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"Vhdh pass een half mijhl ifrån Upsala stadh, upp[1 ccn mycket 
angenäm och lustig ort är Ulluna belägen, som har i forna li j der warit 
ccn gammal konungzgårdh, såsom then och ännu i dag blifwcr kal
lat, skall hafwa bekommit !hetta sitt 11ampn eftter Uller, then Attins 
(Odins) son, som och efller sin dödh blifwit uthi Upsala afguda
tempcl dyrkad för een gudh iempte lhe twcnne förncmbliga och 
sloorc. af'gudar, och förmen~s hafwa haftt sitt säthe uppå Ulltuna 
gard ... Och har widh Ulluna i forna lijder warit ecn förnrmblig 
skeppzlrnmbn, thcr ~iunu tillfinnandes är öfwcr 700 ällebackar, och 
har man uthi the dhe dödas urner som thrrsammastädes af iorden 
tijdh cflter annan upgrafne bli[wit, funnit öfwer 1000 skeppznag
lar. llwaraf nogsam pt kan sces, all wcdh denne Ulluna hampn 
mästedeelcn af siömänncn måtte eflter the tijders sedwänio, wara 
ther efller sin dödh medh sine skepp upbriinde." 

Denna skildring, som är hämtad ur en i Uppsala universitets
bibliotek förvarad handskrift från början av 1700-talct, utgör en 
sammanställning av vad Olof Hudbeck pft skilda ställen i sin be
römda Allantica förtäljer om Ultuna. Rudbecks skildring återges 
äYen av andra författare. C. J. Bergman stöder sig därpå i sitt arbete 
'':\Iälarcns minnen" (del 1, 1844), och nf1got senare Lager G. P. 
Westerling upp den i sina otryckla "Samlingar till Stockholms 
och Upsala l äns bcskrifning", tilliciggande att Ultuna hamn i hedna
tid lytt under Kungshamn, där Cpsalakungarnas flotta hade sin 
huvudstalion. Ultuna var då ett vikingasäte och kung Hing och hans 
son Ilunvorn hade där sin boning. 

Det är givet alt a lla försök till förklaring på upprinn elsen av 
en ort med sf1 uråldriga anor som Ultuna mer eller mindre måste 
bli gissningar. Därför är det intressant att se att de resultat till 
vilka de nyaste forskningarna på olika vägar kommit, ej så väsent-



ligt skilja sig från Hudbecks hypoteser alt man helt behöYer lill
bakavisa dessa såsom fria fantasier. Rudbeck var en skarp iaktta
gare och de vägar han såsom arkeolog slagit in på, fullfölj as än 
i dag. 

Vad själva namnet Ultuna beträffar, är man ense om att senare 
sammansättningsdclen -tuna, fsv tunir, är = lat. <lunum, betydande 
inhägnad eller befäst ort. Ull är namnet på en gudomlighet, om 
vilken mycket litet är bekant. Eddan omtalar honom såsom en god 
bågskytt och skidlöpare. Detta ger emellertid icke någon tillfreds
ställande förklaring på den utbredda kult för vilken denna gud 
en gång måste ha varit föremål i vårt land att döma av de talrika 
ortnamn i vilka namnet Ull ingår. Prof. Elias Wessen har i en sludie 
rörande de theofora ortnamnen i Sverige konstaterat att de med 
Ull sammansatta namnen äro de oftast förekommande. De efter 
Ull uppkallade orterna upplräda i stor utsträckning parvis med 
namn på Njord (i\ljärdevi o. d.) i de östsvenska landskapens cen
trala delar såsom namn på storbyar, i motsats till vad fallet är 
med de efter Odin, Tor och Frö uppkallade orterna, vilka ligga 
periferiskt och äro av mindre betydenhet. Ull och Njord voro säker
ligen en gång svearnas främsta gudar, men den lid då de dyrkades 
är så långt avlägsen att skriftliga vittnesbörd därom saknas. 

Gudinnan Nj ord, vars kult förknippas med Ulls, är till sin karak
tär identisk med den av Tacitus vid tiden närmast efler Kr. f. 
såsom "Terra mater" omlalade gudinnan Nerthus. Jordgudinnan 
Njord och hennes make, himmelsguden Ull, äro bägge fruktbarhets
gudomligheter. Den norske professorn Magnus Olsen, som ägnat 
dylika gudomligheter ingående studier, har även framlagt en teori 
om saltet för deras dyrkan. Små i jorden funna guldbleck med 
avbildningar av en man och en kvinna skulle hänföra sig till denna 
kult. "Paa de bedst utforle plater holder kvinden i sin fremstrakle 
haand en st~ngel med blomst eller blade. Dette passer godt till 
Gerd ( den norska motsvarigheten till Nj ord), rcprresentanten for 
jordens vrekstliv." "Naar man har lagt ned i jorden dissc plater, 
hvorpaa det f0rste m0te mellem jordgudindcn og himmcllysets gud 
er fremstillet, har man paa en fin og varsom maate villet saa at 
si gi jordens krrefter et vink om at la sig vrekke tillive av himme
lens sol og regn." 

Vid de utgrävningar som år 1900 utfördes på Ultuna av prof. 
Almgren fann man ett sådant guldbleck. Det är onekligen en högst 
bestickande tanke att Ultuna m åhända erhå llit sitt namn av att 
här en gång i en grå fornlid dyrkats en gud, vilkens uppgift var 
att väcka jordens slumrande krafter till liv. 

Ultuna har sålunda under tidig hcdnatid varit bebyggt. De många 



forngravarna på platsen - vilka <lock ej äro så talrika som Rudbeck 
yj]l göra gällande - villna t. o. m. om en ganska rik bebyggelse. 
Synnerligen märkliga äro de fynd som vid 1800-talets mitt gjordes 
i ett par sådana gravar. År 1854 fann man, vid grushämtning, ett 
svärd av järn m ed inlagda sirater av silver på fästet samt tvenne 
sköldbucklor. Året därpå företog en av lantbruksinstitutets elever, 
Giöbel, en m era omsorgsfull grävning strax norr om den förra fynd
platsen och fann då lämningarna efter en båt, minst 18 fot lång 
och 8 fot bred, i vilken var begraven en man med sina vapen och 
hästar. Yid det obrända likets sida låg ett svärd av järn m ed elt 
utomordentligt vackert fäste av förgylld brons, prytt med slingsi
raler. Dessutom fanns där delar av en hj älm m ed hjälmkam av 
silverbeslagen brons, en sköldbuckla med präktig bronsinläggning, 
pilspetsar, betsel, en järngryta, spelbrickor, skeppsnaglar m. m. 

Denna grav, vilken av prof. Sune Lindqvist daterats till omkring 
är 700 e. Kr., har sin motsvarighet i andra praktfullt utrustade båt
gravar i Alsikc, Vcndcl och Valsgärdc vid Gamla Uppsala. I dessa, 
till antalet h elt f å, rikemansgravar ligga liken obrända under <le t 
alt i stora fl ertalet fall de döda underkastats cldbegängelse. Det är 
tydligt atl båtbegravning under dylika exklusiva former endast be
skärts ett fötal, förmodligen huvudmännen för de bondeä ller som 
gravbackarna tillhört. Dessa rika fynd bevisa till fullo oriktigheten 
av den hävdvunna föreställningen att forntidens svenskar varit kul
turlösa barbarer innan de genom vikingatågen och kristendomen 
kommo i beröring m ed en högr e odling. De å terspegla tvärtom en 
kultur, rikare och ädlare än den som vikingatidens nordbor kommo 
i beröring med. "Denna äldre, förnämare kullur kan icke h a varit 
någon annan än det romersk a rikets", säger prof. Lindqvist i del 
han anför en rad goda bevis för sin uppfattning. Dessa bondehöv
dingar, av vilka å tminstone en fått sin grav på Ultuna, voro bärare 
av stolta traditioner frtm folkvandringsticlcn och germanernas välde 
i Italien ; de voro svcavälclets kärna. Ultuna var alltså säte för en 
aY dessa förnämliga storbondesläkter, som i fredligt arbete byggde 
landet starkt före vikingatågen. 

