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Skräddare
 

fick gods 
lavKristina 

Jirvafälld "skan bli bostii. 
der och Sv"a livgarde 

mhte nytta. Ett par hundra 
miDnislr.or i Västra Ryd 
~ limDa linag1rdar. 
JU.ooh Irbe~n tör det nya 
~Pomrlde acim militärea 

" .~er. Bland de .lÖrre ~ . 
.. ..-~. __ drUlia. av utflytt. 
'.~"är Tranhygge eD mil 
~Iat OD\Knnpinp och 
E la. i das "orörd idyll nd 
aidaa.aJ' aIllarvigeo. 

. SI ~ man I hondlingar .kan 
l!Pira llOdset bar det haft den stor
lek det I d811 bar. Inga svstyck
ninpr eIIer tillköp har förekomlIrit 
_ Inte ett tunnIand mark bar 
sAUa för sommarstugor åt stock-

i bolmare. Namnet Tranbyglle Ater.. 
1 finns redan I· &lutet av l2OO-tslel, 
,	 1011 ~ ,le""'" 110m Tranby_ by 

oobuq,m··Pn.· emeliaDlt kallst 
Tnmi'*- "'. 

Sedm 3lI'1r tillbaka !tar den snsrl

TO-,tn.e ...- -Görsn Mörner äet
 
o"": ·brUbi indset. F d officer och
 

, b~ i ann~tygf<irvaltniRg

, en" ··d· -nu dagligen ute pi, sina
 

vid8: aomifter. 
Su,r .~erar dl en f d artilleri 

major när armen plötsligt tar UrAn 
honom bans gård? 

..,.. J"4 hAller på alt hli antimilita
~ är. sVaret. <>ch så låter greve 
Mömer sina reflexioner flöda: 

- Är" det inte märkligt att 'dom 
skall behöva ta just de här gårdar
na till övningsområde? Här finns 

~ 
............~, 
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U~. V,f<ytJS )H, Tr~hblrfe 

.. 
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. I d~ingen ned mot dn l~ger den 300-årlga flygeln. Taket ln-/rorolinsla brutet, och krafliga föruter. 

.~ 

• 
luCkor skyJJm. mOt 1röld och objudna ,iis~. Gult och rött är genomgående färger bland de älJre 

. 

lad.· ()ch tiderna de Bämsta tåDII:
bara f&- jord- och skogsbruk, den 
,ene lantbrukaren efter den andre 
fick lämna sin Prd. J... har där
för Vlrit tWnleD alt Jiias ned sto
l'll _ och ml'cket arbete under 
dessa Ar. J.... har planterat massor 
med. Bk,i>tI, känner lIllrje träd och 
vet varje beotAnd. J811 bar_~ ......, 
skogen vw upp, och först nu' har 
jag på aU.vsr kunnat börja avverka. 
Oc\I dA skall. militiiren plötsli«l 
komma och skjuta sönder hela här

" bjgglltlderria 

Vi tar hänsyn 
till gamla hus 
Hur det skaI1 Bl med Tran

bygge när kronan tir hand 
om /IOdset är ännu för tidigt att 
uttsls sig om, säller fastighelll

·direktör Jarl Berll i försvars

på godset. 
Så följer namn 110m Bonde, Kos

kull och l ..rhjelm, Riben, von Lut
. tingsluiosen och Sparre. 117& dyker 
fil dr Wilh.eIm Ramstedt upp 10m 

ägare till TranbYll/Ie. och därmed 
kom godset i händerna pi en ener
gisk och framoynt man. 

