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Sunnersta by 
Under  medeltiden  var  Sunnersta  en  by  i
Bondkyrko socken och bestod av fem kyr-
kohemman  samt  två  utjordar.  Själva  byn
bestod av en samling små grå byggnader
med  halmtak  och beboddes  av  30 fattiga
landbor  (arrendebönder).  På  1500-talet,
under Gustav Vasas tid, infördes protestan-
tismen  och  kyrkans  jordegendomar  om-
vandlades  till  kronohemman.  För  att  få
ordning på skatteindrivningen upprättades
jordeböcker  och  de  visar  hur  Sunnerstas
fem hemman och två utjordar (ej bebygg-
da)  sköttes  av  arrendebönder.  Delar  av
produktionen  drevs  in  till  skatt,  antingen
till kronan eller kyrkan; Uppsala var ärke-
biskopssäte. 

Under nästa århundrade, 1600-talet,  kallat
stormaktstiden  eller  frihetstiden,  kan  vi
följa  hemmanen  genom  jordeböckerna.
Fortfarande  sköttes  driften  av  arrende-
bönder  (landbor),  och  avkastningen  gick
till kyrkans högsta ämbetsmän, som ärke-
biskopen,  biskopen  och  deras  arvingar,
samt i viss mån till högre statstjänstemän,
t.ex.  professorer  vid  Uppsala  universitet.
Även  kavalleriet  tillgodosågs  av  dessa
hemman och det var troligen under denna
tid som ett av de fem hemmanen flyttades
som  rusthåll  till  herrgårdens  nuvarande
läge. Genom förläningar övergick hemma-
nen  tidvis  i  privat  ägo.  Omkring  1630
ägdes  Sunnersta  av  Olof  Bure,  vice  pre-
sident i  Svea hovrätt.  År 1641 förlänades
Sunnersta  på  livstid  till  ärkebiskop
Laurentius Paulinus Gothus, vars stridbara
hållning  i  undervisningsfrågor  bragte  ho-
nom i motsättning till hans såväl kyrkliga
som akademiska kolleger.  Efter  hans död
1646 fick  arvingarna  behålla  gården med
frälserätt.  Före  1661  uppfördes  här  ett
säteri,  vilket  innehades  av  dottern  Anna
Olivecrantz och efter hennes död 1670 av
barnen  i  hennes  äktenskap  med  hovrådet
Lars Cantersten. 

Den  södergående  raka  vägsträckan  från
Uppsala  slott  till  Flottsund anlades  också
under 1600-talet. Den påbjöds av drottning
Kristina men färdigställdes först på 1670-
talet. 

I  likhet  med  så  många  andra  herrgårdar
kom Sunnersta att beröras av Karl den XI:s
reduktion mellan 1680-1682. Säterifriheten
indrogs redan 1679 under motiveringen att
stället var ”obyggt”. Därmed menade man
att den inte ägde någon annan byggnad än
den på bondehemman vanliga; gården var
dessutom  utlämnad  till  bondebruk.  Sun-
nerstaåsen avsattes till kunglig jaktmark. I
ett särskilt beslut daterat 1690 tillföll ett av
hemmanen, S.t Eriks, Uppsala universitet.  

År  1690  infördes  indelningsverket,  vilket
kom att påverka alla Sunnerstas hemman.
Dessa  fick  bidra  med  en  ryttare  till
kavalleriet  och  en  soldat  tillhörande  rote
138. Detta soldattorp låg invid Hammarby
kyrkogård och finns fortfarande kvar i gott
skick.  (Se  beskrivningen  av  Sunnerstas
torp under Källor).

Efter  Karl  den  XI:s  reduktion  utarren-
derades gårdarna. På en karta daterad 1749
efter  en  ägomätning  från  1691  av  lant-
mätare  Lars  Hoffstedt  kan  man  se  pla-
ceringen av fyra hemman i Sunnersta. Det
sydvästra  hörnet  benämns  Fäbo hage och
hörde  till  Ultuna  och  motsvarar  idag
Granebergsområdet.  Tre  av  de  fyra  hem-
manen: no. 1 (S:t Eriks hemman), no 2 & 4
ligger samlade i Sunnersta by, beläget mel-
lan Dag Hammarskjölds väg och Sunnersta
Herrgård. Ett hemman (no. 3) ligger på den
plats  där  Sunnersta  Herrgård  nu  ligger.
Detta  hemman  benämndes  rusthåll  och
drevs av en rusthållare. I ägomätningen an-
ges att  baronen Johan Brauner  arrenderar
flera  av  Sunnerstas  hemman  med  bönder
som  brukare.  Hans  far,  som  var  lands-
hövding i Uppsala 1729-1743, arrenderade
både Ultuna, Sunnersta och Flottsund och
vid hans död övertog änkan Greta Brauner
arrendet.  Sonen Johan Brauner  förvaltade
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faderns  arrendegårdar  och  blev  invald  i
Vetenskapsakademien  som  jordbruksex-
pert. Han har fått en väg uppkallade efter
sig i Ultuna.

