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Inledning
Kulturen i Lund har av Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen genom Filip Preston, fått i uppdrag att
genomföra byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation av Örtofta 15:36. Detta uppdrag
innefattar 1) Inventering av de kulturmiljömässiga värdena, inklusive platsbesök i Örtofta. 2) Förslag till,
och genomförande av, dokumentation och bevarande av eventuellt

påvisade värden. 3)

Sammanställning av rapport. Uppdraget har utförts av Carita Melchert, bebyggelseantikvarie, Kulturen.
Rapporten har granskats av Lena Hector, bebyggelseantikvarie Kulturen.

Fastigheten köptes in av Eslövs kommun 2020 för att ge plats åt utveckling av stationsområdet i Örtofta.
Det finns ett politiskt beslut om att byggnaden ska rivas. Innan rivningen verkställs vill kommunen utreda
de kulturmiljömässiga värdena och dokumentera de värden som eventuellt påvisas.

Uppdraget har genomförts som studier av historiska kartor, genomgång av äldre fotografier tillgängliga
digitalt, generell litteratur om Statens järnvägar och sockerbruk, besök på plats i juni och juli 2022 samt
muntliga uppgifter av grannar och Filip Preston Eslövs kommun.

Rapporten inleds med historik över fastigheten (bostadshus och trädgård). Härefter beskrivs dagsläget,
bostadshus och trädgård samt ges kort kulturhistorisk värdering. Förslag presenteras till
bevarande/tillvaratagande av strukturer vid kommande planering och gestaltning av platsen. Till sist i
rapporten finns samlat tillgängliga flygfotografier och historiska kartor.

Bostadshuset är inte exakt orienterat i öst-västlig riktning men för enkelhetens skull benämns i denna
rapport fasaden mot Sockerbruksvägen och järnvägen för norra fasaden, gaveln mot den långsmala
tomten för östra fasaden, fasaden mot Handelsmannavägen för södra och västra gaveln mot
Centralgatan.

Aktuell fastighet har nr 1 längs sockerbruksvägen. Lantmäteriet ©
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Historik
Historiken har sammanställts från historiska kartor och fotografier samt litteratur avseende stationer
längs Södra stambanan. Ritningar eller andra uppgifter om den aktuella fastigheten har inte gått att hitta.
Statens järnvägars ritningsarkiv, till viss del digitaliserat på Nationell arkivdatabas, har gåtts igenom med
”stickprov”. Ritningar över bland annat Örtofta station är inte digitaliserade utan endast tillgängliga som
läsesalslån i Arninge och har därför inte studerats.

Enligt taxering uppfördes boningshuset 1863 och ägdes då av Statens järnvägar (SJ). SJ styckade av
och sålde tomt och byggnader 1939 till snickaren Oscar Nilsson. Fastigheten ägdes sedan av ett dödsbo
innan kommunen köpte fastigheten. (Uppgifter från Eslövs kommun). Bostadshuset är troligen det som
finns utritat på Generalstabskartan 1865 direkt sydost om stationshuset. Bostadshus och tomt finns
utritat på Häradsekonomiska kartan 1910-15 och har samma utbredning som i dag.

Generalstabskartan 1865 över Örtofta station. Stationshuset är markerat som en svart rektangel. Direkt
sydost om stationen finns ytterligare ett hus utritat, söder om vägen. Huset bör vara det aktuella
bostadshuset på Örtofta 15:36. Karta: Lantmäteriet ©

Vid riksdagen 1853-1854 fattades principbeslut om Sveriges järnvägsfrågor och snart beslutades om
fem stambanor, varav Södra stambanan var en. 1855 påbörjades arbetet med stambanesträckorna
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Göteborg-Jonsered och Malmö-Lund. Den senare öppnades 1856. Därefter byggdes Södra stambanan
ut i etapper. December 1857 öppnades sträckan Lund-Örtofta och oktober 1858 sträckan Örtofta-Höör.
Stationen i Örtofta anlades 1858 (stationshuset revs 1979). De stationer som uppfördes i samband med
att järnvägen byggdes var Malmö, Åkarp, Lund, Örtofta, Eslöv, Stehag och Höör.