Vid denna tid var Kungsängcn ännu sjöbollen; man kunde skepps
ledes laga sig fram från Ultuna till Trälhavct över Lagga, östuna 
och Skcpptuna. Rudbeck omtalar denna segelled i Atlantican, och 
denna omständighet tillika m ed fynden av skeppsnaglar föranleder 
honom till slutsa tsen all Ultuna fordomdags varit en hamn. (Se kar
tan fig. 1.) :\Ian har på Ultuna även funnit lämningar efter vikinga
tidens män. Vid grävningar år 1912 på platsen för n. v. hydrotek
niska institutionen fann man r esterna av · sex i kistor begravda lik, 
vilka gravar daterats till den första kristna tiden. 



I'ig. 1. 'l'rakten kring Cltuua under Henare hälften ay 1600-talct. 
( 1,:nligt karta av 01 .. R r:DBECK i a\Llan(ica, L. 4. Orig. i Kungl. Bio!.) 



Det antages att Ulluna sedan urminnes tid räknats bland de gods 
och gårdar, som fått det gemensamma n amnet Upsala öd (ägendom) 
därför a lt <le, såsom bestämda till konungahusets underh åll, lydde 
under Uppsala konungastol. Dessa gårdar bHda ursprunget till kungs
gårdarna eller de s. k. kronogodsen. 

Trots urgamla bestämmelser att Upsala öd aldrig fick minskas 
eller skingr as, kom tidigt under m edeltiden kyrkan i besittning av 
Cpsala gård m ed dit hörande lägenheter, bl. a. Ulluna. De äldsta 
kända historiska dokumenten omtala kyrkan såsom ägare av j ord 
i Ulluna. D en tidigas te urkunden år från år 1316 och förtälj er om 
en gärd som h ertig Valdemar (son till :Magnus Ladulås) pålagt kyr
kogodsen i Tiundaland. Sålunda måste bonden Gunnar i Ultuna, 
("in Ulla tunum"), vilken lydde under H. Trefaldighelskyrkan i Upp
sala, till den krigiske och praktlystn e h ertigen erlägga en tillfällig 
skatt av 5 öre jämte ½ mark och 2 spann korn, 1½ spann råg, 2 
pund och 5 m ark smör och 5 örtugar i boskap.1 

En rad andra dokum ent frtm 1300-tale t visa att kyrkan då var 
eller blev ägar e till det m esta av jorden i Ultuna. Sålunda sälj er 
år 1335 Slyrbj örn Thorstensson för 11 m ark lödigt silver (3.300 kr.) 
tre öresland i Ulluna till ärkedjäknen Thomas i Uppsala . D etta år 
anges Ultuna vara by, m en endast tre bönder - I3otulf, Ulf och 
Stefan - omtalas där samtidigt. År 1344 överlåta kaniken Joh an 
Karlsson i österby och hans hustru Ragnhild Rödsdotter 9 öresland 
i Ultuna jämte alla tillägor och kringliggande marker såsom åkrar. 
ängar, fiskeval len, kvarn och kvarnplatser på Uppsala domkyrka 
sasom själagåYa ("ob remedium animarum noslrarmn") varå fasta 
blivit given på Uller åkers ting. År 1357 sk änk er konung :Magnus 
jord i Ulluna till sitt prästerskap m ed frälscfrihe t. En förteckning 
aY år 134L! visar att kyrkan då äger i Ulluna: 

Arkebiskopsbordct . .... . ......... . 
Domprosteriet . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Arkeclekanatct .. .... . ........... . . 
'l'refahlighclsprebcnclet . ........ . 

eller sammanlagt 21 öreslan d. 

12 örcsland + 1/2 örtug 
1 » 

2 
5 

» 
}) 

+ 2 penningland 
+ 2 örtngar, 

Flera aktstycken från denna lid förtälja om hur kyrkans män by ta 
jordlotlcr i Ultun a m ed varandra, andra å ter hur usom Ultuna-bön
dcrna få l fö1a spannmål från IL Trefaldighetskyrkan i Uppsala -

., Öre var under medeltiden av helt annan valör än nu, mot~vararande kr. 37: 50 
rller 7: 50 beroende på om öre silver eller öre penningar avsåg;;. Ett öre var = 3 
örtugar. Ett öreslanll mot::;yarar, enlii:?t nunuande beräkningar, något mer än fyra 
hektm-. IInrn\"i,la detta ii\·en var fallet under medeltiden liar ej kunnat rn-göras. 



dokument, som trots sin ordknapphet äro vältaliga vittnesbörd om 
befolkningens hårda kamp för tillvaron. 

Även om jordens läggande under frälset ej medförde fullstän
dig skattefrihet, så innebar dock detta en väsentlig minskning i 
kronans inkomster. Tid efter annan sökte därför under medeltiden 
dugliga regenter hävda konungens rätt till jorden, stödjande sig 
ptt landslagens sladgande att en konung ej ägde minska kronans 
årliga ingälder för den konung som efter komme, "thy", säger lands
lagen, »at han ägher wald thet me<lh rätt ater take". Genom en stor 
reduktion, genomförd av drottning Margareta, vederkändes sålunda 
en del av Ultunajorden, som under Albrekts laglösa regering råkat 
i det andliga frälsets händer, kronan. Detta skedde på ett räfste
ting, hållet den 2 aug. år 1409 på Ulleråkers tingsplats. Det heter 
därom: 

"vVy Thord Bonde r iddare, konungs dom hauande i thella sin, 
ok Thure Beynctsson riddare, laghman i Vplandom, helsom alla 
th0m thetta breff hora eller see kerlica meth Gudhi ok kung0rum 
i<lher, at tha wi hiollom repstathing i Vpsalom vppa war nadhuga 
herras ok frures, konung Eriks ok drotning Margaretes wegna melh 
almoghanom aff Vlleraker .. . tha kerdc for oss a satto thinge wcl
boren man J0nis Laurensson a kronene wegna vppa thenna epler
scripuen godz ok jordh, som vndan skatt rer gangcn, sna som rer 
forst fira 0rtugha land j ordh i Vllathunum som herra Clauus 
Sacrista hal'lh~, item si,v 0resland jordh i sama by som Ysak Ysaks
son hafde, item siw 0resland jordh sama stadz som Hclghandzhws 
i Vpsalom hafthre ... " Härefter följer en uppräkning av 33 andra 
orter inom häradet, varefter kungörelsen avslutas: "For thy d0mp
dom wy thetta forscripna godz ok jordh til skatta godz och schatta 
jordh vn<ler kronona ok konungad0mit at bliua." 

Trots denna åtgärd ägde kyrkan alltjämt - eller förvärvade sig 
i alla hiindclser senare - största delen av Ultunajorden. Så tillböt 
sig år 1492 ärkebiskop Jakob Ulfsson (Uppsala universitets grun
dare) 14 örtugland i "Ullatuna". Vid tiden för Gustav Vasas reduk
tion ägde kyrkan i själva verket närmare % av Ultunas jord. Detta 
framgår av jordeböckerna, vilka ända till långt in på 1600-talct fort
foro att begagna de gamla beteckningarna på jorden. I 1602 års 
jordebok anges sålunda byns jord vara fördelad på 24 1/3 örcslancl 
skattehemman, 26 öresland S :t Erikshemman (forna ärkebiskops
hemman) och 13 113 öresland kyrkohemman. 

Genom Gustav Vasas reduktion indrogs kyrkans egendom i Ultuna 
by åter till kronan. Reduktionen genomfördes så småningom: så
lunda lades S :t Eriks landborna först år 1530 resp. 1548 under den 
fogde som år 1523 tillsatts i Ullcråkers, Vaksala och Bälinge hårad. 