Rusthållet  blir enskild egendom 

I mitten av 1700-talet  blev det tillåtet  för
privatpersoner  att  köpa kronans mark.  År
1753  köptes  Sunnersta  Rusthåll,  No  10
under  Norra  Upplands  Compagnie  och
Kongl. Lifregementet till häst, av rådman-
nen  i  Uppsala,  Peter  Becklin.  Sunnersta
Rusthåll bestod då av hemmanen no. 3, 4
och 5 samt ett s.k. augment (f.d. hemmanet
2  plus  utjord).  I  samband  med  köpet
gjordes en inventering och beskrivning av
rusthållet  med  åbyggnader.  I  beskriv-
ningen  av  mangårdsbyggnaden  sägs  att
denna  består  av  endast  fyra  kamrar  med
förstuga  framför.  Den  var  tidigare  ett
gammalt  värdshus  vid  Flottsunds  krog,
hitflyttad av friherrinnan Brauner, som var
den  sista  arrendatorn  till  Sunnersta  Rust-
håll  innan  det  köptes  av  Peter  Becklin.
Byggnaden  var  14  m lång,  7,35  m bred,
och  ca  3  m  högt  med  en  0.75  m  hög
stenfot. Becklin hade under året låtit sätta
in spisar med spjäll och nytt  golv i samt-
liga  rum  samt  panel  i  taken.  Under
byggnaden  hade  anlagts  en  stenmur  där
tidigare endast var knutstenar. 

Peter  Becklins  son,  handelsman  Gustaf
Becklin, ärvde rusthållet men sålde det år
1793  till  klädeshandlaren  Fredric  Borell,
Uppsala.  Denne  dog  1810  och  i  boupp-
teckningen uppgavs bl. a. 8 hästar, 2 drag-
oxar, 2 tjurar, 9 kor, 5 ungdjur, 30 får med
16  lamm,  15  grisar,  3  gäss,  9  ankor,  2
tuppar och 21 höns. 

Efter  Fredric  Borells  död  ärvdes  herr-
gården  av  hans  enda  dotter,  Wendla
Christina  (f.  1783-  d.1859),  som  sedan
1807 var gift med lagmannen och härads-
domaren  i  Färentuna,  Ärling-,  Lång-  och
Seminghundra,  Gustaf  Carlson,  med  anor
inom högadeln.  Som nygifta  bodde  paret

på  Kungshamns  gård.  Gustaf  Carlsson
hade  flyttat  dit  1805  med  sin  dåvarande
hustru, som dog 1806. När han året därpå
gifter  sig  med  Wendla  Christina  har  han
redan två söner i sitt första äktenskap och
fick ytterligare en son och två döttrar med
Wendela  Christina.  Paret  flyttar  till
Sunnersta  Rusthåll  1812,  enligt  husför-
hörslängden. Tidigare ägare tycks inte varit
bosatta  på  gården,  utan  hade  låtit  den
skötas av rättare och arrendebönder. 

Det är troligen under Borells tid som den
nuvarande  herrgårdsbyggnaden  uppfördes
och  stod  inflyttningsklar  1812.  Sorgligt
nog  dog  Wendela  Christinas  man  redan
året därpå, 1813, endast 40 år gammal. 

Enskifte:  Stora  och  Lilla  Sunnersta
bildas.                                      

Enskifte  genomfördes  i  Sverige  under
slutet  av  1700-talet  och  början  av  1800-
talet.  Byarna  splittrades  när  ägorna  sam-
lades  under  varje  hemman.  I  Sunnersta
utfördes enskiftet av J. E. Ridderbjelke. Då
avdelades  det  s.k.  akademihemmanet  (S:t
Erik, no. 1) från övriga Sunnersta och dess
ägor samlades i Sunnerstas norra del både
åker, äng och skog, totalt 104 tunnland. En
ny  tomt  för  boningshus  utstakades.  Där-
med  uppstod  Stora  och  Lilla  Sunnersta.
Stora  Sunnersta,  tidigare  Sunnersta  Rust-
håll,  är  då  en sammanslagning  av  övriga
hemman med utjordar, som ägdes av änkan
Wendela  Christina  Carlsson,  född Borell.
Arealen för Stora Sunnersta uppmättes till
328 tunnland. Sunnerstaåsen med sin areal
på 120 tunnland ingick inte i Stora Sunner-
stas egendom utan förblev kronopark. (Se
enskifteskartan från 1813). Enskiftet inne-
bar  att  Sunnersta  by  gradvis  upphörde.
Man  gick  över  till  s.k.  domändrift.  Alla
ekonomibyggnader  som djurstallar,  lador,
magasin, m.m byggdes ut i området söder
om  herrgårdsbyggnaden,  där  även  arren-
datorbostaden låg. 
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Änkan  Wendla  Christina  gifte  om sig  år
1816 med ryttmästaren vid Livregementets
dragonkår,  Lars  Ludwig  Trafvenfeldt.
Paret  fick  fyra  gemensamma  barn  och
innehade Stora Sunnersta till 1826. Då blev
Trafvenfeldt major och postkommissarie i
Grisslehamn,  varför  de  sålde  gården  och
flyttade dit. 