Vid Örtofta station fanns ingen bebyggelse innan stationen anlades. Kyrkbyn och Örtofta slott ligger en
bit norr om stationen. Enligt enskifteskartan 1810 hörde marken där stationen kom att anläggas till
Örtofta Gård och bestod av jordbruksmark ”God och djup klapperstensblandad svartmylla på lerbotten”.
Stationen i Örtofta är således anlagd före Örtofta sockerbruk som började byggas 1889 och stod färdigt
1890. Sockerbruk anlagda från och med 1860-talet lades i anslutning till en befintlig järnväg, helst vid
en järnvägsstation, precis som var fallet med Örtofta sockerbruk. Fram till 1940-talet transporterades
betlasterna till bruken i huvudsak med järnväg.

1855 hade Adolf W. Edelsvärd anlitats som arkitekt vid SJ och verkade som statsjärnvägarnas arkitekt
till 1895. En dansk arkitekt hade redan fått i uppdrag att upprätta ritningar till stationsbyggnaderna vid
stationerna längs Södra stambanan, men ca 1856 övertog Edelsvärd även denna sträcka. Den danska
arkitektens namn är okänt och ritningarna osignerade. Stationshus och byggnader med olika funktioner
längs järnvägarna samt bostadshus för anställda vid SJ byggdes generellt utifrån typritningar. Typhus i
samband med järnvägsbyggande var ett rationellt sätt att bygga. Tidigare exempel från den typen av
rationellt byggtänkande hittar man främst inom fortifikationen.

Örtofta stationshus var en förhållandevis liten byggnad. Vanligen innehöll stationen bostad för
stationskarl eller stins. Det är oklart om sådan bostad fanns i Örtofta stationshus. Kanske byggdes det
aktuella bostadshuset utifrån typritningar för stins, stationsmästare, stationskarl eller motsvarande. Man
skulle också kunna tänka att det byggdes som bostadshus för flera hushåll för personal inom SJ, men
från början verkar det endast finnas en skorsten i huset vilket indikerar att det var avsett som en enda
bostad. I dag har huset i huvudsak förlorat sin 1800-talskaraktär men stomme och taktassar indikerar
att det är samma byggnad som uppfördes 1863.

Det äldsta tillgängliga fotografiet som visar bostadshuset är från 1938. Bostadshuset ses från västra
gaveln där det fanns två tvåluftsfönster i bottenvåningen och ett i ovanvåningen. I dag finns endast ett
treluftsfönster i ovanvåningen. Det fanns en veranda mot stationen (mot norr) och en skorsten placerad
i nock. I dag finns ingen veranda men ytterligare en skorsten av sentida tegel på östra delen av
taknocken. Trädgården var uppvuxen 1938 och invid bostadshuset fanns ett uthus (uthuset revs omkring
2017). Vid bostadshusets västra gavel fanns en häck eller berså med halvrund form och innanför denna
fanns sittplatser. Denna plats/berså ser man fortsättningsvis på fotografier från 1900-talets andra hälft
och huvudstrukturen finns kvar i dag. På den långsmala tomten österut fanns 1938 uppvuxna träd, längs
norra slänten en plantering och staket, längs södra och östra kanterna verkar det finnas häck och längst
i öster en öppen yta. Bersån vid västra gaveln är en plats för rekreation medan den långsmala tomten
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bör vara köksodlingar eller liknande. I litteratur nämns att ”De svenska stationerna är berömda för sina
blommor. De ger trivsel och de är god reklam. Blommorna kommer från egna stora trädgårdar […]”.
Kanske har också blommor odlats på fastigheten? Enligt gamla tidtabeller ökade trafiken vid Örtofta
station mellan åren 1931 och 1950. 1939 såldes tomt och byggnader till snickaren Oscar Nilsson. Det
är troligen han som bygger om bostadshuset till det vi ser i dag.

Stationshuset ca 1929. Ritat av okänd dansk arkitekt. Foto: Järnvägsmuseet.

