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Karta över Skåne med Örkelljunga kommun markerat 
och punkt för där villa Sagan ligger. 

Översiktskarta där pilen markerar var villa Sagan är belägen mellan Abborrsjön och Hjälmsjön intill Örkelljunga tätort. 
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Inledning 

Regionmuseet Kristianstad har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Örkelljunga kommun att utföra en antikvarisk förundersökning för villa Sagan. 
Bakgrunden till uppdraget är att byggnaden är skyddad genom rivningsförbud i 
detaljplan och att kommunen saknar kunskap om objektet ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv.  

Arbetet har bestått i kart- och litteraturstudier samt dokumentation och be-
siktning av byggnaden ur ett antikvariskt perspektiv. Förundersökningen berör 
främst villan men beskrivs utifrån sitt sammanhang, d v s den kulturhistoriskt 
intressanta miljö som Hjelmsjöområdet utgör. 

Syftet är att översiktligt belysa villans värden ur ett samhällshistoriskt per-
spektiv och beskriva dess karaktärsdrag. Men även att beskriva i vilken omfattning 
byggnaden är i behov av byggnadsvårdsinsatser för att värdena ska kunna beva-
ras.  

Byggnadens tillstånd är besiktigat utifrån ett antikvariskt perspektiv och har 
endast gjorts okulärt vilket innebär att uppgifterna i rapporten inte ska ses som 
ett underlag för en bedömning av byggnadsverkets tekniska egenskaper. 
 

Administrativa uppgifter 

Objekt  Villa Sagan 
Socken  Örkelljunga 
Kommun  Örkelljunga 
Regionmuseets dnr 12.20-43-13, 1157 
Beställare  Örkelljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antikvarisk sakkunnig Regionmuseet Kristianstad genom Helena Rosenberg 
 

Villa Sagans samhällshistoriska sammanhang 

Villa Saga var från början en villa som hyrdes ut och som ingick i en pensionatrö-
relse. Pensionatrörelsen drevs av en familj som flyttat från Helsingborg för att 
etablera en konfektionsfabrik på orten. Flera bakomliggande orsaker gjorde att 
familjen Lundberg valde att bygga upp sin verksamhet just i Västra Ringarp i Ör-
kelljunga kommun. Verksamhetsområdet kom att kallas Hjälmsjöområdet ef-
tersom det låg i närheten av Hjälmsjön. 

En orsak var att järnvägen mellan Åstorp-Markaryd drogs 1894 och därmed 
genom Örkelljunga. Det gjorde området lätt tillgängligt för stadsbor att ta sig till 
landsbygden och möjliggjorde transporter av varor i större omfattning än tidigare. 
Familjen Lundberg flyttade 1902 från Helsingborg till Örkelljunga efter att ha 
tillbringat en sommar där. Familjefadern Carl Henrik Lundberg (1861-1937) star-
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tade samma år fabriks- och handelsrörelsen i Västra Ringarp. En annan orsak till 
att man valde att placera verksamheten här, som var en herrkonfektionsfabrik, var 
tillgången på kvinnlig arbetskraft, -vilken fanns på orten. Örkelljunga var dessu-
tom en hantverksbygd men främst hade det dittills handlat om trähantverk vilket 
sysselsatte männen. Därför skiljer sig den hitflyttade konfektionsfabriken från 
den lokala traditionen. Fabriken fanns kvar i bygden ända till 1987 och gav arbete 
åt många under den tiden.  

När det gäller pensionatrörelsen startades den redan 1904, två år efter kon-
fektionsfabriken, av samma familj. Pensionatrörelsen vid Hjälmsjön fick namnet 
Hjelmsjö Pensionat. Själva pensionatet var inrymt i en stor träbyggnad öster om 
fabriken och hade namnet Hjelmsjöhof. I en annons från 1916 stod att det även 
var möjligt att hyra två villor, varav den ena var villa Sagan. Troligen var det så att 
villan redan från början byggdes i syfte att hyras ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vykort med foto av Villa Sagan, troligen taget några år efter uppförandet. 
 