Stora Sunnersta kom under de följande 30
åren att skifta ägare med några års mellan-
rum.  Överste  Claes  Herman Danckwardt-
Liljeström, som sålde gården till sin svåger
brukspatron Carl Tottie på Älvkarleby. År
1837 köptes Stora Sunnersta av löjtnanten
och  skräddarmästaren  Nils  Olsson.  Nästa
köpare  var  ärkebiskopen  Fredrik  af
Wingård  år  1841,  som ägde gården fram
till sin död 1851. Året därpå köptes Stora
Sunnersta  av  vice  häradshövdingen  Knut
Ekström.  Inte  heller  han  blev  långvarig
ägare  och rusthållare  på  Stora  Sunnersta.
(Se ägaröversikten i tabell 1). 

Herrgårdsepoken

År  1855  köptes  gården  av  kapten  och
friherre Jakob Theodor Stiernstedt. I köpet
övertogs  tjänstefolket  bestående  av  en
rättare, fyra statkarlar, en hushållerska, en
stalldräng,  en  ladugårdspiga,  en  kökspiga
och  en  betjäntpojke.  Nu  kom  Stora
Sunnersta  gård  att  ägas  av  far  och  son
under  sammanlagt  50  år.  Sonen  Ludvig
Theodor,  var  liksom  fadern  officer  vid
Upplands  regemente,  där  han  avancerade
till  överstelöjtnant  och  efter  faderns  död
övertog  friherretiteln.  Då  militärtjänst-
göringen vid det indelta regementet endast
belöpte sig till några veckor per år, kunde
de samtidigt bruka sin jordegendom. Som
besutten  jordägare  gifte  sig  Ludvig
Theodor  1875  med  friherrinnan  Emilia
Liljencrantz och fick med henne fyra barn,
alla  födda  på  Stora  Sunnersta.  Vid
sekelskiftet  avvecklades  indelningsverket
och  överstelöjtnant  Stiernstedt  omplace-
rades  till  Stockholm  för  nya  uppdrag,

varför familjen flyttade dit och sålde Stora
Sunnersta 1906.

Hela  1800-talet  kan  betecknas  som Stora
Sunnerstas  herrgårdsepok.  I  kyrkböcker
och  husförhörslängder  anges  rättare,  sta-
tare,  pigor  som  boende  på  gården  och  i
statarbyggnaden  Kråklund  samt  på  de
underliggande  torpen.  Kråklund  var  ett
tvåfamiljshus  där  hästskötaren  respektive
ladugårdsskötaren  bodde.  Det  revs  på
1960-talet när Sunnersta kyrka byggdes på
dess mark. Inget av Sunnerstas många torp
finns kvar idag - de revs alla under 1900-
talet,  med ett undantag, soldattorpet invid
Hammarby kyrkogård.

Sunnersta i modern tid    

Stora Sunnersta gård, vars ägor sträckte sig
på båda sidor om dåvarande Stockholms-
vägen från Liljekonvaljeholmen i norr till
Ekoln i söder, köptes 1 oktober 1906 av ett
konsortium bestående  av  7  personer  från
Uppsala: 
J.E.  Frykberg,  C.  Albert  Sjulander,  C.A.
Säfwenberg, J.A. Andersson, C.J. Nilsson,
Chr.  Wennersten  och  Adolf  Lundgren.
Köpet  skedde  i  grosshandlare  Frykbergs
namn för att underlätta kommande affärs-
transaktioner. Avsikten med köpet var att i
vinstgivande  syfte  avstycka  tomter  för
villor  och  fritidsbebyggelse.  Köpebrevet
lyder:

      ”Till Herr Grosshandlare J.E. 
Frykberg, Upsala, försäljer jag min fasta 
egendom Sunnersta, tre fjärdedels samt 1 
kronoskatteaugment No 2 och ett och ett 
halft mantal kronoskatt rusthåll Nris 3,4 o 
5 jemte utjorden Flottsund (Sunnersta 
kronoskatteaugment utjord) i Helga Tre-
faldighets församling, Ulleråkers härad 
och Upsala län att af honom nu genast 
tillträdas och egas, och som köpesumma 
Sjuttiofemtusen (75 000) kronor är till 
fullo betald afhänder jag mig härmed 
bemälde fastighet. Upsala den 1 oktober 
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1906 L Th Stiernstedt. Bevittnas Carl 
Robert Höök, fr Ridderbjelke.”

