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Eslövs kommun i Skåne län 

Fastigheten Örtofta 21:11, Örtofta slott invid Bråån, med sockerbruket och stationssamhället i sydost 
respektive Väggarp på andra sidan parken i väster. 

Kvarnen 

Slottet 

Stenvalvsbro 





 
Örtofta slott vid Bråån 

5 

Inledning 
Under 2010 kommer ett omfattande våtmarksprojekt att genomföras på fastighe-
ten Örtofta 21:11 i Eslöv, Örtofta slott. Projektet omfattar anläggande av våt-
mark, fiskväg och vattenvårdsåtgärder. I samband med detta diskuteras även en 
upprustning av slottsparken, anlagd omkring 1770, kring vilken det sedan länge 
funnits tankar och visioner om restaurering och utveckling. Det finns också ambi-
tioner att lyfta fram den anrika kulturmiljön vid Örtofta slott som rekreationsom-
råde och besöksmål. I detta arbete spelar parken och den gamla kvarnmiljön en 
central roll. Regionmuseet Kristianstad har med anledning här av fått i uppdrag 
att genomföra en översiktlig kulturhistorisk utredning med fokus på park- och 
kvarnmiljön vid Örtofta slott.  

Bakgrund och förutsättningar 

Den kulturhistoriska utredningen ingår som en del i det uppdrag Regionmuseet 
åtagit sig att utföra. Från beställarens sida har önskan om ”antikvariskt stöd” i 
samband med genomförandet av våtmarksprojektet framhållits, ett arbete som 
kan utföras med utgångspunkt i resultatet av det inventerings- och utredningsar-
bete som redovisas i föreliggande rapport.  

Inventeringsarbetet har utförts under två dagar i maj 2010. En omständig-
het som bör nämnas är att avverkning inom undersökningsområdet genomfördes 
redan under hösten 2009. 

Syfte och målsättning 

Syftet med utredningen är att belysa områdets kulturhistoriska kvaliteter och ge 
förslag på åtgärder för att säkerställa dessa för framtiden, samtidigt som de tyd-
liggörs och på så vis ökar områdets attraktionskraft. En vidare målsättning är 
nämligen att utredningen ska fungera som kunskapsunderlag för framtida restau-
rerings- och informationsinsatser i samband med utveckling av områdets potenti-
al som rekreationsområde. 

Metod och avgränsning 

Arbetet har bestått i arkiv- och litteraturstudier samt fältinventering, med beto-
ning på det senare. Utredningen har koncentrerat sig på områdets kulturhistoria, 
med utgångspunkt från särskilda frågeställningar rörande slottsparken respektive 
miljön kring vattenkvarnen. I området finns även stora naturvärden och i fort-
sättningen bör natur- och kulturmiljövårdsarbetet integreras. 

Geografiskt avgränsas utredningen till en korridor längs Bråån, med början 
vid den gamla kvarnen i söder upp till stenvalvsbron i norr.  
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Historisk översikt 
Inledningsvis presenteras en översiktlig historisk genomgång med fokus på 
godsmiljön vid Örtofta slott, sammanställd utifrån genomgång av ritningar och 
planer, kartor och avbildningar samt litteratur och övriga beskrivningar rörande 
platsen. 

Fornlämningsbild 
Inom och i nära anslutning till undersökningsområdet fanns före fältinventering-
en 2010 följande registrerade fornlämningar: 
 
Nr 7.  Hög 
Nr 8.  Hög, rest av tegel 
Nr 9.  Valvbron 
Nr 10. Örtofta slott 
Nr 15. Uppgift om kapell eller kloster 
Nr 28. Boplats 
Nr 34. Väggarps bytomt 
Nr 35. Örtofta bytomt 
Nr 40. Runinskrift på dopfunt i kyrkan 
Nr 45. Skans 
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Medeltiden 

Inom området har det funnits två medeltida byar, Örtofta respektive Väggarp, 
som också var kyrkby. Väggarps kyrka, uppförd under 1100- och 1200-talen, har 
med tiden döpts om till Örtofta kyrka, trots att den ligger i Väggarps by och inte 
på Örtofta bytomt. Fram till 1922 hörde patronatsrätten till Örtofta gods. 

Den äldste kände innehavaren av Örtofta huvudgård är Trugot Has, som 
skrev sig till Örtofta 1380. Från slutet av 1400-talet, efter borgbyggnadsförbudets 
upphävande 1483, byggdes ett fast hus på platsen, som strategiskt var väl vald 
med Bråån i tre väderstreck.  

Vid slutet av medeltiden och fortsatt under 1500- och 1600-talen utgjorde 
Örtofta Skånes enda adliga birk. Denna juridiska särställning innebar att borgher-
ren hade full domsrätt över sina underlydande och hans egendom bildade ett eget 
litet härad. Om detta skriver bl a Kommissionslantmätare Gillberg 1765: Uti 1670 
års jordrefnings Protocoll intages, at Örtofta Gård ägt sin fria Birkerätt, som är worden förwal-
tad af  en dertill förordnad birk fogde: på gårdens ägor finnes ännu rudera efter det dertill inrät-
tade Tingshuset så ock efter ett Capell som her stådt, hwarföre den derom kringliggande tragt 
ännu kallas Capell Wången (ur Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning 
öfwer Malmöhus Län uti hertigdömet Skåne af  J Lorentz Gillberg Commissions 
Landtmätare). 
 
En annan märkvärdighet för Örtofta är den, att denna gård var den enda adliga gård i Skåne, 
hvars ägare hade s k birkerätt, dvs full domsrätt öfver alla godsets underhafvande samt rättighet 
att uppbära alla derigenom fallande böter, hvaremot ägaren sjelf  var fri från all kunglig skatt 
och tunga, men skulle underhålla domshus och galgbacke. Namnet ”Galgevöngen” bibehålles 
ännu i sinnet af  den fordna galgplatsen, och domshuset lär hafva stått på de tre åkrar, som 
ännu kallas ”tingsståckarne” (ur Svenska Familj-Journalen 1867). 
 
Även i källor från 1800-talet omtalas alltså tings- eller domshuset, men numera 
tycks platsen ha fallit i glömska. Det skulle vara av intresse att återigen lokalisera 
den och kanske sätta upp en informationstavla för att upplysa om Örtofta, Skå-
nes enda adliga birk.. Örtofta Bys Gallievång återfinns nordost om Örtofta bytomt 
på Storskifteskartan från 1798. 

Vattenkvarnar anlades under 1100- och 1200-talen i strömmande vatten-
drag. Väster om Örtofta har Kävlingeån sin största fallhöjd och här har det fun-
nits kvarnverksamhet sedan medeltiden. 

Dessutom ska det som nämnts ovan också ha funnits ett medeltida kapell, 
som revs på 1500-talet. Detta borde ha varit beläget inom kapellsvången, som 
omtalas på kartan från 1798 (platsen är idag upptagen som fornlämning nr 15, 
Örtofta). 
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1500- och 1600-tal  

Perioden från den danska medeltidens slut 1536 till 1658, då kungligt envälde 
infördes i landet, brukar i dansk (och skånsk) historieskrivning kallas för ”adels-
väldets tid”. Under denna period utvecklades Skåne till ett av Nordens allra gods-
tätaste landskap. Medlemmar ur adelsståndet bedrev en aktiv och dynamisk gods-
bildning som innebar att man i stor stil samlade sina gods och gårdar genom byte 
och köp. Samtidigt strävade särskilt de skånska jordägarna efter att samla sina 
landbogårdar (arrendegårdar) i nära anslutning till huvudgården, s k arrondering. 
Detta för att i största möjliga omfattning dra fördel av veckodagsfriheten, ett 
adelsprivilegium även benämnt ”hoveri”, vilket innebar att de av en adlig 
godsägares landbor som bodde inom huvudgårdens socken blev befriade från 
skatter till kronan och militära utskrivningar. I gengäld fick de arbetsplikt på den 
enskilde godsägarens gods i socknen.  

Även om Örtofta redan under senmedeltiden var ett välarronderat gods, 
ökade enligt uppgift godsets andel av socknens gårdar ytterligare under 1500-
talet. Kring år 1570 hörde nämligen 23 av socknens 25 gårdar till Örtofta gods. 
1683 ägde Örtofta samtliga gårdar i socknen.  

Den äldsta avbildningen av Örtofta, nämligen Burman-Fischers prospect, 
visar anläggningen omkring 1680. Huvudbyggnaden utgörs vid denna tid av en 
länga i sten och en liten tillbyggnad i korsvirke samt är omfluten av en vattengrav 
på alla sidor. Ekonomibyggnaderna utgörs av en U-formad anläggning, en stor 
loge uppförd i sten samt två anslutande korsvirkeslängor. Intressant att notera är 
också trädsamlingen väster om huvudbyggnaden och Bråån.  

Örtofta kvarn finns tidigast belagd i historiska källor 1649. 
 

 

 
Burman-Fischers prospect från ca 1680 över Örtofta. Lägg märke till de uppvuxna träden väster om borgen, i det för övrigt 
karga och öppna landskapet. 
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Bland Örtoftas historiska minne förtjänar det även anmärkas, att Carl XI här 
hade sitt läger från den 11 november till den 4 december 1676. Rutger von 
Ascheberg hade nattkvarter på Örtofta natten före slaget vid Lund, medan ko-
nungen själv låg på Benstorp. Den skogstrakt som då omgav Örtofta gård, blev 
under det svenskarna låg i läger här av dem nedbränd och skövlad (ur Svenska 
Familj-Journal 1867). 
 