Enligt uppgift ska Carl Henrics dotter Ada (1896-1985) varit engagerad i pens-
ionatverksamheten redan 1922. Hon hade tidigare arbetat på fabrikskontoret men 
trivdes inte med det. Hon började istället läsa språk och efter en tid i Schweiz 
sysselsatte hon sig istället med pensionatverksamheten. Ada gifte sig 1924 med 
Algot Werin som kommit till familjen 1916 som informator åt brodern Hjelme 
(1902-1970), senare kallad John. Adas far dog 1937 och hennes mor Gerda dog 
1943. 
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Villa Sagan övergick vid partiellt arvskifte 1947 till Ada Werin. Men redan från 
1943 hyrdes villan ut till chefsadjutant Vidner, som hade tjänst hos kung Gustav 
VI Adolf. Närheten till Sofiero i Helsingborg var därför ett starkt motiv till att de 
valde ett hus i Örkelljunga. På 1970-talet fick familjen Vidners köpa villa Sagan av 
änkan Ada Werin. Den tillhörande marken köptes först av kommunen som i sin 
tur sålde den till Vidner samma år, 2005. Vidners döttrar Helena Boye och Karin 
Alm sålde dock hela fastigheten 2008. Fastigheten är vid skrivande stund åter till 
salu.  

Kortfattad presentation av omgivningarna 

På Generalstabskartan från 1865 finns ingen bebyggelse längs Hjelmsjöns syd-
västra strand. Närmsta traktnamn som är utsatt på den kartan är W. Ringarp vil-
ket ligger strax söder om samhället Örkelljunga. På häradsekonomiska kartan, 
upprättad någon gång mellan 1926 och 1934, finns följande platser utsatta: 
Hjälmsjöholm, Hjälmsjönäs, Hjälmsjöudde, Hjälmsjöborg och Hjälmsjöhof. Sjön 
har också ändrat stavning och skrivs Hjälmsjön. På den kartan är även Villa Sagan 
utritad med en tomt söder om byggnaden och stigar i söder och väster. På den 
ekonomiska kartan från 1970 visas samma namn förutom att Hjälmsjöhof  bytts 
ut mot Hjälmsjö. Stigen i väster vid Villa Sagan är inte lägre utmärkt på kartan.  

Urklipp över området från Häradsekonomiska kartan 1926-1934 

 
Villan är byggd på krönet av en höjd i den något kuperade terrängen. På tomten 
finns en plan gräsmatta framför entrén i söder och i övrigt naturmark med 
trädslagen björk, tall och ek samt undervegetationen ljung och blåbärsris. I träd-
gårdens västra kant ligger två små bodar, varav en nästan helt rasat ihop. Den ena 
är ett litet hönshus och den andra har varit en vedbod. En rökkanal avslöjar dock 
att vedboden även kan fungerat som bykstuga tidigare. Längs de spaljéer, vilka 
formar pelare på verandan mot sjösidan, klättrar kaprifoler som kan vara från 
husets uppförandetid.  
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Byggnadshistorik 

Villa Sagan är byggd 1914, vilket även står i relief  i fasadens puts. Familjen Lund-
berg som flyttat från Helsingborg hade tidigare anlitat Helsingborgsarkitekten 
Ola Andersson (1859-1934) för uppförandet av Hjälmsjöborg. Han var verksam 
som arkitekt i Helsingborg under ca 40 år och ritade över 400 bostads- och indu-
stribyggnader från 1886 och framåt. Det är tydligt att villan är arkitektritad och 
inte följer den lokala byggnadstraditionen. Jämför man villan med foton på bygg-
nader i Västra Ringarp som finns med i ”Svenska gods och gårdar” från 1943, 
skiljer den sig ganska mycket från dessa. Exteriören är i stort sett oförändrad se-
dan uppförandetiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T.v. Villan med dess naturtomt fotograferad från sjön.           T.h. Kaprifolerna längs pelarspaljéerna. 

T.v. Villans framsida, södra fasaden.                               T.h. norra fasaden som vetter mot sjön. 
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Exteriör beskrivning 

Byggnaden består av två parallella flyglar i två våningar som binds samman av ett 
mittparti i en våning med en lanternin i vinkeln mot den östra flygeln. I samma 
vinkels hörn finns en sexkantad glasveranda med ett karnisformattak som är plåt-
klätt. Planlösningen är gjord så att den östra flygeln sticker ut mot söder medan 
den västra flygeln sticker ut mot norr men här endast i en våning med enkelt tak-
fall. Sjöutsikt har man således från villans norra fasad, där en lång veranda går 
längs mittpartiet. Dubbla pelare med spaljéer emellan håller upp verandataket. 
Fasaden är putsad och har spröjsade fönster. Sadeltaken är belagda med tegel-
pannor och kröns av höga, ursprungligen putsade, skorstenar som avslutas med 
estetiskt utformade kronor. Se fasadskisser i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Interiör beskrivning 

Glasverandan är huvudentrén till byggnaden. När man passerat denna kommer 
man in i en, för tiden kring sekelskiftet typisk, nationalromantisk hall med en stor 
öppen spis och trappa. Det har även ett drag av arkitekturstilen Arts & craft, som 
är känd från England men finns även representerad i Sverige i hem för bättre  

 

T.v. De stickbågiga fönstren från glasverandan. 
Ovan trapphallen med den öppna spisen. 

