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Inledning 

2016-06-27 inkom en förfrågan till Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne om att upprätta en kulturhistorisk värdering över en fastighet i centrala 
Hässleholm, Orgelbyggaren 3. Anledningen till uppdraget är att aktuell fastighet 
genomgår en planändring och där kommunen kräver en kulturhistorisk beskriv-
ning. Arbetet har omfattat en exteriör beskrivning, en kort interiör beskrivning, 
en kulturhistorisk värdering samt rekommendationer kring planbestämmelser.   

Orgelbyggaren 3 ligger i korsningen Skolgatan och Första Avenyn i centrala 
Hässleholm. Öster om fastigheten ligger Hässleholms kyrka med tillhörande 
parkområde. 

Under inventeringstillfället visade fastighetsägarna runt i huset och berättade 
om deras planer. Därför bygger det antikvariska utlåtandet delvis på deras tankar 
och idéer.   

Historik 

1893 härjade en stadsbrand i Hässleholm och flera byggnader mellan Frykholms-
gatan och Skolgatan, i den södra delen av centrum, ödelades. Även huset på 
hörnfastigheten Skolgatan/Första Avenyn brann ner till grunden. I huset bodde 
August Benson som efter branden beslutade att bygga upp ett nytt hus på fastig-
heten, vilket stod färdigt 1894. På husets baksida, mot innergården, byggdes 
också en inglasad veranda i två våningar. 1898 byggdes huset ut åt öster. Den nya 
delen byggdes med två fulla våningar samt en takvåning med fönster mot både 
norr och söder. Huset, som finns kvar än idag, byggdes som ett flerfamiljshus 
med fyra lägenheter. Familjen Benson bodde på övervåningen och hyrde ut de tre 
lägenheterna på undervåningen. August Benson var orgelbyggare efter att arbetat 
på en orgelfabrik i Amerika. Efter sin hemkomst öppnade han ett orgelmakeri i 
Hässleholm. Fabriken byggde han på Skolgatan, på en fastighet bredvid hörnfas-
tigheten.   

På 1920-talet bodde, i en av lägenheterna på nedervåningen, Mikael Bergen-
dahl med sin familj. Mikael Bergendahl levererade margarin till Hässleholms in-
vånare och hade sitt lager i byggnadens källare. Hans verksamhet utökades med 
bland annat mjöl och fodervaror som han levererade till detaljhandeln, bagerier 
och restauranger i närområdet. 1937 flyttade både familjen och verksamheten till 
Östergatan i Hässleholm och företaget kom sedermera att bli ett av landets störta 
detaljhandelsgrupper - Bergendahls. 

Familjen Benson ägde huset fram till 1940-talet då ett par, som arbetade på 
Kyrkskolan på andra sidan Skolgatan, köpte fastigheten. Under 1940-talet ge-
nomgick huset en del förändringar. Bland annat revs den inglasade balkongen på 
husets baksida och ersattes av en ny balkong med metallstomme och fronter av 
småkorrugerad plåt. Även takvåningen har tagits bort, möjligen gjordes det sam-
tidigt, liksom några dörrar och fönster. Invändigt förändrades huset också en del 
under 1940-talet. Rumsindelningen har förändrats, ny köksinredning har satts in 
och badrum har tillkommit.  



 
Orgelbyggaren 3, Hässleholm 
 
 
 
 

6 

2013 köptes fastigheten av nuvarande ägare vilka har som ambition att åter-
ställa byggnaden till dess ursprungliga utseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

Det sägs att skolparets dotter, som bodde i huset fram till sin död 2013, aldrig 
bjöd in sina vänner i huset. När de skulle träffas gick de till något konditori i 
närheten. När huset såldes 2013 höll de nya ägarna en öppen visning för Häss-
leholmsborna som då aldrig hade haft möjlighet att komma in i huset. Trycket 
var stort och mellan 100 och 150 intresserade kom till platsen.  

Orgelbyggaren 3 sett från Skolgatan. Årtal okänt, troligen tidigt 1900-tal.(foto lånat från Åke Johansson). Här syns 
”takvåningen” i bildens västra sida och den inglasade verandan i mitten.    
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Orgelbyggaren 3 sett från kyrkan 1928 (foto lånat från Åke Johansson). Här syns takvåningen längs bort på huset 
samt den inglasade verandan på husets baksida. Trädgården syns också tydligt.  