  

Uppmätning från år 1770 som 
visar Plan och situation till träd-
gård utför Örtofta Sätesgårds 
karaktärsbyggnad. För att möjlig-
göra dessa planer var man tvungen 
att flytta på de här belägna går-
darna i Wäggarps by.  
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1700-tal 

I början av 1700-talet förändrades den gamla borgens utseende genom tillbygg-
nad av två flyglar, samtidigt som samtliga byggnader putsades och avfärgades. 
Dessutom fylldes vallgraven åt öster igen.  

En uppgift i Linnés Skånska resa från 1749, omtalar följande beträffande 
Örtofta: Juli 29. Tallplantager, dem detta länets drivande landshövding herr generalmajoren 
Bernecow anlagt på sitt Öretofta, hade mycket skadats av hararne, som uppätit plantorna, då 
de ännu voro mycket små, vilken olägenhet även på andra ställen neder vid slätten ligger dem i 
vägen, som vilja plantera skog.  

Örtofta äger vid denna tid skog uppe i Kristianstadtrakten och det skulle 
också kunna vara dessa ägor som åsyftas. Men eftersom även Gillberg några årti-
onden senare (1765) omtalar Plantager på platsen kan man nog ändå antaga att 
Örtofta vid denna tid låg inbäddat i grönska, om än inte bestående enbart av tall. 
Gillbergs beskrivning omvittnar även välordnade trädgårdsanläggningar inom 
anläggningen samt en vattenkvarn i godsets ägor: 
 
Gården har en grundmurad Corps de Logis 3:ne Etager hög och 2:ne flygelbyggnader en wåning 
höga, hwaraf  den ena är grundmurad och den andra af  korswärcke. Ladugården består af  en 
grundmurad och 2:ne korswärcks byggnader. Gården äger 2:ne trägårdar väl indelte och försed-
da med prydliga alleer, wackra häckar och skiöna frukteträn af  allehanda sorter, godt och 
ymnigt utsäde i 4:ra st wångar, tillräckeligt höbol, nödtorftigt fiske i 2:ne förbilöpande ström-
mar och 8 st dammar --- en watn miölqwarn 

Gården ligger wäl belägen, omgifwen af  strömmen på 3:ne sidor och situationen så myck-
et behageligare gienom de månge Plantager, som wid denne gård äro anlagde.  
 
Från och med 1700-talets andra hälft gjorde sig idéerna om lanthushållning och 
betydelsen av landskapets förskönande och gestaltande sig ordentligt gällande. 
Mot bakgrund av detta är planeringen och genomförandet av Örtofta park, för-
bättrandet av vägnätet bland annat genom landsvägsbron tidstypiska inslag i 
godsmiljön. 

År 1770 uppmättes Örtofta sätesgård och den mittemot densamma på and-
ra sidan Bråån liggande byn (se bild föregående sida). Av kartbeskrivningen 
framgår, att ”2:ne bondegårdar äro nederrifne och flyttiade längre ut på fältet, hwarest hem-
manen undfå gårdstomter och kålhagar igen”. För utformningen av den park som anla-
des stod Adolf  Fredrik Barnekow, av vars hand det finns flera skisser i olika stilar 
och omfattning på hur anläggningen var tänkt att gestaltas. Vid en jämförelse 
med samtida avbildningar och kartor ges ett hum om vad som troligtvis blev för-
verkligat. Det är resterna av denna parkanläggning som finns bevarad än idag. 
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Skissförslag av Adolf  Fredrik Barnekow omkring 1770, som ingår i Barnekows dagbok (ur uppsats av Adrian Domines, 
Örtofta –parken och hästarna, 1992). Kommentarer och tolkningar av A Domines. 

 
Att de storstilade planerna aldrig blev förverkligade i sin helhet står klart. Men det 
finns flera detaljer av intresse att lägga märke till på ritningsförslaget Exempelvis 
den markerade allén utmed den sydligaste av parkvägarna invid centralaxeln som 
utgår från huvudbyggnaden. Denna motsvaras av den enda lindallén i dagens 
park, vilket knappast kan vara en slump. Men varför det är så kan man fråga sig. 



 
Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010 
 
 
 

12 

 
 
På denna sida visas förslagsritningar till en engelsk park vid Örtofta av Adolf  
Fredrik Barnekow. Det var i samband med besök i London 1771, som Barnekow 
tog så starkt intryck av den engelska trädgårdskonsten, att han genast gjorde upp 
planer till en ny trädgård vid Örtofta för svågern Carl Philip Sack. Planen lär vara 
den första trädgårdsritningen i den nya stilen utförd för en trädgård i Sverige 
(Magnus Olausson, Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid). Förmodligen 
stannade det mesta av planerna på pappret, men kanske vissa inslag ändå kom till 
utförande. T ex undrar man över kullen i slutet av parkens mittaxel västerut, där 
det på ritningen finns ett rundtempel på en upphöjning.  
 

 

Förslagsritning till en trädgård vid Örtofta, 1771 
Adolf  Fredrik Barnekow. Ur Magnus Olausson, 
Den engelska parken i Sverige under gustavi-
ansk tid. 

Vy av en tilltänkt engelsk park vid Örtofta, utförd 1771 i London av Adolf  Fredrik Barnekow. 

Hämtad ur Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, Magnus Olausson. 
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Rålambs avbildning av Örtofta från 1790-talet visar den unga parkanläggningen 
väster om slottet, på andra sidan Bråån. Planteringen norr om slottet finns med 
redan på Barnekows första skisser från 1768, som annars främst berör trädgårds-
anläggningen alldeles invid slottet på östra sidan Bråån. Planteringen skulle kunna 
vara en del av de lummiga Plantager som t ex Gillberg omnämner. I övrigt finns 
det stora likheter med Barnekows mer storslagna plan för den nya parkanlägg-
ningen i väster, med tre breda parkvägar och en öppen yta närmast framför hu-
vudbyggnaden, avskärmad åt sidorna av täta trädplanteringar. Även kvarnen finns 
med i söder och Bråån bildar ännu en bred indämning mellan slottet och kvarnen. 
De sista gårdarna i Väggarps by invid kyrkan ligger fortfarande kvar. Längst i 
norr har även stenvalvsbron som byggdes 1776 fått plats. 
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Storskifteskarta hämtad ur Lantmäterimyndighetens arkiv, efter genomfört storskifte 1799. 

 
Inför storskiftes genomförande i slutet av 1700-talet inmättes Örtofta socken i 
sin helhet. Kartan från 1799 är i stora delar samstämmig med Rålambs avbild-
ning. Den nya parkens huvuddrag framträder med tre breda parkvägar framför 
huvudbyggnaden respektive en i nord-sydlig riktning, samt en bro över Bråån 
som förbinder parken med slottsbyggnaderna. Intressant är också den utritade 
mindre parkbyggnaden i mittgångens avslutning åt väster, på platsen för den 
upphöjda kullen som finns här idag. Ännu tycks inga igenfyllningar av Bråån re-
spektive här belägna dammar ha gjorts strax söder om slottet. 
 

1800-tal 

Några decennier senare, vid enskiftet 1829, utökades parken ytterligare. De kvar-
liggande gårdarna, som ännu syns på Rålambs teckning, flyttades de som övriga 
långt ut på nya brukningsenheter utanför den areal som var avsatt för säteriets 
egen drift. Örtofta är typisk för den stegvisa förändringen av godsmiljön som kan 
studeras på åtskilliga sätesgårdar, skriver forskaren Siegrun Fernlund. Utveckling-
en börjar på 1700-talet, men i de flesta fall blev givetvis enskiftet den utlösande 
faktorn.  
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Detalj ur Enskifteskartan från 1827, ur Lantmäterimyndighetens arkiv. 

 
Örtofta enskiftades 1829, här syns detalj av kartan tillhörande enskifteshandling-
arna. På denna kan man redan ana hur parkvägar/siktgator skissats och planerats 
genom den del av parken i nordväst som ännu inte planterats eftersom en gård i 
Väggarps by fortfarande låg kvar här, liksom i parkens sydvästra hörn. Det är 
också intressant att på kartan kunna konstatera olika karaktär på trädplanteringen 
norr om slottet, som förmodligen är äldre, jämfört med den i väster 

I uppföljaren av Gillbergs beskrivning som gavs ut 1840, beskriver Nils 
Bruzelius (s 180) Örtofta på följande vis: Örtofta gård, 3 ¼ mantal Frälse-Säteri, äges 
af  Majoren Grefwe Dücker, har en grundtmurad Corps de Logis, tvenne wåningar hög, med 
twenne små flygelbyggnader; ladugården till större delen grundmuradt;  

Gården har en wacker belägenhet intill den deromkring anlagde betydliga trädgårds- och 
wilda trädplanteringen, mycken och god både åker och ängsmark, samt Jus Patronatus till Ör-
tofta pastorat. 

Begreppet ”betydlig” är förstås relativt. De skånska herrgårdsparkernas om-
fattning skiftar starkt, från t ex den omfattande nyanlagda skogen vid Kristinehov 
på 350 tunnland, till några få tunnland vid Örtofta. Kring 1800-talets mitt, då 
parkerna verkligen utgjorde statusobjekt för godsägarna, var parker på omkring 
50 tunnland vanliga.  
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Bruzelius omnämnande av den anlagda ”betydliga trädgårds- och wilda trädplan-
teringen” är helt i tidens anda. Det man från och med 1800-talet eftersträvade 
med sina landskapsförskönande ambitioner var just en skarvlös övergång mellan 
engelsk park och naturlig vegetation. Förutsättningarna varierade dock vilket man 
förstår av alla de goda råd som tidens facktidskrifter ställer till förfogande. Det 
gällde att vid planterandet ta hänsyn till helheten, att skapa scenerier, tavlor och 
utsikter, att framhäva landskapets naturliga linjer och stämningsvärden.  

Den lyckliga förening av natur och kultur som kunde upplevas i en välvår-
dad herrgårdspark blev mycket uppskattad. Inte sällan ställde godsägaren speciel-
la platser till förfogande för att tillmötesgå folkets behov av rekreation och förlus-
telse. Enligt uppgift ska det ha funnits en dansbana i Örtoftaparken, oklart var 
(Fernlund 1996). 

1800-talet brukar när det gäller godsmiljöerna betecknas som de stora för-
ändringarnas tid. Örtofta är inget undantag. Nya ekonomiska möjligheter och nya 
behov av att manifestera detta uppstod. Det nuvarande Örtofta slott är ett resul-
tat av den radikala ombyggnad som genomfördes 1857-61 under ledning av den 
danske arkitekten Ferdinand Meldahl. Byggnaden förvandlades då till en tegel-
borg i fransk renässansstil, med flera till den gamla huvudbyggnaden anslutna 
byggnadskroppar i form av torn och paviljonger under höga, tältliknande skiffer-
tak. 
 

 
Ritning av Länsträdgårdsmästare Kjellsson 1888. 
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Några decennier senare införlivades även park- och trädgårdsanläggningen i detta 
förvandlingsprojekt. I godsarkivet finns två ritningar över parken av Länsträd-
gårdsmästare B Kjellsson. Den första är daterad 1888 och berör en del av park- 
och trädgården på samma sida, alldeles öster om huvudbyggnaden. Den andra 
som daterar sig till 1895 omfattar hela parken väster om Bråån. Dessutom finns 
en ritning på ett stort växthus från 1900 av samme Kjellsson.   

1857 drogs Södra stambanan öster om Örtofta gods och den nya stationen 
förlades på behörigt avstånd från själva slottsmiljön. I anslutning till stationen 
tillkom ytterligare bebyggelse. Expansionen tog fart i samband med att Örtofta 
sockerbruk anlades i godsets regi på 1890-talet.  

Den anrika kvarnnäringen som under århundraden växt upp utmed Käv-
lingeån och dess biflöden fortsatte att utvecklas. Säkerligen förbättrades och om-
byggdes även Örtofta kvarn under 1800-talet. Enligt uppgift härrör de befintliga 
kvarnbyggnaderna med utrustning från denna period. Jämfört med de större an-
läggningarna utmed Kävlingeån var Örtofta vattenkvarn dock ganska blygsam, se 
t ex situationsplanen över Bösmöllan från 1857, som förvaras i Örtofta godsarkiv. 
Här fanns redan vid denna tid ångkvarn.  
 

 
Örtofta Park, av Länsträdgårdsmästare B. Kjellsson från 1895, planlagd i tidstypisk 1800-talsstil. De enda raka trädra-
derna utgörs av infartsallén till slottet. Den breda siktgatan i södra parkområdet syns på Häradskartan från 1913 och på 
senare flygbild. Likaså den tydliga avskärmningen av kastanjeplanteringen med en öppen gräsyta och siktgata väster om 
denna. Parkvägarna blev nog inte i någon större utsträckning omlagda enligt denna plan. Men t ex söder om kyrkan anty-
der befintlig trädplantering samt upphöjd sträckning att här gått fram en väg. 
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Ur Örtofta godsarkiv, Planritning öfver åbyggnader till Bösmöllan 1857. Lägg märke till träbron över kvarndammen. En 
liknande bro skulle man kunna tänka sig vid Örtofta kvarn i framtiden. 

  

Ur Örtofta godsarkiv, Förslag till terrassanordning för Örtofta herresäte, T Wåhlin 1904. Anledningen var förmodligen att 
slottet inte har någon öppning åt parken. Ej förverkligat. 
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1900-tal 

Ytterligare förbättringar och förändringar av slottet diskuterades och planerades i 
början av 1900-talet och namnkunniga arkitekter kom med förslag. T ex Förslag till 
terrassanordning för Örtofta herresäte av Theodor Wåhlin från 1904, som dock inte 
kom till förverkligande (se föregående sida). Foton ur det stora verket Svenska slott 
och herresäten utgiven 1909, ger en god uppfattning om slottet och dess närmaste 
omgivning vid denna tid, som uppges utgöras av välvårdade trädgårdar och par-
ker. 
 

 
 
 

 
 

Örtofta slott från sydost, 1909. Lägg märke till alla uppflugna barn som trängs i trädet i förgrunden! 

Örtofta slott från väster 1909. Piedestaler för krukor finns än idag på samma plats. Gångarna är ordentligt 
grusade och fria från ogräs, gräskanterna skarpa. På bilden anas att vallgraven är ganska igenvuxen. Bron 
är den samma som idag. 
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Häradsekonomiska kartan 1913. 

 

 
Örtofta slott 1932, ur von Schwerin. Lägg märke till broderiparterren söder om slottet. 
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Den häradsekonomiska kartan från 1913 visar parkens utbredning och dess stör-
re parkvägar. Genom ett bred öppen siktgata betonas den visuella kontakten mel-
lan Örtofta station och huvudbyggnaden. Vid denna tid har nyligen också järnvä-
gen mellan Kävlinge (Barsebäckshamn) och Sjöbo anlagts och Sockerfabriken 
startats. Örtofta vattenkvarn var enligt uppgift i bruk fram till 1910, då Örtofta 
gods övergick till elektrisk malning. Av brandförsäkringshandlingar från 1914 
framgår att kvarnanläggningen vid denna tid även innefattade en såg. 

Ett flygfoto över Örtofta slott från 1932 vittnar om en välskött trädgårdsan-
läggning, med buxbombroderier söder om slottet. Dessa tycks ha försvunnit un-
der 1900-talets andra hälft. Flygfoto från 1940-talet visar parkens utbredning. De 
hustomter som vid enskiftet ännu inte anlagts som park syns på flygfotot vara 
fyllda med grönskande parkvegetation. ”Kastanjeholmen” är avskild från övriga 
parken genom en öppen gräsbevuxen yta. 
 

 

Flygfoto över Örtofta slott från 
1940-talet.  
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Resultat av inventering  
Med utgångspunkt i ovan sammanställd historik följer här en fördjupad beskriv-
ning av de karaktärsskapande inslagen i undersökningsområdet samt en redogö-
relse för nuläget. För att underlätta förståelsen inleds presentationen med en situ-
ationsplan över området, att jämföra med den renritade enskifteskartan från 1827 
på nästa uppslag. 

Situationsplan 

 

Förklaring: 
 

1. Örtofta park 
a) Södra parkområdet 
b) Mellersta parkområdet 

c) Norra parkområdet 
2. Kvarnmiljön 

a) Kvarnbyggnaderna 

b) Holmen i ån 
c) Dämmet 
d) ”Slottsdammen” 

3. Slottet 
4. F d vallgraven 
5. Gravhög/skans 

6. Stenvalvsbron 
7. Örtofta kyrka  
8. Järnvägsbron 
 



 
Örtofta slott vid Bråån 

23 

1827 års enskifteskarta 

 
Den renritade enskifteskartan från 1827  

 
Ur Beskrivning och taxering 1827: 
 

Säteriets ägor 

1. Byggnads och gårdstomter jemte twenne Trädgårdar 
2. Twenne vattendammar 
3. Kastanjeholmen 

4. Parken 
 

Möllewången 

7. Åker 
8. Äng, Planteringen 
9. God och gräsbördig sidvallsäng 

10. dito utmed ån 
11. Mjölnarens hustomt och hage 
12. Holme i ån, sidvallsäng 

Väggarps ägor 

107. Hustomter, hagar och gatmark 
109. Åker 
111. Gräsbördig hård- och sidvallsäng 

112. dito 
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Örtofta park 

Parken fysiska utbredning framgår av situationsplanen på s 22. Av den historiska 
redogörelsen står det klart att nuvarande park är ett resultat av snart 250 års för-
ändring och utveckling, präglat av olika stilideal och förutsättningar. För att på ett 
överskådligt sätt beskriva parken har den både av historiska och praktiska skäl 
delats in i tre olika områden.  
 
Karaktärsskapande förhållanden eller inslag i Örtofta park är sammanfattningsvis: 
 

� Parkens fysiska utbredning som tydligt kan följas i det äldre kartmaterialet 
 

� Särskilda karaktärsområden och enskilda element/förhållanden inom des-
sa 

 
� Äldre parkvägar/siktgator som genomkorsar parken i det äldre kartmate-

rialet, tydligast i parkens mittparti 
 

� Senare tiders siktgator – breda stråk synliga på Häradskartan och flygbild 
1940-tal och egentligen karakteristiskt för parkanläggningen sedan slutet 
av 1800-talet  

 
En betydelsefull utgångspunkt är förstås det befintliga trädbeståndet i parken, 
varför beskrivningen inleds med en redovisning av den trädinventering som ut-
fördes av Länsstyrelsen 2009 i området, före avverkningen.  
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Trädinventering vid Örtofta slott 2009, utförd av Marit Engquist, Länsstyrelsen i Skåne län. 
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Södra parkområdet 

Det södra parkområdet är idag svårt att få en uppfattning om p g a att många 
döda eller sjuka träd nyligen måst avverkas. Men studerar man det äldre kartmate-
rialet har den södra delen av parken sträckt sig ner till där kvarndämmet har sin 
början i norr. Parkträden har varit planterade ända ut till Brååns kant. Det konsta-
teras även att träden har varit planterade i rader uppe på höjdryggar, med diken 
emellan, säkerligen för att förbättra deras livsförutsättningar i det vattenrika, låg-
länta parkområdet. 