T.v. Stora salen med glasdörr mot hallen.                          T.h. De rundbågiga fönstren i södra fasaden        
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bemedlade. Från hallen tar man sig in i den stora salen i byggnadens mittparti 
genom att passera glasdörrar med spröjs och många små rutor. Salen har en ko-
lonnkakelugn och ursprungliga rundbågiga fönster mot söder. Fönstren mot norr 
togs upp på 1990-talet och i dessa sitter moderna fönster. Mittemot entrén från 
glasverandan finns utgången till verandan som vetter mot sjön. Om man i entrén 
går uppför trappan finns i den övre trapphallen under lanterninen ett toalet-
tutrymme. För planlösningar se plan skisser i bilaga 2. 

Den östra flygeln rymmer fyra rum. De två nedre rummen når man från 
den nedre hallen. I det södra rummet finns en kakelugn med majolikaglasyr och i 
det norra en öppen spis. Spisen har delvis synligt tegel med en nisch ovanför. Ur-
sprunglig färgsättning finns kvar på väggarna runt spisen. Mellan dessa finns ett 
påbörjat toalettutrymme. De två övre rummen når man från övre trapphallen 
vilka har hög rumshöjd. Mellan övre våningens rum finns ett påbörjat badrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den västra flygeln når man från den stora salen eller från köksingången i 
väster. Den innehåller köksavdelningen på bottenvåningen och två rum på över-
våningen. I köksavdelningen finns ett matrum som vetter mot sjön i norr samt ett 
kök med järnspis och serveringsgång med väggfasta skåp. Järnspisen är delvis 
klädd med delar från en flat kakelugn. Väggen runt spisen är klädd med rektangu-
lära kakelplattor med fasade kanter typiska för 1900-talets början. Köksinred-
ningen är i övrigt från 1900-talets andra hälft. I anslutningen till köksingången 
finns också en trappa upp till övervåningen. Här har även funnits en nedgång till 
källaren men innanför dörren till den tidigare nedgången är idag bara ett förråds-
utrymme. 

T.v. Kolonnkakelugn i stora salen.                                    T.h. Kakelugn med majolikaglasyr i östra flygeln. 
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I sammanhanget kan nämnas att när villan hyrdes ut på 1940-talet namn-
gavs rummen, t ex fick rummet med den gröna kakelugnen namnet Kråkrummet 
och det intilliggande med öppen spis namnet Spökrummet. Den hexagonfor-
made glasverandan kallades Lyktan och stora salen i mittpartiet Riddarsalen. 

Under flyglarna finns källare med källarnedgångar och ingångar genom 
sockeln i östra respektive västra fasaden. Under den östra flygeln finns ett pann-
rum. I rummet finns en vedeldad panna, en Galda-modell från Norrahammar. 
Denna hör till det tidigare vattenburna värmesystemet. Bakom pannan finns en 
något krökt rökkanal byggd i tegel. Rören är idag kapade och radiatorerna i huset 
borttagna. Källaren under den västra flygeln är indelat i ett större och ett mindre 
rum. I det större rummet har tidigare funnits en trappa som man kunnat ta sig 
ner i källaren med från köksutrymmet. Alldeles innanför dörren finns ett bykkar i 
gjuten betong med hål längst ner för uttömning av vatten. På andra sidan dörren 
sitter en äldre vattenpump. Det lilla rummet har troligen fungerat som matkällare. 
Mellan rummen sitter en dörr med en liten lucka i övre dörrspegeln. Dörren ver-
kar vara från husets tillkomstperiod. En annan detalj är den kvarvarande ström-
brytaren i porslin.  

