
5. Örsundaåns dalgång under 6 000 år

År 1820 År 1870

År 1818. Marskalk Jean Baptiste 
Bernadotte efterträder Karl XIII 
som svensk kung och får titeln 
Karl XIV Johan.

År 1864 införs näringsfrihet 
i hela landet.
År 1866 Tvåkammarriksdag

högre priser på livsmedel. Många herrgårdar 
försågs med nya huvudbyggnader under 1700-
talets andra hälft. Flyglar byggdes till, parker 
anlades och infartsvägarna planterades till 
alléer. 

I den adliga självbilden ingick att vara ett 
föredöme för befolkningen. Landshövding 
Robert von Kraemer gjorde sitt Taxnäs säteri 
till en mönstergård där han provade nya växt-
sorter och redskap. Som alla andra godsägare 
införde han så kallad domändrift i början 
av 1800-talet. De underlydande bönderna 
avhystes och jorden började brukas direkt un-
der herrgården. Ett storskaligt landskap ska-
pades, med stora åkrar kring herrgårdarna.
I böndernas ställe anställdes statare: gifta 
drängar och pigor. 

De obesuttna. I Örsundsbrobygden var redan 
omkring år 1700 ungefär hälften av männi-
skorna obesuttna, icke jordägande. Herrgår-
darna här hade många torpare, drängar och 
pigor. Det fanns med andra ord relativt gott om 
arbetskraft och lönerna var låga. 

I Sverige i sin helhet ökade de obesuttna 
mångdubbelt i antal under 1700- och 1800-
talen. Allt fler barn överlevde på gårdarna med 
större barnkullar som följd. Stigande spann-
målspriser drev upp fastighetspriser och på 
små gårdar kunde barnen inte lösa ut varandra. 
Istället fick de försörja sig som arbetare eller 
hantverkare. 

I Örsundsbrobygden utgjorde de obesuttna 
omkring 70 procent av befolkningen i slutet av 
1800-talet. Överallt i byar och på gårdar 
byggdes små torp och backstugor i skogs- och 
betesmarker. Det fanns emellerid gott om 
arbetstillfällen i det expanderade jordbruket. 
Även de fattigare fick det trots allt litet bättre. 

en allt mer globala ekonomin fun-
gerade som motor i världen. Hela 
världen knöts samman av den om-

fattande handeln på haven. Storbritannien 
var navet och var även det första landet att 
industrialiseras. Under 1800-talet slöts frihan-
delsavtal vilket drev på handeln ytterligare. 
Odlingen av te, kaffe, socker, bomull med 
flera varor mångdubblades. 

Genom stordrift och slavar från Afrika 
som arbetskraft blev varupriserna låga. Nu 
kunde även Europas fattiga köpa det som 
tidigare hade varit lyxvaror. En bondhustru i 
Örsundsbrobygden bar i början av 1800-talet 
sidenschalett från Kina och bomullskläder 
från England eller Indien och drack kaffe från 
Osmanska riket och sockret i kaffet kom från 
Centralamerika. 

Sverige var en del av det globala handels-
utbytet. Det svenska järnet höll mycket hög 
kvalitet och efterfrågades på kontinenten. 
Under 1800-talet tilltog exporten av timmer-
varor och spannmål, bland annat till Storbri-
tannien. Efter avträdandet av Finland till Ryss-
land år 1809 blev landet mer västorienterat. 

Agrar tillväxt. . .  Att människor fick det 
bättre ställt berodde också på att jordbrukets 
produktivitet ökade. Allt fler människor kunde 
försörjas. Svält blev sällsyntare och man fick 
bättre motståndskraft mot sjukdomar. 

När priserna på spannmål steg började 
lantbrukarna odla upp mer åkermark. Nyod-
lingen gick ut över betes- och ängsmarker 
och djuren fick istället beta mer intensivt i 
skogsmarkerna. Örsundsbrobygden var i det 
närmaste skoglös under 1700- och 1800-talet. 
Man utvecklade även nya redskap, införde nya 
typer av grödor och odlingssystem. 

. . . med Statens hjälp. Staten tog aktiv del 
i främjandet av landets ekonomi. Man lag-
stiftade om jordskiften för att skapa större 
sammanhängande ägor i byarna och starkare 
äganderätt. I Örsundsbrobygden genomfördes 
storskiftet på 1770-80-talen och laga skiftet 
omkring 1850. Handelshinder togs bort, så att 
varor kunde föras fritt mellan olika områden 
och mellan land och stad. Lantbrukarna här 
köpte timmer, gärdesgårdsvirke, ved, humle 
och linne och sålde spannmål. 

