  

varav 3613 arbetar utanför 

kommungränsen

2015
36.630 invånare  

varav 102 arbetar inom reklam 

och marknadsföring
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 1 Tjugo mark och tolv alnar kläde

 2 Att äta bäversvans och garva läder
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Några var tjänstemän, några var handelsmän 
och några var hantverkare med egna företag. 
De hade pengar, hus och utbildning. De in-
gick i stadens borgerskap och många av dem 
satt i styrelser och nämnder och bestämde 
över det mesta. De hade stor makt. Och alla 
var män. 

Deras fruar skötte hem och barn med hjälp 
av tjänstefolket. Kvinnorna deltog inte i det 
offentliga livet. Möjligen var de med i någon 
kvinnoförening där man samlade in pengar 
till välgörenhet. 

Några av borgerskapets kvinnor hade yrkes-
utbildning, främst inom skola och sjukvård, 
men de arbetade bara så länge de var ogifta. 
Så snart de gifte sig fick de sparken.

Den sociala rangordningen dikterade vill-
koren. Utanför borgerskapets krets fanns 
alla de som hade mindre företag och de lägre 
tjänstemännen. 

Så fanns de som var anställda och bodde hos 
sin arbetsgivare. De hade låga löner och inte 
något att säga till om. De jobbade i hushållen, 
i verkstäder och i affärer. De kallades pigor, 
drängar, tjänstehjon, lärlingar, butiksbiträden 
med mera.

De bodde i samma hus som sin arbetsgivare 
men använde inte de stora ingångarna från 
gatan utan tog de små dörrarna från gården. 
De ingick i arbetsgivarens hushåll men på  
helt andra villkor.

Så såg i grova drag städernas befolkningar ut 
under större delen av 1800-talet. Samtidigt 
växte en ny befolkningsgrupp fram, fabriks-
arbetarna. De bodde i samma stad men levde 
helt andra liv.

Stadsbor

De anställda fick äta och bo med 

familjen. Det ingick i lönevillkoren. 

Man fick inte gå ifrån affären utan gå 

och äta när det var lite kunder.  

I min affär hade jag fyra biträden, två 

kvinnliga och två manliga.  

1909 tror jag det var, som jag började 

inackordera flickorna i maten. 

Herrarna hade sina hem.

Anders Johnell född 1863 var grosshandlare och 
affärsinnehavare.  Ur Folkminnen från Nyköping, en 
dokumentation av Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.

Två bilder från bankdirektör 
Govert Indebetous hus på 
Västra Storgatan 38, numera 
kallas huset Westerlingska 
gården.
Fotot till vänster är taget 
julafton 1898. Fr v Johan 
Govert, Anna, fru Nanny 
Bökman, Lauritz Bökman, 
Govert, Sigrid Strandberg 
och fru Hilda Indebetou.
Fotot nedanför är från köket 
hos familjen Indebetou i 
slutet av 1890-talet, möjligen 
samma tillfälle som ovan. 
Personerna är anonyma. 

I det Liedbergska huset där det 

var gammaldags högt till taket i 

lägenheterna och stora rum med breda 

dubbeldörrar, serveringsrum och både 

köks- och finingång, bodde under 

årens lopp många prominenta gäster.

Bertil Nyman född 1920 . Ur hans livsberättelse  som 
blev boken Pojken som ville se världen. Sörmlands 
museum 2006.

Syföreningen 12:an omkring 1910. På bilden syns fru 
Bodström, lärarinnan Nordvall och doktorinnan 
Granberg. 

Det arbete som fanns för unga 

arbetareflickor var som hembiträde i 

finare familjer. 

Greta Andersson född 1918, började som hembiträde 
1934. Ur Hembiträde i Nyöping 1930-1960.

”

”

”
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Fabriksarbetarna var en ny sorts människor 
som styrdes av klockan. De sålde sin tid och 
sina muskler och fick pengar tillbaka. Så hade 
man inte gjort tidigare. 

Enligt det gamla systemet ingick säng, mat 
och en viss form av social omsorg i lönen.  
Det hade varit självklart i en tid med natura-
hushållning där pengar spelade mindre roll.

Fabriksarbetaren fick däremot klara sig själv 
på sin lön. Hitta bostad var inte lätt för det 
fanns knappt några lägenheter att hyra. 
Många arbetsplatser hyrde ut rum eller små 
lägenheter till sina anställda. Ofta låg de all-
deles intill fabriken.

De flesta bodde trångt, kallt, dragigt och  
ohygieniskt. Att en familj i ett rum och kök 
tog emot inneboende var inte ovanligt.  
Fram till 1930-talet hade Sverige den sämsta  
bostadsstandarden i Europa.

I Nyköping blev öster industriernas sida och 
därmed arbetarnas, åtminstone så länge in-
dustrierna var beroende av att hämta kraften 
direkt ur ån. 

I Nyköping fanns ytterligare en yrkesgrupp 
förutom borgare och arbetare och det var 
tjänstemännen. De kom från de många för-
valtningarna som hörde samman med att 
Nyköping är residensstad, alltså länsstyrelse, 
landsting, länsrätt, hushållningssällskap med 
flera. 

Den offentliga sektorn var liten på 1800-talet 
men växte sakta men säkert, för att mer eller 
mindre explodera under 1960- och 70-talen. 
Talande är att när Nyköpings stadshus var 
färdigbyggt 1969 var det redan för litet.

Stadsbor

Genom att Nyköping inte var så stort 

kände de flesta varandra. Så när pappa 

och jag gick Storgatan fram på våra 

söndagspromenader fick han mest gå 

och hälsa hela tiden. Seden påbjöd 

att han skulle lyfta på hatten och det 

gillade han inte

Margit Bergman född 1919.  
Ur Pensionärer i Nyköping berättar.

Det var lite förnämare att bo på väster 

än öster. På väster bodde lärare, 

läkare, bankdirektörer, affärsmän. 

Och allt kyrkans folk. Här fanns ju 

Stora Nicolaikyrkan. På öster bodde 

arbetarna. Här låg möbelaffärerna, 

Fors och Periodens bomullsspinnerier 

med lågt betald arbetskraft. 

Nyköpingsån och stadsbron skilde de 

två världarna.

Karin Lundgren född 1909. 
Ur Då seklet var ungt. Gamla i Nyköping berättar.

Ohyran var en plåga. Om man själv 

försökte hålla loppor och löss ifrån sig 

så var det alltid någon granne som 

bestod de små djuren. De kom i stora 

horder genom väggar och tak. När 

man lagt sig på kvällen kunde man 

höra hur de släppte sig ner från taket 

och ner i sängen där man låg.

Brita Forsberg född1909 började arbeta som 
12-åring i en familj och arbetade senare på Hargs 
fabriker tllls hon gifte sig 1939.

 Jag har stor håg att bli småskol-

lärarinna, emedan jag tycker om barn 

vid den åldern. Jag skulle försöka att 

vara snäll och rättvis emot dem.  

Jag varken får eller vill börja på fabrik 

ty det är mycket ohälsosamt, och  

i allmänhet ha fabriksflickorna ett 

rykte om sig att vara dåliga.

Ur skoluppsats om framtiden, skriven av Karin 
Andersson född 1904. Hon gick i Östra skolan.

Vid löpande bandet på Skandinaviska Glödlampsfabriken vid Kungsgatan 1930. 

Arbetare vid Fors ullspinneri i slutet av 1800-talet.

””

”

”

En på 1930-talet företagen undersök-

ning visade, att antalet tjänstemän 

och kontorsanställda här i staden var 

mycket stort i förhållande till andra 

yrkesgrupper. Under tiden därefter har 

denna grupp ytterligare ökat.

Ur Stadsfullmäktige 100 år, utgiven av Nyköpings 
kommun 1963..
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På väg mot demokrati

Bokhandlaren ville inte. Han hade blivit vald 
till ordförande i nybildade stadsfullmäktige 
men vägrade tills han fick betala böter. Då 
gav han upp och blev ordförande ett tag. 

Det hände i Nyköping 1863 och bokhandla-
ren hette Christian Henric des Reaux. Den 
nya organisationen var resultatet av en reform 
som tre år senare fullbordades i 1866 års kom-
munallag. 

Tidigare hade städerna styrts av borgmästare 
och rådmän som skötte både rättsliga och 
civila frågor. Makten låg främst hos borger-
skapet som kan liknas vid en förening för 
köpmän och hantverkare med egna företag. 
Andra stadsbor fick finna sig.

Den nya kommunallagen var ett steg mot 
demokrati. Men det fanns hinder. Ett hette 
pengar. För att få välja och för att kunna 
väljas krävdes en god ekonomi. Ju rikare man 
var desto fler röster fick man lägga. De rikaste 
kunde ha 100 röster var. 

I Nyköping fick vid den här tiden 842 perso-
ner rösta och 37 av dem ägde nästan hälften 
av rösterna. Över 3.000 personer hade inte 
någon röst alls.

Även kvinnor fick rösta men bara om de var 
myndiga och tillräckligt rika. För att bli myn-
diga krävdes att de hade fyllt 25 år och var 
ogifta eller änkor. Ett fåtal kvinnor i hela Sve-
rige utnyttjade möjligheten. De kunde bara 
rösta på män. 

År 1911 ändrades lagen så att ingen fick lägga 
fler än 40 röster. Samtidigt kunde för för-
sta gången en kvinna ställa upp i ett svenskt 
kommunalval. 

Som hos magistraten blev 

tillkännagivet, att lärgossar och 

annat vanartigt folk våldsammeligen 

skola sönderbryta ledstängerna 

med mera på stora stadsbron; så 

fann magistraten gott att sådana 

vanartiga människor förelägga 20 

daler silvermynt vite utom böter efter 

lag och skadans ersättning, men om 

han är minderårig och medellös, då sig 

själv till straff och androm till varnagel 

basas i rådstuvugången med ris, som  

i morgon kommer att publiceras. 

Ur rådhusrättens och magistratens protokoll 1765. 

Stadsfullmäktige i Nyköping 1943. 46 år senare utsågs för första gången en kvinnlig ordförande. Foto August Kling.

Demonstration på Stora Torget i början av 1900-talet. 
Foto Frida Hall.

”

Kvinnorna i Nyköpings SF 

(stadsfullmäktige) har i jämförelse 

med andra städer varit rätt väl 

representerade men naturligtvis icke 

i proportion till sin del av väljarkåren. 

Vid det senaste valet erhöll kvinnorna 

9 platser.

Ur Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år, utgiven 
av Nyköpings drätselkammare 1963. När boken skrevs 
bestod fullmäktige av 40 ledamöter.

”

Vid SFs (stadsfullmäktiges) tillkomst 

var tjänstemännen den största 

gruppen i SF, och de ha under åren 

bibehållit och t. o. m. stärkt denna 

sin ställning. Samma starka inslag av 

tjänstemän har också förekommit  

i stadens styrelser och nämnder.

Ur Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år, utgiven av 
Nyköpings drätselkammare 1963.

”
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På väg mot demokrati

Kamrat Sander manade alla kvinnor 

att deklarera och därmed skaffa sig 

åtminstone kommunal rösträtt, och 

genom sitt deltagande göra sin insats 

till reformer och förbättringar på alla 

områden.

Annie Sander ansåg att det viktigaste skälet till 
kvinnlig rösträtt var att få makt att kämpa mot 
det utbredda alkoholmissbruket. Ur protokoll från 
socialdemokratiska kvinnoklubben 1912. 

Nyköping var bland de första som fick ta 
emot en kvinna i stadsfullmäktige efter röst-
reformen 1911. Hon hette Ada Gustafsson 
och var 44 år. Hennes enda sörmländska kol-
lega fanns i Katrineholm och hette Elisabeth 
Tamm, en framgångsrik kvinna som några år 
senare skulle grunda Kvinnliga medborgar-
skolan vid Fogelstad.

