
Andreas Karlsohn
1816-1906

Gällstads förste organist
och skollärare



1847 erhöll Andreas ordinarie anställning som skollärare i Gällstad, 
och han var alltså den allra förste folkskolläraren i Gällstads 
skoldistrikt.

Gällstads skoldistrikt omfattade även socknarna Södra Säm och 
Finnekumla. 

Andreas Karlsohn var den förste
ordinare folkskoleläraren i Gällstad, från 1847 

och den förste organisten i Gällstads kyrka, från 1849

Andreas föddes i Sandsjö församling, Jönköpings län 11 februari 1816 och 
vid 19 års ålder började han sina musikaliska studier.

Han tog organistexamen vid Musikaliska Akademin 1838.

År 1844 sökte han till Växjö folkskoleseminarium och redan 1845 
utexaminerades han. 

Växjö Folkskoleseminarium
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Andreas gifte sig med Eva Maria Berndtsson
vigseln ägde rum i Jönköping 3 december 1849

Eva var född 28/3 1822 i Strömstad och avled 18/11 1875, Gällstad
De fick 6 barn:
Karl Edvard, född 1850
Anna Margareta, född 1852
Klas Magnus, född 1854
Frans Johan, född 1857
Per Bernhard, född 1860
och Aurora Carolina, född 1862

De första 25 åren var Andreas ensam 
folkskollärare i Gällstads skoldistrikt. Han fick 
ambulera mellan tre olika platser, och han 
hade årligen omkring 300 elever.

När Andreas började som lärare så skrev barnen i sand, men senare 
började man använda griffeltavlor.
 
Då användes också Lancester-metoden, dvs. ”de i olika ämnen 
skickligaste eleverna, undervisar de övriga, som indelas i mindre 
grupper.”

Andreas hade även organistskola för blivande kyrkomusiker och ett 30-tal 
av hans elever tog sedan organistexamen.

Däribland hans dotter Anna Margareta, som tog organistexamen 1867, 
när hon var 15 år. 
Senare var hon operasångerska på Kungliga Teatern i Stockholm, i 33 år.
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     Dottern Anna Margareta



Orgelverket i Gällstads kyrka
byggdes 1849 av Nils Ahlstrand

Orgelverket  bekostades till en del genom privata donationer och namnet 
på donatorerna står skrivna på en tavla som hänger i vapenhuset i kyrkan.

Nils Ahlstrand, född 18 maj 1785 i Björkö, Småland, död den 1 maj 1874 i 
Norra Solberga, var en svensk organist, klockare och orgelbyggare.

Nils tog organistexamen i Linköping 1811 och var klockare från 1812.
Han var organist i Norra Solberga kyrka från 1817 fram till sin död 1874.
Under årens lopp byggde Nils Ahlstrand cirka 15 orglar.

Orgelbyggare Nils Ahlstrand
1785-1874
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Gällstads kyrka
okänt år
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Orgelläktaren i Gällstads kyrka
okänt år



Skolhuset i Gällstad
(nuvarande Hembygdsgården )

 
Här bodde Andreas med sin familj i lärarbostaden på övervåningen 

och det fanns en skolsal på första våning.
Foto är antagligen från något år före 1897 

Wilhelm Fogelqvist är folkskolelärare.
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Hembygdsgården



En av de matriklar som Andreas Karlsohn  hade för 
sina skolbarn, från Gällstad år 1849.
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“ Undertecknad emottager elever och lemnar
undervisning i Orgelmusik, Choralsång och harmoni,

samt uti böcker som läses på seminarierna. 
Öfwerenskommelse kan ske med

Organisten och Skolläraren A. Karlsohn 
Adress: Ulricehamn och Gällstad.”
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Jönköpingsbladet
5 mars 1864



”Andreas Karlsohn var inte bara organist och 
skollärare, han utbildade också ungdomar till 

organister.

Det var för det mesta pojkar, och dessa kom från sina hem till hans 
bostad, för att få undervisning.
De hade ofta lång väg och Andreas hustru fick ordna mat och se till 
dem.

När Andreas ansåg att eleverna hade den musikkunskap som 
fordrades för vidareutbildning, så följde han med dem till Skara, där 
domkyrkoorganisten examinerade dem.
Ett 30-tal av hans elever avlade sedan organistexamen.

Dessutom var Andreas bokbindare och på ”lediga stunder” band han in 
böcker åt folk, för en ringa penning.”
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På fotot från omkring 1914 ser vi:

A, gamla skolan (nuvarande hembygdsgård) 
B,  lilla ladugården, där Andreas hade sin gris,
och kanske även en ko
C, Aspliden
D, Huset med slöjdsal
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Andreas byggde stugan Aspliden i Gällstad,
dit han flyttade efter sin pensionering 1883.

 

På Prästavägen, mellan Södra Säm och Gällstad finns en plats som 
kallas “Karlsohns-lyckan”. Det är en liten bit mark där Karlsohn 
fick odla foder till sin gris och ko. 



Kungörelse 
“..Andreas Karlshohn ämnar idka handel under

firma “And. Karlsohn...”