Högt prioriterat var även bättre kommu-
nikationer. Örsundaån kanaliserades på 1840-
talet och en lastbrygga anlades i Örsundsbro.  
Ångbåtar började trafikera ån och spannmålen 
såldes till Stockholm. Lantbrukarna slapp nu 
köra spannmålsforor till Bergslagen. Utbild-
ningssystemet förbättrades. Folkskolestadgan 
av år 1842 ledde till byggandet av skolhus i 
varje socken. 

Bönderna. Den grupp som gynnades mest 
var de självägande bönderna. Med ökad åker-
areal kunde man dela upp sina gårdar på fler 
enheter. I vissa byar fanns det över 20 gårdar i 
slutet av 1700-talet. Bönderna fick även möj-
lighet att köpa gårdar från staten. I riksdagen 
lyckades bönderna år 1789 driva igenom stärkt 
äganderätt och rätten att köpa adelsjord. 

I Örsundsbrobygden ökade de självägande 
böndernas andel av jord från 33 till 60 procent 
mellan 1700 och 1900. 1800-talets bönder 
var påtagligt starka och självmedvetna. Man 
började slå samman gårdar till större enheter. 
Gårdarna bebyggdes med stora rödfärgade 
timmerhus under brutna tegeltak. De skiljde 
sig från 1700-talets ofärgade, låga hus under 
halmtak.
  
Herrgårdarna. Även godsägarna gynnades av 

D

Handelsmuseet Kappen invigdes 1978 till minne av 
Sveriges första kooperativa förening, Lagunda och Hagun-
da häraders varuanskaffningsaktiebolag som bildades 1850 
på initiativ av Robert von Kraemer, landshövding 
í Uppsala län 1830–1862.

Bondgård år 1820.
De självägande bönderna, skattebönderna, fick det allt bättre 
ställt under 1700- och 1800-talet. De utökade sina gårdar genom 
att odla upp mer åkermark, skiftade ägorna och skaffade effekti-
vare redskap. 
Sitt välstånd manifesterade de genom att bygga större bostadshus 
med fler rum och större fönster, husen rödfärgades och taken 
belades med tegelpannor. Särskilda brygghus uppfördes, som 
användes för öl- och brännvinsframställning, vid tvätt och som 
sommarkök. Spannmålsbodar, lador och fähus blev längre,
högre och bredare.

Örsundsbro 1800 och 1870.
Ännu i början av 1800-talet fanns bara en krog och ett 
torp i Örsundsbro. Efter kanaliseringen av Örsundaån på 
1840-talet tillkom en ångbåtsbrygga, ett bränneri och ett 
par bodar, som tillhörde Varuanskaffningsaktiebolaget, ett 
lantbrukskooperativ. Några år senare, när näringsfrihet 
infördes i riket 1864, uppfördes de första handelsbodarna. 

Örsundsbro från söder vid sekelskiftet 1800/1900. 
På vänstra sidan Tingshuset  från 1896 och där bakom 
handelsboden ”Nedre bo’n”, i dag kallat Handelsgården. 
På högra sidan värdshuset Brotorpet och där bakom han-
delsboden ”Övre bo’n”, rivet på 1970-talet. I bakgrunden 
skymtar bodarna vid hamnen. 

Agrar omvandling och välstånd 1720–1870

Långtora by 1850. För att effektivisera jordbruket lagstiftade staten om 
jordskiften för att minska antalet tegar och få till stånd mer rationella 
brukningsenheter. Antalet gårdar hade ökat under 1700-talet genom 
den omfattande nyodlingen. Där det tidigare fanns en gård kunde det 
nu finnas tre eller fyra. I dessa trakter var laga skiftet, som genom-
fördes mellan cirka 1840 och 1870, det mest genomgripande. De flesta 
bönder var positiva till laga skiftet. I Långtora by, där varje bonde 
tidigare haft sina ägor på ett 30-tal tegar utspridda på olika åkrar och 
ängar, fick varje bonde sina ägor samlade i en till tre skiften. Detta 
möjliggjordes genom att flera av gårdarna fick flytta från bytomten.
Jämför med kartan över Långtora by, medeltid, skylt nr 3.

Giresta socken 1750 och 1900. 
Mellan 1750 och 1850 började 
godsägarna att driva herrgård-
arna med domändrift för att 
öka avkastningen. Tidigare 
hade jordbruket på herrgård-
arna skötts med hjälp av de 
underlydande frälseböndernas 
dagsverken. 

Nu avhystes frälsebönderna 
från gårdarna och husen revs. 
Jorden började brukas till-
sammans med herrgårdens 
jordbruk och som arbetskraft 
användes statare, gifta drängar 
och pigor med lön in natura, 
som bodde vid herrgårdarna. 

Kvekgården, unik bondgård
 från sekelskiftet 1700/1800.

Bishop Hill-museet 
i Biskopskulla till minne av Erik  
Jansson och hans sekt, som 
utvandrade till USA 1846.
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Herrgård
Frälsegård 
med bondefamilj
Andra gårdar
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