 

Vy över första Avenyn sett från kyrkan, årtal okänt. (foto lånat från Åke Johansson). Orgelbyggaren i vänstra hörnet 
och stationsbyggnaden i bildens mitt.  
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Vy från Första Avenyn. Här syns huvudentrén, källarnedgången och utbyggnaden t.h. 

Exteriör beskrivning 

Fasader 

Huset är uppfört i två våningar med källare. Den östra, ursprungliga delen, har 
1,5 våningar medan västra delen har två våningar. Mot norr och söder finns en 
frontespis som markerar det ursprungliga husets mitt.  

Fasaderna är av rött tegel med ljusa åsfogar och sockeln är putsad med en grov 
puts som målats ljusblå/grå. Hörnkedjorna är putsade med slät puts och målade i 
en grön kulör. Detsamma gäller listverk och dörr- och fönsteromfattningar. På 
gaveln mot Skolgatan är första våningsplanet putsat i en röd terrakottafärg för att 
efterlikna tegelkulören, det övre våningsplanet har kvar sin synliga tegelfasad. 
Huset är hopbyggt med intilliggande byggnad åt väster.  

Tak 

Byggnaden har ett valmat sadeltak täckt med röd bandtäckt plåt med svarta 
stuprännor av modernt slag. På taket finns även skorstenar av tegel.  

Fönster och dörrar 

Fönstren på huset är troligen inte ursprungliga, dock är de nyligen renoverade 
med linoljefärg och äldre beslagning. Något enstaka fönster har bytts ut mot ett 
nytt av trä med beslagning likt de övriga fönstren. De flesta fönster har korsade 
mitt och tvärpost med stora bågar nedtill och mindre upptill, med fyra eller sex 
bågar per fönster. Även fönster med mittpost och två bågar finns på källarvå-
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Källarfönster och entrédörr sett från Första Avenyn 

ningen samt några med T-kors. De sistnämnda fönstren har utanpåliggande vin-
keljärn och finns på den utbyggda delen av huset, mot Första Avenyn. Troligen är 
dem de äldsta på huset. I nocken på frontespisarna finns ett mindre fönster med 
tre glas, två lägre på sidorna och ett högre i mitten (se bild s.8). Samtliga fönster 
på huset är vitmålade med undantag från källarfönstren som är målade i en grå-
blå kulör likt sockeln.  

Dörrarna är av trä, grönmålade likt övriga detaljer på huset och av äldre karak-
tär, troligtvis är de ursprungliga. Entrén ut mot Första Avenyn är en pardörr med 
kraftiga profiler, tre speglar per dörrblad och dekor på mittersta spegeln. Över 
fyllnadsdörren finns ett bågformat överljus indelat i 8 rutor. Källardörren ut mot 
Första Avenyn är likt entrédörren en pardörr med tre speglar per dörrblad, kraf-
tiga profiler och rundad överdel. I de två övre delarna är speglarna ersatta av 
fönsterglas, möjligen ursprungliga (se bild s. 17). På husets baksida, mot inner-
gården, finns enklare typer av dörrar, Bland annat finns en källardörr av liggande 
träpanel samt en slät dörr med glasrutor i överdelen.     
  

Balkonger 

Ut mot Första Avenyn, på husets nordvästra sida, finns en balkong på andra vå-
ningen. Smidesräcket är välarbetat med dekor och målad i en grön kulör likt öv-
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riga detaljer på huset. Balkongdörren utgör mittenpartiet på det treluftsfönster 
som sitter här (se bild s.8). På husets södra sida, mot innegården, finns ytterligare 
en balkong som sträcker sig över frontespisens två våningar. Den är av 1940-tals 
modell med metallram och småkorrugerad plåt, även den grönmålad.   
 

Trädgård 

Trädgården ligger på husets södra sida, utmed Skolgatan. Grinden utgörs av en 
grönmålad smidesgrind av äldre karaktär. Enligt gamla fotografier kan man se att 
det tidigare funnits en trägrind här. Trädgården består idag av en gräsyta med 
diverse buskar, fruktträd och en stor blodbok. I den sydvästra delen finns ett 
mindre garage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interiör beskrivning  

Interiört sett har byggnaden kvar en äldre karaktär. Rumsindelningen finns kvar, 
även om någon lägenhet har tillkommit eller slåtts ihop sedan uppförandetiden. 
Några av köken är från 1940-talet och något från 1970-talet. Spegeldörrarna är 
klädda med masonit vilket var vanligt att göra i mitten av 1900-talet. Tapeterna är 
äldre liksom några av golven och listerna. Även badrummen är från mitten av 
1900-talet. I trapphuset finns en vacker ådermålning som är välbevarad (se bild s. 
11).  
  

Trädgården t.v. och grinden till trädgården t.h. 
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Trapphuset med ådermålning 

Ett av köken  
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Vy från Skolgatagn  

  

Husets baksida, sett från trädgården 
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Kulturhistorisk värdering 

Byggnaden är välbevarad sedan uppförandetiden och är en av få kvarvarande 
äldre byggnader i Hässleholms centrum, som i övrigt genomgått stora föränd-
ringar under senare delen av 1900-talet. Första Avenyn, som från början var en 
centrumgata med relativt låg bebyggelse, kantas idag främst av högre byggnader 
med butikslokaler i markplan. Några äldre hus finns kvar, exempelvis hotellet vid 
torget, men många av de äldre husen är rivna, framförallt de äldre lägre bostads-
husen. Huset på Orgelbyggaren 3 är byggt med gedigna material och stor detaljri-
kedom.  
Byggnaden har följande värden:    
 
Lokalhistoriskt värde/samhällshistoriskt värde/personhistoriskt värde – 
Byggnaden uppfördes av orgelbyggaren Benson som hade sin verksamhet på 
granntomten. Huset rymde bostad åt Benson samt uthyrningslägenheter. Detta 
berättar om personer som levt på platsen, deras yrkesverksamheter och levnads-
förhållanden. Värdet förstärks av att en av hyresgästerna var grundaren till Ber-
gendahls (en av de idag största detaljhandelsgrupperna i landet). Bergendahl hade 
också lagerutrymme i källaren. Återigen berättar huset om dåtidens yrkesverk-
samheter och levnadsförhållanden.  
 
Konstnärligt värde – Byggnadens välbevarade helhetsgestaltning med den ur-
sprungliga bevarade tegelfasaden med grönmålade putsade hörnkedjor, dörr- och 
fönsteromfattningar, listverk och sockel utgör ett konstnärligt värde. Värdet för-
stärks av de dekorativa fyllningsdörrarna i trä med kraftiga profiler och överljus, 
smidesräcke på balkongen samt fönster av trä. Interiört är byggnaden välbevarad 
sedan 1940-talet. De ursprungliga spegeldörrarna finns kvar även om många idag 
är igensatta med en masonitskiva vilket var populärt på 1940-talet. Golv- och 
taklister samt fönster- och dörromfattningar är delvis av äldre karaktär och ger 
byggnaden en ålderdomlig känsla vilken är viktig att värna om. Ådermålningen i 
trapphuset vittnar om dåtidens gestaltningsideal och har ett arkitektoniskt- så väl 
som konstnärligt värde.     
 
Patina – Flera av byggnadens detaljer visar spår av ett varsamt slitage som gör att 
byggnaden kan förmedla en upplevelse av passerad tid och åldrande. Detta för-
stärker både det miljöskapande och konstnärliga värdet. De dekorativa fyllnings-
dörrarna i trä med kraftiga profiler och överljus har en patina som är viktig att 
värna om, liksom det smäckra smidesräcket.  
 
Miljöskapande värde – Byggnaden har en kontinuitet på platsen sedan sent 
1800-tal vilket inte många byggnader i centrala Hässleholm har. Byggnaden har, 
genom sin ålder och välbevarade exteriör och volym ett miljöskapande värde i 
Hässleholms centrum.. Detta värde är nära sammankopplat med byggnadens 
konstnärliga värde och patina.  
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Antikvariskt utlåtande 

De byggnader med äldre karaktär som finns kvar i Hässleholm är få och därför 
viktiga att värna om. Orgelbyggaren 3 är exteriört mycket välbevarad sedan upp-
förandetiden och bör betraktas som särskilt värdefull och skyddas enligt PBL 8 
kap 13 § som säger att ”en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”.  