Adas tid i fullmäktige blev bara fyra år för vid 
nästa val hade staden delats upp i valkretsar 
och Ada hamnade på fel sida. Men hon fort-
satte sitt politiska arbete, inte minst i frågan 
om allmän rösträtt för kvinnor.

Det skulle dröja till 1919 innan kvinnor och 
män fick rösta med en röst var, oberoende av 
inkomst. Och år 1921 kunde de första kvin-
norna ta plats i riksdagen.

Stadsfullmäktige blev kommunfullmäktige 
1971. Då avskaffades alla svenska städer för 
att skillnaderna mellan landsbygd, stad och 
köping skulle suddas ut. Alla skulle heta kom-
muner och ha en likvärdig organisation.  
Städerna fick heta centralorter.

Vid den här tiden pågick sammanslagningar 
mellan kommunerna till större enheter, eller 
kommunblock som de kallades. Till en början 
gick arbetet på frivillig väg men frivilligheten 
övergick så småningom i tvång. 

Från 1971 bestod Nyköpings kommun av 
centralorten plus de tidigare kommunerna 
Jönåker, Rönö, Stigtomta, Tystberga och-
Tunaberg plus socknarna Vrena och Husby-
Oppunda.

År 1974 lades även Trosa, Vagnhärad, Daga 
och Gnesta till Nyköpings kommun. De fyra 
sistnämnda stannade bara i 18 år då de bröt 
sig ut och bildade två självständiga kommu-
ner, Trosa och Gnesta.

Folkpartiets valbyrå i hörnet av Östra Storgatan och 
S:t Annegatan. Foto Olle Hagelroth 1964.

Demonstrationståg vid 1:a majfirande i Nyköping 1964. Foto Olle Hagelroth.

”

Under tiden fram till sekelskiftet 

fanns inga politiska partier i SF 

(stadsfullmäktige). De grupper, 

som då bildades, var av tillfällig art 

och föranledda av speciella frågor. 

Detta innebar dock ingen likriktning. 

Tvärtom var motsättningarna ibland 

rätt stora, men kritiken framfördes icke 

av någon bestämd grupp utan växlade 

allt efter frågornas beskaffenhet.  

Trots att diskussionerna ofta var 

livliga, förefaller det dock, som om 

arbetet i SF den tiden i allmänhet 

fördes under mycket lugna former.

Strax efter sekelskiftet började 

en liberal vind att svepa in bland 

fullmäktige, och detta kom att 

avspegla sig på dess beslut. Någon 

bestämd oppositionsgrupp kom 

emellertid icke till stånd, och 

fortfarande var man rätt enig i 

sina åtgöranden. Det var först när 

frisinnade och socialdemokrater kom 

in i SF, som en konstant opposition 

bildades av dessa ledamöter. Denna 

gjorde sig särskilt gällande under 

det första världskriget och in på 

1920-talet. Knappast något beslut 

kunde då fattas i enighetens tecken.

När socialdemokraterna i början av 

1930-talet övertog ledningen av DK 

(drätselkammaren) blev högern och de 

frisinnade oppositionspartier i SF, och 

detta har de varit sedan dess. 

Ur Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år, utgiven av 
Nyköpings drätselkammare 1963.

”

Ada Gustafsson, blev 1911 första kvinnan i stads-
fullmäktige i Nyköping. Hon var yrkesverksam 
småskolelärarinna.

te
m

a

Stadsliv



”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e

 1 Tjugo mark och tolv alnar kläde

 2 Att äta bäversvans och garva läder

 3 Vinterliggare och andra

 4 Maria, Birgitta och Anna 

 5 En strategisk knutpunkt för Knut

 6 Forsar och fall

 7 Slottsliv

 8 Slottsträdgården - till nytta och nöje

 9 Staden i skuggan av slottet

 10 Hattmakaren och andra 

 11 Från torget till varuhuset

 12 Djur i stan

 13 En egen täppa

 14 Alla vägar bar till staden

 15 Brott och straff

 16 Vård och omsorg

 17 ”Ont i själen och överallt”

 18 En liten stor stad

te
m

a

Stadsliv
medeltiden

En del av Region Sörmland

2-3

5,7-9

10-11

12-14

16-17

18-20

24-25

30-3132-34

N

S

Gå i vilken ordning du vill. 
Siffrorna är bara till för kartan.

Spelhagen

Nyköpingshus

Nicolaikyrkan

Storhusfallet

Stora Torget

Hamnvägen

26

15

4

23

35

29

V. Storgatan

6,27-28

 19 Stadsbor

 20 Veva och lyssna

 21 På väg mot demokrati 

 22 Kungens förlängda arm

 23 Lag och ordning

 24 Guds hus

 25 Rätten till kunskap

 26 Bad är hälsa!

 27 Kraft från vattnet

 28 Filtar, garn och möbler

 29 Hamn och tull

 30 Krogar, biografer, teater

 31 Veva och lyssna

 32 Att bli stadsbo

 33 Rent och snyggt

 34 Ljuset och vattnet

 35 Oppeby-abc-staden

Kungens förlängda arm

Torget har i alla tider varit samlingsplats för 
stadsborna. Till torget gick man för att handla 
och hämta vatten, för att träffa andra och byta 
nyheter. I de flesta städer var torget också en 
plats för makt, både den världsliga och den 
kyrkliga. 

Nyköping är ett tydligt exempel på det. Vid 
Stora Torget ligger kyrkan, rådhuset, stads-
huset och köpmanshus. Och landshövdingens 
residens.

Hit flyttade landshövdingen Fabian Ulfsparre 
i början av 1800-talet. Han hade själv låtit  
 bygga huset som han efter några år sålde till 
staten. Fabian Ulfsparre hade stor makt i sitt 
län. Hans uppgift var att fungera som kung-
ens förlängda arm. 

Sverige har varit indelat i län sedan 1634.  
I varje län inrättades en länsstyrelse med en 
landshövding i spetsen. Syftet var att kungen 
och staten skulle få en större kontroll, bland 
annat över laglydighet, skatteuppbörd och 
försvar. 

Landshövdingarna hade titeln konungens be-
fallningshavare i nästan 300 år. Staten såg till 
att ge landshövdingarna påkostade bostäder 
och kontor. Det skulle synas att de hade makt 
och stod nära kungen.

Vid slutet av 1800-talet förändrades länssty-
relsernas och därmed landshövdingarnas roll. 
Från att ha varit kungens representant i länet 
skulle de också bli länets representanter inför 
kungen. 

Man kan säga att han inte bara skulle vara 
kungens förlängda arm utan också hans för-
längda öra. Länsstyrelserna är statliga myn-
digheter och landshövdingarna har fortfa-
rande den dubbla rollen som tillsynsman och 
länets talesperson.

Landshövding Lennart Reuterskiöld vid sitt skrivbord i 
residenset. Foto Johan Edvin Johansson 1910.

Landshövding Bo Hammarskjöld bugar underdånigt när han hälsar på kungen Gustav VI Adolf. Hammarskjöld var 
landshövding i Södermanland mellan 1935 och 1958. Foto från 1950-talet.
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Kungens förlängda arm

Samtidigt som vi fick kommuner så fick vi 
också landsting. Den nya ordningen började 
1862 och befästes i kommunallagen 1866.

Landstingen skulle ta hand om mer övergri-
pande ärenden på länsnivå, sådana som var 
för stora för de enskilda kommunerna, till 
exempel ärenden inom hälso- och sjukvård, 
kommunikationer och högre undervisning.

Besluten måste godkännas av landshövdingen. 
På 1920-talet blev landstingen mer självstän-
diga och ledamöterna valdes av invånarna 
istället för av kommunfullmäktiges ledamöter.

Sedan slutet av 1900-talet har landstingens 
och länsstyrelsernas roller debatterats, både 
deras uppgifter och deras geografiska gränser.  
Nya och större regioner diskuteras.

Nyköpings position som residensstad avspeg-
las i befolkningens yrkesgrupperingar. Under 
1900-talet växte antalet tjänstemän inom 
förvaltning och rättsväsende. På de många 
kontoren arbetade såväl höga ämbetsmän som 
kontorister, sekreterare och telefonister. Några 
av dem blev mer eller mindre ersatta av tek-
niska lösningar från slutet av 1900-talet.

Talare vid landstingets sammanträde i Nyköping. Foto 
Press och Reportagebilder 1951. 

Under perioden har Konungens 

Befallningshafvande förordat om 

borttagande av 104 grindar öfver 

allmänna vägar inom länet och om  

3 grindars flyttande till ställen där 

de skulle blifva mindre hinderliga för 

trafiken än på sina förutvarande platser.

Landshövdingarna skulle lämna en rapport om sitt 
län vart femte år. Citatet är från rapporten 1901-1905, 
undertecknad Lennart Reuterskiöld. Notera att han 
skriver om sig själv som Konungens Befallningshavare.  
Det här var hans första rapport eftersom han tillträdde 
posten 1906. Han blev kvar i 21 år.

Överst: Till landshövdingens uppgifter hör att bjuda in 
representanter för länet till sammankomster under 
mer informella former. Bilden är från en nyårsmottag-
ning 1963 då Ossian Sehlstedt var landshövding.  
Foto Olle Hagelroth.

Under: Märta Sehlstedt, gift med landshövding Ossian 
Sehlstedt. Foto 1967. 
Som hustru till en landshövding förväntades man 
arbeta oavlönat som värdinna, ungefär som en diplo-
matfru. När Bo Holmberg blev landshövding 1996 var 
situationen annorlunda eftersom han var gift med ett 
statsråd, Anna Lindh som senare blev utrikesminister.
År 2012 fick Södermanland sin första kvinnliga lands-
hövding, Liselott Hagberg.

Tingsnotarie Elsa Britta Hilding med okänd kollega. Foto 1951.

 Kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Sibylla på väg efter besök hos landshövdingen Bo Hammarskjöld med 
fru som står kvar vid dörren. Foto troligen 1939. 
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Lag och ordning

Sabeln var bra, en gång körde jag den 

mellan ekrarna på en buses cykel. En 

annan gång räddade sabeln mig när 

jag skulle skingra ett mindre upplopp. 

Jag rusade in i folkmassan och skrek: 

”skingra er” medan jag viftade med 

sabeln.

Polisen Arne Frykman född 1928. 

Polisen har två huvuduppgifter: att upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet och att  
bekämpa brottslighet. I mitten av 1800-talet 
införde städerna sin egen ordningspolis.  
I Nyköping bildades Polis-Corpsen 1857 som 
bestod av sex till sju man. 

Tidigare hade det inte funnits någon organi-
serad poliskår. Den växande befolkningen  
i städerna skapade nya och större problem 
med ordning, brottslighet och social misär. 
Det var städernas uppgift att bekosta och  
organisera sin egen polis. 

En stor del av polisens tid gick till att patrul-
lera på stadens gator och torg. De skulle synas 
i folkvimmlet och avskräcka potentiella bråk-
stakar. Allmänheten skulle också enkelt se 
vilka de kunde be om hjälp vid behov. 

Polisens kläder, deras uniformer, blev väldigt 
viktiga. Kläderna var inspirerade av den mili-
tära uniformen, men skulle ändå tydligt visa 
att polisen var civil. Uniformen var mörkblå, 
en färg som skulle signalera myndighet och 
makt. De guldfärgade knapparna skulle på-
minna om miltärens uniformer. Varje stad 
hade sitt eget stadsvapen på uniformsknap-
parna.

Nyköpings poliskår, tidigt 1900-tal. Tredje konstapel från vänster, översta raden är Lars Gottfrid Vik.
Tredje konstapel från vänster, nedersta raden, är Anders Bengtsson, överkonstapel.

Trafikpolis dirigerar trafik på Stora torget i Nyköping 
1957. Fotograf: Georg Söderberg.

