Mostorps slott
Källa: Hemsida Mostorps gård
Mostorps stora lantegendom skapades av Ludvig von Segebaden (1823-99) genom
sammanläggning av fyra äldre gårdar i Mostorps by. Den sagoslottsinspirerade
huvudbyggnaden uppfördes 1878-80 efter ritningar av den danske arkitekten och formgivaren
Thorvald Bindesböll (1846-1908) i en fritt tolkad fransk medeltidsstil med nygotiska inslag.
Fasaden av grovhuggen granit är ett tidstypiskt drag som även kan ses på kyrkor byggda
under andra hälften av 1800-talet. Strax intill ligger den gamla huvudbyggnaden från cirka
1800. Den är av trä i ett och ett halvt plan med frontespis och veranda. Trädgården är
inspirerad av engelska parkideal och har ännu kulturhistorisk intresse med en liten
fornminnespark, stenpartier, grottor och fontäner. Den gamla stenvalvsbron över Suseån
kompletterar bilden av dåtidens nationalromantiska trädgårdsideal.
Ludvig von Segebaden skänkte 1893 Mostorps Gård till sin yngsta dotter Ester och hennes
man Rolf von Braun med nyttjanderätt under hennes livstid. Rolf von Braun dog redan 10 år
senare och hon gifte om sig med justitierådet Emil Sundberg. År 1960 övertog hennes sonson
Baltzar von Braun gården. Idag drivs gården av Peter von Braun (Baltzars son) som övertog
driften i slutet av 1980-talet. Då genomfördes en driftsform av svensk köttranch med
ekologisk vall och bete. Tillväxten från köttproduktionen slaktas på Mostorps gårdsslakteri,
med tillhörande styckning och charktillverkning av högsta klass. Produkterna säljs genom
dagligvaruhandeln i Hallands län.

Källa: Expressen 2007-07-09
Byggår 1878-1880.
Historia: Den slottsliknande granitvillan beställdes av Ludvig von Segebaden, en av de största
jordägarna i Halland. Han hade köpt delar av byn Mostorp vid Suseån och var mycket modern
i sitt lantbruk. Det var den unge danske jugendarkitekten Thorvald Bindesböll som ritade
slottet. Byggnadsmaterialet var granit och med svart skiffertak. Inne i huset dominerar
väggpaneler av trä. Även möblerna är ritade av Bindesböll. När nuvarande ägaren von Braun
tog över slottet var det svårt skadat av hussvamp. Men tack vare stora byggnadsvårdsinsatser
under 2001-2003 räddades slottet.