Ultuna och Flottsund ( eller Flötesund som det då hette) bildade då 
tillika med Vårdsätra ett rättardöme, lydande under Upsala kungs
gård. Då räkenskaperna endast innehålla uppgifter för Upsala gård 
i sin helhet, är det tyvärr icke möjligt att ange huru mycket Ultuna 
avkastade under 1500-talet. Enligt 1542 års fogderäkenskaper fun
nos i byn åtta bönder, vilka i skatt erlade sammanlagt 14 pund (56 
tunnor) korn, 52 lass hö samt 5 får. 

En uppgift i Gustaf I :s registratur att konungen år 1549 förlänat 
en sju markland stor gård i Ultuna till en borgare i Uppsala, Gus
taf Eriksson, kan ej vara riktig. En gård av så stora dimensioner 
som sju markland (= 56 öresland) har aldrig existerat i Ultuna: den 
skulle motsvara i det närmaste hela Ultuna by. Troligen föreligger 
en felskrivning - kanske avses i stället sju öresland. 

Gustav Vasa, som under de senaste åren av sitt liv umgicks med 
planer på att upprätta avelsgårdar i snart sagt varje socken, hade 
möjligen någon dylik avsikt även med Ultuna, ty han tillböt sig år 
1560 en del jord i byn. I alla händelser blev det först 50 år senare 
hans son, Karl XI, förunnat att sätta en dylik plan i verkställighet. 

Den gamla kungsgården i Uppsala med sin ladugård hade vid 
1600-talcts början spelat ut sin roll. Gården själv ersattes som kung
lig uppehållsort av slottet, men även jordbruket - som dock varit 
rätt så vidlyftigt - fick undergå en omorganisation för att möta 
de nyare och större förhållandena. Den till kungsgården hörande 
ladugården, belägen ett stycke utanför staden på den plats som 
än i dag kallas Gamla ladugården, överläts på staden och man 
beslöt att i stället upprätta tvenne nya ladugårdar, Sätuna - ej 
det nuvarande i Björklinge socken, utan en gård belägen öster om 
Uppsala nära Gnista (se kartan s. 484) - och Ultuna. Från år 1612 
sorterade Ultuna och Sä tuna under slottsfogden, som hade slottet 
och <less bägge ladugårdar under sitt fögderi. 

Omorganisationen synes ha varit länge förberedd. Redan år 1597 
lät hertig Karl lägga tre arv- och egna hemman under den blivande 
kungsladugården vid Ultuna. År 1607 införlivades ett skattehem
man, tillhörigt Ivar Nilsson, och året därpå ett halvt frälsehem
man, tillhörigt Nils Larsson Cruus. Cruus, som år 1589 tillbytt sig 
detta hemman av Hans Stuart, tilldömdes år 1610 ersättning härför 
i det att han i utbyte erhöll ett kronohemman. Samtidigt lades under 
Ultuna ladugård ett annat skattehemman som tillhörde borgmästa
ren i Uppsala, Thomas Larsson. Även denne tilldömdes, år 1617, 
vederlag härför i form av en kronogård i Danmarks socken. Ultuna 
kungsladugård kom sålunda att bestå av 2 skattehemman, 3 arv- och 
egna -hemman och ½ frälsehemman förutom förutvarande 1½ S:t 
Erikshemman och 2 kyrkohemman. 
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Fig. 2. Del av JOH. BOTVIDSSONS karta över Ultuna kungsladugård. 
(Enl. original i Kungl. lantmäteristyrelsens a rki v). 

År 1609 var reorganisationen genomförd. En god bild av gårdens 
utseende och ägornas omfattning lämnar en karta (fig. 2), som 
ritats åren 1635-36 av lantmätaren Johan Botvidsson (sedermera 
adlad under namnet Gyllensting). Vad själva bebyggelsen beträffar, 
så överensstämmer den visserligen antagligen icke helt och hållet 



6 tjurar 67 oxar och 94 kor, 10 verkhästar, 20 svin samt fjäderfä. 
Dessutom fanns vid Ultuna 86 st. tyska får. 

Stor vikt lades vid fåraveln. Karl IX hade till Uppsala från Tysk
land låtit införskriva ett hundratal får samt en fårvaktare. Fåren 
fördelades på de bägge ladugårdarna under slottet; Sätuna-fåren 
flyttades sedermera till Öland. Vid Ultuna anställdes en särskild får
vaktare, Matias Möller. Hans åligganden och löneförmåner fastslo
gos i ett kungl. brev av den 26 nov. 1612. Om antalet får uppginge 
till 500, skulle han för varje 100-tal bekomma 8 tunnor spannmål 
per år, för varje nypålagt lamm 1 mark penningar. Dessutom skulle 
han erhålla 20 lass hö till vinterutfodring av en häst och några kor, 
2 tunnor salt och ett stycke åker. Hans tvenne drängar skulle erhålla 
10 daler var i lön. Till utfodring av varje får anslogs ett sommarlass 
hö per år, till varje 100-tal lamm 3% tunna råg och 1 skålpund 
lagerbär. Fårvaktaren var skyldig att årligen till slottet i Uppsala 
förutom ullen inleverera ½ tunna fårsmör, 1 t. goda ostar och ½ t. 
sur mjölk för varje hundratal får. 

Ladugårdens personal bestod ursprungligen av J ladugårdsfogde, 
12 ladugårdsdrängar, 1 mjölkdeja och 3 ladugårdspigor. Såsom ladu
gt1rdsdrängar tjänade soldater. Under and tiderna rekvirerades ytter
ligare hjälp av knektar, vilka under officerares befäl verkställde 
tröskning och ängsslåtter. Dessa tider på året var allmogen i Uller
åker, Hagunda, Bälinge och Rasbo härader skyldig att mot ersättning 
göra ett visst antal dagsverken vid gården. Detta var en mycket be
tungande pålaga för bönderna, av vilka många hade över en mil 
att gå för att komma till arbetsplatsen. Bönderna hade att köra in 
höet, bärga åkrarna och köra ut gödseln. Angsräfsningen ombesörjdes 
av stadsfolk i ersättning för tirn1telse att släppa kreatur i bet på 
Kungsängen. Övrigt arbete, såsom plöjning, inkörning av säd, under
håll av gärdesgårdar m. m. måste gårdens drängar och torpare draga 
försorg om. Antalet under ladugården lydande torpare var vid 1600-
talcls början fyra, vid 1600-talets mitt tolv. Av dessa 12 tjänade en 
som ängsvaktare vid Gottsunda äng, två som ängsvaktarc vid Kungs
ängen, en var grindvaktare vid de bägge gärdena, en skogvaktare 
och tillika hackelseskärare vid gården. De övriga torparna voro 
skyldiga alt vår och höst dagligen, dessemellan 2 a 3 ggr i veckan 
göra dagsverken vid gården. Man synes även ha fått arbetskraft på 
så sätt att folk till straff för något begånget brott dömdes att tjäna 
vid kungsladugården. Sålunda dömdes år 1646 hustrun till en rust
mästare i Vänge, Johan Markusson, av konsistoriet i Uppsala att i 
å tta :h "tiena på Vllentuna ladugård" emedan hon "giort hoor med 
en ogift dräng i \Vi:inge socken, medhan han (hennes man) war 



vthc med krigzfolket, och dock lijkwäl åhrligcn skrifwidt hccm Lil 
henne, thct hon ock sielf bekende". 