Det aktuella bostadshuset med trädgård 1938. Foto: Järnvägsmuseet, bilden är beskuren. Se ytterligare
flygfotografier sist i rapporten.
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Det är troligen på 1940-talet som bostadshuset ändras till två lägenheter, en på bottenvåningen och en
på ovanvåningen. Generellt var SJ fastigheter från 1800-talet i behov av renovering eller modernisering
vid den tiden. Fönstren byts, en andra skorsten muras upp och kanske putsas fasaderna. De befintliga
köksinredningarna platsbyggs, innerdörrar med speglar kläs in med skivor (för att bli släta i funkisanda),
elektricitet, vatten och avlopp installeras och modern tvättstuga installeras i källaren. Tidigare har
sannolikt vatten tillhandahållits ur egen brunn genom den manuella vattenpump som finns kvar i
trädgården (öster om bostadshuset) och utedass fanns troligen i uthuset. Det är troligt att enklare
tvättstuga/bakstuga liksom matkällare fanns i den förhållandevis stora källaren redan när huset byggdes.
El kan också ha installerats tidigare.

Nästa bild som visar bostadshuset och trädgården är från 1948 och alltså när snickaren Oscar Nilsson
äger fastigheten och verkar ha byggt om bostadshuset. Fönstren är bytta till treluftsfönster, av allt att
döma de fönster som sitter i huset i dag. Källarfönstren har dock behållits och de spröjsade fönster som
fortfarande finns kvar mot söder är sannolikt original från 1800-talet. 1948 ser man två skorstenar och
en takkupa mot söder, lika som i dag. Taket verkar var pappklätt med det är svårt att säkert avgöra.
Trädgården ser ut att vara indelad i mindre lotter eller olika odlingsytor och att träden blommar indikerar
att de är fruktträd precis som i dag. Platsen innanför häcken vid västra gaveln har såtts in med gräs och
intill häcken verkar finans en smal gång. Även strax öster om bostadshuset kan man ana en plantering
med rundad kant. Antydan till denna plantering finns också kvar i dag. Nästa gång man kan notera
förändringar i huset är 1966 då taktäckningen ersatts, troligen till de eternitplattor som taket är täckt med
i dag. På samma bild ser man en spaljé på västra gaveln och vad som verkar vara ett spaljerat träd,
kanske fruktträd eller vin.

Vänster: 1948. Bostadshuset har nu försetts med ytterligare en skorsten, en takkupa mot söder och
fönstren är ändrade. Notera planteringarna vid bostadshusets båda gavlar. Foto: Järnvägsmuseet.
Höger: 1966. Källa: Carlotta Kulturen. Bilderna är beskurna.
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Beskrivning bostadshuset
Bostadshuset exteriör
Bostadshuset har rektangulär plan och är byggt i svag sluttning så att källarplanets fönster och dörr är
synliga mot söder.
Grund/sockel: Mot norr samt delvis gavelfasader rödgrå granitisk kvaderhuggen med fasad ovankant.
Övriga delar spritputsad sockel.
Fasad:

Stomme av rött och gult tegel. Troligen handslaget. Kring entrédörren i norr verkar vara
lagat med mer sentida tegel. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörnkedjor i
kvaderindelning. Mot söder finns ett slätputsat band ovan sockel (det finns antydan till
ockragul putsfärg på bandet) och ett slätputsat band en bit under takfoten, bandet under
takfoten fortsätter över gavlarna som markering av gavelrösten. Det verkar finnas två
putsskikt båda ofärgade.

Tak:

Sadeltak täckt med röda eternitplattor i fasett. Vindskivor av plåt. Mot norr finns ett
takfönster. Två tegelmurade skorstenar i nock, varav den östra är av mer sentida tegel
(möjligen Veberödstegel). Mot söder finns en takkupa med pulpettak, sidorna är liksom
taket klätt med röda eternitplattor. Taktassarna är kontursågade och takfoten brädklädd.
Takstolarna och bjälklag är av trä.

Avvattning:

Vitmålade hängrännor och stuprör. Vissa stuprör är av äldre typ med skarpa rörvinklar.

Fönster:

Söder: Källare två stycken tvåluftsfönster indelade med spröjs i fyra rutor, raka hörnjärn
(sannolikt originalfönster). Två treluftsfönster i bottenvåningen, ett treluftsfönster i
takkupan.
Norr: Två treluftsfönster i bottenvåningen. Två små fönster till källaren.
Öster och väster: Treluftsfönster och två små enluftsfönster i gavelspetsen. Fönstret i
västra gavelspetsen är mer sentida, omkring 1970-tal. Till källaren finns små kvadratiska
fönster. I östra gaveln finns även ett litet ursprungligt fönster till skafferiet i nordöstra
hörnet.
Samtliga fönster har vitmålade bågar och brunmålade karmar och fönsterbleck.
Treluftsfönstren har hörnjärn vanliga under 1900-talet. Annan färgsättning verkar inte
finnas under dessa färgskikt men den bruna färgen finns i flera skikt varav en undre nyans
är en mer rödbrun linoljefärg.