§ 4. Å utskänkningsställen eller 

ölstugor må sång- och musiksällskap 

icke uppträda, utan derom hos 

Magistraten gjord anmälan till sådant 

erhållit tillstånd”

Ur Ordningsstadgar för Nyköpings stad 1877. 
En av polisens uppgifter var att se till att stadens 
ordningsstadgar efterföljdes.  

Nyköpings polisstation 1945.
Fotograf: Dan Samuelsson.

”
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Lag och ordning

Polisbetjent ware skyldig egna 

hela sin werksamhet åt tjensten, så 

att, äfwen när han icke är bestämd 

tjenstgöring, han dock alltid efter 

förmåga söker bidraga till ordningens 

och säkerhetens upprätthållande, 

hwarhelst inom Staden han wistas.

Ur stadgarna för polistjänstemän i Nyköping år 1857. 

 Det fanns gott om slagskämpar, 

sådana som man fick ta hand om varje 

vecka. Ibland kunde det hända att det 

blev slagsmål med Oxelösundsborna. 

Det fanns mycket hamnarbetare 

därute, som arbetade med lossning 

och lastning av malm. På detta tjänade 

de en bra slant och kommo till staden 

och söpo. Så det var mycket besvär 

med oxelösundsborna.

Anders Bengtsson, född 1862, f.d. överkonstapel 
berättar om livet i Nyköping under sent 1800-tal, 
sekelskiftet 1900.

En gång tog pappa hand om en luffare 

som han lät sova ut på polisstationen. 

Han köpte ett par strumpor till honom 

i stället för de trasiga som han hade 

på sig. Sedan följde han honom till 

stadsgränsen och såg till att han gick 

ut ur staden så han inte skulle kunna 

ofreda invånarna.

Hille Edhager berättar om sin pappa, Sven Ljungqvist 
som arbetade som polis i Nyköping i början på 
1900-talet.

När jag började, hade man inte 

batong, för den av trä var då bortlagd 

och inte heller sabel, för den hade man 

inte börjat med, utan vi fingo ta till 

knytnävarna, när så behövdes.

Lars-Gottfrid Vik född 1876, poliskonstapel i Nyköping. 

Ovan: ”När jag blir stor ska jag bli polis” säger 7-årige Mats Karlsson här tillsammans med polisassistenterna Bror 
Holmström till vänster och Jan Malmqvist. I tidningen Folket 1972 fick Mats prova på att vara polis för en dag. Han 
tyckte att det verkade roligare att köra motorcykel än radiobil. 
Fotograf: Kenneth Mattsson.

När Kungen och Drottningen besöker Nyköping 1980 
får polisen övervaka ordningen. 
Fotograf: Alf Ralmé

Till arbetet som polis rekryterades bara män 
som var över 170 cm långa. De sökande måste 
kunna läsa och skriva, de skulle också ha ett 
”lugnt sinnelag”.

Polisen var länge ett mansdominerat yrke. 
Först på 1950-talet antogs de första kvinn-
liga eleverna till polisutbildningen. Tidigare 
hade det funnits ett litet antal ”polissystrar” i 
storstäderna. De var egentligen sjuksköterskor 
som hade till uppgift att sköta kontakten med 
kvinnor och barn som kom till polisen. 

De nya kvinnliga poliserna fick samma ar-
betsuppgifter som männen, men var utrustade 
med batong istället för sabel. De fick inte hel-
ler patrullera ensamma utan hade alltid säll-
skap av en manlig kollega.

I Nyköping anställdes den första kvinnliga 
polisen 1957, Christina Hjelmberg hette hon. 
Hennes anställning skapade oro hos de man-
liga kollegorna. Den lokala fackliga organisa-
tionen skrev till ledningen och krävde att hon 
”skulle placeras i tjänst, som inte hindrar den 
manliga personalens befordringsgång”. Idag 
finns ca 20.000 poliser i Sverige, varav  
30 procent är kvinnor. 

Att varje stad hade sin egen poliskår blev med 
tiden komplicerat. Samhällsutvecklingen med 
växande bilism och befolkningens ökade rör-
lighet krävde en annan organisation. Vid mit-
ten av 1900-talet förstatligades polisen i syfte 
att skapa en enad kår med bättre samordning. 

Idag sker brottsligheten inte bara i städerna 
utan också digitalt på exempelvis Internet. 
Arbetsuppgifterna är dock de samma då som 
nu - att upprätthålla lag och ordning. 

”

”

”
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Guds hus

Lars Birgersson blev kyrkoherde i Sankt  
Nicolai 1463. Sverige var då ett katolskt land 
och Lars Birgersson hade stor makt över  
Nyköpingsbornas relationer till Gud. Han 
hade också en mer världslig uppgift.

Som en av få läs- och skrivkunniga i staden 
kunde han hjälpa sina församlingsbor med 
att skriva köpekontrakt, testamenten och 
andra viktiga handlingar. Hans sigill finns på 
många dokument. En kyrkoherde var i högsta 
grad en del av stadens liv på medeltiden.

Så hade det varit sedan landet blev kristet på 
tusentalet. De världsliga och kyrkliga makt-
havarna hade från början insett att de hade 
allt att vinna på att samarbeta. 

Sankt Nicolai började byggas på 1200-talet. 
Kyrkan är ett hus för gudstjänst men också 
ett monument över de stadsbor som genom 
tiderna bidragit till kyrkans försköning.

Förmögna stadsbor har bekostat de ståtliga 
portalerna ut mot torget. Gravhällarna i kyr-
kans golv berättar om stadens hantverkare, 
bruks ägare och köpmän. Att kyrkan står vid 
torget är inte en slump. Städernas makthavare 
uppförde sina byggnader centralt.

Kopplingen mellan kyrkan och samhället 
blev ännu tydligare efter reformationen på 
1500-talet. Den nya lutherska kyrkan blev 
en statskyrka direkt underställd staten och 
kungen.

Lagar stiftades för att hålla ”irrläror” utanför 
landet. Den mest kända, konventikelplakatet, 
kom 1726. Som gentjänst åtog sig kyrkan att 
ta hand om folkbokföring, skola och statlig 
information. Kyrkan blev statens förlängda 
arm i lokalsamhället. 

Ett enhetligt system upprättades i socknar och 
städer och bidrog till att bygga nationen. Att 
vara svensk innebar att var luthersk.

Vid orgeln i S:t Nicolai kyrka. Foto Olle Hagelroth 1963.

Överst: Den världsliga och den andliga makten, i var sitt hus vid torget. Lands-
hövdingen och kyrkoherden hade båda starka kopplingar till statsmakten. 

Ovan: Missionshuset vid Stallbacksgränd före ombyggnaden 1900. Församlingen 
flyttade 1973 till Hjortensbergskyrkan som delas med baptiser och metodister.
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Guds hus

Vid mitten av 1800-talet började omvand-
lingen av Sverige från ett jordbruksland till en 
modern industristat. Människor ville ha mer 
inflytande. Den gamla typen av församling, 
där medlemmarna mest var passiva åhörare, 
lockade inte längre. 

Konventikelplakatet hävdes 1858 och de så 
kallade frikyrkliga församlingarna kunde 
verka öppet. De nya församlingarna, där man 
förväntades vara aktiv, blev intressanta. 

Det sena 1800-talet var den tid då kvinnorna 
började kräva plats i samhället. Frikyrkorna 
erbjöd lika röst för män och kvinnor. 

År 1889 marscherade Frälsningsarmén in 
i Nyköping under ledning av kapten Alma 
Jakobsson med fanor, uniformer och eldande 
musik. Och med kvinnor som sensationellt 
predikade på gator och torg! 

Frikyrkorna blev en skola i demokrati och en 
spjutspets för det moderna samhälle vi lever i 
idag. Lockande var också frikyrkornas stora 
utbud av aktiviteter som söndagsskolor, körer, 
orkestrar, syföreningar, ungdomsklubbar och 
utflykter. 

Under 1930-talet var frikyrkorna som störst, 
cirka tio procent av landets befolkning var 
medlemmar i en frikyrkoförsamling.

För att inte förlora greppet om stadsborna 
måste den lutherska kyrkan aktivt gå in i en 
förändringsprocess. Ett problem var att den 
medeltida kyrkobyggnaden inte lämpade sig 
för ungdomsgrupper, syföreningar och andra 
vardagliga aktiviteter. 

Nicolai församlingshem byggdes på 1950-talet  
och församlingen fick därmed en plats för  
den sortens verksamhet.

Mellan tolv och arton års ålder var 

jag medlem av Missionskyrkans 

juniorförening. Jag och alla kamrater 

fick lära oss mycket nyttiga saker 

som att leda ett sammanträde, att 

få tjänstgöra i olika funktioner, 

ordförande, sekreterare, kassör, 

revisor, gruppledare, alla grunderna 

för att kunna fungera i ett föreningsliv. 

Så var det sommarlägren, som var 

något alldeles extra. Sol, sommar, bad, 

fotboll och naturligtvis uppbyggande 

föredrag.

Bertil Nyman född 1920 . Ur hans livsberättelse  som 
blev boken Pojken som ville se världen. Sörmlands 
museum 2006.

Adils Blomberg, född 1920, major i Frälsningsarmén  
i Nyköping.

Ovan: Frälsningsarmén spelar på torget. Foto Georg 
Söderberg, 1960-talet.

Ovan: Konfirmander. Foto Olle Hagelroth 1962.

Till höger: Metodistkyrkan vid Fruängsgatan 25 invig-
des 1889. Den revs 1974 för att ge plats åt bostäder. 
Foto 1960.

”

Ovan till höger: Missionärsverksamhet var en angelä-
gen fråga för flera av frikyrkorna. E. W. Sjöblom reste 
till Kongo 1892 som baptisternas förste missionär.  
Han kritiserade starkt belgarnas behandling av de 
svarta. Här besöker han Vingåkers baptistförsamling 
två år före avresan.
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Rätten till kunskap

En arbetarpojke från Nyköping, fick i början 
av 1930-talet möjligheten att läsa en högre ut-
bildning vid läroverket i Nyköping. Han blev 
sedan ingenjör. En utbildning som blev möjlig 
tack vare folkskolans införande 60 år tidigare. 

1842 beslutade riksdagen att alla barn i Sve-
rige skulle gå sex obligatoriska år i skolan. 
Skolreformen kom att kallas folkskola. En 
skola för folket, oavsett bakgrund. Tidigare 
hade det inte funnits en enhetlig skola. Då 
fick bara de barn som kom från rika familjer 
en utbildning. 

Under 1800-talet förändrades samhället i Sve-
rige. Befolkningen ökade dramatiskt, fler fick 
rösträtt och många lämnade ett liv på landet 
för ett arbete i staden. Den nya folkskolan 
skulle ge barnen verktygen att klara sig i det 
moderna industriella samhället. 

En enhetlig folkskola var också ett sätt att 
forma den svenska befolkningen. Läsa, skriva 
och räkna var grundkunskaper. Dessutom 
skulle eleverna kunna den svenska national-
sången, känna till landets växter, djur och 
geografi liksom den svenska historien. Att 
passa tider, sköta sin hygien och lära sig re-
spekt för överordnade ingick också. 

Skolorna i städerna skulle se pampiga ut. De 
var ofta i sten och i flera våningar. Skolbygg-
naderna berättade om framtidstro och omsorg 
om barnen. Eftersom eleverna ofta kom från 
enkla förhållanden skulle skolan erbjuda dem 
en vacker och påkostad miljö. Att dagligen 
befinna sig i en vacker miljö skulle påverka 
barnen positivt. 

Folkskolan var sexårig. Därefter kunde pojkar, 
vars föräldrar hade råd, få en högre utbildning 
vid de statliga läroverken. För flickor fanns 
endast privata skolor, då staten inte satsade 
pengar på högre skolgång för flickor. Östra skolan i Nyköping byggdes 1906 och var en folkskolebyggnad.  

Den ståtliga skolbyggnaden skulle understryka vikten av utbildning.