År 1622 utarrenderades Ultuna och Sätuna ladugårdar jämte slot
tet tillhörande tegelbruk, trädgård, humlegårdar m. m. på fyra år -
sedermera på ytterligare åtta år - till slottsfogden Engelbrekt 
Svensson. Denne hade sedan år 1618 haft att redovisa för allt detta 
och visste alltsft väl vad han :''ttog sig då han nu förpliktade sig att i 
arrende härför årligen erlägga 500 daler kontant förutom inlevere
randc av 1070 lass hö till stallet i Uppsala och 40.000 st. tegel till 
slottsbyggct. Dessutom skulle han på egen bekostnad underhålla 50 
hovstallet tillhörande hästar. Engelbrckt Svensson var den siste 
fogde som bodde på den gamla Kungsgårdcn i Uppsala. Sedermera, 
år 1628, köpte han sig egen gård i staden, men bodde åtminstone 
tidvis på Ultuna med sin stora familj - i tvenne giften hade han 
ej mindre än 18 barn. Pålsmässoaflonen (den 5 febr.) 1634 höll 
han på ultuna ett stort bröllop för en av sina döttrar. Vid detta till
fälle var det som den förutnämnda eldsvådan timade, varYid ett 
par la<lugårdsbyggnadcr brunno ned. Ej mindre än 200 nötkreatur 
och 1G hästar omkommo i elden. och mängder av spannmål, hö och 
halm förföres. 

En Uppsala stad tillhörig, uppodlad del av Kungsängen bär än i 
dag namnet Engelbrckt Svenssons vretar. Jämlikt kungl. resolution 
av den 8 maj 1628 bekom denne ett stycke av Kungsängen vid Upp
sala, vilket såsom det anges »för någon tid sedan varit såsom [1kcr 
brukadt under Sätuna gård, men till äng igcnlagdt". 

Då Sätuna år 1634 införlivades med Uppsala stad - tillika med ett 
stycke av Kungsängen motvarande 300 lass äng - blev Ultuna en
sam ladugård under slottet. Till Ultuna bärgades då även Sätuna
ängen, vilken år 1637 avkastade 1100 lass hö. 

De brunna fähusbyggnadcrna måste ha uppbyggts rätt snart efter 
branden och ny boskap införskaffats, ty år 1637 hade gården åter 
full besättning av kreatur. De nya byggnadernas läge framgår av 
en av Olof Rudbeek år 1668 ritad karta över Ultuna (fig. 3) . Vid 
utschaktning av gårdsplanen framför Lantbrukshögskolans nya insti
tutionsbyggning fann man - ungefär i linj e med de södra gavlar
na aY personalbostaden och restaurangen - murrestcr, som torde 
härröra från dessa byggnader. På den västra sidan låg Stora ko
huset, rymmande 60 kreatur, med hackelsekammare och skulle. 
Vid dess södra ända låg ett sörphus, vilket iordningsställdcs 
år 1637. Under överinseende av en pumpmästare från Stockholm 
grävdes en brunn, varifrån leddes rännor in i fähuset. Från 
Sätuna flyttades en stuga och uppsattes över brunnen. Däri inmura
des en bryggpanna till sörpvattnets uppvärmning. På östra sidan låg 



oxhusbyggningen, innehållande inom samma väggar oxhus, 2 dra
gar e- eller verkstan , fårhus och två andra rum jämte ett utbyggt 
brunnshus. Norr om kohusct låg ett stall m ed 15 spiltor och ett sto
stall. Man kan ej finna att den placering dessa byggnader få tt var 
särdeles lycklig. Vid högvatten kunde det inträffa att vattnet, som ju 
på den tiden normalt stod c:a 1¼ m. högre än nu, trängde in i husen 
så att kreaturen måste flyttas ut. Vid en besiktning år 1674 säges om 
oxhuset att "höst och wår när wattnct stiger, flyta golfwen därvtij, så 
att oundwikligt måste detsamma rifwas och ånyo byggias". 

Uppe p å backen låg ladugården, bestående av portlidret, dräng
ladan samt södra och norra ladorna inneh ållande sammanlagt 7 
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Fig. 3. OL. RUDBECKS plankarta över Ultuna kungsladugårds å byggnader. 

(Enligt original i Kammararkivet.) 

ladugolv och 4 logar. Vidare fanns, enligt 1661 års inventarium, en 
sädesbod med källare under samt en mjölbod. Kere vid sjön lågo 
brygghus och pörte i en byggning samt " tårk- och badebadstuga", i 
vilken senare även smedj a var inrymd. 

Livboskapen på Ultuna utgjordes år 1637 av 15 hästar och ston, 9 
föl, 2 tjurar, 46 kor, 18 dragoxar, 78 slaktoxar, 16 stutar, 24 k vigor, 
68 får, 10 galtar, 56 svin, 8 grisar och 17 gäss. Den ena av tjurarna 
anges vara holländsk - det är den enda uppgift som påträffats om 
importerade nötkreatur på Ultuna. Till kreaturens utfodring beräk
nades 6 sommarlass hö per häst, oxe och ko, 4 sommarlass per sto 
och kviga. Ladugårdens avkastning var detta år 50 lisp. smör, 2830 
kannor söt och 1270 kannor sur mjölk, eller något över 1 lisp. smör 
och 90 kan. m jölk per ko och år. Det är ju ett synnerligen klent 



resultat och visar p[t en tillbakagång i förhållande till 1500-talct. 
Forssells uppgifter om avkastningen vid Uppsala slotts ladugård 
under tiden 15L18 till 1576 ge en medelsiffra av 3 lisp. smör per· ko och 
år. Till kungl. köket och hovförtäringen inlevererades under året ej 
mindre än 1 tjur, 72 oxar, 10 stutar, 24 kalvar, 7½ får, 4 lisp. smör, 
58 kannor söt- och 35 kannor surmjölk. Åkrarna avkastade 262 ltm
nor råg efter 67 t. utsäde (4:de kornet), 120 t. korn efter 70 t. utsäde 
(2:dra kornet), 4 t. havre efter 1 L utsäde, 1¾ t. veteblandning efter 
1 t. utsäde. På trädan skördades 7¼ tunnor ärter och 5 t. rovor. Ängs
bärgningen gav 2585 sommarlass, därav 1110 lass från Sätuna äng 
och 850 från Kungsängen. 

Gårdsfolket bestod av ladugårdsfogden, Säfvering Torstensson, och 
hans hustru, vilken tjänade som rnjölkdeja, 10 ladugårdsdrängar och 
4 ladugårdspigor. Ladugårdsfogden uppbar i kost och lön för sig 
och sin hustru 156 daler silvermynt om året, de fyra pigorna till
samman lika mycket, de tio drängarna 210 dlr. Tröslmingen verk
ställdes detta år (1637) av 14 knektar från kapten \.Vellam Nisbeths 
kompani, varför varje man uppbar 11 silverpenningar i tröskelön. 

Engclbrekt Svensson frånträdde arrendet år 1634, men fortfor alt 
i sin egenskap av slotlsfogde redovisa för ladugården. Ar 1653 gjor
des emellertid en ändring härutinnan i det att jämlikt kungl. brev 
av den 5 april Ultuna ladugård, jämte några andra kungsladugårdar 
som tidigare varit utarrenderade, lades direkt under hovstaten. I 
samband härmed tillsattes vid Ultuna en ladugårdsskrivare, Per 
Carlsson. Medan ladugårdsfogden hade att svara för gårdens drifl, 
hade skrivaren till i.1ppgift alt föra räkenskaperna och lämna redo
Yisning till hovbokhrtllaren. Hans åligganden bestämdes i en detal
jerad instruktion: "skall han", heter det bl. a. "holla een synnerligh 
book och lcngdh, der wlij han annoterar alle ladugårdzdrengernes 
dagzwerker, hvadh aff dhem för deras personr så wäl som m edh 
hcstar och oxar förrettadt \vardher - skall han och bolla en richtigh 
rechningh vpå hwart och ett creatur, som <ler på ladugården ähr 
eller frarndehlcs dij l komma kunna medh dhes tilökningh och för
minslmingh - skall han lnvadh som hwar hwecka passerar, dagz
werkier sä och wlij hecla husholdningen wäl annotera, så på miölk, 
smör, fiskerij er, och skall han alle postdagar een viss specifieation 
inlcfwerera utij hoffbokhollerij el ifrån den förrige weckan, och 
hwadh som behöfwes til ladugårdhen j tij dh tilkienna giffwa -
alle månader ett memmorial aff öfwermarskalken affordra, hwadh 
som mclua skall bestellas, för vlan <lett ordinarie arbetet som dage
ligcn bestclt wardher - skall han ladurne medh seden wäl föresee, 
ath dher på ingen skada skieer, sedan spannemåhlen j bodarne väl 
förwara, låta dhcn omkasta, ath hon intet förderffwes, och alle låås 