Stommens tillstånd 

Byggnaden har under lång tid och ev. alltid varit sommarbostad, dvs. intet per-
manentboende. Det innebär att byggnadsmaterialet som främst är trä inte värmts 
upp under de kalla och fuktiga årstiderna och därmed har fukten haft möjlighet 
att dröja sig kvar, vilket i sin tur kan ha orsakat rötskador i det virke som finns i 
byggnadsdelar som inte ventilerats tillräckligt. Eftersom rötskador har upptäckts i 
stommen följer här en byggnadsfysisk dokumentation av de olika våningsplanen 
efter en okulär besiktning av byggnaden. 
 

Pannrummet under östra flygeln 

Golvet i pannrummet under den östra flygeln är gjort av gjuten betong. Väggarna 
i källaren är av huggen natursten. Hjärtmuren och murstocken är dock avplanad i 
några lager med tegel. Väggarna är slätstrukna med puts och sedan vittade med 
kalkfärg. Det finns några sprickor i putsen på vissa ställen. Taket i pannrummet 
har även det tidigare varit putsat med bruk på ett underlag av vass och papp som 
fästs på spontade bräder. Idag är bottenbjälklaget istället synligt eftersom några av 
bjälkarna bytts ut på 1980-talet men ersatts av timmer i samma dimension som de 
förra. Mellan nedervåningens golvbrädor och brädorna i källarens tak bildas ett 
utrymme som kallas trossbotten, detta har tidigare varit isolerat med ett lager torv 
som lagts på papp. Dörren till pannrummet är utbytt och isolerad med frigolit på 
insidan.  
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Förslag till åtgärder: Om man knackar bort putsen vid sprickorna på väggen kan 
man se om de är djupare och bedöma om muren håller på att kalva eller om det 
bara är putsen som spruckit p g a mindre markrörelser. Eftersom det är jordmas-
sor bakom muren och stenen troligen av gedigna mått och raka kanter, kan man 
förmodligen bara ta bort löst bruk och putsa om muren för att ge stadga åt väg-
gen och få en finare yta. Några av de äldre bjälkarna i bottenbjälklaget kanske 
behöver ses över av en timmerman. (Se fig.1 nedan) 
 

 

 

Fig. 1 Visar bottenbjälklagets aktuella kondition vid en okulär besiktning 

 

 

 

Pannrummet från ingången t.v. med murstock mot väster, t.h. med panna mot söder. 
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Källare och matkällare under västra flygeln 

Även denna källares golv är gjutet i betong. Utrymmet har en matkällare i norr 
och längst in i nordvästra hörnet av denna finns en fuktfläck på golvet. Större 
delen av källarens väggar är murade med natursten, som slätstrukits och vittats 
med kalkfärg. Den tidigare källartrappa som lett ned till utrymmet har haft stöd i 
väggen av järnbalkar som skjutits in i yttermuren. Matkällarens väggar är dock 
gjutna i betong och är till större delar ovan jord eftersom huset ligger i en slutt-
ning. Mellanväggarna är troligen av tegel som putsats. Matkällarens murar bär 
också bara matrummet i en våning, vilket gör att grundmurarna inte behöver vara 
så kraftiga just här. I det större rummet finns två stolpar, troligen i ek, i god kon-
dition. Mellan golvet och stolpens ändträ finns tjärpapp vilket förhindrar virkets 
uppsugningsförmåga. Den ena står som stöd för gjutjärnsspisen i köket ovanför. 
På insidan av den tjocka yttermuren vid fönstret finns ett ventilhål. Eftersom det 
inte finns någon ventil på utsidan kan den leda till köket en våning upp. Taket i 
hela källarutrymmet är isolerat med glasfiber vilket gjorde att det underliggande 
trätaket var svårtillgängligt för en besiktning. Om det tidigare funnits ett innertak 
och trossbotten i bjälklaget är därför svårt att uttala sig om. Bjälkarna i mellan-
bjälklaget synes dock gå i motsatt riktning än de i östra källaren. Enligt den tidi-
gare ägaren, som satte upp isoleringen på 1980-talet, ska taket vara friskt och ej 
rötskadat. Syllen i utrymmets sydöstra del synes vara rötskadad. Dörren till källa-
ren är bytt till en modern dörr av friggebodskaraktär med en liten fönsterruta i.  

