
HÄSSLEHOLM
Ett av Hässleholms 
äldsta och mest kända 
hus – där först orgelfa-
brikör Benson tillver-
kade orglar och senare 
Mikael Bergendahl lade 
grunden till dagens 
mångmiljonkoncern – 
har funnit en köpare.

Och Blocket Förvalt-
nings vd Åke Johansson 
har inga planer på riv-
ning.

Tvärtom.

– Det här köpet var mer 
hjärta än hjärna. Jag tycker 
att det är viktigt att bevara 
de gamla hus som finns 
kvar i stan, säger Åke Jo-
hansson som sedan ett par 
dagar tillbaka äger den an-
rika byggnaden i hörnet av 
Första Avenyen och Skol-
gatan.

– Detta hus ska bevaras 
för eftervärlden. Vi kom-
mer att försöka återställa 
det till originalskick, fort-
sätter han.

Villan byggdes så tidigt 
som 1894. Efter den senas-
te ägarens död blev den 

till salu i maj i år och det 
dröjde inte länge förrän 
Blocket Förvaltning slog 

till. Företaget äger sedan 
tidigare, utöver omkring 
200 lägenheter, ett äldre 
hus på Skolgatan samt den 
gamla disponentvillan vid 
Norra station där man har 
sitt kontor.

Planen är nu att återställa 
huset i originalskick för att 
därefter eventuellt hyra ut 
det som bostad.

– Det har en gång fun-
nits flera lägenheter i bygg-
naden,  säger Åke Johans-

son, som dock börjar med 
att lägga fokus på restau-
reringen.

– Först exteriören där 
originalfönster ska sättas 
på plats och taket läggas 
om. En del fönster verkar 
även ha satts igen.

– Sedan har jag faktiskt 
en gammal orgel av just 
August Benson i mitt för-
äldrahem som förstås ska 
flyttas dit.

Kristina Larsson
0766-419 206, kristina.larsson@nsk.se

”Bensonska huset” på Första avenyn byggdes året efter den stora stadsbranden 1893. Senare hyrde Mikael Bergendahl en av lägenheterna och hade sitt margarinlager i källaren. 
 FOTO: KRISTINA LARSSON/ARKIV
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– Huset är ett av de 
äldsta och miljömäs-
sigt viktigaste i stan, så 
det glädjer mig att det 
fått en ägare som vill 
ta hand om det, säger 
lokalhistorikern Torsten 
Karlson, som tidigare 
befarat att någon skulle 
riva det och bygga nytt 
i syfte att förtäta cen-
trum.

Huset har en fantastisk 
näringslivshistoria, påpe-
kar han – både med tanke 
på August Bensons orgel-
makeri och senare Mikael 
Bergendahls margarinla-
ger. Trots det är det inte 
skyddat.

Mindre känt är kanske 
att det invändigt finns 
en ovanlig marmorerad 
trapphall som gjordes av 

Josef Karlsson på 1940-ta-
let och som beundrades av 
dåtidens alla målare.

– Den är väl värd att be-
vara, anser Torsten.

– Utvändigt finns dess-
utom ett par av Hässle-
holms allra äldsta och fi-
naste dörrar.

Här började Bergendahls historia h Hus med en rik personhistoria
Bensonska huset 
uppfördes efter att 
en stor stadsbrand 
härjat från Stor-
torget upp längs 
Första avenyen år 
1893. Orgelmakare 
August Bensons 
hus längst upp mot 
kyrktorget var det 
sista som brann. 
Han beslöt sig för 
att bygga nytt och 
1894-95 stod den 
vackra tegel-

byggnaden med 
koppargröna foder 
och portar klart. 
Här bodde familjen 
kvar på ovanvå-
ningen ända fram 
till 1942.

I slutet på 1920-ta-
let hyrde Mikael 
Bergendahl en av 
husets fyra lägen-
heter. I källaren 
startade han den 
margarinrörelse 

som lade grunden 
till dagens Bergen-
dahlskoncern.

Men fler promi-
nenta personer har 
bott i huset: från 
civilingenjörer till 
major Geijerstam. 
Operasångerskan 
Birgit Nilsson 
syntes ofta till när 
hon här hälsade på 
sina släktingar.

Huset på 1920-talet.
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Bensonska huset bevaras
   ! FASTIGHETER. Blocket Förvaltning köpte ett av stadens kulturhistoriska hus

Åke Johansson.

Torsten Karlson kallar huset 
för ett av stadens kulturhis-
toriskt allra viktigaste.
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