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Försäljning av Liljeholmens orgel 
 
Tiderna förändras och Liljeholmens folkhögskolas orgel har fyllt sin funktion 
under många år men står nu oanvänd. Orgeln byggdes och installerades 1986. 
Det gjordes då speciella insamlingar till en så kallad orgelfond under flera år 
före inköpet. Dessa ekonomiska medel utgjorde en grundplåt för inköpet. 
 
Orgeln har använts vid gemensamma samlingar, avslutningar, konserter och 
många andra tillfällen. Musiklinjen hade under många år en klassisk inriktning 
med pianister som ibland också valde att spela orgel. Nu finns det inte längre 
några elever som spelar orgel och vid de stora gemensamma samlingarna 
ryms vi inte i aulan och musiken framförs med andra instrument.  
 
Eftersom många församlingar och enskilda medlemmar bidragit till att orgeln 
funnits på skolan i 35 år vill vi i första hand höra om det finns någon församling 
inom EFK som skulle ha behov av orgeln. Den är delbar i två delar så man be-
höver inte plocka ner den i små delar för att frakta den. Skicket på orgeln är 
mycket gott. När det gäller priset så vill vi inte bestämma något sådant utan 
istället utgå från intresset för orgeln och var den kommer att användas. Först 
därefter kan vi tillsammans komma överens om ett pris.  
 
Om det inte finns någon EFK-församling som visar intresse så är vi beredda att 
gå vidare till en vidare krets. Om du känner till en församling med behov av or-
geln så tipsa om den eller hör av dig till oss, så notera vi det. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Daniel Bjurhamn, rektor 
Liljeholmens folkhögskola 



Barockorgel byggd av Johannes Menzel Härnösand 

Orgeln byggdes och installerades 1986 på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa.




Beskrivning: 

Orgeln är byggd i Ek i ett sk. Barockskåp med direktmekanik, inte pneumatisk eller annan 
styrning. Den har 2 manualer och självständig helpedal, 9 stämmor och 3 koppel samt svällare för 
bröstverk. Sittbänken är justerbar i höjdled.


Skåpet är 382 cm högt, 104 cm djupt och 184 cm brett.


För att få plats med orgeln behövs ytterligare några cm luft bakom orgeln och några centimeter 
framför orgeln för att få plats med pedaler och sittbänk. 




 

Den totala ytan blir alltså:

	

 		 Bredd 184 cm

		 Djup	 240 cm

		 Höjd	 382 cm




Manual I innehåller:	 	 	 

	 Rörflöjt 8´

	 Principal 4´

	 Waldflöjt 2´

	 Ters 4/5´


Pedalen innehåller: 
	 Subbas 16´





Manual II innehåller: 	 	 

	 Gedackt 8´

	 Koppelflöjt 4´

	 Svegel 2´

	 Spetskvint 1 1/3´

	 Tremulant





Koppel: 
	 I - Ped

	 II - Ped

	 II - I


Svällare för bröstverk: 

Justerbara bänk:


