
Nyköpings rang bland rikets städer
Per Gunnar Sidén

Det dynamiska svenska  
stadssystemet
Rangordningen mellan städer påverkas dels av 
krafter och inbyggda faktorer som tenderar att 
bevara en etablerad hierarki och dels av nya kraf-
ter och förändrade förhållanden som genererar 
rangförändringar.

Walter Christallers centralortsteori beskriver 
och förklarar på ett tydligt sätt flera ekonomiska 
faktorer som främjar sammanhållningen i en sta-
bil stadshierarki. Enligt Christallers teori fördelar 
sig städer storleksmässigt i en regelbunden hierarki 
och geografiskt i ett regelbundet cellmönster där 
den styrande faktorn är utbudet av centrala varor 
och tjänster. Den stad som har det bredaste utbudet 
av varor och tjänster i ett system eller i ett delsys-
tem har också både det mest centrala geografiska 
läget och den största befolkningen jämfört med stä-
der längre ner i hierarkin (Christaller 1933:71f). 
Christaller såg dessa förhållanden som lagbundna, 
vilket framgår redan av undertiteln till den bok där 
teorin presenterades. 

Centralortsteorin förefaller inte ge något större 
utrymme för avgörande förändringar eller avvi-
kelser i städernas rangordning. Genom sin grad 
av centralitet och sitt läge i förhållande till andra 
städer är en stad fjättrad vid sin nivå i hierar-
kin. Christaller var givetvis medveten om att teo-
rin inte var en exakt avbildning av verkligheten ens 
i 1920-talets Sydtyskland som var hans empiriska 
referensram. Christaller noterade en rad avvikel-
ser som han härledde till dels skillnader i befolk-
ningstäthet mellan olika regioner, dels förekomsten 
av orter där centralitet spelade en underordnad roll 
såsom industriorter (Christaller 1933:73). Christal-
ler menade vidare att centralortssystem i praktiken 
inte är oföränderliga. Exempelvis kunde föränd-
ringar i kommunikationssystem eller förflyttning 

Inledning
Syftet med denna artikel är att sätta in kvarteret 
Åkroken och Nyköping i en vidare nationell urban 
kontext. Kan resultaten från kvarteret Åkroken 
och andra större undersökningar i Nyköping sägas 
avspegla en allmängiltig utveckling för det svenska 
rikets städer eller visar de snarare på en egen och 
unik utvecklingslinje? Tidsmässigt ligger tyngd-
punkten på den expansiva perioden 1570–1670 men 
med utblickar bakåt och framåt i tiden.

För att belysa Nyköpings utveckling i förhål-
lande till rikets övriga städer kommer jag att 
använda stadens rang. Rang är ett centralt begrepp 
inom urbanforskningen som används inom ett fler-
tal olika områden, inte minst för att studera stads-
systems egenskaper och funktionssätt. Städer kan 
rangordnas efter flera olika grundläggande prin-
ciper beroende på teoretisk utgångspunkt och vad 
som ska påvisas. Av praktiska skäl används oftast 
befolkningsstorleken, i synnerhet över längre tids-
perioder eftersom jämförbara data av annat slag 
sällan finns tillgängliga.

För tidiga perioder då befolkningsuppskatt-
ningar utgående från personlängder saknas 
används ofta olika slags indirekta indikatorer på 
befolkningsstorlek. Så har till exempel Anders 
Andrén använt stadskyrkornas inre yta och anta-
let religiösa institutioner för att rangordna städer 
och påvisa rangförändringar i det medeltida Dan-
mark (Andrén 1985). I denna studie kommer jag att 
använda mig av en sammanvägning av några indi-
rekta indikatorer för tiden kring 1250, främst tid-
punkten för etablerande av konvent, förekomsten av 
äldre rödgods och kulturlagrens omfattning. Rang-
ordningen för 1650-talet och 1810-talet utgår från 
Sven Liljas befolkningsberäkningar (Lilja 1996). 
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av en huvudstad leda till att nya hierarkier kom att 
ersätta äldre obsoleta (Christaller 1933:163). 

Om rangstabilitet kan sägas vara grundtillstån-
det i centralortsteorin, så ses i teorin om ojämn 
urbanutveckling i stället rangförändringar som 
det normala förhållandet. Utgångspunkten är att 
under varje fas av den ekonomiska utvecklingen är 
det vissa branscher som leder utvecklingen. Dessa 
branscher är koncentrerade till vissa orter och/eller 
regioner som därigenom växer snabbare än andra 
orter och regioner vilket ger upphov till ojämn 
urbanutveckling (Nilsson 1984:63). Under en viss 
branschs expansionsfas byggs en branschanpas-
sad infrastruktur upp som stödjer tillväxten. Denna 
infrastruktur blir dock sedan närmast en hämsko 
när utvecklingen mattas av och andra branscher tar 
över. Teorin bygger således på antagandet att regi-
oner och städer ofta fastnar i en föråldrad struktur 
och inte har möjligheter eller förmåga att ställa om 
till nya förhållanden.

Förhållandet mellan de krafter som drivit på, 
respektive motverkat, rangförändringar förefaller 
ha varierat över tid och rum i Europa (Mikkelsen 
2012:262). Städerna i Mecklenburg-Vorpommern 
är ett bra exempel på ett stadssystem som under 
etableringen på 1200-talet finner en stabil struk-
tur som i stort sett lever kvar idag (tabell 1). Endast 
en ny stad, Schwerin, har tillkommit i toppen. De 
två inlandsstäderna Schwerin och Neubrandenburg 
har vuxit i rang under modern tid, en naturlig kon-
sekvens av att havets betydelse för kommunikatio-
nerna minskat och att den urbana tillväxten där-
igenom lättare kunnat anta centralortssystemets 
former med de större städerna centralt placerade 
inom stadssystemen.

Städerna inom det medeltida svenska rikets 
gränser uppvisar däremot en helt annan bild 
(tabell 2). Ingen stad återkommer som en av de 
fem största vid alla fyra tidsnedslagen. Utvidgar vi 
rangordningen till de tio största städerna kommer 
Uppsala med som enda stad vid alla fyra tidpunk-
terna. Flertalet av 1200-talets städer befinner sig i 
själva verket mycket långt ner i rangordningen idag 
samtidigt som flertalet av de tio städer som redan 
på 1650-talet var störst inte kan beläggas som stä-
der 1250.

Det svensk-finska stadssystemet skiljer sig alltså 
radikalt från det i Mecklenburg-Vorpommern. Ett 
drag som känns igen från Mecklenburg-Vorpom-
mern är inlandsstädernas tillväxt under modern 
tid, men under förmodern tid påverkades det 
svenska rikets städer uppenbarligen av andra och 
mer dynamiska krafter än städerna i Mecklen-
burg-Vorpommern. Det finns en rad olika förkla-

ringar till detta. Här kommer jag emellertid att 
begränsa mig till dem som är mest relevanta för att 
förklara Nyköpings skiftande rang.

En uppenbar skillnad är att Mecklenburg-Vor-
pommern från högmedeltiden var en naturgeo-
grafiskt, ekonomiskt, kulturellt och demografiskt 
förhållandevis enhetlig region. Det svenska riket 
bestod däremot av ett antal sinsemellan mycket 
olika regioner i dessa avseenden. Urbaniseringen 
tog därför fart vid olika tidpunkter. Städernas 
befolkningstillväxt har också varit högre i regioner 
med snabb generell befolkningstillväxt. Dessa för-
hållanden förklarar en hel del av förändringarna i 
städernas rangordning, framför allt de finländska 
städernas stadiga frammarsch. 

Tabell 1. Städernas rangordning i Mecklenburg- 
Vorpommern (inom dagens gränser)

Rang 1250–1300 1816–1819 2010

1 Rostock Rostock Rostock

2 Wismar Stralsund Schwerin

3 Stralsund Schwerin Neubranden burg

4 Greifswald Wismar Stralsund

5 Neubranden burg Greifswald Greifswald

Källor: 1250–1300: Ytan inom stadsmurarna ur Planitz 1954:202f; 1816–
1819: Gallien 2007:228, 602, 730; 2010: Statistisches Amt Mecklenburg-
Vorpommern. Anm: Schwerin 1819 inklusive Neustadt

Tabell 2. Städernas rangordning inom det medeltida 
svenska rikets gränser.

Rang 1250 ca 1650-talet 1810-talet 2010

1 Lödöse Stockholm Stockholm Stockholm

2 Söder köping Åbo Göteborg Helsingfors

3 Sigtuna Falun Åbo Göteborg

4 Skara Norrköping Helsingfors Tammerfors

5 Kalmar Viborg Norrköping Åbo

6 Skänninge Nyköping Gävle Uleåborg

7 Uppsala Göteborg Viborg Uppsala

8 Västerås Kalmar Kalmar Lahtis

9 Nyköping Uppsala Uppsala Västerås

10 Enköping Gävle Falun Jyväskylä

Källor: 1250: se texten. Konvent var etablerade i alla dessa städer utom 
Nyköping senast 1250, i Sigtuna, Söderköping, Skara och Skänninge 
redan på 1230-talet (Andersson 1990). Äldre rödgods mätt som antal 
skärvor/kvadratmeter förekommer rikligast i Lödöse, Söderköping 
och Uppsala (>en skärva/kvadratmeter i större och centralt belägna 
utgrävningar). Måttet lämpar sig inte för inlandsstäder som Skara och 
Skänninge. 1650-talet och 1810-talet: Lilja 1996. 2010: SCB 2011 
och Statistikcentralen 2011. Anmärkning: Den interna rangordningen 
som redovisas i tabellen får inte tas alltför bokstavligt. I många fall är 
skillnaden i folkmängd mellan två städer så liten att den närmast faller 
inom felmarginalen. För 1250 och även 1650-talet är denna felmarginal 
dessutom relativt stor. Vidare finns vissa definitionsproblem när det gäller 
stadsgränser och den icke borgerliga befolkningen. Om till exempel 
Sveaborg räknas bort faller 1810-talets Helsingfors ner till runt tionde 
plats (Nikula 1987:120 jämfört med Lilja 1996:72)



Nyköpings rang bland rikets städer 23

Det är dock snarare en annan faktor, förändring-
arna i exportens sammansättning, som framstår 
som minst lika viktig för att förklara de stora för-
ändringarna i rangordning under förmodern tid. 
En sådan förklaring ligger helt i linje med teorin om 
ojämn urbanutveckling. 

1200-talets städer förefaller ha varit djupt rotade 
i jordbrukssamhället. Skara, Skänninge, Sigtuna, 
Uppsala, Västerås och Enköping ligger alla cen-
tralt i större jordbruksbygder. Nyköping, Söderkö-
ping och Kalmar kombinerar läget i en jordbruks-
bygd med ett utmärkt hamnläge vid östersjökusten. 
Denna koppling till centrala jordbruksbygder gällde 
för övrigt ännu i mitten av 1500-talet och blir ännu 
tydligare om samtliga städer tas i beaktande (Lilja 
2000:151).

Bland de tio största städerna på 1650-talet 
är däremot kopplingen till jordbruksbygder inte 
längre särskilt framträdande. Av städerna i det inre 
av Götaland och kring Mälaren är endast Uppsala 
kvar bland de tio största och troligtvis är det delvis 
på andra meriter. I stället är det städer med anknyt-
ning till gruvbrytning, metallbearbetning och 
metallexport som dominerar. 

Omvälvningen bottnade i den förändring i sam-
mansättningen av rikets exportprodukter som hade 
skett under de närmast föregående hundra åren. På 
1200-talet var järn ännu en underordnad svensk 
exportprodukt att döma av Lübecks Niederstadt-
bücher där järnet växte i betydelse först efter mit-
ten av 1300-talet (Koppe 1934:75). Under första 
hälften av 1300-talet var det fortfarande lantbruks-
produkter och koppar som dominerade exporten till 
Lübeck. Ännu 1559 utgjorde metaller en mindre del 
av den svenska exporten, 34 procent, medan ani-
malieprodukter och spannmål stod för över hälften 
(Boëthius & Heckscher 1938:LI). 1661 dominerade 
däremot metaller fullständigt med 82 procent. Vin-
nare rangmässigt i denna förändring var de städer 
som lyckades ta del av den expanderande metall-
produktionen och metallhandeln. 

