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HÄSSLEHOLM
Att Bensonska huset 
engagerar hässlehol-
marna råder det inga 
som helst tvivel om.

När Åke Johansson, 
som köpt huset, slog 
upp portarna för all-
mänheten kom drygt 
130 personer.

Tisdagens vårpromenad 
var visserligen blott 200 
meter lång, men hade å an-
dra sidan en mycket efter-
traktat slutdestination. 

Från ”Våren” traskade 
nämligen ett lämmeltåg 
till Bensonska huset för att 
där upplysas om dess his-
toria – och framtid – av 
statsvetaren Torsten Karls-
son samt den nye ägaren 
Åke Johansson.

– Huset som byggdes 
1895 och sedan byggdes ut 
något år senare har haft 
många speciella människor 
som hyresgäster. En av mi-
na favoriter är major Adolf 
von Heidenstam som bil-
dade en märklig familj 
tillsammans med en gre-
vinna, skrockade Karlsson.

Många är de historier 
och livsöden som utspe-

lat sig i huset i korsningen 
Skolgatan-Första avenyn. 
Karlsson förtäljde en del av 
dessa inför en andaktsfull 
storpublik.

– Huset har fått dess 
namn från August Benson 
som startade orgelfabrik 
på den intilliggande går-
den.

Efter historielektionen 
gavs deltagarna chansen 
att besöka husets innan-
dömen och Åke Johansson 
fick svara på många frågor 
om hur husets framtid ser 
ut. En renovering är näm-
ligen i vardande.

– Men vi har inte bråt-
tom med att komma fram 
till exakt hur det ska bli, 
säger Johansson.

Ett av alternativen är att 
göra det lätt för sig och 
göra om huset till fyra lä-
genheter.

– Men då är det bara de 
fyra hushållen som kan ta 
del av den här fantastiska 
byggnaden. Hellre hade jag 
önskat att vi kan hitta ett 
sätta att låta fler hässlehol-
mare ta del av det.

– Fönsterna ska rustas 
upp och kanske kan det 
blir tal om att byta till gam-
meldags fönster. Vi får se.

Någon dov mansröst i 
förskingringen förkun-
nade att trädgården skulle 
kunna bli stadens vackras-
te utekafé och fick medhål-
lande nickar som svar.

– Hur det än blir vill jag 
gärna ta del av bilder och 
information om hur det 
såg ut förr i tiden. Gärna 
på detaljnivå, säger Åke Jo-
hansson i en from efterlys-
ning.
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Åke Johansson fascinerades 
av det stora intresset. Trädgården blev lektionssal. Alla ville in när portarna öppnades.