Västra delen av området blev förmodligen inte planterat förrän efter enskif-
tet, då allt praktiskt kring de här kvarliggande gårdarna tillhörande Väggarps by 
fick en definitiv lösning. Platsen måste ha röjts grundligt eftersom det är svårt att 
upptäcka spår efter gårdslägena idag. Inga husgrunder påträffades, däremot växer 
nässlorna ymnigt här. Senare tiders röjningsarbeten kan också ha utraderat spår. 

Området har enligt kartmaterialet varit genomkorsat av parkvägar, varav en 
del förmodligen mer är att betrakta som siktgator. En del av dessa är fortfarande 
skönjbara. I senare delen av 1800-talet högg man troligtvis upp den breda siktga-
ta, eller öppna yta, som skapar visuell förbindelse mellan järnvägsstationen och 
slottet. Detta förhållande är idag svårt att uppleva eftersom så många träd nu för-
svunnit. 

Södra parkområdet sammanfaller med det nyskapade ”delta-landskapet” 
som ingår i våtmarksprojektet. Dessutom har 350 ton sten forslats dit för att an-
lägga en fiskväg, som ska ha stenfodrade kanter och botten.  
 

 
 

Parkträd invid Bråån i 
södra parkområdet. 
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Södra parkområdet idag med höjdryggar där parkträden varit planterade uppe på. Vy norrut mot slottet. 

 
 

 
Vy söderut mot kvarnen. 
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Södra parkområdet med enstaka kvarstående träd. Vy norrut mot slottet. 

 
 

 
Vy söderut mot kvarnen. 
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Mellersta parkområdet 

Här återfinns sedan 1770-talet en stramare parkanläggning, som utgjorts av en 
öppen yta framför slottet, inramad av två numera övervuxna parkvägar. Den söd-
ra av dessa kantas av en lindallé, varav någon enstaka lind varit hamlad i tidigt 
skede. Av intresse att notera är att just denna allé är den enda särskilt markerade 
allén på en av Barnekows skisser. Dess norra motsvarighet är av yngre datum och 
består av andra trädslag. En relativt nyplanterad allé finns också utmed parkvägen 
mot kyrkan. Historiskt sätt är det parkvägarna/siktgatorna som delat upp parkve-
getationen i en slags boskéer. Dessa verkar ha bestått av blandade trädslag. 

Den öppna ytan framför slottet verkar ursprungligen ha varit planerad som 
en patte d’oie (gåsfot) och hade också en bred mittgång mellan gräsparterrer. 
Möjligen avslutades den med en kulle eller upphöjning som bar upp ett lusthus. 
Hur länge denna ordning bestått är oklart. Från slutet av 1800-talet har ytan för-
modligen varit en stor öppen gräsbevuxen yta. Bortanför kullen återfinns ett 
blandat trädbestånd. Kullen har i sen tid fått tjänstgöra som hinder i ridbana. 

Kvarteren närmast ån har ganska nyligen försetts med en plantering bestå-
ende av ett flertal körsbärsträd. 

Området i nordväst lades till parken efter enskiftet 1827, då den sista gården 
i Väggarp flyttade från den gamla bytomten. Förutom ett rikligt bestånd av näss-
lor syns ingenting av intresse här. Området tycks enligt äldre kartmaterial ha varit 
genomkorsat av parkvägar/siktgator som syftade mot den magnifika gravhögen. 

 
 

 

Den öppna ytan framför 
slottet. Mittaxeln avslutas 
med en kulle. 
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   Lindallén 
 

 
 

 

Kullen där det kan ha stått ett 
lusthus. 

Kullen tjänstgör idag som 
ridhinder. 
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Norra parkområdet – ”Kastanjeholmen” 

Omtalas i äldre käll- och kartmaterial som ”kastanjeholmen” eller kastanjeplanter-
ingen, vilket antyder att denna del av parken betraktats som en separat del. En-
skifteskartan från 1827 redovisar med all tydlighet denna skillnad, träden är här 
utritade med större mellanrum och i strikta rader. Den är förmodligen också den 
äldsta delen av parken. En dendrokronologisk analys hade kunnat ge svar på frå-
gan (finns många stubbar att räkna årsringar på!) Återstående äldre kastanjer är 
planterade i regelbundet mönster som fortfarande kan upplevas (quincunx). 

Från åtminstone 1800-talets slut har en bred siktgata/öppen yta funnits i 
områdets västra del.  

Trädinventeringen från 2009 bekräftar att det nästan uteslutande vuxit kas-
tanjer i detta område, varav flertalet var i mycket dåligt skick. Det konstateras ett 
stort behov av nyplantering. Samtidigt finns stora biologiska värden att värna. 
Frågan är vilken hänsyn som tagits till detta i samband med avverkningen. När 
det gäller nyplantering föreslås första hand rödblommig hästkastanj och som 
komplement silverpoppel, skogslönn och ek. 

I samband med våtmarksprojektet planeras omfattande åtgärder i denna del 
av parken, bl a extra damm samt meandring. Platsen som tas i anspråk för detta 
sammanfaller med den öppna yta som sannolikt funnits här sedan åtminstone 
slutet av 1800-talet.  
 
 

 
 

Skogsmaskinerna 
har i samband med 
avverkningen gjort 
stora sår i marken 
som behöver fyllas. 
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Gamla kastanjer planterade enligt strikt mönster i norra parken. 

 

 

 

Bortom dammen flyter Bråån och här bortanför syns blommande kastanjer i norra parkområdet. 
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Kvarnmiljön 

 

 
Geografisk avmätning från 1770.  

 

Örtofta kvarn är historiskt belagd tillbaka till 1649, men har med största sanno-
likhet äldre anor än så. På den Geometriska kartan från 1770 syns den som en 
anläggning bestående av två vinkelställda byggnader samt ytterligare några mindre 
hus på mölletomten. Söder om kvarnen återfinns en holme som avdelar ån i två 
fåror. Ån kantas av sidvallsäng. Norr om kvarnen är dämmet tydligt markerat. 
Här finns också två fiskedammar (k och l på karta). 

På storskifteskartan från 1798 är kvarnmiljön oförändrad. I samband med 
enskiftet 1827 tycks fiskedammarna ha lagts igen. De redovisas nu som mark med 
”god och gräsbördig sidvallsäng”, liksom holmen i ån söder om kvarnen. 



 
Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010 
 
 
 

34 

Kvarnarna i Eslövs kommun inventerades på uppdrag av Eslövs kommun av 
Sven B Ek 1971, varifrån fakta nedan är hämtad (se även bilaga). Vattenkvarnen 
vid Örtofta är i nuvarande skick uppförd omkring mitten av 1800-talet. Den har 
varit försedd med stjärnhjul, har drivit flera kvarnpar och har haft ganska stor 
kapacitet. Den har dock ej varit tillnärmelsevis av samma betydelse som de närbe-
lägna, större vattenkvarnarna i Lödde å (Kävlingeån).  

Noteringar om kvarnens tillstånd 1971: Vattenhjulet är borta. Det inre 
kvarnmaskineriet är någorlunda intakt även om t ex ett kvarnkar saknas. Taket, 
särskilt halmtaket över bostadsdelen, är i stort behov av underhåll, eftersom ris-
ken för allvarliga fuktskador annars är överhängande. Hela byggnaden i övrigt 
tämligen förfallen och ruffig men ingalunda i hopplöst skick. En opietetisk ”re-
staurering” har påbörjats i bostadsdelen men bör upphöra.  

Kvarnen bedöms ha ett visst teknikhistoriskt intresse. På bedömningen in-
verkar å andra sidan det dåliga tillståndet negativt. Vad som framförallt gör en 
räddningsaktion motiverad är kvarnens tilltalande miljö och lättillgänglighet samt 
dess potentiella användbarhet (för föreningsverksamhet, besöksmål, café). Under 
förutsättning att det föreligger behov av lokaler för fritidsändamål eller liknande i 
Örtoftaområdet kan det anses tämligen angeläget att bevara kvarnen. 

I samband med en Industriinventering för Eslövs kommun utförd på 1970-
talet konstaterades följande: Byggnaden är en vitkalkad korsvirkeslänga med en 
tillbyggnad i trä över vattenrännan och platsen för vattenhjulet. Huset är i gott 
skick och fungerar som sommarbostad. Vattenhjulet är borta, men i övrigt är 
kvarnmaskineriet någorlunda intakt. Kvarnen var i bruk till omkring 1910 då Ör-
tofta gods övergick till elektrisk malning. Från vattenhjulet har kraft överförts till 
en ramsåg i en särskild byggnad (skymtar på bild från 1951), men denna är nu 
försvunnen. 
 
Byggnadsbeskrivning 2010 
Vattenkvarnen utgörs av en lägre bostadsdel i öster. Den är sammanbyggd med 
själva kvarnbyggnaden i två våningar, med rödfärgad tillbyggnad i trä över vat-
tenhjulet i väster under samma tak. Själva vattenhjulet är borta efter brand, oklart 
när. Kvarnaxeln finns delvis bevarad, liksom anslutande utväxlingsanordning samt 
övrig malningsutrustning. 

Kvarnhuset är en korsvirkesbyggnad med rödfärgad timra och tegelfyllda, 
putsade och vitkalkade fack. Taket är täckt med papp på trekantslist, under till 
ligger ett äldre sticketak. I byggnaden syns småspröjsade men förspikade fönster.  