Även staten påverkade dock städernas rang-
ordning. Möjligheterna för kuststäderna norr om 
Stockholm begränsades av det bottniska handelst-
vånget vars mer konsekventa genomdrivande bör-
jade ske från 1610-talet. Även söder om Stockholm 
begränsades några städers rätt till utrikeshandel 
som en del av stapelstadspolitiken. Södertäljes utri-
keshandel förbjöds 1636 (Olofsson 1968:316). Sta-
den hade under decennierna kring år 1600 seglat 
upp som en farlig konkurrent till främst Stockholm 
men även i viss mån till Nyköping. Staten påverkade 
även städernas rangordning genom att dirigera 

skatteuppbörden och dess konsumtion till utvalda 
städer, i normalfallet städer med större slott. 

Nyköpings växlande rang 
i stadssystemet
Nyköpings utveckling illustrerar på ett bra sätt 
exportens och statens betydelse för en stads rang 
under tidigmodern tid. Från en position kring en 
tiondeplats i mitten av 1200-talet hade staden dalat 
till ungefär en sjuttonde plats vid vasatidens bör-
jan. Städer som Stockholm, Åbo, Viborg, Arboga, 
Jönköping, Linköping och Nya Lödöse hade av olika 
skäl vuxit om eller i kapp Nyköping. Det är från 
denna position i mitten av rikets urbana rangord-
ning, med en befolkning på drygt 1 000 invånare 
i mitten av 1500-talet, som vi bör betrakta Nykö-
pings klättring mot toppen fram till och med mit-
ten av 1600-talet. Staden nådde då en position runt 
sjätte plats bland rikets städer och en folkmängd på 
närmare 3 000 invånare (Lilja 1996:106).

Nyköping var väl positionerad för att klättra 
rangmässigt i takt med att metaller kom att domi-
nera rikets export allt mera under vasatiden. Redan 
1558 bestod stadens export värdemässigt till drygt 
70 procent av järn (Karlén 1973:123). Möjligen var 
siffran ovanligt hög just detta år. Jämfört med peri-
oden 1583–1621 var nämligen exporten av spann-
mål påfallande låg 1558 (jfr Öhman 1973:244). Det 
kan dock konstateras med utgångspunkt från Dan-
zigs uppbördslängder 1474–76 att järn åtminstone 
från 1400-talets senare del bör ha varit en av Nykö-
pings huvudsakliga exportvaror (Karlén 1973:108). 

Nyköpings tillväxt under dessa hundra år före-
faller kunna indelas i två tillväxtfaser separerade 
av en mellanperiod med svagare tillväxt. Den för-
sta tillväxtfasen var närmast kopplad till uppbygg-
naden av hertig Karls hertigdöme under 1570- och 
1580-talen. Folkmängden växte genom upprättan-
det av en centralförvaltning, vilket resulterade i 
en talrik slottspersonal och ökad handel (Öhman 
1973:181f, 203f).

Efter 1592 och i synnerhet från år 1600 blev 
emellertid Stockholm hertig Karls huvudsakliga 
vistelseort (Öhman 1973:180). Därmed minskade 
sannolikt både behovet av en talrik slottspersonal 
och slottets behov av importvaror. 1622 och 1625 
drogs hertigdömet in till kronan (Öhman 1973:186). 
Efter första hälften av 1650-talet, då änkedrott-
ning Maria Eleonora residerade på Nyköpingshus, 
var Nyköping inte längre permanent residensort för 
någon medlem av kungafamiljen.

Nyköpings utrikeshandel tycks också ha stag-
nerat under just årtiondena kring år 1600 som 
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Figur 1. Flygbild med stengrunds-
bebyggelsen i den ånära bebyg-
gelsen i kvarteret Åkroken 4. 
Foto: Jan Höglund.
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dessutom var Södertäljes glansdagar. Att döma av 
Öhmans sammanställningar av den registrerade 
exporten och importen för Nyköping för spridda 
år 1583–1621 nådde varken importen eller expor-
ten 1593–1621 upp till nivåerna 1583–1592 (Öhman 
239ff). 