Dörrar:

Mot norr (huvudentré) finns en panelklädd oljad/betsad trädörr från omkring mitten av
1900-talet. Dörren omfattas av en vitmålad slätputsad list. Trappan framför norra dörren
har två betonggjutna löp, smidesräcke. Mot söder finns en ingång till källaren,
öppningen/dörren är igensatt med skivor från båda håll, betonggjutna trappsteg.
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Bostadshuset sett från söder.

Bostadshuset sett från sydöst.
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Bostadshuset sett från norr.

Bostadshuset sett från nordväst.

9

Exempel på fönster från ca 1940-talet ovan och troligen originalfönster från 1800-talet i källaren.

10

Östra gaveln.

11

Huvudentré i norr.

Två putsskikt, det undre verkar ha mönster i putsen, tegel i stommen.
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Hörnkedja i puts, sockel i natursten, stuprör med skarpa rörvinklar.
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Bostadshuset interiör
Bostadshuset består av källare, bottenplan och vindsplan. Vind ovan vindsplan är inte tillgänglig.
Bottenplan består av tambur med wc, trappa ner till källare och trappa upp till vindsplan, kök (i nordöstra
hörnet) och tre rum. Vindsplan består av kök i östra gaveln, wc vid trappan i mitten, ett rum i västra
gaveln och ett rum mot söder. Härtill finns kattvindar.

Interiört i är alla ytskikt från omkring 1940-talet. Lister är släta, dörrar till rummen är troligen original men
samtliga klädda med skivor varav vissa ådringsmålade. Dörrar till kattvindar och i källaren är bräddörrar.

Bottenplan
Kök. Platsbyggd ådringsmålad köksinredning, ett fristående skåp och skafferi i nordöstra hörnet. Reglar
”snabelbeslag” och enkla lådhandtag. På insida av vissa luckor finns smarta lösningar med platsbyggd
förvaring för knivar och skärbrädor. Ankarsrums spis med tre kokplattor och ugn. Diskbänk i rostfritt stål
med två diskhoar. Dörrar och fönster är ådringsmålade likt köksinredningen. Linoleummatta, väggar och
tak skivklädda ljust gulmålade. Vitt kakel och ventilgaller invid spisen.
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Spis och köksskåp. Till höger skafferi.

Smart förvaring av knivar på insida av skåpslucka.

15

Rum i sydöstra hörnet. Plastmatta. Tapeter i tre lager, understa tapeten oklar ålder, mellersta tapeten
troligen 1940-tal, översta tapeten andra halvan av 1900-talet. Vitmålade skivor i tak. I rummet finns en
garderob som sammanfaller med intilliggande rum.

Den ådringsmålade dörren leder in till köket.

Exempel på eluttag och strömbrytare från omkring 1900-talets mitt.

16

Understa tapeten.

Mellersta och översta tapeterna.

17

Rum i sydvästra hörnet. Plastmatta imiterande fiskbensparkett. Ljus tapet med blommönster troligen
efter 1960-tal. I det inre hörnet finns kakel på väggen, troligen har här stått en eldstad.
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Rum i nordvästra hörnet. Plast/linoleummatta. Tapet troligen kring 1950-tal, i garderoben finns en
något äldre tapet med blommönster. Vitmålade skivor i tak. Svarta Bakelitströmbrytare.

Ådringsmålade dörrfoder, Bakelite strömbrytare, tapet från 1900-talets mitt.
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Tambur, wc, trappa till vind och källare.
Tambur med plastmatta, väggar skivklädda och marmoreringsmålade (ca mitten av 1900-talet).
Wc med träimiterande målade skivklädda väggar, linoleum/plastmatta. Inredning omkring mitten av
1900-talet.
Trappuppgång träimitationsmålade väggar som bröstning, övre del av väggar ljust målade.
Gråbrunmålad trätrappa, handledare från ca 1940-tal. Tak i ovanvåning vitmålat pärlspontpanel.