wäl wij <lhmacht bolla" ... "Skall han", heter det längre fram i in
struktionen, "rechna skylarna på åkern, så ath dhe väl utij ladurne 
komma, halmen rett rechna, och allehanda spannemåhl så ath han 
weet huru myckit han öffwer utseden haffwer ... skall han taga 
utseden aff den besta, att hon reen ähr som utsådd wardher, til
förendhe wäl förwahradt, så. ath hon inthet förderfwat eller för
skiembdh ähr" etc. 

Gårdens skötsel under denna tid lämnar synbarligen mycket 
övrigt att önska. Då riksmarskalken Gabriel Oxenstierna, som hyser 
planer på att arrendera kungsladugården, år 1661 gör en under
sökning på platsen, komma en mängd missförhållanden i dagen. 
På gården finnas ej mer än fyra drängar - de övriga ha lupit bort 
av brist på mat och underhåll; det dubbla antalet vore dock erfor
derligt, heter det, för ett lantbruk som räknar över 100 tunnors utsäde 
och har sex tusen famnar gärdesgård att underhålla. Jorden är 
ofruktbar, men vid f~husen ligga tusentals lass gödsel. Sedan 7 år 
tillbaka ha inga dikare arbetat vid gården, medan tidigare 16 sådana 
funnits vid slottet och ladugården; år 1661 hade därför endast 300 
famnar diken grävts. Husen äro förfallna - särskilt fähuset är 
i så dåligt skick att det är fara värt att det ej kan stå över vintern. 
Nötkreaturen äro mindervärdiga. 

Icke desto mindre beslutar Oxenstierna att arrendera Ultuna, och 
förpliktigar sig att härför erlägga ej mindre än 1.500 dlr smt per 
år under de tre första åren och 1.600 dlr de följande. Enligt hov
statens huvudbok hade likväl gården tidigare avkastat väsentligt 
mindre: år 1656 -- 701 dlr smt, år 1657 - 449 dlr och år 1661 -
1.019 dlr. 

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna var en jorddrott av stora mått 
även efter storhetstidens förhållanden. Efter faderns, riksskattemäs
taren Gabriel Bengtssons, död ärvde han grevskapet Korsholm och 
Vasa i österbotten. Dessutom ägde han två gods i Livland samt 
Mörby, Medevi, Lindholmen och Rosersberg i Uppland. För admi
nistrationen av alla dessa gårdar hade han i Stockholm ett kam
mararkiv dit befallningsmännen på godsen skickade in sina räken
skaper för granskning. 

Oxenstierna hade under en följd av år varit överste och chef för 
Uplands reg:te och var alltså ej obekant med de lokala förhål
landena, då han i mitten av oktober 1661 tillträdde Ultuna-arrendet. 
Med kraftig hand griper han sig an gårdens förkovran. Den gamla 
fogden avskedas, närmast emedan han låtit en del spannmål för
därvas genom alt lägga in den i spannmålsboden i fuktigt tillstånd. 
Ladugårdsskrivaren, den nyssnämnde Per Carlsson, utnämnes i 
stället till befallningsman och beordras att varje vecka lämna rap-



port över vad som tilldragit sig. Lika regelbundet får han mottaga 
detaljerade föreskrifter över de åtgärder som borde vidtagas: Det 
gamla fallfärdiga fähuset skall provisoriskt stöttas; två på rullar 
skjutbara vattenhoar skola förfärdigas; i fårhuset skall göras en 
pump; efter sädens inbärgning skall provtröskning verkställas och 
prov tillsändas greven; alla svin skola bortskaffas från gården. Vid 
ett tillfälle (år 1663) ställes ladugårdsfogden till ansvar för att höet 
ej blivit bärgat i tid. Han försvarar sig med att han rekvirerat 100 
soldater för ändamålet, men blott erhållit 70, av vilka till på köpet 
ett 10-tal rymt sin kos. Men han tillbakavisar såsom illvilligt förtal 
ryktet om att de borgare från Uppsala, som skulle räfsa fräken på 
Kungsängen, burit ut ölkaggar på ängen och supit honom så full att 
han ej kunnat hålla uppsikt över arbetet. 

Redan innan Oxenstierna tillträder arrendet låter han utrangera 
en stor del av den gamla kreatursbesätlningen nämligen 1 tjur, 20 
kor, 6 stutar, 25 kvigor och 8 kvigkalvar. Dessa avpolleteras såsom 
varande av "liten boncleart" och odugliga till avel. I stället överflyttas 
från Ulfsunds kungsladugård år 1662 1 tjur, 10 kor och 10 kvigor, år 
1664 ytterligare 8 kvigor och 2 dragoxar. Dessa kreatur överträffa 
tydligen väsentligt de förra i storlek: de upptagas nämligen till av
sevärt högre värde, korna t. o. m. till dubbla värdet. Sålunda 
värderas korna av Ultuna-avcln till i genomsnitt 18 dlr per st., men 
korna av Ulf sunds-aveln till 36 dlr per st., 1 tjur av Ultuna-avcln 
till 37 dlr men den av Ulfsunds-aveln till 60 dlr. Även till färgen 
synes det ha varit en bestämd skillnad mellan de nytillkomna krea
turen och dem som tidigare funnits på gården. Kreaturen från Ulf
sund voro samtliga "rödh och hwij thöfdade"; bland de små bondkor
na åter synes den grå färgen ha varit vanlig, åtminstone att döma av 
de sparsamma uppgifter om dessa som föreligga. 

Tyvärr har det ej varit möjligt att konstatera härstamningen av 
de från Ulfsund överflyttade kreaturen. Sålunda har ej kunnat av
göras huruvida dessa äro importerade djur eller kreatur, som genom 
kraftigare utfodring ökat i storlek. Men bara den omständigheten 
att de härstamma från Ulfsund talar för deras höga klass. Ulfsund, 
eller Kungsör som gården ej långt senare fick heta, var en av de 
mest omhuldade kungsgårdarna i riket och fick ofta besök av våra 
konungar allt ifrån Gustaf Vasa till Karl XII. 

Kreaturens avkastning är emellertid fortfarande ytterst låg: i 
genomsnitt 1½ lisp. smör per ko och år, vartill kommer mjölken. 
Tyvärr saknas siffror för mjölkavkastningen med undantag för år 
1661, då ännu den gamla kreatursstockäen var kvar på gården. 
1'1jölkavkastningcn var detta år 45 kannor per ko och år. 

Efter den stora avpolctteringen av nötkreatur år 1661 återstod av 



den gamla stammen 3 tjurar, 19 kor och 1 oxe. Antalet nötkreatur 
ökades de följande åren successivt och utgjorde år 1672 5 tjurar 
(varav 1 gammal och 4 unga), 33 kor, 44 kvigor och kvigkalvar, 
27 stutar och tjurkalvar, 8 dragoxar. Dessutom fanns sistnämnda 
år 3 verkhästar, 20 gamla och unga slon, 14 föl, 83 får och lamm 
samt en del fjäderfä. Kreaturslängderna från denna tid ge i allmän
het upplysning såväl om kreaturens ålder som om deras namn, vilka 
kunna förtjäna att å terges sådana de uppräknas i ett inventarium 
av år 1665: Brun kinna, Lindros, Bleka, Kvickjärna, Lilja, Hwit
måna, Bredskalla, Påsklammet, Fagcrlilj a, Ondko, Strånga, Storko, 
Hwitlrnfwud, Leijonet, Smala, Punta, Snäppa, Gråbleka. 

