Nyköpings historia.
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Nyköping har varit en
plats där människor har
vistats i flera tusen år!
Vid Släbro, på hällarna
ner mot Nyköpingsån,
kan du uppleva histo
riens vingslag vid alla
hällristningar.

Nyköpings äldsta be
byggelse härstammar
från 1100-talet, bland
annat har lämningar av
två båthus och vissa
gravfynd hittats. Två
försvarstorn också
kallad kastal, byggdes
under 1100-talet, den
ena på en klippa vid
åmynningen och en
vid Stora Kungsladu
gården (Kilakastalen)
väster om Nyköping.
Det byggdes ut till en
borg under 1200-talet.
Troligen var det Birger
Jarl som anlade Nykö
pingshus.
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Namnet Nyköping
nämns på ett mynt
från 1230, NVCOPIE.
Nyköpingshus började
byggas och under
de perioder kungen
vistades på slottet var
Nyköping Sveriges
huvudstad. S:t Nicolai
kyrkan och Allhelgona
kyrkan uppfördes.

20 september 1396
undertecknades
Nyköpings recess
– en politisk övern
skommelse på
Nyköpingshus. Då
bestämdes att Sverige,
Danmark och
Norge, skulle ha sam
ma regent »en herra oc
konung hafuom« vilket
var förutsättningarna
för att Kalmarunionen
skulle kunna bildas året
därpå.

Nyköpingsåns mynning
var en av de viktigas
te svenska Öster
sjöhamnarna och här
exporterades en del av
Bergslagens produkter.
Här bedrevs också im
porthandel med bland
annat Lübeck.
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Nyköping hade
några hundra
invånare och
Stockholm drygt
tusen invånare.
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2 200 personer
bodde
i Nyköping.

Återuppbyggnaden skedde med statens hjälp
och stenhus byggdes som ännu finns kvar:
Westlingska gården och hörnhuset Borgaren 12
vid Stora torget, Hellmanska gården, Rostadius
gården, Sörmlandsbanken 1 och Gripen 1 och
20 på Västra Storgatan. Huvudparten av staden
byggdes emellertid i trä. Efter branden byggdes
också ett länsresidens på gamla rester av slotts
murarna – Gamla Residenset.
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24 juli 1719 intogs staden av en rysk galärflotta
som brände och plundrade stan. Det enda som
stod kvar i västra stadsdelen var klockstapeln på
Borgarberget, S:t Annae kvarn, Kungstornet vid
Nyköpingshus samt en liten gård. På östra sidan
om Nyköpingsån förstördes allt utom All helgona
kyrka och några gårdar i dess närhet samt den
stora slottsträdgården.
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10 december året 1317 har gått till historien
som Nyköpings gästabud. Magnus Ladulås
söner, Kung Birger och hertigarna Erik och
Valdemar var huvudaktörerna i dramat, som
inleddes med Håtunaleken. Festen fick ett
tragiskt slut med hertigarna i fängelsehålan,
ditslängda av sin bror Kung Birger. Bröderna
kom aldrig levande ur fängelset och Kung Birger
fick fly till hustruns, drottningen Märtas, hemland
Danmark. Vill du veta mer om Nyköpings gäs
tabud, missa inte föreställningen på Nyköpings
hus som spelas traditionsenligt under juli månad.
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Träbebyggelsen
drabbades av brand
1632 och 1665. Då
förstördes stadens
båda kyrkor samt alla
broar. Hela Vasatidens
pompa förstördes då
i Södermanlands
största eldkatastrof.

