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Industrialismens tid 1870–1945
en globala ekonomin expanderade yt-
terligare under 1800-talets andra hälft. 
Länderna i västvärlden industrialise-

rades med ökad produktion som följd. Lönerna 
höjdes för arbetarna, samtidigt som priserna på 
varor sjönk. 

Vid sidan av Storbritannien blev USA den 
nya motorn. Här fanns enorma naturtillgångar 
i form av metaller, olja och jord. Miljontals 
emigranter från Europa odlade upp mark och 
arbetade i fabriker. Baksidan var ett hän-
synslöst utnyttjande av kolonierna och de 
länder som konkurrerades ut, en omfattande 
miljöförstöring och två världskrig.     

Sverige blev alltmer integrerat i världshan-
deln. Bergslagens järn tappade i attrak-
tionskraft på världsmarknaden sedan man 
kunde börja utnyttja malm på kontinenten och 
i USA. Istället blev skogsvaror en stor export-
vara: timmer, plank, brädor och papper. Även 
den mekaniska industrin blev framgångsrik.    

Jordbruk i förändring. I USA mekaniserades 
jordbruket tidigt och från 1870-talet fördes 
billig spannmål till Europa. Priserna på 
spannmål föll och jordbruket hamnade i kris. 
I Örsundsbrobygden klarade man sig förhål-
landevis väl. Ångbåtsförbindelsen med Stock-
holm gav lantbrukarna möjlighet att satsa på 
animalieproduktion och trädgårdsvaror. Det 
fanns en stark efterfrågan på mjölk, smör, kött 
och grönsaker i de industrialiserade städerna. 

Landsbygden levde i symbios med industri-
aliseringen. Fattiga statare, drängar, pigor och 

småbönder flyttade till städerna för arbete. 
Bristen på arbetskraft på landsbygden drev 
upp lönerna och lantbrukarna fick mekanisera 
sina jordbruk. Effektiva slåttermaskiner, 
såmaskiner, tröskverk och senare även 
traktorer kom i bruk, alla framställda i indu-
strin.

Ett annat landskap. Produktionen steg ytter-
ligare genom övergången till cirkulationsbruk. 
Fram till 1880-talet hade man bara odlat halva 
arealen på gårdarna varje år medan den andra 
halvan låg i träda. Med cirkulationsbruk väx-
lade man grödorna kontinuerligt och endast en 
liten del låg i träda. I detta system odlade man 
även gräs på åkermark, vilket gav ett bättre 
foder åt djuren. 

Med odling av foder på åkermark behövde 
man inte längre hö från ängsmarkerna. Ängar-
na odlades upp till åker genom täckdikning
med tegelrör. De fuktigaste och stenigaste av 
ängarna blev betesmarker. Därmed behövde 
man inte ha djuren betandes i skogsmarker-
na längre. Dagens skogar är i princip alla 
planterade från slutet av 1800-talet. 
 
Gårdarna. Den nya tidens jordbruk krävde 
stora ladugårdar (för kor), logar (där den 
otröskade spannmålen förvarades), stall (för 
hästar) och spannmålsbodar. På både herrgård-
ar och bondgårdar uppfördes stora komplex av 
byggnader, med sten- eller brädväggar under 
spåntak. 

Böndernas bostäder försågs med oljemålade 
paneler, plåttak och glasverandor. Sten, brädor, 

D tegel, plåt och glas hade blivit billigare genom 
industriell produktion. Runt bostadshusen 
planterades trädgårdar med rabatter och frukt-
träd.  

Störst blev förändringarna på herrgårdarna. 
Arbetet här utfördes enbart av lönearbetare 
och de drabbades därför hårt av avflyttningen 
och stigande löner på arbetskraft. Förutom 
en långt gången mekanisering blev hushållen 
kraftigt decimerade och nästan all inre betjä-
ning försvann. Många adels- och godsägar-
familjer sålde sina herrgårdar nu. Som köpare 
stod vanligen bondefamijer.

Örsundsbro. År 1864 infördes total närings-
frihet i landet och vem som helst kunde driva 
affärsrörelse. Handelsbodar öppnades överallt 
på landsbygden. Vid hamnen i Örsundsbro 
fanns sedan 1850-talet en Samköpsförening 
med försäljningsbod samt ett bränneri. 