 
Betalningsinställelse

“Handelsfirman And. Karlsohn i Trollhättan
har inställt sina betalningar.”
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Alingsås Tidning 5 mars 1892

Tidningen för Wenersborgs stad 30 april 1889
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Konkurser

Firman And. Karlsohn i Trollhättan
16 mars 1892

Göteborgsposten
16 april 1892
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Mars 1894

“Orgelverket i kyrkan har blivit försatt i ett tidsenligt och utmärkt skick 
av herr orgelbyggaren C. A. Herngren från Lidköping. 

Vilken för en kontrakssumma av 650 kronor utfört reparationen...

...en enkel fest på Frölunda Gästgivaregård...som hedersgäst 
snart 80-årige organisten A. Karlsohn....”

Fortsättning på nästa sida
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Ulricehamns Tidning
april 1896

Fortsättning från föregående sida
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Andreas fyllde 80 år den 11 februari 1896
”…en lång följd av år har han förestått privatskola

för utbildande av organister.
1887 blev han av generalpoststyrelsen antagen till

poststationsföreståndare i Gällstad....”

Borås Tidning 
1896
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Andreas fyllde 81 år den 11 februari 1897

”…ett flertal forna skolbarn hade inköpt en minnesgåva, bestående av 
en prydlig taklampa och en gungstol......

....sedan 1849, då orgelverket byggdes i Gällstads kyrka,
har hr. Karlsohn bestridt orgeltjensten

och han har sedan 1887 varit poststationsföreståndare...”

Andreas var poststationsföreståndare i Gällstad
mellan åren 1887 till 1897

Skandinavia
10 mars 1897
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Ulricehamns Tidning 
17 april 1897

Tacksamhet mot lärare 
April 1897

“...såväl trenne lärarinnor som socknens gamle lärare och organist
A. Karlsohn hafva nyligen i form av taklampor m.m.
fått mottaga bevis på lärljungarnas tacksamhet...”
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“...Gubben Karlsohn fyller i år 82 år (1898)
och kan nästa år fira 50-års-jubileum som organist.....”

Vestkusten
29 september 1898
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Nordstjernan
13 april 1899

Andreas fick en silvermedalj år 1899,
för lång och trogen tjänst som organist i 50 år.

“...medaljen överlämnades av kyrkoherde R. Thomeus...”



“...Farbror Karlsohn firade sin 86-åriga födelsedag...
som vanligt uppvaktades han

av sina närmaste gamla och nya vänner....
...Som organist uppbär han dels spannmål och dels 

kontanter årligen omkring 200 kronors lön.
Denna lön bestämdes för 53 år sedan och han har ej

sedan dess begärt någon löneökning....”
 

Februari 1902 
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Fortsättning på nästa sida



Boråsposten 
14 februari 1902
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Fortsättning från föregående sida
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Artikel om Andreas av Lena Ferling, okänt år.
” ... Han var en gladlynt och gemytlig sällskapsmänniska,

gärna sedd bland folket på gods och herrgårdar,
där han roade med glada historier och sin musik...”



Andreas avled den 13 augusti 1906 
Aspliden, Gällstad
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Svenska Amerikanaren 
11 september 1906 

Notering i Gällstads död-och begravningsbok 



Del av bouppteckningen från augusti 1906
Där står bl.a. att Andreas hade en gris

och en ”ladugårdsbyggnad..”
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Ulricehamns Tidning
26 november 1875

Eva Maria, avled 18 november 1875
notering i Gällstads död-och begravningsbok 



Gravplatsen på
Gällstads och Södra Säms kyrkogård.

Familjegrav för Andreas och Eva Maria
samt 3 av barnen: Per,  Klas Magnus

och dottern / operasångerskan Anna Margareta.
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Stenen bredvid Karlsohn´s
tillhör Wängqvist familjegrav

Andreas och Eva Marias dotter Aurora var gift med
läraren Lars Magnus Wängqvist.

De är begravda här, samt även deras dotter
Anna Margareta (med samma namn som sin berömda moster…)
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Andreas Karlsohn innehade sin befattning
som organist fram till sin död 1906.

De sista åren utfördes dock musiken av
Johan Magnus Fridholm

Han var informator, lärare vid realgymnasium
i Göteborg, och organist i Gällstad och Mullsjö.
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Johan Magnus Fridholm 
1840-1908



Johan Magnus Fridholm avled 26/2 1908

Gravstenen på
Gällstads och Södra Säms kyrkogård

Text på stenen:
“Tacksamma lärjungar reste 

vården”
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Källor & info:

Alingsås Tidning
Arne Johansson, Gällstad
Gamla och Nya Hemlandet, tidning för svenskar i Amerika, 
Gällstads Hembygdsbok
Jönköpingsbladet
Lena Ferling
Nordstjernan, tidning för svenskar i Amerika
Norra Solberga Hembygdsförening
Skandinavia, tidning för svenskar i Amerika
Svenska Amerikanaren, tidning för svenskar i Amerika
Svenska Amerikanska Posten, tidning för svenskar i Amerika
Skara Stifts orgelinventering
Vestkusten, tidning för svenskar i Amerika

Sammanställt hösten 2020

Yvonne Henriksson
Södra Säm


