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Restaurering av ruddammen  
vid Ulriksdals slott 
av Kolbjörn Wærn, Slottsarkitekt  

Odling av matfisk i dammar har förekommit i Sverige sedan senmedeltiden, framför allt i profan 

miljö men även vid klostren. Det var dock 1600-talet och i synnerhet 1700-talet som blev 

dammodlingens verkliga tillväxtskede. Någon påvekan på folkhushållnig fick dock aldrig 

ruddammarna. Odlad fisk förblev ett marginellt inslag och dammarna fick efterhand ett större värde 

som ornamentalt inslag än som producenter av livsmedel. 

Den stora dammen invid Slottsallén vid Ulriksdal slott kallas ömsom spegeldammen och ömsom 

slottsdammen. Här används benämningen ruddammen, eftersom detta är den enda benämning som 

är belagd i äldre kartmaterial. Benämningen finns på kartor från såväl 1600- som 1700-talen. 

Dammen är ca 85 meter lång och 35 meter bred och har en yta på omkring 3 000 kvm. Dammens 

djup kan vara omkring 1,5 meter på det djupaste stället. Dammen får vatten genom tillrinning från 

omgivningen. Ruddammen vid Ulriksdals slott uppges vara den bäst, eller möjligen den enda, 

bevarade ruddammen i Nationalstadsparken. Det är en av få ruddammar runt Stockholm som har 

bevarats sedan anläggningstiden på 1600-talet.  

Dammen anlades som ruddamm på 1600-talet, troligen under Jacob eller Magnus Gabriel De la 

Gardies tid på Jakobsdal (nuvarande Ulriksdal).  En karta från 1600-talets senare del visar dammen, 

belägen invid vägen fram till slottet. Dammen har på kartan ungefär samma utsträckning som idag, 

men tycks vara uppdelad i två dammar, kanske med olika fiskinnehåll.  Dammarna är huvudsakligen 

rektangulära, men den större dammen är avskuren av slottsallén i sin nordöstra del. På planen 

redovisas även en ruddamm på vägens östra sida. En karta från början av 1700-talet visar att denna 

östra damm var försvunnen redan vid denna tid. 
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Odaterad kartskiss, troligen från 1690-talet. Dammen på östra sidan om vägen finns inte kvar, inte heller uppdelningen  
av den stora dammen i två dammar.  
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Odaterad karta, troligen 1600-tal. Ruddammen ses här som en rektangel vars ena hörn är avskuret av slottsallén.  
Dammen är delad i två avdelningar med en barriär e.d. På kartan ses även en damm på vägens östra sida. Rundeln  
på vägen till slottet hade därmed vatten på båda sidor. Dammarna bär beteckningen ”Rudam”. 

Vid mitten av 1700-talet trädplanterades vägen fram till slottet (eventuellt ersatte dessa träd en äldre 

alléplantering).  Av äldre kartor och avbildningar framgår att dammen då ännu hade en distinkt 

geometrisk form, med raka linjer och skarpa hörn. En teckning från 1760-talet som enligt påskriften 

ska ha utförts av den unge prins Gustav (III) visar tämligen nyplanterade träd och en damm med 

strandskoning och distinkta former. 
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”Vue du Chateau d´Ulricksdahl Dédiée a la Reine Par Son Très humble et Très obéissant Fils et Sujet Gustaf”.  
Laverad teckning tillskriven prins Gustav (III), ca 1760. 

Omkring 1770 rätades dammens sida mot slottsallén upp så att strandlinjen blev parallell med allén. 

Det är troligt att gångvägen på dammens västra sida tillkom under 1800-talet, då dammens funktion 

hade blivit mer dekorativ än praktisk.  
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På denna målning (utsnitt) av Sävenbom från 1760-talet syns strandskoningen utmed delar av stranden. Liksom på de äldre  
kartorna är stranden söder om rundeln inte parallell med Slottsallén utan är vinklad mot väster.  

Dammen förlorade under 1900-talet allt mer av sin distinkta form. Den tidigare strandskoningen 

ruttnade ner och försvann. Dammen rensades från vegetation vid ett flertal tillfällen, senast i början 

av 1980-talet, men växte igen på nytt, i synnerhet i dess norra del. Igenväxningsvegetationen bestod 

till stor del av jättegröe.  

Ruddammen vid Ulriksdals slott har stor betydelse för den historiska miljön i slottsområdet, både ur 

upplevelsesynpunkt och som betydelsebärare. Den är dessutom en välbevarad representant för det 

stora antal ruddammar som en gång fanns vid kungsgårdar, slott och herrgårdar. Statens 

fastighetsverk och Ståthållarämbetet beslöt därför 2014 att restaurera dammen. 

