
Olovsgatan 6 

Dessa 2 fastigheter byggdes av Orgelfabrikören Johan August Gustavsson år 1906, där han 
startade Karlstad Orgelfabrik, i det lilla huset bodde han med sin stora familj. Både J. A. 
Gustafsson och hans hustru var födda 1848 i Gåsborn i Ö:a Värmland. Paret hade 4 söner och 
4 döttrar, varav det yngsta barnet föddes 1893. Sin utbildning fick han genom att cykla till 
Leipzig i Tyskland och efter utbildningen cykla hem igen. Han kom till Karlstad 1884, och 
blev delägare i en orgelfabrik som startats av släktingar till honom. Fabriken låg på den tiden i 
kvarteret Almen. En av medarbetarna i orgelfabriken var den sedermera så bekante Ander N. 
Östlind, som 1888 grundade en egen fabrik i Arvika, som blev upphovet till den välkända 
firman Östlind & Almqvist. År 1894 lämnade J. August Gustafsson fabriken och staden för 4 
år, och sysslade under den tiden med kvarnrörelse i Kristinehamn. Han kom tillbaka till 
Karlstad år 1898, och övertog då orgelfabriken i kvarteret Almen. Han tog då namnet Karlstad 
Orgelfabrik. År 1906 Byggde han dom två fastigheterna på Olovsgatan 6. År 1905 startade 
han J. A. Gustafssons Musikhandel som ett dotterbolag i Haga, i samma hus som Hotell 
Terminus. År 1910 flyttade musikhandeln in i nya lokaler i  nya posthuset på Kungsgatan 6, 
som då var helt nybyggt. Musikhandels drift sköttes av sonen Viktor Gustafsson under 
överseende av J. August Gustafsson. Genom en olyckshändelse på fabriken omkom J. August 
Gustafsson den 4.10 1927. Firman drevs därefter av sterbhuset fram till 1929, då den 
ombildades till AB inom familjen. AB Gustafssons Musikhandel respektive Karlstad 
Orgelfabrik. 

Sonen John Gustafsson född den 14.5 1987, och som efter studier i Leipzig återvände till 
Karlstad, och tillsammans med sin fader byggde orglar, tog efter faderns bortgång över hela 
ansvaret för Orgelfabriken. År 1940 övertogs ledningen av Gustafsons Musikhandel av sonen 
Karl Gustav (Gösta) Gustafsson, efter honom tog dottern Hildegard över ledningen av 
Musikhandel, den sista som drev företaget var Johns son Sten år 1965. 

Bröderna John och Gösta tog efternamnet Silve. Den fjärde sonen till J. August Gustafsson 
var August Reinhold kallad ”A R” blev sånglärare och var verksam vid Herrhagsskolan under 
lång tid. 

I den lilla Villan på gården bodde från början av 1930 talet dom båda systrarna Julia och 
Hildegard på nedre våningen, på övre våningen bodde under studietiden sonen till dottern 
Gerda, Olof Sundby som senare blev Ärkebiskop. 

I mitten av 1950-talet avtog byggandet av skolorglar, skolorna ville ha pianon i stället. I slutet 
av 1950-talet slutade fabriken helt med att bygga orglar, därefter fanns bara service och 
reparationer av orglar och pianon. Då fanns bara en person som arbetade på fabriken, hans 
namn var Oskar Gustafsson men var ej släkt med familjen Gustafsson. Han var ensam på 
fabriken fram till år 1966 då fabriken såldes. Fabriken borde ha sålts tidigare, men av omsorg 
till Oskar Guastfsson, så drog det ut på tiden. 

Dom båda fastigheterna på Olovsgatan 6, såldes till AB Mälarhus som bl.a hyrde ut till 
skrotfirman Grass. År 1975 revs både fabriken och villan. 