Mangårdsbyggnaden (corps-de-logi) 
med flyglar 

En  av  de  tidigaste  avstyckningarna  av
Stora  Sunnersta  var  herrgårdsbyggnaden
(corps-de-logi)  och  dess  flyglar,  som av-
styckades i november 1906 och omfattade
en  areal  på  16350  m2.  Köpare  var  hov-
fotograf  L.  Larsson  från  Stockholm  och
köpesumman  var  25000  kr.  Redan  i  ok-
tober 1908 sålde han fastigheten, som efter
ett par snabba ägarbyten köptes av ingen-
jören Frans August Gottfried von Felitzen i
början av 1909. (Se ägaröversikten i tabell
2). 

Von  Felitzen  behöll  herrgården  till  1916
och lät genomföra en renovering av huvud-
byggnaden  om  vilken  arkitekt  T.  E:son
Lindhberg ger följande beskrivning i Upp-
salatidningens nyårsnummer 1910:

”Vid  den  nu  pågående  reparationen  af
huvudbyggnaden  har  dess  omgestaltning
under  årens  lopp  kommit  i  dagen,
hvarförutom det kan intressera med några
data  ur  dess  ganska  skiftesrika  historia.
Hufvudbyggnaden med dess två flyglar har
fortfarande  kvar  sin  1700-tals  karaktär
med  mansardtak,  symmetriska  fönster-
rader, låg undervåning med fönsterluckor
och  en  underlig  naiv  portal,  en  något
pompösare  öfvervåning  med  barock-
inredning,  stora  cicelerade  konstlås  och
mariebergskakelugnar.

Byggnaden  har  dock  ej  alltid  haft  detta
utseende.  I  början  på 1700-talet  låg  här
endast ett envåningshus med högt obrutet
tegeltak,  troligen  af  samma  typ  som
kungshamnsbyggnaden, belägen ett stycke
därifrån,  omfattande den nuvarande låga
undervåningen. Timret till detta, delvis af
ek är ock af en grofhet och hårdhet, som
förvånar den,  hvilken  får  syssla med vår
tids  kärnfattiga  virke.  I  slutet  af  samma

århundrade  fick  byggnaden  det  utseende
den nu har med annan planindelning och
den  förr  omnämnda  öfvervåningen.  En
ruta  i  denna  vånings  salong  bär  visser-
ligen med diamant inristade årtalet 1812,
men  har  detta  säkerligen  ej  med  om-
byggnaden att  göra. Den öfvre nybyggda
våningen  bär  som sagdt  den  tidens  hela
prägel med stora höga rum, hvarifrån man
inom parentes  har  en  härlig  utsikt  öfver
slätten, hvars bördiga fält delas af den mot
staden ringlande Fyris.”

Enligt Stadsarkitektkontoret, som gjorde en
uppmätning  1956,  är  huvudbyggnadens
yttermått 18x9 m med en höjd av12 meter,
stenfoten inräknad. Dessa mått härrör tro-
ligen  från  när  huvudbyggnaden  iord-
ningställdes under Borells tid under tidigt
1800-tal. Dessförinnan (1753) mätte bygg-
naden  14x7.4  m  och  höjden  inklusive
stenfot, 3.75 m, dvs ett envåningshus.

Vilohem, konvalecenthem

Von  Felitzen  sålde  1916  Sunnersta
herrgård  till  Karin  Köhler  för  29000  kr.
Några år  senare,  1920, köptes herrgården
av tandläkare Anders Nygren för 35000 kr.
Hans  syster,  pensionatföreståndare  Anna
Nygren (f.  1863) flyttade in och öppnade
vilohem i herrgårdsbyggnaden med flyglar
år 1917. Vilohemmet hade 18 rum med 26
bäddar  och  vände  sig  till  nervklena,
konvalescenter,  dietpatienter  m.fl.  Anna
Nygren gifte sig 1919 med bokhållare E.G.
Öhman.  Hon  drev  vilohemmet  fram  till
1932 då det var dags att gå i pension.  Hon
efterträddes  av  sjukhemsföreståndarinnan
Elin Viktoria Münker, (f. Fernström  1883)
som drev vilohemmet ända fram till 1957.
Ägare  till  vilohemmet  var  då  fortfarande
tandläkaren  Anders  Nygren  eller  rättare
sagt  hans  sterbhus.  Viktoria  Münker  var
gift med ingenjören Harry Ludwig Münker
(f.1879).  I patientrullan för Sunnersta vilo-
hem,  som  förvaras  på  Upplandsarkivet,
framgår  att  antalet  inskrivna  under  året
varierade  mellan  30-40  stycken  och  att

4



inskrivningstiden  varierade stort.  De sista
åren var patienterna i regel färre. Diagno-
serna var oftast neuropsykiska problem och
många  skickades  vidare  till  Ulleråkers
Hospital. En läkare, Dr Avalder, var medi-
cinskt  ansvarig  under  stora  delar  av  30-
talet  och  fram  till  1957  då  vilohemmet
avvecklades  och  herrgården  köptes  av
Uppsala stad. 