Realskrivning i sporthallen i Nyköping 1963. Fotograf: Ólle Hagelroth.

Studentexamen vid Nicolaiskolan 1960.
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Rätten till kunskap

På flera platser i Sverige öppnades privata 
flickskolor. Henriette Löwen grundade flick-
skolan i Nyköping i slutet av 1860-talet. Hon 
hade läst vid det högre lärarinneseminariet 
i Stockholm, en privatskola som utbildade 
lärarinnor för flickskolorna. Där utbildade sig 
även kulturpersoner som Selma Lagerlöf och 
Alice Tegnér. 

Flickskolelärarinnorna utgjorde ett nätverk i 
Sverige som stöttade varandra i kampen för 
kvinnors rösträtt och sociala reformer. De 
uppmuntrade sina elever att följa efter.

För flickskolan fanns ingen läroplan utan 
lärarinnorna fick själva lägga upp undervis-
ningen. Syftet var att skapa självständiga unga 
kvinnor. Först 1927 öppnades de statliga läro-
verken för flickor. Flickskolan i Nyköping var 
dock verksam fram till 1968.

Efter andra världskriget hade Sverige blivit ett 
rikt land. Stora satsningar gjordes på att ut-
veckla välfärden. Jämställdhet och avskaffan-
det av sociala skillnader var två viktiga frågor. 
Folkskolan och läroverken upplevdes nu som 
hinder på vägen till det nya Sverige, eftersom 
inte alla fick tillgång till utbildning via det 
rådande systemet. 

En stor skolreform genomfördes och grund-
skolan, den skolform vi har idag, infördes. 
Alla barn fick nu gå 9 år i skolan istället för 
6 år och flickskolan avskaffades. Barn med 
funktionsnedsättningar skulle nu också gå i 
grundskolan, tidigare hade de fått sin utbild-
ning på institutioner. 

Idag är utbildning en rättighet för alla barn 
oavsett bakrgund. En rättighet som fastslås i 
FN:s barnkonvention.  

Efter sex år i folkskolan fick jag 

avgångsbetyg. De sista två åren 

hade jag en underbar lärarinna, som 

hette Lydia Thelin. Hon tyckte att 

jag skulle fortsätta läsa i flickskolan 

eller läroverket, men inte hade mina 

föräldrar råd att hålla mig i skola med 

utgifter för terminsavgifter, läroböcker 

och resor. Vi bodde ju på landet. Det 

var en mil till skolan i Nyköping, så till 

min stora sorg fick jag sluta läsa.

Wivi Fernberg född 1923 i Råby utanför Nyköping. 
Efter att hon gift sig och fått barn var Wivi hemmafru 
under några år. Senare arbetade hon som städledare 
på Sinab och som instruktionsstäderska på Nyköpings 
kommun.

Den här skolklassen på bilden skrevs 

in i första klass våren 1923. Vi var 

både pojkar och flickor i samma klass. 

När vi kommit upp i tredje klass som 

hette första storskolan så blev vi 

skilda åt. Vi som gick på Öster kallades 

för österkluttare och de som gick på 

väster kallades för västerkluttare.

Börje Ohlsson berättar om sina första skolår i Nyköping. 
Bilden till vänster är tagen 1924.

Överst: Avslutningsklass vid Nyköpings Elementarskola för flickor 1931. Foto: Edit Norlin.

Börje Olssons skolklass 1924. Se hans citat till höger.
Flickskolans skolgård på 1930-talet. Fotograf: John 
Müller.

”

”
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Bad är hälsa!

Hur luktade människor i Nyköping för 150 
år sedan? Exakt hur är svårt att veta men de 
flesta luktade, mer eller mindre starkt, av svett 
och otvättade kläder. 

Innan vi fick avlopp och rinnande vatten var 
vatten för kroppstvätt ingen självklarhet. I 
Nyköping fick de flesta inte rinnande vat-
ten förrän under 1930-talet. Så hur sköttes       
hygienen? 

Under 1800-talet började allt fler se kopp-
lingen mellan hygien, bakterier och sjukdom. 
Att vara ren innebar en mindre risk för att 
bli sjuk. Att tvätta kroppen med vatten, att 
bada, började nu förespråkas. Men många var 
tveksamma. Bad ansågs av tradition vara både 
farligt och fåfängt. 

I städerna byggdes badhus. Men alla hade inte 
råd att betala inträde så badandet blev snabbt 
en klassfråga. De som hade råd såg till att 
bada och tvätta sig ofta. Att lukta och vara 
smutsig skvallrade om en dålig ekonomi med 
få möjligheter till besök på badhusen.

De tidiga varm- och kallbadhusen var mindre 
byggnader med flera små bassänger. Kall-
badhusen hade ofta ”sumpar”, små höj- och 
sänkbara bassänger där en person i taget kun-
de bada. Stora bassänger behövdes inte när      
besökarna bara skulle tvätta sig.

1892 invigdes ett kallbadhus i Nyköpingsån. 
Staden byggde kallbadhuset för att alla, även 
de med sämre ekonomi, skulle ha möjlighet 
att hålla sig rena. Badhuset hade fyra bas-
sänger med särskilda avdelningar för damer 
och herrar. 

Ett privat varmbadhus, för bad året runt, 
fanns också i Nyköping. Staden slöt ett avtal 
med ägarna så att folkskolebarnen skulle få 
tvätta sig där en gång i månaden, efter önske-
mål från stadsläkaren.

Här som mångenstädes i vårt land 

har befolkningens flertal glömt den 

gamla goda seden att genom bad 

hålla sin kropp ren och frisk. Man 

borde åtminstone lära det uppväxande 

släktet, hur viktigt detta är.

Stadsläkare Ivar Brandberg skriver till stadsfullmäktige 
1901

Simskola i badhuset i Nyköping 1965. 
Foto: Olle Hagelroth.

”

Reklam för Nyköpings varmbadhus i början på 
1900-talet.
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Nyköpings kallbadhus under tidigt 1900-tal.

Uti vattendrag inom stadens område 

må badning utom badhus icke ega 

rum; ej heller må afklädning ske på 

strand till den del af vattendrag, der 

badning sålunda är förbjuden; och 

vare straffet för öfverträdelse af dessa 

stadganden böter från och med två till 

och med tjugu kronor.

Ur ordningsstadgar för Nyköpings stad 1877

”
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Att just folkskolebarnen fick möjlighet att 
tvätta sig på skoltid var ingen slump. Miss-
tänksamheten mot nymodigheten var stor. 
Därför lades resurser på barnen, de skulle få 
nya vanor genom att lära sig att hålla sig rena. 
Med hjälp av barnen försökte man förändra 
opinionen för bad. Att sköta sin hygien genom 
bad blev ett sätt att fostra befolkningen.

Hygien och bad förblev en klassfråga fram 
tills att vatten- och avloppssystemen bygg-
des ut och nådde alla hem under mitten av 
1900-talet. Badhusen miste då sin funktion 
som en plats för renlighet, men samtidigt 
hade nya användingsområden uppstått: sim-
undervisning och motion.

I början av 1900-talet kunde inte så många 
simma. Långt över tusen personer om året 
drunknade, närmare en fjärdedel var barn. 
Därför infördes simundervisning i folkskolan 
under 1920-talet. Samtidigt började fler mo-
tionera och simning blev en populär idrott. 

De nya behoven krävde nya simhallar med 
varmvatten för bad året runt. Större bassängar 
behövdes också, helst 25 meter långa. 1936 
invigdes ett nytt varmbadhus i Nyköping. 
Badhuset innehöll en 25-meters bassäng med 
läktare så att publik kunde följa simtävlingar 
på plats. Med det nya badhuset blev också 
simundervisningen i folkskolan obligatorisk. 

Idag har badhusen utvecklats till stora anlägg-
ningar med bassänger, äventyrsbad och relax-
avdelningar. Att åka till badhuset handlar inte 
längre i första hand om hygien, utan om trä-
ning och upplevelser. 

Så hur luktar vi idag? Mindre svett och otvät-
tade kläder, istället mer deodorant och par-
fym, men luktar gör vi fortfarande. 

Bad är hälsa!

Det var här min ”simkarriär” startade 

– simkurs varje försommar i en följd 

av år. Vi var omkring fyrtio – femtio 

pojkar, som först övade torrsim på 

land och sedan fick gå ned i den lilla, 

grunda bassängen och praktisera. Vi 

startade alltid vid planken på vänstra 

väggen – ett grepp i den och så 

doppa oss under vattnet med huvud 

och allt. Det mötte motstånd från 

flera, däribland jag, men det var ett 

obönhörligt krav att på detta sätt bli 

”vän med vattnet”, som det hette.

Bertil Nyman född 1920. ur hans livsberättelse som blev 
boken: Pojken som ville se världen. sörmlands museum 
2006.

Nyköpings badhus stod färdigt 1936 och ritades av Gunnar Leche.  
Badhuset revs under 1970-talet för att ge plats åt kulturhuset Culturum.
Foto: Ulf Ingvar Wallnér.

Simskola vid Nyköpings badhus 1961. För att minska 
drunkningsolyckorna ansågs simundervisning för alla 
skolbarn som extra angeläget.
Foto: Olle Hagelroth.

”

Simelever vid Nyköpings kallbadhus 1925. Foto: Dan Samuelsson.
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Simkunnigheten var inte allmän och 

många hade inte en chans om de 

hamnade på djupt vatten. Själv gick 

jag i simskola vid sju års ålder i gamla 

kallbadhuset uppe i Nyköpingsån - 

ungefär den plats där östra brofästet 

till bron från Repslagaregatan nu finns.

Kallbadhuset som även kallades tjugu-

öres, då det kostade 20 öre att bada, 

var en större träbyggnad med spjälor 

ner i åvattnet.

Bengt Östergren född 1916,. Ur Sörmlands museums 
insamling av livsberättelser. 
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Utan å ingen stad. De flesta gamla städer har 
vuxit upp vid vattendrag. Vattnet användes 
för transporter av varor och människor.  
I det rinnande vattnet fanns också en kraft 
som man tidigt lärde sig utnyttja. Ju högre 
fallhöjd, desto snabbare snurrade hjulen och 
desto mer kraft kunde man få ut.

Från Harg och ner till Nyköpings hamn är 
det fyra vattenfall. 

Den kraften har använts i minst sjuhundra år. 
Järn, koppar, mässing, läder och trä har be-
arbetats. Vadmal, papper, bomullstråd, mjöl, 
knappnålar och yllefiltar har tillverkats. Och 
elektricitet. De många olika anläggningarna 
utmed ån är som en illustration av Sveriges 
industrihistoria. 

Det började med kvarnar och fortsatte med 
metallbearbetning. Redan på 1300-talet fanns 
kvarnar vid fallen dit bönderna från gårdarna 
runt om kunde komma för att mala sitt mjöl. 

Kvarnarna fick sällskap av verkstäder av olika 
slag, främst för metallbearbetning. Under 
1800-talet byggdes fabriker av tegel i flera 
våningar. Alla måste ligga vid ån. Det blev så 
trångt utmed åstränderna att man fick avleda 
vatten i rännor för att på så vis skapa konst-
gjorda vattenfall.

En sådan ränna byggdes från Storhusqvarn 
och en halv kilometer ner till varvet mitt emot 
Nyköpingshus. 

Ån var stadens viktiga livsnerv men den var 
samtidigt stadens smutsiga baksida där vattnet 
släpptes ut efter att ha använts i olika arbets-
processer. Man kunde till exempel se på vatt-
net vilken färg yllefiltarna fått just den dagen  
i yllefabriken vid Fors.

Kraften från vattnet

De sista mjölsäckarna lämnade Storhusqvarn 1971. 
Företaget började sin verksamhet 1888 men kvarnar 
hade då funnits vid fallet i flera hundra år.