 
 
Förslag till åtgärder: Orsaken till fuktfläck på golvet längst in i matkällarens nord-
västra hörn kan vara att stupröret utanför slutar en bit upp på väggen, det behö-
ver därför ses över. Syllen i källarens sydöstra del kan behöva bytas. (Se fig. 1 sid 
12) 
  

Källaren. T.v. det inbyggda tvättkaret och dörr in till matkällaren mot norr. T.h. mot söder, där tidigare källarnedgång funnits.  
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Nedervåningen 

Husets stomme är gjord i trä men väggarna mellan de olika byggnadskropparna 
och kring eldstäder är av tegel. En järnbalk bär upp en rökgång i tegel över dör-
ren intill den östra flygeln.  

Fig. 2 visar aktuell status på det mellanbjälklag och väggar som varit möjliga att besiktiga okulärt.  

 
I mittpartiet finns en hall i östra delen, som enligt tidens ideal inrymmer en 

stor öppen spis och en trappa till övervåningen. Den öppna spisen har varit god-
känd att elda i under förra ägarens tid. Trappan är troligen byggd av ek och i vin-
keln finns en stolpe som även bär upp lanterninen på övervåningen. Väggarna 
har tidigare haft en bröstning med dekorativ avslutning uppåt. Eftersom denna 
till sin större del är borttagen blottas mellanväggarna, vilka består av liggande 
spåntade bräder i kraftiga dimensioner. Det finns ett hål högt upp på väggen mel-
lan trappan och den öppna spisen, detta är troligen bara just kring mellanbjälkla-
get som åtgärdats. Taket har panelats med pärlspont. I hörnet mot glasverandan 
ovanför tegelväggen har pärlsponten tagits ner och där syns rötskador i underlig-
gande virke och takfall.  

Salens takbjälkar är synliga men inte bärande utan har satts dit för att efter-
likna de som tidigare fanns där före en brand som drabbade byggnaden 1968. 
Kolonnkakelugnen i salen är inte funktionsduglig eftersom det rasat ner bygg-
nadsmaterial i skorstenen. 
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I östra flygeln finns en liten hall som leder in till två rum och däremellan ett toa-
lettutrymme. Om det tidigare funnits ett toalettutrymme där är osäkert, det har i 
alla fall nyligen fått nytt golv och tak i trä samt gipsväggar med isolering mot yt-
terväggen. Det norra rummet har också det blivit isolerat mot ytterväggen och 
försetts med ett tätskikt av plast, väggarna har sedan täckts med gipsskivor. Taket 
är bortplockat och de rötskadade bjälkarna i mellanbjälklaget förstärkta med kraf-
tiga reglar liggande på högkant. Golvbrädorna som ligger ovanpå synes dock vara 
de ursprungliga. Det södra rummets golv är lagt av nya brädor, troligen från då 
det isolerades på 1980-talet. Tak och ytterväggar är troligen ursprungliga, de är 
alla putsade på ett underlag av vass. Väggen mot toalettutrymmet har gipsskivor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedervåningen i östra flygeln. T.v. nytt toalettutrymme. T.h. öppna spisen i norra rummet och förstärkt mellanbjälklag. 

 

T.v. Hål p g a rötskada i väggen vid trappan.                    T.h. Rötskada i hörnet i hallens tak.  
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I rummets hörn mot glasverandan finns vid golvet bredvid kakelugnen finns ett 
hål som visar att väggen här är helt upprutten. Kakelugnen har dock varit god-
känd att elda i under den förra ägarens tid. 

 

I den västra flygelns kök är trägolvet gammalt, väggar och tak panelade med 
pärlspont. Fram till 1960-talet lagade man mat på järnspisen i köket men ef-
tersom rökgången går i den trasiga skorstenen är det inte möjligt att använda den 
i dagsläget. 
Förslag till åtgärder: Det rötskadade partiet i vinkeln mellan mittpartiet och östra 
flygeln behöver ses över grundligt. När det gäller mittpartiets tak behöver det 
besiktigas både från hallens undertak, vinden och från takets utsida, genom att 
takbeklädnaden avlägsnas. Ytskiktet på väggen i rummet bredvid kakelugnen be-
höver tas bort för att en bedömning ska kunna göras i vilken omfattning 
trästommen är skadad. De rötskadade delarna behöver sedan bytas ut och tegel-
muren möjligen muras om. Mittpartiets takavvattningssystem bör ledas om så att 
det leds ner i marken. Den västra skorstenen, som har rökgångar till kakelugnen i 
salen och till järnspisen, behöver åtgärdas så att den kan fungera som värmekälla 
och så att husets karaktär bevaras. Att ha plast som tätskikt i väggarna är inte för-
enligt med byggnadsvårdens principer eftersom materialet är diffusionstätt. För-
hydningspapp är ett bättre alternativ om man vill uppnå ett skydd mot drag. 