Kursgård och vandrarhem

I  juni  månad  1955  fick  Uppsala  stad
erbjudande att förvärva Sunnersta herrgård
(stadsäga  3272).  Ungdomsnämnden  före-
slog  staden  att  inköpa  fastigheten  för
användande till  lokaler  för föreningsverk-
samhet  och  öppen  ungdomsverksamhet,
eventuellt  också  som  vandrarhem.  Efter
förhandlingar fastställdes  priset  till  85000
kr, motsvarande taxeringsvärdet. Ett köpe-
kontrakt mellan Uppsala stad och ägarna,
doktorinnan  Maja  Nygrens  dödsbo  samt
Vera Manby och Asta Ekholm underteck-
nades i april 1957.

Ungdomsgården,  föreningsverksamheten
och vandrarhemmet drevs under några år i
befintliga omoderna och slitna lokaler, som
efterhand  rustades  upp.  Ungdomsgården
lades dock ned efter några år på grund av
för få ungdomar i förhållande till  kostna-
derna. Istället gjordes en större reparation
och utbyggnad 1963/64. Den nyrenoverade
herrgården med flyglar och två nybyggda
paviljonger  invigdes  i  juni  1964.  Varje
paviljong bestod av fem enheter,  om var-
dera  fyra  dubbelrum,  som delade  på  två
duschar. Vid full beläggning kunde man ta
emot  80  gäster  per  natt.  Under  sommar-
månaderna skulle verksamheten bedrivas i
form  av  vandrarhem  i  samarbete  med
Svenska Turistföreningen (STF). Resten av
året användes lokalerna som kursgård för
olika föreningar: ungdomsföreningar, fack-
liga  förbund,  studieförbund  och  politiska
föreningar. Som föreståndarinna anställdes
Aina Andersson som tillsammans med sin
man, deltidsanställd som gårdskarl, bodde i

södra flygeln. Två ekonomibiträden skötte
mathållning och städning.

Konferensanläggning i privat regi

Sedan 1994 äger och driver familjen Holm
Sunnersta  herrgård  som konferensanlägg-
ning  med  restaurang  och  hotell/vandrar-
hem. 

Stora Sunnersta gårds jordbruk utarr-
enderades 

Driften  av  jordbruket  tillhörande  Stora
Sunnersta  gård  (utom  det  avstyckade
corps-de-logiet med flyglar) utarrenderades
till  en  av  konsortiets  delägare,  godsägare
C.J. Nilsson. Hans arrende löpte från den
14  mars  1909  och  fem år  framåt.  Enligt
arrendekontraktet  övertogs  egendomen
med utsådd höstsäd av 1.4 ton råg,  verk-
ställd  höstplöjning  på  45  tunnland  samt
utkörda  450 lass  gödsel.  Kontraktet  före-
skrev också att 15 tunnland årligen skulle
läggas i träda. Virke för reparation och till
stängsel  samt  nödvändigt  bränsle  fick
arrendatorn ta i egendomens skog. Vidare
föreskrev kontraktet att en lägenhet skulle
undantas i Kråklund (statarbyggnaden) för
änkan  efter  trädgårdsdrängen  Peter
Lindström  och  hennes  son.  Hon  skulle
också få framkört nödigt bränsle. Detta var
troligen krav som friherre Stiernstedt ställt
vid  försäljningen  1906.  Godsägaren  hade
som synes ett socialt ansvar för de mindre
bemedlade  gamla  trotjänarna.  År  1913
flyttade  änkan  till  ålderdomshemmet  och
sonen togs in på Upsala hospital. 

Vid  anfordran  skulle  också  framköras  ca
100 famnar ved till Ultuna årligen mot ett
vederlag av 1,50 kr per famn.  Alla vägar
som  låg  under  landshövdingens  tillsyn
skulle arrendatorn underhålla. Betesrätten å
Kronoparken  tillhörde  arrendatorn.  För
arrendet betalades 40 kr/hektar.

Arrendatorn av Stora Sunnersta gård, C.J.
Nilsson  (f.1871,  d.1955)  bodde  på  Gott-
sunda  gård,  som  han  arrenderade  från
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1903. Familjen bodde där i  den ena gula
flygeln vid “hemmet”.  C.J. Nilsson köpte
år 1909 det Gottsunda som blev över när
områden  undantagits  för  tomtförsäljning
och för ålderdomshemmet.  Han lät  bygga
nytt  boningshus  och  ekonomibyggnader.
C.J. Nilsson och hans fru bodde kvar i det
nybyggda  huset  på  Gottsunda  gård  till
1932  då  de  flyttade  till  Tunagatan  i
Uppsala. (C.J. Nilsson var en ledande per-
son  i  organisationen  bakom  bondetåget
1914 enligt barnbarnet Sven Lindberg).  