Mål för restaureringen 
Målet för restaureringen var att återge dammen ett historiskt utseende. Man kan då välja på tre olika 

tidsepoker: 

1600-tal 

Under dammens första århundrade hade den något annorlunda form än senare, främst genom att 

den sydöstra långsidan var parallell med den västra långsidan och inte med slottsallén, uppenbarligen 
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i en strävan att skapa en så rektangulär damm som möjligt. Dammen var under dess första tid 

dessutom uppdelad i två vattenvolymer.  

1700-tal 

Vid slutet av 1600-talet slogs de två dammarna samman till en damm. Omkring 1770 ändrades 

sträckningen utmed slottsallén och dammen fick det utseende som den sedan i stora drag behållit til 

idag, under ca 250 år.  

1800-tal 

Det är troligt att gångvägsbanken på dammens västra sida tillkom under 1800-talet, då många 

promenadvägar anlades i slottsområdet. Eventuellt sänktes då vattennivån i dammen något för att 

underlätta anläggandet av denna gångväg.  

Det skulle vara kulturhistoriskt värdefullt att återskapa dammen till det utseende den hade när den 

anlades som ruddamm på 1600-talet. Det är som 1600-talsdamm, samtida med det ursprungliga 

slottet, som dammen har sitt största kulturhistoriska värde. 

Målet för dammens utformning har dock satts till den utformning dammen har på Kökeritz karta 

från 1775, d.v.s. efter sammanslagningen av de två mindre dammarna och efter omläggningen av 

dammens östra sida. Gångvägsbanken på dammens västra sida bevaras och förbättras. Vattennivån 

behålls på den nivå vattnet har idag. 
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Kökeritz karta från 1775. Dammens sida mot Slottsallén har nu rätats upp jämfört med utformningen på 1760-talet.  
Denna omläggning har således ägt rum omkring år 1770. 

Följande argument talar för att välja 1775 års utseende: 

– Dammen har i stora drag bevarat denna utformning under ca 250 år. 
– Miljön i dammens närhet har mer drag av 1700- och 1800-tal än av 1600-tal. 
– Kunskapen om dammens utseende under tiden efter 1775 är god, medan kunskapen om utseendet 

under 1600-talet och början av 1700-talet är mer bristfällig. 

Genomförande 
Innan urgrävningen påbörjades hösten 2014 tömdes dammen på vatten. Det var då spännande att se 

om det fanns någon fisk kvar i dammen, kanske rentav några rudor av den på 1600-talet 

inplanterade stammen. Någon fisk påträffades dock inte. 

Urgrävningen omfattade de partier av dammen som har varit under igenväxning, ca 1000 kvm. 

Dammen grävdes här ur till ursprunglig, fast botten. Schaktvolymen uppgick till omkring 800 

kubikmeter, huvudsakligen bestående av dy och växtrötter.  
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Vattendjupet i dammens mitt har inte ändrats. Närmast den nya strandskoningen har dammen getts 

ett djup på 20-30 cm. Vattenytans nivå regleras idag genom utloppet i dammens nordöstra hörn. 

Eventuellt var vattennivån något högre i äldre tid, innan gångvägen på dammens västra sida anlades.  

Den nya strandlinjen följer i möjligaste mån 1775 års karta. Gångvägsbanken på dammens västra 

sida, som troligen tillkommit senare, har dock bevarats. En arkeolog från Arkeologikonsult AB 

medverkade vid schaktningen för att se om några rester av den gamla strandskoningen påträffades 

som i så fall kunde vara vägledande för läget för den nya strandlinjen. Några sådana rester 

påträffades dock inte.  

Ny strandskoning monterades utmed hela strandlängden, med undantag av tre kortare partier utmed 

den västra och norra sidan där gräsytan med hänsyn till groddjuren sluttar ner i vattnet. Den totala 

strandlängden uppgår till ca 240 meter. Strandskoningen utförs med tätt stående stolpar av kärnfuru 

sammanfogade med band av plattjärn. Avståndet från vattenytan till strandskoningens överkant ska 

vid normalt vattenstånd vara ca 10 cm. 

 

Utsträckning av den restaurerade ruddammen (ljusblå yta innanför heldragen linje). Den streckade  
linjen anger dammens utsträckning enligt Kökeritz karta, tolkad till den moderna kartan.  

 

Källor 

Ruddammar i Nationalstadsparken, rapport av Clas Tollin 2014-02-10. 

Dammodling av ruda i Sverige, Madeleine Bonow, 2014 (ur Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 27, 2014). 