Under 1590-talet och början av 1600-talet anla-
des däremot flera nya industrier i och utanför Nykö-
ping såsom en masugn, en hammarsmedja, ett vals-
verk, ett tråddrageri och ett mässingsbruk (Öhman 
1973:191ff, 221ff). Dessas produktion tycks inte ha 
satt några större spår i exporten vid denna tid, men 
så var också en stor del av denna verksamhet kopp-
lad till inhemsk vapentillverkning. De kan dock ses 
som föregångare till de industriella verksamheter 
som bara några decennier senare skulle få en bety-
dande roll i Nyköpings export.

Den andra tillväxtfasen, i huvudsak 1600-talets 
andra fjärdedel, hörde samman med Nyköpings 
stärkta position som exporthamn. Till detta bidrog 
troligen att Södertälje förlorat rätten till export 
1636. Under början av perioden fortsatte järn och 
vissa år även spannmål att vara de huvudsakliga 
exportvarorna. Från mitten av 1600-talet skedde 
dock en kraftig tillväxt av mässingsprodukter. Upp-
svinget kan kopplas till Willem Mommas mässings-
bruk i Nyköping som var igång från slutet av 1640-
talet. I den tullstatistik som bevarats för 1661, 1662 
och 1685 utgjorde mässing mellan 49 procent och 
58 procent av exporten från Nyköping (Boëthius 
och Heckscher 1938:115, 125, 176). 

Nyköpings ökande betydelse som exportstad kan 
belysas med hjälp av dess andel av rikets expande-
rande export. 1558 låg Nyköping på åttonde–nionde 
plats bland rikets exportstäder med en andel på 
cirka 2,4 procent (Lundkvist 1960:60). Ännu 1594, 
1610, 1612 och 1615 gick bara mellan 0,3 och 2,8 
procent av rikets export via Nyköping (Öhman 
1573:246). 1637 hade däremot andelen redan vuxit 
till 3,3 procent och 1638 till 3,6 procent (beräknat 
ur Boëthius och Heckscher 1938). 1639–42, 1645, 
1649, 1661–62 och 1685 understeg exporten inte 3,8 
procent något år räknat på rikets gränser före 1645. 
Enbart exporten av metallprodukter under dessa 
år gav Nyköping en andel av rikets export på cirka 
4 procent. Goda år, då spannmålsexporten stod för 
en stor del av exporten, steg andelen till 5–6 pro-
cent. Det placerade Nyköping på fjärde plats bland 
rikets exportstäder i mitten av 1600-talet räknat på 
exportvärde, efter Stockholm, Göteborg och Norr-
köping, och 1685 gav det till och med en tredjeplats. 

Nyköpings storhetstid som exporthamn tog slut 
under 1710-talet. Rikets produktion och export av 
mässing sjönk kraftigt under första hälften av 1710-

talet och Nyköpings mässingsbruk tycks ha legat 
öde redan från 1710. (Petersson 1973:329). Järnex-
porten låg dock ännu 1718 och 1719 kvar på en nivå 
kring 10 000–11 000 skeppund, fullt i nivå med 
1600-talets exportvolymer (Petersson 1973:328 
jämfört med Boëthius och Heckscher 1938). Till-
gängliga uppgifter för halvseklet därefter, 1724–
1725 och treårsmedeltal för 1741–1770, visar dock 
att volymerna då inte nådde upp till ens hälften 
av de tidigare nivåerna. I stället tillkom ett antal 
manufakturer, men antalet anställda 1744–1772 
visade en nedåtgående trend (Petersson 1973:350f). 
Staden hade alltså uppenbara problem att ställa om 
till nya förhållanden.

Mitten av 1600-talet kom således att utgöra 
höjdpunkten i Nyköpings förmoderna utveck-
ling. Befolkningen närmade sig 3 000 invånare, 
en nivå som därefter inte skulle uppnås förrän en 
bra bit in på 1800-talet. Under 1700-talet förefaller 
befolkningen ha legat runt 2 000–2 500 (Petersson 
1973:331 inklusive not 18, 356; Lilja 1996:106). Som 
en följd av detta började Nyköping att falla i rang-
ordning och var på 1810-talet nere på en nittonde 
plats sett till städerna inom det medeltida rikets 
gränser (Lilja 1996). 