Parallellt  med  jordbruksdriften  på
Gottsunda  gård  fortsatte  C.J.  Nilsson  att
arrendera  jordbruket  på  Stora  Sunnersta
gård tills han 1922 överlät arrendet på sin
son Georg Nilsson. Georg Nilsson (f.1897-
d.1989) gifte  sig 1925 med Margareta,  f.
Lundqvist.  De  fick  tre  barn:  Anders  (f.
1926), Lars (f. 1930) och Karin, (f. 1931).
Vid Georg Nilssons övertagande omfattade
jordbruket på Stora Sunnersta  62 tunnland,
men vid början av 1948 återstod 24 tunn-
land. Djurantalet uppgick till 10 hästar och
36 nötkreatur.  Jordbruket  minskade efter-
hand som tomtförsäljningen skedde. Georg
Nilsson med familj var bosatta i den röda
mangårdsbyggnaden  av  trä  med  välling-
klocka på gaveln från 1860. Huset innehöll
6 rum och kök. Ekonomibyggnaderna var
också daterade 1860 och alltså byggda vid
den tid då familjen Stiernstedt var ägare. 

Georg  Nilsson,  som sedan  år  1932  även
arrenderade faderns jordbruk på Gottsunda
gård,  skulle  efter  arrendets  uppsägning
1948  fortsätta  att  bedriva  åkerbruk  på
bolagets mark mot ersättning enligt RLFs
normer under maximalt 20 år. Då arrendet
sades upp krävdes att Georg Nilsson skulle
avflytta  eftersom  bolaget  AB  Stora
Sunnersta Egna Hem ville sälja mark. Istäl-
let  fick  Georg  Nilsson  köpa  det  område
som omfattade hans bostad och ekonomi-
byggnaderna, ett område till ytan    ~27000
m2  (Sunnersta  8283)  för  30000  kr  enligt
köpebrevet från 1949.  Georg Nilsson fort-

satte  alltså  att  driva  jordbruket  fram  till
1968  då  avstyckningen  av  jordbruks-
marken till tomter var helt slutförd. 

När  Georg  Nilsson  avled  1989  styckade
arvingarna upp stamfastigheten till försälj-
ning.  Den  del  som  omfattade  ekonomi-
byggnaderna,  med  fastighetsbeteckning
Sunnersta 148:2, såldes för 2.1 miljoner till
en byggentreprenör. 

Våren  1993  skickade  stadsbyggnadskon-
toret  ut  en  samrådshandling  där  området
föreslogs  bebyggas  med  radhus.  Flera
instanser  som  Byggnadsnämnden,  Läns-
styrelsen, Uppsala naturråd och Sunnersta
Egnahemsförening  avstyrkte  förslaget
främst  av  kulturmiljöminnesskäl,  men
Uppsala  kommun  gav  ändå  klartecken.
De  flesta  ekonomibyggnaderna  (ladugård
och  djurstallar)  revs  och  istället  byggdes
där  fjorton  stycken  radhuslägenheter  på
den plats där de tidigare ekonomibyggna-
derna låg. Några av ekonomibyggnaderna,
belägna  ut  mot  Sunnerstaviken,  har  dock
bevarats och upprustats. Det gamla spann-
målsmagasinet, som nu tillhör herrgården,
är K-märkt. 

Den del av stamfastigheten där mangårds-
byggnaden  låg,  omfattade  efter  avstyck-
ningen 6 478 m2 (Sunnersta 51:62). Denna
fastighet  köptes  1995  av  familjen
Sunesson som fortfarande äger den. 

Lilla Sunnersta

Gården Lilla Sunnersta ägs sedan länge av
Uppsala  universitet  och  är  en  del  av
universitetets  stora  innehav  av  jordbruks-
mark  på  många  håll  i  Sverige.  Gårdens
rötter  kan  spåras  långt  bak  i  tiden.  I  ett
dokument  daterat  13  september  1316
upptas  fyra  landbor  (arrendebönder)  i
Sunnersta,  ett  av  kyrkogodsen  runt
Uppsala. Ett av de fyra hemmanen beteck-
nas  som  Sankt  Eriks  kyrkohemman,
omväxlande  kallad  akademihemman  eller
prebendhemman, som sköttes av en arren-
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dator.  I  bokverket  Svenska  gods  och
gårdar, utgiven 1938, anges att egendomen
donerades genom brev från konung och råd
1595  till  Uppsala  universitet.  En  senare
uppgift hämtad från boken Sunnersta från
istid  till  nutid,  uppger  att  enligt  den
enväldige  kungen  Karl  XI:s  beslut  1690
tillfaller detta hemman Uppsala universitet.

Sankt Eriks kyrkohemman låg kvar i Sun-
nersta by fram till  enskiftet,  som genom-
fördes  1813-1816  för  hemmanen  i  Sun-
nersta  by  och  Sunnersta  Rusthåll.   Då
avstyckades  Akademihemmanet  (Sankt
Eriks hemman) från övriga Sunnersta som
Lilla  Sunnersta.  Lilla  Sunnersta  fick  sina
ägor  i  norra  delen.  Både  åker,  äng  och
skog. En ny tomt för boningshus utstaka-
des. Arealen uppmättes till nära 105 tunn-
land,  därav  42  tunnland  åker  och  62
tunnland äng. (Se enskifteskartan).