Bostadsdelen är en korsvirkesbyggnad, med vitputsade fack och rödfärgad 
timra. Gavelröstet är klätt med locklistpanel. Taket är täckt med sinuskorrugerad 
svartmålad plåt. Byggnaden har två skorstenar, den ena med utkragat krön och 
anpassad för det tidigare halmtaket. Kontursågade foder runt fönster och dörrar. 
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För 60 år sedan var kvarnbyggnaderna ännu inte putsade och vitkalkade som idag. Bostadsdelen var täckt med halm. 
Dessutom syns en lägre träbyggnad framför kvarnhuset där den omtalade ramsågen måste ha varit inrymd. Foto: C G 
Lekholm, 1951, Skånes hembygdsförbunds arkiv. 

 
 

 
Kvarnbyggnaden i maj 2010. Bostadsdelen är i förhållandevis gott skick, medan själva kvarnbyggnaden har börjat rasa 
samman. 
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Kvarnen sedd från ån, med 
dämmet anslutande från norr 
och anordning för att släppa 
ut överflödsvatten från kvarn-
rännan. 

Kvarnbyggnaden från sydost. 

Närmast tillbyggnaden över 
kvarnhjulet, som sedan länge 
är borta. Kvarnrännan ser 
intakt ut. 
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Delar av bevarat kvarnmaskineri. 

Malstenarna ligger i gräset 
utanför. 
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Södra delen av kvarndämmet där ån 
sedimenterat i stor omfattning. 

 

Kvarndämmets norra del, där vattnet 
strömmar friskt. 

 

”Slottsdammen” renoverades enligt 
uppgift 1983. Skyltning och den lilla 
stugan för presumtiva fiskare är i 
behov av underhåll/upprustning. På 
1700-talet fanns här två fiskedam-
mar. 
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Holmen som delar ån i två fåror söder om kvarnen. Dess utseende har förändrats genom århundradena.  

 

 
Södra delen av holmen.  
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Området som helhet 

Här följer en kortfattad redovisning av andra kulturhistoriskt intressanta inslag 
förutom parken och kvarnmiljön i det avgränsade undersökningsområdet, som 
sträcker sig i en korridor längs Bråån från kvarnmiljön i söder till stenvalvsbron i 
norr. I sammanhanget har även järnvägsbron söder härom tagits med. 
 

Järnvägsbron i söder 

År 1857 drogs Södra stambanan fram öster om Örtofta slott, järnvägsstationen 
förlades på behörigt avstånd i söder. I anslutning till denna växte ett stationssam-
hälle upp. Bebyggelsen expanderade betydligt sedan Örtofta sockerbruk startade 
på 1890-talet. Själva stationsbyggnaden revs någon gång på 1970-talet. Sedan 
1980-talet finns här en Pågatågsstation. 

Väster om Örtofta station är den f  d järnvägsbron över Bråån belägen. 
Bron är en tidstypisk fackverkskonstruktion av järn, som traditionellt varit grön-
målad. Den byggdes för LKSJ (Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg), som öpp-
nades 1906 och gick i konkurs redan 1923 med följd att staten tog över. Person-
trafiken lades ner på 1950-talet men spåret användes för godsfrakt och fanns kvar 
en bit in på 1980-talet. Banvallen är bevarad som gång- cykel och ridväg. 

Bron har ett väl exponerat vackert läge och är ett vackert inslag i landskapet. 
Den är ett lämpligt utgångsläge för denna redovisning och även med tanke på en 
framtida informationssatsning rörande områdets kultur- och naturvärden. Från 
den gamla järnvägsbron går en stig norrut längs Bråån och snart ser man Örtofta 
vattenkvarn. 

 

 
”Brefkort” med kolorerat foto av Örtofta slott. På bilden syns föregångaren till nuvarande bro, vilken troligtvis tillkommit 
omkring sekelskiftet 1900. 
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Örtofta slott och trädgårdar  

Som framgått av den historiska översikten har Örtofta en mycket intressant 
byggnadshistoria, som sträcker sig tillbaka till medeltiden med en spännande ut-
veckling under kommande århundraden som även inkluderar en radikal och tids-
typisk förvandling under 1800-talet. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseen-
de vid ombyggnaden på 1850-talet. I nära anslutning ligger ekonomibyggnader 
uppförda i tegel och gråsten. I den välbevarade godsmiljön ingår dessutom det 
gamla mejeriet, med tillhörande iskällare samt ett flertal bostäder för tjänstefolk 
och arbetare på Örtofta gods. Alléer och vidsträckta åkrar präglar omgivningarna 
än idag. 

Situationsplanen på nästa sida, tillhörande en brandförsäkringshandling från 
1912, ger en god uppfattning om godsmiljön vid Örtofta för snart 100 år sedan. 
Inte minst återges intressanta uppgifter om byggnadernas dåvarande funktion. 

När det gäller trädgårdsanläggningar omtalas i källorna från 1700-talet två 
stycken, som enligt Gillberg ska ha varit väl indelade i kvarter och försedda med 
prydliga alléer, vackra häckar och sköna fruktträd. Ett av dessa trädgårdslägen har 
varit platsen söder om huvudbyggnaden. Genom utfyllnad någon gång i början 
av 1800-talet förstorades dessutom denna yta. Ännu idag finns här en formell 
trädgårdsanläggning bestående av ligusterhäckar i renässansinspirerad formation. 
Längre bort i sydost har nyttoträdgården med växthus funnits.   
 
 

 
Örtofta slott från sydväst med bron som leder över till parken. Foto hämtat ur Svenska slott och herresäten, utgiven 1909.
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1. Slottet 
2. Boningshus av sten 
3. Kostall av sten, med papptak 
3a. Lutbyggnad av d:o med d:o 
3b. Kostall av d:o med spåntak 
3c. Tillbyggnad av d:o med plåttak 
4. Hästställ av d:o med spåntak 
5. Hissloge, förenad medelst mur och portar 
med nr 3 och 6 
6. Vagnsskjul med gavlar och bakvägg av 
sten, öppen framsida och plåttak 
7. Magasin av sten med papptak 
 

8. Kokhus 
9. Bostadshus 
10. Växthus 
11. Bostadshus 
12. Bostadshus 
13. Bostadshus 
14. F d Mejerihus 
15. Kyrka 
16. Spruthus 
17. Lokomobilplatser 
18. Mur 
19. Vattenbassäng om ca 30000 liter 

Plankarta och kartbeskrivning tillhörande 
Brandförsäkring från 1912. 
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Häckplantering i ”södra trädgården”. 

Kastanjeallén vid infartsvägen till 
slottet. Omplanterad på 1960-talet 
efter anvisningar av landskapsarki-
tekt Per Friberg.  

Äldre kastanjer som avgränsar borggår-
den åt öster. Inunder skymtar vildväx-
ande tulpaner, som lär vara speciella för 
Örtofta. 
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Örtofta slott från norr. Den forna vallgravskanten är knappt synlig pga av sediment och vegetation i Bråån. 

 

 
Örtofta slott från sydväst i maj 2010. Den igenvuxna ån kommer att rensas i samband med pågående våtmarksprojekt. 
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Vallgraven och dess stenkant 

Den äldsta avbildningen av Örtofta från omkring 1680 visar en vallgravsomgär-
dad borg på en holme. På tre sidor utgjordes vallgraven naturligt av Bråån, medan 
den fjärde graven i öster var grävd. Denna fylldes igen i början av 1700-talet. I 
söder försvann vallgraven när partiet söder om huvudbyggnaden fylldes igen om-
kring 1800.  

Vallgravens stenskoning syns bitvis men är till en stor del dold bakom se-
diment och växtlighet i Bråån. Man kan konstatera att stenkanten i vissa partier 
renoverats. Vallgravskanten är t ex omlagd söder om bron. Stenarna är här mer 
tuktade, dessutom är muren fogad med cement. Hörnet till vallgravskanten som 
funnits i öster är synligt i buskagen som omgärdar uteplats alldeles norr om slot-
tet. 

En fin gångbro över Bråån sammanbinder slottet med parken i väster. 
Denna ersatte en äldre bro på platsen omkring skelskiftet 1900. Den nuvarande 
bron finns upptagen i Kulturhistorisk broinventering i Malmöhus län 1976 vari följande 
fakta redovisas:  

Total brolängd 20 m, fri bredd 0,8 m. 
Fackverksbro med gångbana av trä. 
Järnkonstruktionen var 1976 i behov av målning, trävirket något murket.  

 

 
Detalj av järnbron från ca 1900. Bron bör inom några år ses över vad beträffar rostskydd och målningsunderhåll. 
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Fackverksbron i järn i sin helhet. 

Stenvalvsbron 

En källa från 1791 (Elerska inventeringen) ger följande uppgifter: Örtofta bro, belä-
gen på stora vägen mellan Hurva och Saxtorps gästgivaregårdar, uppbyggd för 15 år sedan med 
tvenne stenvalv och gjutet järnräck. Bron är alltså byggd 1776.  

Beskrivning enligt Kolms inventering 1956: Valvbro i 3 spann av huggen 
sten i kallmur med landfästen och pelare i stenklädd oarmerad betong. Fria 
spännvidder resp. 6,8 m, total längd 39,5 m, fri bredd 6,2 m. Från 1959 finns det 
ett förslag på förstärkning och breddning av bron. Oklart i vilken omfattning fö-
reslagna arbeten genomfördes. 

Ytterligare fakta finns att hämta ur Broinventeringen i Malmöhus län, 1976: 
Valv nr 3 tillkom 1910, vilket framgår tydligt vid en närmare syn av bron (se bil-
der). Beskrivning av bron: Valvbro i tre spann. 2 st pelarnosar (mot norr) på dessa kryssfor-
miga förstärkningsjärn. Landfäste och pelare av stenklädd oarmerad betong. ÖB: huggen sten i 
kallmur. Nya valvet från 1910 är det som är beläget närmast kyrkan. Körbana av asfalt. 
Grönmålade gjutna järnräcken på stenstolpar. 