Karlsfors kvarn brändes ner vid en brandövning1973. 
Till höger syns Storhuskvarn som hade lagts ner 
1971men som räddades från rivning. Foto Alf Ralmé.

Ovan: Dammluckorna vid Periodens bomullsspinneri 
rensas från is. Foto Elin Lagerstam 1920-talet.

Ångfartyget Nyköping vid kaj i Nyköping. Det byggdes 
vid Nyköpings Mekaniska Verkstad och sjösattes 1861. 
Fartyget gick i trafik mellan Nyköping och Stockholm  
i 52 år. I början var båten öppen så som på bilden 
ovan men byggdes senare om så att den fick salong 
och en kommandobrygga. 
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Arbetet i metallverkstäderna var både tungt 
och smutsigt. Hettan vid smältdeglarna kunde 
vara outhärdlig och arbetsskador var vanliga. 

Intill Storhusqvarn låg bruksområdet med 
sina olika verkstäder. Det hade börjat med 
ett mässingsbruk i början av 1600-talet. Med 
kortare avbrott och olika ägare hade det vuxit 
till ett helt företagsimperium under 1800-talet. 

Vid mitten av 1800-talet sträckte sig området 
fram mot Behmbron. Det fortsatte också över 
ån och  vidare ner till varvsområdet. 

Här låg verkstäder för tillverkning av en 
mängd produkter från knappnålar och papper 
till ångbåtar. Här låg också bruksherrgård och 
arbetarbostäder.

Bruket var Nyköpings största arbetsgivare och 
när det gick i konkurs 1866 blev 353 personer 
utan arbete, vilket var närmare en tiondel av 
befolkningen. Hela staden drabbades.

Olika verksamheter etablerades på den gamla 
brukstomten men först trettio år senare togs 
metallhanteringen upp igen i större skala. Då 
öppnade Svalins mekaniska verkstad och där 
tillverkade man pumpar, tändkulemotorer och 
jordbruksmaskiner av olika slag. Företaget var 
igång till 1928. 

Tekniken för att ta tillvara kraften blev med 
tiden  allt mer avancerad, från ett hjul i vatt-
net till hela system av drivaxlar och drivrem-
mar som drev maskinerna. 

Med elektriciteten började en helt ny tid. År 
1898 invigdes elverket vid Storhusfallet och 
staden fick för första gången elektrisk ström.

Fabrikerna blev inte längre beroende av att 
ligga nära ån utan kunde placeras var som 
helst. Några exempel är glödlampsfabriken 
vid Kungsgatan, Wedholms vid samma gata 
och Sunlight i Hemgårdsområdet. 

Kraften från vattnet

Vid 15-års ålder fick jag min första 

anställning. Det var på Glödlamps-

fabriken. Där fick jag röra till gips  

som användes till att sätta fast hylsor 

på lamporna. Arbetet pågick mellan sju 

på morgonen till fem på eftermiddagen. 

Därefter hade jag skolgång kvar mellan 

sex och åtta på kvällarna.

Sigrid Johansson arbetade i sin ungdom på 
Glödlampsfabriken, Sunlight och i en kexfabrik.  
Ur Sigrid Johanssons minnen 1998

Inne i utsmältnings- och bleknings-

avdelningen, rullas fettfaten och tömmes 

med hjälp av ånga. Arbetet här är tungt 

och lukten sätter sig fast i huden och 

kläderna.

Evert Johansson, född 1913, om tvåltillverkning på 
Sunlightfabriken som låg i Nyköping 1924-1992. 

Arbetare vid Svalins mekaniska verkstad i början av 
1900-talet.

Svalins visade upp sina varor vid lantbruksmötet i 
Nyköping 1914. 

Tvättmedlet Radion testas i laboratoriet på Sunlight. 
Foto Lena Böklin 1952.

”

”

Glashyttan i Skandinaviska Glödlampsfabriken där lamporna blåstes hantverksmässigt. Foto 1920. 

Wedholms mejerikärlsfabrik försåg landet med mjölk-
flaskor och andra kärl. Fabriken låg först i centrum 
men flyttade 1899 till en nybyggd fabrik vid Kungsga-
tan och 1947 till Blomenhovsvägen.
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Filtar från Fors och möbler från NK, två rätt 
vanliga komponenter i ett välmöblerat hem 
under 1900-talet. Båda stod för god smak och 
kvalitet. Båda kom från Nyköping, från var 
sin fabrik utmed ån.

Fors Yllespinnerier grundades 1873 och växte 
snabbt till en stor textilfabrik med stora  
hallar där maskinerna stod i långa rader. Här 
fanns avdelningar för alla arbetsmoment från 
spinning till vävning och så småningom även 
färgning. En stor del av produktionen utgjor-
des av filtar. 

Det var en stor arbetsplats med omkring 350 
anställda, ungefär lika många män som  
kvinnor. Arbetsuppgifterna var delvis upp-
delade efter kön så att kvinnorna i huvudsak 
jobbade som väverskor, lagerskor och liknande 
medan männen hade tyngre jobb som att 
spinna och transportera.

Arbetslokalerna var förhållandevis rena och 
ljusa men det var dammigt och maskinerna 
slamrade och bullrade på gränsen till out-
härdligt. 

Fabriken i Fors var bara en i raden av textil-
företag som utvecklades i Nyköping under 
1800-talet. Uppströms låg Perioden och Harg 
som båda i första hand var spinnerier med 
bomull som råvara. 

Med textilindustrin blev också kvinnor 
fabriksarbetare. Av tradition ansågs textil-
arbete som kvinnogöra. De ansågs också 
tåliga och noggranna och kostade inte lika 
mycket som männen. 

Nyköping var under en tid den tredje största 
textilstaden efter Norrköping och Stockholm. 
Under 1960-talet lades textilfabrikerna ner  
eller flyttades från Nyköping som en följd av 
krisen inom hela svenska textilindustrin.

Filtar, garn och möbler

Jag började som fjortonåring på 

Periodens bomullsspinnerier 1924.  

75 procent av arbetarna var kvinnor 

och det var ett låglöneyrke.  

Många var ogifta unga flickor.  

Ska du börja på den där sketna 

fabriken?, frågade far. Bara tills jag får 

något annat svarade jag. Men jag kom 

att bli där i 42 år.

Erik Ekelund född 1910 började när han var 14 år. 
Ur Då seklet var ungt. Gamla i Nyköping berättar.

Redan vid tolv års ålder fick man börja 

i fabriken. Vid fyllda 18 år arbetade 

man full tid, det var 73 timmar i 

veckan. Från klockan sex på morgonen 

till klockan åtta på aftonen.

Karl  Wilhelm Jacobsson född 1864 arbetade på 
Fors ullspinneri. Ur Folkminnen från Nyköping, en 
dokumentation av Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.  

Foto Lena Böklin, 
1940-talet.

Barn under 12 år fick inte arbeta  

i fabrik enligt, en lag från 1846. 

””

De manliga skulle i de flesta ackord ha 

något öre mer än kvinnliga. En gång 

hotade vi flickor med att komma in 

till företagsledningen och sittstrejka 

tills vi fick lika mycket betalt som de 

manliga. Vi fick vår vilja fram utan 

sittstrejk.

Ur intervju med väverska vid Fors, ur en dokumentation 
gjord 1966 av Birgitta Persson för Sörmlands museum. 

”

Ylletyget synas av en av de anställda vid Fors fabriker.
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Varuhuset Nordiska Komapinet i Stockholm 
ville öppna en egen möbelfabrik. Valet föll på 
Nyköping och 1904 kunde den nybyggda fa-
briken invigas på det gamla varvsområdet vid 
ån mitt emot Nyköpingshus. Här tillverkades 
möbler och inredningar i nästan 70 år.

Möblerna gjordes till en början för hand och 
det krävdes yrkeskunnigt folk. Förutom mö-
belsnickarna arbetade specialister som träsni-
dare, sadelmakare, tapetserare och bonare vid 
fabriken. 

Närmare 500 personer var anställda vid NKs 
verkstäder när företaget gick som bäst. Många 
hade börjat som lärlingar när de hade gått ut 
skolan, det vill säga när de var 14 år. Ett jobb 
på NK var eftertraktat och ansågs som lite 
finare än andra.

Företaget arbetade med de bästa formgivarna 
och produkterna blev kända för sin höga 
kvalitet. En del av produktionen följde gamla 
klassiska stilideal men här tillverkades också 
moderna möbler, nyritade av dåtidens främsta 
formgivare som Carl Malmsten och Gunnar 
Asplund.

Vad som kanske är mindre känt är att de 
också gjorde möbler i platta paket redan på 
1940-talet, alltså före IKEA. Möbelserien 
kallades Triva och kunderna kunde alltså 
köpa dem i delar och sätta ihop dem själva 
hemma.

Verkstäderna lades ner på 1970-talet och 
byggnaderna revs tio år senare.

På den tiden fanns inte skydds-

anordningar på maskinerna och när 

det blev stopp i fräsmaskinen så slog 

trästyckena tillbaka och ofta hände 

olyckor med avklippta fingrar som 

resultat. Vid sin pensionering hade 

Gerhard bara höger tumme och 

vänster pekfinger oskadade, övriga 

hade skador eller var avklippta vilket 

hämmade honom mycket eftersom 

hans stora fritidsintresse var att spela 

fiol och inte kunde medverka i NK´s 

musikorkester.

Ur Kjell Hedins levnadsbeskrivning om sin morfar 
Gerhard Carlsson 1883-1964. Han arbetade större 
delen av sitt liv som fräsare, först på NK senare på 
Nyköpings möbelfabrik.

Filtar, garn och möbler

Tapetseraravdelningen vid NKs möbelverkstäder.  
Foto 1920.

Maskinhallen vid NKs verkstäder i början på 1900-talet. Här tillverkades bland annat järnsängar, gavlarna ligger 
travade i verkstaden. Främsta köparna var sjukvården eftersom järnsängarna ansågs mer hygieniska än de gamla 
träsängarna. Foto Carl Alfred Jette.

Modeller i liten skala av ett par av stolarna som ingick 
NKs serie Triva, möblerna som såldes i platta paket. 
Elias Svedberg ritade dem och modellerna finns i 
Sörmlands museums samlingar.

Det syns att fru Josefina Hagman kan 

sitt jobb och att hon sätter en ära i 

det och att det blir så bra gjort som 

något kan göras. Hur välgörande är 

inte en bild av en sådan kärnkvinna till 

omväxling med de pinuppor man sett 

till leda på veckotidningarnas omslag.

Ur NKs verkstäders personaltidning Kompanirullan, 
1950-talet.

”

”

Ur mappen med etiketten ”Ritningar till länsveterinär-
hem i ståndsmässig jugenstil, utförda för länsveteri-
när Torsten Segelberg i Nyköping år 1916.” Denna är 
signerad T eller T C Östman. 

te
m

a

Stadsliv

Det var lite extra märkvärdigt att 

arbeta på NK. Arbetarna hade 

vit skjorta och slips i arbetet. 

Det var metall, snickeri och 

tapetserarverkstad. Det var gedigna 

arbeten som gjordes där, bl a gjordes 

inredningen till den ryske tsarens 

lustjakt.

Ebba Karlsson född 1897.  
Ur Hembiträde i Nyköping 1930-1960.

”
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Traktorer med långa släpvagnar rullade sakta 
Hamngatan fram i Nyköping. Vagnarna var 
högt lastade och noga övertäckta med presen-
ningar. Därunder låg nytröskad säd, årets 
skörd som skulle vägas och lossas vid silon.

Silon ägdes av böndernas förening och där 
förvarades säden i väntan på att skeppas  
vidare till andra hamnar. Silon hade byggts 
1962 och var med sina 48 meter den högsta 
byggnaden i Nyköping.

När silon var ny, var Nyköping fortfarande 
en levande hamnstad där fartygen lastade och 
lossade varor. Där man kunde höra främmande 
språk och känna dofter av råolja och fisk. 
Tullhuset var det synliga beviset för hamnens 
betydelse.