Efter alt ha blivit fil dr I Uppsala
gid dr Ramste<lt på ffituns IIUDIIII 
år han köpte godset. Hilr arbetad. 
han med experiment pil närings
medelsindustrins omride. Härutöver 
.... nn.,.t?"l1 ... r"""D h~n ....., .,. 1r h:;'n~.."~... 

men lämnade" kvar ett minne: den ~ 
pampiga montet frln vilken ck 
llamstedt på StockhoimsutstäI1ninll
en 1891 presenterade sin eham~· 

Dr Ramstedt sålde lIodset1910, ..da", 
under de nänossle 211 Aren bytta 
det Äpre slltför nW>p Pnfer C.. 
att vars i loppskicl< då greve Mör
ner trädde till. Han har dela bru
kst jorden själv och dels arrenderat 
ut den. Skogen har emellertid varit 
hans stora intresse, och där har han 
. .•1 f ~;111".~ ...~ __ ... ~_ ..;I .. t 



pit långt när klara med. utred
med bättre planering är jag över Oxenstierna och van der 
skogsmark. Med lite god vilja och 

ningen om det väldiga projek
tygad .om att dom kunnat finna om tet, och inte ens det blivande 
råden mer lämpade både från .eko NootlI övnings- och förläggningsomd.
nomisk och militär synpunkt. Gårdsarkivet har försvunnit med dels gränser är definitivt fast 

När jag köpte Tl'anbygge 1932 be tidipre ägare, varför man inte vet ställda. 
fann sig gården j ganska bedröv. alltför mycket om godsets öden och ,- Så mycket är emellertid klart 
ligt skick" H asen var i stort sett ;lventyr, men i sockenbeskrivningar att Tranbygge gods tillhör de 
fallfårdiga och skogen delvis sköv- ,och arkivhandlingar kan man bl a gårdar SOM ligger i omrlldets 

centrum. Huruvida driften av 
jordbrultet skall fortsätta är 
ännu inte klart. Den 300-Ariga 
flygeln. corps-de-logiet och öv
riga byggnader ligger slvitt vi 
nu kan se inte inom det om
råde SOM kommer att bli .ak.. 
tuellt rör stridsskjutningar och 
torde därför inte drabba. a' 
grävskOpOr och rlvninptrakt.... 
rer. Speciell hänsyn tar vi gi. 
vetvis till exempelvis sltdaoa" 
gamla hus för vilka det förelig
ger ett allmänt intresse att de 
bevaras At eftervärlden. 

konstatera att godset. på UOO-lalet 
igdes av itten Oxenstierna, varet- . 
ter den gick över till drottninl 
Krtstinashov aktiddaie Claude Roc
Qelle. Han var född I Frankrike, me.; 
kom till SwriIe oCh, adlades' bir 
med DaDlJlet ~ för"~ 
han gjort kroJum atora "förskolle."• 

NäsIa äpre ~ ..; h~~ 
slell mabb! I de militära &raderna. 
en ..... tHl Higenljema, 'lbomu 
van der Nooth. Thomas var II Ar 
Där han från det till Spanlen hö

randa. Drabant -.nu I Be!llien 
med am mor kom till Sverice. Mam
man gifte aig med rikarldet Kurt 
KUl'Ck, och detta giftermål jämnade 
tydligen vägen för lIOl1en. Han blev 
Unrik i Viotmanbmds _ent. 
1655, och sedan gick det raskt un
dan I graderna. Som major gifte
han aig 1&62 med Marta Bägerstjer-
Ile, adlades 16611 och blev friherre 
1614. Så blev han en,"", I Holland 
och .lutade lin bana llIIIl pneCll
"";or. Han föll för lID "~t 
granat I Stettino beIicriPc den. 
Auguatlanno lIT/", beriUIor .. __ 

."~ '.' i" ~, ,,,. kenbeskri~~MeItlIiiDd blev tum 
. ~ ~ ~~ ". ril I StockboJal för !Ict hUll han 

.I• .JII.. (liv- är d.t ~... !liiJIr. ",ffil>otIor... iIJirda ~. ~...,. ~ <lir ~.",.".... __ ~ 1Ierc 
.IIlIrIIIl'I"lril, - '1I"IoJjjj._~,*.berii"""'''''''''''''H'''.''''''''''.,·.CJCilbIka ..._ ........:t·Ploullp

-'~.... fJ'lin.·...._Ia·6m1l ~""'~"" ".1<."""" ."tU!; I>\lIoIlDmaol hiiIIouI.· 
-; :. ~ ~ ., 

Eget elverk byggd; han ;;.~ gården, 
och det drev både mjölkmaskiner. 
ramsåg och kvarn och fanns kvar 
så sent som 1932, och vidal"e lät han 
täckdika stora arealer långt innan 
andra lantbrukare visste vad det 
rörde sig om för nymodigheter" 

ChaDlpagnefabrik vid 
sekelskiftet • 

Dr Ramstedt deltog i bildandet 
av lantmannaförbundet (eller ag
rarförbundet som det d6 hette) och 

D.t bl'r "iii prom~der i Lill;....