Fysiska lämningar och rang
Nyköpings befolkningsmässiga och rangmässiga 
uppgång under närmare ett sekel från cirka 1570 
medförde att staden slet sig loss från sina jämnstora 
medeltida likar såsom Örebro och Linköping, och 
avancerade till rikets topp. Nyköpings uppgång var 
spektakulär men inte unik. Norrköpings och Faluns 
uppgång under samma period var ännu kraftfullare 
och Gävles och Viborgs minst lika stark om vi tillåts 
vidga tidsperspektivet ett halvsekel bakåt till vasa-
tidens början. 

Det unika med Nyköping är i stället kombinatio-
nen av fynd av dendrodaterad tätortsmässig bebyg-
gelse från 1100-talet och en position bland rikets 
största städer på 1600-talet. Det är visserligen 
tänkbart att framtida arkeologiska undersökningar 
kommer att ge entydiga belägg för 1100-talsbe-
byggelse och större mängder tidigmedeltida mass-
material som äldre svartgods även i andra större 
1600-talsstäder, i första hand Uppsala och Väs-
terås, men idag är så inte fallet. Här har undersök-
ningarna i kvarteret Åkroken lyft fram ett unikt 
drag hos Nyköping (Nordström & Lindeblad 2016).

Hur är då uppgången synlig i de fysiska läm-
ningarna av 1600-talets Nyköping? På vilket sätt 
kan dessa antas ha sett annorlunda ut om Nykö-
ping inte hade vuxit kraftfullt och därigenom tagit 
ett rejält kliv upp i stadshierarkin? Jag ska fokusera 
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på tre faktorer som belyser denna förändring, näm-
ligen den genomgripande stadsplaneregleringen vid 
1600-talets mitt, de utvidgade kyrkorummen och 
slutligen stenhusbebyggelsen.

Nyköpings fullt genomförda rätvinkliga stads-
plan har sin motsvarighet i liknande genomgri-
pande förändringar i mitten av 1600-talet bland 
rikets största städer. Förutsättningarna för en total 
omreglering gynnades visserligen av större stads-
bränder, som den i Nyköping 1665, men Nils Ahl-
berg menar att betydelsen av stadsbränder sanno-
likt har överskattats av äldre forskning. De flesta 
omregleringar tillkom i stället ”helt oberoende av 
eldens härjningar” (Ahlberg 2005:246ff). Exem-
pel på detta är regleringarna i Stockholm, Viborg, 
Norrköping och Uppsala.

I medeltidsstäder längre ner i rangordningen 
med 1 000–1 500 invånare, såsom Arboga, Linkö-
ping, Västerås och Örebro, blev omgestaltningen 
av stadsplanen initialt inte alls lika genomgripande 
som i stadhierarkins topp. Förändringarna inom 

bebyggt område förefaller i dessa städer ha stan-
nat vid anläggandet av en rak huvudgata och vissa 
smärre modifieringar (Ahlberg 2005:388f, 492f, 
593ff, 605f). I tidigare glesbebyggda eller obe-
byggda områden kunde dock nya och då rätvinkliga 
kvarter tillkomma.

Det är omdiskuterat huruvida Nyköping omreg-
lerades redan direkt efter upprättandet av 1647 
års regleringsplan. En karta från 1665 som visar 
både det gamla oregelbundna gatunätet och en ny 
rätvinklig plan har fått flera forskare att anta att 
regleringen i huvudsak genomfördes först efter 
stadsbranden 1665 (till exempel Schnell 1963:78, 
Broberg 1979:10, Ahlberg 2005:517). Håkan Norén 
har istället hävdat att kartan i själva verket troli-
gen visar 1647 års regleringsplan eftersom ett fler-
tal olika avvikelser finns mot en kopia från 1666 
av 1665 års plan (Norén 2004:142f). Bland annat 
fanns det medeltida Rådhustorget, som framkom-
mit vid undersökningarna i kvarteret Åkroken, 
kvar på det Norén menar är 1647 års nya stadsplan 
men inte på 1665 års, detta efter att rådhuset explo-
derat i stadsbranden samma år. Till detta kan läg-
gas en uppgift från 1660 om att Nyköpings huvud-
gata, dagens västra och östra Storgatan, redan då 
var spikrak och gick rakt genom staden (Schnell 
1963:80). 