Tullen hade funnits där från 1600-talet efter-
som Nyköping var en av de städer som hade 
kungens tillstånd att handla med utlandet.

Den som tagit initiativet till att införa sträng 
kontroll av tullar var Karl IX. Kanske hände 
det, när han satt här som hertig på  
Nyköpingshus i slutet av 1500-talet och såg 
skeppen med alla varorna i hamnen, att han 
insåg hur mycket staten skulle få in om alla 
köpmän måste betala tull. Vid den tiden var 
hamnen i Nyköping en av de största i landet. 

Det var en tid då vattenvägarna var mycket 
viktigare än landvägarna eftersom de flesta 
transporter gjordes med båt. De flesta äldre 
städer ligger därför vid vatten, helst där en 
eller flera åar mynnar ut, eftersom åarna var 
vägar inåt landet. 

De främsta exportartiklarna i äldre tid var 
järn, tjära och spannmål. I takt med att indu-
strialismen växte under 1800-talet så  
bearbetades allt fler råvaror före export, men 
grunden var fortfarande det som skogen, jord-
bruket eller berget kunde ge.

Hamn och tull

På promenad utmed ån, strax uppströms stora hamnen.  
NKs verkstäder syns i bildens högra del. Foto 1937.

Hamnen, östra sidan, troligen 1906. Till höger syns den pampiga gaveln på Storhusqvarns magasinsbyggnad.  
Mitt i bilden skymtar NKs möbelfabrik. Foto David Högberg.

Årets skörd på väg mot silon 1971.
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Det var järnvägarna, inte landsvägarna, som 
började konkurrera med sjötrafiken under 
slutet av 1800-talet. 

För Nyköpings hamn kom hotet från  
Oxelösund. Med en hamn ute i havsbandet 
och med en järnväg till inlandet, blev Oxelö-
sund ett bättre alternativ för sjöfarten än  
Nyköping. Handelsfartygen blev dessutom 
större och de fick svårt att ta sig fram i det 
långa hamninloppet mot Nyköping.

Lastfartygen blev färre men passagerarbåtarna 
blev kvar, åtminstone en tid. Ett antal ång-
båtslinjer trafikerade Nyköping efter turlista, 
vissa gick mellan Norrköping och Stockholm, 
andra gick kortare sträckor. 

Under 1920-talet började folk hellre åka tåg 
och så småningom buss och bil. Ångbåtarnas 
turlistor blev allt glesare. 

När silon byggdes var hamnen fortfarande en 
central plats för utskeppning av främst spann-
mål. Men trafiken minskade för varje år och 
1975 var det dags för tullens distriktskontor 
att flytta till Oxelösund. 

Silon stängdes för gott år 2007 och delar av 
den är numera ombyggd till lägenheter.  
Hamnen har blivit en plats för bostäder och  
rekreation.

I anledning därav att ständigare tillsyn 

måste havas å fartyg som hit till staden 

ankomma, enär cholerafarsoten i 

Köpenhamn utbrutit, fann magistraten 

skäligt bevilja karantänsbefälhavaren 

Johan Carlsson vid Hasselö skans 

en ersättning av tre Rd sk banco i 

månaden.

Ur Rådhusrättens och magistratens protokoll 1853. 
Undertecknat herr borgmästaren och samtliga 
rådmännen.

Det har aldrig varit några restriktioner 

på fiske i hamnen. Lotsen hade 

privilegium på att fiska i farleden. 

Yrkesfiskare fanns inte i staden, 

men väl i Oxelösunds skärgård. 

De kommmo in till Fiskbron 

huvudsakligen lördagar, ibland också 

på onsdagar om det var gott om fisk.

Ur Folkminnen från Nyköping, en dokumentation av 
Sigbrit Plaenge Jacobsen 1944.

Hamn och tull

Hösten kom och vi flyttade till stan. En 

ångare vid namn NYKÖPING tog oss 

ombord och kamrern bjöd på kaffe i 

salongen där en fotogenlampa hängde 

i taket. Det var lite fest över det hela.

Greta Andersson, född 1918. , började arbeta som 
hembiträde 1934.  
Ur Hembiträde i Nyöping 1930-1960.

Nyköping, belägen vid en vik av 

Östersjön, med Stapelfrihet, har 

fordom idkat betydlig, även utrikes 

handel, men har nu mera endast 

inrikes sjöfart.

Ur landshövdingens femårsberättelse tryckt 1884.

Ovan: Last från Amerika, en Plymouth i 
delar som skulle sättas ihop hos Aktiebola-
get Nyköpings automobilfabrik, Ana, som 
var ett dotterbolag till NK. 
Foto Press och Reportagebilder 1948.

Till vänster: Timmerlast i hamnen 1927.

Ångbåten Nyköping lägger till vid kajen.

”

”

”

”
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Krogar, biografer, teater

Under tre dagar i april 1902 kunde man se 
film i Nyköping. ”Storartade kinematogra-
fiska förevisningar” stod det i annonsen som 
var undertecknad av P. Blom, en av de som 
snabbt hade förstått det nya mediets möjlig-
heter. Han hade hyrt in sig i Metodistkyrkan 
och fortsatte sedan till Ordenshuset i Oxelö-
sund. Några fasta biografer fanns inte än. 

Filmtekniken hade nått Sverige bara några år 
tidigare med uppmärksammade visningar  
på stora mässor i Malmö och i Stockholm.  
I Nyköping kostade biljetten 85 öre för  
vuxna. Det motsvarade ungefär en halv  
dagslön för en industriarbetare.

Fem år senare öppnade den första riktiga 
biografen i Nyköping. Utvecklingen gick fort. 
Biografer fanns snart överallt i städer och 
större tätorter. Att gå på bio blev det stora 
folknöjet fram till 1970-talet då färgteven 
intog hemmen. 

Biljettpriserna sjönk och kostade med tiden 
inte mer än vad en springpojke kunde ha råd 
med. Han kunde till och med bjuda en flicka 
på bio. Den mörka biosalongen var inte sällan 
platsen för den första hemliga kyssen. 

Teatern däremot  var en mer exklusiv inrätt-
ning. Dit gick i första hand de mer välbärgade 
och de bildade. Biljetterna var dyra och man 
måste vara finklädd, som om man skulle på 
kalas. Nyköpings teater invigdes 1884 och lig-
ger än idag kvar på samma plats. 

Under senare delen av 1800-talet växte folk-
rörelserna. Oavsett om inriktningen var  
religiös, nykter, politisk, facklig eller idrottslig 
så erbjöd de också en del nöjen. Särskilt de 
unga lockades av musiken, dansen, föredra-
gen och underhållningen. Arbetarrörelsen  
satsade på nöjesparker, folkparker, i många 
städer runt sekelskiftet 1900. 

Röda kvarn vid Ö Storgatan. Foto Olle Hagelroth 1960.

Cirkus Oscars gav bejublade föreställningar  från 1947 
och tio år framåt. Här blandades amatörer med mer 
eller mindre professionella artister. Många barn och 
unga deltog och kvaliteten var hög. Foto 1951.

Gästspel på Nyköpings teater. Foto Eric Kling 1946.

Annons i Södermanlands Nyheter 1929.
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Krogar, biografer, teater

Man åkte till Tista och till Björkbacken, 

som festplatsen vid Harg strax 

utanför Nyköping, hette. Sedan gick 

man till Hållet och lyssnade på NKs 

musikkår som spelade där två kvällar 

i veckan. Om vi lyssnade så mycket 

på musiken kan ju diskuteras. Det var 

nog annat som drog. Killar och tjejer 

vandrade i cirkel runt serveringen och 

musikpaviljongen, och alltid var det 

väl några som fann varandra där. 

Vi vandrade också Storgatan upp och 

ner på lördagar och söndagar. Det var 

att gå på Ströget, sa vi. Så kunde man 

få napp och det fick jag, för det var så 

jag träffade min blivande man.

Margit Bergman född 1919.  
Ur Pensionärer i Nyköping berättar.

Rådhuskällaren låg i Rådhuset vid Stora Tor-
get och dit gick stadens välbärgade män under 
1800-talet för att umgås och för att diskutera 
viktiga frågor, kanske efter ett sammanträde i 
rådhuset.

Enklare ställen var det gott om. I Nyköping 
hade ett tjugotal bryggare tillstånd att brygga 
öl i sina hem i början av 1800-talet. De flesta 
hade också servering. Dessutom fanns kaffe-
hus och matserveringar.

Ändrade lagar under 1800-talet gjorde de små 
husbehovsbryggarna olagliga. I städerna växte 
fram en bryggerinäring i större skala med 
fabriksstora tegelbyggnader. 

Ångbåt, järnväg, cykel och så småningom 
motorfordon innebar att resenärerna blev fler. 
Centralt i städerna byggdes pampiga stads-
hotell där man kunde bo och äta. 

Den som ville bo billigare kunde ta in på nå-
got ”rum för resande” hos privatpersoner, det 
vi idag kallar bed and breakfast.

Matställena besöktes i första hand av resande.  
Andra gick sällan ut för att äta på restaurang. 
Det var dyrt och något man bara inte gjorde. 
Mat åt man hemma. Undantaget var när män 
kombinerade affärer med att äta gemensam 
middag ”på lokal”.

Från 1920-talet infördes kraftiga restriktioner 
i hela Sverige vad gäller köp och servering av 
alkohol. Den som ville dricka måste också äta 
mat. Man fick inte dricka stående vid en bar 
och i rummet fick inte spelas musik.

Restriktionerna släpptes samtidigt som mot-
boken avskaffades 1955 men det skulle dröja 
till 1970-talet innan folk gick på restau rang 
utan någon annan anledning än att bara äta, 
prata och ha trevligt.

Rum, sängar och möbler äro präktiga 

men maten usel.

Tyske resenären E M Arndt efter ett besök på 
Rådhuskällaren i Nyköping 1804.

Standard Hotell vid Fruängsgatan.
Foto Dan Samuelsson 1947.

Folkets park i Nyköping öppnade 1906. Redan från början fanns en enkel scen för teater. År 1959 invigdes Träffen,  
ett helt hus för teater, dans, underhållning, möten och mat. Foto Olle Hagelroth 1961.

Stora hotellet vid Västra Storgatan. Foto Eric Kling 1920-40.

Den enkrona, som man med tjat 

och gnölande hade utverkat, räckte 

till biobiljett, en ask Tenor och tre 

femöreskola.  

Till stan kom det också cirkus. Hade 

man riktig tur kunde barn få hjälpa 

till med att montera bänkar och bära 

fram andra mindre saker. Jobbade 

man riktigt bra blev det en fribiljett, 

ståplats, till den första föreställningen 

som ofta var lite avkortad. 

Egon Toft, en av Sörmlands museums seniorbloggare.
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Att bli stadsbo

När jag vid åttatiden på kvällen tagit 

in mjölk, smörgås eller skorpor samt 

bäddat och tagit in friskt vatten  

i karaffinerna, då var jag ledig för 

dagen och frågade då om man fick gå 

ut. Så gick vi då, en väninna och jag, 

Storgatan upp och ned. Det gjorde 

alla ungdomar på den tiden, det var 

kvällsnöjet. När jag kom in skulle jag 

knacka på Frökens dörr och tala om att 

jag kommit hem.

Greta Andersson, född 1918, började som 
hembiträde1934.  
Ur Hembiträde i Nyöping 1930-1960.

Flyttlassen gick från landet till stan.  
Särskilt de unga flyttade under senare delen 
av 1800-talet från arbetslöshet på landet till 
arbete i närmaste större stad. 

På landsbygden minskade jobben i samma 
takt som jordbruket började mekaniseras, 
allt fler maskiner ersatte den mänskliga mus-
kelkraften. Det fanns inte längre jobb för de 
unga på landet. 