Bron över Bråån vid Örtofta kyrka är utvald (tillsammans med ytterligare 
120 broar) att ingå i Nationell plan för bevarande broar (Vägverkets rapport 2005:151) 
eftersom den anses vara särskilt bevarandevärd ur ett nationellt kulturhistoriskt 
perspektiv. 
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Här syns stenvalvsbron från sydost efter rensning av årfåran som utfördes 1971. Foto ur Skånes hembygdsförbunds arkiv, 
Evald Gustafsson. 

 

 
Stenvalvsbron sedd från norr i maj 2010. I samband med våtmarksprojektet kommer Bråån rensas även här. 
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En av brons två pelarnosar åt norr. 

Ett av de två ursprungliga stenvalven. 

Detalj av valvet som byggdes till 1910, med 
avdelande behuggning mitt på de större 
stenblocken för att efterlikna de ursprungli-
ga valvens stenmaterial. 
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Örtofta kyrka 
 

 
Örtofta kyrka från nordväst. 

 

Den nuvarande kyrkan byggdes 1862 och ersatte då en medeltida kyrka, uppförd 
på 1100-talet.  Idag återstår endast det år 1639 ombyggda tornet av den ursprung-
liga byggnaden. Detta årtal pryder i form av ankarslut än idag tornmuren. 

1952 genomgick kyrkan en omfattande renovering. I samband med detta 
påträffades grundrester till den medeltida föregångaren på platsen. Det framgick 
att den på 1800-talet rivna kyrkan ursprungligen bestått av ett litet långhus med 
rakavslutat kor och varit uppförd i sandsten. Senare hade kyrkan fått torn samt 
vapenhus i söder. 

Bland kyrkans sevärdheter finns en medeltida dopfunt i sandsten från 1100-
talet. ”Martin Mikiardi” står det i runskrift inristat i dopfunten, vilket betyder 
”Martin gjorde mig”, syftandes på en framstående stenmästare som också var 
verksam vid domkyrkobygget i Lund vid samma tid. Bland nyare inventarier kan 
nämnas altartavlan, som är en reproduktion i olja av Leonardo da Vincis ”Natt-
varden”, signerad en konstnär från Vallkärra vid namn Anders Valdur, 1927. 
Denna köptes i samband med att patronatusrätten upphörde 1922, varvid en del 
medel som härmed frigjordes användes för kyrkans utsmyckning. 
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Gravhög och skans 

Gravhögen från bronsåldern är bokstavligen en höjdpunkt i området. Den har 
medvetet utnyttjats som intressant utsikt och sceneri när man i början av 1800-
talet anlade parkens nordvästra hörn. På kartan från 1827 syns parkvägar eller 
åtminstone siktgator som riktar sig just mot gravhögen.   

Gravhögen är registrerad som fornlämning nr 7 i Örtofta socken. Det är 
den sydligaste i ett stråk med gravhögar utmed Brååns nedre lopp. Högen är en 
god exponent för ett stort antal skånska bronsåldershögar, som på liknande sätt 
är belägna på höjderna i anslutning till vattendrag. Högen och landskapet kring ån 
utgör öppen hagmark, som ger en bild av hur landskapet kan ha gestaltat sig un-
der bronsåldern. Sådana områden är sällsynta i den starkt uppodlade fullåkers-
bygden, där högarna ofta ligger som isolerade öar i åkermarken.  

Gravhögens krön är avplanat, vilket kan indikera att det har använts som 
uppställningsplats för en artilleripjäs eller liknande. Gravhögen i Örtofta och flera 
andra högar i området är tydligt markerade på ett kopparstick av Erik Dahlberg 
som visar att de svenska trupperna kamperade här 1676. Detta visar att högarna 
aktivt utnyttjades som militära stödjepunkter.  

Intill högen i söder och öster har en utfyllnad gjorts så att en terrasskant 
bildats. Denna tros härröra från en skans anlagd i samband med det skånska kri-
get 1675-1676. Skansen är registrerad som fornlämning nr 45. Skansen anlades 
för att en effektiv bevakning av vadställen över Bråån skulle vara möjlig (sten-
valvsbron byggdes inte förrän 1776). Fornlämningsområdet omfattas därför av 
hela området mellan skansen och bron.  

Det har även spekulerats om att kullen och skansen borde betraktas som en 
enhet och som sådan ha utgjort en motte and baily-borg. Vid en mindre provun-
dersökning som utfördes 1990 kunde dock högen genom keramikfynd dateras till 
bronsålder.  

 

Gravhög och skans vid Örtofta. 
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 Resultat av arkeologisk fältinventering 
 
Inventering av kulturlämningar i parken till Örtofta, av Brita Tronde 
 
En fältinventeringen av parkområdet vid Örtofta företogs 2010-05-21 av antikva-
rie Brita Tronde och högskolepraktikant Belinda Nilsson. Som underlagsmaterial 
användes äldre befintligt kartmaterial från storskifte 1798, enskifte 1827 och hä-
radsekonomiska kartan från 1910-15. På samtliga dessa finns ett mer eller mindre 
omfattande system av gångvägar redovisat. Vid inventeringen kunde ett fåtal av 
dessa återfinnas. I siktlinje från slottet och i änden av en tidigare gångväg finns en 
kulle. På storskifteskartan redovisas en mindre byggnad på samma plats. Sanno-
likt är kullen fundament till ett lusthus.   
 
Inom den nuvarande parkens utsträckning har funnits fyra gårdar tillhörande Ör-
tofta by, dels två i den sydvästra delen och dels två i den norra delen, i anslutning 
till kyrkan. Dessa är samtliga redovisade på enskifteskartan. Vid inventeringen 
kunde inga bevarade lämningar av bebyggelsen återfinnas. I det sydvästra områ-
det var markytan dock starkt påverkad och en jordvall föreföll vara uppschaktad i 
sen tid.  Intill kyrkan, där övriga gårdar legat, kunde inte heller några lämningar 
med säkerhet identifieras. En högliknande lämning omedelbart öster om kyrkan 
kan möjligen ha ett samband med den bebyggelse som legat på platsen. Sannolikt 
har lämningar efter gårdarna aktivt röjts bort i något skede.  
 
I direkt anslutning till parkens södra del finns en kvarn med byggnader i förfall. 
En tillhörande dammvall är skadad, men under restaurering. Vattenflödet passe-
rar i nuläget delvis över dammvallen. 
 
I delar av området finns skador efter skogsmaskiner. Vid inventeringen upphitta-
des en del av en flintyxa i ett av körspåren. Fyndplatsen är belägen strax öster om 
lusthuskullen och indikerar en stenåldersboplats. 
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Registrering i FMIS 
Efter inventeringen registrerades parkområdet översiktligt i FMIS, Riksantikva-
rieämbetets register över forn- och kulturlämningar. Även dammvallen och fynd-
platsen registrerades. 
 
Dokumentationen i FMIS är enligt följande: 
 
Örtofta Raä nr 47 
Parkanläggning, ca 400 x 275 m (N - S). Enligt enskifteskartan 1827. På denna finns ett system av gångar av 
vilka endast ett fåtal nu kan identifieras. Centralt i  V delen är en högliknande lämning, 13 m diam och 1,4 m 
h med avplanad yta. Denna är belägen i siktlinje från slottet och på  storskifteskartan 1798 syns ett hus  på 
samma plats. Sannolikt är anläggningen fundament till ett lusthus. Inom det angivna  parkområdet har funnits 
gårdar tillhörande Örtofta by, dels i SV delen och dels intill kyrkan i N. Inga lämningar av dessa har kunnat 
återfinnas. 
I den förmodade lusthuskullens S del har anlagts ett hästhoppningshinder. Körskador i delar av området. 

 
Örtofta Raä nr 48  
Dammvall, ca 70 m l, 2 m br och intill 1,3 m h av vanligen 0,4 - 0,6 m st stenar. Ansluter i S till kvarn vars 
byggnader ännu står kvar, om än i förfallet skick. 
Skadad i N delen och delvis under restaurering. 
 
Örtofta Raä nr 49 
Fyndplats för del av slipad flintyxa, sannolikt tjocknackig. Upphittades i körspår. Förvaras hos upphittaren 
Belinda Nilsson, Malmö. 
 

 

 
Rest av gravsten, flyttad till parken i sen tid.  Närmare bestämt har den utgjort gavel i en romansk stenkista. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Örtofta park 

Bevarandeaspekter 

� Av den historiska redogörelsen står det klart att nuvarande park är ett resultat 
av snart 250 års förändring och utveckling, präglat av olika stilideal och förut-
sättningar. Vid en restaurering av parken bör man sätta in den i sitt samman-
hang, nämligen godsmiljön i sin helhet. Ur kulturhistorisk synvinkel är det 
önskvärt att man utgår från ett synsätt som lyfter fram olika tidsskikt. Hur 
välbevarad är egentligen den ursprungliga parken som anlades i slutet av 
1700-talet? Fanns det inslag i Barnekows förslag till en engelsk park vid Ör-
tofta som förverkligades? Hur förändrades parken under 1800-talet respektive 
tidigt 1900-tal? Frågor av denna art är väsentliga att förhålla sig till i samband 
med framtida planer på restaurering och utveckling av parken.  

 
� Parken och parklämningar har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning i 

FMIS. 
 
� Hur parken ska användas framöver är förstås den avgörande frågan. I sen tid 

har den använts för fälttävlingar, olika typer av hinder har anlagts runt om i 
parken. Vilket utrymme ska ”hästen” få i den restaurerade parken? Parken an-
vänds även för utflykter och friluftsliv av skola och dagis i närheten. Vilken 
roll parken spelar i den framtida ”rekreationssatsningen” är något som i tidigt 
skede bör klargöras. Dessutom fungerar parken som en avskärmning mellan 
Örtofta slott och Väggarp, som är av intresse att bevara. Föreliggande utred-
ning syftar till att lyfta fram idag läsbara karaktärsdrag för parken, som på oli-
ka sätt kan förtydligas och därmed förstärka dess kulturhistoriska värde. 