Hit flyttade nu en rad handelsmän och 
hantverkare. Samhället blev snart en central-
ort och hit förlades även postkontor, tingshus, 
skjutshåll, hotell, bank och veterinärstation. 
Ett tegelbruk och flera sågverk anlades även. 
År 1900 hade samhället 90 invånare. När 
järnvägen mellan Uppsala och Enköping öpp-
nades 1912 ökade inflyttningen. 

År 1930 bodde här omkring 300 människor.  
Ännu spelade Örsundaån en viktig roll. 
Ångfartygen till Stockholm och Uppsala 
fortsatte att gå ända fram till 1930-talet och 
först på 1950-talet avlöpte det sista spannmåls-
fartyget.
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Efterkrigstiden 

Andra världskriget 1939–1945
År 1957 sänds den 
första satelliten, 
Sputnik, upp i rymden.

Nysätra småskola från 1851 lades 
ned 1963 då Örsundsbroskolan in-
vigdes. I dag är skolhuset museum.

Den 12 augusti 1924 
hade bion
i Örsundsbro sin 
premiärvisning.

Skyltsystemet i Örsundaåns dalgång består av 24 skyltplatser. För mer information om skyltarnas exakta läge, se www.upplevorsundsbro.se 

År 2014. 
Örsundsbro firar 150 år 
till minne av att all han-
del släpptes fri 1864.

e senaste decennierna har industriali-
seringen och globaliseringen fortsatt 
med oförminskad styrka. Utbytet av 

varor, tjänster och information har nått en nivå 
som få kunde förutse. Det har bland annat lett 
till många arbetstillfällen, billiga varor och ett 
mycket högt välstånd. 
I de demokratiska länderna har man byggt upp 
utbildningssystem, socialförsäkringssystem 
och sjukvård, som i sin tur bidragit till högre 
tillväxt. Baksidan har varit ett högt utnyttjande 
av ändliga naturresurser och en omfattande 
miljöförstöring.     

Örsundsbro blir centralort. Avflyttning till 
städerna från landsbygden blev än mer inten-
siv under efterkrigstiden, vilket ändrade förut-
sättningarna i Örsundsbrobygden. Underlaget 
för handelsbodar, sockenskolor och kommuner 
på församlingsnivå försvann. Istället kon-
centrerades verksamheter till tätorten Örsunds-
bro. De tio kommunerna runt Örsundsbro blev 
en år 1952, Lagunda kommun, med ett eget 
kommunhus i centrum. År 1963 byggdes en 
centralskola strax bredvid, Örsundsbroskolan, 
som ersatte sockenskolorna och ett gemensamt 
ålderdomshem tillkom också. 

Handel och tillverkning flyttade till samhället 
eller till Uppsala eller Enköping. Nya villaom-
råden växte fram vartefter, särskilt längs Upp-
sala- och Enköpingsvägen. Sammanslagningen 
till en kommun förde bland annat med sig ett 
ökat umgänge socknarna emellan och ett rikt 
föreningsliv uppstod i bygden. De förbättrade 
kommunikationerna bidrog starkt till denna 

koncentration till tätorten. Förutom allt bättre, 
asfalterade vägar expanderade bussbolag och 
åkerier sin verksamhet. Det allt högre välstån-
det skapade förutsättningar för en privatbilism, 
vilket ökade rörligheten. Fartygstrafiken på 
Örsundaån upphörde helt på 1950-talet och år 
1979 gick sista rälsbussen på järnvägen. 
   
Det moderna jordbruket. Störst var kanske 
förändringarna inom jordbruket. Med den 
ökade internationella konkurrensen och de 
stigande lönerna sjönk lönsamheten allt mer. 
Staten förde en mycket aktiv jordbrukspoli-
tik med stora ekonomiska stöd för inköp av 
livsmedel och satsningar på utbildning och 
försöksverksamhet. Tack vare dessa stöd 
kunde även ganska små gårdar överleva och i 
Örsundsbrobygden var antalet gårdar ungefär 
detsamma år 1980 som 100 år tidigare. 

För att överleva rationaliserades driften hårt. 
Hästarna ersattes av traktorer, tröskor bör-
jade användas, åkrarna täckdikades för att 
bli större, man konstgödslade och använde 
bekämpningsmedel för att öka skördarna. 
Många gårdar blev kretaurslösa från 1950-talet 
och framåt. Lönsamheten var dålig och det var 
svårt att hitta personal. 