Samtidigt växte industrierna i städerna. De 
behövde arbetskraft, även kvinnor fick jobb.
Detta satte igång en utveckling som fortfaran-
de pågår. Den kallas urbanisering. Vid mitten 
av 1800-talet var 10 procent av landets  
befolkning stadsbor. År 1900 var andelen 
stadsbor häften och i slutet av 1900-talet var 
mer än 80 procent stadsbor.

För många blev flytten till stan en möjlighet 
till något nytt, för andra ett oönskat tvång. 
Oavsett inställning så blev livet i staden an-
norlunda än det gamla.

Hemma i byn var man igenkänd. Man ingick 
i en gemenskap, på gott och ont. Den sociala 
kontrollen kunde kännas som en tvångströja 
Men den kunde också vara en trygghet och 
erbjuda stöd och hjälp.

I staden kunde man vara anonym. Utan för-
pliktelser, utan social kontroll. Men också 
utan skyddsnät.

På landet hade man haft skafferiet på åkern, i 
sjön och i skogen. I stan måste man köpa sin 
mat och sin ved. 

Kiosken på Stora Torget. Foto Eric Kling 1948.

Gun Hedström, till vänster, och Kerstin Andersson på 
promenad på Storgatan. Foto Olle Hagelroth 1960.

”En gång när jag var ungefär 10 år fick 

jag följa med min far till Nyköping. Vi 

åkte med Ivan Thors buss de 35 km 

som skiljde hemmet från stan. Det var 

spännande att se de stora husen och 

all trafik på gatorna för att inte tala 

om allt folk som rörde sig på trottoarer 

och i affärer. Allt var helt omtumlande. 

Pappa bjöd på mat på Stora Hotellet 

också och det var rent högtidligt. När 

vi satt där på restauranten ställde jag 

en fråga till pappa: ”Hur kan du hitta 

bland alla gator och hus här i stan”?

Sture Larsson född 1936, en av Sörmlands museums 
seniorbloggare.
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Att bli stadsbo

Familjemönstren ändrades också. På landet 
hade mannen och hustrun haft gemensamt 
ansvar för att klara jordbruk och familj. Deras 
äktenskap var också en ekonomisk relation 
där bådas insatser var viktiga.

Stadslivet innebar inte den sortens förbindelser. 
Som anställd fick man sin lön och betalade 
sin hyra och sin mat. Å ena sidan blev man 
oberoende, å andra sidan blev man sårbar.

På landet hade man ofta haft mor- eller far-
föräldrar i närheten eller andra släktingar eller 
grannar som kunde hjälpa till med barnpass-
ning. I stan var man oftast ensam.

Samhället var ännu inte anpassat för dem 
som måste jobba hela dagarna och samtidigt 
ta hand om sina barn. Särskilt utsatta var de 
ensamma mödrarna. 

Utsatta var också de familjer där båda föräld-
rarna måste jobba för att klara sin försörjning.
Inom textilindustrin arbetade många kvinnor, 
både gifta och ogifta.

En så kallad barnkrubba öppnades 1891 där 
man tog emot barn till fabriksarbetare från i 
första hand Fors och Periodens textilfabriker. 
De flesta av barnen levde med en förälder, sin 
mamma.

Nya staden var Nyköpings slumkvarter 

och gatorna i utkanten av staden var 

inte heller så fina. Fint folk bodde inne 

i staden. Staden har växt så kolossalt 

de sista åren, särskilt åt öster, mot 

stationen till. 

Ida Matilda Täggström född 1866. Ur Folkminnen 
från Nyköping, en dokumentation av Sigbrit Plaenge 
Jacobsen 1944.

Ovan till vänster: I staden fanns 
det senaste modet. Börje Ohlsson 
till vänster med tre unga kunder i 
affären Börjes Herr- och gosseki-
pering vid Ö Kyrkogatan.  
Foto 1970.

Ovan till höger: En pappa på 
promenad i hamnen, ovetandes 
om att hans barn som vuxen 
skulle få rätt till föräldraledighet. 
NKs verkstäder i bakgrunden. 
Foto 1945.

Till vänster: Torget som mötes-
plats. Foto Olle Hagelroth 1964.

”

Männen var klädda i sina söndags-

kläder - mörka cheviotkostymer med 

skjorta utan löskrage. Kvinnorna var 

finklädda i klänningar och vi barn 

söndagsklädda. Hela atmosfären i stan 

var lugn och avstämd, gatorna låg 

tysta och fridfulla, några promenerade, 

andra satt och diskuterade tidens 

problem.

Bengt Östergren född 1916,. Ur Sörmlands museums 
insamling av livsberättelser. 
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Klasskillnaden var förfärligt stor i 

staden. En jungru i staden kunde 

aldrig tänka sig att gå i hatt. På 

vintern hade man yllehalsduk och på 

sommaren kattunhalsduk.

Anna Sofia Hallberg född 1859 . Ur Folkminnen från 
Nyköping, en dokumentation av Sigbrit Plaenge 
Jacobsen 1944.
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Rent och snyggt

Ju fler människor, desto fler dasstunnor.  
Så länge folk bodde på landet var detta inget 
problem, man grävde ner innehållet och fick 
näringsrik jord tillbaka.

I slutet av 1800-talet flyttade allt fler från 
landet och in till städerna, till jobb i industri-
erna. Det fanns knappt bostäder till alla. Men 
hur trångt de än bodde så måste alla ha ett 
dass. Och innehållet måste tas om hand.

Dassen fanns på alla gårdar i stan. I flerfa-
miljshus låg de i längor med flera dörrar, en 
dörr för varje lägenhet. Även de mer förmögna 
hade flera dass på sina gårdar men där var 
dörrarna olika för herrskapet och för tjänste-
folket.

Latrintömmare var ett yrke som låg långt ner 
på den sociala rangskalan. Det var tungt,  
illaluktande, ohygieniskt och jobbet skulle 
helst utföras på tider då stadsborna skulle 
slippa se och känna lukterna av sin egen avfö-
ring. De var annars ganska vana vid lukter av 
olika slag, inte minst från hästskit på gatorna 
och från grisar och höns på innergårdarna.

Dassinnehållet kördes ut ur stan med häst och 
vagn eller på pråmar för att gå tillbaka som 
gödsel hos lantbrukare. Det blev en cirkelgång 
där bönderna levererade mat till stadsborna 
som i sin tur levererade gödsel till bönderna.

Hanteringen blev enklare när man, efter före-
bild från Paris, började tillverka gödselmedlet 
pudrett. Avföringen blandades då med torv 
och kalk eller aska, torkades och pulvrise-
rades. De största städerna var först med att 
bygga pudrettfabriker men i takt med att pro-
blemen växte i de mindre städerna följde även 
de efter. I Nyköping började tillverkning av 
pudrett år 1900, samma år som Renhållnings-
verket bildades.

Latrinspillning må icke, vid bot från 

och med fem till och med femtio 

kronor, genom staden forslas å annan 

tid än emellan klockan tio på aftonen 

och klockan sex på morgonen under 

tiden från och med den 1 april till den 

1 oktober samt emellan klockan sju på 

aftonen och sex på morgonen under 

öfriga delen av året.

Ur  ordningsstadgar för Nyköpings stad 1877.

Kanske 2 flickor i ett rum med 

järnspisel och var sin säng. Inte stort 

men varmt och rart. 5 kr i månaden 

betalade de. Vatten fick de hämta 

på gården och där låg även dasset. 

Alla måste ha potta. Ända upp på 3e 

botten och ut med slasket.

Märta Andersson född 1918 började arbeta som 
väverska på Fors ullspinneri 1936.  
Ur Pensionärer i Nyköping berättar. 

Mattpiskning på bakgården till hus Vid Västra Kvarn-
gatan. Till vänster syns två av dassdörrarna.  
Foto Olle Hagelroth 1950-talet. 

Köksafall samlades upp och kördes till Hemgården för att bli grismat eller kompost. Hemgården var ett 
jordbruk som drevs av kommunen. Den var också en social inrättning för gamla och sjuka och de skulle 
arbeta efter förmåga. Ture Gustavsson började 1937 som ladugårdsförman och fick senare ta hand om   
svingården. Han blev kvar i 24 år. Foto från mitten av 1900-talet.
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Rent och snyggt

Förutsättningarna för renhållningen ändrades 
stegvis under 1900-talet. I takt med att  
vattentoaletter installerades i husen så ham-
nade avföringen i avloppsrören istället för i 
pudrettfabrikerna. Rören leddes till närmaste 
sjö eller vattendrag. 

Vid mitten av 1900-talet började man inse 
konsekvenserna av utsläppen och de första 
reningsverken byggdes. Med tiden skulle re-
ningsgraden bli allt högre och restprodukterna 
föras tillbaka ut på åkrarna. I Nyköping invig-
des reningsverket vid Brandholmen 1962 och 
sedan dess har det byggts ut i flera steg. 

Soporna var ett mindre problem för städerna 
långt in på 1900-talet. Den enkla anledning-
en var att folk inte slängde så mycket. Matres-
ter åt man upp eller gav till djuren. Förpack-
ningar var gjorda av plåt, glas eller trä och 
återanvändes. Kläder användes så länge som 
möjligt och blev sedan papper eller trasmat-
tor osv. Av det som slängdes gick det mesta att 
elda upp.

Under 1900-talet växte soptipparna i takt 
med att välståndet steg, konsumtionen ökade, 
fler prylar tillverkades och en mängd nya 
material lanserades, inte minst plasten som 
blev vardagsvara under 1960-talet. Mycket 
slängdes i vattendrag och i Östersjön men det 
mesta hamnade på soptippar. 

Tipparna blev allt större och läckte gifter, 
samtidigt som man började inse att vissa råva-
ror faktiskt kunde ta slut en dag. Under slutet 
av 1900-talet började allt fler kommuner in-
föra sopsortering. Soptipparna bytte namn till 
miljöstationer och fungerar som sorterings-
ställen och tillfälliga upplagsplatser i väntan 
på hämtning till olika anläggningar för åter-
vinning eller bränning.

Avloppsvattnet har under senare år 

ökat avsevärt och försämrats på grund 

av de många vattenklosetter, som 

anordnats. Förr fördes exkrementerna 

till renhållningsverket och tillfördes 

därefter jorden, men numera följer 

de med avloppsvattnet till ån eller 

Stadsfjärden. Det är egendomligt  hur 

hastigt vattnet i sjöar och vattendrag 

förändrats genom ett sådant tillskott.

Ur Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år, utgiven av 
Nyköpings drätselkammare 1963.

Den relativt livliga hästtrafiken på 

gatan förbi kåken medförde massor 

av hästskit och det var husägarens 

ansvar att gatan hölls ren. Denna 

renhållning skedde med sopkvast, 

skovel och skottkärra. Jag höll 

vår sida av gatan ren och körde in 

hästskiten på gården, där den tömdes 

i rabatterna och i trädgårdslandet. Det 

var ett lustbetonat arbete - jag gjorde 

nytta, hästskiten luktade gott och jag 

grundlade min senare enorma styrka.

Under vintrarna hölls gatan 

någorlunda ren från snö med hjälp av 

en stor kommunal snöplog, dragen 

av tre par hästar och med tre-fyra 

man styrande vardera plogvingen 

med hjälp av en lång spak på vardera 

vingen. Gatan skulle ju inte skrapas 

helt ren från snö, då alla dragna fordon 

var försedda med medar.

Bengt Östergren född 1916,. Ur Sörmlands museums 
insamling av livsberättelser. 

Hästarna gödslade gatorna så att gräset frodades 
mellan stenarna. Folk från fattighuset hade i uppgift 
att ta bort gräset framför residenset. Foto 1910.

Hästarna lämnade tydliga spår på gatorna, här Hospi-
talsgatan. Längst till vänster syns väggen till lands-
hövdingens stall. Foto 1919.