Figur 2. Stenkällare (KG3005) med mönsterlagt 
golv. Byggnaden är dendrokronologiskt daterad till 
1500-talets slut. Foto: Patrik Gustafsson.
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En datering av genomförandet av stadsplaneregle-
ringen i Nyköping till tiden före stadsbranden 1665 
skulle ytterligare bekräfta bilden av att stadsplane-
regleringarna genomfördes mera konsekvent och 
genomgripande i de största städerna. Även Nykö-
ping skulle då kunna fogas till Ahlbergs exem-
pel på omregleringar som genomförts utan föregå-
ende stadsbrand. En sådan datering skulle också 
ge bättre överensstämmelse mellan Nyköpings 
befolkningsutveckling och stadens bebyggelseex-
pansion så som den framträder i det arkeologiska 
materialet. I kvarteret Biografen längst i väster har 
bebyggelseexpansionen kunnat kopplas till stads-
planeregleringen. Före regleringen fanns inom det 
undersökta området, omfattande 2500 kvadrat-
meter, ett enda hus och i övrigt troligen utmarker, 
ängar, täppor (Andersson m.fl. 1990:17). Inom något 
årtionde därefter var de åtta undersökta tomterna 
bebyggda. Eftersom folkmängden sannolikt hade 
slutat växa 1665 förefaller det troligare att området 
bebyggts under Nyköpings andra tillväxtfas årtion-
dena före 1665. 

Det andra konkreta tecknet på Nyköpings för-
ändring är utvidgningen av de två församlingskyr-
korna. Seklet efter reformationen utgör en vågdal 
i kyrkobyggandets historia. Antalet nybyggda eller 
utvidgade församlingskyrkor i den svenska delen 
av riket under hela perioden 1550–1630 nådde inte 
ens upp till det antal som förändrades bara under 
1750-talet, redan innan den stora expansionsperi-
oden 1760–1900 hade inletts (Dahlberg & Franzén 
2008:226ff). Städerna är överrepresenterade seklet 
efter reformationen men expansionen var begrän-
sad till kraftigt växande städer såsom Stockholm, 
Norrköping och Södertälje samt de nygrundade 
städerna Härnösand, Hudiksvall och Mariestad. 
Någon generell expansion av kyrkoytan i städerna 
var det inte tal om vare sig inom hertig Karls her-
tigdöme eller inom övriga områden i den svenska 
delen av riket. Det är mot denna bakgrund man bör 
se utvecklingen i Nyköping.

Åren kring 1580 utvidgades S:t Nicolai med ett 
stort kor och en rymlig sakristia (Schnell 1965:184, 
Blomberg 1976:18). Totalt ökade kyrkans inre brut-
toarea (långhus + kor) med cirka 35 procent till 
drygt 1 000 kvadratmeter. Kyrkan blev därmed en 
av rikets största stadskyrkor även om en viss reduk-
tion bör göras för att kyrkan även betjänade kring-
liggande landsbygd. Intressant nog är kyrkan näs-
tan lika stor som S:t Olai stadskyrka som nybyggdes 
i Norrköping drygt 40 år senare. Norrköping hade 
vid den tiden drygt 2 000 invånare (Lilja 1996).

Länge ansågs Alla Helgona kyrka ha byggts till 
på 1590-talet och 1610-talet men med bevarandet 

av äldre murar (Schnell 1965:144). En omfattande 
murundersökning 1996 pekar dock mot att kyr-
kan nybyggts i sin helhet kring år 1600 med undan-
tag för den äldre sakristian (Redelius 1998:36). 
Den nya kyrkan omfattade en inre bruttoarea på 
cirka 550 kvadratmeter och är sannolikt betydligt 
större än den tidigare kyrkobyggnaden som Rede-
lius anser var av trä. Även här bör dock en viss 
reduktion ske för att församlingen också omfattade 
kringliggande landsbygd.

Mitt tredje exempel gäller profan stenhusbebyg-
gelse. Denna är på ett naturligt sätt kopplad till eko-
nomiskt välstånd genom den betydligt högre kost-
naden för att uppföra ett stenhus jämfört med ett 
trähus. Eftersom procentuellt fler förmögna bedrev 
verksamhet i de stora handelsstäderna än i de mera 
agrart betonade småstäderna borde stenhusbe-
byggelse vara en god indikator på stadsstorlek. Jag 
bortser i det här sammanhanget från stenkällare 
som har förekommit i stor mängd även i medelstora 
städer med få eller inga stenhus.