Lilla  Sunnersta  fortsatte  att  arrenderas  ut
till främst personer på ledande befattningar
vid Uppsala universitet.  Under 1841-1862
arrenderades  gården  av  Johan  Arrhenius,
som  även  arrenderade  Vårdsätra.  Johan
Arrhenius var farbror till nobelpristagaren i
kemi,  Svante Arrhenius. Han var lantbru-
karson från Kalmar län och hade disputerat
vid Uppsala universitet i botanik. Han blev
den  förste  föreståndaren  för  Ultuna  lant-
bruksinstitut mellan 1847 och 1862 där han
undervisade  i  allmän  lanthushållningslära
och agronomi. 

I bebyggelseboken från 1947 finns ett foto
på  Lilla  Sunnerstas  huvudbyggnad.  Den
anges vara av trä från 1910 och ombyggd
1932-1933.  Dessutom  finns  särskild  för-
söksbyggnad med 4 vinterbonade rum, hall
och  loge  för  frörensning.  Ekonomibygg-
naden är uppförd omkring 1915 och ladu-
gården är moderniserad 1936. Gården hade
på 30-talet c:a 10 kor samt diverse ungdjur,
medan djurantalet på 40-talet angavs till 3
hästar och 16 nötkreatur. 

Inge  Håkansson  berättar  ”att  sedan  1933
arrenderades  Lilla  Sunnersta  av  Svenska
Betes-  och  Vallföreningen  i  Uppsala  och
användes som försöksgård fram till mitten
av 50-talet.  Därefter  har  jordbruksmarken
arrenderats  av  SLU.  Föreningens  före-
ståndare, Anders Elofsson, bodde på Lilla
Sunnersta  mellan  1940  och  fram  till  sin
död 1957.”

Inge  Håkansson  berättar  vidare:  ”Till  en
rationell betesdrift för mjölkkor under den-
na  tid  hörde  också  en  utemjölkningsan-
läggning.  En  sådan  behövdes  främst  när
betesmarken låg långt från gårdshusen och
hade väl  egentligen  inte  behövts  på Lilla
Sunnersta,  där  betesmarken  låg  rätt  nära
ladugården. Den anordnades ändå, kanske
främst  för demonstrationsändamål.  Det är
säkerligen  återstoder  av  denna  som  man
fortfarande  ser  nära  krönet  av  backen på
den  nuvarande  cykelvägen  från  Dag
Hammarskjölds väg upp mot de för några
år  sedan  uppförda  studentbostäderna,  all-
deles norr om den lilla bäcken.” 

På  2000-talet  uppförde  Uppsala  Aka-
demiförvaltning  220  studentbostäder  i
västra delen av Lilla Sunnersta, som blev
inflyttningsklara  2005.  Lilla  Sunnersta
gård med  ekonomibyggnader  hyrs  av en-
treprenörer.  

Källor

1. Sunnersta från istid till nutid. ”2:a 
upplagan, 1998 utgiven av 
Sunnersta Egnahemsförening.

2. Lundquist, Stig Pson. Torpen i 
Sunnersta, www.sunnersta.org        

3. Husförhörslängder, Bondkyrko 
socken och Alsike socken.

4. Ekholm, T (1985). 
Flottsundsvikens nordstrand och 
dess bebyggelse. 
www.sunnersta.org
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Tabeller

Tabell 1. Sunnerstas ägare från medeltiden och framåt.

Period Status Ägare/brukare

Medeltiden kyrkogods Brukas av bönder men avkastningen går till kyrkan.

1540 kronohemman Gustav Wasas reduktion, kyrkans egendom dras in till kronan.

1540-1682 4-5 hemman Brukas av arrendebönder, men förlänat till professorer, biskopar, 
adelsmän.

1682 kronan Karl XI:es reduktion, kronan tar tillbaka förläningarna

1682-1753 kronan Utarrenderas till statens högre tjänstemän, biskopar, 
landshövdingar, professorer, bl a till G Brauner

1753-1793 privatägt Borgare i Uppsala. Peter Becklin, sonen Gustaf Becklin

1793-1826 privatägt Handelsman Fredrik Borell, dottern Wendela Christina ärver. 

1813 Enskifte
Stora och Lilla 
Sunnersta

Akademihemmanet ägt av Uppsala Universitet avstyckas och 
flyttas till norra delen av Sunnersta (Lilla Sunnersta). Övriga 
gårdar (nr 2-5) ägs av änkan Wendela Christina Carlsson, f Borell
kallas nu Stora Sunnersta gård. 

1815-1826 Stora Sunnersta 
gård

Wendela Christina gifter 1816 om sig med ryttmästare Lars 
Ludvig Travenfeldt; de flyttar och säljer gården 1826.
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Period Status Ägare/brukare

1826-1829 Överste C H Dankwart Liljeström.

1829-1837 Brukspatron Carl Tottie på Älvkarleby.