Åkrarna avkastade under 10-årsperioden 1661-70 i genomsnitt 
220 tunnor råg av 49 t. utsäde, 100 t. korn av 39 t. utsäde, 20 t. havre 
och 10 t. vete av 2 t. utsäde. Skörden slog bäst till år 1663, då av 49 
tunnor utsådd råg skördades 339½ L eller 7 kornet och av 40 t. utsått 
korn skördades 160 t. eller 4 kornet. Man gjorde även försök m ed 
finsk råg, men med klent resultat. Sålunda rapporterade ladugårds
fogden år 1669 att den hemväxta rågen gåve bättre än den finska, var
för han avrådde Oxenstierna från att sända elt så stort parti utsäde 
från vVasa som han haft för avsikt: det vore bällre att använda 
en del av vardera slaget. Ängsbärgningen gav under samma 10-i'irs
period i genomsnitt 1.100 sommarlass per i'tr. 

Det kan ha sitt intresse att, med le<lning av Jogclcrapporterna, 
anföra en del <lata för jordbruket under ett år, 1669, delvis kom
pletterade med uppgifter från närmast kringliggande år. Den 21 
april (1670) börjar man så kornet. Den 25 april (s. iL) är trädan 
i det närmaste uppkörd. Den 14 maj (1669) är kornet sått; havren 
kan sås först sedan mesta fukten gått ur jorden. Vattnet står över 
Kungsängcn och Nyhagen. Den 24 juni (1670) ha 250 lass gödsel 
körts ut på åkern. Trädan köres och vältas andra gången. Härvid 
söker man minska på r enarna, som äro allt för stora och många. 
Ogräset är så svårt att man på sina ställen är nödsakad slå det med 
lie, innan man kan sätta ned trädcsstocken i jorden. Den 13 aug. 
(1669) har man fått in höet från Kungsängen och Gottsunda i.ing. 
Den 20 aug. börjar man skära rågen; den är under tak den 4 sept. 
På gärdet arbeta 36 soldater av Upplands reg:te under befäl av 3 
officerare. Västmanlänningarna ha hemförlovats och även en del 
av Upplänningarna ha gett sig utav utan att befälhavande officeren 
låtsar sig veta om det. Hågen sås, men soldaterna fara ovuligt fram 
med säden så att mycket spilles. "Det är wiktigt att åkern blifwer 
sådd i godh tijdh", framhåller befallningsmannen i ett brev, " ty 
dröj er man för länge ut på hösten, så wäxer sällan rågen bra. Ty 
här är mager åker och illa medfaren tillförne". Under loppet av 



sommaren ha diken grävts på Kungsängen och gärdet av 9 försvars
karlar, som året förut antagits på gården. 

För jordens bearbetning använder man sig i främsta rummet 
av årdcr. Ett inventarium av år 1667 upptager endast en plog (med 
bill och rist), m en 20 trästockar eller årder; ett inventarium år 
1665 upptager ej mindre än 13 träslockar med och 28 utan billar 
samt 8 vårårder. Vidare finner man av åkerbruksrcdskap år 1665: 
6 harvar och 4 vältar, m en endast 14 liar. Tydligen måste arbe
tarna själva hålla sig med sådana. I övrigt märkas: 12 bukok, 1 
rustvagn, 13 kälkar, 9 drättar samt harvtåg, selar, tömmar m. m. 
Mjölkstugan är ulrusla<l med clt 20-tal mjölk.bunkar, 10 fjärdings
såar, 1 kärna med vind samt diverse byttor och tunnor. I spann
målsboclcn finnes mätestunna, halvspann och fjärding tillhopa, bes
man och säckar. Vidare finnas en del fiskeredskap: sommarnot, vin
ternot och aspnot samt två fiskebåtar. 

Till kungsladugårdcns personal hör även en fiskare: fisket ger 
ett ej oväsen tligt bidrag till ladugårdens intäkter. Vid ett par till
fällen råkar fiskaren och hans mcdhj älparc, under utövandet av 
sitt näringsfång, i konflikt med Ultunas grannar. En gång vid vin
tertid år 1663 har man dragit not cll stycke in på Wårdsätras vatten 
och gjorl en vacker fångst. H err Johan Axclhjelm på Wår<lsätra 
kommer då ned ptt isen, plockar åt sig <le bästa fiskarna ur fång
sten och överöser fiskarena m ed skällord; han rycker en av dem i 
skägget och får själv en bastonad. Saken dras in för tinget, m en 
rätten resolverar endast att förnyad mätning skall verkställas för 
fixerande av gränsen mellan fiskcvattncn. En annan gång skär bc
fallningsmanncn på Ultuna sönder noten för ctl par borgare från 
Uppsala, som fiskat i övre Föret; han ansåg att kungsladugården 
hade uleslulande rätt till fiske t där. Det framkom emellertid att 
borgerskapet i Uppsala genom ett kungl. brev av år 1610 medgivits 
rätt att fiska i ån och i Föret vid sidan av kronans fiskare. Bcfall
ningsmanncn blev därför <löm<l atl betala böter. 

Givetvis hade Oxenslierna tack vare sin ställning och sitt infly
tande m öjlighet att i hög grad befordra gårdens och sina under
lydandes intressen. Han försummade det ej heller i den mån det 
rnr honom möjligt, m en - som borgmästaren i Uppsala sade till 
bcfallningsmannen vid tvisten om fiskerättcn - "ehuru uäll Eder 
patron ähr rijckzmarskalck, ähr han doch ingen konungh, och kan 
och icke tindcrstå sigh att döda några kongl. breff". Oxcnsticrnas 
många, till s tor del egenhändigt skrivna ins truktioner till de olika 
befallningsmännen på Ultuna vittna om hans stora intresse för går
den. Ej sällan kom han själv, ensam eller åtföljd av n ågon familje
medlem, till Ultuna. lian inköpte av Upsala akademi, år 1667, och 



överflyttade till Ultuna en sluga, där han under senare år bodde 
vid sina besök. Att döma av Rudbecks ritning låg denna stuga, som 
endast bestod av 2 rum, på den plats som nu upptas av den västra 
flygeln vid rektorsbostaden. På den n.v. östra flygelns plats, men 
något framför synes <len gamla portbyggnaden ha legat. 

En omfattande byggnadsverksamhet utmärker den Oxenstiernska 
tiden. Till ledare för de många ny- och ombyggnader, som på några 
få år gav åt gården en helt annan karaktär, förvärvade Oxen
sticrna ingen mindre än Olof Rudbeck. I sin Atlantica berättar den
ne hur han följde Oxenstierna ut till Ultuna "effter Hans Kongeliga 
Mtz mig gifne Skrifftelige befalning att upprätta denna gambla 
Kungzgården Vltuna". Därvid skulle Oxensticrna ha lämnat honom 
uppgiften att skogarna runt Uppsala-slätten av ålder kallats för 
"gamla Vpsalas Murar1 och des Portar den trånga wägen som löper 
genom de twå stora Klippor som stå högst på åsen in mot Vltuna, 
när man farer den gambla wägcn som i alla tij der är brukader, 
för än som Hans Excell: Bengt Skytt den nya förfärdigade ... " 

Tyvärr har det ej lyckats alt uppspåra det åsyftade kungabrevet. 
Tidigast omnämnes Olof Rudbeck i samband med Ultuna den 5 
sept. 1662 i en instruktion som Oxenstierna ger befallningsmannen 
beträffande förfärdigandet av en pump till får huset: för att få pump
stocken till denna skulle han vända sig till professor Ru<lbeck. År 
1663 underkastas vindbron vid Kungsängen en genomgripande repa
ration. Detta hindrar dock ej att bron redan i början av år 1671 
är i behov av förnyad ombyggnad, varom Rudbeck får påminnelse. 
Delta år var vårflödet så starkt att Munkbron (nuv. Islandsbron) i 
Uppsala spolades bort och färjan vid Flottsund drevs under isen. 
Vindbron stod visserligen trots sitt skröpliga tillstånd rycken, men 
måste under sommaren byggas om. 