Tambur innanför ytterdörren.

Wc bottenplan.
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Trappa till vindsplan.

Källartrappa.

Pärlspontklätt tak i trapphus, vindsplan.
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Vindsplan
Kök. Platsbyggd ådringsmålad köksinredning. Reglar ”snabelbeslag” och enkla lådhandtag.
Ankarsrums spis med tre kokplattor och ugn. Diskbänk i rostfritt stål i hörnskåp. Dörrar och fönster är
ådringsmålade likt köksinredningen. Skafferi i kattvind. Målad golvmatta, väggar och tak skivklädda ljust
gulmålade. Vitt kakel invid spisen och diskhon. Under golvmattan finns ett brunmålat trägolv som varit
synligt från början.
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Rum mot söder vid takkupa. Linoleummatta, blommig tapet, troligen 1940-tal eller något senare.
Under golvmattan finns brädgolv Utanpåliggande eldragning, Bakelitströmbrytare. Vita skivor i tak.
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Hyvlat brädgolv under golvmatta.

24

Rum mot väster.
Plastmatta, under golvmatta finns hyvlat brädgolv. Ljus tapet från mitten av 1900-talet. Brunt kakel på
del av vägg, troligen efter tidigare eldstad. Utanpåliggande eldragning, Vita skivor i tak. I kattvindar
synliga takstolar, i den södra kattvinden ljust målad pärlspontpanel på väggar och tak, dörr med
kammarlås.
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Trapphall och wc.
Trapphall med plastmatta, under golvmattan finns hyvlat brädgolv, målad pärlspontpanel i tak, väggar
och beklädnad av dörr till kattvind.
Wc med träimiterande målade skivklädda väggar, linoleum/plastmatta. Inredning omkring mitten av
1900-talet.
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Källare
Källaren är indelad i trapphall med badrum och två flankerande rum mot norr. Mot söder finns tre rum
varav det sydvästra är matkällare och det mittersta tvättstuga. Trappan ner tillkällaren är en brunmålad
trätrappa (original) med dels putsade väggar dels brädklädda. Källarväggarna mot norr samt hörnen
nordost och nordväst är av fältsten och putsade, övriga ytterväggar och mellanväggar är av tegel och
putsade. Golv är gjutet förutom i skafferi i sydvästra hörnet där det är tegelgolv. Taket är troligen
reveterat med vassmatta (synligt vid trappan och i matkällare). Dörrarna är bräddörrar, sannolikt original.
Det finns utanpåliggande eldragning och bakelitströmbrytare samt vatten/avloppsrör i gjutjärn och plast.
I mitten av källaren finns installerat ett badrum med badkar i stil från 1950/1960-tal. Mot söder finns
tvättstuga i stil från 1940/1950-tal. Det finns el-central och delar av uppvärmningssystem.

Rum mot öster samt matkällare.
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Tegelvägg som rumsavdelare. Fältstensmur och litet fönster mot norr, även träbjälklag är synligt.

Fältstensmur och reveterat tak i trapphall mot norr, exempel på bräddörr. Badrum.
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El-central och delar av tekniska installationer.

29

Tvättstuga från omkring 1940-talet.

30

Trädgården beskrivning nuläget
Trädgården har en långsmal form som den behållit av allt att döma sedan ursprunget, de äldsta
fotografierna som visar trädgården är från 1930-talet. I nuläget är trädgården till stor del igenvuxen och
det är svårt att komma in mellan träd och nedfallna träd. Det finns en stor mängd sly av bland annat
hagtorn, lönn, hassel, ask, fläder, sälg och björnbär. Av dessa kan framförallt hagtorn ha utgjort en häck,
som man kan ana mot söder på äldre flygfoton. Hassel kan ha ingått i köksodlingarna för skörd av
hasselnötter. På tomten har även ängsblommor etablerat sig. Det är i nuläget inte möjligt att se andra
avgränsningar än staket i närheten av bostadshuset men det kan finnas ytterligare avgränsningar mitt i
trädgården.