 

 

 

Värdebärande element att ta tillvara 

Följande detaljer och karaktärsdrag behöver beaktas för att byggnadens kulturhi-
storiska värden ska säkerställas:  
 

• Synlig tegelstomme av rött tegel 
• Tak med traditionellt taktäckningsmaterial 
• Putsade detaljer: 

- Sockel 
- Hörnkedjor 
- Profilerade dörr- och fönsteromfattningar 
- Listverk 

• Snickerier: 
- Fyllningsdörrar i trä med kraftiga profiler och överljus 
- Korspostfönster i trä  

• Smidesbalkong: 
- Genomsiktlighet 
- Smide 
- Smäckra dimensioner 

• Interiört: 
- Ådermålning i trapphuset  
- Speldörrar av äldre karaktär 
- Tak-, golv- och fönsterlister av äldre karaktär  

 

Föreslagna åtgärder 

Fastighetsägarna hade vid inventeringstillfället följande förslag på åtgärder som 
Regionmuseet har tagit ställning till utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv: 

• Återupptagning av idag igensatta fönster och dörrar - bedöms av Reg-
ionmuseet stärka byggnadens kulturhistoriska värde förutsatt att nya föns-
ter och dörrar tillverkas i trä likt befintliga.   

Vi rekommenderar att fastighetsägarna kontaktar antikvarisk sakkunnig för 
konsultation innan en tillbyggnad eller större förändring påbörjas. Detta för att 
säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden.  
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• Återskapande av inglasad veranda - befintlig balkong på husets baksida är 
inte ursprunglig, men visar på olika tiders arkitektoniska ideal. Trots det 
bedömer museet att balkogen inte är omistlig utan kan, genom att ersättas 
med en inglasad veranda likt ursprunglig, gynna det kulturhistoriska, mil-
jömässiga och konstnärliga värdet. Detta förutsatt att ändringen sker med 
den urspungliga verandan som förlaga och utförs med traditionella 
material och metoder. Åtgärden bör följas av konsultation med antikva-
risk sakkunnig för att intentionerna i PBL 8 kap 17§ samt PBL 2 kap 3 § 
skall följas.   

• Återuppbyggnad av takvåning – Den ursprungliga takvåningen bedöms 
kunna återställas utan att byggnadens kulturhistoriska värden förvanskas. 
Detta förutsätter att den tidigare befintliga takvåningen används som för-
laga och att traditionella material och metoder används. Åtgärden kan 
även användas för att dölja exempelvis en hiss vilken annars riskerar att 
byggas utanpå befintlig byggnad. På så sätt kan tillbyggnaden bidra till att 
bibehålla befintlig karaktärsskapande exteriör. Åtgärden bör följas av 
konsultation med antikvarisk sakkunnig för att intentionerna i PBL 8 kap 
17§ samt PBL 2 kap 3 § skall följas.   

• Komplementbyggnad – En eventuell komplementbyggnad kan uppföras i 
trädgården om den enligt PBL 2 kap 3, 6 § utförs och placeras med hän-
syn till kulturvärdena på platsen. För att minska påverkan på befintlig 
byggnad, men också på trädgården, bör ny byggnad utföras med karaktär 
av äldre innergårdsbebyggelse, med enklare utformning och material än 
huvudbyggnaden.  

  
 

 

 

 

  

Vi rekommenderar att äldre beslag, trappräcke och dörrar återanvänds så lång 
som möjligt för att visa på byggnadens ålder och därigenom bevara dess ka-
raktär. Byggnadsvård handlar delvis om återbruk och hållbarhet, därför ser 
museet att detaljer som rivs går till återbruk.     
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Rekommenderade planbestämmelser 

Följande är förslag till planbestämmelser i detaljplan. Detta för att säkerställa 
byggnadens kulturhistoriska värden. Följande planbestämmelser hänvisar till PBL 
8 kap 13§ och 17§ eller PBL 2 kap 3§ och 6§.   
 
r – Byggnaden får inte rivas 
k1 - Fasaderna skall vara av rött tegel med putsade hörnkedjor, dörr och fönster-
omfattningar, listverk och sockel.  
k2 – Exteriöra dörrar skall vara fyllnadsdörrar av trä med kraftiga profiler och 
överljus, likt ursprungliga 
k3 – Fönster skall vara korspostfönster av trä 
k4 - Taket skall ha ett traditionellt taktäckningsmaterial 
k5 – Ådermålning i trapphus bör bevaras 
f1 – Komplementbyggnad skall enligt PBL 2 kap 3§ och 6§ utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett estetiskt tilltalande sett som är lämpligt med hän-
syn till kulturvärdena på platsen 
 
  

Kristianstad 2016-09-07 

Maria Johansson  
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Bildbilaga 

  

Källardörr sett från Första Avenyn t.v. och ett av fönstren t.h. 

Husets baksida. Här syns intilliggande fastighet i väster  
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Vy från Skolgatan  

Vy över Första Avenyn. Längs bort i bilden syns stationsbyggnaden  



 

Regionmuseets rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
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