1837-1841 Löjtnant och skräddarmästare Nils Olsson.

1841-1852 Ärkebiskop Carl Fredric af Wingård.

1852-1855 Häradshövding Knut Ekström.

1855-1874 Kapten, friherre Jakob Theodor Stiernstedt.

1874-1906 Överstelöjtnant, friherre Ludvig Theodor Stiernstedt.

1906 Avstyckning Konsortium av sju affärsmän i Uppsala köper Stora Sunnersta 
gård för avstyckning av tomter till försäljning.

1909 AB Stora 
Sunnersta Egna 
Hem

Bildas AB Stora Sunnersta Egna Hem.

1909-1948 Jordbruket 
arrenderas ut

Jordbruket utarrenderat till C.J. Nilsson och från 1922 till sonen, 
Georg Nilsson.

1948 Uppsala stad Uppsala stad övertar kvarvarande tomtmark 1947.
Georg Nilsson köper ett avstyckat område på ~27 000 m2 mark 
omfattande arrendatorbostaden och ekonomi-byggnaderna.

Tabell 2. Sunnersta Herrgårds ägare under 1900-talet efter att corps-de-logiet med flyglar 

avstyckats. Tabellen baserad på köpebrev och lagfarter1.  

Datum
Köpebrev

Pris         
SEK

Ägare Verksamhet

1874- 1906 Friherre Ludvig Theodore Stiernstedt Jordbruk

1906-10-01 75 000 Konsortiet J E Frykberg Corps-de-logiet med 
flyglar avstyckas 

1907-02-07 25 000 Hovfotograf L Larsson Privatbostad

1908-10-02 30 000 Fabrikören J.W. Hertzman, Stockholm Privatbostad

1908-10-15 35 000 Per August Edvard Kullman Privatbostad

1909-01-03 40 000 Ingenjör Frans August Gottfried von 
Feilitzen

Privatbostad

1916-04-01 29 000 Karin och Alfred Köhler Vilohem, konvalecenthem

1920-02-28 35 000 Tandläkare Anders Nygren, sedermera 
sterbhuset

Vilohem, konvalecenthem

1957-05-04 85 000 Uppsala stad Vandrarhem, kursgård

1994- 4 200 000 Familjen Holm Vandrarhem, konferens
 & restaurang 

1Ulleråkers lagfartsbok, ordningsnummer 21, 39, 40, 41 129, 234.

1Uppsala domsagas fastighetsbok, ägarhistorik 1920-1958.
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Karta 1749 
(omslagsbilden till Sunnersta från istid till nutid, 2:a upplagan) 



Karta 1813 
Ridderbielkes enskifteskarta

(Lantmäteriet)





Gösta Josefson 
Motiv med anknytning till 

Sunnersta målade  
1969-1989



 
 
Om tillkomsten av planscherna med Sunnerstamotiv. 

ICA-handlaren Åke Nygren såg i slutet av 1970-talet en plastkasse 
från Årstahallen. Denna kasse hade ett påtryckt uppsalamotiv 
(Akademikvarnen/Upplandsmuseet). Åke fick då idén att han skulle 
låta tillverka liknande bärkassar till sin livsmedelsbutik i Sunnersta. 
Han kontaktade Sunnerstakonstnären Gösta Josefson och diskuterade 
med honom hur man skulle lägga upp det hela. Gösta tyckte att ett 
motiv från Sunnersta borde pryda kassen och det blev bilden med 
spårvagnen som valdes.   
Vid en omdaning av butiken i slutet av 1980-talet tillfrågades ånyo 
Gösta Josefson om han ville vara behjälplig med ”utsmyckningen”. 
Den här gången målade han fem stycken planscher med Sunnersta-
motiv från olika tider. Planscherna, den äldsta (spårvagnsbilden) 
daterad 1969 och övriga 1989, har måtten 110x80 cm och var 
monterade på baldakinen runt om i butikslokalen, bland annat satt 
motivet med betande kor ovanför mjölkavdelningen. 
När butiksfastigheten revs så råkade Lennart Pedersen en dag gå förbi 
containern där rivningsmaterial slängts och fick se en plansch som 
stack upp. Han hittade dom andra planscherna också och frågade 
platschefen om han kunde ta hand om dem och det fick han, dom 
skulle ju i alla fall bara gå till värmeverkets förbränningsugn.  
Planscherna är således räddade till eftervärlden. Likaså finns en ICA-
bärkasse med sunnerstamotiv från Nygrens Livs deponerad hos vår 
förening.  
Har du kanske något att berätta om Sunnersta förr? Meddela gärna på 
vår e-postadress historia@sunnersta.org .  
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Sunnersta herrgårdsbyggnad 
(omkr. 1920)

Sunnersta herrgård (1920-tal.)
Vägen till höger motsvarar dagens Herrgårdsvägen.

Sunnersta herrgårdsbyggnad (2017)



Lilla Sunnersta omkr. 1947

Stora Sunnersta arrendebostad omkr. 1947

och 2017