Den långsmala tomten är mot norr inramad med ett grönmålat trästaket med stående ribbor, fäst i
betongstolpar. Mot söder är det istället ett trådstaket dels i järnstolpar dels i betongstolpar. Framför
ingången till bostadshuset i norr finns en grind och i söder en öppning flankerad av betongstolpar. Längs
norra kanten finns en trädrad med framförallt björkar. Björkarna syns inte på de äldre flygfotografierna
men kan ha etablerats under 1900-talets andra hälft. Betongstolpar var vanliga kring 1900-talets mitt.

I mitten av tomten finns flertalet fruktträd, sannolikt både päron, äpple, plommon (sviskon eller krikon)
och körsbär. Enligt muntliga uppgifter är det ett stort gråpäronträd i mitten och det ska finnas äppelträd
av gammal sort.

Invid bostadshusets norra fasad, vid huvudentrén, finns ros och syren. Del av östra husfasaden täcks
av murgröna. Direkt öster om bostadshuset finns bärbuskar, en manuell vattenpump och en trappa av
naturstensblock mot trädgårdens lägre nivå där även uthuset legat. Mot norra kanten finns en upphöjd
plantering med en slags vall av natursten och gamla kvarnstenar. Denna plantering kan man ana på
äldre fotografier. Spritt i trädgården närmast bostadshuset finns vissa perenner till exempel toppklocka,
vårkrage, morgonstjärna och flerårig ört stor blåklocka. Vid entrén i söder, källarentré, finns rosor på var
sida om dörren. Längs södra kanten finns flera rosor, bland annat troligen den doftande mörkröda
Flammentanz (ros som etablerades på 1950-talet).

Mot väster, vid bostadshusets västra gavel, finns den halvrunda formen kvar som man ser på de äldsta
fotografierna. Trädgården avgränsas här av ett trådstaket i betonggjutna stolpar. Det finns större
bestånd av syren, vilket eventuellt kan betyda att häcken man ser på äldre foton är en syrenberså. Här
finns även vissa perenner, kaprifol och ros.
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Trädgården sedd från väster.

Trådstaket satt i betongstolpar i halvrund form mot väster, eventuellt förvuxen syrenberså.
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Trädgårdens norra sida, vy mot öster.

Staket och grind med betongstolpar mot norr.
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Exempel på fruktträd, plommon och äpple.
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Trädgårdens norra sida vy mot väster.

Rest av staket, perenn morgonstjärna (vit blomma).
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Exempel på perenner, toppklocka och gemsrot (vårkrage).

Ros och grindstolpe mot söder. Ängsblommor och perenner.
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Mittersta delen av trädgården.
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Plantering med vall och kvarnstenar öster om bostadshuset.

Naturstenstrappa och vattenpump öster om bostadshuset.
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Ros i södra kanten.

Skissmarkering av växtlighet (juni/juli 2022) på dagens flygfotografi. Flygfoto: Lantmäteriet ©.
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Kulturhistorisk värdering bostadshuset och trädgården
Det kulturhistoriska värdet är främst kopplat till att bostadshuset troligen varit den första byggnaden i
Örtofta stationssamhälle efter att stationshuset och möjligen godsmagasin byggts. Både stationshus,
avträdeshus

och

godsmagasin

är

rivna.

Bostadshuset

bör

ha

varit

tjänstebostad

till

stationsinspektor/stins och har på så vis ett värde som sammanhänger med järnvägsstationen.

Bostadshusets 1800-tals karaktär har till största delen gått förlorad och det är istället präglat av
ombyggnader på 1940-talet. I huset är särskilt köksinredningen värdefull. Den är tidstypisk, platsbyggd
och målad, kanske av fastighetsägaren som var snickare. Köket på bottenplan innehåller alla element
som ett typiskt kök från 1930- och 1940-talen hade: en spis framför murstocken utan överskåp. På
väggen satt en klotlampa med porslinshållare för belysning och matoset vädrades ut genom skorstenens
ventilgaller. En bänk med vask och förvaringsskåp och lådor. Överskåpen ända upp till taket. De släta
luckorna hade inga spegelramar, utan en mjukt rundad eller fasad profil som gav ett mycket tunt och
diskret uttryck. Som knoppar användes så kallade ”snabelbeslag” en skåpregel med fjädrande handtag
och lådhandtag i plåt. Den smarta förvaringen på insida av luckor är kanske något man snappat upp
från SJ:s restaurangvagnar där köken var ytterst små. Köket på vindsplan innehåller också dessa
tidstypiska detaljer.
Även om bostadshuset stomme är välbevarad finns ett stort saneringsbehov av byggnaden om det
skulle vara aktuellt att göra den beboelig eller användbar.

