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Gården gav namnet 
Har själv döpts om 

De gamla gårdarna lever kvar i namnen på de nya stadsdelarna. Gottsunda i Uppsala har 
fått sitt namn från Gottsunda gård. Gården finns kvar – men har själv mist sitt namn. Gamla 
Gottsunda gård, det är Eksätrahemmet vid Vårdsätravägen. 

Det har funnits en gård i Gottsunda länge, redan på 1700-talet betecknas Gottsunda gård som 
herrgård. 

Den nuvarande Gottsunda gård byggdes i mitten av 1800-talet. Det är en liten herrgård, vars båda 
flyglar ännu har kar sitt karaktäristiska utseende från 1800-talets mitt – gulmålade 
timmerbyggnader. 

Gamla Gottsunda gård ligger på en höjd vackert inbäddad i grönska öster om Vårdsätravägen, 
strax norr om Lurbo bro. 

Gottsunda gård har ägts av bl a släkterna Oxenstierna, Rosenborg och Rabenius. Vid sekelskiftet 
(1900, renskrivarens anm.) var Gottsunda gård en professorsbostad. 

Minns tiden 
En som ännu minns den tiden, som bott på Gottsunda gård och brukat 

dess jord är Georg Nilson, pensionerad lantbrukare på Stora Sunnersta 
gård i Uppsala. 

– Mina föräldrar flyttade till Gottsunda gård år 1902. Då var jag fem 
år. Till staden färdades man då med häst och vagn. Uppsala började i 
sjukhusbacken, berättar Georg Nilson. 

Georg Nilsons far var Carl Johan Nilson (1871-1955). Han kallades i 
familjen CJ och allmänt CJ Nilsson i Gottsunda. Han titulerade sig med 
tiden godsägare och var kommunalpolitiskt aktiv i Bondkyrko socken, 
dit Gottsunda gård hörde. 

Byggde nytt 
Carl Johan Nilsson kom till Gottsunda gård som 

arrendator. Familjen flyttade in i en av flyglarna. 
Ägare till gården var då ännu sterbhuset efter 
professor Lars Rabenius. 

År 1911 byggde Carl Johan Nilsson ett eget hus, 
uthus och arbetarbostäder på höjden intill gamla 
Gottsunda gård. Han köpte även marken från 
familjen Rabenius och drev jordbruket fram till 
slutet på 20-talet. 

Ålderdomshem 
I köpet undantogs de gamla flygelbyggnaderna. 

Dem köpte i stället Bondkyrko socken. Här 
inrättade kommunalpolitikerna ett nytt ålderdoms-
hem, Gottsunda ålderdomshem.  

– För de gamla var det säkert ett himmelrike att 
komma dit. Tidigare fanns en eländig fattigstuga. 
Jag minns ett par som kom i häst och vagn. Han 
brukade stå på torget och sälja.  De bodde i en 
riskoja i Nåsten, berättar Georg Nilson. 

Ålderdomshem fortsatte det att vara länge. 1947 



inkorporerades Bondkyrko socken med Uppsala stad. Och senare 
blev gamla Gottsunda gård ett behandlingshem för alkoholmiss-
brukare. Det är det än i dag och drivs av landstinget. 

Någonstans på vägen försvann namnet Gottsunda. Eksätra döptes 
gården om till. Georg Nilson kan inte låta bli att ge uttryck för sina 
känslor. 

– Jag tycker det helt enkelt är svinaktigt att göra så, att ta bort ett 
så fint, gammalt namn. Man undrar vad det är för kålhuvuden som 
gjort det. Kan det ens vara lagligt? säger han. 

Brukade jorden 
Själv flyttade Georg Nilson från Gottsunda till Stora Sunnersta gård 1924. Där har han bott sedan 

dess. 
1930 övertog han arrendet på sin fädernegård Gottsunda och brukade den. 
– Gottsunda blev min utgård. 1945 sålde vi gården till Uppsala stad. Men jag fortsatte att bruka 

Gottsunda till 1967, då jag upphörde att vara lantbrukare, berättar Georg Nilson. 
Gården hade en gång varit på 240 tunnland när fadern köpt den. Den sträckte sig i väster till 

Hågaån och gränsen i öster gick där Hugo Alvéns väg i dag viker av söderut från Vårdsätravägen. 
– Vad jag förstår måste själva Gottsunda centrum ligga utanför gränsen. Det ligger troligtvis på 

den mark som tillhörde Valsätra gård, säger Georg Nilson. 
Den gårdsbyggnad som Georg Nilsons far lät bygga uthyrdes en tid som pensionat, långa tider var 

det bostad. I dag är det Uppsala kommun som äger även den byggnaden. Socialförvaltningen driver 
här ett inackorderingshem. 

Gör ett besök 
Vi gör en utflykt med Georg Nilson till Gamla Gottsunda gård. Han vandrar åter där han lekte 

som barn, där han växt upp. 
Faderns hus, barndomshemmet, är sig likt, byggt i villastil som då var mode. Men Georg Nilson 

tycker att den gamla gården har förstörts. 
– Huvudbyggnaden har förfulats, tycker jag. Jag förstår att man har behövt bygga om under 

åren, men man kunde väl behållit den gamla färgen på flyglarna. 
Men naturen är sig lik sedan seklets gryning. 
– Lindarna såg likadana ut när jag var barn, säger Georg Nilson när vi vandrar runt… 

 

Gutasund nämnt redan år 1304 
Gottsunda är ett gammalt namn. Äldsta kända belägget är från 1304. 
Gottsunda har med ”sund” att göra. Namnet  anknyter till den tid då Mälarens vattenstånd gick 

högre och bildade ett sund i det som i dag är Hågaåns dalgång. 
– Gottsunda är ett av tre namn nära Hågaån som knyter till den tiden. De andra namnen är Norby 

och Flogsta. Nor betyder smalt näs och floe mark som lätt blir vattendränkt, berättar arkivarie Karin 
Calissendorff på Ortnamnsarkivet i Uppsala. 

Förleden ”Gott” är däremot inte säkert förklarad. 
Det är i ett brev daterat 4 januari 1304 som det äldsta skriftliga belägget för Gottsunda finns 

bevarat. Det heter då Gutasund. Brevet är på latin och utfärdat av magistraten i Uppsala som intyg 
på en markaffär, enligt vilken en biskop Nils i Uppsala blir ny ägare till gården i Gutasund. 

Så här lyder ett stycke av brevet i svensk översättning från 1800-talet: 
– Magistratens i Upsala Intyg att Nils Hemmingsson inför densamma erkänt sig hafva bortbytt 

sina gårdar i Wårdsätra, Gutasund, m m till Ärkebiskop Nils i Upsala, mot jord i Balingstad och en 
gård i Lund, samt femtio mark penningar i mellangift. 

 


