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Stormaktstid och nationalstat 1520–1721
nder 1500- och 1600-talet blev adeln 
återigen starkare, på böndernas be-
kostnad. I slutet av 1500-talet fanns i 

Örsundsbrobygden fyra herrgårdar och adeln 
ägde omkring 20 procent av jorden. 100 år 
senare fanns här över 40 herrgårdar och de 
förfogade över 80 procent av jorden.

Globalisering. Adelns nya dominans hängde 
samman med handelns globalisering. I slutet 
av 1400-talet rundades Afrikas sydspets och en 
ny handelsväg till Indiska Oceanen öppnades. 
Kryddor, siden och porslin som tidigare hade 
förmedlats genom de muslimska Kalifaten och 
senare Osmanska riket (nuv. Mellanöstern), 
anlände nu till Europa på europeiska kölar. 

Samtidigt nådde man Amerika med sina rika 
tillgångar på metaller, livsmedel och odlings-
mark. De stora europeiska staterna slogs om 
att få kontroll över världens resurser och han-
delsvägar. Sveriges mål blev att kontrollera 
Östersjöområdet.     

Från feodalstat till nationalstat. Övervak-
ningen av territorier och handelsvägar krävde 
stora arméer och flottor. Sverige låg i ständiga 
krig med bland andra Danmark och Ryssland. 
Man kunde inte längre förlita sig på adelns 
små styrkor eller bondehärar. Adelns mili-
tära roll hade dessutom förändrats. Riddare i 
rustning och befästa stenhus hade ingen chans 
mot krutvapen i form av gevär och kanoner. 
Staterna införde nu centrala arméer och effek-
tivare skattesystem. 

I Sverige tog adelsmannen Gustav Eriks-
son (Vasa) makten. Han gjorde kungamakten 
ärftlig och centraliserade administrationen. 
Han beslagtog även den romerskt katolska 
kyrkans jord för att få full kontroll över riket. 
Hans ättlingar på tronen fortsatte att stärka 
staten genom bland annat satsningar på gruv-
näring, handel och vägar. 

Adelns höjdpunkt. Adelsmännen fick nu en 
mindre självständig roll i staten. De blev an-
ställda officerare och tjänstemän. De många 
krigen skapade möjligheter för dugliga ofrälse 
män som adlades. Som belöning fick de även 
donationer av jord från staten. 

I Örsundsbrobygden anlades drygt 35 
nya sätesgårdar och över 100 bondgårdar 
kom i adlig ägo. Adeln var mån om att leva 
ståndsmässigt som sina likar på kontinenten. 
På gårdar som Sjöö, Friberg, Salnecke, Höja, 
Landsberga och Långtora uppfördes stora sten-
hus eller rödfärgade timmerhus ritade av de
främsta arkitekterna.

Bönderna. För bondefamiljerna förändrades 
inte livet i stort. De arbetade på sina gårdar 
och gjorde sina handelsresor till Bergsla-
gen och Stockholm. Vid Örsundsbro hölls 
marknader, här fanns en krog och häradets 
avrättningsplats. 

Om bonden betalade skatten till staten eller 
en adelsman gick på ett ut. Adeln behandlade 
vanligen inte sina bönder sämre än staten. 

Under 1600-talet ökade dock skattetrycket på 
de självägande bönderna. Statens behov av 
inkomster steg i takt med att krigen fortsatte, 
men adeln kunde inte beskattas eftersom deras 
jord var skattebefriad. 

Reduktionen. Staten stod inför en ekonomisk 
kollaps. Kung Karl XI kunde dock med stöd 
av bönder, borgare och nyadlade i riksdagen, 
driva igenom en så kallad reduktion år 1680. 
Den innebar att gårdar som delats ut till adeln 
skulle dras tillbaka till staten. För adeln i 
Örsundsbrobygden gick det illa. Grevar och 
friherrar klarade sig oftast väl då de ägde 
många herrgårdar med gods, men många 
nyadlade förlorade både säterier och gårdar. 