Trädgårdens övergripande struktur är bevarad men förvildad. Endast det omgärdande staketet, fruktträd
och bärbuskar från nyttoträdgården finns kvar. Under 1900-talets första hälft hade ännu egna odlingar
och viss självhushållning stor betydelse för gemene man. Den stora tomten minner om detta.
Platsen/bersån i väster är också igenvuxen men den rundade strukturen är fortfarande tydlig och
omgärdas av ett staket. Det finns en tendens till att perenner och prydnadsbuskar finns i den västra
delen av tomten, vilket tillsammans med fotografierna visar att det var trädgårdens praktfulla sida och
plats för nöje. Även den upphöjda planteringen, med tillvaratagna kvarnstenar, liksom vattenpump och
en naturstenstrappa finns kvar öster om bostadshuset. Vattenpumpen tydliggör vattenförsörjningen
innan vatten drogs in i huset. Kvarnstenarna kommer troligen från någon av de många gamla kvarnarna
i trakten.

Det är i nuläget (juni 2022) inte möjligt att avgöra sorter på fruktträd beroende på växtsäsongen,
ytterligare inventering bör göras av expert på fruktträd, och särskilt äldre sorter, till hösten när frukten
mognar. Även rosor bör inventeras för att avgöra om det finns gamla sorter. Äldre sorter bör tas tillvara.
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Karaktärsdrag att värna om och värdefulla delar att ta
tillvara
Bostadshuset delar och material som bör återvinnas
•

Tegel som eventuellt är i gott skick i stommen

•

Naturstenssockel

•

Fönster

•

Köksinredning

•

Eventuellt skivinklädda spegeldörrar

Trädgården
•

Strukturen av trädgården, långsmal form med halvrund häckomgärdad plats i väster

•

Indelningar i köksträdgården som kan anas på äldre flygfotografier kan återskapas – minne om
självhushållning eller blomsterodling

•

Fruktträd – besökare vid stationen kan plocka en frukt

•

Uppvuxna träd ger grönska och skugga

•

Rosor

•

Upphöjd plantering med ålderdomliga kvarnstenar öster om bostadshuset – restaureras till en
plantering som ger prakt till platsen

•

Vattenpump och naturstenstrappa öster om bostadshuset

•

Staketstolpar av betong bevaras partiellt för inramning av platsen och kan kompletteras med
häckar
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Äldre fotografier och kartor

Flygfotografi1938. Järnvägsmuseet, beskuret.
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Flygfotografi över Örtofta 1939, beskuret. Den aktuell byggnaden markerad med pil. Stationen syns inte
på fotografiet men bör vara skymd av träden. På bilden syns ett godsmagasin invid spåren. Redan här
ser man tydligt en stationsplan mellan stationen och den aktuella byggnaden. Trädraden invid spåren
är vanligen planterade som brandskydd mellan spåren och bebyggelsen, det var ånglok som drog
vagnarna från början. Källa: Kulturen Carlotta KM 85976.1970.

1948. Notera köksträdgårdens indelning i trädgårdsland eller liknande samt fruktträd. Den aktuella
byggnaden med uthus (uthuset är senare rivet) och trädgård markerad med pil. Fotografi från
Järnvägsmuseet, beskuret.
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1958. Flygfotografi över Örtofta, beskuret. Källa: Kulturen Carlotta KM 85976.928.

1966. Flygfotografi över Örtofta, beskuret. Källa: Kulturen Carlotta KM 85976.1835.
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1973. Källa: Kulturen Carlotta KM 85976.2146.
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Bostadshuset 1958 ovan och 1966 nedan.
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Häradsekonomiska kartan 1910-15. Stationshuset är den orange rektangeln precis invid järnvägen och
den aktuella byggnaden med trädgård markerad med pil. Lantmäteriet ©

Ekonomiska kartan 1972. Stationen och den aktuella byggnaden (inringad) med uthus och trädgård är
utritade. Lantmäteriet ©
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