År 1980 var det vanligen bara mannen som 
arbetade med jordbruk medan hustrun arbetade 
utanför hemmet. De sista decennierna har det 
ägt rum en omfattande storleksrationalisering 
och i dag är det bara en handfull gårdar i varje 
socken som är heltidsjordbruk. Genom tillköp 
och arrendering av jord har dessa mycket stora 

åkerarealer, men är ändå ofta bara enmansföre-
tag. Den höga graden av rationalisering och 
specialisering har bland annat lett till en ut-
armning av den biologiska mångfalden.    

En levande ort. Sedan 1971 är Örsundsbro-
bygden en del av Enköpings kommun. Ör-
sundsbro har fortsatt att växa och de flesta 
som har bosatt sig här pendlar till Enköping, 
Uppsala och Stockholm. De sista decennierna 
har bebyggelsen vuxit upp på åkermarken 
närmast samhället, men det har också skett en 
förnyelse av centrumbebyggelsen, på gott och 
ont. Många av de äldre husen har rivits eller 
byggts om till oigenkännlighet. Flera nya före-
tag har etablerat sig vilket gjort orten än mer 
attraktiv att leva i. Föreningslivet är rikt. Varje 
år sedan 1976 anordnar föreningarna Mickels-
mässmarknaden i oktober, som årligen lockar 
många tusen besökare.

Svenska kyrkans församlingar gick under 
1900-talet ihop i olika pastoratskonstellationer. 
År 1983 bildades Gryta pastorat av tio försam-
lingar och 2010 gick dessa samman till Lagun-
da församling.

Även den omgivande landsbygden har sett 
en ökad inflyttning. Höga huspriser i städerna 
och goda kommunikationer i kombination 
med ett intresse för lantliv har lett till en åter-
flyttning till bygden. I dess spår har det växt 
fram en rad små företag specialiserade på 
närproducerad och/eller ekologiska livsmedel, 
varor som efterfrågas av en välmående urban 
medelklass.  

D
Hamnen i Örsundsbro på 1910-talet.  I bakgrunden ett sågverk. 

Järnvägsstationen uppfördes i samband med 
att järnvägen mellan Uppsala och Enköping 
drogs fram 1912. Huset brann ned några år 
senare och ersattes av ett nytt, som i dag är 
privatbostad. 1979 gick sista rälsbussen på 
järnvägen.

Örsundsbro hamn och centrum på 1920-talet. Vid hamnen ligger ett hamnmagasin samt hamn-
paviljongen, båda uppförda vid sekelskiftet 1800/1900. Bakom magasinet skymtar Hedéns villa, 
som tidigare var bränneriets cisternhus, samt den stora bränneribyggnaden från 1855, som 
i dag kallas torgfastigheten. Bakom bränneribyggnaden skymtar ett spannmålsmagasin, byggt 
på 1880-talet och nedrivet på 1960-talet. 

Bondgård år 1900.
Under 1800-talets sista decennier effektiviserades jordbruket snabbt. Jordbruket mekan-
iserades och avkastningen steg kraftigt. Böndernas gårdar försågs med stora, välbyggda 
bostadshus med kakelugnar, många fönster och oljemålade fasader. Trädgårdar med ber-
såer och gångar anlades. Stora ekonomihus uppfördes, gärna sammanbyggda för att effek-
tivisera foderhanteringen. 

Vid emigrationen från Sverige från 
slutet av 1800-talet till tidigt 1920-tal 
lämnade cirka 1.3 miljoner svenskar 
Sverige och flyttade främst till USA.

Johan Petter Johansson (1853–
1943), Enköping åstadkom över 100 
patenterade uppfinningar. En av de 
mest revolutionerande var skiftnyck-
eln 1891.

Örsundsbro samhälle år 1912 .
Då hade Örsundsbro 90 invånare. Villabebyggelse har börjat att breda ut sig på norra sidan av 
ån, på mark som tidigare tillhörde Gryta gård. Området kom att kallas ”Bondvilan” eftersom 
flera av villaägarna var pensionerade bönder. I nordöst låg resterna av det gamla tegelbruket.