 
� Södra parkområdet: Sammanfaller med det nyskapade ”delta-landskapet”, som 

innebär en stor förändring av upplevelsen av parkens utbredningsområde.  
 
� Mellersta parkområdet. Här kan parkens stramare delar fortfarande upplevas, en 

kvalitet att förstärka.  
 
� Norra parkområdet. Omtalas i äldre käll- och kartmaterial som ”kastanjehol-

men” eller kastanjeplanteringen, vilket antyder att denna del av parken betrak-
tats som en separat del. Återstående äldre kastanjer är planterade i regelbun-
det mönster som fortfarande kan upplevas (quincunx). Områdets särskilda ka-
raktär är viktig att bevara. 
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Åtgärdsförslag 

Generellt Örtofta park 
� Värna parkens hela utbredning såsom den framträder i historisk ritnings- 

och kartmaterial. Härmed bör återplantering snarats ske i de områden som 
till stora delar avverkats pga många döda träd, dvs i södra parkområdet re-
spektive den s k ”Kastanjeholmen” i norr.  

� Vård- och skötselplan för parken tas fram 
� Återskapa några av de parkvägar som funnits. Schakta bort gräs och be-

lägg med ny grus av lämplig sort och fraktion.  
� Gå inte för hårt fram vid röjningsarbetet i parken. En del lägre buskvege-

tation bör bevaras för att bibehålla rumskänslan i parken, som är en del av 
attraktionen med dagens park (inte minst för barn och djurliv). Detta bi-
drar även till att förstärka planerade siktlinjer i parken. 

� Djupa sår i marken efter trädavverkning måste fyllas och utjämnas. 
 
Södra parkområdet 

� Upplevelsen av parken längst i söder är borta efter avverkning. Återplan-
tering bör ske, det låglänta parklandskapet bör samtidigt kunna vara delta-
landskap, trädval görs utifrån dessa förutsättningar.  

� Nya träd bör planteras enligt befintlig princip uppe på höjdryggar med 
dräneringsdiken mellan. Gärna i samma sträckning.  

� Bevaka även eventuell trädformation som anlagts som attraktion i parkens 
sydvästra del på 1700-talet (omtalas i uppsats av Adrian Domines)  

 
Mellersta parkområdet 

� Här kan parkens stramare delar fortfarande upplevas, en kvalitet att för-
stärka. Åtminstone kan de två yttre parkvägarna återskapas, varav den söd-
ra går genom en lindallé. 

 
Norra parkområdet 

� En kompromiss med planerna för våtmarksprojektet bör diskuteras, i syfte 
att bibehålla parkområdets karaktär av just park.  

� Kastanjeplanteringen restaureras i enlighet med tidigare planteringsmöns-
ter. För historisk förståelse av platsen är det viktigt att planteringen skiljer 
ut sig från övriga parkområden.  

� Konsekvensen av påfyllnad och markhöjning för befintliga träd behöver 
utredas, så att trädens fortbestånd säkerställes. 
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Kvarnmiljön 

Bevarandeaspekter  

� Karaktärsskapande element i kvarnmiljön är: kvarnbyggnaden med rester av 
kvarnmaskineri, kvarnrännan, dämmet och ”holmen i ån” söder om kvarnen. Dessutom 
får den numera s k ”Slottsdammen” även räknas till kvarnmiljön. 

 
� Kvarndämmet har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning i FMIS. 
 
� Tyvärr har förfallet gått så långt att vissa delar av kvarnbyggnaden bör rivas. I 

stället bör man ta vara på möjligheten att på ett pedagogiskt vis lyfta fram 
kvarnens teknikhistoria.  

Åtgärdsförslag 

Generellt mölletomten 
� Tomten är mycket skräpig och behöver röjas/städas.  
� För att stärka mölletomtens karaktär röjs t ex stenkanten mot ån (som 

finns i norr) fram. Vägen som gått fram här har även varit kantad med 
träd och man skulle kunna tänka sig viss återplantering. Flera kastanjer 
finns bevarade vid kvarnbyggnaden, vilkas fortbestånd bör värnas. 

 
Kvarnbyggnaden med rester av kvarnmaskineri 

� Kvarnhuset, som är i mycket dåligt skick och en fara för allmänheten mås-
te till vissa delar rivas omgående. Samtidigt byggs ett enkelt väder-
skydd/skyddstak för ännu bevarade delar av kvarnmaskineriet.  

� Förutom att vattenhjulet är borta så är kvarnutrustningen ännu till stor del 
bevarad, vilket har ett stort teknikhistoriskt värde. Därför bör man satsa 
på att lyfta fram detta genom pedagogisk informationstavla och visst åter-
ställande för att kunna visa som ett slags alltid tillgängligt utemuseum. Syf-
tet är att tydliggöra kvarnverksamheten på platsen. 

� Bostadsdelen renoveras utvändigt med traditionella material och metoder.  
� Säkerställ kvarnränna och anordningar för att släppa ut överflödsvatten. 

För förståelsens skull bör vattnet strömma genom kvarnrännan. 
� För att på sikt göra kvarnbyggnaden tillgänglig från västra sidan ån kan 

man tänka sig en träbro liknande den vid Bösmöllan (se ritning s 18). 
 
Dämmet 

� Kommer att restaureras i samband med våtmarksprojektet. 
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”Holmen i ån” 

� Holmen kan följas tillbaka i kartmaterialet från 1700-talet och beskrivs 
som sidvallsäng. Den har delvis deformerats i norra delen där vattnet bru-
tit igenom. Vid upprensning av ån bör undersökas om detta kan återstäl-
las. Dessutom bör man försöka återskapa karaktären av just holme, ev 
trädlös.  

 
”Slottsdammen” 

� Skyltning och det lilla vindskyddet för presumtiva fiskare är i behov av 
underhåll/upprustning. Området är dessutom skräpigt och behöver rensas 
upp och städas. 

� Vid rensning av ån på ”utsidan” av dammen bör man vara observant på 
stenkant, schaktningsövervakning föreslås 

 
 

Området som helhet 

Bevarandeaspekter 

� Förstärkning av miljöns publika värde genom informationssatsning. Karak-
tärsskapande inslag i kulturmiljön som också bör lyftas fram i samband med 
detta är: Järnvägsbron i söder, Örtofta slott och dess vallgrav, Örtofta kyrka, Stenvalvs-
bron i norr, Gravhögen/skansen 
 

� Resterna av vallgraven är en viktig del av miljön kring huvudbyggnaden. Tan-
ken är att Bråån ska rensas från sediment även i de delar närmast runt slottet 
som tidigare utgjort en del av vallgraven. Stenkanten kommer härmed att bli 
synlig. Slottet kommer även att framhävas från väster genom en större vatten-
spegel. Slott och vallgrav är registrerad som fast fornlämning nr 10, Örtofta. 

 

Åtgärdsförslag 

Generellt 
� Informationssatsning. Skyltar finns redan för fornlämningen respektive 

kyrkan. Men någon typ av sammanfattande broschyr/informationstavla 
för det framtida rekreationsområdet skulle behövas. Här skulle natur- och 
kulturvärden lyftas fram gemensamt.  
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� En sammanhängande promenad genom området från järnvägsbron i sö-
der till stenvalvsbron i norr och ev vidare föreslås. Kulturmiljön vid Ör-
tofta innehåller mycket av intresse och publikt värde! Tillgängligheten är 
dessutom god. 

 
Örtofta slott 

� Vård- och underhållsplan för byggnaderna 
 
Vallgraven och dess stenkant 

� För att säkerställa vallgravskanten kommer detta upprensningsprojekt gö-
ras med arkeologisk schaktningsövervakning.  

� En del stenar i vallgraven kalvar ur och är i behov av översyn 
� Bron över till parken är i behov av målningsunderhåll. 
� Enligt förslag till våtmarksåtgärder ska en damm anläggas norr om bor-

gen. Innan detta görs bör man utreda hur detta påverkar en här ev beva-
rad vallgravskant.   

 
Örtofta kyrka 

� Förstärk inramningen av kyrkotomten 
 
Stenvalvsbron 

� Bråån rensas från sediment så att vattnet flödar genom alla tre valv. 
 
Gravhögen/skansen 

� Ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram, som ska följas.    
 
 

 

Lund 2010-07-01 

Kristina Nilén 

 



 
Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010 
 
 
 

58 

Referenser 
Otryckta källor 
Landsarkivet i Lund: Örtofta godsarkiv 
Lantmäteriet, Historiska kartor http://www.lantmateriet.se 
Regionmuseet Kristianstad/Skånes hembygdsförbunds arkiv: 
- Topografiskt arkiv 

Riksarkivet, SVAR: Brandförsäkringar 
 
Svenska Familj-Journal /1867, http://runeberg.org  
 
Domines, Adrian, Örtofta – parken och hästarna, uppsats vid Inst. För landskapspla-
nering, SLU Alnarp, 1992. 
 
Tryckta källor och litteratur  
Fernlund, Siegrun, Aristokratins landskap – mark, park och trädgård i 1800-talets 
skånska godsmiljö, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 1996 nr 31-32 
 
Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti hertigdömet 
Skåne af  J Lorentz Gillberg. Omarbetad och utgifven av Nils Bruzelius 1840.  
 
Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti hertigdömet 
Skåne af  J Lorentz Gillberg. Commissions Landtmätare. Utgiven 1765 
 
Kjellberg, Sven T, Slott och herresäten i Sverige, 1966 
 
Ljunggren, Gustaf, Skånska herrgårdar, 1852-63 
 
Olausson, Magnus, Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, Stockholm, 
2001.  
 
Von Schwerin, H H von, Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. En konsthistorisk 
undersökning av den skånska herrgårdsarkitekturens utveckling efter oprovinsens övergång till 
sverige och fram till det nittonde seklets inbrott, Lund 1932 
 
Upmark, Gustaf, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, Skåne, 1909. 
 
Utredning Örtofta och Håstad, Kulturhistorisk konsekvensutredning för kraftvärmeverk, 
Malmö kulturmiljö, Rapport 2006:021 



 

59 

Bilagor 
 
Ur Översiktsplan för Eslövs kommun 2001 
 
Örtofta 
Kulturminnesvårdsområde av regionalt intresse. Området åskådliggör genom de 
olika objekten och miljöerna landskapets utveckling från förhistorisk tid. För 
samtliga skeden har Bråån varit av grundläggande betydelse. Örtofta framstår 
som en väl sammanhållen godsmiljö med sina vidsträckta åkrar och alléer. De 
förhistoriska gravhögarna är av betydelse för landskapsbilden. Örtofta kyrka 
(11/1200-tal) ingår naturligt i miljön tillsammans med stenvalvsbron norr därom 
som uppfördes 1776 i två spann. Örtofta skans ingår i länsstyrelsens fornvårds-
program. Prästgården, stenvalvsbron och Örtofta kvarn är kulturhistoriskt värde-
fulla. 
Kärnområdet med byggnader och parkområde bör bevaras och vårdas. Kringliggande jord-
bruksmark bör även fortsättningsvis hållas öppen. Landskapsförändrande åtgärder, med un-
dantag för vattenvårdande åtgärder kring ån, bör inte tillåtas. Tillgången till allmänrättslig 
mark vid ån bör säkras. Förändringar av befintlig bebyggelse eller uppförande av kompletteran-
de nybebyggelse skall anpassas till lokal byggnadstradition och landskapsbild. 
 
Brååns dalgång 
Området består av flera delområden på översiktsplanekartan. Brååns dalgång bil-
dades i inlandsisens slutfas. Avrinningsområdet är ekologiskt känsligt och utgör 
ett värdefullt kulturlandskap med betydande värden. Områdets södra gräns följer 
vattendelaren. Inom området finns partier med mycket rik ängslövskog och häck-
ande kungsfiskare. Ån är limnologiskt skyddsvärd och har ett rikt fiskbestånd av 
bl a laxöring och elritsa. Området är betydelsefullt för havsöringens reproduktion, 
förekomst av grönling och sandkrypare. Ellinge avloppsreningsverk har sitt ut-
släpp i Eslövsbäcken som i sin tur mynnar i Bråån vid Ellinge. Torra somrar är 
vattenståndet mycket lågt beroende på bl a stora bevattningsuttag. Dalgången är, 
tillsammans med områdena Abullahagen och Östra Strö fälad, av riksintresse för 
naturvården med avseende på geovetenskap, flora och hydrologi. I dalgången 
finns sedan 1967 ett landskapsbildsskydd för delen väster om Bingstorp.  
Fortsatta vattenvårdande åtgärder behöver göras i avrinningsområdet. Utsläpp från Ellinge 
reningsverk behöver minimeras. Rensningen av åfåran bör utföras på ett mer ekologiskt hän-
synsfullt sätt. Bevattningssamfälligheter bör anordnas med fastställda minimiflöden. Spridning 
av bekämpningsmedel, gödsel och gift bör minimeras eller upphöra.  
Spridd bebyggelse, ny större infrastruktur och täktverksamheter bör inte tillåtas inom de olika 
områdena såvida inget annat anges. Förändringar av befintlig bebyggelse skall anpassas till 
lokal byggnadstradition och landskapsbild. Inom området bör stor ekologisk hänsyn tas och 
jordbruket bör vara naturvårds- och rekreationsanpassat. Hjärtat av dalgången bör successivt 
omvandlas till ett grönstråk.  
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Ur Länsstyrelsen kulturmiljöprogram 
 
Örtofta 
Örtofta kyrka anlades under 1100-1200-talen. Av den medeltida kyrkan återstår 
numera endast den nedre delen av tornet medan kyrkobyggnaden för övrigt är 
uppförd 1862. Stenvalvsbron över Bråån uppfördes i två spann 1776 och kom-
pletterades i söder med ett spann 1910. Innehavaren av Örtofta gods hade förr 
patronatsrätt över kyrkan. Redan under medeltiden fanns en borg vid den ur för-
svarssynpunkt väl lämpade platsen nära ån. Den nuvarande huvudbyggnaden, 
som till sina äldsta delar härrör från senmedeltiden, har genomgått flera om- och 
tillbyggnader. Anläggningen fick under 1850-talet sin nuvarande gestaltning i 
franskinspirerad renässansstil. Arkitekt var dansken Ferdinand Meldahl, som anli-
tades flitigt av de skånska godsherrarna under denna tid. I nära anslutning ligger 
ekonomibyggnader uppförda i 1800-talets typiska tegel- och gråstensteknik. 
Gamla mejeriet med tillhörande stråtaksförsedda iskällare erinrar om den viktiga 
roll mejerihanteringen tidigare spelade vid de stora godsen. Byggnaden, uppförd 
1869 och en av de tidigaste i sitt slag, har en tidstypisk gestaltning i historiserande 
tegelarkitektur. Betydelsefullla inslag i miljön är även gårdsfolkets bostadshus i 
tegel och korsvirke, centralt placerade vid norra uppfarten och med dekorativ 
fasadutformning. Alléer och vidsträckta åkerfält understryker traktens karaktär av 
slottslandskap. Det mjukt kuperade landskapet norr om Örtofta genomflyts av 
Bråån. Inom området ryms flera dominerande gravhögar, anlagda under bronsål-
dern och karaktäristiskt belägna på höjdryggarna utmed ån. Jordmånen, ån och 
de därtill hörande goda betesmarkerna har gynnat en tidig bosättning. Norr om 
Bråån ligger plattgården Slättäng i ett karaktäristiskt enskifteslandskap där särskilt 
det rätvinkliga vägmönstret är tydligt. 
  
Örtofta sockerbruk 
År 1857 drogs Södra Stambanan fram öster om godset och kyrkan. En station 
anlades på platsen och 1890 nordost om denna ett sockerbruk. (Se ”Örtofta 
sockerbruk” under ”Industriella landskap”) För sockerbrukets personal uppför-
des arbetarbostäder i form av kaserner och bebyggelsen kompletterades med gat-
hus och olika affärs- och serviceinrättningar. 1905 korsades Södra Stambanan av 
Kävlinge-Sjöbo Järnväg i Örtofta, som därmed blev en mindre järnvägsknut. Lä-
get mellan Lund och Eslöv gjorde dock att utbyggnaden av Örtofta blev rätt 
blygsam. Under 1950-60-talen ersattes de äldre manskapskasernerna med olika 
typer av småhus för arbetarna på sockerbruket, dels i stationssamhället, dels som 
en egen enklav öster om bruket. Orten uppvisar en förhållandevis modern 
bruksmiljö, även om äldre, typiska inslag som brukskontor och brukspark finns. 
Tågen slutade göra uppehåll i Örtofta på 1970-talet och stationshus med övriga 
byggnader har därefter rivits. Själva sockerbruksområdet är mycket stort och 
rymmer en mängd byggnader och anläggningar där de äldsta delarna är från an-
läggningsåret. Bruket med dess höga byggnader, anläggningar och skorstenar 
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syns vida i landskapet. Under höstens kampanjer är bettransporterna ett karaktä-
ristiskt inslag längs vägarna mot Örtofta. Även stickspåret in på bruksområdet 
kommer till användning. Framställning av socker har en över 100-årig kontinuitet 
på platsen. Byggnader och anläggningar visar hur produktionen ständigt ökat och 
hur tekniken att ta emot betorna och förädla dem utvecklats. Örtofta är ett av tre 
sockerbruk som ännu är i drift i Sverige. Söder och öster om bruket finns olika 
slam- och sedimenteringsdammar. På Kävlingeåns norra sida utbreder sig ägorna 
till Viderups gods. Storgodsdriften har gett landskapet dess karaktär med vid-
sträckta brukningsenheter. Plattgårdarna Toftaholm, Östergård och Gårdstånga 
nygård samt kraftiga alléer och ett större parkområde kring själva huvudanlägg-
ningen understryker områdets prägel av godslandskap. Viderups rödputsade 
mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1620. Den består av en trevånings huvud-
byggnad med två fasta flyglar i en våning och är omgiven av vallgrav. Efter en 
brand på 1920-talet – då de under 1700-1800-talen utförda om- och tillbyggna-
derna förstördes – återfick anläggningen sin ursprungliga borggestaltning. Delar 
av ekonomibyggnaderna i tegel och gråsten, norr om mangårdsbyggnaden, härrör 
från tidigare delen av 1800-talet. Dessa ingår liksom tegelbostadshusen från 1870-
80-talen och den gamla smedjan vid vägen mot Gårdstånga som viktiga delar i 
godsmiljön. Nya vägdragningar och en stor cirkulationsplats öster om Viderup 
har gjort att sambandet mellan godset och Gårdstånga kyrkby samt Gårdstånga 
Nygård framstår som mindre tydligt. 
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Utdrag ur Kvarninventering Eslövs kommun, Sven B Ek, 1971 
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Restaurering av Örtofta kvarndamm, ritning Naturcentrum AB 
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