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Gösta Josefson i sin ateljé på 
Rälsvägen under tillverkningen av 
ljusbäraren till Sunnerstakyrkan. Ett 
par av hans grafiska blad med 
historiska Uppsalamotiv skymtar i 
bakgrunden. 

 
Gösta Josefson (1923–2000) var länge en väl-
känd och aktiv Sunnerstabo. Bl.a. var han med 
i styrelserna för Sunnerstaskolans föräldra-
förening och i Wasakårens scoutkår, där både 
han och hans fru, Elsie, var mycket aktiva 
föräldrar. Båda gjorde stora insatser, bl.a. för 
scouternas tävlingar, hajker och julmarknader. 
Gösta var också veteranbilsentusiast och ägde 
själv några bilar av gamla årgångar.  

Gösta föddes i Uppsala 1923. Han studerade 
bl.a. vid Tekniska skolan i Uppsala 1938-39 
och vid Konstfack i Stockholm 1939-41 och 
bedrev gymnasiestudier på korrespondens. 
Under 1940-talet deltog han i flera kurser i 
teckning, målning och skulptur med bl.a. 
Edvin Ollers, Bror Hjort och Carl Herman 
Wettervik som lärare. År 1948 tillbringade han 
en tid vid Academie Julien i Paris.  

Gösta påbörjade år 1945 verksamhet som re-
klamtecknare och illustratör i Uppsala. Åren 
1949-53 var han lärare i reklamteckning och 
textning m.m. vid Tekniska skolan i Uppsala. 
Fr.o.m. år 1949 hade han flera separata konst-
utställningar, en del av dem i sin ateljé på 
Rälsvägen i Sunnersta. Han gjorde också flera 

offentliga utsmyckningar, bl.a. på innertorget i 
Gottsunda centrum, kakelvägg i Gottsunda 
simhall, och på Esso motorhotell i Uppsala och 
Västerås (plåtarbeten med vikingamotiv). Till 
kyrkan i Gottsunda utförde Gösta bl.a. en ljus-
bärare i plåt (den heliga familjen med upp-
vaktning) och formgav kyrksilver, lampetter 
och kollekthåvar.  

För oss Sunnerstabor bör väl Gösta Josefson 
främst ihågkommas för den ljusbärare, som 
han utförde till Sunnersta kyrka, och som 
många anser vara en verklig klenod. Dit gjorde 
han också en julkrubba med svarvade figurer. 
Läser vi Sunnerstaboken ”Sunnersta från istid 
till nutid” kan vi glädjas åt flera av Göstas 
illustrationer. Han gjorde ett stort antal gra-
fiska blad med motiv från Uppsalas och 
Sunnerstas historia, i en del fall med gamla 
fotografier som förlaga. På annan plats på den 
här hemsidan kan vi se foton av flera planscher 
med historiska Sunnerstamotiv, som Gösta 
målade och som prydde Åke Nygrens dåva-
rande ICA-butik i Sunnersta.  

      (I.H.) 