Såsom redan antytts voro särskilt fähusbyggnaderna vid Oxen
stiern as tillträde till arrendet i uselt skick. Man nöj de sig likväl med 
att t. v. avhjälpa de värsta bristerna. I maj 1668 kom emellertic-1. 
Rudbeck tillsammans med landshövdingen, greve Axel Lillie, ut till 
Ultuna och gjorde utstakningar till de planerade nybyggena, ett stort 
fähus för 72 kreatur och ett stall för 23 hästar. I samband därmed 
torde Rudbeck ha uppgjort den ovan återgivna plankartan över 
Ultuna. Av kartan att döma (jämf. fig. 4) låg fähuset, som nu bör
jade uppföras, vinkelrätt mot den nuvarande nya institulionsbygg
nadens fasad mellan denna och personalbostaden, stallet mellan nya 
institutionsbyggnaden och elevbyggnaden. Byggnadsarbctct på fähu
set skred långsamt framåt: i oktober klagade befallningsm::rnnen över 

1 En medeltida l.>eniimning på :'\sen. 
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Fig. 4. Ultuna kungsla<lugårds åbyggnRder pli 1670-t,aJet i förhållande till 
den nuvarande bebyggelsen. 

att kreaturen foro illa i den dåliga väderleken enär huset ännu ej var 
färdigt. Eflcr Ruclbecks anvisning grävdes en brunn i en stenbacke, 
varur vattnet pumpades upp och i rännor leddes in i huset. Ett särskilt 
brunnshus uppfördes med spis och inmurade järnpannor för sörp
vattens uppvärmning. T eglet till pumphuset hade drängarna att med 
gårdens dragare hämta från ringmuren kring slottet, vilket var 



mycket tidsödande och krävde många dagsverken. Äntligen, i bör
jan av november, kunde man taga fähuset i anspråk och äYen vattna 
boskapen inomhus. Ännu måste man dock länge vänta på en <lel 
fönster och p å skulldörrarna, som Rudbeck åtagit sig alt skaffa. 
Rudbeck, som hade tusen andra järn i elden, räckte dock ej till för 
allt. Det hjälpte ej att befallningsmannen - i denna som i andra 
frågor - p å uppmaning av Oxenstierna ständigt gjorde färdbeck 
påminnelser. I april 1669 kom Rudbeck ut med landshövdingen och 
inspekterade fähuset, men först i september s. å. lät han göra fönster
karmar. I den öppna skullen snöade och regnade det in, så alt Rud
beck i juli 1671 blev nödsakad att låta riva ned och ånyo uppbygga 
densamma! 

Fortare gick det ej m e<l uppförandet av stallet. Det lilla stallet 
och oxhuset voro bägge så skröpliga att under vintern 1668/69 häs
tar och dragoxar m åste provisoriskt inhysas i en annan byggnad. 
Trots fl era påstötningar var em ellertid Rudbeck ej i stånd att börja 
arbetet på det nya sta~let förr än i juni 1669. Rudbeck fick för sina 
byggen disponera tullintäkterna i Uppsala, och dessa h ade ej varit 
tillräckligt givande. I börj an av augusti var em ellertid s tall et i 
huvudsak färdigt m ed undan tag av golv och dörrar. Ru<lbeck var 
nu utan pengar att betala arbetarna med och dessutom illa ställd 
med sågbräder. Ännu i mars 1670 s lod <let på samma punkt. "Ru
bäck lofuar fuller", skriver befallningsmanncn till Oxcnsticrna, "men 
kommer ike länger". 

Åren 1669 till 1671 uppfördes också en ny spannmålsbod, bad- · 
stuga, brygghus och smedj a samt nya lador på Gottsunda- och 
Kungsängarna. I juni 1669 lä t Rudbeck rim ned fårhuset, m en fick 
sedan ej tid att bygga ett ny tt u tan föreslog att man t. Y. skulle 
hysa in fåren i fähuset eller s tallet. Där rymdes de likväl icke, utan 
befallningsmannen blev tvtmgen att på hösten s. å. m ed drängar
nas och torparnas tilhjälp så golt sig göra lät sä tta upp ett nytt 
får stall på det gamlas plats (vägg i vägg m ed det gamla oxhuset). 

I det byggnadsprogram som Ru<lbeck hade a tt r ealisera på Ultuna 
stod som viktigaste punkt uppförandet av en ny stor manbyggnad. 
Ett brev från Rudbeck till Oxenstierna, daterat den 12 april 1670 
(g. st.), v isar hur han tänkt sig den stå tliga byggningen: 

"E. Excellens öffwcrsä nder iagh nu affritningh på lagålz bygningen 
allenast til grunden, länger fram skal iagh giöra och öffwcrsända 
faciaten där på och hoppas att dä tt skal bliffwa en reel och artigh 
bygningh , särdeles att hon får en 32 p elare ulhan p å s igh, så och 
så wakra rum. l agh har nu så Jagat att miölkstugun kommer nor å t, 
så och fogdens sluga att han kan nu see å t s lalgålen så w~il som åt 
ladugården. Strax nu åkerbruket är för bij skal iagh b egynna på 



dätt andra s tora fähusett allenast bedr iagh på <lätt ödmiukaste att 
iagh på 1 dagh eller högst 2 finge alla lagålzhästarna lil att kiöra 
limbret, inttet längre wägh en som E. Excellens wäl wett från stora 
nya torget och intil 01. lons walu grändh eller som och kallas lon 
Pers ,valu grändh, där E. Excellens plägar gästa, så flottar iagh 
dätt utföre til ladugården. Iagh wäntar här på ett gunstigt! swar 
medh nästa pos t, så och huru E. Excellens behagar affritningen. 
Iagh förbliffuer så lenge iagh leffucr E. Excellens ticnslskyldige tienare 
01. Rudbek". 

Den 18 maj 1671 (ny st.) sammanträffa Oxenstierna och Rud
bcck på Ultuna och arbetet på byggnaden går åtminstone till en 
början raskt framå t. Den 2 juni kan Rudbeck m eddela Oxenstier
na at t byggningen är färdig upp till fönstren. Han har em eller
tid nu ej möjlighet att hålla mer än 8 limmerkarlar i arbete 
aY brist på penningem edel (befallningsmannen säger likväl a tt det 
Yerkliga skälet är att Hudbeck m åst sända de återstående å tta tim
merkarlarna till Claes Rålambs gård vid Wattholma). Vidare ber 
Rudbeck Oxenstierna sända en ålandsskuta med 20 lcster kalk, som 
behövs till källarens murning. Oxenstierna gör allt vad på honom 
ankommer, skickar den begärda kalken och tillhåller i var.i e brev 
befallningsmannen a tt se till att Rudbeck påskyndar arbetet. Men 
samma historia upprepas som vid fähusets och stallets uppförande: 
ännu efter tre år är m an gården ej helt under tak. Då efter Oxen
stiernas <löd den 29 m a j 1674 syn förrättas på Ulluna, k onsta teras 
att varken p å m angården eller på fähuset och stallet taken gjorts 
färdiga. Förhållandet påpekas för Hudbeck, m en denne skyller -
tYivelsutan med full rätt - på otillräckliga m edel och br istande 
anordningar. Och så tar han besiktningsmannen m ed sig ut i slotts
trädgården (alltså nuv. Bot. trädgården) och visar hur <len spring
brunn han där anlagt med vattenlednin g och pump nere vid ån är 
på väg att förstöras em edan man ej vill anslå medel till att hålla 
den i stånd. 