Det bodde
ca 1 350–1 700
personer här och
Nyköping var störst
i hertigdömet.
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Hertig Karl (1550–
1611) var yngste
son till Gustav Vasa
och fick år 1568 ärva
Nyköpingshus av sin
pappa. Karl byggde
om Nyköpingshus till
ett renässansslott – ett
riktigt skrytbygge. Efter
en kamp om makten
över Sverige kröntes
han 1607 till kung och
kallas Karl IX. Karl dog
1611 på Nyköpings
hus, 61 år gammal.
Den äldste sonen
Gustav Adolf blir då
kung, Gustaf II Adolf år
1612.
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Några stenhus uppfördes i Nyköping under
1600-talet. I boken Suecia antiqua et hodierna
framgår tydligt slottets, kyrkornas och de få sten
husens överväldigande dominans i stadsbilden.
Den äldre stadsplanen var mycket oregelbunden
med krokiga gator och oregelmässiga torg. I det
äldre gatusystemet ingick tre torgbildningar.
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Sedan 1634 är Nykö
ping Södermanlands
residensstad.
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Under 1800-talets
första decennier
florerade industrin
åter. På 1830-talet
var Nyköping en av få
städer i Sverige där
fabriksarbetarnas antal
Nyköpings utveckling
översteg borgarnas.
under 1700-talet
Textil- och pappers
kännetecknas av ett
produktionen samt
industriellt uppsving,
stångjärnsbruken var
allt medan handeln
ledande. Men 1866
gick kräftgång.
lades bruket ner,
Pappersbruk, klädes
varefter även invåna
manufaktur, stoff- och
rantalet minskade.
silkesmanufaktur, to
På 1880-talet börjar
baks- och snusfabriker
Nyköping expandera
och sockerbruk etable
igen. Wedholms AB
rades. Arbetskraften
grundades 1879
utgjordes av inflyttade
med tillverkning av
tyskar. Vid 1760-talets
mjölkkannor. 1897
mitt upplevde manufak
startade Skandinaviska
tur en kraftig nedgång.
Glödlampsfabriken
Nyköpings skeppsvarv
anlades1767. Nykö
pings första lasarett
invigdes1775, då i
hörnet Ö Storgatan
och S:t Anne gatan.
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Bomullsspinneriet i Harg var Nyköpings
äldsta spinneri, Perioden och Fors är de andra
två.1856 bildades Nyköpings Mekaniska Werk
stad där ångfartyget »Ernst Merck« byggdes.
Det sjösattes 1858 och var då Sveriges största
handelsfartyg.
Gaslyktor tändes för första gången på stadens
gator 1861.
Skandinaviska Glödlampsfabriken startade
1897.

År 1910 hade
staden 9 810
invånare och över
50 procent levde av
industri och hantverk.

1665

Q Slutet av
1600-talet

Den äldsta kartan över
Nyköping är från 1665
och stadsplanen är
mycket regelbunden,
den bryts av Nykö
pingsån och den på
sina ställen kuperade
terrängen. Planen
kännetecknas av en
öst-västlig orientering
genom Storgatan som
skär rakt genom staden
med Stora torget som
centralpunkt.
Under 1600-1700-ta
len gick stadens
ställning som sjöfarts
stad förlorad medan
hantverket kom att
spela en större roll.
I slutet av 1600-talet
och början av 1700-ta
let verkade den interna
tionellt kände silver
smeden Henning Petri
i Nyköping. Nyköpings
Mässingsbruk bildades.
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År 1860 var invåna
rantalet uppe
i 4 784 personer.
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NK:s verkstäder som
var knutna till varu
huset i Stockholm
startade tillverkning av
främst stilmöbler och
inredningar med start
1905. 1937 bildades
AB Nyköpings Auto
mobilfabrik, Ana. Saab
köpte Ana 1959 och
började försäljningen
av Saab-bilar.

Då sattes Kungl.
Södermanlands flyg
flottilj F11 upp. Verk
samheten pågick till
och med 1980. 1989
startade satsningen på
en flygplats och Stock
holm Skavsta flygplats
är idag Sveriges femte
största flygplats.
1987 firade Nyköping
sitt 800-årsjubileum.
1992 delades Nykö
pings kommun i tre nya
kommuner: Nyköping,
Trosa och Gnesta.

År 2000 var vi
49 063 invånare
i hela
kommunen.

Q 2016
År 2016 fanns
54 924 personer
i hela kommunen
och 35 000 i stads
kärnan.

Projekt Ostlänken och
Nyköpings resecen
trum har tagit fart och
präglar både debatten
och tillväxten.
Östra klockstapeln
brinner ner till grunden.
Nyköping firar Gästa
budsår och uppmärk
sammar att det är 700
år sedan det ursprung
liga gästabudet ägde
rum. Jubileumssom
maren inbjuder bland
annat till Nyköpings
första Pride-festival,
Scandinavian Street
Music Festival, Fest
dagar
i en hel vecka och
Scensommarkväll på
Nyköpingshus.