Uppgiftsammanställningen Tillståndet i Sveri-
ges rikes städer år 1747 (Almqvist 1949:372ff) ger 
en utgångspunkt för att bedöma kopplingen mel-
lan stenhusbebyggelse och befolkningsstorlek. Av 
städer inom rikets medeltida gränser med fler än 
2 500 invånare är det bara Gävle och Falun som inte 
rapporterat in tio eller fler stenhus 1747. Omvänt 
är Arboga den enda stad med klart färre än 2 500 
invånare som redovisar fler än fem stenhus. Nykö-
ping hade enligt dessa uppgifter sexton stenhus. 

I städer där tillräckligt många personer har haft 
tillräckligt stor förmögenhet för att bekosta byg-
gandet av ett eget stenhus har tydligen en stenhus-
bebyggelse utvecklats i de centrala delarna av sta-
den. Denna nivå motsvarade i mitten av 1700-talet 
en befolkning på runt 2 500 invånare eller kan-
ske något mindre. Tröskeln kan mycket väl ha varit 
lägre eller högre vid andra tidpunkter under förmo-
dern tid men det saknar förmodligen betydelse när 
det gäller Nyköping. Under vasatidens stora rang-
skifte gick staden från en befolkning på mindre än 
hälften av denna tröskel till en nivå klart över. Den 
stenhusbebyggelse från århundradet före gatu-
regleringen i mitten av 1600-talet som påträffats i 
kvarteret Åkroken och på flera andra håll är därför 
ett av de mera konkreta arkeologiska beläggen för 
Nyköpings tillväxt vid denna tid. 

Många fler exempel som indikerar befolknings-
tillväxt och rangskifte skulle kunna ges. Kerami-
kens potential har framhållits i flera samman-
hang. Det är till exempel slående att de städer där 
den absoluta huvuddelen av alla fynd av 1600-tals-
fajans gjorts (de 10–20 största städerna vid denna 
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tid) samtidigt står för en försumbar andel av allt 
äldre svartgods som påträffats i urbana kulturla-
ger. Tydligare kan knappast rangförändringarna 
från tidig medeltid och fram till stormaktstiden 
åskådliggöras. 

Vidare kan bebyggelsens ytmässiga expansion 
runt medeltidsstaden avläsas i det arkeologiska 
materialet och i lyckliga fall även dateras. Ett exem-
pel på detta är 1996 års undersökning i kvarte-
ret Gripen 22 som gav två dendrodateringar av den 
äldsta bebyggelsen till 1605/1606 (Ljung 2001). 

Avslutning
Med denna artikel har jag velat visa på särdragen 
i Nyköpings urbana utveckling med särskilt fokus 
på den kraftiga utvecklingen från mitten av 1500-
talet till mitten av 1600-talet. Utvecklingskurvans 
exakta förlopp är visserligen unik för Nyköping, 
men samtidigt illustrerar den en utmärkande egen-
skap hos det förmoderna svenska stadssystemet, 
nämligen dess dynamiska karaktär. Få städer var 
över tid fjättrade vid sin position i städernas hie-
rarki. Det gör att centralortsteorin nog bör använ-
das med större försiktighet inom medeltidsarkeo-
login än vad som hittills har varit fallet. Även andra 
förklaringsmodeller, såsom teorin om ojämn urba-
nutveckling, kan lämna viktiga bidrag till förstå-
elsen av de förmoderna städernas egenskaper och 
utveckling samt deras roll i samhället. 

Jag har även med några exempel velat lyfta 
fram hur rangförändringar och befolkningstillväxt 
avspeglas i de materiella lämningarna. Vid kompa-
rativa studier av olika städers arkeologiska mate-
rial bör man därför beakta städernas storlek och att 
rangordningen mellan dem kan ha förändrats över 
tid. När förändringar i det arkeologiska materi-
alet kan iakttas i en stad men inte en annan kan en 
orsak vara att städerna har vuxit olika snabbt.
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