<"""e!, oeh bridge om ,,",lant. 
l forllilt!llftg"" .... "....,. 

GöT.n Mörloer•. 

utt i des b!dDing till sin död. Han 
IIlrlivade.helaAitt liv .fter att för
_ jord~ens ekonomiska 
atillning·. och . bildade bl a iriköps
och ~. PA Tran
bl'IlIIt....... ban oclml en vin
labtik,Blm •.lDC hit en Q>sk bryq
mäIlIIre ...... fick fram en utmärkt 
bi~10m han killade Tra
nit. M.NIden blev han omellertid 
__ me.\;' brylQlllllistarn, och dA
 
fötlimllolileB" ."-liteten på vinet,
 

. 'lIet b18v grl!ttlCh _le iDte'.l1"~
 
'iIom de"*"",,, PnIjektel fiirro1l,

med hund och bössa. 
I ena änden av den väldiga hert' 

gårdsparken ligger det drygt 1M
Ariga corps-de-logiet, och i den and
ra den s k östra fi,ygeln. den vack-' 
raste och äldsta byggnaden på god
set. Till för ett tiotal år sedan hade' 
den sällskap aven motsvarande fly
gel. den västra. men en kall oeb 
stormig natt på nyåret 1!154 total.. 
förstördes den aven brand. 

l gult och rött ligger den "300-' 
åriga flygeln; lite maiplacetad lyCks' . 
det numera, i sluttningen ner mot 
An och helt skymd av den 1ADst·, 
senare uppförda vinfabriken. DtoI 
tunga yttertaket är karolinskt bn1
tet, de kraftiga föilsterluckorna bil . 
uydda mot köld och objudna ~ ~ 
ter, väldiga stockar f lnnetfakea."· 
bär upp den ofantliga vinden, och" 
under golvet ruvar den mörka käl
laren pi dystra minnen f..... Poc
Da 6rhundndelL Gamla vaek.ert ro. 
sen.mA1ade kakelugnar vinner'" 
när kylan sätter till. . , 

Restaurering som får vänt,. . 
Vem 110M på 1liOCl-talet. lät "'.' 

delta bus är okänt. Möjligen vw. 
det fru Inceborg på Tbonitra ..... 
ägde godset på WO-talet, eller . 
ake hennes efterträdare Ma_', 
Soph aom trädde till före de lidlP- ". 
re nämnda ä_oa Oxenstierna, Hä...' 
gend;jeme och yan der NoolIL 

De bägge fIyIl1amo tydm • ett . 
par århundraden ha !ept milt 

• emot varandra och ban> väntat på
den pampiga huvudbY_d _ 
aldrig blivit byqd. Under oenare 
Ar bar den knrvartU1de f!,y,em 
bunnlt bli både rittar- och jouru
listbostad. Greve Mörnera planer på 
en grundlig och pietetsfu11 restau
rering av denna gorloell Iildsta 
b)'qnad har av "mililira _il" Jaets 
plis. 

Godsets nuvarande. h!,Wdb'y' 
nad "-r e~ par hunilrli. nieler ~ 
lä.....· In' I parken. n.i ~ b711ad" .
på 183O-~t av. dl....... .
 

kunlll oekr.CarlW-~ 'lJlben,~ 
till ledamoten av. flinam~ . 
fönta kyrkodd, ttttmistare Carl 4: 
~~IOm''ivli!ll 'jIIl'!~t .~" 
.år~t'·' :-·":••Il(;o 