Övervåningen 

Övervåningen består av rum i de båda flyglarna och däremellan finns en lanternin 
med trapphall och toalettutrymme samt en vind ovan salen. Trapphallens väggar 
och tak är panelade med pärlspont och golvet är av trä. Toalettutrymmet har fått 
ny inredning men har haft samma funktion åtminstone sedan 1970-talet. För att 
komma över till den västra flygeln kan man gå igenom vindsutrymmet. På vinden 
finns en bärlina som krävs för att hålla uppe den stora takytan till salen eftersom 
den inte har någon stöttning underifrån. Utrymmet är oinrett och de nya taksto-
larna samt bärlinan är synliga.  

T.v. rötskada i vägg vid kakelugnssockeln.                   T.h. järnspisen i köket. 
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I östra flygeln finns två större rum med hög takhöjd och ett duschutrymme vilket 
man börjat renovera. Rummens golv, väggar och tak är hittills inte utbytta. I den 
lilla hallen, som leder in till flygeln, är dock golvet helt bortplockat. Förutom i det 
södra rummet saknas det både trossbotten och isolering i mellanbjälklaget.  

I västra flygeln finns ytterligare en trapphall och två mindre rum. Om det är 
mer än taket som är nybyggt efter branden 1968 framgår inte av källorna. 
Förslag till åtgärder: Eftersom det finns en påtaglig fuktskada i väggen till rum-
met på nedervåningen i sydost bör man även säkerställa mellanbjälklagets bärig-
het även mellan bottenvåningen och övervåningen i östra flygelns södra rum.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T.v. det förstärkta mellanbjälklaget ovan murstocken. T.h. samma ställe på övervåningen där entrén till östra flygeln är. 
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Sammanfattning av tidigare gjorda renoveringar 

1968 uppstod en brand i västra flygeln, som även spred sig till vinden ovan stora 
salen. Efter branden fick västra flygeln ett nytt tak. Vid besiktning av vinden ovan 
salen syns att där är även takstolarna bytta. De synliga takbjälkarna i Stora salen är 
inte äkta och bärande utan gjorda för att efterlikna de som tidigare fanns där. 
Lanterninen, den upphöjda delen ovanför salen i öster är troligen ursprunglig, se 
fotot nedan från 1922. Under 1980-talet byttes de rötskadade delarna ut i pann-
rummets bottenbjälklag. Samtidigt isolerades golvet med mineralull i blindbotten 
i östra flygelns södra rum på nedervåningen. Bottenbjälklaget i den östra källaren 
var dock friskt. Under 1990-talet togs fönstren mot norr upp i salen. Bl.a. de 
rundbågade fönstren är original. 2005 lades nytt plåttak på glasverandan av målad 
galvad plåt. Vid samma tillfälle gjordes en översyn av takavvattningen.  
 

Skadeanalys 

En brand drabbade byggnaden 1968 och nytt tak byggdes över västra flygeln 
samt mittpartiet. Som ett resultat av släckningsarbetet fick byggnaden stora vat-
tenskador. Eftersom den östra flygeln inte drabbades av branden revs inga delar 
av denna byggnadskropp. Troligt är dock att stora mängder vatten letat sig in i 
träväggarna mellan de putsade ytorna och sugits upp av virket. Detsamma har 
troligen skett med mellanbjälklaget mellan botten- och övervåningen där torviso-
leringen kunnat behålla fukten under lång tid så att bjälkarna successivt blivit röt-
skadade helt igenom. En bidragande faktor kan här också vara att taket i botten-
våningen varit putsat med kalk. Enligt den förra ägaren hade puts ramlat ner från 
taket i östra flygeln norra rum på nedervåningen. Hade man frilagt stommen di-
rekt efter branden, både då det gäller vägg och bjälklag, så hade de kunnat luftas 
och därmed torkat.  

Även nuvarande takavvattning kan också ha bidragit till att väggarna åter-
fuktats. Avrinningen från de båda flyglarna är gjord på så vis att de leds genom 
hängrännor ner mellan huskropparna till stuprör som dock slutar på halva vägen 
ovanpå mittdelens tak. Det innebär att regnvatten ständigt tillförs väggpartierna 
mellan mittpartiet och flyglarna. Hade de istället, som de troligen tidigare gjorde, 
letts ned längs väggen och ner mot marken hade drygt 40 års väta inte bidragit till 
fortsatt nedbrytning av trästommen. 