;\fong[trdsbyggningen - eller kungsbyggningen som den vanligen 
kallas - stod på samma grund som den n. v. rektorsbostaden. Den var 
någo t längre än denna, obetydligt smalare och naturligtvis avsevärt 
lägre med sin enda våning p å 12 bjälklag. Den h ade 3 st. yttertrappor 
och en svale, trätak och en r ad tättsittande fönster med små, bly
infattade rutor. I byggningen, som var rödmålad, fanns en större 
festsal och 12 mindre rum förutom förstugor och 2 kök. På den 
östra sidan funnos 2 välvda källare, på den västra en. Lämningar 
av den södra ytterväggen kunna ännu ses i Lan tbrukshögskolans 
bokmagasin n ere i källaren. På denna förnämliga grund h a Ultuna 
Iantbruksinstituts examensarbeten, kulturplanerna, fått sin plats. 



Kungsbyggningen fick sitt namn av alt den vid åtskilliga tillfällen 
fick taga emot kungabesök. Vid inventeringen år 167L.I: framhåller 
besiktningsmannen behovet av ett sårskilt hus för tjänstefolket, som 
nu flyttat över från den obeboliga gamla portbyggningen till den 
nya, "så a th när konungen kommer, logerar han vthi den ena endan 
på bygningen och gårdzfolket i den andra". Karl XI har i sin alma
nacka på flera ställen antecknat att h an avlagt besök på Ultuna, 
alllid till häst på väg till eller från Uppsala, där han drillat 
sina soldater. Dylika uppgifter finnas för åren 1687, -91, -92, -93, 
-95 och -96. År 16H2 besökte kungen Ultuna icke mindre än fem 
gånger, varvid även den kungliga familjen fick göra honom säll
skap. Sålunda skriver han i sin almanacka för det året: "Den 13 
(Junii), som war ån Måndagen, droge beges Drånningarna, iagh 
och barnen til Upsala, men iagh och Prins Fredrik reste föruth 
om mårgonen, äth andhcs middag uppå Ultun a Ladhegåår ... Den 28 
Junii wore beges D. M. Dråtningarna, iagh, barnen och Prins Fred
rik til Ultuna ladegåård och åå lhe dher aftonmålthidh ... Den 30 
worc bege Dheras :Majesteter Dronningarna, iagh, Prinses Hedwig 
Soffii, Prins Carel, Prins Fredrik och å tte aftonmåltidh uppå 
Ulluna". Samma uppgift upprepas för den 1 och den 2 juli. 

Olof Rudbeck hade fantiserat om ett Sverige som hela männi
skosläktets vagga, hade sett för sig ett Ultuna som var Ullers, Odins 
sons boning. Han hade hoppats alt åter kunna förläna gttrden dess 
forna glans och hårlighet. Förvisso ståmde det Ultuna h an med 
Oxensliernas hjålp lyckades skapa, illa överens med hans drömda 
kungasäte. ;\len de former i vilka vår storh etstid dvaldes voro karga 
och oansenliga. Och .Rudbeck s av furor timrade hus befanns vär
digt att hysa Sveriges konung. 

Den storh etstid som även åt Ultuna skänkte något av sin glans, 
. blev för gårdens vidkommande av kort varaktighet. På 1690-lalct 

inträffade under en följd av år en sådan missväxt att det knappast 
lönade sig all använda lie på åkern och a tt man ej fick igen mer 
än utsädet. Kreaturen dogo i mängd av "etterqwisslor" och "söd
siuka". Ett par år efter sekelskiftet såg sig kronan nödsakad alt 
förpanta kungsgården för att få medel till krigen. 

l\len nya män logo vid. Ett par årtionden senar e gör Anders 
Gabriel Duhre det första försöket i Sverige att på Ulluna inrätta 
en lantbruksskola. Hans efterträdare, Johan Brauncr d. y., blir en 
av förgrundsfigurerna inom det svenska .i ordbruket. Och år 1774 
bygger Olof Rudbecks sonsonsson, på samma plats där j åmt 100 
fir tidigare h ans förfader rest sin kungsbyggning, det hus som blev 
centrum för Ultuna lanlbruksinstitut och SYeriges lantbrukshögskola. 
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med kartans uppgifter, eftersom gården år 1634 härj ades av en clcls
Yåda, varvid e tt par fähusbyggader måste ha brunnit necl. Mangårds
byggningen , Stora portbyggningen kallad, var emellertid m ed all 
säkerh et densamm a som är utritad på kartan. Enligt ett inventarium 
av år 1661 - något tidigare dylikt har ej kunnat anträffas - bestod 
denna av en storstuga eller sittestuga m e<l 8 fönster och ett möble
mang av 2 bord och 2 långbänkar samt av ett "skrijfcantor medh 
bräder afdeelt", två kamrar (den ena k allad Målade kammaren, 
emedan väggar och tak voro m ålade), en mjölkstuga, ett kök och en 
förstuga. På västra sidan om portliclret var en drängstuga; ovanför 
var en vind. Vidare funnos vid denna ti<l, av k artan att döma, å t
minstone ett par ladugårdsbyggnader uppe på backen och en mindre 
byggning söder om m angården. 

Vid gården funnos tvenne åkrar, Norra och Södra gärdet. Enligt 
Botvidssons karta mätte det Norra gärdet 100 tunnland, det Södra 
gärdet 112 tunnland. Liksom under m edeltiden brukades j orden allt
jämt i tvåskifle. Under hösten 1611 och våren 1612 såddes 65 tunnor 
råg, 32 t. korn och 5 t. vete, varav skördades 200 t. råg (3:dje kornet), 
174 t. korn (5:te a 6:te kornet) och 39 t. vete blandat med råg. År 
1615/16 utsåddes 47 tunnor råg och 48 t. korn, varav skördades 187½ 
t. råg (4:de kornet) och 84¼ t. korn (2:dra kornet). Detta år odlades 
även hampa: därav utsåddes ½fjärd.hampfrö, vilket gav 3¼ tunna 
hampa och 6 fjärd. hampfrö. 

Angarna voro: Storängen - eller Kungsängen som den snart bör
jade kallas - Nyängen, Sandviksängen och Gotsundaängen. Enligt 
ett dokument av år 1658 skall Go ttsunda äng ha räknats till Ultuna 
sedan urminnes t id och redan innan Ulluna gjordes till kungsladu
gård. Kungsängen och Nyängen började sannolikt bärgas för Ultunas 
räkning i och med ladugårdens upprättande. Dessa ängar stodo vid 
vårtiden under vatten och avkastade huvudsakligen fräken och 
starr. Om Nyängen heter det våren 1669 att den står under vatten och 
att man över huvud taget ej vet om den blir så torr att man kan 
begagna lie på den. Ängsbergningen var år 1612 - 930 sommarlass,1 
år 1616 - 2078 lass. Dessutom funn os vid gården bcteshagarna Djur
gården, Tegel- eller Fäbohagen Yid Skarholmen och Oxhagen. Med 
Djurgården avses den Gamla (Stora) Djurgården Yid Gottsunda. 
Långt senare tillkom den Lilla Djurgården vid Nontuna. Denna lät 
Johan III år 1590 instänga till ä lghage. 

Kreatursstocken var år 1612 vid Ultuna och Sätuna ladugårdar ge
mensamt (specificerade uppgifter saknas): 237 st. nötkreatur, varav 

1 Ett sommarlass = 25 lisp. = l'a 200 kg., elt vinte rlass var dubbelt så mycket. 
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