Stora Torget skottas rent från snö 1912.

Torget sopas efter torgdagen.  
Foto Olle Hagelroth 1961.
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Ljuset och vattnet

Alla gamla lyktstolpar gick till skrot. 

Jag minns hur vi stod och slog sönder 

dem med slägga nere vid gasverket.

Tage Jonsson, son till lykttändaren  Erik Jonsson.

Som under ett strömavbrott. Kompakt mör-
ker avbrutet av flämtande ljuslågor, kanske 
från en vandrares lykta eller från en spiseld 
bakom stängda fönsterrutor. Staden var en 
mörk och otrygg plats på natten.

Vid mitten av 1800-talet blev det ljusare.  
Gatlyktor sattes upp i städerna. De drevs med 
gas tillverkad av importerat kol. Nyköpings 
första gasverk anlades 1861.

Gas användes inom industri och till matlag-
ning men inte så mycket till lampor inomhus. 
I hemmen lyste istället fotogenlamporna tills 
de i början av 1900-talet ersattes av den nya 
tekniken med elektriska glödlampor.

Ju fler som fick elektriskt ljus hemma, desto 
mer gas behövde gasverket i Nyköping produ-
cera. Detta märkliga samband berodde på att 
Skandinaviska Glödlampsfabriken var en av 
gasverkets största kunder. 

Fabriken grundades 1904 vid Kungsgatan 
bara ett stenkast från det äldsta gasverket.  
Det växte till ett av landets största och glöd-
lamporna blåstes till en början hantverks-
mässigt i gaseldade ugnar.

När fabriken började göra egen gas och när 
elnätet byggdes ut, så minskade behovet av 
stadsgas. 1964 lades gasveket ner och hushål-
lens gasmätare togs bort.

Nyköpingsborna fick sitt första kommunala 
elverk 1898. Strömmen kom från turbiner  
i ån vid Storhusfallet.

Med elljuset ändrades gatubilden radikalt.  
De elektriska lamporna lyste starkare och 
kunde riktas åt olika håll. Reklamskyltar och 
gatlyktor gjorde gatan till en plats för kvälls-
promenader och nöjen. En tryggare plats.

Hos familjen Larsson på Bagaregatan. I hörnet sitter gasmätaren och till höger syns en del av spisen.  
Foto Lena Böklin 1945.

Erik Jonsson arbetade som lykttändare från 1909 till 
1951 då gaslyktorna skrotades. 
Foto Dan Samuelsson.
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Det första gasverket vid Fiskbron ersattes med ett nytt i 
hamnen i början av 1900-talet. Det hann byggas ut i 
etapper innan det stängdes 1964. Foto Dan Samuelsson.
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Ljuset och vattnet

På hösten 1892 flyttade vi åter till Lilla 

Bergsgränd, samma lägenhet som 

tidigare men den var nu moderniserad 

så tillvida att vatten fanns i en modern 

vattenkastare i hörnet på gatan. Jag 

är ej riktigt säker på om den var färdig 

när vi flyttade in, annars blev den det 

på våren efter. Nyköping fick nämligen 

sin vattenledning lagd dessa år med 

början 1893 eller 1894.

Karl-Arvid Nilsson född 1883 . Ur en berättelse 
bearbetad av Ingmar Hedblom 2008-2009.

Inget hem liknade det föregående. 

Vi hade många, många omoderna 

och dåliga bostäder i Nyköping. Rum 

och kök, vedspis, dass på gården 

och ganska få gaslågor. Kallvatten 

var regel, men man fick också hämta 

vatten i en pump på gården. Fattiga 

var alla, men arbete hade alla pappor.

Greta Andersson om sitt 30-åriga yrkesliv som 
hemsyster i Nyköping från 1947. 
Ur Pensionärer i Nyköping berättar om sitt yrkesliv.

En brunn mitt på torget där stadsborna kan-
hämta sitt vatten och där man träffas för att 
utbyta tankar och skvaller.

Så ser bilden av många små städer och byar 
ut. Och så var det i Nyköping, eller snarare 
nästan så.

Pumpen för vatten och skvaller fanns på  
torget men där fanns ingen brunn. Vattnet 
kom från en källa uppe vid Hållet och led-
des till torget via nergrävda trärör i början på 
1840-talet.

Men alla måste inte gå till torget. Det fanns 
flera allmänna brunnar och många hade  
dessutom egna brunnar på sina gårdar.  
Åvattnet användes också men mest till tvätt.

Ett kommunalt vattenledningsnät var klart  
i slutet av 1800-talet men långt ifrån alla  
fastighetsägare ville vara med. De tyckte att 
det kunde räcka med en kran utanför huset.

Då togs vattnet från en källa vid Fruängen. 
Källan tycktes till en början outsinlig men 
i takt med att staden växte och allt fler fick 
egna badrum så började vattnet tryta.

Under 1960-talet investerade man i en ny  
lösning. Nyköping och Oxelösund gjorde en 
gemensam satsning på en pumpstation med 
vatten från sjön Yngaren.

Pumpstationen vid källan i Fruängen finns 
kvar men där görs numera starkare drycker.

Det fanns flera ställen där stadsborna kunde hämta 
vatten. I mitten syns pumpstationen vid Fiskbron, där 
Kungsgatan och Slottsgatan möts. Foto 1870.Den nya tekniken förändrade gatubilden. Foto 1910.

” ”
Vattentornet byggdes 1965-66. Foto Dan Samuelsson.Med en kran i köket behövde man inte gå till pumpen med sin hink. Familjen Halldin på 

Fruängsgatan. Foto Lena Böklin 1945-46. 
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 1 Tjugo mark och tolv alnar kläde

 2 Att äta bäversvans och garva läder

 3 Vinterliggare och andra

 4 Maria, Birgitta och Anna 

 5 En strategisk knutpunkt för Knut

 6 Forsar och fall

 7 Slottsliv

 8 Slottsträdgården - till nytta och nöje

 9 Staden i skuggan av slottet

 10 Hattmakaren och andra 

 11 Från torget till varuhuset

 12 Djur i stan

 13 En egen täppa

 14 Alla vägar bar till staden

 15 Brott och straff

 16 Vård och omsorg

 17 ”Ont i själen och överallt”

 18 En liten stor stad
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1,21-22

2-3

5,7-9

10-11

12-14

16-17

18-20

24-25

30-3132-34
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Gå i vilken ordning du vill. 
Siffrorna är bara till för kartan.

Spelhagen

Nyköpingshus

Nicolaikyrkan

Storhusfallet

Stora Torget

Hamnvägen

26

15

4

23

29

V. Storgatan

6,27-28

 19 Stadsbor

 20 Veva och lyssna

 21 På väg mot demokrati 

 22 Kungens förlängda arm

 23 Lag och ordning

 24 Guds hus

 25 Rätten till kunskap

 26 Bad är hälsa!

 27 Kraften från vattnet

 28 Filtar, garn och möbler

 29 Hamn och tull

 30 Krogar, biografer, teater

 31 Veva och lyssna

 32 Att bli stadsbo

 33 Rent och snyggt

 34 Ljuset och vattnet

 35 Oppeby-abc-staden

Oppeby -abc-staden

Familjen Eriksson flyttade till Oppeby 1948. 
Huset var nybyggt enligt tidens ideer om den 
goda bostaden. Lägenheten var ljus, praktisk 
och hygienisk.

Pappa Sigurd jobbade på flygflottiljen F11 på 
Skavsta. Han hade nära till jobbet. När dot-
tern Gudrun föddes blev mamma Ingeborg 
hemmafru, men hon jobbade ibland i bageriet 
i samma hus som bostaden.

Gudrun fick växa upp i ett lugnt område med 
många barn, med kommunal lekplats och 
nära till skolan.

Alldeles intill deras hus låg torget som kalla-
des Centrum och där låg allt viktigt som pos-
ten, banken, biblioteket, affärer och konditori.

I bostadsområdet som Oppeby byggdes det 
moderna Sverige. 

På 1930-talet hade Sverige haft den sämsta 
bostadsstandarden i Europa. Ett nytt och 
bättre samhälle ingick i visionen om det goda 
folkhemmet. Men arbetet stannade av när 
andra världskriget bröt ut. 

Kriget tog slut 1945 och efter några år tog 
byggplanerna fart igen. Den svenska ekono-
min gick bara bättre och bättre. Nu skulle 
fattigstämpeln byggas bort på allvar. 

Staten och kommunerna skulle se till att alla 
invånare fick det bra. Välfärds-Sverige blev ett 
begrepp.

Nya stadsdelar byggdes på kommunal mark 
utanför städerna. Många planerades enligt 
ABC-principen där  bokstäverna står för  
Arbete, Bostad, Centrum. Vardagslivet skulle 
kunna levas inom området med allt på  
bekvämt avstånd. Förstäderna etablerades.

Lägenhet hade vi lyckats få trots brist 

på varan, spritt språngande ny tvåa 

i Oppeby.  Bröllop ägde rum i Nässjö 

kyrka och efter fest blev det tåg till 

Nyköping och vi installerade oss på 

Regeringsvägen 1.  

I hyreskontraktet stod månadshyre-

summan kr 111, - Nåja, redan första 

hyran var något mer, men som 

jämförelsetal i våra dagar blir ju verkan 

häpnadsväckande.  

Visst var vi lite lyckliga, även om min 

lön visade sig vara i minsta laget, 

något överdåd kunde förvisso inte få 

förekomma och fru Eriksson fick snart 

söka jobb för att bättra upp ekonomin. 

Sigurd Erikssons självbiografi 1997.
Sigurd Eriksson på cykelutflykt med dottern Gudrun  
i Oppeby 1952.

Tobaksaffären på Regeringsvägen drevs av Roland Gustavsson. Foto Press och Reportagebilder 1953.
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Sparbanken inviger sitt kontor i Oppeby.  
Foto Olle Hagelroth 1965.
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Oppeby -abc-staden

 

 

Antalet hemmafruar har aldrig varit så stort som 
under 1950-talet. År 1950 yrkesarbetade cirka 16 
procent av Sveriges gifta kvinnor.  
Foto i samband med visning av radhus i Oppeby 1957. 

De två mest omtalade ABC-projekteten i 
Stockholmsområdet är Vällingby och Farsta 
som båda stod klara på 1950-talet.

Typiskt för de här områdena var att hyreshus  
i flera våningar byggdes i centrum och utan-
för byggdes radhus och små villor.

Småhusen byggdes, efter amerikanskt möns-
ter, av färdiga komponenter på en stomme av 
trä. Arkitekter ritade typhus, som visades i 
kataloger där köparna kunde välja.

Köparna fick hjälp av sin kommun i form av 
instruktioner, materialinköp och organisation. 
På detta sätt kunde både produktions- och 
arbetskostnaden hållas nere.

Köparna fick också ofta fördelaktiga lån till 
sina egnahemsbyggen. Nyköpings kommun 
ställde till exempel upp som borgensman för 
stora delar av lånen på Sparbanken. 

Hjälpen kunde också komma från företagen 
i området. Textilfabriken i Harg ägde en del 
mark vid Oppeby och erbjöd sina anställda 
att bygga småhus där. Flera av hyreshusen 
vid Regeringsvägen byggdes för i första hand 
anställda vid F11.

Överst: Flygfoto över Oppeby 1964. Mitt i bilden syns 
Oppeby torg och till vänster syns den då nybbygda 
skolan. 

Under: Dessertost förpackas på Mjölkcentralen 1980. 

Till höger: Folkhemmets ideal presenterad på valaf-
fisch 1962. Foto Olle Hagelroth.

Överst: De nya radhusen förevisades i Oppeby 1957.

Under: Bostäder byggdes i början på 1950-talet åt 
anställda vid F11 vid Regeringsvägen. Drömmen om 
en modern lägenhet kunde bara överträffas av dröm-
men om en egen bil.  
Foto Press och Reportagebilder 1953.
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