Rötskadorna i stommen är dock inte värre än att de går att åtgärda. Flertalet 
skador är redan åtgärdade, andra har påbörjats och några finns kvar att åtgärda. 
Vissa av de påbörjade renoveringsinsatserna bör dock undersökas om de är för-
enliga med de principer som byggnadsvården förespråkar. Eftersom byggnaden 
har stora kulturhistoriska värden ska man enligt plan- och bygglagen anlita en 
certifierad sakkunnig avseende kulturvärden vid förändringar som kräver bygglov, 
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så att dessa värden inte går förlorade. Inför fortsatta arbeten på huset rekom-
menderas även i övrigt att en antikvarisk expert rådfrågas så att största möjliga 
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Eftersom gamla och nya material och 
metoder inte alltid låter sig kombineras finns en vinst även av det skälet att anlita 
en byggnadsantikvarie. 
 

Kulturhistorisk bedömning 

Ett kulturmiljöprogram med historik och specifikt utvalda byggnader med kul-
turhistoriskt värde togs fram över Örkelljunga tätort 1975-1980. I denna finns 
dock inte området Västra Ringarp med, där Hjälmsjöområdet är beläget.  
Från ovanstående text kan dock utläsas att villans historia hör ihop med den del 
av samhällshistorien som berättar om tillkomsten av Hjälmsjöområdet, vilken 
bl.a. inkluderar konfektionsfabrik och pensionatrörelse. Området är starkt för-
knippat med grundaren Carl Henric Lundberg, vilket gör området även personhi-
storiskt intressant. Även arkitekturhistoriskt intressant är villan eftersom den är 
arkitektritad vilket är ovanlig för området. Den är också mycket lite förändrat i sin 
utformning och har därför ett ursprungligt arkitektoniskt uttryck. Även interiört 
är den intressant genom sin tidstypiska hall med öppen spis och väl genomtänkta 
rum med proportioner och utsmyckningar efter funktion. Sammantaget har den 
en väl genomarbetad estetik både exteriört och interiört. Socialhistoriskt berättar 
villan om hur bättre bemedlade människor genom tillgång till förbättrade kom-
munikationer tillbringade sina lediga sommardagar i naturnära lägen på landsbyg-
den i arkitektoniskt genomtänkta byggnader. 

Sammantaget har villa Sagan ett stort kulturhistoriskt värde som är bör be-
varas av de skäl som nämnts ovan och inte minst för att den berättar om en viktig 
epok i Örkelljungas historia.  

Genom att byggnaden har ett rivningsförbud i detaljplanen har byggnaden 
fått en skyddsbestämmelse. För att de kulturhistoriska värdena inte ska gå förlo-
rade krävs även ett förbud mot förvanskning vilket kan göras genom ett tillägg till 
befintlig detaljplan. 

 

 

Kristianstad 2013-07-31 

Helena Rosenberg 

 

 

 



 
Villa Sagan 
 

20 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor 

Skriftliga 

Bringéus, Nils-Arvid, Hjelmsjö En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö, 
Örkelljunga hembygdsförening (1992) 
Bringéus, Nils-Arvid, Örkelljunga –en hantverksbygd, Örkelljunga hembygdsförening, 
(2012) 
Sydow, Waldemar von, Svenska gods och gårdar, Del 7 Skåne: nordvästra delen D.7 
(1943) 
 

Muntliga 

Jörgen Boye, Bromma, – tidigare ägare till villa Sagan

Kaffebjudning på Sagan 1922. Foto från 
boken om Hjälmsjö. 
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Bilaga 1 – Skisser på fasaden 

Skisserna nedan är ej skalenliga. 

 
 
 

 
 
 
 



 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

Bilaga 2 - Planskisser 
Planskisserna nedan är ej skalenliga. 
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Bilaga 3 Foton på detaljer 
 

      
Bykstuga               Hönshus 

 

 
Avsågad källartrappa.  
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Vattenpump av äldre modell. 

 
 

     
Vedpanna till det tidigare värmesystemet.                          Rester av revetering på vassmatta från pannrum. 
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Mellanvägg av liggande brädor i hallen med rester av den ovanliga bröstningen. 

 
 

                 
Urplockade och sparade innerdörrar.                         Innanfönster i specialformat 
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Gnistskydd av konststen med mönster.
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