I och med reduktionen skapades ett nytt skat-
tesystem, indelningsverket, som var i funktion 
ända fram till 1800-talets slut. Det innebar att 
skatten från varje gård i riket fick sitt bestäm-
da mål. Vissa gårdar skulle försörja soldater 
och ryttare, andra skulle sköta vägar eller 
postgång. Större statliga gårdar blev bostäl-
len. De brukades av officerare, präster och 
tjänstemän vars lön utgjordes av gårdarnas 
avkastning.  

År 1721 slöts freden i Nystad. Sverige 
förlorade nästan alla sina besittningar runt 
Östersjön, men fick behålla Finland. För folket 
i gemen hade det varit hårda decennier. 
Förutom höga skatter drabbades man av ut-
skrivningar till armén och av pester. I Ör-
sundsbrobygden låg flera gårdar öde.  

U

Sjöö slott i Holm är en av Sveriges mest välbevarade slotts-
anläggningar från 1600-talets andra hälft. Slottet med till-
hörande åtta flyglar, park, kyrka och alléer uppfördes efter 
ritningar av Nikodemus Tessin d.ä. och Mattias Spihler.
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Ett exemplar av Gustav Vasas 
bibel från 1541 finns 
i Nysätra kyrka.

År 1611 bestiger Gustav II Adolf Sveriges 
tron. Han stupar i slaget vid Lützen 1632. 
Kristina blir drottning av Sverige.

1668–1676 häxprocesserna 
når sin kulmen i Sverige. 
300 kvinnor och män bränns 
på bål.

Bondgård år 1700.
Huvuddelen av invånarna i området var bönder eller ingick i ett bondehushåll. Bondgårdarna var 
byggda i liggande timmer under halmtak. Bostadshusen var ofta så kallade parstugor bestående av 
en stuga (kök) och anderstuga och mellan dem en förstuga. Köket var det enda uppvärmda rummet 
och vintertid bodde här hela hushållet. Anderstugan användes dels som förvaringsbod och dels som 
festlokal. Närmast bostaden låg spannmålsbod, visthusbod (skafferi) och stall. Fähus och lador låg 
i andra änden av gården. Livslängden på husen var ofta kort eftersom husen slets ned av röta.  

Odling av råg, korn och vete var den 
viktigaste inkomstkällan för lantbrukar-
na i dalgången. Efter att ha lagt undan 
för hushållets och djurens behov såldes 
resten. Vintertid kördes spannmålen till 
Bergslagen eller Stockholm med foror 
(slädar). Upp till 20 mil kunde man fär-
das för att få ett bra pris. På tillbakavä-
gen hade man med sig järn, timmer, 
gärdesgårdsvirke, humlestörar, ved och 
ibland till och med hela hus.

Den äldsta kända 
avbildningen från 
Örsundsbro är denna 
teckning från 1760-
talet. Den föreställer 
bron över Örsundaån 
avbildad från väster. 
Vid denna tid var kro-
gen inhyst i det torp 
som låg vid 
bron, Brotorpet.  

Karta: Under 1600-talet bildades över 30 herrgårdar i dalgången. De flesta av dem förblev herrgårdar även efter 1680-talets reduktion, men 
flera av dem förlorade sina privilegier och blev så småningom bondgårdar. De flesta anlades i strandnära lägen, dels av kommunikationsskäl, 
dels på grund av att det här fanns stora sanka ängsmarker som gav mycket hö. Därmed kunde man hålla många djur och få en rik tillgång på 
gödsel till åkrarna.    

Salnecke slott i Örsundsbro 
uppfördes 1646 
av bergmästaren
Georg Grissbach.

Den 6 juni 1523 väljs Gustav Eriksson (Vasa) till kung. 

Herrgård
l Herrårdar som blev bondgårdar efter 1680

ÅR 1700

Karl XII 
död 1718


